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b. Telesfor /Confort i Brossa
mori eri aquesta vila el dia Zl del corrent mes, a la edat de 6 4 anys i havent rebut eljs Auxilis Espirituals^

E.^F». D. — — ^ — •
La seva afligida esposa. D . ' J o s e p a Escalà; fills, Francisco (ausent), Mattel, / o s e p (ausent) i Dolors; filles polítiques, donya
JOana Campins (ausent) i D.* Mahela Hill; nets (presents i ausents); germà, D. Manel; germans polítics, D. Josep i D." Rosa
Escala, D.* Antonia Carbonell i D / Emília Pujol- nevofs, cosins i demés parents; la societat Casino Prado Suburense;

el

setmanari B a l u a r t de Sitqes r la entitat El Fomento, al participar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen el tinguin present en llurs oracions, per lo que'Is quedaran força reconeguts.

orgulls el q u e S i t g e s es presentés
sempre' radiant d' hermosura; i
Després de penosa malaltia, per aixó a casa seva era per tót-7"
contreta ja.fa|fum.%a^ç.ba;<níort, a hom'-jg] llo%tont s' hi trovava ella edat de 64 anys i confortat amb progecte, e i dibuix, i el coneell,
els auxilis espirituals^- aquest en- és dir. tot l o que calgués per a
tranyable amic nostre, que ho era ajudarà la formació del conjunt,
també de tots els que desinteres- ja que preferia aquest, fins i tot
sacrificant moltes vegades lo que
sadament estimen Sitges.
Dedicat a l ' Art Decoratiu, era per dret li corresponia.
un entussiasta del seu ofici; miSempre çs mostrà -ui; treballallor dit : era un devot que prodir dor infadigable, que de la tasca
gava generosament i amb sinceri'"' en feu un culte, dedicanthi totes
entussiasme les seves íacültatá*^ i e s seves energies, sense preocu-r
extraordinàries, majorment sj e l | :parse may dels beneficis que 'n
seu treball estava destinat a coo- p©g;ués treure. Pod dirse quç tots
perar a lesüfestes del poblei foâëirï*- é t e s è ü s plaers foren el prodigar
relligioses, o profanes. Afotás^éll'' cíBnstàfttment V art en qüe ell enhi aportava? els seus entussiasrhes* tenia, fins les coses més humils i
i e! seu tretjall abnegat i persis- senzilles.
tent, ja que era un de sos majors
Entussiasta "pradista", aquell

Telesfor Moníort i Brossa

privilegiat local rebé sempre d'ell
els ,seus inapreciables entüssiàsmes i-la seva valiosa cooperació
més ferma i desiriteressada en la
realització de les brillants festes
que*^ han vingut cetóbr'antshi. En
elles, encare are últimament, ja
malalt, el seu coneell i la seva
direcció foren requerits.
Fou,
pod dirse, en resum, la
ánima engendradorâ de jovenuts
i d' entussiasmes.
Per aixó tan bon punt la Junta
Directiva del Casino Prado Suburense tingué noticia de la seva
mort, va reunirse, per a acordar-'
lo que calfà fer en 1' acte del seU
enterro;
R e s t é d' extrany, doncs, que
les paraules dè condol i d' afecte
que 's produïren des de '1 matí

del dimecres, entre els vilatana,
en ocasió de divulgarse la trista,
nova, és traduïssin en vera manifestació de dól en 1' acte del seu
enterro, qüe tingué lloc a dos
quarts de dotze del Dijous Sant :
elocuentíssima exterioritzacüó de
condol, i de simpatia vers 1' ape- (0
nada familia Monfort, en la que
hi prengué part d* una manera 3
especial el Casino Prado S u b u - O
rense, doncs cinquanta socis amb •a
atxa voltaven el fèretre que con- m
tenia el cadavre de 1' amic,L.sobre XI
el qual s'hi coloca una gra'n toya (0
c
de flors naturals, ofrena de la
esmentada Societat i amics ; sos- CmQ
tenint les gasses que penjaven de •oo
aquell D. Joaquim Imburo i don
Maria Carbonell, Secretari i V o cal, respectivament, del Teatre, i b
i—
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D. Josep Díaz i D. Magí Pascual meus amors. Sé que tots vosaltres
pels amics.
m' én sòü' agfàits; mes, apart el
Seguia el dól de la familia, en agraiment, em plau 1' acompliquin cap hi figurava 1' Excm, Sr. ment de la feina meteixa. Caldrà
D. Albert Rusifiol i Prats, Dipu- la continuitat, i no deixeu pas per
tat a Gorts per Barcelona, com a mi de fer cavalcades, ni de exoramic del finat i representant al nar salons, ni de guarnir taDiputat per aquest Districte, don bernacles, ni d' aixecar arcs de
Josep Bertran i Musitu; seguien triomf. El boix té una sentor
les Juntes Directiva i Consultiva eterna, com la tindrà el meu
del Casino Prado Suburense, i record.—
després, entre la gernació d'amics
S' ha apaigabat la veu, mes
i coneguts que rendien 1' últim ella tornará a fer-se oir cada dia,
tribut al cós del malaguanyat pa- per a ensenyar-nos a .ser fidels, i
trici, la banda de música de la a sapiguer heure un tast delitós en
esmentat Cassino, baix ia direc- totes les coses on posa la ma 1'
ció del Mtre. Torrents.
artista que plorem.
N o cal dir, per tot lo qual, que
, S
resulta un d'aquells enterros que
es compten entre 'Is memorables,
ja per la calitat deia persona que
el motiva, com per la participació
expontánia que '1 veinat hi pren
desitjós d'evidenciar el sentiment
El bon amic Telesfor, que acaba
que r embarga i l'associació a la de morir, pod ben dirse que era
pena que aclapara a la familia del "un home de casa",, lo que equifinat, a 1' objecte de que li ser- val a manifestar que s' estimava
veixi de lenitiu en tan tristos com amb carinyo intens la familia i la
solemnes cassos d' angoixa.
vida de la llar sagrada.
B a l u a r t d e S i t g e s , que amb
Quantes i quantes vesprades jo
la mort d' En Telesfor Monfort r havía contemplat de cap sobre
ha perdut a un dels seus més es- la taula d'aquell menjador-taller,
timats companys i amics a qui dibuixant afanyosament, després
de tot cor considera i respecta, ai, d' acabada la feixuga tasca q u o ajuntar, el seu dolor al de l a d e s - .tidiana defora casal...
consoiada familia del finat, ía
I dibuixava amb aquell dalit
vots pera que.iïnaierigtiana resig- espiritual de 1' home que sab lo
nació r aconhorti per a soportar que 's té entre mans : dibuixava
tan irreparable pèrdua.
amb aquella iniciativa pròpia de
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Sessions de l'Ajuntameflit
ORDINARIA DEL 25

La pl esicleix el Sr. Arealde i
ssisieireíxen el segon Tinent, el Síndic i els
regidors Srs. Barrachina^ ^Plana Puig i
Roca.
Llegida i aprovada 1' acta de la sessió
anterior, el Consistori queda enterat de
que la C. M. de Rl ha exclòs temporalment al minyó Josep Jacas Feliu, resident
e. Santiago de Cuba.
Són aprovats els comptes de jornals
presentats pel P. de F ; altres, mesáis, i
un del jardiner municipal per jornals, ílors,
arbres, etc.
En Barrachina pregunta si quan es designen els operaris de torn fa constarse el
sou que pels seus treballs o serveys han
de guanyar; contestàntséli negativament.
El President dè la C. de F., després de
exclamarse de que 'Is paletes apenes may
presenten bé els plànols de les obres, i de
altres coses per l'istil, proposa que 's
dongui un sou de 600 pessetes anyals al
arquitecte municipal Sr. Martino per a
que 's cuydi de fer tals treballs i altres
similars.
Aixís s' acorda, però amb la condició
de que, sense altra remuneració de cíip
mena, dit senyor té de fer tots els treballs
professionals que li encomani 1' Ajuntament i, ademes, queda obligat a venir el
dilluns de cada setmana per a arreglar i
visar plànols, etc.

El propi regidor dona compte de que se
ha venut a D Pascual Ibáñez i pel preu
prèviament '.stipulât, un terreny sobrant
al carrer d'E^palter; i degut a la circumstancia d' haveihi dos compradors, ex.ulica
el curs de les negociacions, que no concorda pas amb lo ordenat pel-Govern respecte a l a Lley de Moratòries aquets darrers dies. S' acorda que 'ís dos Tinents de
Alcalde firmin la escriptura.
• El Sr. Barrachina torna â ocuparse altra
vegada de la qüestió del joc, denunciant
que, malgratles continues queixes formulades, segueix jugantse descaradament;
la seva clara intel·ligència.
explica, respecte al .particular, un signifi^' Dintre ei Beu genre, fen Teles- catiu cas ocorregut an'eli mateix, fentne
for s ' havia creat una escola de atinades deduccions; i acaba manifestant
que en vista de que no 's fa res en absolut
Art m o d e r n , lo qual li havía val- per a combatre decididament aquell vici
g u t el que li fossin confiats difí- que tants trastorns i disgustos ocasiona
cils treballs, fentse així mereixe- : entre les famílies, des dé are ell declina
.dor de g^ans el·lqgis de part de tota la responsabilitat que pugui pertocarli, carregantla sobre 1'Alcalde, com
eminents artistes ben coneguts i obligat a que aquest està de fer cumplir
amics nostres.
lo que té acordat el Consistori respecte a
En Telesfor jamay havía tingut r assumpto.
La Presidencia li contesta amb la canun *nó" per a ningú. I a casa tarella de sempre : que té ordres donades
seva era la casa de tots... I eren per a qué '1 joc es persegueixi, etc., etc.;
molts i molts els que hi acudien i el P. de la C. de F., si fa o no fa diu
en busca d' explicacions per a també |o maleix de semprd, amb referencia al particular.
^ aclarir certs dubtes que tenien en
I després d' acordarse l'adquisició d'un
el seu treball respectiu.
exemplar dels àlbums que últimament se
Com a pare, En Telesfor era han publicat contenint fotografies de l'Incomparable «Marycel», per a destinarlo
ben zelós dels actes dels seus fills,
a la Biblioteca Piiblica municipal, s'aixeca
com era també espòs amantíssim^ la sessió al cap de mitja hora d'haverse
i exemplar.
bpmençat.

L' home qui, dèries pures afeccions en feu un sacerdoci acaba
de rnorir.
I dit aixó , ja no ens caldria
afegir ni una paraula més per a
exalçar la edificant existencia den
Telesfor, obeidora a un ritme
seré i impertorbable.
La seva veu,-—que devia ressonar en [el pit dels vells patriarques,—insuflarnaen les hores tremoloses del Dijous Sant, aquest
exordi ala nostra orella:—Amics,
m' en soc anat quan Jesús permanexia en major sufriment. Les
antorxes que heu dutes en 1' acte
En aquest món, ell no havía
del meu sepeli,-^externa ardencia
fet més que be, per lo que serán
dels vostres cors,— han fet més molts els que 1' anyorarem a tan
lluminosa la meva via, car no hi excelent amic.
ha rés què aclareixi més que la
santa amistat. Vosaltres els meus
N o puc ser mes extens, en el
amics, penseu en la meva llar meu recort involucrat en aquestes
desolada. Vosaltres els meus ratlles, apesar dels meus bons
amics, penseu en la meva altra desitjós; doncs el coll se m' e n llar, on s' han escoltat els meus nuega i les llàgrimes em salten
dies de brega intensa. No podeu cara avall, com a u n a criatura.
imaginar-vos quant m' és grat
josEH DÍAZ BLANCH
haver servit al local d' esplai dels
í:.l.^.A.."Sia.,..t.^,„„.,^,

Una excursió a Tarragona
Com oportunament va anunciarse, el
prop-passat diumenge el Centre Excursionista Sitges efectuà sa primera surtida,
havent escullit per a tal objecte l'antiga
Tarraco.
A l'hora assenyalada, la major part dels
socis ens reunirem a la Plaça de la Estació d' aquesta vila i agafant el tren «lleuger» de Picamoixons emprenguérem el

viage, fent cambi de tren en la estació de
Sàht Vieeh's de Calders.
s
A son Ipas per la costa, «viràrem la
silueta del castell de TamarJt, recentment
adquirit per l'opulent stÜwlU nort-americà,
digne fili adoptiu de nostra vila, Mr. Carles Deering.
Arribatsa Tarragona, a 1* «andén» de la
estació el President del Sindicat d'Iniciativa d' aquella ciutat, Dr. D. Lluís Soler,
ens dona la benvinguda; quedant agradaI blement sorprès de la joventut ucls excursionistes sitgetans, dels quals va Uir que,
joves avuy, homes demà, an aquèts els
toca dignificar l'apatia i deixadesa en que
es fenen les coses històriques, fomentant
r amor a l e s arts i a la arqueología. Ac|emés, va manifestar la seva satisfacció per
haver sigut Tairaco el punt preferit per¡a
la iiiaiíguració diales excursions del nostre Centre.
Seguidament ens dirigirem a recorre el
Port i el barri marítim, visitant el Club
Nàutic, coatempiant la desembocadura d^I
riu Francolí i fent cap a la punta délavant
Port, ont les ones, gronxantse imperceptiblement, besaven nostres peus. Com que
el lloc hi convida, doncs es veu la ciutat
al fons, s' impresionaren algunes plaques
fotogràfiques.
Seguim el varader, revistant la gran
esquadra pacifica de barques de bou; enfilaninos, passem aprop de la Plaça de
Toros; c^mtémplem trovalles procedents
de les excavacions; i quedem sorpresos
al trobarnos dintre al Mercat, de rescent
construcció feta amb tots els avenços rhoderns de comoditat i higiene.
Entrem en 1' estatge del «Sindicat de
Iniciativa» , i després de descansar un
moment, ens dirigim al Museu Arqueólo
gic,provincial, iii,teressantissim per les
expfèndides colêeeions que atresora de
objectes greés i, romans; i devant de lo
que s'hi admira, sentim fonda emoció.
Des de aquí ens dirigim a les Cases
Consistorials, eiitrant en els magnífics i
sumptuosos salons del Consistori i reunió
de Comissions, i tenint ocasió de saludar
a 1' Alcalde Sr. Prat i al Sr. Queïe de la
Guardia Urbana.
Encaminats a la Catedral, visitem son
interior somerament; no aixis els claustres: devant del sepulcre del gran Rey En
Jaume I el Conqueridor, mormurem una
oració patriòtica...
Després, recorrent carrers i' places surtim pel portal de Sant Antoni, verdadera
porta ctclòpia; adorem 1' artística creu del
mateix nom; contemplem les runes del
Anfiteatre, el Circ Romà i el Castell de
Pilat; explayantnos de nou en el Balcó
pel Mediterrani, devant el soperb panorama que des de allí es contempla.

JOSEP

MASIP

(Acabará)

bietarí de la vila
DlSSflPTB

(0

En el Santuari deí Vinyet aquest
u est matí
han contret matrimoni el jove •D,.f^è|ix'^;
Castro Enciso i 1' agraciada compatricia
mpatricia^
D.* Josepa Plana tort, beneint la sagrada -j^
unió el Rvnt. Vicari mossèn Antolí Van- g
celi i apadrinent alSr contrayents D Cleo-^5
X
fas Martín Sánchez i D- Josep Lizsoain i
Osacar per oart del nuvi i D. Àntòn PÍana co
Carbonell i h . Antón Píàna Tort per la de
la núvia.
Moltes felicitats a la nova parella ila CQ
(U
enhorabona a le» respectives families.
%
-o

El mateii Vicari, en la Capellaa del
Sagrament de la Parroquia, també ha proí-^
cedit a la benedicció de 1' enllaç matrimoimo-¡^
nial de D. Fèlix Larrilia Clemente i 1;
compatricia M.*del Roser Fusté Grima
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kiiTioniats per t). Pere Núñez de Afcna<
p.Josef Hernández Gasin.
Que disfrutin d'una lluna de mel inacsibie són els nostres desitjós.

liücnl·lniGB
En cl Cine del Prado Suburense se ha
progéctat hi interessant pelícola històrica
ia vida de Cristóbal Colón y su descuíirimiento de América», la qual, com en la
essió d' air vespre, ha sigut presenciada
1er un grandiós nombre d'espectadors;
imenitzant la progecció el sextet musical
iMozart», que dirigeix el Mtre. D. Manel
Torrents Girona.
El partit de Foo-ball anunciat per a
aquesta tarde, degut a no haver comparegut el que havia d' actuar de «referee»
per a arbitrarlo, s' ha celebrat amb caràcter amistós, guanyant el Club Deportiu de
Reus perSgoals a 0 al Club Racing de.
nostra vila.
En e! tren de les 6'47 del matí marxen cap a Tarragona els soci? del Centre
F.xcursioni,ta Sitges, els quals en el de
les 9'20 del vespre retornen, molt satisfets de la excursió de que 'ns ocupem en
altre lloc d' aquest número.

DlUUUns
Amb motiu de la formació del nou G o virii, que presideix el Sr. Maura, són
cursats al Ministre de Foraeut, el ferm
nacionalista Sr. Cambó, els següents telegrames :
«Cambó, Ministre Foment.—Madrid.—
Minoiía nacionalista Ajuntament de Sitges
vos Felicita per I' afirmació del pensament
català en la Governació de I' Estat.—
Planas, Padrol, Barrachina.»
«Cambó, Ministre Foment.—Madrid.—
BALUART D E S I T G E S vos felicita per la

cisca Rosset Punsola de Sánchez, morta
a la edat de 44 anys.
Companyones de treball escolten amb
atxa el fèretre, sobre el qual resten colocades dues corones de flors naturals, dedicades respectivament pel marit i gerA la vetlla i fins molt svençada la
mans de la finada i per la raó social Serra
nit els carrers ès veuen força animats de
Hnos. y C.^
concorrencia que visita les cases ont són
AI seu desconsolat espòs, D. Emili Sánexposats els sants misteris i que queda
chez, fills i demés familiars, els transmeagradablement impresionada devant el del
tem la expressió del nostre condol.
«Sant Sepulcre», el qual està colocat a la
entrada de casa ei nostre amic D. Miquel
Gorgas , dintre una artística i rtístega
cova-sepulcre istil romà, imitades les roques amb suro i ador,nats els seus murs
amb simbòliques plantes naturals; tot lo
qual està curosament executat, baix la direcció del malaguanyat artista D. Telesfor que canta la Joventut del PRADO
reccio aei malaguanyat a r i ' s i o ^ ' '^'^"•"·
~ Í - -- _
Tr>rrontç
Monfort (q. p. d.), pel mestre fuster don amb musica del Mtre. l o r r e n t s .
Josep Ferret Carreras.
Com sempre, ès predilecció especial
dels visitants la venerada imatge de la Sóm la joventut de la Vila Blanca,
Verge dels Dolors, que 's trova en la re- guardem dins el cor una ardencia santa,
el .Mediterrani é s el nostre Rei
sidencia de D.^ Rita Vias. viuda de Batlle,
i el cel blau ens dicta sa suprema llei.
primera Administradora, ont hi està expoSóm la fortitut i amem la Bellesa
sada, amb senzillesa i gust artístic, entre
plantes i flors i gran profusió de llum elèc- que a redós del Cau sempre hem apresa,
trica, déítacantse I' arcada d' honor,. It 1' Esperit ens priva de caure a l ' abim
punxant corona i I' emblema de María, ílluitem per viiire la vida sublim.
primorós treball portat a cap per D. Joan En vinyes i camps posem 1' esperança
Marsal Brunet seguint la inspiració, del »car la terra ofrena la millor gaubança:
plorat artista D. Telesfor Monfort.
el bon ví que'ns omple d'ubriagant dolçor
i els presents nutrífics de les messes d'or.
DIJOUS
Platja assoleiada—muntanya triomfal,
En el Temblé parroquial a les dèu del ones bramulantes—florit caminal,
mati se celebren els Divins Oficis, amb barca tremolosa—càvec removent:
assistència de les autoiitats.
és Sitges que avança per via esplendent.
A la tardé són molt visitats els Monu- Oh les dones gràcils de rostre serè:
ments i adoració de Jestís Crucifixat de la deu-nos la fragancia de la vostra halè,
deu-nos 1' harmonia per al nostre cant,
Parroquia i capelles de l'Hospital i colegi
que '1 pit se 'ns inflama d' amor incessant.
de MM. Mercedaries.
A les dèu del vespre surt del Temple la Sóm la joventut de la Vila Blanca:
solemne processó, que recorre el tragecte guardem dins el cor una ardencia santa,
de costum i en la que hi figuren vuyt mis- el Mediterrani és el Nostre Rei
teris, ademes del Sant Crist i la Veracreu, i el cel blau ens dicta sa suprema llei.

—Bons companys: el crit de gloria
entonem amb cant joliu!—

En tots els trens que procedeixen
de Barcelona arriben moltes famílies sitgetanes i de la colonia estiuenca que venen
a passar aquets dies de Setmana Santa i
Pasqua en aquesta vila.

entrada en el nou Govern com a llegítim
representant aspiracions de Catalunya. asip.»
Masip.
«Cambó, Ministre Foment.—Madrid.—
Centre Nacionalista Català de Sitges vos resultant una jsatent manifestació de la fè
felicita i encoratja per obra patriòtica em- rellígiosa del nostre poble,
presa.—Marti, President »
Hi concorren més de 220 portants de
o . . • . i
4 I. n, . . j
atxa, dels quals 130 acompanyen a la
«Cambo, mmi-stre de Foment.—Madrid.
. .
;
«^ ,
—Eis amics i admiradors i també com- imatge
precedida
musica Adolorida,
de capella dirigida
dèdelala Verge
que va
panys de causa dè aquesta Blanca Sitges,
pel Mtre. Torrents.
usfeliniten amb iota i' ànima, no tan sols
Tanca la professo el Sant Sepulcre, sota
perl' alt càrrec que us ha estat confiat en tàlem, amb escolta d'honor per individuus
aquets moments crítics per Espanya, sinó
de r institut de la Guardia civil, i seguint
perquè vostra entrada en aquest ministeri àl darrera una Comissió de 1' Ajuntament
significa que amb vostre concurs podrem i el Sr. Fiscal.
fer millor dressera envers les nostres reiDesprés de retornada la processó al
vindicacions, que vol i necessita la nostra Temple, ès conduit el Alisteri dels Dolors
estimada Catalunya. ¡Visca Catalunya!— a casa la segona Administradora, I' apreJosep Díaz Blanch.»
ciada compatricia D.^ Salvadora Soldevila
if*^ Avuy, diada de 1' Anunciació de la Vigó.
Mare de Deu, casi tots els tallers i fàbriDIVBflDt^BS
(jues han treballat solsament fins al mitgEl Temple parroquial i les Capelles e s
día; funcionant els cines a la tarde i" nit
—
veuen
molt concorreguts de fidels, i a la
com ès costum en les festes..
vetlla es vi.sitadíssima la llar de D.^ Pelegrina Vidal, ont en lloc preferent està
exposada la «Mater Doloiosa», explèndiRebem, a l'igual que 'Is nostres amics,
un telegrama del Ministre de Foment, don
dameut exhornada amb flors i de plantes i
máncese Cambó, remerciant la felicitació
ben disposada combinació de llums
elèctrics i de cera.
que va endressàrseli.
Al vespre, a d o s quarts d'onze, surt del
f Aquesta tarde ès conduit al CemenTemple
parroquial la solemne protessó de
tiri el cadavre de l'apreciable compatricia
la
Verge
Adolorida, que constitueix una
D.^ Dolors Forment Almirall, morta air
vera
exteriorizaciO
de la fervorositat crisals 68 anys tf edat.
tiana sentida Vers la Mare de Deu per la
Rebin els seus familiars el testimoni d e
bellesa i espiritualitat femenina.
nostra condolencia.
Retornada ía processó al Temple, la
DimBCRBS
venerada imatge è s portada al domicili
En el tauló d' anuncis correaponent s e de la primera nova administradora, donya
ha fixat r edicte del Sr.-Jutge, D. Josep Salvadora Font de Dalmau.
Perret Robert, anunciant la vacant i proDurant els dies Sants han cremat
visió de la plaça de Secretari d' aquest al Monument de la Parroquia 110 ciris, al
Juljat rriutsicípal, d-.'nantse quinze dies de de les RR. MM. Mercedaries 75 i al de
icti'ps. desD"és de !a publicació en él But- l'Hospital 65
líui Oficial. íiis q u c í vulguin solicitarla.
t A les cinc de la tarde son conduïdes
M) pL ç por a provisió de ¡a de Secreal camp del repòs,etern les mortals destari supíení fina el dia 2 del proper mes pulles de r apreciada conveína D.* Frande Abril.

La nit secret de 1' amor
reviu r ánima febrosa,
i cerquem dolços sospirs
de la donzella amorosa.
Del «Prado» nenes hermoses
guardeu totes recort bell
i are els joves de la casa
us dediquen llur present.
En el foc dels nostres llavis
naix la flor be la tendró'.
Ai Deu meu quina frisança
si us demanem un petó!
Les abelles van teixint
el dolç niu del seu amor,
i vosaltres tioies xamoses
fruiu la mel en el cor.
JOSEP DÍAZ BLAECH

Ci^RnnELLES

Cant a nargarida
Margarida, Margarida,
la donzelleta aixerida
trena rossa i ull expert,
la qiie va â la font amb canti
la que dú blanc devantal
i un gipó i una faldilla
de blau-pálid celestial.
Allarga'm él beire rústic,
el de térrica vermella
amb aquell gest tan bonic
en que culls fruits de la branca
i les roses del roser, •
del roser de dalt el marge,
alt com el Gegant del Pí_
que cad' any en aquest dia
acostuma a bell florí.

Noves varies
Per al diumenge està anunciada la inauguració de la Sucursal que '1 «Banco de
Villanueva» acaba d* establir en la nostra
població, a quin acte hem sigut convidats
en atent besalesmans.

t
Nostres apreciats amics els esposos En
losep Rovirosa i D.^ Josepa Amell, residents a Santiago de Cuba, passen per la
dolorosa pena d' havèrseis-hi mort el primer fruyt dels seus amors, a l e s poques
hores d'haver vingut al món.
Al matí del proper diumenge es c e l e brarà la solemne festa de beneir la magnífica bandera del Somatent d' aquesta vila,
apadrinant-ia el Diputat a Corts per aquest
Districte, nostre distingit amic D.Josep
Bertran i Musitu, i 1' apreciada dama donya Carolina Butsems de Fradera.
Degut a estarse ultimant alguns detalls
relatius a la seva organització, fa que
avuy ens vegem privats de publicar el
programa de tan simpàtica festa.
*
Pel Sr. Jutge de 1." Instancia de Vilanova ha sigut nomenat Secretari interí del
Jutjat municipal d'aquesta vila nostre bon
amic En Josep Masip Mitjans, a qui amb
tal motiu felicitem.

Jo faré un llarg xerric
que'm mulli tota la gorja
la gorja què bull de sed
de tant voltejar a deshora
per dresseres i camins
en busca de I' amor folla.
Mes tu ets calma i eti repòs
i jo soc brugit i febre
sens remei miraculós.
Margarida, Margarida,
la donzelleta aixerida,
trena rossai ull expert:
la Pasqua ja és arrivada;
corre a dar-me una abraçada,
vull besar-te el llavi encès,
que m' has fet el teu promès.
SALVADOR SOLER FORMENT

Primavera
El prat resta florit .
en ufanosa Primavera,
els aucells bé refilen
ñ 1' entorn de la verneda.
Pasqua jorn é s d'alegria,,
de tendresa i d'amor viu.

Primavera
Composició que, entre altres varies, canta
la colla de caramelles «-Art i Germanor»
i Quina alegria
que sent el cor l
Som Primavera :
som a r amor.
Ja daurada ñ' è s la terra
per la llum que dona el sol
i sos cants per dins l'arbreda
deixa sentí el rossinyol.
La senzilla flor boscana,
ijue's reviva amb la frescor,
vers el cel llença sa flaire
que 'ns ubriaga nostre cor.
L'aucelleta enjogaçada
salteja pels branquillons
t amb r aucell enamorada
canten alegres cançons.
El cel blau, pur com de plata,
ni un sol núvol 1' ha entelat;
la remor de l'aire sembla
suau sospir d' enamorat.
N o passis lleugera,
gentil Primavera;
que r aimant espera
calma al seu dolor.
Acurta els teus passos;
òbrali els teus braços
i estrenp forts els llaços
que ajunten els cors.
ENRIC ALMINYANA
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ENCASADAS!

Dolç riquissim.

Tortells París: massapà, crema, cabelLd angelí i,nata.

Angel Vidal, s : SITGES

Crèmíi finíssima: Sé 'n fan plates'pér eucàrreg,
- a més de tortells. Biscuits i lyoneses.

Servei e s m e r a t en tot lo r e f e r e n t a pompes fúnebres*
F* R E l L J S

* '

Turró d e crema ; especialitat <íe la ca$a
íínsiamades . fetes baix nova fórmula;

F* E O U i T S

Nata: Prussians, biscuits, palos, brioix, lyoneses, etc.
X E t

ïPhosphorrenâl

EF^OrsI

3 3 3

ROBERT

RECONSTITUYEIITE g r a n u l a d o - elixir - íny^òtable
S O

g

Calle L a u n a , 7 4

-

L o s t a l l e r e s ma» I m p o r t a n t e s d e B a R e E L O N A
montados

con los adelantos

m á s modernos.

Talleres; Despaclio ç Salones de uenía
en la calle de S A N S , núm. 114, pocos metros
~ —: después de la Estación deltranvia. = =
Expostcíón permanente — Teléfono número 475 H.

-

FARHlACIIw

Vil IS
de

L,

BARCELONA

de tocias clases
cosecha

propia

\
o

- 2 3 0

Boòagas de 3uan Mâgrans Crespo

M e n t a s a( p o r m a y o r y d e t a l l
f > j ^ ^ ! - ; O l O 1^1 J O

C.5ANS 114 ,

NOTA : Antgs de hacer sus encargos,. Tisite esta su casa. Los tranvías quehacen A trayecto de'Barcéionaa'Sans, núms. 2 y 55, parada Plaza Cataluña

iVlOSCATEL dulce y seco
^ — —

MALVASIA de Sitges superior

Vinos Tinto, Clarete, Rosado y Vinagre '

Dsspíaciioi A r a g ó n , 3 3 9 , c h a f l á n B a i l e n ; BARCCLONA
su

32,

BOQUERIA, 32

Dr. M. Farrán

su

Cirurjiá-Dentista

bap=ige:i„oísi A .
.

nort-americá
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en

Camisas, corbatas, mocadors
y íots els articles pertanyents al rain
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LaCamisería que ven més bar¡:ta
•

Especialitat en camisas á mida
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T a r g e t e s de visita, des de 6 rals el cent
Encárregs pera*cumplimentar los a m b rapidesa : Parelladas, 9 ; S i T G E S ¿

