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ANUNCIS, E S Q U E L E S , REMESOS i RECLAMS

segons tarif a, establerta i a preu convencional.

tonat en aquella població, i 1' Arqtiitecte
Director de l'obra, D. Josep Font i Gumà.
Ademes, hi estigueren també presents: de
Sant Pere de Ribas, í' Alcalde, Sr. Puig;
i de nostra vila : I' Alcalde, Sr. Font; el
Rector-regent de la Parroquia, mossèn
Xercavins, qui al comens de I' acte beneí
Aercavins, qu. a, con,c„.
. «...
™
1 edifici; el Jutge municipal, Sr. Ferret i
Robert; representants de les societats í
=.,t;*„vo Casino
ó i c i n n Pi·óíin Síihirrense. El Reentitats
Prado Suburense, El Re-

l a normalitat a Barcelona
La normalitat legal acaba d e - dies, que no pas convertir-les,
ser restablerta ¡i Barcéîoria. Es ene que sig-ui per una sola vegada,
així frustada la ioía malsana de en una mena d'anormalitat ende'
j
•
I
\I. ^ V
• •'
alguns que esperaven que durés mica que acaba revoltant 1 opimo
- -L . „
f„
el règim excepcional per ferne pública,
que fa
caure eoil govet^n
retret aun Govern en el qual parti- i produeix a voltes reaccions més
cipa el Nacionalisme Català.
perilloses que els mateixos fets
RRR^VP·R•H

Maldament els contrarii, així és
estat: Aquest Govern, responent
acoque d' ell s' esperava, acaba
d'aixecar V estat de g.erra i la
suspenen de garanties; qne feia
^
•
'
temps regien a Barcelona. í encara
no fa quinze dies que es,constituí.
No era possible enllestir-ho
més aviat. Perquè aquestes mesures no poden respondre a un simple criteri doctrinal, per fort que
sigui un Govern,' sinó que cal,
abans d' establir-les, informar-sq,
ben b é de 1' e s t a t s o c i a l

que motivaren aquelles mesures,
o endórmiscant-Ia i embrutint-la
— ÇO que és pitjor — anib una
mena de sentit brutal d' egotsme
de conservadur.stne col·leçt u
idólatra, per conveniencia, de les

jecte, com també de la bona disposició i
àlegre
aspecte que
alegre aspecte
que en
en conjunt
conjunt ofereix
ofereix, la
la
réforma de la casa, a la qual fa útil i ag ra
tiro. Fomento de Sitges i altres, i de la dable pe'l servey a què està destinada.
P''^'"^^
* "^'^ compte-correntistes
de la
BALUART D E S I T G E S es felicità per la
casa domiciliats
en aquesta vila.
implantació
a Sitges d'aquest nou element
Obri l'acte el President del Coneell del
demostratiu
de la poixança mercantil i
Banc, D. Pere Pi, qui al saludar a Sitges
íinimcérà
dé
iílostra
vila; tot desitjant que'l
demostrà Un viu iiitèrès en prò dè là sevà
Banc
de
Vilanova
trobi la compensació
creixensa industrial i mercantil, manifeiídeguda
al
lloable
esforç
que acaba de reatant qüe ells creyén coadjuvar a l'obrà de
litzar
obrint
an
aquí
una
Sucursal del seu
espandiment, que d e s de ün quant temps
establiment
de
crèdit.
ensà y e realitzantse, amb la creació de la

dictadures simplistes.
Val a dir, finalment, que
aquesta dèria dels vells Governs,
incapaços de governar dintre un,
régimen de llibertat, qui més la
' estimulava i fins a cert punt la
feia semblar j u s t i f i c a d a , e r e n

i de s i i a

són oportunes.
Val a dir que a Espanya els
governs n' havien abusat de
aquesta arma de la suspensió de
les garanties i de la proclamació

a q u e l l s e l e m e n t s d' e s q u e r r a q u i
.^.-.^
Á
V
u<,K;t„ol.-r,^,it o loo
propendeixen habitualment a les

A continuació r Alcalde de Vilanova,
Sr. Braquer, feu lís de la paraula, felicitantse, a la vegada que de la força que
representa el Banc al buscar ta expansió
dels seus negocis, del llaç de confraternitat que aixís es crea entre els dos pobles;

L'Alcalde d'aquí manifestà que creya
que '1 Banc al venir f establir una Stiçiirsal en aquesta vila, venia a acomplir una ,
,
necessitat ^molt
sentida; nue
que 'l
'1 continuat
continuat
creixement de Sitges, aixis' én sa vida
• • necessita
1industrial com en la ' comercial,

ca els trasbals, n o pel b é general,

d'un apoy inmediat en sa vida econòmica;
felicitantse, al mateix temps, del llaç de
germanor que, per a Vilanova i SitgeS
representa.

Galantmerit convidats pel Dr. Xalabarder, el dia 21 del corrent feren una visita
d'instrucció i cortesia al Sanatori de Ta-

beneficencia i Hospital,
Amb là amabilitat i cortesia que caracteritza a l d i t Pr. Xalabàrdër, metge i
ànima de la benèfica. „institució
.
. j qüe
, ,i tan
brillantment sosté el Patronat de la luita
contra la tuberculosis a Catalunya; foren
ensenyades totes les dépíendencies del
benèfic establiment, aixís com recorregue-

ren amb tan agradable cicero els magnífies boscos que rodèjen el bell edifici de
institució tan explèndida.
El Sr. Puig, Alcalde de Sant Pere de
El sanatori visitat està a set kilómetros
I?ibas, que parlà a continuació, va felicitar
de
Sabadell, amb una altura de 300 metros
al Banc, pel seu creixement, que ben be's
sobre el nivell del mar en plè Vallès, domidemostra; i felicità a Sitges, per lo que
nant-se desde la mirada superior del estarepresenta aquest nou element fen la seva
bliment les montanyes dél Montseny ,
vida local; desitjant, a la ve,eada, que la
Monserrat i Sant Llorenç.
importancia, més creixent cada dia, de la
En l'actualitat hi hà recollits 36 assilats,
part agrícola del seu poble, fassi també
tots ells explènaidariïent atesos per dit
necessària a Ribas la creació d'altra Suli ^
Patronat; i per al servei dels mateixos hi
cursal, com la que an aquí s e inaugurava
ha sis germanes de la Caritat de l'ordre
aquell dia.
de Sant Vicens de paul.
I_
El Sr. Ferrer, en representació del
Comparteixen léà tasques amb el doctor
Coneell del Banc, agraí les paraules de
Xalabarder el Dr. Macià, àttibdós de Barafecte dirigides a dita entitat, manifestant
que procurarà satisfer les necessitats cada , celona, haventhi insÇits con, a metges del
dia més creixents, de Sitges, anunciant al Sanatori tots els de Sabadell.
,
dia mes creixenis., u o g ,
. ,
^^^^
visitants quedaren sumament
.
propi temps ta creació d'una Caixa per al
Tots els visitants queaaren sumanicm n;
petit estalvi; felicità a l'arquitecte senyor reconeguis a les atèncíoiïs rebudes del
Font i Gumà per la manera còm ha sabut
Dr. acompanyant i g;ef manes de la éaritat, |S
donar a I'estatge social la sensació d e i a . treyent de la referida visita saludables
riallera Sitges, com també als industrials ensenyances que p e n ^ n posar al servei de (»
que han secundat la seva obra; i acabà
la fundació del de Sitges.
agraint a les autoritats i demés convidats
Celebrarem sigui prompte un fet els'«^
la seva presencia, pel relleu, que amb la desitjós dels senyofs visitants, com a no ^
mateixa
han donat a l acte,
. - . . . t B í v o han ílonat a r acte.
duptar són els desitjós de tot Sitges.

Sucursal bancària, a Sitges

A les cinc de la tarde del prop-passat
diumenge, en la casa n.° 20 del carrer
Major, adquirida çt\ Banco de Villanueva,
aquesta entitat hi inaugurà la seva Sucursal en aquesta vila.
, Més de cinquanta convidats feren acte
de presencia en tan simpàtica festa, que
no cal
cai air
dir rou
fou ue
de comiaicnmai
confraterni tat entre
no
. . . . . . els
v.o
valiosos elements d'ambdues poblacions
\
.
.
veines.
res tantes vegades com sigui n e Vilanova vingueren, ademes de l'acc ; ari per a restablir ordre mate- tiu Director de dit Banc, nostre particular
rial pertorbat; no ho és perllon- amic D. Sebastià Gumà, e! Coneell en plè
Sar-lesperaltres motius Val més de la esmentada entitat, l'litre. Sr. Jutge
°
j.
r
\
- 1
d'Instrucció del Partit, l'Alcalde senyor
haver d aplicar- les, si cal, moltes graqugp^ un representant del Si;. Coronel
vegades seguides; però per breus ; del Regiment Caçadors
de
Treviiïo, acan.
,
„

Una excursió

com també de la prosperitat que, bai^tpts , rrasa els metges Srs. Llopis i Benaprès,
"sIs aspectes i tots ets ordes de vida, es I' arquitecte municipal, Sr". Martino^ i el
^^^^
g.^^^^
^ ^ ^ ^ ^ representant de la Juntà^ lo¿al de

i nociu q u e aquesta vuitcentisma
X..w..^
-n--r
•
^\ ^
i r r e t e n c i ó r e v o l u c i o n a r i a q u e c e r, -

La Veu de Catalunya.

r

esmentada Sucursal, la qual contribüra a'
extrenye més fermament els lligams de
mtítua; cordialitat entre els dos poblgs.

a g i t a c i o n s e s t è r i l s . Res m é s c ó m i c

de r estat de guerra,, arma. tan. no
per assolir un efecte
de transcendèucia,
sinó positiu
per anari
perillosa per la llibertat ciutadana vivotejant, per mantenir l'interès
com per 1' estabilitat dels mateixos governs que 1' empunyen de partit o de clientela.
massa sovint, essentne una de les
primeres víctimes.
En genuina doctrina constitucional, aq uestes rnesures de rigor
legal poden només aplicar-se per
apaivagar un esvalot ptiblic o una
pertorbació de 1' ordre material.
Els governs d' Espanya solien
usar-les preventivament, per impedir propagandes, per a forçar
r aquiétament dels esperits, etc.,
etc. En genuina doctrina constitucional, és licit i fins lloable que
uneovern apliqui aquelles mesu-

Durant la festa, la renomenada confiteria « La Estrella » serví un explèndit i
selecte «lunch» que I' acredita sobradament dé reunir condicions excepcionals
per a quedar bé en tals feines.
Tots els que assistiren a tan simpàtica
festa quedaren sumament satisfets dé les
atencions i deferències de què foren ob-
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Festa del Somatent
Amb motiu de la benedicció de
la bandera del Somatent d'aquesta vila, per a demà, diumenge,
hi há anunciada la celebració dels
següents actes:
A tres quarts d' onze del matí,
arribada dels padrins i 1' element
oficial: Excm. Sr. Capità general
de Catalunya, Governador Civil,
General - Queíe dels Somaten ts
armats, President de 1' Audiència, Diputació, etc„, etc.; essent
rebuts pel Cabo i Sub-Cabo de
aquesta vila i una banda de musica , dirigintse seguidanïérit a
saludar l'autoritat local a la Casa
de la Vila i des de allí al Temple
parroquial per a oir là Santa
Missa.
Acabaña aquesta, là comitiva
es dirigirá al Passeig del Doctor
Robert, ont a m b tota solemnitat
es procedirà a la benedicció de la
bandera, termenat quin acte els
convidats al mateix serán obsequiats amb un lunch en el P a belló de Mar.

Una excursió a Tarragona
"

(Áeabam«Qt^

Som ía l'aristocràtica Rambla de Sant
Joan, i la música del Regiment d'Almansa
dona el concert matinal, ont aflueixen les
beutats tarragonines que captiven per sa
gentilesa.
El matí per cert èsben aprofitat i entrem
al hotel «Internacional», ont es descansa
del programa del matí; i cedint la presidencia al Doctor Soler, es dona comerts a
un suculent àpat qué transcorre amb gran
entussiasme.
A les tres de la tarde reanudem V excursió vers a la Falsa draga, portes i mürialles
ciclôpees i romanes, astorant-nos devant
aquell trevall de titans.
Previ permís, entrem al Museu Diocesà,
que conté exemplars notabilísstms, rebent
pitra impresió artística: impossible ès descriure ío que sentim; V amic Leandre Carbonell deixa com a record una moneda
antiga de Tarragona que agraeixen vivament, per ésser pocs els exemplars e x i s tents; ja visitat anem al palau del Arquebisbe, pujant dalt de la Íorre del Bisbe
ont tants gran vestigis queden de la dominació romana, i des de el tloc més alt,
experimentem gran sensació per l'inmens
panorama que la vista contempla: visitem
el Seminari, Capelles de Sant Pau i Sant
IWagí, el modern Escorxadpr, de nou resseguim detalladament lá Catedral mirant
els retaules, cúpules, quadres i altars, i
saludem a Mossèn BofafuU que remercia
novament la moneda dòrtada al Museu de
quin ès director; per carrers ont totes les
cases tenen evidents sen;p8ls artístics, fèm
cap al Foro romà í muralles ciclòpees,
veiem r entrada del Patrpnat del Obrer,
r interior del Club «Gimnàstic», Ateneo
Tarraconense, ont som atesos per companys de ia Secció Excursionista i en quina
societat, mirem totes les dependències
dedicades a 1' esbarjo i a l'estudi* junt amb
els ateneistes amb atxes de vent enceses
per llum, ens fiquem a les coves romanes
que esdevenen fantàstiques.

Fins aquí el temps se havía descapdellat
amb benignitat extremada; de sopte se
ennuvola i ens obsequia amb fi ruixim, el
que fa ens apleguem al Sindicat, ont ens
mostren els vestuaris que per la fesla dels
Reis ostentaren aquèts i els seus patges al
dirigir-se al Assil de Beneficencia a portar
els regals als assilats, quins trafjos fets
amb tota propietat, portaren nens de les
mellors famílies, essent el seu cost recullit
per soscripció popular; fullegem àlbums
amb fotografies artístiques i festes portades a terme i organitzades pel Sindict de
Iniciativa, saludant al corresponsal de
«Las Noticias» Sr. Dalmau i també al corresponsal de «La Vanguardia» i redactor
del cDiario de Tarragona» Sr. Aris, dirigint-nos dts de aquí a 1' Estació.
Per l o q u e 's detalla, fàcilment es compendrà q u e i e s hores foren força aprofitades; devent consignar qu'en totes les visi
tes esmentades fórem amablement atesos
pel Dr. Lluís Soler, entusiasta i infadigable
aimador de les belleses històriques: ell ens
feu totes les explicacions dels llocs que
trepitjàvem.
Nosaltres no tenim prou paraules de
lloança per l'infadigable representant del
Sindicat d'Iniciativa; homes com el Doctor Soler, honren i honoren a un poble.
Degut a que 'I íren du retràs, departim
a 1' anden amb els joves ateneistes i el
Dr. Soler parlant amicalment, remerciantlos ses atencions i convidant-los a visitar
nostra vila.
Al arrencar el tren, ens despédim d'ells
i del Dr, Soler, i amb efusives encaixades
sagelíem els vincles de germanor, i dins
els cors ressona el crit íntim de ¡Visca
Tarragona!, servant d' aquesta excursió
un recort que serà imborrable, per a tots
els que ens han acompanyat.
J O S E P MASIP
Sitges, Març 1918,

Deprecació

a D Bonaventura Julià, manant es dongui
posstsiò a dits regidors. (En Planas ja ne
estava possesionat per que la Comissió
Proviíieiai ja va desestimar la reclamació
presentada.)
El segon tinent, confoi per que diu que
el Ministre ha obrat en justicia, deixa anar
una frasse que diu poc per la cultura, i proposa una munió de coses, entre telegrames
de felicitació i sessions solemnes extraordinàries.
En Barrachina protesta de certes expresions del dit Sr. i diu que hi ha paraules
impròpies de pronunciar-se dintre del Consistori.
Aquest manifesta haverho dit perquè se
enviaren a la Diputació unes docoumen
tacions falses fetes pel Sr. Solà, i diu que
sosté la paraula que ha dit pels que volien
la incapacitat del seu que/e.
El Sr. Barrachina en protesta.
El segon tinent diu la sosté i que no la
ha dit per Én Barrachina ni per ningú del
Consistori.
En Barrachina diu en protestarà ara i
sempre de les barroeres apreciacions que
allà es verteixin.
En Planas Robert demana la paraula
per defensar-se de lo dit pel segon tinent
de les documentacions falses.
Rebutxa per falses les tendencioses imputacions, i li diu que no podrà provar que
ell amb el seu nom ni amb el de Vda de
Francisco Planas tingui cap contracte amb
r Ajuntament, qúe ès el punt fonamental
en que es basava la impugnació del seu
nomenament de Concejal. Insisteix altra
volta el segon tinent, i no poguent contestar a lo qu' En Planas el cita, s'escorre
dient que l'Hospital ès Municipal, a |o que
En Planas li diu que a pesar d' això la
Junta té la seva autonomia reconeguda per
r Ajuntament, regint-se per un Reglament
aprovat per ell mateix i que ni considerantse municipal com ès, no podrà citar que hi
tingui cap contracte, i que de prevaldré
aquest criteri, el Sr. Font que 'ns presideix
no podria ostentar el càrrec de Concejal,
perquè hi concorren en ell les mateixes
ciscumstancies.

Aquesta part de la comedia li surt un xic
Puig érem purs. Senyor, i are ja no hO sóm
desigual, no obstant acorda la majoria
per tanta obscenitat com rau à vora nostra,
celebrar una sessió extraordinaria per a
mostreü-nos aa instant l'impertorbable rostre possesionar an En Julià dél càrrec de
i feu ploure la gracia per sobre de tothom.
Concejal. En Padrol diu que 's podria
Que mai més les donzelles imitin les preverBeg acordar que I' Ajuntament se 'n dona per
mondanes Que'ns visiteu amb el posat lasciu,
enterat d' aquesta comunicació i que si es
ni s'ombregin els parpres, ni es pintin èl joliu passa a votació ell s'abstendrà de votar.
esguard, tot turbulent en les hores adverses.
En Planas Robert creu que no hi ha cap
Les mares serán fortes, i alegres els infanta
necessitat que per pèndrer possesió se
qui apretarán somrient a dins les dues mans
hagi de fer sessió extraordinaria ni espela fruita saborosa sense corc ni malura.
cial; que es pod fer en 1' ordinaria.
En Barrachina s'adhereix a lo dit pels
El cel guanyarà el blau que havia mig perdut,
seus companys.
el mar recobrará l'antiga mansuetut
i el poble será digne^de la Sfva hermosura.
Queda aprovat lo del síndic per majoria.
S' aprova 1' extracte dels acorts presos
SALVADOR SOLER FORMENT
en el primer trimestre per a la seva publicació en el B. O .
Queden enterats de que la Jefatura de
Obres Públiques ha aprovat et permís
demanat per D. Josep Robert Soler per fer
un camí.
Llegida una instancia de D.^ Rosa Martí
de Robert, en que sol·licita un premi per
ORDINARIA DEL 3
1'exposició de clavells que deurà c e l l e La presideix l'Arcalde Font, assistint-hi brar-se en el mes de Maig prop-vinent,
él dos tinents, síndic i Srs. Barrachina, se acorda passi a Comissió per a son esPlana Puig, Roca, Planas Robert i Padrol. tudi, poguent fer els regidors a la mateixa
S' aprova 1' acta de 1' anterior.
les propostes que creguin convenients.
Queden enterats d' una R. O . del ComiS' acorda delegar a l ' Arcalde per que
sari General d'Abasteixeménts, consentint assisteixi a la Junta del Laboratori i Preal istiu la matansa de tocino, explicant el sons del Partit.
Arcalde les gestions fetes en aquest sentit.
Llegida una comunicació del joves Lluís
Es llegeix una comunicació del Govéi-- de Dalirau i Magí Casañas en que manidadpr Civil interí de la-Provincia, en que festen ha quedat ja llesta 1' ordenació de
manifesta que el Ministre dè Governació volums de la Biblioteca, s' acorda donarha resolt els recursos interposats sobre les los-hi mercès i ferlos-hi un regal adequat,
reclamacions electorals d' aquesta vila, aprovant-se també que la Comissió junt
confirmant la validés de la capacitació del amb els joves proposi les hores en que
Sr. Planas, i revocant T pcort de la Comis- dèu estar oberta, que sembla seran les
hores d'oficina i els diumenges al mati.
sió Provincial en que declarà incapacitat

Sessions de l'Ajuntament

Són aprovats diferents comptes.
Es dona permís pera construir obres en
terrenys d e sa propietat i modificar ia faixada, al Dr. D. Lluís Sacanella, D." Maria
Ferrer, i D.^ Concepció Virella.
Queden aprovats eIs"ingressos]del primer trimestre.
Que el P. de F. senyali el dia que es pod
inaugurar el carrer d' Espalter, ja que les
cases estan construïdes.
En Planas Robert diu que com ara
aquell carrer serà habitat i per sobre d' ell
passa un cable elèctric d' alta tensió, es
fassi posar per la Compenyía la xarxa
protectora per que si un dia es romp no
succeeixin desgracies.
En Barrachina diu que també se li fassi
arreglar la fatxada de la Sub-Central
elèctrica.
L' Arcalde trova molt acertàt lo d' En
Planas Robert i diu que aixís ho comunicarà; aixecant-se la sessió al cap de tres
quarts d' haver-se començat.

Les flors
Mirada amb la mirada de V ànima,
iqué vol dir la colorida brotada que esclata en primavera?. g,Per qué, avans de sortir el fruit surt la flor en els jardins de la
terra'? ¿De quin esperit se val la Bellesa
per a crear\aquets puntets delitosos, obra
d' art misteriosa on el perfum i el color,
naixent d' exquisida forma, regalen el
fons del pensament i omplen els ulls de
delicada alegria?
Qui sab/ Pot ser la flor, sorli7it avans
que 'l seu fruit, vol dir que de V esperit
ne creix la freda materia; pot ser les flors
son els sospir, de les plantes; pot serjiei
xen de les llàgrimes dels homes; una rosa,
d' una llàgrima d' infant; un lliri, de la
gota de rosada d'una verge; de la d'home,
un pensament, i de la d'un pobre vell,
una flor de cementiri.
No ho sabem; peró rés que aconçoli els
sentits com aquets puntets flairosos; rés
que captivi V amor a lo delicat com les
poncelles que s' obren, que esclaten eom,
volior de papellones, i s'esfullen
malaUi-,.
ces; rés com el goig del color, lleminadura
pels ulls, que 'l xuclen mirada endintre i
M' alimenten el cor.
Per tot arreu on despunten hi porten un
raig de vida. En l'alta finestreta, sortint
per entre la reixa, semblen un niu de colors penjat a vora dels núvols, criat pera
conçol dels pobres; darrera les vidrieres i
entre 'l caliu del vellut sembla que esclatin, rialleres, per a fer fuigir el cançament, la fredor d'opulencia, el somort ensopiment de la riquesa, la tristesa de les
cambres desolades i dels palaus buids i
amples, on la paraula hi ressona sense m
eco d' amistat ni una frase de carinyo;
sobre del groguenc rostoll de les plantes
amarades de buidor i caldejades de sol,
puntejant,
belluguedices, semblen nascudes per a distreure, amb son somriure, la
llarga monotonia, la serietat gelada, vaguetat infinita; sobre el rocam de les rui^í
nes i entre les velles arrugues dels campa-^
nars esquerdaís semblen brotar per
rejovenir les pedres i alegrar la velleses
gloriosa; en els prats, per a rompre Icüz
verdor extesa; per a mirar-se i enriqurisetí
vora V aigua, i en el camp del cementir^^
per a fer oblidar la mort, per a brodar eh
iar eh
darrer coixi del darrer són de V home
(Q
II
Totes vestides amb les sedes que lale
« Na^
tura els dona, totes plenament hermoses^
nosesf^
té cada una sa diferent
hermosura,
i. Ldt^
morena violeta, encongida, amb sa capui^^
tput'o
xa morada, soM la fulla
llustrosa;
r, Vd^
gardenia, amb sa blancor inmaculada
correcta aristocracia', el lliri, de coll
la
cigne blanc com sa mateixa ploma, IIflof
d^^
floP

BALÜÁltrbfí
del seu Director Enric Almiñána, que
ascética de retaule, min tic com palma de
són
molt cel·lebrades, sobresui-tint un
mártir i ondulat com ces dewrge;
T or"
pout-purri
arranjat pel mateix senyor i
qnidea, variable i capritxosa,
desbordant
uns
couplets
humorístics amb música
de fantasia,
endiabladament
coqueta i
de
«Mala
entraña»,
ambdues pesses
bojament seductora; la dalia, sempre coaplaudides.
rrecta, sempre seriosa i clássicament pleLa colla dél «Prado Suburense» baix
guejada; la jonquilla, esblanqueida pels
freds pelons de la neu; el clavell, encès la batuta del Mestre Torrents, canta
pels ardents besos del sol; la rosella, ne- acooapányada amb música les inspiradant entre la mar d' espigués; là blanca des composicions d'aquèat, amb lletra
margaridoia, arrupida sobre V herba, i deguda als volg·iits amics Díaz i Soler i
tota la gran florida colgada en els avenes que ja publicàrem eu el nombre passat:
de la mar, i escampades per la terra, to- tant I' enèrgic «Himne», com el T w o tes tenen sa hermúsura diferent, totes sos Step «Margarida» i l'Americana «Primacolors distints, i toies formen la toia de vera, són molt cel·lebrades: són boniques cançons en ^jque | E q Torrentsï^ha
variada bellesa.
Totes formes la gran toia, i no son pas donat nova prova deljseu gust artístic
les més brillants lés que més ens encisen i amb la música que bellament imprescaptiven. Bn son rostre, molt més què els siona als oients, feQt-se després popular;
colors encesos ens hi agraden els suaus ès de doldre que tot el jovent sitgetà d o
tons malaltiços, els tons trencats i confo- entoni el vibrant «Himne» ont En Soler
sos de finesa harmoniosa^ els colors de clar ha descrit tant bé a nostra vila.
de lluna, de vesprada, de mate i vaga me- j ; En diferentes cases els pradistes foréa
langia, de poéticaipatina,
de tendror des- ovacionats pel nombrós públic que
colorida, d' anemia pintada, de puresa i acompanyà als cantaires fins a altrade virginal frescor, que'ls doñaldelicade- hora, obsequiant-ne amb sos cants a les
sa deJlors espirituals, de florslque
porten donzelles de les cases fins a quarts de
set del matí.
ma ànima en el fons de ses fulles.
Noticiosa la colla de Caramelles del
Si resen, l' oració que-resen és més ínsima, més calida, més profonda. Resen el «Prado Suburense» de que 1' insigne
instant d' un sospir i s' apaguen de la artista Santiago Rusiñol d e s d e la vetlla
es trovava a nostre vila!¡acompanyat de
terra.
sa
distingida familia, a la nit es dirigí
SANTIAGO RUSIÑOL
al artístic «Cau Ferrat» a obsequiar-lo
amb ses cantades, i ja a dins del temple
del art, les alegróles cançons ompliren
la -quietut del casal d' alta impressió
artística.
L ' e m i n e n t Santiago agraí la deferencia, donant-se per acabat 1' acte amb et
Nocturn en el Jardí de Cloe unànim crit de ¡Visca Rusiñoll

Galanies

La mitja nit ha sorpiès a la lluna enmira!lant-se en les quietes aigües de la e s tany, i acariciant a la ombriu jardi que
esla dormit dintre del gran silenci.
El brollador desgrana sa cançó rimada
i trista, com evocant recorts d' escenes
amoroses, de les que tou indiscret testimoni.
Dormen les arbredes. Les floretes dormen; tant sols el vent, enjogassat, que
corre d* un lloc a 1' altre, fa murmurar les
agrupades fulles,

**
Un rossinyol, vetllant, plora que plora...
Llunya, suau, la veu d' una campana,
s' en vola cap al cel.
Prop de r estany una llum, com papallona blanca, revoloteja.
I al cap d' uns moments, un altra papallona.
I l'ambient que s'impregna d' olor de
roses.
I uns recorts que passen en forma de
niivols.
I un baf d' amor que ve de 1' altra Vida
i uns juraments d' amor que floten sens
sentirse...

**
Després, silenci.
1 un murmull de les fulles agrupades, i
r eterna cançó rimada i trista dél brollador indiscret, qu' encar rondina
,
RAMÓN ROSELLÓ

bietari de ta vila
DISSflPTB
A. les dèu del vespre, surten dels resprctius I o c h I s les colles de Caramelles
«Art i Germanor» i del «Prado Snbursiiie», p H S s a u t a l domicili d«' I' Aroalde,
en quin carrer ès impossible obrir s e
pas, per la gran concurrencia que desitja sentiries; els de «Art i Germanor»
cauten el seu repertori lletra i música

DIÜCDBl^QH
En ía Capellà, del Santíssim Sagra-r
ment del Temple Parroquial, contrauen
matrimoni aquest matí, els apreciats
joves En Joan Domingo Rosés amb Na
Teresa Gosialls Urpí.
Beneeix la sagrada unió el Rvnt. Vicari Mossèn Antolí Vancell, testimoèiant-los r amic D. Sebastià Carbonell
Soler i D. Enric Bages Solé,
Que gOsin d' inacabable lluna de mel
desitgem als desposáis, i enviem la
enhorabona a ses famílies respectives.
En 1'Iglesia Parroquial es cel·lebren aquest matí Divins Oficis de Pasqua
de Resurrecció ajs que Ui assisteixin les
autoritats.
,^*^ A la tarde en els locals d'esbarjo
la joventut s' entrega follament a la
dança com si no hi fos a temps a ballar
el sò que li toquen.
Els balls de nit amb tot i 1' insistent
pluja, s' han vist regularment concorreguts.
A la «Casa del Pueblo» per una Companyia, s' han posat en escena tarde i
nit els drames de nostre estimat mestre
i aplaudit dramaturg Santiago Rusiñol
«L' Héroe» i «La Mare».
É — — »

Ea els trens del matí arriben de diferents pobles, gran nombre d' excursionistes, donant a la vila extraordinaria
animació i fent que 'Isfhotels es tro vin
atestats sens poder donar abast.
En la s a l i de espectacles del
Prado Suburense en quin ^mitg està parada una gran taula en forma d'ancora,
hi prenen seient prop de setanta comensals socis i .protectors de tes Caramelles;
el dinar, qü'.ès suculentissim, trancorre
amb gran alegria, i als acorts d' un reputat quintet vilanoví, que ès aplaudidíssim.
Acabat 1' àpat els autors de la lletra,
el Sr. Gorgas (Miquel) i altres c o m e n sals, fan sentits parlaments que soti
ovacionats, taucant-los el President de
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ia Societat Eu Josep Planas Robert amb
una brillant perorado, digna de tota
alabànça pel programa cultural a seguir
desarrotllant, usseut al final obsequiats
amb vius picaments de mans.
A l a tarde la música del «Prado
Suburensg», es dirigeix als «Molins»,
fent cap la del «Retiro» à 1' era de «Gal
Antoniet», quins llocs son extraordinariametit concorreguts, pels que van a
cel·lebrar el típic «Aplec de la Mona».
Les,bandes.executen a l g u n s ballables
i retornen a vila, o n t comebçen les ses-;
sions de cine als locals d' esbarjo.
En el tren correu, de Madrid arriben
una cinquantena d'individuus del Centre excursionista «Els Lluisos» de Sabadell, els quals són rebuts i acompanyats
per socis del Centre excursionista Sitges
en llurs visites al[Cau-Ferrat, Marycel i
altresllocs de nostra vila.
Dimgfts
A la Casa de la Vila e s cel·lebra la
Junta Municipal de Vocals Associats de
segona convocatoria per 1' aprovació
dels comptes municipals.
Presideix E o Font assistint-hi els reiridors Carbonell, Roca i Planas Robert i
els V I cals Mestres. Freixas, Soler i
Jacas.
.
8'aprova el que I'Ajuntament vengui
uns terrenys a En Pere Bricullé prop de
Cala BlauCa.
Es llegeix una instancia de D. Joa
quim de Querol en qUe sol·licita per
haver-bi interposât recurs contra els
crédita de D. Bonavdntura Julià Masó,
que s'acordi es reintegrin en la caixa
municipal les 359*60 pessetes pagades a
D. Bonaventura Julià Masó pel municipi.
Én Pont diu que únicament s' han pagat 27 pessetes per que en Julià ha abonat un compte que devia al Ajuntament
i es llegeix l' acort en que s' ocordà pagar-les.
En Soler manifesta que no hi ha cap
reclamació contra aquets comptes p^r
q u e soD aprovats p e t i ' A j u n t a m e n t , el
pago a En Julià.
En Planas Robert li replica que Ajuntaments anteriors i Juntes Municipals
de Vocals Associats ja definiren ¡ben bé
els crèdits d ' a q u e l l senyor.
Es sospèn la sessió,»per uns minuts,
nomenant-se una Comissió que fassi el
dictamen; reanusada aquesta es desestima r instancia del Sr. Querol, i aprçvant-se els comptes municipals de 1917,
amb el vot particular en contra d' En
Planas Robert, i quin copiem:
«El Concejal que suscribu, amparándose en el articulo 163 de la vigente ley
Municipal, formula el siguiente voto
particular contra el dictamen de aprobación de las cuentas municipales de
1917 presentado por la comisión nombrada al efecto;
Que se opone a que sean aprobadas
dichas cuentas por cuanto en las mismas figura el Libramiento número 261
que a letra dice asi: Capitulo 12 —|único
— Concepto 15. — A D. Buenaventura
Julià Masó para abono de su anticipo
desempeñando la Secretaria aplicado a
la tramitación del expediente para saldo
de atrasos de este Municipio al Tesoro
Público en virtud de la ley de Moratorias de 16 de Abril de 1895 conforme asi
se logró (acuerdo del 12 del corriente en
relacióu con el acuerdo Consistorial de
26 Enero último) 359*60 pesetas.
F u n d a s u oposición élsuscrito en que
anteriores Ayuntamientos, según acuerdos consistoriales de 31 Diciembre 1907
y 27 Abril, 26 Octubre y 23 Noviembre
de:1911, ya habían resuelto la petieióu
de créditos de D. Buenaventura Julià y
Masó contra este Municipio, sujetándose
para acceder a su demanda a lo què

prescribe el art. 108 de la Ley Municipal
vigente y, «demás, por estar pendiente
de recurso de alzada ante la autoridad
superior gubernativa el acuerdo municipal de 26 Enero de 1917.
En las Casas Consistoriales de Sitges
a 2 de Abril de 1918.—J. Planas R o b e n .
A la Junta Municipal de Vocales Asociados.»
DIJOUS

-

A les cinc de la tarde és conduit cap
al camp del repòs etéru el Cadavre del
apreciat conveí D. j a u m e Cardús Millef,
mort ais 73 anys d' edat.
Als seus añigits fills, fill polític, don
Miquel Solà, i dénaés familiars, els enviem el testimoni de la nostra c o u d o lencia.

En el temple de la Casa de Caritat de
Barcelona se celebren solemnes funerals
per r ànima del que fou estimat compatrici D. Emili Nubiola Ferrer, v e g e n t s e
s u m a m e n t concorreguts.
Reiterem a sa distingida familia {nostre més sentit pèsam.

A L' OMBRA

FETXA

Máxima

Mínima

AL R A S

Máxima

Mínima

1 Febrer: 15° 0 .
7° 5 . . 18°8 . .
»
2
: 13° 9 .
9° 2 . . 15° 2 . .
3
: 12° 5 . 10° 2 . . 14° 1 . .
»
4
8° 4 . . 19°0 . .
: 16° 6 .
5
: 13° 9 .
8° 9 . . 16° 7 . .
»
: 14° 1 .
6
9° 5 . . 16° 5 . .
7
: 14°4 .
7° 7 . , 17° 8 . .
7° 6 . .17° 5 . .
8
: 14° 0 .
»
9
: 13° 2 .
8*0 . . 17° 3 . .
»
: 10° 1 .
6" 5 . . 18° 0 . .
10
11
:16°6
7 ' 5 . . 19°S . ,
12
M5°6.
7° 7 . . - Í 8 ° 4 . .
: 15° 5 .
13
6° 7 . . 18° 8 . .
14 >
: U'Z .
4° 5 . . 1 8 ° 8 . .
7°0 . . 19°3..
15 »
: 16° 5 .
16
: 10° 4 .
5° 5 . . 1 2 ° 7 . .
»
5° 5 . . 10° 5 . .
17
: 8°8.
18
: 12°4.
3° 8 . . 1 7 ° 2 . .
Plíija : 2 ™™ el dia 3 dè Febrer;

6'2
8° 2
9° 6
6° 4
7° 6
8° 2
6 3
6 3
6° 6
4- 7
5-0
6° 2
5° 2
3° 3
5° 8
4° 8
5° 2
2° 2

Nota : La temperatura màxima al ras, el
dia 23 de Janer, fou de 19° 8, en lloc de
lo que va apareixe consignat.

Noves varies
D' una sobtada afecció, extremadament
greu, des de '1 dilluns es lluyta per salvar
la vida de l'apreciat nen Xavier Ferret i
de Querol, fill dels distingits esposos Î
caríssims amics nostres D. Josep i donya
Carmen.f
Al .creixent desitg general demostrat
pel veinat per que 's retorni la salut al interessant malalt, cal afegirhi el nostre més
fervent i sincer. ;
A r hora d'escriure les presents ratlles,
el diagnòstic continua signent pèssim.
•

•

•

Tenim la satisfacció de manifestar que,
contra lo que, mal informats, diguérem,
nostre club Racing quedà empatat, en el
partit de fotball amb el Deportiu de Reus,
celebrat últimament.

La

Crisantema

Primera F U N E R À R I A a Sitges.
—Tallers: Sant Gaudenci, 2 i 4 —
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BANCO DE VILLANUEVA ^
—

Sucursal a Sitges

—

LA ESTRELLA
jPasta de Mona,
Encasadas, Brioix, Nata, etc. etc.
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Forment

Angel Vidal, g : SITGES
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E N C A S A D A S ! Dolç riquíssim.
Tortells Paris: massapà, crema, cabell d angelí i nata
Crema finíssima: Se 'n fan plates per eucàrreg,
a més de tortells, Biscuits i lyoneses.

S e r v e i e s m e r a t e n t o t lo r e f e r e n t a p o m p e s f ú n e b r e s .

Turró de crema,

especialitat de la c a s a .

Ensiamades . fetes baix nova fórmula.
Nata: Prussians, biscuits, palos, brioix, lyoneses, etc.
"T^

_ e : f o n

3S3

hosphorrenai R O B
RECOüSTiTUYENTE granulado - elíxir - inyectable

mm

I Calle L a u r i a , 7 4 - F A R M A C I A

Los talleres m á s importantes de BaReELÒNn
montados

W 1^11^ If I ^1

con los adelantos

m á s modernos.

Talleres. Despaclio y Salones de oenía
en la calle de S A N S , núm, 114, pocos metros
= = después de la Estación del tranvía. = =
Exposición permanente — Teléfono número 475 H.
Ventas al por mayor y detall

C.SANSIM-

JPJFtEiOIO I^IJO

—

NOTA : Antes de hacer sus encargos, visite esta su casa. Los tranvías que
hacen el trayecto de Barcelona a Sans, núms. 2 y 55, parada Plaza Cataluña

-

BARCELONAS

V I N Ü S d e t o d a s c l a s f ^ s ^Teiéion.
de cosecha propia \

Bóòegas ôe 3uan Ma|rans Crespo
MOSCATEL dulce y seco

JVIALYASIA de Sitges superior

Vinos Tinto, Clarete, Rosado y Vinagre
D e s p a c h o i A r a g ó n , 3 3 9 , c h a f l á n B a i l e n ; BARCELONA
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Cirurjiá -Dentista

BOQUERIA, 32

nort-americá
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OFtAISr ASSORTIT
en

Camisas, œrbatas, mocadors
y tots els articles pertanyents al rara
La Camiseria que ven més barata
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Especialitat en camisas á mida
O
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T a r g e t e s de visita, des de 6 rals el cenl^
Encárregs pera cumplimentar los amb rapidesa : Parelladas, 9 : S ! T G E

