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ANUNCIS. E S Q U E L E S , R E M E S O S I R E C L A M S

Els treballs e s pnbliquen baix la exclusiva responsabilitat
dels t espectius autors. No 's retornen els originals.

segons tarifa establerta i a preu convencional.

Les Eleccions Municipals de demà
Repetim-ho: Demà ès el dia en que el còs electoral podràmanifestar-se. dintre del límit que li marquen unes llistes
preparades amb parcialitat irritant, de un modo indubitable. Som optimistes, i creiem que'l nostre poble, jutjant els presents moments de descrèdit de la Corporació municipal, sabrà dir, encare que sigui amb V esforç que cal, que ès saludable
pels intessos del poble un cambi que dongui solvència a unaactuació prudent i sincera que ampari indiferentment els drets
de tots i que no sigui escola de preferències de camarilla.
La candidatura que 's presenti enfront de la nostra, si perso-nalment ens pod merèixer tots els respectes, colectivament ía
considerem junyida al carro del desprestigi que penosamentva arrocegant l'actual majoria.
Es per això, i perquè representa totes les ànsies de renovació, que hem de recomanar que 's voti la següent candidatura:
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D. A n t o n i C l a r a i B u s q u e t s
La seva Ilealtat i e l seu sitgetanisme,
són garantia

d< u n a a c t u a c i ó

orfe

Sebastià Mora i Mora
Josep M a r o e t i Banús

d ' eixorcs i incivils

plena d ' entussiasmes

convuisionismes,

i d eserenitat

constructiva.

SITGEITANS: i A VOTAR!

ñ r t , Capital i Treball (¡¿!?)
En el propi «Retiro» (i per què serveix

a menjarse "el pa a Catalunya, terra sem-

I per a dir això s' ha fundat la «Casa

el Reglament?) s'hi ha celebrat una reunió

pre generosa i pròdiga fins per aquets mal

del Pueblo»,~ es canta «La Internacional» i

publica per a proclamar els candidats con

agraits que la bescanten.

es posa la bandera roja al balcó el dia del

vulsionistes.

Un altre per l'istil del «Pájaro» insultà

Primer de Maig?...

Va presidiria el Cacic («¿cómo nó?») i,

grollerament als catalans. I tot allò sem-

I per a fer aquest «descubriment» es té

entre' altres de menor cuantia, parlà el

blava un íneeting de la U. M. N. presidit

el nomenament de delegat regional de la

«Pájaro azul», qui, barrejanthi altres xim-

per r aijtèntic «D. Clodoaldo».

«Unión General de Trabajadores» i es car-

pleries, ens digné que ell «no sabía hablar
catalán», de lo que n'testava orgullós.
Aquest «xisto» tan estiipit fou aplaudit

Però el «clou» de la festa sigué el com-

teja continuament amb els capdills socia-

pañero Duran, qui tot melós i manyac va

listes?, quan el més taujà burgès ho sots-

dir que la candidatura d' ells representava

criuria a ulls clucsL..

per la colla caciquista; sense que ningii li

r ideal de 1' Humanitat progressiva:

tirés en cara, com es mereixia, que còm es

el Capital'l

que havia fugit del seu país.i havia vingut

fós, formant una sola peça.

el Treball,

VArt,

tot íntimament con-

—Taapa, taaapal... — q u e deya aquell
al «contemplar» tanta brutícia, que despe-
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deix una pestilència insoportable.
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Els reconstruetors

enaltim i n' excloguem tota bana-

el caciquisme més brutal hi ha fet

En Mitjans, acompanyat del seu

litat eixorca.

irrupció, coaccionant als assilats i

cosinet, bii'sca vots desesperada-

En la reunió electoral que tin-

Dintre aquest Ideal tan immen-

empleats, «pregantlos»—ja savem

ment, faltant a les obligacions que

gué Hoc el divendres de 1' altra

sament obert, ès tan sòlit i segur

loque volen dir aquets «precs»—

li imposa el seu ddure d' alcalde.

setmana en el Centre Nacionalista

l'abrigall que oferim, que hi tenen

que votin la candidatura patroci-

Coacciona despòticament als em-

En Planas Robert va esboçar la

cabuda folgada les vertaderes aspi-

nada pel Sr. Ventureta i la reco-

pleats i retreu a tothom els serveis

idea de la formació d' un partit

racions llivertines, redemptores i

manin als seus familiars.

(de reglament) que els hi han po

local quin principal objectiu fos el

de plenilut.

motor i r ordenació de la vida civil del nostre poble.

L' altre agrupament, o desconeix ei fluit lluminós que ens irra-

Tot això tan edificant es objecte

gut fer a Câ la Vilíi: si a l'un li ha

d uns especials comentaris que ni

expedit una cèdula, si a l'alire un

volem reproduir.

document de quintes; si han cur-

Va dir que havia de democra-

dia, aquesta força que ens arriva

jQuànta inconsciència! I, men-

sat una alta de contribució, e t c .

titzarse la vida d e i a Corporació

al cor i ens ungeix amb la mateixa

trestant, el Pabelló pera tubercu-

Fa veure que això ès un gran fa-

Municipal : que no era llògic que

saó de la nostra terra, o bé els

losos sens construirse!

vor,

estigués a 1' albir d' una majoria

seus co.mponents han lliurat l'àni-

r adoptar acorts i introduir modi-

ma i el seny a la farça per mòvils

ficacions morals o materials, de

purament falsos i materialistes, oi

benefici o de perjudici, que tras-

més d' absurda cobejança.

cendissin a generacions futures;

però, a despit del poble, els que

que era natural que en les coses

no es declaren francament «tant

trascendentals que afectaven a la

se me ' n dona» o absolutistes,

vida substancial del poble, aquest

quan parlen de llur significació —

fos escoltat en plebiscit, o quan

que goso a dir ès 1 ideal en síntesi

menys per aquelles adequades re-

adoptat per quasi la totalitat de

presentacions

socials que en sí

obrers comprensius, — en parlen

formen o es concreta l'estat latent

com si evoquessin una visió, una

de la opinió pública.

ciutat vista de lluny, vagament...

Ells,

I advertí que en aquest ample

amb una impassibilitat i un ban-

acoblament hi podrien formar ho-

deix que exterioritza impotencia-

mes de diferents ideals i de totes

litat d" esperit, corrupció.

les classes socials, ja que a tots, i

Però ei nostre Ideal ès pur: ès

a cadascú dintre de la seva esfera

ben palès; ès una clarícia; està a

d' acció, interessa el constant mi-

a r abast de tothom : ès una llei

llorament deia vida comunal.

que gravita damunt nostre, i estem

Tots els reunits aprovaren la

obligats a esdevenir-ne intèrprets,

fonamental idea del projecte que

malgrat la incomprensible incom-

esboça nostre amic, creient since-

prensibilitat d' alguns; i s' enclou

rament que ès factible de que pu-

en una sola concepció : esperitua-

gui traduirse d' una manera pràc-

litat. Si enlairem el pensament.en

tica en una bella realitat.

tots els actes de la vida, obrarem
santament; servarem prestigi i dignitat.

Destriament
Analitzem amb la delicadesa i
fidelitat que ens dicta 1' amor a la

C a l a i x de s a s t r e
Aquesta Secció cada dia ès més
nodrida i els colaboradors surten
Són generals les queixes contra
les ilegalitats i omissions que contenen les llistes electorals, de què
ja ens hem ocupat altres vegades.

perqué en el món ja se sab que no
es pod fer lo tjue a un li dona la
gana ni builarse tan descaradament del dret dels ciutadans.

^^^^^

teriors llistes, n' han sigut trets
barroerament, despòticament, pel
Cíícic.
El procediment que segueix per
trèurels ès el següent: Ve la rectificació del Padró, i En Julià, amb
tota falsetat,

treu un bon nom-

bre de vehins que no li són adietes, diguent simplement que han
perdut el vehinatge, sense dir res
als interessats per que puguin defensarse de tals mentides.

Poc

desprès ve la rectificació del Cens
(per r Abril) i allavors, fundantse
els exclou de les Llistes.

ges (Joaquim Marco), i ha figurat

ideal triomfi.

sempre en el Padró i en el Cens,
l'any passat En Julià el va treure
de r im i r altre, diguent que se
havia ausentat de Sitges, lo que
era completament mentida.

També a l'Hospital?

I després que no'ns vingui amb

han mogut mai i figuraven en an-

Garraf, que fa vint anys viu a Sit-

de llur actuació, a més d'un desig

coaccions, als efectes legals.

Vehins fills de Sitges, que no se

ça: per a que '1 nostre sacratissim

L'un sector ostenta per damunt

cionant datos í queixes, d'aquestes

això de persecucions, etc., etc.,

com a bolets. Ens diuen avui:

Per cert que un guarda jurat de

P.UIG

Com que a un Alcalde li està
prohibit buscar vots, estem colee-

ciar el lloc de redempció a ultran-

pugna, i definim-ne llur virior.

ciment únic i comú, que aquesta

•

de compenetrar nos per a eviden-

nostra vila, els elements avui en

de perfeccionament—i ès conven-

ció que 's té.

en que han sigut trets del Padró,

I avui, arborats per la fè, hem

no sent més que una obliga-

En Marco es trovava amb que
no eia vehi d' enlloc, puig no se

gui.sa ès la norma més clara i pul-

Es tan gros, que casi no ho

cra per administrar un poble—un

volem creure, a pesar d'afirmarse

ble;

Ideal, potser el més noble dels

públicament:

minal, denuncia al Cacic al Jutjat,

havia empadronat en cap més poi devant dé un acte tan cri-

ideals humans : que ès estimar la

La sagrada Casa dels Pobres,

terra on hem nascut, on ens no-

que havia sigut sempre respectada

drim i es nodriren els nostres pa-

en tota mena de iíuites polítiques,

Per la pillada del Califa, En

res i avantpassats, que ens han

i aon la tolerància i v e r d a d e r a ca-

Marco avuy no pod votar. I cotn

llegat aquesta Catalunya tan bella,

ritat hi tenien tan bella estada, ha

aquest, molts altres.

íeconda i lluminosa, per a que la

sigut barréerament atropellada, i

***

no haventse encare resolt aqueix
assumpto.

DE SANT P E R E DE RIBAS

Conseqüències d'ün panegíric
Amics meus, em sento popular!
L' ase 'm fum si no he rebut
un centenar de felicitacions per
les lloances que, en una meva
«Crònica» publicada en el Diario
de Villanueva, vaig dedicar, emportat per una sincera admiració,
a! redemptor que, per voler de
Deu, ens ha sortit a Ribes. En
totes elles se m' atia a que vagi
continuant. Gràcies a tots!
Peró la popularitat, a 1' igual
que les roses, té les seves espines:
Entre el munt de felicitacions, hi
he trovat qualques protestes (ben
poques per sòrl) dissentint del
meu parer, que, sòls perquè 'n
era favorable al Sr. Ricart, jo
creia intangible. Però jcom que
hi ha gent que té barra per totL..
Naturalment, aquestes protestes són d' enemics reconsagrats
del senyor Ricart. Ja se sab : en
aquest món, l'home que'
í's distingeix ès el blanc de les en)
jvejes del
pròxim. Sin embargo, encare
que
ncareque
brams d' ase no pujen al.1 Gel,
Cel, no
no
hi hà dret a parlar del Sr.
5r. Ricart
rdi ben lluent
(que Deu me '1 guardi
»les llargues i
i gras i amb les ungk
rma ii
irrespecsenyorials) en la forma
gairebé , amb
tuosa, irreverent gf:
'

«j
^
o
^^
¿5
'
^

• que fl)
s s i oos senyors

que ho fan aquestos
senyors
que "°
l a n que
fins tenen
protesten. N'hi bar
idvertir-me (sort ^
la gosadia d' ad^
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que no'n iaig cabai) de que avans
de venir a Ribas el Sr. Ricart era
un gandul i mort d e g a n a ; que
d' orador no 'n té rès; que 'Is
comentaris que fa a la Biblia són
enmatUevats a una de protestant;
que fins alguna vegada s' ès fet
agafar per a poguer-ne cobrar
cinc centes de l'ala i repartírseles
amb r pseudo policia que ha entrevingut en la comèdia; que confon predilectea.mh dialecte, aguirnaldo amb aguinaldo,
corpordlment amb corpoiativament, etc.
Jo no crec res de tot això; perquè
si fos veritat, tota la colla que '1
segueix com un remat de crestons
ja l'hauria etgegat a dida. Voleu
dir que 'n són tant de rucs?...
Jo en tot això sols hi veig una
cosa : ¡mai diríau què? Doncs el
més natural en un homa de talent
sobrat com el Sr. Ricart: modèstia! Modèstia pu<a!...
I us ho vull demostrar en forma
que no té volta de fulla ;
Ell, el Sr. Ricart, no vol mos
mostrar aquell orgull, que molts
tenen, de que són treballadors i
viuen del treball honrat; ell no
vol fer comentaris propis a la
Biblia, per a guanyarse una reputació d' erudit que no necessita;
an ell no li és cap molestia l'ésser
tancat a la Model (i menys encare
si els caps-grossos d' aquí li porten bones cistellades d'ous i vius
reconfortants^ per allò de benaventurats els que pateixen fam i
sed de justícia; ell no vol dir dialecte ni aguinaldo ni corporativament, perquè essent com ès un
gran defensor de la llivertat (vis:
ca!...) comença per donar 1' alt
exemple de que tothom parli com
li roii, encare que 'Is demés no '1
entenguin.
Tenint com té, per are, la cega
confiança dels qui amb les seves
suades i migrats estalvis el fan
viure sense treballar, ¿qué més
necessita?
La popularitat ès una mena de
aura matinal que t'afalaga dolçament i omple el cap de belles il"
ilusions. Us confesso, amics, que
uns moments m'he sentit pertorbat per 1' encís d' aquesta popularitat. Em deia a mi mateix :
Mira, xicot!, si are t'entenguessis
amb el senyor Ricart, potser ens
podríem viure tots dos a la esquena dels pobres pagesos. Però
el seny s' ès imposat : he fet un
càlcul aproximat, i he vist que a
Ribes no hi hauria prou esquenes
per a mantenir-nos a tots dos.
Generosament he renunciat a tan
bella canongia. Adeusiau, viatjes
a Barcelona! Adeu, bons esmor-

zars i millors dinars i sopars de nesta continuació de l'administracàndol que mig fer s' han parat
quatre duros!...
ció imperant, plena de despotis- les obres en sec, perquè diuen
I are que parlem dè protestes.
mes i venjances, que ha portat el que s'han gastat uns 14.000 duNo s' ha fixat el Sr. Ricart en els
poble a-la ruina, i la formada pels ros producte de la venda del vell.
articles «llenos de groUerías» que
apareixen en aquest periòdic, vo- estaments populars, de totes les I e n canvi de no fer res, han o m lent-li treure els drapets al sol, classes socials, en fraternal com- plert de deutes al poble, no han
firmats per un tal X. X.? No li penetració, al objecte de vindicar pagat als industrials, devent més
sembla al Sr. Ricart que aquest e! bon nom de la vila, i treure son
de mig any de llum, i estant conX.X. ès un valent pocavergonya? governament de les mans que la
mináis d' embarg per 1' Estat i el
Jo n' estic ben convençut; perquè han vilipendiada.
Ajuritament del Cap del Partit,
la persona que critica al senyor
No pot ser més negativa i anti- per quantiosos dsutes.
Ricart (repeteixo novament que
és intangible) ès que no coneix la patriòtica la conducta seguida
Aquesta ès, sense exageració,
vergonya ni té «modos» ni n' ha pels actuals administradors, o r administració que patim.
tingut mai. Ja 's pod posar tran- pels que ho acaparen tot.
Cansats de tant de desgoveruaquil el Sr. Ricart, que jo li asseS' han fet moltes promeses,
ment i disbauxa, s'ha format una
guro que an aquest «nyicris» li
s' han posat moltes primeres pecandidatura netament popular ,
cantaré les quaranta i l ' etjegaré
dres, molts banquets, moltes bangarantia de seny i ample llivertat
a pastar fang. Què s' ha cregut?
des
de
trompetes,
però
pràcticaPer ximples estem! eh?
ciutadana, que si el poble li dona
I, per acabar, vuy donar un ment no han íet res pel poble.
el triomf, com confiem, ens proA pesar de tenir els terrenys i met solemnement construir desseavís, en secret, al Sr. Ricart. Em
sembla que la nova^unta que se un donatiu de 5.0U0 duros de
guit les Cases Barates, a quin fi
ha nombrat , de la Societat de Mr. Deering, han passat quatre
ja té tots els estudis i elements neAgricultors obrers, en' lloc d'ésse anys sens construir les Cases Bacessaris per a començaries; desteruna Junta «de palla», com era i
rates, engànyaat vergonyosament rar tota mena de «caciquisme»;
ès el desitg dels que la proposaals pobres inscrits que ja estan . fomentar el treball, el comerç i la
ren, té ganes de fer la clau al
Sr. Ricart. Es que, avui dia, un cansats de pagar quotes.
indústria local; aumentar els sous
hom no 's pod fiar de ningú: ¡ni
No s' han cuidat per res de les dels empleats, avui tan irrissoris;
de la camisa que porta! Dic que subsistències i de la vida cara de treballar seriosament pel pervinem sembla que «li volen fer la
Sitges, de la policia Urbana, tro- dre gloriós de Sitges, en totes les
clau», doncs està enfadada ( l a
banse la via pública abandonada, seves manifestacions, ja construJunta) amb mi perquè defenso al
els carrers a les fosques, sens sa- int la Escola deia Forja i la BiSr. Ricart. ¿Veritat que si m'ataca massa fort, vostè, Sr. Ricart, nitat ni vigilància pública, i ni blioteca Popular, ja fomentant la
ja 'm defensarà amb un «escrit» sísquera han tingut interés per a ensenyança, avui tan oblidada, i,
d' aquells «tan macos» que sab costruir 1' Escola de la Forja ni per últim , armonitzar totes les
fer? Al capdevall, defensantme a • la Biblioteca Popular, a pesar de tendències socials, amb 1' objecte
mi es defensarà a vostè mateix. pagar-ho la Mancomunitat.
de que pugui brillar per la vila
Ja veurà com, entre voslé i jo, el
Només s' han cuidat de vendre una duradera època de benestar
deixarem planxat.
social i ample germanor.
Ah! are que hi penso: prego a la totes los parceles i solars propietat
Elector: si sentiu els anhels de
«Junta de la Sociedad de Agricul- del Municipi, augmentar els i m postos,
fins
el
punt
de
fer
pagar
tores obreros» que si 'm vol rerenovació, voteu amb tota discitreure les meves «fechorías» no les corones que entren al cemen- plina , sense alterar cap n o m ,
em retregui allò del «dallonces»; tiri; construir un escorxador en puix la lluita ès per 1' Ideal, la
no fem bromes! Si que 'm reven- un lloc gens higiènic, amb 1' essegüent candidatura:
tarien si ho fessin!...
Ai, me 'n descuidava! Jo, En
P. de la S. (no P. de la J.), no
soc el mateix Senyor Ricart, com
molta gent pensa. «Otro gallo me
cantara!...» El Sr. Ricart—per a
que ho sàpiga tothom—no ès tan
enfatuït, que ell mateix s' alabi.
Ja hi han persones que, com jo
mateix, posem de relleu els seus
DISTRICTE PRIMER
mèrits sense cobrar ni un xavo.
P. DE LA S.

Eleccions municipals
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DISTRICTE SEGON

En les eleccions del diumenge
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se vos presenta a la vostra elecció
dugués candidatures. La caciquista, o siga la que representa la fu-
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Yolhourt Natural

MWUl

A N T O N P f l Q Ê S 1 C."
Con el Yoghourt

Natural

Danone

traemos el verda-

' dero yoghourt biílgaro.

6randioses existències

I

Nuestro yoghourt es el elaborado por especialista segtín los procedimientos naturales e higiénicos tradicionoles en Oriente, y> posee en grado superlativo propiedades ali.nenticias,
desinfe tantes;terapéuticas reconstituyentes y de longevidad, resultando de grandísima eficacia contra las enfermedades del aparato digestivo (estómago, hígado e intestinos) anemia,
decaimiento, abarcando además su campo de acción casi todas las enferniedades. Es por lo
que es recomendado por los médicos de Barcelona.

I ^orça Darieíaí en aríísíics dibuixos
fl'exquisifla noneíaí

Certificados del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona y de varios eminentes
Doctores de esta capital se hallan siempre a disposición del público.

exiicreîxeni pels seusbonsresulíaís
9'aquesía nona inSusíria siígeíana

S e p ú l v e d a , 183 - C E N T R A L - T e l é f o n o 5197 A
C a r m e , 25; Petritkol, 13; Sant Pau, 5 ; Sani P a u , 21; Comte Assalt, 9; Ronda Sartt Pau, 4;
Corts, 42tí; Villarroel, 7; Rbía. Canaletes, 1; Aribau, 13; Sigle; C o m e r ç , 23; Aribau, 7 3 ;
Aribau, 135; Salmerón, 162; Balmes, 149; Universitat, 131; Mallorca, 249; Mallorca, 321;
A r a g ó , 325; Girona, 68; Claris, 49; Alta S a n t P e r e , 76; Escudülers, 56.
y principales Farmacias; entre ellas:
Dr. Massó Arumí: Rm'bla. Canaletas, 1; Dr O . Capella: Lajria, 12 y 17; Dr. E. Ferrer
Ronda S. Pedro,. 2; Dr. M. Llenas: Muntaner, 3 9 3 S . G . ; A. Esquerdo: Consejo de Ciento 314

C a r r e t e r a de B a r c e l o n a , H.° 8
S I T C 3 - E Î S

BADALONA: Farmacia del Dr. JUAN S U R R O C A : Calle del Mar, 76.
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