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Alerta ^ Agncultors ^ Alerta
No deixeu de passar per la Cinia de CAN PARÓ que
'n allí hi trobareu u n gran dipòsit de guano superior,
pera adobar els camps dels sembrats, y útil també per
tota classe de plantas. Ahont sigui que s'hagi fet us de
dit guano, els resultats h a n sigut del tot satisfactoris
E n la mateixa CINIA també h i h a arrels americans d'
una porció de classes de vivers y d ' i s t i u .
Encarregat de la venda,

J o a n l i l o p i s y CQilá « S I T G E S
Cinia de Can Paró

P A S S I O N A L
(Àcahanent)

L' exuberant paisatge d» Cardedeu, ample,
atapahit de ombrivolas boscurias y bombejat
pel sol espléndit de un mes d' Agost, apareixia
rutnt y ajxuplugador. L' Eloy al contemplarlo
sentía que sa fortalesa 's reforsava y s' assadollava de la vida ardenta, á mida que mes se infiltrava deia energia fortificant que floria arreu.
El soltot ho clapejava, ab una uniftirmltat
avasalladora. Els prats, las dolças fondaladas,
la cortina de boscos, la carena de montanyas,
tot restava aplanat, disfumat per la claror resplandenta, lluminosa del gran sol
Tot vibrava xardorosament, la vida fructifi cava á dolls y tot el paisatge s' esborronava
com una taca fosforescen ta, inmensa. .
L ' Eloy sentía batre allavors ab mes volencia la seva passió, y aquell desengany li feya
vermellejar la cara de ràbia. La subjestió, del
espectacle ardent el fascinava... Ah, ¡mala pécora, mala dona...! y que negre tens el cor, se repetia á cada momept, mentres 1' odi li feya estrènyer els puny», y aixecantlos enlayre feya
ademans de malehirla, de aclofaria de aniquilaria per sempre
Era al vespre de la festa major. L' envalat,
inmens, fosforescent, se aixecava en mitj de la
foscor, com un tabernacle
Las casas del poble estavan tencadas, y solsament 1' animació se concentrava quelcom en
els cafés y'|tabernas. El poble en pés era á 1' envelat, enquibintse allí dins y á pesar de sa

grandària, resultava estret pera contenir aquelj
devassall de gent.
Per las carreteras y camins vehinals, arri bavan constantment carros y tartranas, y una
inmensa munió de gent de las masías y pobles
vehins s' escurría cap á Cardedeu, en mitj d«
gran gatsara.
A dins de 1' envelat si aixecava un baf de
festa, un rum-rum estrident que exia de tota
aquella gernació. La sala, encatifada y guarnida esplèndidament, resplandía, encesa per una
muhió de llums y focos de acetilè, quina blanquinosa Uum esmaltava ab una encisadora taca
tot 1' envelat.
La sala oferia un enlluhernador aspecte. A
las primeras filas, com notas escayentas s ' h i
destacavan tot un bé de deu de fadrínas hermosissimas, ab trajos elegants y de bon gust.
S«mblava una inmensa garlanda de flors lluminosas, que donava bo de veurer. Y quina
gernació tan endiumenjada atapahia 1' envelat,
Y quina animació tan estrident, típica, encarnació de la gran festa surava arreu,
La orquesta comensá â preludiar el vals. En
un moment l'ample sala se omplí de joyosas
parellas, pintantloshi á la cara una franca expresió de alegría.
La Toneta, elegantissima y voluptuosa, se
aixecà, contornejantse, repenjantse del bras de
son nou estimat. Anava exuberant de luxo, satisfeta, ubriagadora, ab la rialla als llavis y mirant orgullosa á son entorn com per fer envejar
á las bailadoras, la satisfacció que sentia. La
parella comensá á Hiscar, seguint cadenciosament el ritme del vals, y aviat se perderen per
entre mitj de las parellas.
L' Eloy que s' havía colocat á la porta, esmaperdut, havía vist eom se aixecava la Toneta
ab son promès, y senti pujárseUi á la cara una
onada de ira, una erupció de venjansa que li
tapava 'Is sentits.
Ab la vista encesa seguia elss passos de la parella, are la veya al cap de valll, are disfumantse pel mitj, perdentse entre la rniunió de balladors, sempre joganera, sempre; festosa. Els veya
com se parlavan á cau d'orellai, presentint juraments vibrants, que 's feyatn tot apretantse

las mans, paraulas anhelosas, y sense adonarse
s' atansava á la sala, punyegantse ab els curiosos que com una muralla I' envoltavan.
Ab vehemencia, recordà allavors els juraments infinits que 's feren ab la Toneta, fentlo
extremir un odi salvatje que 1' atormentava.
Perdia '1 mon de vista, un mareig impetuós el
feya tambalejar y el desitj de mataria li enturbiava '1 cervell
.
La parella mentrestant giravoltava cada vegada ab mes passió.
El ball tocava á son fi, els músichs enje^avan las notas ab més violencia y la sala 's converti en un torbelli de balladors, que aixecavan
una polsaguera que cegava.
L ' Eloy, cego, ardent, s' extremí al veurer
que la parella odiada passava arrán seu, casi
tocan tío, y sentí una frasse amorosa de la veu
cristallina de la Toneta, q u e ' 1 ferí com uña
punyalada.
Sense sabé com, se redressa y s' abrahonà
sobre la Toneta, apretant son coll delicat y sua:
vissim ab tota la violencia de sos punys d' acer.
Hi hagué un crit general, un xiscle de deliri... y la Toneta, massegada, caygué á terra,
llengotejant, contorsionantse, mentres cent mans
caygueren sobre I' Eloy, que amarat de suor,
reya desesperadament, pronunciant frasses incoherents, esbojarradas.,.
S havía tornat foll.
T O M Á S

F O N T

Cardedeu, Décembre 1901.
Sessió del Ajuntament del dia 4 de Febrer.—Fou p r e sididi pel alcdde D. Gayetá Benaprés, assistin;hi els se
nyors Carbonell y Batlle, Ca'asús, Robert, Concabeila,
Carbonell y Company y Mitjans.
L ac'a de la sessió anterior va quedà aprovada ab
dugas rectificacions deinanadas pel senyor Mitjans.
Se donà coneixement d' una extensa informació del
inspec'.or de carns senyor Folch en que 's dec aran inexactas las denuncias fêtas en la sessió passada relacionadas ab 1' Escorxador Municipa'.
Seguidament va procedirse á la lectura d' un dictamen de la Comissió d' Hisenda demanant al Consistori
1' aprovació d e los comptes de )a plassa-mercat, empresa
del gas per a'umbrat públich y altres de diferents indu?,
trials. Aclareix després 1' obligació que tè imposada 1'
Ajuntament de proporcionar llum de gas á la casa-cuar¬
tel de la Guardia civil en virtut d' un contracte celebrat
ab la Superioritat. Per últim en la denuncia fefa per un
senyor regidor respecte á la conservació dels fanals pú blichs, promet la Comissió decidir lo que 's cregui con¬
* veulent quan se presentin los comptes.
Després d' una discussió en la que intervingueren els
senyors Catasús, Robert y Mitjans va aprovarse lleuge rament esmenat el dictamen de la Comissió de Hisenda.
El senyor Catasús dona detalls y esplica la manera
de fer mes equitatiu 1' impost sobre vins; manifestacions
que son agrahidas pel senyor Mitjans.
Passà á las Comissions de l·'oment y Gobernado una
proposició en la que 's solicita 1' arrendament del terreno llindant ab el Mercat Municipal.
Se nombra al secretari senyor Julia pera que assistei-
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xi com á delegat á la convocatoria, que pera examinar
las cuotas carcelarias ha de celebrarse á Vilanova.
Va indicarse al senyor Coll pera Interventor del cementiri en sustitució del senyor Bartrolí qui per rahons
que son d' atendrer s' ha vist obligat á renunciar el
cárrech.
S' anuncian els días 7, 8 y 9 com els senyalats pera
fer efectiu la contribució.
El senyor Carbonell y Batlle defensa el dictamen de
la Comissió de Gobernació referent á la inodilicació q^e
sufrirán els retuls prohibint la mendicitat y exposà despresa la consideració de sos corapan • las midas higiénicas que á comensat A practicar en benefici de la salut
pública. S ' aprova dit dictamen.
Concedida la paraula al senyor Robert índica la conveniencia de colocar un fanal en el punt anomenat,
Córrelo deu Fals, proposició que per rahóns d' economías es refusada pel Consistori.
El senyor Mitjans se queixa del poch acert que ha
tingut la presidencia en la forma que ha fet pública la
Memoria presentada pel ex-alcalde D. Miquel Ribas y
Dictamen donat per la Comissió que va nombrarse. Digué que lo millor haurfa sigut imprimir fullas aproposit
y escamparia» després perqué arribés A coneixement de
tothom y no com are s' ha fet publicanth» cEl Eco de
Sitges» que son molts eli que no '1 llegeixen.
La presidencia va contestarli que «El Eco de Sitges»
era el periódich oficial (!!!) y per tant el mes indicat per
insertar aquells documents, posant á disposició del senyor Mitjans e's números que volgués de dit periódich.
Després de 1' aclaració feta pel senyor Benaprés vaf
aixecarse la sessió que fou presenciada per un públich
numerosíssim.

üa qüestió del Hospital
Temps endarrera exposarem Ileugerement
el perill que corria 1' Hospital d' aquesta vila
per haver caygut en las mans pecadoras de nostra desacreditada Corporació Municipal.
Avuy convé cridar novament 1' atenció de
tots els sitgetans perqué tenim entés que en una
de las prop-vlnentas sessions del Ajuntament se
discutirá el projecte de Reglament que ha presentat la Junta del Assilo de quina forman part
personas dignissimas, de gran valiment y disposadas á desatendre sas ordinarias ocupacions,
pera millorar el règim interior y enaltir la Piadosa Fundació. Més al imposarse aquet sacrifici ho fan solsament guiats pel noble impuls de
que siguin degudament assistits els pobres malalts; jamay per servir de comparsa ai cacíquet,
ni de tapadora á las disbauxas d'un Ajuntament, que no respectant com devia, interessos
que arreu 's consideran sagrats, s' ha apoderat
dels bens del Hospital pera completar y arrodonir la seva desgraciadíssima gestió.
Las novas bases no tenen altre finalitat que
posar á ratlla els atreviments de nostres .mangoneijadors, per xó aqueixos enllepolits com
estant, tractan de impedir la seva aprovació escampant pel poble, ab 1' acostumada mata fé,
qu» '1 Reglament no pot aceptarse perqué es
reaccionari, paraula que avuy dia está de moda y que produheix el seu efecte als pobres de
esperit que tenen el cap de fusta.
Podém donchs assegurar que la versió estúpida que ha circulat aquestos |días, es completament falsa y desprovista de fonament. La
Junta del Hospital reclama únicament la seva
autonomia y després d' un detingut estudi ha
formulat el Reglament que ha merescut 1' aprovació d' un eminent patrici molt estimat á
Sitges.
Ens abstenim per are de fer comentaris so»
bre aquest assumpto, perqué pensem donarli 1'
extensió deguda, quant sigui conegut I* acort
que prengui 1' Ajuntament; pero sí creyím del
cas recomanar als actuals regidors que fixin
bé lo seva actitut pera que d' ella depèn que
las esperansas més ó menys estantissas que hi
tením posadas, desapareixin del tot y ens obligui i presentarlos devant del poble com dignes
sucessors dels que d' un modo tant llastimós
ens han portat á la decadencia y à la ruina.
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La Junta del Hospital els hi fá un gran
favor cuidantse de administrar aqueixa institució, que vostès prou feyna tenen en regularisar
y millorar la desbaratada hisenda municipal,
deixada en tant deplorable estat, segons se desprèn de 1' entelada Memoria presentada per un
alcalde de trista recordansa.
FALSTAFF

G a t z e t a CDasieal
(Acabament)

Gran T e a t r e del Liceo de Barcelona
La Traviata.—D' aquesta, si es pot dir
ópera, se 'n donà una representació pera
debut de la senyora Darclée. No cal dir que
v a estar admirable durant tota V obra, puig
hi ha páginas musicals per Uuhirse una consumada artista com es la S r a i Darclée.
Tant com per lo que toca á la veu com á la
dramática nos pot demanar més de lo que
va fer. El públich 1' ovacionà al final de c a da una de las inmunerables arias que té.
El tenor Sr. Iribarne que ja la temporada d' hi>;ern de 1900-1901 cantà junt ab la
Sra. Darclée la mateixa obra, se mostrà de
igual manera que allavoras, s' en sorti com
và poder d e i a seva part pero deixant descontent al públich.
Es llàstima y casi sempre en el Liceo
sucsuheix que quant ve una cantant notable
es veu secundada per artistas de 'tant poc a talla artística com en la present temporada el Sr. Iribarne.
Els demés artistas, regulars, 1' orquesta
encare que no val cap merit dirigirla ab
obras tant sentidas y conegudas com la Traviata, bé, baix la batuta del mestre Goula
(fill).
Mefistofele,—Un
sol ensaig va precedir
á la primera representació en la present
temporada de la inspirada obra de Arrigo
Boito; ab aquest precedent no podíam esperar res de bó de la representació del Mefistofele pero á la veritat el conjunt resulta
bastant aceptable y sortí la partitura d' en
Boito molt millor de lo que 'ns pensabem.
L a Sra. Darclée ab els dos papers de
Margarida y Elena estigué deliciosa encare
que no podé lluhirse tant com en L a Traviata. La part drarñática supera en aquesta
obra á la voeal.
El tenor Iribarne més valdrá no parlarne
perqué d' alabansa poca ni podém fer. Es
un artista que diu per que si, pero que no
sent lo qué cantaj apart de que la veu no la
té agradable ni voluminosa. En 1' epílech
dona ab moltas penas y trevalls un subtat
si natural que el «ilustrado público» aplaudí. En els demés passatjes de 1' obra va s e r
xiulat
El baix Sr. Rossato en el paper de protagonista s e porta molt bé, en el públich conquista grans aplausos per son acertat trevall y en eis demés actes sapigué aguantarse
com al encomencemén de 1' obra.
Líis demés parts per lo que sabían, els
chors un xich desafinats La orquesta admirablement portada per la brillant batuta del
jove mestre Sr.. Barone veigentse obligat á
repetir el final del magnífich prólech per fer
callar els aplausos del públich.
Mefistofele ha sigut 1' obra última "que
s* ha estrenat en la présent temporada de
hivern 1901-1902.
Per benefici de la Sra. Bordalba
el primer día y per benefici del Sr. Biel y
despedida de la companyia el segon se donaren dues representacions de aquesta b o nica obra d' en Verdi. El tenor Biel que per
primera vegada cantava aquesta obra á
Barcelona obtingué un éxit franch y verda

der, el paper de Radamés s' adapta perfectament á las sevas envidiables y brillants
facultats. Sigué aplaudidíssim. La Sra. Bordalba com sempre, feta una verdadera artista. Rebé la mar de regalos al día del seu
benefici.
Ab Aida se tanca el diumenge passat día
26 las portas del Liceo per obrirlas pròximament pels grans concerts que 's preparan
de Cuaresma.
Concerts dé Cuaresma —Hi ha contractats als eminents directors d'orquesta Colonne, Goula (pare), Kunwald y Panzner, el
pianista Rosenthal, el violinista Manen, y
Toledo per la Pianola.
R.M.

Oesde Sant Pere de Ribas
Las petifas nevadas que 's presentaren durant el> pri.
mer trimes're del any passat segurament foren 1' anunci
de la que habém presenciat en aquestos últims días, que
ha sigut de las més fermas que desde molts anys no ha.
vían vist els avis del pob'e.
Poch rato li costà pera cubrir ab son hermós vel
blanch \os carrers, imposibilitant e\ tranzit, teuladas,
camps y montanyas, no perdonant ni an e's arbrps que
á son pesjtingueren que cedir a'gunas de sas brancas
llastimosament esqueixadas.
. No cal dir que '1 fret durant aquestos días ha sigut
en extrem intens; continuant el cel tot ennuvolat, ame nassant pluja.
En quant â la pagesia, ha portat alguns favors com
també quelcom de perjudicis.
Favors pera 'Is b'ats, donchs en aquestas els ha sigut
favorable en primer lloch per, al propi temps que necessitava, la corresponent sahor al fondrers la neu, y en
segon terme perquè ab la presencia del fret que '1 acompanya profondirán sas arrels y en conseqüència guanya,
en cantitat d' aliments y frescor pera la primavera, época de granar.
An els ceps, presentada en aquest período n* 'Is
perjudica gens; y en cambi 'Is estova els terrenys y proveheix d' aigua, qüe tanta falta 'Is acostuma á fer, per
desgracia, arribat 1' istiu.
En quant an els arbres, per lo que toca 'Is atmetllers es molt probable que 's quedin per aquest any sens
ffuts; an' e's primerenehs sobre tot, es casi segur. Y per
lo que pertany als garrofers, 1' arbre més estimat dels
ribetans per la bona cantitat y calitat de fruits, per soâ
bons preus corren's y per els pochs treballs que requereixen, per are no 's dona per perduda la cullita.
Millor que sigui aixís. Donchs an' els temps que c o rrem no podria venirnos pitjor contra.
Fins are, durant aques'a hivernada, pera 1' agricultura ha fet un temps que gayre bé no 's podia desitjar
millor. Y per cert que 's necessitaba; en primer lloch
tenint en compte 'Is molts treba'ls que s' havían de íer
pera la replantació de vinyas; y després perqué, ja que
de's pochs fruits y no gaire sans liquits que d' ells s' extreuhen no s' en fa prou pera apagar !a fam del govern,
qumt menys es pjga cuUir quelcom de b'at y d'altres
llegums pera satisfer una de las primeres necessitats.
—Durant el dissapte, diumenge, dillums y dimars
piop-vinents tind á lloch en la parroquia la funció de las
qua-^anta horas.
—Alguns dels estudiants ribatans que cursan en la
Universitat liteia ia de nos'ra capital catalana, pensan
passar las vinentas festas, á son molt estimat poble natal.
—L"s soc'e'ats de joves del Casino y del Centre tenen projectats grans balls de máscaras y comparsas per
el pròxim carnava'. An' el Casino hi tocará la banda del
senyor Escofet de Vila.iova y Geltrú.
—Ahif, victima d' una crudel malaltia, deixá d' exis¬
tir el que en vida fou nostre dis ingit farmacéutich don
Joseph Bertrán Mire». A. C. S.
La seva mort ha sgut sentidíssima per tot el poble
en massa per son z e l e n el compliment de si carrera,
per sa araabili at y bon cor y per 1' amcr que demostrà
sempre envers aquest seu poble que '1 va veurer néixer
Sa afició i la botánica '1 feu mereixedor dc una me dalla de p'ata per un llibre presentat á la Academia de
Farmacéutichs titu'at La Flora de Sani Pere de Bibas
obra que representa grans coneixeiments en la materia y
uni inagotable voluntat; essent citats alguns de sos fragments en las classes de la Facultat de Farmacia per al.
guns de sos distingits Catedrátichs.
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Actiu en extrem y entussiasta de la historia,'s proposa fer la de Ribas; havent reunit ab sos llohables trevalls gran munió de datos interessantíssims que, á sobreviurer alguns anys més, prompte hauria coronat lo seu
somni, ab gran satisfacció de tothom.
Son patriotisme era tant gran envers Ribas, que dificiltïient es trobarà un successor que 's retrati tant fidelment en son esperit la idea de progrés.
Había desempenyat durant molts anys varis cárrechs
de corresponsal de diversos periódichs, essentho fins are
del «Diario de Barcelona»,
Alguns cárrechs había desempenyat com á vehí y
com á farmacéutich fent relluhir en tots ells sa gran inte
ligencia y probada rectitut.
L' acte del enterro qu' ha tingut lloch avuy al mati
y '1 funeral á cos present que s' ha celebrat á continua,
nuació, han resultat una imponent manifestació de dol,
associantse tot Ribas á la peaa qu' afligeix í la distingida família Bertrán, assistint al enterrament y funerals tot
cl poble, com pocas vegadas s' havía vist.
Rebi la apreciable familia Bertrán la expressió del
nostre mes sentit condol.
X.
7 de Febrer 1902.

N O T I C I A S
La nevada que caygué ea la tarde del divendres de
la setmana ante-passada sigué molt copiosa, quedant tota
la vila y 'Is prats y montanyas vehinas cuberías de neu,
tenint en alguns punts una gruixuda de més de dos
pams. La neu no 's derrití fins al dil ums, degut â la pluja que caygué diumenge. El temps sigué molt crú durant
aquets días.
La nevada ha causat gran» perjudicis á la agricultura.
En algunas fondaladas de las montanyas d' aquets
voltants encare hi ha neu glassada de més de un pam
de gruix.
A causa de las neus de la setmana passada varen
caurer molts pals de la línea telegráfica quedant malmesos eli fl s, per quin motiu quedaren incomunicats del
servey havent treballat tota la setmana una brigada pera
la recomposició.
Una companyia dramàtica castellana y catalana ha
fet gestions ab 1' empresa del teatre del «Prado Suburense» pera donar funcions en las tardes dels diumenges
de Cuaresma.
Dita companyia está formada de distingits actors.
Avuy â las 10 del matí se reunirá l'Ilustríssim Ajuntament pera procedir al sorteig dels joves compresos en
1' allistament difinitiu pera 1' any 1902 ab sumissió á las
disposicions de la legislació del ram.
Desde el dia de la Candelera en P acreditada confi
terfa de la Perla s' expedeix la tant renombrada pasta
de mona y que '^s vendrá totas las fes'as. Dita pasta ha
sigut premiada en 1^ Exposició Culinaria de Burdeus.
Ab i' objecte de facilitar 1' assistència á las fes'as que
celebrará la vehina pob'ació de Vilansva y Gelirtí ab
motiu del Carnesto'tas, la Companyia dels ferro carrils
de M. Z. A. ha acordat establir un servey especial de
viatgers ab bidkts de 2.' y 3.* classe í preus reduhits
Han contret matrimoni el nostre estimat amich don
Joan Marsal y Brunet ab la agraciada sigetara D.» Emiliana Fontanals y Escote', á quins desit,ém moltas fe icitata en son nou estat.
El notable periódich Pel & Ploma en el ntimero fa
poch sortit pubHca, ademéj dels acostumats y sempre
excelen's dibuixos de R Casas, fotografías de figuras de
naixement de 1' Ameu d Olot escuiptor del segle XVII,
cartells y retrato d' en Honhelsiein, etc. El text d' en
Enrich de Fuentes, M. Utrillo, Montoliu y alires. Acompaiíya ademes un hermós/acsmiZ d ' u n cuadro existent
á 1' iglesia del Pi de Barcelona y que 's creu degut á n'
en Viladomat.
Pot ben dlr¿e que Pel &, Ploma competeix, especial
ment en els grabats, ab las revistas similars extranjeras,
honrant aixís á la prempsa catalana. Felicitem i n' en
Miquel Utrillo, ánima de dit periódich.
S' ha constituhit á Barcelona una societat per ac cións ab 1' objecte de publicar una «Ilustració Catalana»,
ab totas las condicions mes refinadas que exigeix els
avensos de las novas revistas ilustradas. Molt ens ale-
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grem d' aquesta nova, quina publicació vindrà á omplir
un vuyt que 's nota en la nostra terra.
En la morada de la distingida familia de donya Corina Lassus, viuda de Jacas, de Barcelona, s' hi dona en
la nit del passat dijous un Uuhidissitn assalt al que hi concorregueren gran ntimero de familias, regnanthi la animació corresponent á una festa sumament agradable, y
pel grau de distinció y bon gust que revestí. La comitiva
penetrà bulliclosament en los salons, y després ab las
sorpresas de presentació, se orjanissà un ball. que durà
fins altas horas de la matinada, transcorreguem lo temps
deliciosament, en mitj d' aquell esclat de senyoretas dc
soberana hermosura, que 's destacavan vestidas ab
capritxoses trajos.
\
En la festa hi vegerem á las hermossisimas senyore tas Carme Robert, Masgarida Mas, Maria Rovira y
Carolina Bori, ab trajos de dama antigua; á las germanas Cortada, de dama del Directori y moltas altres que
sentim no recordar; las familias Ferrer, Torralbas,
Amell. Más, Lora, Bori, Nuviola, Sans, Tassis,, Jacas
y altres.
Els assaltants sigueren obsequiats ab un explendit
lunch, sortint de la festa mólt complascuts de las deferencias que'¡s guardaren la senyora viuda de Jacas y
sas elegantíssimas flUas Ernestina y Maria Pepa, que ab
exquisita galantería feren els honors de lá casa.
A causa del mal estat en qiie 's tróbavan los carrers
per efecte de la nevada y pel temps rúfol que feya se
van suspendre las comparsas que 's tenian de celebrar
el dia de la Candelera. Los balls de disfressas, resultaren
tant desanimats en los dos cassinos, que tingueren de
suspendres al acabar la primera part. De máscaras no
se 'n va veure ni una.
Cap á la cayguda de la tarde del dimecres passat tres
lladregots varen assaltar á un pobre carreter que portava una cantitat de 200 duros, diner que venía de cobrar
d' una casa de Sitges qu' era l'import d'uns tocinos que
havian sigut venuts dias enrera.
^
L' atrach va ser en la carretera de Vilafranca mes
amunt de Canyellas al revol d' ahont comensa la dressera de Vila de Llops.
Segons va dir lo carreter no va conèixer á cap dels
tres üadres que varen intimarlo.
El dia 27 del mes passat vá morir i Barcelona 1»
virtuosa dama donya Dolors Planas y Armés germana
del nostre dis'ingit amich D. Estanislao Planas.
Enviem á la respetable familia Planas el nostre més
sentit pésam.
Ha mort lambé á Barcelona la virtuosa senyora
donya Carlota Serra y Paloma de Ma'la á quina familia
enviem nos'.re sentit condol.
Moll aviat quedarà llesta la edició dels discursos
que 'n el Congrés y ea favor del catalanisme pronuncià
el dtctor don Bartomeu Robert y á quin objecte, BALUART DE SITGES obrí uoa suscripció.

Avuy es V u.tlm dia per anar á pagar la contribució
industrial y territorial poguenlse efectuar fins al mitg dia.
En las confiterías «La Perla», «Estrella> y «Burguera», els apiradors estan plens de richs caiatmelos,
atraellas y capsas pera dolsos, apropósit per aquestos
dias de Carnestoltes, pera fer regalos á las mascares.
E l la passada sessió del Ajuntament, el senyor alcalde contestant i una pregunta del senyor Mitjans, digué
que «El Eco del caciquisme» era '1 més apropiat per ser
l' orgue oficial del Municipi. Si aixó ho hagués dit 1' exalca'de, que per espay de vuyt anys regí infaustament la
administració municipal, no n' haguérem fet cas, perqué
tractantse de un maqu niqui que feya mòurer el secretari,
no valia la pena de pendtesho en serio tot lo que deya.
Pero que aquesta, vulgaritat tant cursi la digui una persona ilustrada com el senyor Benaprés y en un acte oficial, francament, 6. nosaltres que es'ém curats d' espan'si
ens va ens ranyar y 'ns feu desvameixer bastant el concepte de imparcialitat que leníam format dels nous re.
gidors.
'
Si ab aquella frases 1' alcalde v/olfa significar que á
Ió que 's tirava era á protegir els intteressos dels Agutzilets, y per conseqüència í donar omnipotencia municipal al paper que escriu el Secretari del Ajuntament de
Sitges, que ho hagués dit clar y ca'alá, y allavors, no
haguera fet mes que confirmar lo q[ue tothom ja sab que
'1 JEJco de Sitges cs tot d' una pessa ab els nostres Ajuntaments. Pero no ho digué aixfs, jf ra ser una llàstima^

i
perqué ens deixà ab alguns duptes, sobre quinas
condicions tindria aquell paper caciquista, que tant ena
morava al nostre alcalde.
Y are un' altre pregunta. Desdeja fa anys «El Eco»
cobrava una respectable cantitat per la inserció dels
anuncis oficials. Havent fet averiguacións ab alguns
regidors, sobre si encare continuava cobrantla, aquets,
com de costtim, ens contestaren qua no ho sakían y que
aixó era qüestió del senyor secretari. Es á dir, que no 'n
poguérem treurer V aygua clara.
Arc que en 1' acíual Ajuntament sembla que hi ha
regidors celosos de esbrinar tots els embolichs procedents dels municipis passats,si n'hi hagués algií tant amable de contestarnos á aques'as indicacions, es i dir, si
segueix cobrant dita cantitat, cregui que'ls ho agrahi.
ríam, y més si de.prés de respondrens ens digués si es
llógich que existint dos periódichs á Sitges, sigui preferit
en la publicació dels edictes oficials, solsament el que
escriu el pulcre é imparcial secretari (?),
A veurer si ha alguna ánima caritativa que 'ns tregui
d' aquest dupte.
Diversions que celebrarán els locals d' aquesta vila
durant las presents festas de Carnaval.
Prado; avuy á les 4 ball de tarde.
Per la nit gran ball publich de disfressas sortint
avans una comparsa dc casats.
El dimars será molt probable que & las 4 de la tarde
surti una comparsa de disfressas ab elegants trajos que
recorrerá els carrers principals, y de retorn al Prado se
donaré comens á la reunió de las dos horas.
Per 'anit ball publich de disfressas qu' estará com
post de tres parts; avans del ball surtirá una numerosa
cotjparsa.
La banda que dirigeix el popular mestre Joseph
Carbonell estrenará dos pasa-calles y un nou repertori
Retiro: avuy á la tarde ball de costum. A las deu de
la nit ball de disfressas y comparsa del barret de copa.
Dilluns ball de tarde.
Dimars & la tarde comparsa y ball de ias dos horas.
Per la nit, gran ball de disrressas y avants comparsa.
La banda del senyor Cuscó interpretará un triat
repertori.
Ha mort á Barcelona la xamosa nena Gertrudis Alegre y Pí, tendra filla del nostre estimat amich, l'advocat
don Pau Alegre yBatet, de Vilanova y Geltril, á qui
enviem l'expressió del nostre mes sentit condol, que
fera cxcehsiu á sa apreciable família.
El nostre respectable amich don Albert Rusiftol ens
demana que en nom seu donem las mes expressivas
gracias á tots els sitgetants que assistiren al enterro de
son inolvidable fillet Joan, encárrech que cumplim ab
molt gust.
El passat dijous va tenir lloch en el Prado P acostumat ball de societat que, encara que presentava un
aspectf bonich y simpátich no va resultar tan numoróa
ea disfressas com en els anys anteriors. £ a quant al
pubPch, omplia de gom á gom la galería y quasi be la
platea. Aquesta, ricament encatifada. estava adornada
per elegants disfrissas que vestían bonichs yfins artistiohs trajos tenint de fer menció especial de s següents:
» Catalanistas», «Senyoras antiguas», «Modernistas»,
oSenycras del Directori», «Nit», «Vermouth Balomí»,
«Mo catell Llopis, Absinthe» y altres de capritxo. Á
causa del fanch dels carrers vá haverhi necessitat de
cotxes que conduhiren las disfressas á la socie at.
L' animació del balldurá fins á acabarse el programa, quant tocavan tres quarts de tres de la matinada.
L i banda del local estigué be, estrenantse una Americana, «Dalia» d' en Cotó, de molt bon efecte.
Ea el mateix dia, dijous gras, va celebrarse també
en «El Retiro», ball de societat que 's vejé molt concorregut donchs la sala va ompürse completament y part
del vestíbul.
D' entre las captitxosas y bonicas disfressas hem de
mencionar las següents: «Agricultura», «Programas»,
«Romanas», «Senyoras antiguas», «Fi de segle» y altres
que no recordem. Va finalisar el ball ab un furiós galop,
durant aixís l animació fins àl acabarse el programa
que ligué ben executat per la banda que dirigeix 1' iateligeat mestre senyor Cuscó.
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Avuy diumenge á las 4 de la tarde se comensará un Triduo en honor del Sagrat Cor de Jesús, per desagravis de las
ofensas que reb durant aqueixos días del Carnaval.
Exposada sa D. M. se farán los devots exercisis del Apostolat de 1' Oració, Rosari, Iletanias y reserva.
Dillums y dimars continuará en la mateixa hora ab tal
funció de desagravis. Dimecres de Cendra á las g y mitja del
matí tindrà lloch la ceremonia litúrgica de la imposició de la
Cendra en lo cap dels fiels y á continuació 's cantará la Misa
Ferial.
A las 6 del vespre Rosari «Via Crucis» y sermó Cuaresmal que '1 fará nn Reverent Pare-Escolapi de Vüanova y
Geltrú.
Disapte á las 10 del matí Missas, exercisis de la Sebastina
y Salve al Santuari del Vinyet.
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Pólissas indisputables

Beneficis capitalisats

Primas molt moderadas
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La Greshana té constituhit el dipòsit exigit per las lleys flscals y vigents com garantía per sos
assegurats á Espanya.

Oficinas pera Catalunya: Plassa Catalunya, 9 , Barcelona.

L A

A Sitges: Joan Amell, Carrer de St. Pere, 7

P A L A T I N E
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F A Y A N S
Granvía,

CÁTALA

La S a l u t es el tresor de l a v i d a
El ANTl-FERMO cura radicalment els mals del Estómach
El ANTl-FERMO alivia y cura las enfermetats crónicas
Neurastenia, reglas difícils ó nulas, estrenyiments, malas digestions, inapetencia, debilitat general, impotencia, etz.
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El ANTl-FERMO

OBJECTIUS DECORATIUS, BUSTOS, GERRO?,
BASTONERS, FERROS FORJATS, etc. etc.
Reproduecions

a n t i g u e s en plats, àmfores y gerros
ITHDIHNJS, ^ D C O ^ A , e t e . ete.

Fabricaaie d' objeotes de c e p á m i c a

hispano-arabes
'

de teia classe sobre dibuix

e» un remey enérgich pera combátrer totas las ênfêriuêtat
que prevenen de la impuresa de la sang, del sistema nervio
y del Estómach.
Després de haberho probat tot, no desconfihéu de vostra
racució, donchs el ANTl-FERMO será la panacea de vostra
élut y ab èll obtindreu robustes, energía y salut complerta y
evitareu las enfermetats infecciosas.
Tot las familias deuhen possehir una ampolla d' aquesta
maravellós remey.
-enta en las principals farmacias y
droguerías.
Dipòsit general pera Espanya: Qrau y G-*, Cristina, 9 ,
entressol, Barcelona.—A Sitges, en las duas farmacias.

Camiseria y Corbatería
Boquería, 32.-Barcelona

0

V

I I
o « Cl

CQ

•P
.••-i
Q _o
nd
,Q
d <£

X ' x : X ^ ^ X ^ M ^ %: M M M yní.

r—I

gran baratura de preus

hi

<

•0
Oi
ei s

u
a i
•a
0 .SP co
«0 S
ir-l
0 co
•• «H

L a Camiseria q u 3 7 d n mh b a r a t a de Barna.

ñ

— en —
Á

S

Û

Gran assortit cn Camisas,
Corbatas, Mocadors y tots els articles
pertanyents á n' aquest ram.
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S e necessitan olicialàs y a p r e n e n t a s m a q u i n i s t a s

Per enterarse poden passar per la mateísa de 11 á
12 del matí.
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de

Bartomeu

D ' EÜGAÏ^EIBGHS
Carbonell

y

Valls

Ademes dels encárrechs diaris pera Barcelona, se n
admeten pera'ls punts següents: Sabadell, Reus.Tarragona, Valls, Manresa, Mataró, Esparraguera, Tarrassa,
Vich, Martorell, Igualada y Granollers.
Els encárrechs serán servits ab tota puntualitat y á
preus sumament econémiehs:
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Rellotjes «La Malvasia^ de Sitges»,—Anells d'or. —Águilas pera corbata—Imperdibles—Botonaduras—Botons d'
orella.—Criollas.—Cigarreras y fosforeras.—Coberts de plata pinsas, ganivets, moneders, etc., y rellotjes de totos classas -QUAN BARATURA.
V i n s Generosos de l a c u l l i t a de
J D . Jff- E X i I
O IfT T
P r e m i a t s en v a r i a s exposicions

Malvasia, dolsa y seca. . . . .
2'5o pt .s. el lilrJ.
Moscatell, dois y secii
i oo
Macabeu, »,
» . . . . . . o'5o «
Parelladas, 20.—SITGES
A Barcelona se reben encárrechs al carrer de 1 Dr. Dou,
ij, entressol i.*

EliaDiSterla te

Salvador Olivella

SANT.GAUDENCl (cantonada al carrer de Sant Bartomeu

En aquest establiment hi trobarà el públich tota mena de mobles á preus baratissims, tant els construhits
com fets de encárrech.—Ohjectes pera regalos, picas
abrassaderas, transparents, Stors y tot lo concernen
al ram d' ebanistería. També 's fan adobs ab tota perfecció.—Preus y calitat sens competencia.
ECONOMIA—BON GUST—PERFECCIÓ
—PUNTUALITAT—
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