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ANUNCIS. E S Q U E L E S , REMESOS I RECLAMS

segons tarifa establerta i a preu convencional.

D. Antón Ferrer i Robert
morí a Barcelona el dia 19 dèl passat Gener,
a la edat de 71 anys,«havent rebut els Huxilis Espirituals.
-
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E l s s e u s afligits : esposa, Manela Robert i Soler; fills, Rntón

i Rosari; fills

polítics, J o s e p G o r g a s i Ferret; nets; g e r m a n s polítics, Alexandre D o m i n g o ,
Dolor Pascual v d a . de Ferrer, J o s e p i Isabel Robert i S o l e r i Hgna Mestre
de Robert; tia política, (Soncepció Mestre v d a . de Robert; n e v o t s , c o s i n s i
d e m é s parents, al recordar als s e u s amics i c o n e g u t s tan dolorosa pèrdua,
els preguen el tinguin present en llurs oracions

1 es serveixin assistir al funeral i misses que, en sufragi de la seva
ànima, es celebrarán el pròxim divendres, dia 8, a dos quarts d* onze
del matí, a la Iglesia de Nostra Senyora de Pompeya (Barcelona), per
qual favor els quedarán molt agraits.
Les m i s s e s després de 1* Ofici i desseguida la del perdó.

El dol e s dona per despedit.

Q
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SECCIÓ

LLIURE

Del cabaç convulsionisla
Es un principi indiscutible que
el bon nom i prestigi de tota corporació administrativa popular,
depèn de la conducta que observen els components que formen
la majoria asumint la responsabilitat del poder.
Es dit aixó perquè desde la sessió municipal cel-lebrada ei dia 7
del passat Gener, en que es donà
compte de la recaudació anyal de
Consums, cap explicació ha sigut
donada pels que disposaven en
tot sens cap entrebanc de 1' administració comunal, portant aqueix
procedir a rezels i sospites que
mermen la honorabilitat de la
Corporació; puig un examen esta.distic dona 1' impressió de que
quelcom anormal ha de^succeir, i
quan no, es fa públic com és
deure ineludible per manca de
justificació que porti ei convenciment en els que es preocupen
atentament de la marxa administrativa municipal.
En corroboració de lo exposat,
les xifres i datos és lo que cal
aportar com a prova veritable. El
moviment de visitants per ferrocarril durant els tres anys últims
que apuntem i quins datos oficials
hem extret del Eco de Sitges,
donen una important progressió
en el moviment de visitants, i per
lo tant no hi cap el menor dupte
de que: a major afluencia de personal hauria de ser major el consum; doncs no ès aixís, puig lo
que sembla que hauria de donar
major contingent de recaudació,
ha resultat un perjudici com ho
demostren els següents datos:
Recaudació obtinguda de Consums durant els anys
1914 : ptes. 5 3 . 3 1 4 ' 3 1 /
1915 : «
52,719'38
Total, pessetes I Û 6 . 0 3 3 < 6 9
1916
1917

ptes. 47.066'31
48.650'86

Total, ptes. 95.717'17
Diferencia a favor del primer
bieni en que 's feia "administració de botigueta" :

I0.3I6'52

pessetes

Cal observar que durant aquest
período no ha sigut alterat el gravament de les especies subjectes
al impost,
I vagi per final una interrogació: ¿perqué no s'han fet públiques, com era d'esperar i creure,
les causes que justifiquen aquesta
importantíssima baixa de recaudació? ¿Haurien guardat aquesta
actitut silenciosa i comedida, tant
ells com el seu incensari, si no
portessin el pès de tota la responsabilitat administrativa?
Si lo que deixem dit hagués
jassat dos anys enrera, el cel casi
lauría ajuntat amb la terra i el
pueblo soberano per boca dels
seus representants hauria clamat
contra els que abusaven de la

DE SITGES

seva força numérica i exigir una
investigació per depurar qui eren
els culpables de que tantes mils
pessetes qre devien ingressar en
la caixa municipal fessin cap a
altres mans.
Es farà llum sobre aquest assumpto que tan directament afecta
a la honorabilitat de la corporació
popular? No's tracta, com se veu,
d'una quantitat insignificant, sinó
de mils.

*
* *
Lliure per complert de tot
apassionament partidista i atent
solament a l ' interés general que
es a lo que havem dedicat sempre
el major esforç possible, sens cap
preocupació per lo que puguin dir
els que tots ho subordinen a una
embrutadora i repugnant qüestió
local; caldria que per qui correspongui es fes una aclaració per
esvair sombres o falses apreciacions.
El Eco de Sitges de 24 de Septembre de 1919 publica:

. 2

Lluna de mel
Els nuvis a vila
La parella gentil ja ha deixat el
Vinyet enllaçada amb garlandes
de flors invisibles que els àngels
han teixit tot;ila nit avans. Ell, no
obstant, sols veu lagarlànda mirífica del braç finíssim d'ella que '1
estreny dolçament, com si'l lligués
una vara de gessè odorant i fresca.
Amor segella els llavis d' ambdós per tal de no pertorbar la solemnitat de r hora, i en el silenci
diví que plana sobre els camps i
les vinyes providents, s'ou únicament un 1 eu contacte d'ales i el
trepidar d'uns cors qui cavalquen
incessants cap a les regions inefables.

Els nuvis a ciutat

—Fugim de l' avidesa de les
gents—s'han dit. I en creure's sòls
en plena Ranbla, els desposáis són
vistos per mil ulls vigilants.
Tothom els reconeix:—Són nuvis, vet' aquí.
Ella dú un au magnífica da«Reedificación de el Retiro. Suscripción de
Obligaciones Hipotecarias amortizables -de munt l'airosa testa, com un trofeu
500 pesetas al 4 por 100 de interés anual; Se- gloriós.
gunda lista.
Les invisibles garlandes de flors
Figuren entre els soscriptors el
Excm. Sr. D. Garles Deering del matí serveixen de rienda a
Barbour amb la quantitat de collivades de cavalls blancs, que
penosament van conduint els jo10.000 pessetes.
vincels per les regions inefables—
Del mateix setmanari del 27
tant pesen les perles, els brillants,
del passat mes de Gener treguem els zafirs, els topacis, la felicitat
de la crónica:
que els auriola...
«Entre los intereses satisfechos por la soBELLAFILA
ciedad «El Retiro», correspondientes al segundo semestre de 1917, figura la canti iad
de 200 pesetas al señor Administrador del
Hospital D. Antonio Beñazet Plana, por las
lO.-OOO pesetas que suscribió el Excm. Sr. D.
Garlos Deering para las obras, de cuya renta,
conforme saben nuestros lectores, hizo cesi in
al referido establecimiento benéfico.»

Com se veu , la respectable
quantitat soscrita pel Sr. Deering
d e s d e la seva entrega, segons
consta en la llista de soscripció
publicada, fins a 30 de Juny de
1917, no ha devengat cap interés.
*
La moció feta pel Sr. Barrachiha demanant 1' implantació
dV una Escola de pàrvuls quin
detall figura en el Uoc corresponent de la sessió municipal que
publiquem, fa ressucitar el famós

i encisador Programa

Socialista

Municipal, mena de panacea universal compost de 14 parts que
serví de bandera en les eleccions
municipals de 1901 i desat després de surtir els inmediats efectes: que eren els d' enlluernar als
obrers.
Diu una de les esmentades
parts ;
« Creación de casas de maternidad para
niños, cuyas madres tienen que abandonarlos
durante el día o la noche para ir al taller o k
fábrica.»
>

Sr allavors es considerava factible aixó; ¿per c ue are es posen
inconvenients pe s mateixos , a
una obra de necessitat que no ha
de resultar de bon tros tant gravosa?
" Q. K.

fcí^

«HJ^ 1-.^

«J^

*^ *^

El tablado de ARLEQUIN
Señoras y Sres. : No sin cierta melaacolía, ArlequÍD, que hubo de decidirse a
abandonar Monte-Cario para emprender
el viaje de regreso, expuso su decisión a
Colombine, quien la acogió con visibles
muestras de disgusto. Hice los preparativos, y una tarde, poseído de penetrante
sentimentalismo, des)tjedime déla adorable Princesita Landüwska, la reluciente
estrella que con luz propia había bi-illado entre las densas nieblas de la Sala de.
Juego, especialmente cuando la diosa
Fortuna prodigaba el cuerno de la abundancia a su patrocinado accidental.
Arlequín, que prometió ser discreto,
se guardará m u y bien de desmentir
incautamente tal característica, y s o breponiéndose al natural impulso de
expansión , se abstendrá de poner al
espectador en antecedentes d é l a escena
que se desarrolló a espaldas de Colombine. Pero así como sabe ennaudecer
cuando le conviene, en otras ocasiones
se mostrará ingenuo y hablador, y para
satisfacer vuestra picara curiosidad, os
dirá ¡qne convinieron encontrarse n u e vamente, Colombine y la Princesita Landow.ska, bajo el maravilloso cielo azulde
Sitges la Blanca, hbiendo servido de
estimulante para el logro de mis deseos
la circunstancia de que ésta contara
también con una Ruleta, competidora
de la que funciona en Monte-Cario.
Para el día siguiente quedó fijada la
fecha de partida. Una duda se presentó
inopidamente: ¿Cuál sería el itinerario?
Regresaríamos por la vía directa, o aprovecharíamos la oportunidad para admirar algunas de las belleza.s de Francia?
Obtamos por lo segundo. Decidimos dirigirnos a Niza, emplazada aproximadamente á unos cuarenta kilómetros de mi
residencia temporal. — ¡Niza!... — Si os
han hablado alguna vez de Niza, ¿no
habéis sentido deseos de visitarlh? (Díganlo sinó los hermanos Barté.s); ¿ n o
habéis experimentado, —al evocar la
visión de su panorama expléndido,— el
plácido bienestar de que debe gozarse en
los atardeceres do los días dorados, o en

las horas misteriosas de las noches estivales, salpicadas de estrellas?...
Arlequín, que es romántico y poeta,
podría describiros ladulce 8e,nsación que
con su Colombine gozaron dur.iite la
breve estancia en la capital de la Costa
Azul; pero teme fatigar el auditorio, y
será breve: Hospedados en uno de los
suntuosos hoteles, divisábamos a lo lejos la altivosa cordillera d é l o s Alpes,
precedida de una serie de montañas que
formando caprichosos declives, ib^n i
morir a sus pies.
Entre las joyas de arte que nos recomendaron , recuerdo Le Câhteau, Le
Musée de 1' Histoire Naturelle et des
Arts Décoratifs; los monumentos aGarihaldi, a Charles Félix...
Por cierto que al visitar el Museo pudimos admirar una selecta exposición de
fotografías. Un ujier m u y atento nos
sirvió de amable Cicerone, descubriéodonos personajes sobresalientes de aquella manifestación del arte del cliché.
Como fuera que Colombine se echase a
reir a carrillo batiente, cosa poco frecuente en ella, la invité a que me coufesase las causas de su hilaridad, y señalando un retrato que hacía «pendant»
con el de un mozo de rostro cretino j
trasnochado, administrador de no sé que
centro benéfico, exclamó mi perspicaz
compañera: — Q u é facha. Dios m i o t Pues nnire usted, replicó el g-uía, se trata
nada menos que de Lord Mitjons, acreditada personalidad política y ex-concejal de Workshire llamado vulgarmente
«El Elefante». En verdad os digo, que mí
adorada mitad tenía toda la razón El
Lord de marras, gordinflón y derramando pingre, empuñaba una vara de autoridad con el mismo desenfado quePU'
diera haber empuñado
una maza de botero
o una mano de mortero.
El rostro ebúrneo de Colombine ¡ayí
cambió totalmente de aspecto delanteua |
retrato recortado de ua señorito «biea», ;
pelo rizado, frente abierta, cara bonácho J
na y porte distinguido, que, stígúu rezó \
el ujier, represeninba por aqut«l entoaces •
el Alcalde de la población.—Qué guapol I
verdad?—interrogó Colombiue.Al obser- ;
v a r i a agradabilidad de Ésta, intentépèdir la lista de precios para adquirir tan I
bello ejemplar, mas el guía contestó: —
Es inútil, se vendió hace días al cacique
de Hydemitch.
Por la noche asistimos al Politeama
donde se celebraba un suntuoso baile.
Arlequín se extremece de placer al recor
dar a sí mismo confundido entre los
alocados danzantes, y libando ssbrosa
miel de los labios de Madame Caiilaiix
iipardon, Mr. Bartolíl)—casi olvidada de
las intrigas mundanas—a los.acordes de
un v a l s . . .
Mucho más podría contaros, señores,
de mi permanencia en Niza, pero el
apuntador me notifica, en un inciso de
su dictado, que acaba de producirse una
interrupción en lá central eléctrica, y
como que solo contamos con esa clase de
alumbrado, temo que la plaza se quede a
oscuras, y las lindas parejas que hacen
ver que me escuchan se pierdan en el
caos.
Hasta otra,
ARLEQUIN

Sessions de l'Ajuntameflí
ORDINARIA DEL 28

(O
Ocupa la presidencia 1' Ar-calde Fdit
acompanyat dels dos tiiients i els senyi^s
Barrachina, Plana P u i g , Roca, PlaiS^s
Robert i Padrol.
S
Es aprovada 1' acta de I' anterior. ^
Queden enterats: de lá suspensió de jj^rantíes constitucionals i de 1' estatúe
guerra publicades en el B . O,
>?
Igualment deque ha sigut nomenada pèl
Sr. Governador vocal de la junta DE (jumera ensenyança la Sra, María Oller j^e
Benaprès.
^
^
Es llegeix una carta de D. Francia^
Garriga, enviant una colecció dels s8^s
llibres amb destí a la Biblioteca.
-í^
La Presidencia

DIU que

D . .FEDERe

Camps, també ne ha enviat un del que^^e
ès autor.
S'acorda un vot de mercès pels DONARIA.
Es dona compte d'una instancia soscfi^a
per D.IJoan Marsal Brunet, demanaij||^
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en la rectificació del Padro de veins sien
inclossos els 17 que pietienta per tenir el,
temps de residencia legal.
En Font diu que mirat per sobre sembla
n' hi ha alguns qué ja hi són; demana passi a C . de G. perquè fassi la tria i després
discutir els que tinguin dret a esser-ho o
no. Aixis s' aprova.
Llegits els comptes de T Hospital de
Sant Joan Baptista de 1917, són aprovats.
Igualment hó són els de jornals del gies
passat, per viatges, recaden, màquina de
escriure, honoraris arquitecte, i un dè dòn
Agüsti de Serra per treballs de copisteria
amb ia protesta d' En Planas Robert, qui
diu que passant aquest senyor mesos sencers sense acostar-se a Sitges, mai pod
trevallar lo que se li paga.
Es llegeixen les instàncies presentades
per a cubrir les dos plasses vacants de
agutzil, quines soliciten els Srs. següenfs:
Sebastià Soler Mas, Llorens Pacios Vea,
Ramón Rojo Valero,; Antoni Poch Riera,
Alfonso Muñoz R o m e r o , José García
Mateos.-'
, La Presidencia manifesta que per estar
en període electoral no poden fer-se els
nomenaments fins acabat aquest.
En Planas Robert dfu que si la llei ho'
mana es pod esperar.
Li contesten que, els empleats fan falta
i demanen un vot de confiança a 1' Arcalde
per que els nonibri de moment sens cap
eompromis.
En Planas Robert demana la paraula i
Fa constar q^e, com que dit vot de confiança implicitaaient representava l'aceptació
d' un nomenament interí qne forçosament
devia traduírse dëspres en difinitiu., í
com siga que les minories no intervingueren en la confecció de les bases, per a et
concurs, ni foren en son dia aceptades les
esmenes que aquesta mateixa minoria intentava introduir amb la creensa de mellorar-lo, declarava havien prés I' acort de
no intervenir per a rès en la cuestió del
nomenament d'agutzil, deixant pels elements que, composen la majoria tota la
responsabilitat en els mateixos, no poguent per lo tant sumar-se amb el vot de
confiança que 's demanava.
En Barrachina col labora a les manifestacions d' En Planas, i diu que: la majoria,
ja dèu tenir contrets els seus compromi-

es podria fer sobre cultura, pero com ja
ès tart i no porta la Llei d'Instrucció Pública serà breu... Detalla que en aquesta
vila ès de suma falta i essent molt convenient la creació d' una Escola de pàrvuls
per a neus i nenes de 3 a 6 anys, que com
sigui que ses mares, ja per atendre a les
feines de la casa. ja al ofici, o fer feines
ber les cases, queden més de 150 criatures soles; í com el Ajuntament no té de
pagar cap mestre, due aixó ho fa l'Estat,
únicament que el lloguer del edifici i
material, proposa la creació d' aquesta
escola que podria estar oberta de 8 del
matí a les 5 de la tarda ont les mares poguessin portar sos fillets, i aixís al mateix
temps que estarien cuídats, reberien la
educació preparatoria, proposant-se amb
aixó no sols que Sitges, sia famosa i gran
per sos monuments, passetijos i tresors
artístics, sino que també ocupi uns dels
primers llocs en la cultura.
Aquesta gran iniciativa, sembla que ha
causat malestar als de la majoria, que ja
no 's recorden del seu programa i contesten al Sr. Barrachina que l'idea ès molt
bona, noble i afalagadora, pro que sembla
ès impossible de realitzar, pero que no es
pert rès al dedicar hi unes hores estudiantho, i ademes que als Pressupostos no hi
ha consignació per aquest assumpto, que
r iniciador pod recollir datos i presenta'ls
quan se confeccionin nous Pressupostos
per si es té a be poitai-ho a la pràctica.
Entre-els senyors Font, Planas Robert,
primer i segon tinents i Barrachina,;,hi ha
breu discussió per veure si serà la Gomissió de Governació i Instrucció Pública que
ho estudií 0 be el Sr. Barraabina sol que
fassi una memoria, acordant-se nomenar
auna Comissió especial per estudiar el
assunto composta del Sr. Barracina, Llansó i Padrol, per presentar-ho després a la
de Governació i discutir aleshores si es
posa ,0 nó a la pràctica.
El P. de F. diu que seguí tots els carrers
i que ningú ignora en el pèssim estat en
que s troven, que per arreglar-ho ès lo
miWor machaca; demana se T autoritzi per
comprar-ne encara que'l gasto passi d é l o
consignat en Pressupost; requereix ademes al Sr. Arcalde perqué els propietaris
que tenen les aceres de maó i rajola els
supliqui les arreglin els molts forats exis-

Ens agrada veure I' artista al caire de
la seva consagració , com ens agradà
que de les teles colgués al mateix endemà
el rètol «venut» mal sigui per a evidenciar
r agradabilitat de les gents enteses, i en
bé de la continuitat gloriosa del trevallador ardit.
R. R. T.

Eebin els seus familiars la expressió
del nostre pèsam.

En atenció a que la seva salut inspira
cuydados, aquest vespre ès portat Nostre Amo at b e n v o l g u t amic i compatrici
D. Bartomeu Carbonell Planas, per quin
restabliment fem vots sincerament.

DIQ^EÇjRBS

Estadístiques : 1917
Hospital de S. Joan Bta.
IVlàlalts en 1 dé Gèher 3 homes 10 dones
Ingressats durant l'any 34 id.
10 id.
Total ingressats 37 homes 20 dones
Baixes per curació .
id.
id.

29 homes 6 dones
6 id.
4 id.

Queden per a 1918.

33 homes 12 dones
, 4
id.
8 id.

Total igual 37 homes 20 dones

Dies d' estada produits pels malalts 4.209.
Promitj diari, 11'60.
A majalts externs de 1' Hospital, ademes
d' algunes medicacions, se 'Is hi ha proporcionat durant l'any 2.998 dinars
composats de sopa, bullit í pa; lo que dona
un promitj diari de 8'22.

Dietari

Aquesta tarde ès enterrat el cadavre
del conveí de Vallcarca Marià Castelnou
Pascual, d e 36 anys, a quins familiars
expressem nostre condol.
A la vetlla (són administrats els Sants
Sagraments a l'estimat compatrici don
Francisco Selva Planas, que, d' edat
molt avençada i delicada salut.
DIJOUS
Es presentat al Govern civil de la Provincia tin recurs d'alçads contra l'acord
de la sessió municipal de primer d'any,
ep la que per sis vots fou nomenat un
«alcalde... honorari».
Cal establir la linia directa, pera contrarrestar el sistema dilatori.
f Reb cristiana sepultura el cadavre
de 1' apreciada compatricia D.* Emilia
Carbonell Fontanals, de 46 anys.

f També avuy és enterrat.el cadavre
de labenvolguda compatricia D.* Maria
Agna Camps Llopis, vda. de Termes, a
q u i n s familiars, com als de I' anterior,
els testimoniem des de aquestes columnes la sincera expressió de la nostra
condolencia en la pena que'ls aclapara.

ia viia

El saló d' espectacles del Prado Suburense aquesta nit es veu totalment plè,
degut a l'interès qué h a despertat la
presentació del simpàtic duettò Germa¬
nes Solvijs, aplaudidissimes en tots. els
nombres cantats, amb acompanyament
d et Sextet Mozart.
,

construeixen ells.
Després de moltes aclaracions, s'acorda
L' Arcalde trova encertada la primera i
donar el vot de confiança a 1' Arcalde i
promet fer la segona.
tenir en compte les manifestacions d' En
En Planas Robert diu que en la primera
Planas.
; Quedaaproval el que'scontribuexi amb : es podria treure là grava d, una petita pe50 pessetes a la soscripció oberta per faci- drera existent al encreuament de la Carrelitar socors a les famílies belgues nesse- tera al Camí del Cementiri, en que tot ho
ès, i quin camí quedaria embellit, plantantcítades.
A les dotze del mitgdía ès portat al
També ho ès la distribució de fondos se pins en la plassa què 's formaria; en
sagrat
clos el cadavre de 1' apreciable
quant
a
l
a
segona
part
diu
que
l'acort
del
per al m.s proper.
Consistori a ferles aaeres de pedra ès per conveína D.* Maria Argenter Rimbau,
Queden enterats de 1' existencia detales que es fessin noves, empro no per les qui expirà air a la edat de 60 anys.
llada dels articles alimentícís existents a
que ja existien fossin de mao ò rajola, per
Bebin els seus germans i demés famila vila.
lo que creu no es pod obligar en aquests
En Barrachina pregunta en quina forma
propietaris, quines aceres ja existien quan liars la expressió del nostre pèsam.
els acòrts de l'Ajuntament es eomuniquen
Ajuntaments anteriors varen pendre el
À dos quarts d'una l'Ajuntament
a Vallcarca i Garraf, si ès per ofici o pel acort de que fossin de pedra les que en
celebra
sessió extraordinaria per a r e guarda termes.
endavant es construissin, lo que fa avinent
L' Arcalde contesta que ès segons la
per a que no resulti en fals I' acort que 's soldre les reclamacions d'iuclosions i
prengui.
importancia dels cassos.
exclosions dels minyons afectes al actual
La Presidencia diu qne complirà els reemplaç de l' exèrcit, a l' objecte de
El P. de F. demana que per bé dels f o acorts existents sobre aquest particular i
rasters que venen a l ' istiu i dels obrers,
confeccionar la llista definitiva dels que
se li donguin facultats per a poder plantar es promet tenir en compte lo de la grava;
han d' ésser sorteij ats.
ja
que
per
aitra
part
el
P.
de
F.
i
ell
ja
arbres als carrers Isla de Cuba J Primer
han
fet
gestions
en
altres
persones.
de Maig.
Les sessions vermouth i de la
S' acorda fer tancar els solars que
En Planas Robert diu que ell an el pastarde al Prado, en les que han treballat
toquen
al
defora,
per
ésser
causa
d'escomsat Ajuntament presentà una instancia sobre el perjudici que els arbres poden cau- bràríès; i s ' aixeca la sesssió aprop d' una les germanes Solves, s ' h a n vist bastant
concorregudes.
sar a l e s canyeríes del gas o aquest als hora d'haver començat.
arbres, i que encara no se li ha contestat,
Aquesta tarde en el camp del
reproduint verbalment lo que aleshores
«Raeing» té lloc el s e g o n partit de campresentà per escrit.
peoaat de Foot-ballj mesurant aquell
Li contesten que els carrers son via
ses forces amb el «Gimnàstic» de Tarraplíblica.
g o n a , perdent aquest, que no ha fét
Repeteix en Planas Robert que el gas
ès d' utilitat pública quin servei fa més de
cap goal, contra 3 del nostre.
30 anys funciona, per qual motiu no es
Als balls de disfreces celebrats
poden postegar drets adquirits; ademes li
Agustí Ferrer, el fortíssim pintor nossembla que hi han altres llocs més aproaquesta nit hi ha assistit regular concopòsit per a la plantació -d' arbrés i no en tre, obrí dies enrera en els salons de Can rrencia; comptantse en el del Prado set
carrers que tot just hi passen dos carros i
Reig, Rambla Catalunya, 23, Barcelona,
mascares i cap en El Retiro, doncs dues
amb ets arbres plantats sols en podria pasr exposició de les seves obres pictò- que hi havien entrat s e ' u e n t o m a r e n
sar un, havent-se d' establir innecessàriaríqnes.
ment direccions dificultant-se el trànzit;
al sentir tanta fredor.
ademes els arbres estan tan propers als
'Voldríem donaf als lectors un avant- DÍlJiÍAl3lTtS
edificis
si.crexen
un perill ppoden
erles
escala, que
ja que
per sa.èsproximitat
1^ g^celent manifestació artística
-cases, ja sia perquè poden servir coní^e
Avuy són conduits al Cementiri els
perjudicar e'ls edificis.
del r.ostre amic, mes esperem que el públic
•
.... i — 1 . . Després de vius diàlegs i rectificacions,
cadavres
del nenet, de 7 mesos, Jaume
es faculta al P: de F. perquè planti els ar- desfi.i per devant d' ella,—i amb ei públic Vidal García^ de Vallcarca; el de l'aprebres tenint el major cuidado amb les tube- els crítics i els erudits selectes,— per a
ciat conveí Miquel Vericat Badia, de
ries de gas.
" ' ' ' • parlar-ne degudament. 1 ".no és pas que
El Sr. Barrachina diu que conseqüent ens manqui judici propi sobre la feina 66 anys, i el de 1' estimat compatrici
amb lo. que rtianlfestà, en sessions ante- ' bella de 1'expositor.
Ramótt Ferret Argilagós, de 64.
riors, avui començarà a explanar lo que

Exposició Agustí Ferrer
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Glaçades: el 9, 10 i 11.
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Noves varies
L'iniplantació, d e s de '1 dia 24 dél
passat Gener, de l'estat de guerra i s o s pensió de les garanties constitucionals
en la provincià de Barcelona, obliguen
a sotmetre el text d' aquest número,
com el de l'anterior, a la previa censura
militar.
'

T

En la Parroquia de Santa A g u a de la
ciutat comtal, el passat dimars es celebraren plus sufragis per l'etern descans
de l' ànima de la estimada compatricia
D.* Manela Ameil, vda. de Llopis, qunl
piadosos actes es vegeren sumamenti^
assists, fposantse novament de relleu leiï^
generals simpaties de que gossava la^
finada i sa distingida familia.
^
BALUART DE SITGES reitera als decon-T3

solats fills, g e r m a n s i demés fanoiiliarsS<
de la difunta, a tots els quals tan i tant¡^
s'aprecia en aquesta v i l a , la sincera ex-i
pressió dél nostre sentiment.
i:
Al Fondo del Barrai, el eonvei donJò
Gervasi Viñals ha caçat d' una certeriSj^
escopetada u u tuixó de regulars dimen^'
siòns, é l q u a l , conduit a la vila, ha sigut;
aâmirat per molts curiosos.

Q.

Imprempt»: Sant Joan, B; Vilafranca

BALUART DE SITGES : 4
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Avuy i dema , diumenge : Coques de llardons.
ENCASADAS!

A n g e l Vidal, 5 : S I T G E S

Dolç riquíssim.

Tortells París: massapà, crema, cabell d angelí í nata.
Crema fíníssima: 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 .
F>
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S

Ensíamades . fetes baix nova fórmula.
Nata: Prussians, biscuits, palos, brioix,Jyonesès, etc.

hosphorrenal

ROBERT

RECOMSTITUYENTE granniado - elixir - inyectable

ealle Lauria, 7 4 -

Los talleres
montados

m á s importantes

con los adelantos

de
más

BAReBLONa
modernos.

FARMACIATeléfono

IVOS d et o d a s clases^
de cosecha propia

C3.
- s a o

-

Talleres, Despaclio y Salones de oenta
en la calle de S A N S , núm. 114, pocos metros
= == después de la Estación del tranvía. = =

Bodegas Òe 3uan Na|rans Crespo

Exposición permanente — teléfono número 475 H.
Ventas al por mayor y detall

I

CSANSH*

i*f

MOSCATEL dulce y seco

NOTA : Antes de hacer sus encargos, -visite e»ta su casa. Los tranvías que
hacen el trayect» de Barcelona a Sans, núms. 2 y i5, parad» Plaza Cataluña

MALVASIA 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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Camisas, corbatas, mocadors

CD
o
c

EspeciaHtai en camisas á mida
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La Camisería que ven mes barata
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T a r g e t e s d e visita, des de 6 rals el cen-^
E n o á r r e g s p e r a c u m p l i r n e n t a r l o s a^m r a p i d e s a : P a r e l l a d a s , 9 : S I T Q E ^

