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Els rabassaires
El problema dels rabassaires és
nn dels més divertils del món. Naturalment que ens concretem al
problema agrari de la comarca
veïna nostra, puix és on existeix
aquell contracte
que és conegut
amb aquests dos mots tràgics: rabassa m o r i a .
El ciutadà que no es preocupa
de les coses d'altri, que resulta un
ciutadà molt respectable que mereix la nostra simpatia, quan, angs
enrera, veia que els periòdics s'ocupaven de la secta de la rebass;;
moria dirigida per uns polítics de
la banda esquerra, creia de bona fe
que es tractava d'una
transcendental reforma, amb la qual
entraria
el benestar a mantes llars. Rabassa morta, arrabassar la terra moria, abandonada, donant-la als pagesos més miserables perquè tinguin cura d'ella i gaudeixin
dels
seus fruits.
Bé, molt bé, si fos això. Peró no.
Els de la rabassa moria són uns
arrendataris que volen un tros més
d'aventatge en el contracte, és a
dir, és el contractista que vol obtenir més benefici en el negoci, benefici que no arriba a la llar dels
jornalers més quede retop i encara.
Si lli ha contractes abussius cal
revisar-los. això és de justícia, peró
promoure conflictes i alteracions
d'ordre públic com si fos un assunipte proletari,
essent
burgès,
purament de burgesia rural, és
una cosa molt pintoresca.
Es alló que diuen, vots són triunfos.
ORIOL

Prelydi d'hivern
Les primeres f r e s s o r s . . . Q u a n Tbivern comença, es sent una
malenconia dolça, dolça. Tantes joies ens amagà l'iiivern passat que
desitjàvem —i la menuda joia viscuda ajuda a fer-nos sentir aquestes
sensacions de tendror i d'il'lusió, imprecises i fugaces, com la boira
de les muntanyes.
O h , bivern — ens arriba la teva primera alenada, i sentim la
fretura, la il·lusió i fins i tot el repòs admirable del maldar fruitós, vital, al qual ens convides i aboques . •. D i r la joia del treball, i dir la
joia indefinible de la il·lusió de les petites joies que puguis dar-nos,
tan desitjades, sota la carícia del teu fred i de la teva pluja i de la teva
agitació i n c e s s a n t . . .
Hivern. D'Kora veiem les vies fulgents d'aigua, els arbres xops,
la grisor d'un cel inkospitalari. I tu tens —ob, hivern : fred, pluja—
una virtut que no coneixen les ànimes senzilles i bones dels éssers
que viuen sense les quimeres eixorques dels qui volen abassegar el
m ó n en llur grapada, i que, tanmateix, només hi troben, al capdavall, una fumerola que s'escampa tot seguit que obren la mà per veure
com és de magestuós el fruit de llur quimera . . . I és aquesta mena de
profunditat que posa a l'ànima de tothom una més gran sapadesa
d'esperit, una maduresa de la qual no s'adonen, però que intensifica
el bategament del seu cor, la pregonesa de llur ànima i la humanitat
de llur pensament. Perquè el fred, per ço com ens obliga a lluitar en
contra d'ell mateix i ens incita a tota brega per tal d'evitar l'entumiment dels muscles i alhora dóna u n ritme violent al cervell, —embruneix la nostra ànima, la tempera, li procura el tremp del ferro, la profunditat i la humanitat que travessen la nostra pell amb els porus
que obren les agullonades del fred.

3

La teva missió, hivern, sembla que sigui la de posar a prova la
V
nostra fortitud. Sembla que empenyis l'estiu per ablanidor, per cor- •(O0
ruptor, per contrari a l'essència humana, que és de lluita. O ens en- Xi(0
vies l'estiu perquè, —benigne—, poguem reposar de la teva aspror i X
prendre alè i refer el nostre cos per a suportar-te altra volta a tu m a - ( 0
teix. N o b l e , que poses a les nostres mans les armes per a combatre't,
i ens capacites per sentir tota la joia del repòs estiuenc, tan perfectament simbolitzat pel cos que es deixa hressar pel ritme de les o n a d e s . . . c
H e volgut saludar-te, hivern, perquè vols la nostra puixança i
perquè amb el teu desvetllament s'agiten dintre nostre totes les il·lusions que enguapy, com antany, fa deixondir la teva rudesa, que vol
•a
amor i consol i u n cor rosegat pel corc d'humanitat.
3
JOSEP PUJOL
b
Barcelona, Octubre 32
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La política
Fixada la data del 20 del proper Novembre per a la celebració
de les eleccions de Diputats a la Generalitat, els partits polítics
van
perfilant la seva posició. En aquesta secció anirem donant un tast de
cada una d'elles i de llurs campanyes polítiques per tal que hom pugui
situar-se i escollir, a l'hora de votar, la candidatura
o els liomes que
l'hi inspirin més confiança.
El sistema majoritari i de grans circumscripcions,
és notòriament antidemocràtic, peró volen les Constituents espangoles que es celebrin aquestes eleccions constituents del Parlament català de la mateixa guisa que la llur. i, per tant, amb el cens vell, amb exclusió del vot
femení i amb el procediment promulgat per En Miquel Maura. El partit Esquerra Republicana de Catalunga sembla que se'n alegra de que
no es facin en un sistema més proporciónalista,
puix pretenen
obtenir
la majoria en totes les circumscripcions
i sense cap mena
d'escrúpuls
vol anar sola a la lluita; aixó i la seva actuació en aquest primer període republicà, ha motivat una crítica i una liostiliiat en els partits
d'arrel més liberal, heus ací el que deien la setmana passada els catalanistes radicals de «Nosaltres Sols»;
I vosaltres Directors de l'Esquerra Republicana de Catalunya que
diumenge us aplegareu sota la bandera estelada, us hem de dir, una vegada
més qne sou de la raça dels Judes i propensos a fer tots els papers . . . jugueu
a cada moment amb el joc que fan allà on aneu; sou d'aquells laics que porten els fills a les escoles confessionals, i moren combregats i extramaunciats;
sou d'aquells que, en sortir d'una festa catalana dedicada a la nostra llengua,
arribeu a casa i parleu en castellà amb els vostres; sou d'aquells que demanàveu la pena dc mort als lladres i avui heu fet de Catalunya un Campament de
bandolers; sou d'aquells que defensàveu els pistolers i avui que no els necessiteu, els declareu la guerra a mort. ¿ Què us importa estar sota una bandera com sota una altra ? Si la vostra bandera la porteu marcada al front com
una taca. El fons és de color contós i al bell mig hi destaca un pa de barra i
una dobleta de cinc duros. Aquesta és la vostra bandera, el vostre símbol, el
vostre anhel, el vostre i d e a l . . .
Es cosa descomptada que els candidats que presentarà l'Esquerra
Republicana de Catalunya, a les properes eleccions de diputats per a la Generalitat, seran en conjunt una tria lamentable, que no oferirà cap garantia de
seriositat, de catalanisme, ni moral administrativa, la qual per triomfar es refia de les pressions governamentals de tota mena, per tal de mantenir un règim administratiu, tancat a la fiscalització democràtica, manifestament orgíac,
especialment en cultura.
La «Lliga Regionalista» ha llençat ja el seu manifest
electoral,
els paràgrafs més interessats, ultra el programa del partit, són aquests:
En l'exposició del nostre programa, haurem de limitar-nos als problemes de Catalunya, la resolució dels quals ha estat atribuïda per l'Estatut
als organismes del nostre govern propi. Volem, no obstant, per a evitar tot
equívoc i encara que es tracti de problemes que estan fora del clos del Parlament i del Govern de la Generalitat, proclamar una vegada més la nostra franca acceptació del règim repuplicà instaurat a Espanya per voluntat popular.
No podia fer altra cosa la Lliga si volia romandre fidel als principis
que, en tots temps, ha proclamat Té, a més, el convenciment que sols així
podrà treballar amb eficàcia a favor dels ideals i dels interessos legítims que
la Lliga ha defensat sempre.
La incorporació sense reserves al règim republicà no significa, però,
que la Lliga estigui d'acord amb alguns preceptes incrustats a la Constitució,
amb algunes lleis aprovades a les Constituents i amb el criteri amb què són

ANTIEINIA
S'ha casat una Miss Univers

L'any darrer fou elegida «Miss
Univers» la senyoreta belga Netta
Duchateu, en competència amb
una morena catalana. Un vot de
majoria arrebassà el títol a la n o s tra

ambaixadora

de

la

bellesa.

Com gairebé totes aquestes reines,
que l'humorisme, més que la conveniència i la necessitat, van descobrint en els grans magatzems de
confeccions, en els tallers de modistes i a voltes àdhuc en alguna
guixeta del «metro», la senyoreta
Netta, cmfumada per la llarga corrua d'elogis, fou inferviuada pels
més anomenats repòrters de P a rís. Tots creien que una bellesa
autèntica, com la senyoreta Duchateau, proclamada reina de reines, pensaria en el desplaçament
d'algunes de les estrelles d'Holly¬
wood, l'adquisició de magnífics palaus, amb jardins encantats i yots
soberbis, joies eclipsadores i àdhuc
l'emparentamcnt amb prínceps o
reis. Però no fou així. La senyoreta Netta, dona de condició humil, empesa a desfilar al davant
d'un Jurat i a presentar-se després
en un gran escenari parisienc, portava arrapats al cor la simpatia i
l'afecte de Van den Bosch.
A aquest siibdit del rei Albert,
un poc més d'edat que ella, va coneixc'l, Netta, quan ella no tenia
encara cl títol de reialesa. Passejaven pels jardins, anaven al c m e - ^
ma, junts assistien al teatre
re i a m b ^
la mirada i per mitjà de les
2S cartes^
perfumades, es prometeren etern.<«
n^
amor. Més r a o n a d a que les ante-^
-X
riors «miss», la senyoreta Netta,.<5
desil·lusionà els interviuadors, en
n iI
(0
dir-los que la seva sola il·lusió eraf
casar-se amb l'home que aimava.'
En els cercles alegres, aquesta senzillesa de la dona considerada uni-.<u
versalment com la més formosa, va^
a^
produir una certa desiliusió. A^
una miss espanyola, com per excm-;^
ple, a la de l'Alcázar de San Juaiií
>.-(0

• ^ ^
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que ara es dol de la seva exaltació
a un trono, la qual cosa sols li ha
servit per rompre el ritme dc la seva vida humil, li hauria agradat
casar-se amb un torejador de força
nom. A aquesta belga de cabells
d'or, de magnifie perfil, els reflexes
de la magnificència no li han fet
perdre el cap. i el desig que tenia
abans d'ésser enlairada a la suprema jerarquia de la bellesa, ha pogut aconseguir-lo desposa iit-se amb
Van den Bosch, la cerimònia del
qual tingué lloc a l'església Candenberg, de BruselTes.
AssQciatió Ptotsctora de l'Ensenyança Catalana

Curs de Llengua
Catalana
131 v i n e n t d i v e n d r e s , 4 d e N o v e m b r e , a les 8 d e la vetlla, es
donarà la prunera lliçó del curs
dc llengua catalana que venim
anunciant, a càrrec del professor
Joaquim Aroca. Preguem a tots
els inscrits que es donin per avisats
i els recomenem la més puntual
assistència. La durada de la classe
serà d'nna hora.
Per primera vegada i després de
mani assaig issolat, que no per aixó deixa de tenir menys valor, es
donarà a Sitges un curs complet
de llengua catalana.
Bon punt fon conegut
públicament aquest propòsit
començaren
a nodrir-se les llistes d'inscripció i
avui pot dir-se que els 80 llocs
d'a.ssisléncia que de bell antuvi es
fixaren per aquest curs, estan ja
quasi iois compromesos.
Obrers
manuals, comerciants,
indu.strials,
funcionari, lois hi són representats
Vuitanta inscrits al curs representa per la vida espiritual
d'un
poble un gran pas donat en ferm
en el camp de la seva cultura, i
avui que tels els catalans asssistim
al redressamenl de la nostra pàtria, si res més no, té aquesta preo-

adlicades una i altres; ans al contrari, és propòsit de la Lliga treballar, dintre
de la legalitat i dintre del règim, per aconseguir que desapareguin de la Constitució i de les lleis de la República tots aquells preceptes que fereixen els sentiments religiosos de molts milions d'espanyols, o neguen la llibertat d'ensenyament, i els atacs i les amenaces a la família, a la propietat, al dret, bases
fonamentals de la civibtzació cristiana pròpia dels païssos on l'individu frueix
d'un grau més elevat de cultura i benestar.
La candidatura, en la qual no hi haurà elements
monarquies
aliens a la Lliga, la integraran personalitats
del partit, de la «Dreta
Republicana de Catalunga», —que passa en bloc a la Lliga, segons últimes noticies— i de la «Unió Democràtica de Catalunya».
Per altra part el «Partit Catalanista
Republicà», al qual l'Esquerra no hi im volgut pactar, presentarà a Barcelona-ciutat
una candidatura composta de destacades figures no solament del partit sinó
d'independents, tals com Jlurtado, Gubern, Balià i Pere Domingo.
Deia el passat divendres Carles Capdevila a «La Publicitat»:
Aquestes eleccions, no em cansaré de repetir-ho, seran més personalistes que partidistes. Abans del 12 d'abril l'elector podia optar pel partit que
li oferís més garanties revolucionàries; ara buscarà qui LI ofereixi més garanties de govern, i per això es fixarà més en les persones que en les idees, i, per
això també, aquestes eleccions tindran una tivantor desacostumada si el cos
electoral cs deixa portar per les propagandes frenètiques. La prova més evident del caire personal de les pròximes eleccions es troba en el fet que tots els
partits procuren valorar les candidatures respectives amb noms de fora de
l'organització o entrats de nou als seus rengles.

Sastreria
Rebudes

Torrents

ULTIMES
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Viatges Marsans, S. A.
Rambla Canaietes, 2 i 4 - BARCELONA
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4
cupació de conèixer a fons el nostre idioma, un bell significat.
Cal remarcar
també la conveniència d'aquest curs en vigílies de
la constitució del futur
parlament
català, puix que si bé serà molta i
molt delicada la tasca dels el·legits
per estructurar
la Caialunga
autónoma en tots els seus diversos aspectes, polílic i cultural, fóra feina
en va la llur, si nosaltres
catalans
no ens esforcéssim en retrovar-nos
nosaltres mateixos començant per
aquest mínim esforç que representa la preocupació pel perfecte coneixement del nostre idioma.
Per aixó nosaltres entenem que
qui se'n sent profundament,
no pot
negligir aquests deures que reclama Catalunya envers cada u.

IHI©staiD d!a B® O a v l m i a
S'Agaró

- La Ciutat Jardí dc la Costa Brava

Obert tot l'any - Lloc ideal de turisme
Direcció MANUEL MONSLL : Telèfon 2 3

Religioses
Josep rapiol
SASTRE
Participa a la clientela
i al púJjlic en general
cjue ha rebut les novetats
de la temporada.

OTICIÀ Rl
Tots

Sants

Les confiteries estan proveïdes de
panellets, que la llei tradicional mana que siguin menjats i païts en la
pròxima diada de Tots Sants junt amb
unes quantes castanyes torrades i una
mica de vi bo. Desitgem als nostres
lectors que puguin cumplir aquesta llei
amb força salut i alegria (és a dir,
d'alegria que no n'hi hagi massa!)
Notícies

Vàries

El diumenge s'efectuà a la Caixa de
Recluta de Terrassa, on correspon
aquesta vila, el sorteig dels soldats de
quota. Tots els de Sitges tragueren
número baix, a excepció dcl jove
Llansó Folch, que ha de servir, per
consegüent, sis mesos.

"

Joi M i e t Rieia

j

ofereix als seus clients i
amics el seu n o u

A
|

GÉn
' et £le[lro-DonlaI
de Barcelona al carrer de
Provença, 278 — entre la
RJjla. Catalunya i P . de
c-A Gràcia— Tel.76.328
i el de V i l a n o v a des de
primers de N o v e m b r e tots
els dissabtes al matí, de 10
a 12 al carrer dels Escolapis n.° 3 i Col·legi 2?

ï

ï
ï
ï
ï
ï
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En el V Campament de «Palestra»,
de fraternitat amb entitats excursionistes de Catalunya, que fou instal·lat
3 Gelida, hi assistiren els joves Josep
Company Ferret, Josep Gómez Soler,
fosep Marcet Torí, Josep Planas Zarran, Joan Corella Miracle i Josep Lloi-ens Planas, de la secció excursionisía de la Federació dc Joves Cristians.

Demaneu
sempre

CULTES DE LA SETMANA
Dilluns, dia 31, — A les 9, Funeral
en sufragi de D, Joan Massó Mirabent (a, c. s.)
Dimarts, dia primer de Novembre,
Festa de Tots Sants. — Es festa de
precepte, — Les Misses com els diumenges,—A dos quarts de 5 de la tarda. Vespres de Tots Sants. Acte seguit, Vespres de Difunts.
Dimecres, dia 2, Diada dels Difuns.
—Torns de Misses a les 6, 7, 8 i 9,—A
les 10, Missa solemne de Difunts.— A
les 3 de la tarda. Visita al Cementiri,
--A les 6, començarà el Novenari d'Animes. Els sermons han estat confiats al Rvnd, P. Pau Aguadé, del Cor
de Maria.
Dijous, dia 3, — A dos quarts de 7,
Aniversari per Dolors Mimó, (a. C, s.)
—A tres quarts de 8 del vespre, recés
per a homes.
D.vendres, dia 4, — Ales 8, Missa
de Comunió general de l'Apostolat de
l'Oració.—A les 5 de la tarda, acte de
recés,—A les 6, Novenari d'Animes,
Dissabte, dia 5,— A les 4 de la tarda. Sabatina al Santuari del Vinyet,—
A les 6, Novenari,
Diumenge vinent, dia 6. — A les 8,
(0
Missa de Comunió general de cons
clussió del Novenari.—A quarts de
sant Rosari í Novenari d'Animes , ^
-33
(0

Restablert de la caiguda que sofrí
pujant a un tranvía, demà dilluns reprendrà normalment els seus viatges
diaris el recader de Sitges-Barcelona
En Joan Esteva,

•
El dijous passat retornà a la seva
residència de Barcelona el distingit

senyor Manuel Vidal-Cuadras, desíg
prés de passar una bona temporad^
(0
a la seva casa pairal de Sitges,
c
(I

Enguany no s'ha celebarat com e
anys anteriors la festa de Sant Crispa
patró dels sabaters.

CONYAC VALDES
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Es trova malalt bastant greu el senyor Josep A. Servet. Li desitgem una
franca millora.

A J U N T A M

E N T

Sessió del 28 d'Octubre
Presidí cl senyor Costa i asistiren els regidors Jacas, Carbonell,
El nostre bon amic el sitgetaníssim
Mtre. compositor N'Antoni Caíala, ha Santaló, Curtiada, Pascual, Ibànez i Planes.
Es donà compte del Decret convocant a eleccions de diputats a
estat honrat amb un premi concedit a
la
Generalitat
de Catalunya.
un «Aplec de cançons», en un certaL'Ajuntament
s'entera : d'un ofici d'Obres Públiques cn el qual
men de Girona.
queda
renovat
cl
permís
per a la conducció d'aigua municipalitzada, ço
Li adrecem una cordial enhorabona
B
que es rcfer.eix al pas de canyeria per a les vies de l'Estat; i d'haver-se
Abans d'ahir al matí es formaren rebut completament diligenciada l'escriptura de compra-venda dels terdavant de la nostra platja dues trom- renys per a l'emplaçament dc l'Escola G r a d u a d a .
pes marines.
S'autoritza a Josep Claramunt Viñas per cobrar dc la Hisenda
Les pròximes eleccions
Pública les quantitats dc 12'11 pessetes pel concepte de recàrrecs d'inHavent-se ja publicat el decret dc' dustrial expedients i espectacles tercer trimestre 1932; i 7'50 pessetes pel
la Generalitat convocant eleccions
concepte del 20 per cent industrial, expedients i espectacles del mateix
pel dia 20, hem entrat de ple en període electoral. Hi ha un moviment pré- trimestre i del mateix any.
Es va donar compte dc l'anàlisi químic fet pel Laboratori Muniélectoral intens i emocionant com mai
cipal
de
Barcelona, de dues mostres d'aigües corresponents a l'Aqüeperquè el poble s'hi interessa, donada
la gran transcendència qne tenen per ducte Vilanovés i G r a n Aqüeducte respectivament. — Després s'acordà
al pervindre de Catalunya. De la men- diligenciar un encàrrec de la Generahtat, respecte al nombre d'obrers en
talitat, seny i patriotisme dels nous atur forçós. — També seguidament s'aprovaren instàncies i obres.
diputats catalans depèn l'èxit o bé el
Acabada l'ordre del dia, el regidor Sr. P l a n a s pregunta com està
descrèdit nostre i del nostre Estatut.
l'assumpte dc l'obertura del «Cau - Ferrat» com a Museu públic; el seEs hora de que hora refleccioni sonyor Alcalde contesta que, segons va manifestar-li un representant de
bre aquest moment històric i sàpiga
la Junta de Museus dc Barcelona, s'està activant la documentació nefer la tria del gran número de candidatures. S'ha dc passar balaç dels cessària. S'acordà interessar de dita Junta la major activitat possible
resultats obtinguts pel partit que té en aquest afer, car són ja innombrables els turistes que acudeixen a
acaparat el govern de Catalunya i Sitges amb el propòsit exclussiu de visitar el Museu «Cau-Ferrat».
Finalment la presidència donà compte de que E n Rodolf Llopis,
constatar el desordre, el sectarisme i
la mala administració, que culmina Director General de Primera Ensenyança, amb motiu d'un viatge a
amb l'escandalós afer de la venda de Barcelona, és probable que visiti Sitges i, per si acàs, convida al Conplaces de funcionaris del municipi sistori per a donar-li la benvinguda i anar-lo a rebre.
barceloní. Tots els favoritismes més
répugnants, tot un devasall d'actes
de mala administració, s'han portat
a terme pel partit que s'aguanta per
motius inconfesables portant uns ferODONTÒLEG
mens de descomposició, propis dels
que no saben on van.
VI5ITA DIARIA-Tardes,
3 a 7
i a Lores convingudes
Al P r a d o
Avui, tarda i nit es projectaran les
Parellades, 12 - ba ixos.
cintes «El caballero de frac» i «Un
reportaje sensacional», per Roberto
Rei la primera i parlada en castellà i
la segona per George Bancroft í Clive
Brook.
Demà i passat es projectaran les
Especialitat cn bobinatges de Motors
cintes «Caravanas bélicas» i «Viva la
V
^
classe de Maquinària.
Libertad!», aquesta és de represa í deReferències a satisfacció dintre ac
c
.:ií„.„„ gq^esta
guda al director francès René Clair.
vila de bobinatges efectuats.
Per ésser la Jazz Orchestre Mozart
a la comarca gironina, cn una festa
Radio i tota classe instal·lacions
major, tan el ball d'avui a la tarda
elèctriques.
com el del dia de Tots Sants, seran Plaça 14 d'Abril, Núm. 5
PREUS ECONÒMICS
amenitzats per l'orquestrina Melody
Jazz del Vendrell.
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Josep JViartínez SarJ^
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TALLER ELECTRIC I
Ca rn d o Ruiz
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Foment de Sitges
Aquesta entitat assabenta a tots els
comerciants i públic en general, que,
havent sofert un malentès, no són les
festes assenyalades de Tots Sants,
Madal, Cap d'Any, Reis, Sant Josep,
Setmana Santa i Pasqua, les excloses
a tancar, sinó les seves vigílies.
En la Junta General reglamentària
que ha de tenir efecte el proper Desembre, es tractarà de l'hora de tancar al migdia més propícia pel comerç
i que no perjudiqui al públic, a fi que
de l'acord que recaigui vingui tot seguit la implantació.

ment oportú al preu de 0'40 pessetes
cada exemplar, ja que la diferència
del seu valor —quasi el doble— se'n
farà càrrec l'Atracció.
Fou llegida una carta del Sr. President de la Generahtat, en la qual agraeix la salutació que hom li trameté
amb motiu de la concessió de l'Estatut de Catalunya.
Finalment s'acordà regraciar al rotatiu «La Vanguardia» per la publicació del reportatge gràfic aparegut la
passada setmana amb un escaient tema de Sitges.

Contribucions

El darrer quadern rebut d'aquesta
interessant revista catalana, corresponent al mes de Setembre, publica els
següents treballs :
Els raïms de taula (Raül M. Mir).—
Folklore de la pagesia (Valeri Serra
i Boldú). — La situació vinícola mundial (Francesc Santacana). — Màxima
agrícola.— Les oliveres en nostre país
(Joan Vallès i Estruch).—La lluita biològica a Austràlia contra el cactus. —
Els femers (Pere de la Trióla). — El
formatge aliment concentrat (Ignasi
Sanpere i Sala). — La Cultiva (Isidre
Rogent). — Conreus, recobrint el terreny amb paper. — Nou mètode de
cultiu (Jaume Torras i Llopart). — El
que diu la premsa : El plet rabassaire (Raül M. Mir). — Per assecar les
olives (J. V.). — La récria de vedells
(E. Brufau). — Recerques practiques :
Poder insecticida pel pelitre.—Tingueu
cura de les eines del jardí.—Les preocupacions en la ciutat i en el camp.—
Desinfecció de grans i llavors.—Notes
informatives : Un problema urgent de
gran trascendencia per als viticultors
en general—El plet dels rabassaires.
— La llei d'accidents del treball agrícola.— L'esdevenidor de la taronja. —
Calendari de sembres.—El mercat.
Aquells que interessi la lectura d'aquesta revista, poden demanar-ne un
exemplar de mostra a l'Administració,
Trafalgar, 76, Barcelona i els serà remès seguidament.

Els dies 2, 3, 4 i 5 del vinent mes de
Novembre, es cobraran a la Casa de
la Vila les contribucions del present
trimestre. També es cobraran novament les Cèdules personals, als veïns
que encara no les hagin retirades.
Baii - Castanyada

Demà a l'Hotel Riíz, de la capital,
el Casino «Platja d'Or», de Sitges, celebrarà un Ball-Castanyada, que promet resultar lluïdíssim. Hi assistirà
la major part de les famílies de la colònia estiuenca.
Noces

A Guantànamo s'ha efectuat amb
gran solemnitat el casament de la
gentil sitgetana Cristina Puig Herrera
amb el distingit jove En Jaume Jover
Albareda. L'enhorabona.
Societat
Atracció de Forasters

Heu-vos ací els principals acords
presos en la reunió de la Junta Directiva i Comissió d'Expositors de Clavells, celebrada el passat diumenge,
dia 23 dcl corrent Octubre :
Suspendre les gestions que es portaven a cap prop de diversos floricultors anglesos i francesos a fi d'obtenir noves creacions i varietats de cla\rells i facilitar-ho als participants a
la V Exposició de Clavells. Aquest
acord fou pres a conseqüència de les
gestions fetes també prop de «Fioreal», del qual s'han trobat tota mena
de facilitats degut al gran assortit amb
què compta per facilitar exemplars
necessaris per fer un lluït concurs.
Són comissionats els senyors Carbonell, Planas i Serra per soldicitar
iels expositors els encàrrecs de clal'ellers arrelats i distribuir-los en mo-

/agricultura

i

Ramaderia

Necrològiques

A Barcelona ha mort En Manuel
Morales Pareja, notable tenor que havia estrenat «La Fada», del Mtre. Morera, lletra d'En Massó i Torrents.
Fou estrenada al Teatre Prado l'any
1897, la representació de la qual fou
organitzada per la collad'En Santia-

go Rusiñol, anomenada Modernista
que constituí un esdeveniment artístic.
Havia estat Alcalde de Barcelona, i
havia inaugurat una de les Esposicions de Clavells, d'aquesta vila. Actuava en política en el partit radical.
A. C. S.
M

Ha mort aquesta setmana la conveina Angela Pascual i Mareé, a l'avançada edat de 88 anys.
També ha deixat aquest món el veí
Aleix Brunet i Montané, que comptava amb 52 anys.
A. C. S. i vagi el nostre condol als
familiars d'ambdós difunts.
H * * * - * ' ^ * * *
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T o t e s les senyores preferei- I>
i>
rcen c o m p r a r els seus
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BARCELONA
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<> i posseir la més variada collecció i els models més oriéinals i parisencs.
Totes
<> les formes, colors i p r e u s .
I>
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Inscripcions efectuades
aquestes
ú!finies setmanes.
== Matrimonis =
Jaume Carbonell Rosell amb Mero^
Ferret Domingo; Pere Forme
ment Plan^
amb Concepció Caballero D
López; Sà^
vador Batlle Vias i Teresaî Carboni^
(Ü
Planas.
= Neixements =
:<
=
X
Montserrat Cañelias Far, filla d'Ai^|
, filla d'Ai^l
ton i Margarida; Isabel Gallardo
Gallardo
rol filla dc Josep i Maria;
a; Angela G ^
llardo Navarro, filla dt
carnació; Amfós Valeraie Julià i Etï^
fill d^
Andreu i Dolors; DolorsI Pérez,
Villa MessíJ^
s V i l l a Ail,jssí|5
guer, filla de Jesús i Dolors; Joan Alí^
many Mestre, fill de Marian i Josepa. •o
îa.
iS
=
Defuncions
=
3
Angela Pascual Marcè, 88 anys CL
dua; Aleix Brunet Montané, 52 a, vi5
casat.
(0
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R E C A D ER
Antoni

Bielsa

SITGES-BARCELONA
Oos viatges

Agència Dipòsit per a la c o m a r c a :

MAGATZEMS

P y í g

Jo
Forn del

Vidre, 5

cn combinació amb els recaders de

MADRID i PAkIS

DE

elh

IB@inais<

Telèfon 147

-

VILANOVA

I

GLTRU

Reb encàrrecs a Sitges En Jaumet Raventós
Sant F r a n c e s c , 3 (Estanc)

L' ESTRELLA I
CONFITERIA DE QUALITAT
Major, 42

diaris

Es reben encàrrecs a Barcelona
Centre de Recaders, Petxina, 4
i Claris, 66, Tel. 70456
A Sitges : Carrer Angel Vidal, 1.
Télf, 22
Rapidesa i econpmia en els encàrrecs.

Clínica Dental
de

Miquel Pujol

Teléf. 5 9
Metge - Dentista

Totes les festes, més de vint varietats en dolços :-: Especialitat
a m b els de nata :-: Biscuit Glacée per e n c à r r a c :-: T o r r ó de
crema tot l'any :-: Totes les festes P A S T A D E M O N A :-:
Bomboneria selectissima :-: Objectes per a Regal a m b gran
aventatge de preu. : — : Aquesta casa dinlre l'esfera en què
es mou rivalitza a m b les de la capital.

Extraccions sense dolor
Aparells de totes clases
Visita els dimecres de 10 a 19.

Es compleixen e n c à r r e c s per difícils i capritxosos que siguin.

FIAMBRES

PA DE VIENA

Única casa que els
en ven aquesta viia.

Uníca casa a Sitges que
cl fabrica matí i tarda

Carrer Sant Pere, 4 - SITGES

Baluard de Sitges
SETMANARI

SUBSCRIPCIÓ:

tomad el

'(I
3

A Sitges, trimestre . . . 2 ptes.
A fora, semestre .. . 4'50 ptes.
A Cuba, any . . . 2 pesos or.
Anuncis a preus convencionals
Esqueles segons tarifa.
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Máquina d'escriure
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que da Vida y Juventud

rápido
Representant a Sitges:
cientffleo R A M O N P O R T A
E s p a l t e r , 41
! •aradable
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S SIN PER ESTALV
A
IR TEMPS I Mn.
No fregui els mosaics

BANC
PROPIETAT

Brillador de Mosaics
els llimpia, desinfecta, perfuma i dóna un bril! que causa l'admiració.

DE LA

Per a què gastar sabó ?

DESGRASSANT
el substitueix a m b
r e n t a r plats, íregar
etc. Sols a m b unes
lre l'aigua FREDA

Universal
aventatge, per
a terra, portes,
cullerades dino CALENTA.

Per a què carregar ampolles

Colada

obre crèdit a propietaris per a

INSTAL·LACIONS I REFORMES

si

amb el pagament

Concentrada

A TERMINIS MENSUALS

deixa la r o b a neta i blanca a m b
¡: m e n y s sabó i més comoditat ?

Informes:

Éi seu proveïdor té a la venda
aquests Productes, demani'ls.

SECCIÓ DE CREDIT I OBRES

LS
IANTO
I-S ESTAL
II SEMPRE O
[NE
INLA
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Ronda de Sant Pere - Girona, 2 - Telèfon 51460
B A R C E L O N A
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Camiseria i Corbateria ^•
32, BOQUERIA, 32
BARClíl.ONA

6ran

ASSORTIT

«[IDE»

Mi [OIATES, mmm
I TOTS ELS IRTIDES PERTANPNS
I A
Lm
La camiseria m é s e c o n ò m i c a
Especial tat en c a m i s e s a m i d a

NAL
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Dos viatges diaris a i i;

BARCELONA
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Transport d'eçfuipat :: : U
ées en auto camió a j |^
: :<D
preus mòdics.
S I T G E S : Jesús, 15-Tel. 19.
BARCELONA: A r a g ó , 282
«Bar Apeadero»-Tel 20280
i Petxina, 5

