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NA volia més sentim prorrompre sobtadament l'esclatant tritllejar de les campanes, qüe fe'ndint l'aire amb l'al-leluia del seu esbargiment, enllà s'emporten al
esperit i al cor esbategats per una joia incerta.
Aquest anunci de festa, porta en si un deixondiment de tal encomanadissa alegria per a tot allà on arriba, que més que una festa de commemoració religiosa, deixa
la sensació d'una festa de poble, d'una festa de fraternitat, que revestint-nos a tots
d'una meteixa joia, ens fa a tots mes iguals, mes units i mes germans...
Aquelles antigües festes d'alegoria que es celebraven al renovar-se les estacions, com donant la benvinguda a n'aquesta perpetuació eterna, sempre bella i adorable de la Vida, tenien molt de semblant al esperit popular de les Festes Majors dels nostres pobles, perquè mes que la glòria determinada de la festa aporten aquell encís, passatger de l'alegria franca del poble, que un dia al any oblida sos neguits i s'expansiona...
Pera celebrar aquestes festes no cal que mirem ni tradicións, ni orígens. Es cita
que Castor i Polux no es barallaren combatent en pro dels romans en les voreres del
llac Regilo; pero els sacerdots o feren creure així en Roma tres o quatre segles desprès i el poble celebrava una bella festa en honor seu...
Nosaltres lliurant-nos de les vanitats oficials, de les ostentacións religioses, i
de les comèdies polítiques, imprescindibles en tota Festa Major, recollim aquest tritlleig
d'alegria per la sana refocil-lació que desperta al esperit popular de nostra vila.
Trillcig pel coet que creuarà l'espai pera desmaiar damunt d'ella com una
benedicció; tritlleig per aquella música que alegrarà les nostres places i carrers deixant
el seu ressò de festa per un igual en tota llar veina; tritlleig per el repòs plasenteriós de
les llargues fadigues perfidioses, i per damunt de tot, tritlleig glorificador per aquest
espai que pregona la nostra festa infundint la serenor i la pau en la terra que il-luminat..

RENAIXEMENT - 2

Divulgació; científica
; EL YOLCANISME
QVAMENT la població de Itàlia s'ha vist
fortament consternada per les erupcións
volcàniques, com si la naturalesa hagués establert el seu laboratori fisic-quimic, en les entrarives d'aquella bella península per accionar
amb sovintesa contra la tranquililat i riquesa de.
la terra de les grans tradicions i mare de la 1 legislació. Si estessim afectats de creences paganes, hom diria que'Is Deus de! paganisme manifesten llur èxístencia castigant les evolucions
que eh tot ordre ha sofert el pais, breçol de les
coses clàssiques, mes el criteri científic refusa
tota superstició per a buscar l'origen dels agents
que expansionen la seva força, i si bé l'home a
voltes fins en el camp científic, acudeix al càlcul hipotètic per a acontentar el seu afanv de
natural observació, en aquest i tot, té probalitats
d aconseguir tard o d'hora, la causa que abans
ignorada, era" objecte de comentaris inverossímils i terreny abonat de vulgars supersticions.
El volcanísme, abans i després dels Lacís,
Helénics, etc, etc, es manifesta i es manifestarà
mon tres el nostre planeta no agoti les energies
vitals que porta en si i.s'encamini infaliblement
cap aJa mort, seguint les naturals lleis de l'evolució al igual que'ls altres germans del espai
sideral.
Sens entretenir-nos a difinir i explicar el
que es un volca, :ens limitarém dient que d'aaquests, n'hi han d'extingits i d'actius o vivents.
A Catalunya, tenim una rica regió volcànica ja exíínguida que's troba a Girona; mes al
ésser apagat un volea, no vol dir que. ho sigui
a perpetuitat, puix de sobte el monstre cansantse. d'un llarc repòs reacciona amb violència
manifestant una nova activitat interna, tal com
succeí a 2 Vesubi per exemple, en el any 79, destruint les belles ciutats romanes Herculano i
Pompeya i soterrant als habitants llurs; cosa
igual ha ocorregut suara mateix amb el Etna si
bé amb un interval de temps, mes curt.
Pera millor compenclrer Ics accións volcàniques, b ó es recordar que'ls materials que's
troben en e l ' interior del globe, estan subjectes,
entre altres condicións, a enormes prçssións i a
elevadíssímes temperatures. EI primer ho proba
la gran quantitat ' de gasos que's desprenen
quant les roques del volcà se sotmeten a la destilació seca, en el buit, i a forta temperatura;
i lo altre, cal sapiguer que a cada 33 metres de
profunditat el tèrmómetre augmenta un grau,
aíxó fa suposar que a cinc hilómetres de profunditat hi haurà una. temperatura superior a
150 graus i que als 66 hilómetres serà de 2.000°.
Aquesta temperatura no es resistible per'les
roques i minerals i forçosament han d'entrar al
estat de fusió.
Si tenim en compte que'l radi equatorial
terrestre mideix 6.578 hilómetres, fàcilment com-

pendrém que'n relació en c l radi, à una profonditat molt petita s'hi estan gastant les forçes
que'n un moment donat, a causa d'un moviment orogénic o be d'un terratrèmol, si es produeix una fractura o obertura en la superfície
terrestre, el magma eruptiu format per els elevats graus geotérmics i els gasos, s'expansionaran escapant-se amb la violència c a p a ç d'obrir-se pas per el Hoc mes fluix, i donant lloc a
les erupcións i explossións objecte avui, de nostre divulgació.
. .."
No sempre els materials fosos surten al exterior, puix sovintment aquests resten presoners
entre les capes de la crosta de la terra formant
unes roques conegudes amb el nom de "lacolites". Altres es consoliden en les zones profondes i son els "batolites" etc, etc.
Es altament curiós la roca de material fós
que inesperadament sortí de la boca del volcà
Mont-Pelat a conseqüència de la pressió dels,
gasos acumulats en el interior del volcà i quina
altura passà en pocs mesos de 40C metres. Era
J a terra que portava una nova filla muntanyona al món.
La manifestació volcànica realment ha d'ésser terrible pels habitants a vora seu, ja que la
emissió dels productes es en forma explossiva .
quasi sempre, desprenent-se incalculables qüantitats de gasos i vapors formant núvols gegantins que enfosqueixen l'espai j amenassen en
acabar amb la vida dels habitants. En 1902, tots
recordem la destrucció de la ciutat de Sant Pere en la Martinica. A voltes les fortes explossións destrossen- el cone del volcà i fins la base
del mateix tal com ocorregué en la erupció del
Cotopaxí; i en 1883 la illa volcànica Krahatoa
va desaparèixer la mitat, éssent tant terrible
l'explossíó, que causà la mort de 40.000 perso-.
nes. Ajuntem an çó, la p ó r que experimenten
els malhaurats habitants quant veuen avençar
amb mes o menys velocitat la corrent d%e lava,
materials fosos a gran temperatura que res resisteix al seu pas, deixant enrera una capa de
misèria i de dol.
Sortosament les regións actives del volcanísme sont molt reduïdes en algunes regións de
la terra mentres en altres ocorreix al contrari.
Aixís veiem com al entorn del Pacific abunden amb demasía; també a lo llarc de la
serra americana del Andes, al eix del Atlàntic
Americà central; i en Europa, el Vesubi i el Etna
í Stromboli en Itàlia i els del arxipèlag grec.
En la Península Ibérica son tots extingits,
existint, empro com havem dit anteriorment,
senyals evidents d'accions volcàniques de gran
importància en Girona, illots Columbretes enfront de Castelló, Mar Menor en Cartagena etc.
Heu's aquí doncs, quelcom referent el volcanísme. En un article aixís poc p o d é m profundítHar en mes detalls, deixant per un altre dia els
nous aspectes del volcanísme i que guardem en
cartera al objecte d'e divulgar les nostres aficions
cientifíques,en bé de la cultura general del poble.
AMADEU

MARTORELL

RENAIXEMENT - 5

L'ànima d'una cançó
L dia vuit d'aquest mes la simpàtica vila de Bisbal
^ " · del Penadés celebrà una bellíssima festa amb motiu de l'inauguració de les seves Escoles Nacionals.Aquella vila tant quie a, amable i amarada de catalanitat, d'una estima envejable, ens mostra palpablement com les seves autoritats i els capdevanters
volen que'l seu poble ocupi ben aviat un lloc enlairadissim per la seva honradesa, per la seva catalanització i
per la seva cultura...
Al mentar ara aquella festa no tinc de parlar del que
digueren les dignísimes autoritats i representacions que
hi assistiren, doncs abastament o feu aquest setmanari
en el seu número següent, pero un hom sempre tafaner
va observar "un aplaudiment" d d Senyor Governador
que em donà tal grata sensació que no vull deixar de
Comentar-ho:
Entre els festetgos que's celebraren a la Bisbal l'Orfeó de dita vila va obsequiar als convidats amb diferents
cants populars i patriòtics com "La Sardana de la Pàtria", L"'himne a la Senyera", "La Sardana de U s monges" etc. El senyor Governador no se si com a representant o com a patriota va escoltar i aplaudir complídament aquelles corprenedores cançonetes, i aixó fa que
el llavi no es detingui preguntantse: Aquest germà nostre per el sol fet d'esser Mallorquí que llur parla porta
tots els ressons de la nostra llengua...6Que pensaria d'aquells cantaires en aquell- acte, al representar al Govern
d'Espanya?
Quin efecte li farien aquells cants, sortits del cor
d'aquelles damisel-les í d'aquells donzells que cantant
llensavent al vent tots els amors i tots els desitjós d'una
Pàtria esclava?...
Recordant que ell i tots els demés que'ns governen,
ens governen ferint els nostres sentiments, encara jo em
deia a mi mateix: No esperem ni volem res dels d'aliende, pero qui sap sí aquell home català vegés un jorn
lluitar al nostre poble esclau, si recordaria aquelles paraules de la "Sardana de la Pàtria" que un dia va aplaudir com trobant just i humà, ço que Catalunya vol i
que es mereix, ço es la llibertat!
E.GARRIGA

Masllorens
. —Dilluns de la setmana passada, els senyors enginyers Salóm de la Mancomunitat i Aguiló de l'Estat, varen donar una conferencia tractant de l'admetller i de
les oliveres, respectivament.
—No cal dir l'interessant que resultaren ambdues
conferencies que es vejeren assistides d'un bon nombre
d'agricultors.
—S'ens anuncia que molt aviat el senyor Raventós,
acompanyat d'altres inginyers, donaràn un curset de
conferencies de vuit lliçons. Mes emdevant en parlarem extensament.
—Mercès a les gestíóns fetes per una comissió especial amb l'apoi de l'Ajuntament, aviat serà un fetla construcció de la carretera que enllaçarà amb el camí veinal
de Salomó.
EL CORRESPONSAL
E. G.

ESPORTIVES
Atlètic Colón de Vilanova i Geltrú, í .
F. C. Vendrell "reserva", 5.

Diumenge contingué en nostre vila enfront del
reserva local, l'equip citat a primer terme.
En aquest encontre, malgrat el domini de l'equip local, el visitant dona proves de poscir un elogiable conjunt ja que durant la primera parf logrà
donar certs quefers a les línies defensives locals
que supeditant a la poca iníeligencia amb que jugava la línea d'atac podia ben be alterar els resultats
obtinguts. Mes aquesta incertesa de la primera part,
canvia totalment a la segona, en la que una i altres
posaren mes fogositat en el joc, obtenint en aquesta
parí els locals els cinc tantos i els visitants el
d'honor.
Els equips s'alinearen de la següent manera i
baix les ordres del excelent equipier del F. C. Barcelona J. Samitier. Atlètic C o l ó n : Ruiz, B a r n a d ó ,
Casas, Andrés, Pérez, Campillo, Domingo, Pena,
Puesto, Mejias, Bnqué. Reserva Vendrell: S a b a n é s ,
Bó, Biornal, Mallofré, Angrill, P a g è s , Robirosa,
Company, Martín, Ivern, Urgell.
C o m e n ç a t l'encontre els visitants aíacan amb
valentia, mes la defensa talla tota escapada visitant,
distingint-se notablement en B ó , molt ben secundat
de Mallofré. Company d'un pase d'Angrill pert en
poc temps dos goals segurissims. E l domini p o s é
a sort local, mes no logren entendres. Els visitants
realitzen diferents a v e n ç o s sens c o n s e q ü è n c i e s .
Ivern escapa sol, mes ses fugides son fallides. Robirosa entra contínuament en joc aplaudint-se ses exceknts centres. Novament els visitants volen rehalibiíar-se entrant en joc S a b a n é s , salvant sempre les
situacións. Urgell pert en dos ocasions seguides la
pilota per excés de no passar; poc d e s p r é s acaba la
primera part. La segona part, (arbitrada per l'amic
Armengol) fou millor i pròdiga amb goals. A poc de
c o m e n ç a r Urgell marca un gol d'un pase d'Ivern.
Fort domini del Vendrell, obtenint Ivern d'una escapada, cl segon pels seus. C u r í domini visiíaní disfingint-sc S a b a n é s i Mallofré. Altre escapada d i v e r n
finint en gol el millor de la tarda. Els visiíanís tornen en ses atacs, obteniní d'una pifiada de Biornal
el íanío d'honor. Martín que juga millor que a la
primera part, obté el quarí, produefe d'una convina
de Robirosa a Company i aquest a Martín.
Els visiíants pasen a la defensiva desmoralits a n í - s e , no poguenl eviíar d e s p r é s d'un bon atac
Vendrcllenc que Ivern marqui el quint i ultima de la
tarda, i sens cap alíre jugada d'iníerés excepíuanf
una parada del poríer visiíaní, fineix l'enconíre amb
el resulíaf de cinc íaníos a un a favor del Vendrell.
BONSOMS
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Conte

drís
HISTÒRIC

. RA el mercat de Tots-Sants a Granollers: jo hi havia anat amb ma germana per fer les provisions de
tota la setmana; havíem quedat amb els masovers que
a les onze ens trobaríem a l'hostal de cal "Met". Vers al
míg-dia va girar-se un vent glaçat que tallava la cara i
nosaltres cançades i mortes de fret entrarem a l'hostal.
La "Meta" una dona d'uns 40 anys,, grossa, ben feta,
molt, encotillada, amb una bala de percala blau marí,
ens rebé molt complimentosa i ens va fer seure.
En aquella hora dintre l'hostal, no hi havia mes
gent, que un xicot d'uns 25 anys, malforjat i brut, amb
la gorra torta, per sota de la qual li sortien uns cabells
negres indòmits i riçats. La mestressa va dur-li el dinar
i es van posar a enraonar, quan tot d'una vaig sentir
que la mestressa lí deia: éTu et vols casar així i tot sent
esguerrat? Vareig mirarme'l í vaig compendre tota la
cruesa d'aquelles paraule's. Efectivament li faltava una
ma.—Sí no hem caso es perquè no vull—digué amb un
cert to agre el minyó malhumorat,—doncs fa cinc anys
què tinc novia, perquè al passar-me la desgracia va dirme ella que m'estimava igual.—ài doncs perquè no tires al dret? va' dir la "Meta" somrient maliciosament.
—Perquè tinc que arreglar l'assumpte- tinc què venjarme encara!
Una esgarrifança va fer extremir el meu cos i emocionades vàrem escoltar amb silenci el relat de la seva
malestruga sort:
, Va ésser en la fàbrica. Ell guanyava setze duros
setmanals í un amic seu d'instints envejoses i malvats
què no n'havia pogut guanyar mai mes de deu, un dia
en un moment de perill, va anjegar-li èl taler amb tota
sa mala anima, que va emportàrse-lí fa ma per sempre
més. Van agafar-lo i el condemnaren a alguns anys de
presíri. Pero aixó no es res, va dir, el xicot, comparat
amb el mal que a mí va fer-me, doncs ell ara sortirà í
com sí res, podrà guanyar-se la vida, mentre que jo, que
no tenia culpa, maleit per sempre, tindré que demanar
caritat tota là vida. Fa molts anys espero, dia per dia
que surti alliberat, *per decidir la meva sort: el mataré o
em matarà, pero serà cara a cara i no de traidor ni amb
la seva mala entranya...
Al sentir expressar a n'aquell minyó d'aquella manera, que no hauria fet jo per esborrar-li aquella funesta
i terrible idea que l'atormentava. Mes per desgracia la
meva persuació deixa molt que desitjar i no trobava
paraules per a convençel, Vareig parlar-lí de la seva
novia, que havia demostrat estimar-lo tant i que en
comptes de pàgar-li com se mereixia la faria desditxada
per tota la vida. Que la seva desgracia no era cap deshonra, mentre que l'haber estat a presíri es una taca qüe
no es borra mai mes.
Ell, m'escoltava en silenci movent de tant en tant
e! cap com un infant avergonyit que lí retreuen una
culpa, i fins un moment vaig ferme l'il-lusió de que arri-

baria a convençe'l i a commoure'l pero vaig desenganyarmen aviat.
Fà mases anys que ho porto aquí—va dirme picantse desesperadament el front.
Arribà la masovera que ens venia a cercar a tota
pressa; Jo molt emocionada vaig despedirme i agafant
alguna cosa del moneder, vaig posar-li sobre la taula
demanant-li sobre tot que deixés reposar els seus pensaments damunt del seu cor per a que aquells se li aclarissin i endolcissin.
Ell va obrir desmesuradament els ulls, grossos i
tristos, i va anar per dir-me alguna cosa, per.o es va quedar amb la boca entre-oberta sense poguerme donar ni
les mercès per les meves paraules de consol.
No he sabut, mai mes res d'aquell minyó, pero
molt sovint penso amb aquells ulls seus de bon
xicot, que potser seràn ara els de un criminal plé de remordiments i pateixo pensant que ha voltes, moltes vides, es malmeten per que no hi hà una: ma bondadosa
que les empenyi suaument per els cam'.ns de la serenor
i del be...

MARUTX1

Petits esplais
LA MUDA CRUDELTAT

IpRÀ

un capvespre d'aquells nostàlgics de ciutat
El carrer tan tan ple de vida i de moviment en
hores de sol, era quasi desert en aquella hora en
que la llum dels fanals restava encara com somniosa envoleallada per las clarors pun'ssimes del dia.
Un vailet d'uns deu anys, pal-lid, apedaçat de
robes, amb les mans a les butxaques va xiulant carrer ença tranquilamení.
Passa íraquetejant pausadament, ressonant per
i'empedraf un enorme carro carregat de palla. El
vailet es detura un moment i cesa de xiular. Per els
seus ulls mes que per la seva pensa acut sobtadament 1,espontània decissió d'una entremaliadura.
Amb una agilitat de gat munta amb quatre bots a
dalt. La fressa de la palla fa girar al carreter i vejení
ja al xaval tant ben aposentat, extent el braç mandrosament sense dir un mot, i l i venta al etzar un cop
de tralla, que li fibla la cara. El vailet salta d'un brinco sense llensar un plany... S'el mira i amb els ulls
plens de llàgrimes apoia la ma a la galta maríiritzada
El carreter amb cl mateix gest tranquil, dona
una xurriaeada al cavall que arrenca un trot escandalós per damunt del empedrat...
FERRAN C A N A M E R A S
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De l'Arpa Vendrellenca
A
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D'OCELL
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Com guarda, vigilant la mar llatina,
el poble veig de Sanf V/cens, joliu,
i el flam, morent, confós entre boirina
fa Fhora vespertina ,
més dolça al cor. que, platxeriós, somriu.
Del l'aspre Calafell, camp de mortalla,
s'aixeca a mig camí del roent cel
un monstre ardit, qui eternament batalla;
un troç n'es de muralla
quan, misteriosa, envolta l'ignot vel.
Del vell Sant Salvador, veiem petita
l'humil silueta, diàfana de blancors,
portant al nostre sí, la santa ermita,
al fer-li la visita,
la pau que inonda els cors de resplandors.
Barà, també ofereix la excelsa arcada
que els segles beneeixen. Joia d'art
qui, el temps, davant del món l'ha consagrada
com obra no igualada
ni ací ní més enllà de l'ample mar.
Al pas de la carreta encar feixuga
seguim el plà i la serra, que'ns commou,
servant-ne el grat record del mas L a Muga,
l'estany de Comarruga,
el Bellamar d'avui, curós í nou.
Enllà d'enllà, florit com tendra branca,
arràn mateix dels núvols, descubrim
l'altívol campanar de Villafranca,
qual símbol de fé, tanca
l'incomparable foc de lo sublim.
Les crestes ovirem de ideal muntanya,
amunt, amünt del límpid horitzó,
no essent-nos la estructura gens estranya,
si furga en nostra entranya,
del Montserrat, la célica visió!!
Seifóres, Albinyana, i Santa Oliva
corprenen, silencioses, com l'incens,
al veure l'ànima refondre's, viva,
i prosseguí'ns aviva
la ruta de Banyeres a Llorens.
Molt lluny, mig amagat per fèrtil falda,
ens diu un alta torra on es X'Arbós-.
és l'arrogant panell de la "Giralda"
que un raig de lluna malda
i argenta, per el sol, variats colós.
Exuberànta, esplèndida, la vinya,
contemplo des del coll de Mascanyís,
cent pobles agropats, com una pinya
damunt de la campinya,
bó-í fent del Penadés, un paradís.
1 l'hora va avençant... Com dues gotes.
Sant Jaume, se'ns presenta, i la Bisbal,

i en un recolze brillen, quasi ignotes
les oscil-lantes notes
del camperol B e í l v e y i la Oornal.
En mig de planys, olors i d'armíníes,
triomfa sempre, empès per el progrés,
aquest conjunt, que'ns fa més bells els dies,
de boscos i' masies
quan lluen de la platja a Sabartés.
Als pins í l'olivera centenaris
llur flaire hi agermana el garrofer;
omplint l'espai, tot fent-ne tributaris
als usos llegendaris
i fraternals per goig del foraster.
IÓ, YÀngel, bon company, quan nit i dia
ens vetlles, com ho fa tot bon patró,
fins mes enllà de aquesta rodalia,
encís de l'alegria,
de -tu esperem la nostra protecció.
Del Puig, com de la teva Muntanyeta,
és lo qu'hem vist absorts, a vol d'ocell;
de totes, la més franca, la més neta,
í estima de tot cor aquest poeta,
a l'ombra del Montmell,
es la vila xamosa del Vendrell]}.
SALVADOR BORRUT

RÚSTEC M A D R I G A L
Com voleu, ei meu Amor,
que ma set d'amor s extínga,
si al poar l'aigua per munt,
clara es vessa i regalima...
Prou el llavi abrusador
es daleix per reeixir-se,
que el cantíró quan es dalt
poca es l'aigua que du dintre.
I al mirar per on se perd
l'aigua fresca que beuria,
altre volta al fons del pou
vostra imatge veig que em mira...
FRANCESC ROSSETTI
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ESPURNES VIVES
En el mon hi caben tots els homes barrejats, bons i
dolents, pero en el cor, que es el mon de cada ú, els homes es destrien per a restar-hi sols els bons.
A cada injust despreci que sofreix l'home davant de
l'opinió, mes creix la glòria 'e la trajectòria o de l'obra
menyspreuda que sustenta.
L'home per a ésser refinadament bó, te que estar
posseit de la qualitat de saber tractar bé, ésser auster en
sa moral, recte en ses judicis, i cuidar sempre de no atropellar'a ningú, ja que les gents no son totes iguals i
menys les categories.
Quan es viu en un país de costums diferentes al de
les pròpies de naixença, els cors se senten tan ofegats
que fins que de nou no es trepitja la nadiua terra, no
sembla que s'aflueixin els lligams que tenien a l'ànima
oprimida.
Hem de tenir amor a la terra, pel confortament que
aquesta ens dona. El cultiu d'una petita extensió d'ella
per pobre que sigui, es suficient per a portar-nos la distracció i l'esbargiment de moltes penes.
L'estar privat d'una infinitat de plaers t de coses, fa
que moltes voltes vejem la veritat resplandent pel damunt d'elles, que de no ésser així, no ens en apercibiríem.
El repòs es doblement satisfactori, semp e i quant
els treballs i els esforços esmerçats en una tasca, reper-,
cuteixen mes en bé dels altres, que no en un material i
egoista benefici nostre.
ANSELM SOLÉ

Noves i Comentaris
El diumenge passat a la tarda tingueren lloc en el
Saló de Lectura de la Biblioteca els exàmens de fí de
curs del Grup Esperantísta "Frateco" que es vejeren bellament concorreguts i celebrats.
Ben digne de tot elogi es l'obra cultural que porta a
cap aquest Grup Esperantísta que a força d'abnegació i
de sacrífici, des d'un humil piset mes vora de la pau del
cel que del bullici de la terra, va sembrant aquesta llevor
d'estudi tant util, com dissortadament oblidadissa...
Obert l'acte sota la presidència de la senyoreta professora esperantísta Na Maria Julivert, dels mestres auxiliars. Na Hermínia Romeu i Salvador Esvertit i del Director del Col-legi de Catalunya N'Amadeu Martorell Vidales, el senyor Jaume Marcé president del Grup "Frateco"
llegí una admirable salutació als presents esplicant al ensems quina es la grandesa i la significació de l'obra del
Dr. Zaménhof acabant condolentse de que l'abus distraccions passatgeres facin oblidar en nostra vila l'us benahurat de tota hermosa ensenyança.

Seguidament es procedí als exàmens dels petifs
alumnes esperantistes els quals un a un demostraren estar plenament posseïts dels coneiximents fonamentals
d'aquest idioma universal.
Finits els exàmens que duraren una bona part de la
tarda, ia nena Maria Riembau, des de un extrem de la
presidència, dirigí al públic un discurs de comiat i remerciament en esperanto, que des-de l'altre extrem presidencial fou traduït al català correctament per el nen
Emili Vidal, sortint tothom gratament impressionat d'aquell acte verament simpàtic i enaltidor,
S
Organitzada pel "Grup Cultural" del Sindicat Uníc
de treballadors d'aquesta població diumenge a la nit
tingué lloc en el local de la Cooperativa "La Reforma"
una conferencia de caràcter social í cultural a càrrec
del eloqüent conferenciant senyor M. Nóvellas.
Obrí l'acte el president de "Grup Cultural" En Jaume Marcé, qui després d'excüsar la suspensió de la
conferencia que tenia que celebrar-se el cííssabte à càrrec del conegut propagandista obrer F. Monteagudo,
feu la presentació del senyor Novellas, mostrant-se satisfet de-la nombrosa concurrència que assistia a la primera conferencia que el "Grup Cultural" donava.
Amb una gran facilitat de paraula el conferenciant
desenrrofllà abastament les grans valors morals de la
classe treballadora que han d'influir en el regenerament
total de la societat fins arribar a una revolució evolutiva
d'emancipació, tenint per base la pròpia educació; única
arma infalíble per la conquesta dels seus drets.
Feu una bella comparança dels temps del cristianisme, amb el temps presents, posant de relleu les mateixes tares i les mateixes iniquitats d'aquells homes
poderosos que condemnaren a Jesús i perdonaren a
Barrabàs, com avui s'afalaga al ric i es persegueix al
pobpe; demostrant ademés com els anarquistes i els extremistes d'avui no prediquen res que no haguessin predicat els apòstols d'aquells temps.
Dedica Uarcs paràgrafs als fets absolutistes comesos
des d'abans de la revolució Francesa, acabant dient que
els obrers bo-i no volguent la revolució deuen estar
preparats pel dia que convingui; no amb pólvora, ni
amb dinamitra, sinó amb armes de cultura...
El conferenciant que fou atentament escoltat durant
la seva disertació, va ésser molt felicitat al acabar la
conferencia.

Dissimuladam :nt han circulat per la nostra vila,
unes targes d'invitació de les "representacions màximas"
del dístrífo i de la província, invitant-nos com a bons
feligresos... polítics a la processó d'enguany.».
Decididament s'ha salvat l'agricultura!
IMPBEMTA B A R N A D A S .
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Gossos cadells de raça LLOP
Dirigir-se a M A N E L BIRBE.Vcícrinari = V E N D R E L L

Venen

Trobant-nos amb l'anunci de la «Caixa de C r è dit i Estalvis de Vendrell» ja editat, al rebre del Snbdirector de dita entitat bancària senyor Àleu, una
indicació de modificació d'anunci, hem de fer constar que els interessos de les llibretes de Comptes
corrents seran des de primes del mes present:
À la vista al 3 per cent; À 6 mesos al 3 i mig per
cent; I un any al 4 i mig per cent d'ença del dia de
l'imposició.

C

I

Si us molesten iles calors - i voleu la fresca al dia,
useu els vcntiladórs - que vent la C A S A BADIA.
/

S i es/w/roe/rs sou dejvritat
i cerqueu l'ecofiOraià,
articles de novetat - els trobareu,que encertat
els vent la C A S À BADIA

Si sou amics dels irtvepís - i seguiu b0 Jes corrents
dels tidchmlns del dia,
•
t?//c7/7/o/automovilestes, - ciclislcs i motoristes,
que lo que tothom, voldria
«o siguin Parxcs R U S T I N E S »
(sens dissoldres amb benzines)
els vent la C A S A BADIA.

Conííneníal ts^riure / • /
ina

de

1.500 pessetes al comptat

A plaços mesals de 100 pessetes
1.400
Aplaços

mesals de 50 pessetes

FÇepr·esemtQ.rit:

Mar,

Sastreria

^

Gonfeccións

antiga

Ccrdanycs

Variat i extens assortit en genres de les mes altes novetats
Complerta col·lecció de vestits per à homes i nens
Preus verament limitadissims

Plaça Vella, 7

VENDRELL
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Basain de Calçat de
MONTSERRAT, 12 - pis - VENDRELL
OOOjgOOO

Calçat per a home, cosií des de 16'50 pessetes
»
»
senyora »
» » 11'— »
,
»
»
nens
»
» » 2'50
»
Tipus d'última novetat en xarolina : Calçat sòlid : Material de primera classe.
PREUS E C O N Ò M I C S
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Sastreria P a u G u a s c h
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Ex-íallador de la Casa Cerdanyés
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GRANS NOVETATS E N ESTAMS, GABARDINES
FRESCOS, DRIL DE TOTES C L A S S E S I ALTRES
ARTICLES
•:

Vaníett

assortit en

pantalons fantasia

PREUS LIMITATS
Baixaa», e

VEINDREL·L·

DE

SALVADOR B U N D O (al TUIS
Esplèndides habitacions amb departament de bany
Garatge i autos de lloguer, a l , l'SO i 2 ptes. kilometre.
Olis i benzina a 68 ptes. els 100 litres.

/

|
|
|
J

|

Florida del C o m e n ç

Passeig de Casíelar, 12
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