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Morí en aquesta vila el dia 29 de novembre üllfni a l'edet de 7G im, iiavent reduí els Saols Sapranienls
( ,ID. S 3 . P 3 . )
Els seus afligits, filla Rosa Baxeras N i n , f i l l polític Jaume
Palau Badia, néts Otília i Jaume Palau Baxeras, cosins i família tota, i el jove Joan Socias Jorba, en participar a ses amistats tan malhaurada pèrdua, els preguen tinguin present en
llurs oracions l'ànima de la finada, per lo que els testimonien
el més pregon agraiment.
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Milil
'ha discutit molt de política i s'ha discutit
molt d'adminictració i molts són els qui
portats per una equívoca apreciació menys
preuen la política assentant que aquesta viu
més de la mentida que de la veritat i que l'adminístració sense laveritatno podria sostenir-se,
A n'aquesta apreciació seria precís que contestéssim que hi ha política sana i política corrompuda, com hi ha administració austera i
administració ben desastrosa, i desprenent-nos
dels caliíicatius que fan als noms bons o dolents
hem d'esforçar nos en aixecar del llot els valors
que significant un'a dignitat, acaben per l'abús
del menyspreu, per ésser al nostre entendre valors falsos i desprestigia's.
La política és un d'aquests valors desprestigiats; malgrat aixó la política és una realitat i
amb ella l'art de governar la cosa pública i l'interés públic vers un govern: la política és una
gran ciència, la més alta i bella ciència que s'anomenava en la doctrina socrótsica.
Essent necessària lo política i no podent un
país governar-se sense política, és obligació dels
ciutadans tenir aquesta considerada com un
sentiment, com una emoció indispensable per a
sostenir un nom, una idea, un principi, un procediment. De consegüent també és l'ànima, i és
la vida de l'administració.
La paraula Política per si sola compren l ' A d - ,
ministracíó. La paraula Administració separada
de la paraula Política és d'aquelles paraules
isolades que Aristótil diu que són paraules que
no expressen ni veritat ni equívoc; diu, que és
precís que vagin juntes perquè expressin una
o altra cosa. Considerem qualsevol problema
Administratiu i observarem que 'Is administradors que siguin partidaris d'un o altres fprocediments.que cada qual creurà que la millor manera d'administrar és la que ells sostenen. Peró
aquest únic mode qu'és el criteri de cada administrador, és el que dona. un preu efectiu a la
Política:
L'esceptiscisme polític és una greu malaltia
Éè la conciéncia civil, és el mal pitjor que pot
patir una societat.
Aquells que blasmen dels ideals perquè hi
ha qúi s'aprofita en l'ombra d'ells, és que no es
fà càrrec que malgrat tots els partits i en totes
lés fraccions, hi ha homes que han pervertit les
concïéncies, mes aixó res hi fa; per damunt de
tòï hi ha l'ideal.la doctrina, que no hi peJ res, la
ideal resta pur; ja que la força del» ideals està
en els ideals mateixos més que en els homes
que els sostemten.
J, VIDAL

)ARLAVEM l'altre dia de la erisi del republicanisme, cal avui que parlem de ía
seva virtualitat.
Cal que intentem demostrar que el republicanisme no es una sencilla ostentació de programa, síno una viva transmissió de la moral i
el dret que s'ens deu a cada hu per si, i à tots
per un igual.
Mentres aquesta moral i aquest dret restin
ofegades i escarnídes per l'arbitrarietat de la
força dei diner i dels privilegis, la nostra virtualitat podrà ajupirse resignada o podrà mantindres en una coratgia rebel·liosa , pero mai
aquesta podrà deixar d'esser ia virior del republicanisme, mentres el republicanisme encarni 1'
expressió de les valors morals del home perquè
aquesta virtualitat no passa del republicanisme
al home. sino del homa al republicanisme.
Deixem que un dia aquest dret i aquesta
moral hagin vençut a la despòtica irregularitat
dels règims, de les lleis i de les costums absurdes i veurem com la virtualitat del republicanisme s'implantarà per si sola humanament domenyadora, com si fos un triomfs de
tot-hom, perquè tothom ha de trobar-hi en ella
la realització completa de tota justa aspiració,
de tot valor legal, de tot natural esforç, tota
unitària integritat, etz.
I es que el republicanisme no es una paüta
per a definir un partit; és una obra indifinida
de humanitat que alena en el fons del seus ideals,
dels seus neguits i les seves necessitats, Podràn
venir altres temps en que els ordres prenguin
una nova estabilitat, en que la política s'encamini per a viaranys nous, i en que el republicanisme caien el desús de les coses que moren
oblidades, pero la seva essència, la seva virtualitat de avui no morirà mai perquè ha de seguir
a l'humanitat mentres existeixi un home que
senti ànsies de regeneració, de justícia i de llibertat.
El republicanisme no es una exaltació de
època, no es un romanticisme d'ocasió, no es
reacció d'oportunitat que cerqui una intervenció de poder dintre la vida pública; el republicanisme es una anul·lació total de les atàviques
oligarquies que mantenen el seu poderiu en l '
alt seient de la més fantàstica soberania.
El dia que aixequem el drap i veiem que les
columnes que sostenen aquest seient son l'ígnorancía, el fanatisme, la tradició i el convencionalisme, donarem una empenta an aquest
aparatós envolum i veurem com s'enfonsa
attíb ell tot un règim incomprensible d'injustícies i despotismes que si per ün costat sótt
la befa dels drets del hom, per l'altre son là ignomínia de la moral dels pobles,—X.
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Les responsabilitats
Fa vint-í-dos any$, que sota aquest títol escrivia En Pi i Margall aquestes ratlles :
«Es tracta de depurar les responsabilitats de
les guerres.
Se les busca en els generals, com ordinàriament sol succeir. Per la desastrosa batalla de
Lissa fou processat a Itàlia l'almírant Persano;
i per la capitulació de Mctz va processar-se i
fou pres a França el general Bazaine, que havent pogut evadir-se vingué a refugiar-se a Espanya.
L'orgull nacional fa que en totes les guerres
els vençuts cerquin generals a quins atribuir la
causa de la derrota, com per a demostrar al
món que sense la covardia, la ignorància i la
traició d'aquells homes, haurien obtingut la
victòria. Np advertint que en tota lluita un o altrre ha de vèncer i un o altre ha d'acabar vençut, a no ésser de que els dos es matin i acabin,
cosa ben difícil tractant-se de guerres entre pobles.
No es donen compte, per altra part, que,
com diu un escriptor militar, el nom del qual no
recordem, les batalles ordinàriament es decideixen per un moment de pànic en un dels dos exércits. Contra aquest pànic no valen ni la ciència, ni l'energia dels millors generals.
No intentem amb aixó eximir de culpes als
que per Espanya lluitaren en Cuba i PuertoRico i a les Filipines, n i tampoc als marins
que combatiren amb els nortamericans en les
aigües de Cavite i de Santiago; peró si, intentem dir que per a trobar-se les veritables responsabilitats és precís apuntar més altEls veritables responsables són els Governs
que durant les passades guerres dirigiren els
destins d'Espanya : els qui no posaren fre a la
insolència i a les barbres depredacions dels nostres empleats en les colònies; els que ja amb armes els coionials, ni els donaren l'autonomia a
que tenien dret, ni es preocuparen oportunament, per a trobar els mitjans de conciliació i
concòrdia; els que motivaren que per segona
volta s'alcessin els filipins vejent fallida l'esperança de qne se'ls hi dongués seient en les Corts
i se'ls hi suprimissin les comunitats reliigioses;
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els que siguent ja dubtosa en Cuba la nostra
sort, rebutjaren per dues vegades la mediació
de Cleveland; els que amenaçats per Mac-Kinley amb motiu del incendi del Maine i de l'indefinida perllongaciò del moviment de Cuba,
varen careixer de valor suficient per a negociar
amb els cubans sobre la base de l'independéncia; els que assabentats peO'almirant Cervera
del mal estat de nostra armada, la Uensaren a
la ruína; el que provocaren la guerra amb els
Estats Units, donant apressadament a Woodford les dimissóries; els que ens afrontaren davant del món desprenent-se de la sobirania sobre les illes d'Amí ric?, sense determinar a qui
les cedien i venent per 100 mil·lions de pessetes
el Arxipielag filipí; els que, en fi, avantposaren
l'interès del Rei al interès del Regne.
Aqueixos, aqueixos són els veritables responsables de nostres desventures, i ai, ells són
els cridats a regir novament a la Nació a que
perteneixem.
Trista sort la de nostra pàtria!»
Ressucitem aquesta pàgina fhistórica per a
seguir amb tota la cruesa de la més amarga
realitat la continuació de la tràgica elegia de la
nostra llastimosa pàtria.
Les responsabilitats d ' un desastre més,
d ' una vergonya més, d ' una grandiosa iniquitat més, tornen a ésser clamades indignadament per tot el país i aquestes es perden dintre la buidor immensa de la política, amb la
mateixa indiferència que s'hanjperdut en la buidor d'una aparenta fatalitat més de deu mil vides en plena fortitut i goig de s'existencia.
Avui com vint i dos anys enrera els veritabies responsables seguiran honorablement • regint a n'aquesta desventurada Nació a la que
encara amb tota la nostra santa resignació no
hem deixat de perteneixer.
Tista sort la de la nostra pàtria, i menys
preuable condició la nostra, que no sabem com
s'ha de fer per que aquesta siga una altre!
RAFALG
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De l ' A j u n t a m e n t
SESSIÓ DEL 28 DE NOVEMBRE
Ocupant la presidència el Sr. Josep Grau i
amb l'assistència dels regidors Srs. Vidal, Guivernau, Ivern, Sanabra, Socias, Pagès, Esvertit
i Ferret, es dona començament a la sessió llegint-se l'acta de l'anterior que es aprobada.
Del despatx oficial, es dona compte de una
instància d'En Joan Sentó, demanant permís
per instalar un motor de 2 HP en la casa número 32 del carrer de Sant Magí i una d'En Francisco Prats, instant també l'autorització per a
colocar un motor de 1 HP en els baixos de la
casa núm. 11 del carrer Dr. Robert, acordantse fer públiques dites solicituts als efectes de
reclamació.
Es llegit un comunicat de «L'Unió Jurídica
Catalana», expressant que donant arreu de
Catalunya, diverses conferències per a protestar
dels fets ocorreguts a La Bisbal per les arbitrarietats comeses per un Jutge vexant la nostra
llengua, soíicita els siga concedit el Saló de
Sessions per a donar-hi en ell una conferència
que faci extensiva fins al Vendrell la seva campanya: assabentant el Sr. Alcalde al Consistori
haver contestat ja dit comunicat accedint a la
petició formulada.
Es llegida una circular del «Banc de Crèdit
Agrícola de Barcelona» convocant als municipis per a que acudeixin per mitjà de representant, al acte de entrega de la documentació per
a l'implantació del Crèdit Agrícola, quin acte
tindrà lloc a Madrid el dia 16 de desembre pròxim, acordant posar-se d'acord amb el «Sindicat Agrícola» d'aquesta població, per a adoptar la determinació que sobre aquest assumpte
s'estimi pertinent.
El Sr. Alcalde exposa al Ajuntament la conveniència de dotar de calefacció les oficines municipals , acordant-se la conformitat de que
aixís es faci, si be amb la condició de procurar
la major economia possible.
El Sr. Ferret dona compte de la visita feta
amb companyia dels Srs. Guivernau i Ferrer al
Inginíer de l a Companyia del ferro-carril per
aconseguir l a construcció del pas subterrani
que està solicitat a dita Companyia, i explica

les gestions que fins al moment s'han vingut
fent, les quals augurem una prompte execució
d'aquesta obra tant ven^atjosa per la vila.
El Sr. Socias diu que repetint se diferents
robatoris en el barri de Sant Salvador, seria convenient es fessin els passos precisos per a que
s'estimuli al agent d'autoritat encairegat de la
seva vigilància o qui sigui, a que per tots els
mitjans possibles evitin la continuació de semblants fets. El Sr. Alcalde promet encarregar-se
d'aquest assumpte i fer que aquets no es repeteixin.
I no havent-hi res mes a tractar es dona per
acabada la sessió.
ZÀDIG

Layret
Aquest qui fou un devot creient de la bondat i la virtut humanes; aquest qui fou un
heroic defensor dels ideals de justícia i de llibertat; aquest qui tenia el mes alt concepte
de la vida, en la data de 30 de Novembre de
1920 caigué covardament assasinat damunt
les pedres dels carrers barcelonins.
L a mort del home just evoca un recort de
sang en aquesta data grisa, i es hora encara
que nosaltres no hem pogut mitigar ni l'indignació ni el dol que la seva mort ens produireu.
Indignació per la vil inducció del crim,
per el criminal assassinat, pel silenci que va
precedir la seva tràgica fi.
Dol per la pèrdua del home abnegat, per
la grandesa de la fi que sustentava i per l'esperança regeneradora de la seva obra.
Amb l'indignació al rostre i amb el dol aí
cor, commemorem-lo en aquesta data per a
santificar-li sa memòria!
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efalliment
fe\EIA

el malalt :
...Surto de casa trist, profondament
abatut. Qualsevol diria que la mort em va sotjant els passos, car em sento defallit i apesarat
com si dintre meu portés la carrega d'una ombra esglaiadora que m'oprimís els pulmons que
m'ofegués el cor i m'aturdís la pensa.
La feblesa malaltiça del meu cos, em porta a
meditar sobre la finalitat inexorable que un jorn
pot sobrevenirme... morir. Morir quan encara
no he copsat el fruit de les meves il·lusions en
flor; pérdrem per sempre en aquest camí de
paura i de tenebres, on el no ser eternament
reposa, quan encara no he sostingut cap lluita
líricament ardida en l'entusiasme de la vida.
Sinistre desesperança!... Mai com ara sento el
pregon desconsol de no tindré cap creença; mai
com ara havia sentit tant intensament quan esgarrifós és, el veure en la mort, la eliminació
completa del ser del sentir i del pensar. Que
falleixi el cos és dolorós, peró que poguem perdre la consciència del pensar, és cosa horrible.
M'espaventa i escruixeix, el sospitar que d'una
manera inevitable arribarà un dia, en que polvoritzada ma existència, hauré perdut per sempre més la noció del meu jo; que rodaran infinitat de segles i segles, sense que per mai més,
pugui influir una petita voluntat meva en la esplendenta marxa de la vida.
Es certament una trista condemna aquesta
que del no res, prenguem o adquirim en un alè
de la eternitat, un instant de pensament per a
tornar a sumergir-nos i a desaparèixer esmicoladament en aquest misteri insondable de la fatalitat eterna. Encara que de la nostra mort, n'
esdevingués la compensació d'una nova naixença, que s'anés succeint perdurablement cada
volta més purificada per les descendències, el
sol fet|d'ignorar que havem sigui i que serem,
ms junyeix ja altra vegada en aquesta condemna torturadora del viure, per a presentir contínuament la conseqüència d'una mort segura.
Car si el passat fos una perpetuïtat viscuda en
moltes existències; que són per nosaltres, si ig*
norant-les no podem eludir el terror indefinible
que ens provoca a cada instant, aquesta eterni-

tat obscura del pervindre, on en ia seva buidor,
desfets per sempre més, ens esfumarem en el
torbellí apagat de les coses perdudes? Quin valor assoliran per mi els àtoms que es desprenguin del meu cos a l'infiltrar-se en la força creadora d'una altra vida, si no tenen consciència
de lo que són?
Morir... desaparèixer,,, fondre's fins en la soletat de la pròpia anul·lació sense cap més nou
demà que ens torni al món; deixar tota aquesta
immensitat comprensible de la vida, per el no
res incomprensible de la mort; haver sigut i no
ser eternament mai més, ni en l'esperança ínfima i infinitament llunyana d'una probabilitat.,.
Sí existeix quelcom més que nosaltres, én l'essència de nosaltres mateixos, inspireu-me una
fe que m'infongui la creença d'una altra vida
en el m é s enllà; que aquest torment del no
creure se'm fa tant abominable que no tinc prou
valor per mirar cara a cara la tragèdia anorreadora que m'espera, en el instant mateix d'obrir
els ulls envidrellats a lo desconegut. Doneu-me
una prova, una prova enganyadora si voleu,
que faci germinar dintre la meva covardia un
dubte qualsevol que pugui alleugerir-me!,..
Una atracció instintiva em fa pensar en la
grandiositat incalculable de l'univers,.. Alço els
ulls al cel i cerco l'afirmació en una estrella...
L'estrella brilla omnipotenta, parpadejant indiferent, ^mostrant-me d'una manera brillant i
absoluta l'eternitat de la seva duració i l'eternitat futura del meu no ésser. Aquella estrella es
la mateixa que a m i m'encantava quan era infant, que la mirava imaginant; llegendes, radiant i maravellesosa, com un prodigi que em
senyalava l'existència d'un país de contes... que
encara ve ig somniant; i ara aquella estrella, em
sembla que sols fulgura per a mostrar-me contínuament la nostra petitesa...
Aquest pensament que porta en si la grandesa sublim de les desviacions més sencilles,
m'infiltra dintre meu l'anyoradiç record de ma
infantesa candorosa, i oblidant l'infortuni que
pesa damunt meu, pensant amb els f dies clars
d'aquella florescéncia riallera i sana, segueix»
vagament la ineva ruta,..
FRANCESC ROSSETTI
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El míting de Tortosa
Recollim de la premsa diària l'impossibilitat dc
framctre una impressió aproximada de lo que ha
sigut el grandiós acte celebrat a Tortosa el diumenge últim en el que hi parlaren els Srs. Julià
Nougués, Berenguer, Pere Lloret, Liuis Figueroa
i Marcelí Domingo.
En dit acte s'hi congregaren més de sis mil
persones, acudint-hi representacions de tols els
pobles de Tortosa i Roquetas que amb les seves
banderes organitzaren una manifestació imponent
Davant de tan enorme multitut va tindré que
celebrar-se el míting en el Camp d'Esports per
no haver-hi local suficient capas d'absorvir aquella munió grandiosa d'ànimes aplegades.
K! míting en resum fou una afirmació vivrant
que una vegada més preconiízé la llibertat per la
Pàtria i la Pàtria per la llibertat.
Peró més que'ls discursos devem consignar
la valor immensa d'aquest acte per la magnífica
ostentació de forces que s'hi congregaren, recoliint-ne la impressió |bellament ;encoratjadora de
la gran vitalitat democràtica de tot un poble que
avid de reivindicació, creu i espera amb un demé
esplendent i radicalment regenerador.

Esportives
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visitant intenta desbaratà dita'jogada i pífia, la

que aprofita Mascaró per obtindré el segon.
Els equípiers locals logran una cohesió admirable en contra dels visitants que no arriben
a entendrers, incurrent aquest en penalty que
tira fluix Baldris als peus del porter.
El joc torna a estacionar-se novament sens
cap resultat, siguent els vendrellencs els que
logran altre voltà animar el joc saludant dife
rentes voltes al porter i defenseí? contraries, mes
en una avançada d'aquestes, Baldris d'una
magnífica contra obté el tercer tanto d'un preciós angul, finint la primera part al poc temps,
Comensa la segona part ab un intent de rehabilitació per part dels forasters sens lograr els
seus intents per la falta de no entendres en ses
jogades, Aloy pert una bpna jogada i seguida'
ment altre d'uns centres de Cubota e Ivern,
Marqués i Baraadas entren en joc continnament entregant el darrer la pilota a Ivern i aquest a Baldris que novament obté el franqueig
de la porta visitant logra el quart i últim goal
de la tarda.
Aloy novament intenta realitzar altra jogada xutant alt.
La desmoralització dels visitants es complerta, intentah jogades individuals sens resultat, com també algun equipier reservista abusa
de la moralitat siguent amonestats acabant-se
poc després l'encontre en la que el porter vendrellenc sol fou saludat en dos o tres ocasions
en la que no tingué de imnotar-se.
L'equip vencedor es presentà de la següent
forma: Altés, Nin, Colet, Barnadas, Marquée,
Martin, Ivern, Aloy, Baldris, Mascaró, Cubota.

F. C. VENDRELL, 4
En el camp del Vendrell, presenciat per
nombrós públic, malgrat el fret intens que feia
des de el començament de la tarda el passat
diumenge tingué lloc dit encontre. Donà començ l'encontre amb un piloteix sens emoció ja
que'l joc s'estaciona. A.poc Marqués que recull
un pase de Martin, logra entregar l'esfèric a
Baldris qui remata conseguint el primer tanto.
Centrat novament els reservistes intenten
imitar als locals, mes l'actuació de Colet aconsegueix desbaratar dit intent, Barnadas dribla
jnagnificaiment i centra molt bé, mes la deíensa

UN PARTIT INTERESANT
Per demà està anunciat un encontre entre
el primer equip infantil Sportmg( Club S, Ramon de Vilafranca i el prmeir del Juventus de
Vendrell.
En aquest seràn disputades 11 medallas psr
vençuts i vencedors, obsequi de distingides personalitats.
Abans de comensar dit encontre jogaran
el segon i tercer equip del «Juventus».
B.
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Recomanem als nostres subsbriptors i corresponsals dc fora que no hagin satisfet les subscripcions corresponents als trimestres finits, que
en atenció al nostre ordre econòmic, procurin
satisfer-les quan més aviat els sia possible,
fl
Dilluns passat deixa d'exisíir En Fèlix Bo, pare de nostre amic En Pau Bo. Amb les manifestacions de sentiment rebudes per ses nombroses
amistats aculli també nostre amic el testimoni iníim de nostre pesar.
m

Al efecte d'aminorar la llista de deutors al
Municipi per concepte de repartiment, fins cl dia
15 del mes pròxim es recaptaran en ia Recaudació
4e Contribucions, els atrassos existents, sense
cap classe de reedrrec, fent-se avinent que finit
aquest plaç es procediré a la cobrança dels que
restin per la via d'apremi.
El passat dijous, en la nostra parroquial església tingueren lloc les noces de la Srta. Maria
Reverter Moreno amb el nostre distingit amic i
ferm nacionalista En Jaume Lleó Carner essent
padrí per part de la núvia N'Emili Ballvé i per
part del nuvi En Rafel Giró Batlle.
Encara que intlm, l'acte resultà lluidissim, assistinl-hi distingidíssima concorréneia , finit el
«jual, la jove pareila sortí en viatge de bodes vers
a Barcelona, a on cl rependran per diferentes
ciutats d'Espanya.
Que una venturosa lluna de mel eterna colmi
4e felicitats la seva unió matrimoniall

un breu perfum de joia, pero fugaç també en la
vida com una flor, s'ha marcit en el segón albor
de sa florida deixant en la paterna llar una recança i un tendrivol record per sempre més...
Una alegria que ha passat i una pena que us
acora... Amic resignació!

•
Dimecres d'aquesta setmana và morir a l'edat
76 anys Na Rosa Nin Qucraltó, mare política del
conegut culte advocat En Jaume Palau Badia.
Per íant sensible pèrdua, rebi nostre distingit
amic i família tota, l'expressió sincera de nostre
mes sentit condol.
REGISTRE CIVIL
Del dia 23 al 30 de Novembre
NAIXEMENTS : Magdalena Bonshoms Bellvé,
Prat de la Riba, & A.
DEFUNCIONS t Isidro Güell Sanahuja de 46 anys,
Hospital; Feliu Bó Nin, de 68 aíiys, Salmeron 13;
Rosa Nin Queraltó, dc 76 anys, Dr. Robert 30;
Magdalena Bonshoms Bellvé, de 3 dies.Prat dc la
Riba 5 A.
MATRIMONIS ; Jaume Lleó Carner amb Maria,
dels Dolors Reverté Moreno.

•
Carreters, Pagesos i tots quants tinguen bestiar dc tir i de treball se vos convida a formar
part d'una
ASSOCIACIÓ MÚTUA LOCAL 1 COMARCAL
que's tracta dc constituir en aquesta vila administrada i dirfg|da per vosaltres mateixos.
Seré l'unió de propietaris d'animals per ajudar-se els uns als altres en cas de mort o inutitliízació del seu bestidr.
Seré l'asseguransa més barata i més equitativa, doncs que consisteix en ün repartiment entre
associats.
Demaneu detalls en el Carrer Major, número
10, primer pis d'aquesta vila.

a
La persona que hagi interessat a nostre Diputat a Corts En Lluis Figueroa la tramitació de
l'instància elevada pel soldat de la Comandància de Tropes d'Intendència de Ceuta, Santiago
Soler Vinas, se li prega se serveixi passar per cl
despatx dc nostre Diputat al Vendrell (Mar, 5) on
li serà entregada una lletra que li interessa.
•
La esposa de nOsfre amic i redactor d'Esports de nostra revista En Pere Bonshoms, dilluns passat infanté felisment una xamosa nena.
Formosa i tendre com una rosa, omplí la llar d*

Calafell
DIADA DE LA LLENGUA CATALANA
Demà diumenge serà celebrada en aquesta
població la Diada de la Llengua Catalana.
Dita festa de homenatge tindrà lloc a la Sala
Consistorial i el miiing de afirmació nacionalista a la plaça de l'Esglesía, al qual faràn us^de la
paraula N'Edüard Aunós, de Nostra Pària, EM
Joan Vidal Sàlvó, En Joatt Valldéneuj En Rafel
Cardona i En Joaquim Cirera.

RENAIXEMENT • 8

Arbós
JOCS F L O R A L S
VEREDICTE
Premis ordinaris
Flor Natural. — Pomes íntims. Lema: I I I .
K " 39.
Engíantina.—Ofrenes. Lema: V. N.0 114.
Viola.-L'ermita vella. N.0 131.
Premis

extraordinaris

Premí del Rei.—Verge pagesa. Lema: «Verge dolça i popular. N.0115.
Premi del Bisbe.—Estampas de la MareJ de
Déu. N.0 136.
Premi del Governador. — Paisatje d'estiu.
Lema: Del aplec «rutes pels cims.» N.0 125.
Premí del Diputat a Corts. — Cant a la vinya.
Lema: Salut, mare del ví. N.c 81,
Premi deia Mancomunitat.—Somni d'un
fadrí de montanya. Lema: il·lusions. N . " 49.
Premi de la Diputació.—Cant de l'adolescencía. N.0105.
Premi de N'Antoni Martínez Domingo.—
Els somnis del jardí. Lema: La noia entre flors.
R 0 40.
Premi del Comte del Asalto,—Poemes de
passió. Lema: L'etern amor. N." 102.
Premi de N'Elies de Molins.—Els aucells i 1'
agricultura. Lema: Lleis i mestres. N." 89.
Premi de J, Pic i Pon.—La doble lloança.
Lema: Poble daurat joia del Sol. N . " 135.
Premi de S . Palau i Rabassó. — Marina
N . " 93.
Premi de J. Prat i Prats.—Aquarel·les. Lema: Llum i color. N.0 72.
Premí de Na Carme Karr.—A la mainada.
Lema; Veu's aquí que una vegada... N.0 118.
Premi del Banc Comercial de Tarragona.—
El treball escola de virtuts cíviques i gresol de
les costums populars. Lema: El treball es l'admósfera... N.c 67.
Premí de la Banca Jané i Cruixen.—Fites
del camí. Lema: Tríptic. N . " 75.
Premi Anònim.—No s'adjudica.
Premi de Laureà Moreno Morcillo.—Cant a
la vinya. Lema: Es mon anhel cantar per tú...
N . " 132.
Premi de J. Roig i Totosaus.—La cançó, de
Jhereu Framc. Lema: Les veus de l'amor. N.019.

Premi de J. Soler Suau.—Del meu cofret.—
Lema: Lligament de puntes riques. N.0 98.
Premi de C. Vidal Parellada.—Vell noguer.
Lema: Fortitut. N.0 17,
Premi de N'Emili Vidal i Ribas.—L'estampa
vella. Lema: Flor de ma cambra. N.0 17.
Carme K a r r , Presidenta. Josep Paradeda, Pvre., Lluis Via. R, Surinach Senties,
R o m à n de Saavedra, Yocals, Joan Amiguet^
Secretari.
Barcelona, 25 de Novembre de 1922.
§
La festa tindrà lloc al Teatre Arbosense eí
dia 8 de desembre a les 4 de la tarda, fent-se avinent als autors premiats la necessitat de concorre-hí personalment a recollir el premí, o en
cas de força major delegar a un altre.
S i

Ha resultat guanyador de la Flor Natural d'
aquests Jocs Florals el conegut poeta En Joan
Antonio Guardías, amb la seva poesia «Poemes
íntims» Lema III. [qui ha designat Regina de la
Festa a la gentilissíma Na Eulàlia Romagosa de
Ripoll,
La festa promet veure's distingidament concorreguda.
El Corresponsal,

Sarreal
Organitzat per Nostra parla el diumenge dia 19;
del passat se cclebrd en nostre poble un acte de
homenatge a nostra llengua en el que hi prengueren part En Rafel Cardona i En Domènec Pallerola dc Barcelona i En M. Miró Esplugas de Tarragona, presidint Tacte el nostre bon amic En
Manuel Potau Diputat dc la Mancomunitat de Calunya,
L'acte que fou celebrat en el Centre Republicà
Autonomista, revestí un alt valor d'enaltiment
pels ideals de Pàtria, reeixint tots els parlaments
amarats d'amor a Catalunya, els quals foren
aplaudits xardorosament per la nombrosa concurrència que va omplend el local.
El Corresponsal,
IMPREMTA CLARET. — GUIMERÀ, 18. — VILAFRANCA
TELÈFON 1073

