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NOSTRA PARLA
A paraula, deia En Maragall, és la cosa més maravellosa d'aquest
món, perquè en ella s'abracen i es confonen tota la maravella
corporal i tota la maravella espiritual de nostra naturalesa...»
Si la paraula, és nostra paraula; si nostra paraula, és nostra
parla; si nostra parla^ és aquesta maravella espiritual que expressa contínua i esplendorosament l'excelsitut de nostra raça i
aquesta per naturalesa és altiva i senyora de si mateixa, com és que nostra parla
encara no ha assolit aquella sobirania de reialesa absoluta que en cap moment ni
per ningú emmudeix i admet ultratge?
La nostra parla és una cosa massa pròpia perquè quan tan sovint se l i infereix
un greuge ens conteníem en protestar d'una manera minsa i afemellada; caldria
que per ella tinguéssim una màxima prudència, que al més petit inici de feridora
ofensa, fos contestada amb la més estrident de les violències. Sols els pobles que
vençuts s'entreguen, poden admetre un ultratge per la seva llengua o per la seva
bandera. Els pobles que aspiren a una redempció^ no.
Recordem lo que deia el President de la República Irlandesa, De Valera, que
preferia una Irlanda esclava, parlant irlandès, que una Irlanda lliure, emprant l'anglés, car en el primer cas, déia, és un poble esclau que camina devers (la seva l l i bertat, i en el segon, un poble lliure que avensa devers l'esclavitut.
Gravem aquest pensament en el nostre cor amb la mateixa persistència fanàtica i selvatgina d'un tetuatge, de manera que nostra parla tan dolça i suau per
una tendresa, tan bella i arrebatada per una cançó d'àmor, devingui aspre i violenta, sempre que una altra parla forastera, vulgui imposar-se damunt d'ella; per a
imposar-se sobre l'esperit del nostre poble!

L
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Els actes de la Federació Republicana Nacionalista
Seguint la ruta empresa per la F . R. N . de celebrar en les poblacions més importants de nostres terres tarragonines tots els actes que tendeixin a la dignificació del
poble, diumenge prop vinent es celebraran a SANTA COLOMA D E QUERALT
a la tarda i al V E N D R E L L a la nit dos grandiosos

Mítings d*afirmació Republ

a Nacionalista

en el que bi pendran part

Ramon Nogués

Joan Pic i Pon

President del Comitè de la F . R, N .

Senador del Regne

Pere Lloret

Marceií Domingo

Conceller de la Mancomunitat

Ex-Diputat

Lluis Figuero*

Julià Nougués

Diputat a Corts

Diputat a Corts

assistínt-hi ademés d'altres representants de la provincia.els diputats catalans NÍEMILI F O L C H , E N
P A U R O B E R T , E N M A N E L P O T A U , E N M A T I E S M A L L O L ex'Senador i l'ex diputat català EN
MACIÀ G U A R R O .

ÜLPA NOSTRA
1NS hem lamentat bé prou de que el treba-

quella indiferenta prevenció de les coses adquirides per la raó arcaica dels privilegis.
I així com amos i senyors d'un llegat nobiliari, hem fet que revisqués la seva tradició i la

llador català es mostrés tan insensible al

seva història al calor d'una rel·ligió aburgesada

sentiment de catalanitat, restant sempre poc

i a l'ufania d'una llengua tan rica amb modismes

m é s que indiferent a la santa causa de Catalu-

que encara avui es fa inintel·ligible pels cata-

nya. Ens en em lamentat bé prou, i en prou fei-

lans humils que n o m é s tenint el cor obert per

nes si hem sabut veure, que ningú m é s que no-

recollir les sensacions bategants de cada dia,

saltres, els nacionalistes, n'hem tingut la culpa.

veien en la qüestió catalana un bell ressorgi-

Hem irnvocat molt l'esperit de Catalunya i

ment molt aparatós, peró molt buid, perquè no

ens hem ioblidat molt dels catalans; ens hem

portava per res la veritable palpitació del poble,

preocupat molt d'enriquir-la a ella amb exalta-

ni era per ell cap sosteniment,ni cap esperança.

ments un bon xic amarats de lirismes, i hem

No és guanyant eleccions de disciplina ger-

deixat pobres i desemparats, als que no podien

mànica, ni fent literatura descriptiva aixuta de

sentir aquests exaltaments, perquè faltats de tot

tota idea viva, ni armant sometents de cinema-

calor de germanor sofrien persecució i fam i set

tògraf, ni deixant als nostres germans, catalans

de justícia.

com nosaltres, a la fúria canina d'una policia

Del nacionalisme n'haviem fet una qüestió

famolenca, com el nacionalisme ha d'arribar al

de classe i sense advertir-ho no sols haviem a-

gran cor del poble català; és alleugerint els seus

nat allunyant al obrer d'aquest sentiment, sinó

sofriments, és treballant amb ell, és elaborant

que deixant-nos portar

conservadorisme

per la seva emancipació, és fent vida comú amb

dels que fins avui volien representar Catalunya,

les seves privacions com hem de despertar en el

no trigàrem en fer que aquest sentiment de pà-

seu esperit el sentiment de pàtria, tan viu, tan

tria signifiqués per les classes treballadores un

encarnat com el nostre, i potser m é s abnegat

modernisme hostil contrari en tot a les seves

encara, per a sacrificar-se per la sobirania, per

aspiracions socials.

la llibertat, per la independència de Catalunya.

pel

E n s haviem fet hereus d'un patrimoni que
ens pertamy a tots, i els obrers com a fills desheretats, es miraven aquest patrimoni amb a-

Independència que no assolirem sinó és amb
l'esforç unànim de tots els catalans!
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Nacionalisme

Pe

l'Ajuntameni

el número passat d'aquesta revista hia-

S E S S I Ó D E L 28 D E D E S E M B R E

paregué un brillant escrit retolat* «El ren-

Presidint el Sr. E n Josep Vidal i amb l'assis-

aixement del republicanisme»a quins quart i quint

tència dels regidors Srs. Guivernau, Ivern, S a -

parragraf no podem de pas donar-hi la nos-

nabra i Socias es dona c o m e n ç a m e n t a la se-

tra' conformitat. E s diu parlant del republica-

ssió, que es de segona convocatòria,

nisme, de acabar amb l'agotament dels nostres

l'acta de l'anterior que es aprovada.

llegintse

actuals sostenidors de la Restauració per fer d'

E s dona compte del despatx oficial, llegintse

Espanya un poble modern i de Catalunya una

una petició de permís per emblanquinar la fa-

regió completament lliure.

çana de la casa n ú m s . 8, 10 i 12 dei Carrer de

Tenim de pensar que els nacionalistes radicals que havem passat un bon nombre d'anys

Jaume R a m ó n .
Es concedit permís per instalació de motors

malparlant de la Lliga Regionalista i del seny

a Francesc Prats i Joan S a n t ó contra quines pe-

català (en l'estat actual de Catalunya no deu

ticions no s'han produit reclamacions, durant

haver-n'hi de seny) tan en boga en les planes de

el temps que han permanescut a l'exposició

«La Veu» i del ja cèlebre programa de l'Espanya

pública.

gran i del nacionalisme regionalista ;

que si

> pensem que Catalunya és nació mai deu nombrarse-la per| regió, ja que aquest sol fet és
admetre l'estat

de coses i conformar-se amb

una d e c e n t r a l i s a c i ó n o alguna feien e n í e n d t da, coses ambdues que els catalans no

podem

admetre.
Catalunya nació, aquest és el primer punt a
fixarse, no a aclarir, ja que ben clar é s i no pot
admetre's atenuants ni discusió de cap manera.
Doncs com tal, nostra pàtria té dret a formar
part en el concert de pobles lliures i si aixó no
és un fet, deure de tots els catalans és lograr-ho.
No vulguem arreglar les pàtries d'altri, procu-

E s acordada la declaració de partides fallides per import de 64'61 ptas, pel concepte de
rebuts incobrables de la contribució pecuària.
E l Sr. Guivernau insta a la Presidència per
a que es prenguin les mesures que es creguin
pertinents per a evitar la currua interminable
de transeünts vagamonds i mendicaires que
tant sovint postulen per la nostra vila. E l Sr.
Vidal recull aquesta indicació del Sr. Guivernau i promet passar-la a l'Alcaldia a la primera
ocasió.
I no havent-hi res mes a tractar es dona per
acabada la sessió.

ZÀD1G

rem primer per la nostra, que visquin com vulguin els pobles de l'Espanya puix tal volta amb
els «sostenidors de la Restauració» i amb el
«règim que viu n o m é s que d'un militarisme d'
opereta,

d'un caciquisme

inquisitorial, d'un

Parlament corromput i d'un Senat honorífic
format de castes, privilegis i vitalicis» com

en

el referit article es deia, viuen tranquils i satisfets pensant amb ses grandeses passades de
quan segons conten les cròniques no s'els ponia
mai el sol, i si amb son somni deixen passar 1'
hora del progrés i vida de l'humanitat íperqué vos, .català, autor del mentat article voleu
despertar-los de son bell somni gastan-vos energies que necesiten vostra pàtria i que Catalunya
vos*les reclama per ella sola? Cregueu, recordemnos tots que l'unió fa la força i que tots som
catalans.
ATHÓS

Qui passi si In premsi iria?
Considerarem ja abusiu i vergonyós i per
tant comensa ja a ésser hora de fque cridem 1'
atenció a qui correspongui, que significa un
menyspreu intolerable amb que es castiga a la
nostra població, aquest retraç amb que ens
arriba diàriament la premsa de ciutat ''a nost ra
vila. Certament caldria a qui li pertoqui, que es
fes càrrec que no es la premsa la m é s indicada
a sofrir retraços que ens obliguin a consultar-la
un dia per l'altre i caldria també que per l'efectivitat dels serveis a quins correspongui
aquesta lamentable deficencia, es prenguin les
mesures pertinents per a evitar aquest abús que
tant diu en desfàvor de la direceió d'aquets i
que tant perjudica al públic en general.
S i aixó no es remeia ja parlarem mes clar!
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Per ÍIOHÍ i

tre Autonomista de Depedenís del Comerç i de 1'
Indústria; Consell de Pedagogia de la Mancomunitat, «Magisterio Lcridano».

)À idea de celebrar un homenatge a Mossèn

Firmant la convocaloria aqueixes entitats, va

Baldiri Rexach, l'cximi pedagog català

celebrar-se, fa uns dies. a Barcelona, una magna

de Sant Martí d'Ollers (Girona,)

ha prés, una

gran volada.

reunió d'associacions pedagògiques i culturals,
aplegant-se'n-hi cent trenta, de diferents indrets

La figura de Mossèn Rexach, en els nostres

de Catalunya, assistint-hi, també, representants

dies, té tota la força d'un simbol: é s cl simbol del

d'associacions obreres artístiques, científiques,

seny català en la pedagogia: representa la veu del

deporti ves.

sentit comú pel que es refereix a l'ensenyament en

E n aqueixa reunió parlaren diversos repre-

les escoles, e! qual ha de fer-se en la llengua

sentants; i feu us de la paraula també el presidení

natural del poble on les escoles son enclavades.

de l'Associació Provincial de Mestres Nacionals

Àlxí, doncs, resta ben clar que el significat

de Barcelona, el senyor Martínez Àvellàn, cl qual

d'aquest homenatge que hom prepara a tot Cata-

no é s català, precisament, i parlà, en la seva

lunya i a totes les terres de llengua catalana, é s

llengua, com é s molt natural, que é s la castellana,

aquest: «afirma" el principi que l'ensenyament ha

dient: «Dcjad que la lengua da Cervantes venga a

de fer-se en la llengua del poble».

asociarsc e un coro de alabanzas en la lengua

Vol dir aixó que en l'escola només s'ha d'en-

de Verdaguer, para honrar la memòria dels llus-

senyar que la llengua materna? De cap manera!

tre redagogo Mossèn Rexach, propulsor de lo

Quan un hom proclama que en les escoles encla-

que é s norma y convencimiento de mi vida, esfo

vades en terres de parla catalana, per exemple, 1'

es que la ensenanza debe darse a los ninos en su

ensenyament ha de fer-se en catalé.no vol dir que

pròpia lengua».

s'exclogui l'ensenyament del casíellé, del francès,

Fets els parlaments i canviades impressions,

de l'idioma que sigui; sino que, precisament per

la magna assemblea acordà, per unanimitat, insis-

apedre millor els altres idiomes, aquets s'han d'

tir en la idea de l'homenatge, invitanthi totes les

ensenyar en llengua catalana, perquè aquesta é s

terres de parla catalana.

la m é s coneguda i la que millor pot servir d'ins-

Invitar els Ajunfaments, entitats pedagògiques,

trument per apendre coses menys conegudes o

mestres, societats de cultura, acadèmies, etc. a

desconegudes del tot.

que s'adhereixin a l'homenatge.

No es tracta, doncs, d'una qüestió d'amor

Celebrar el febrer vinent (per haver-se escai-

propi o de caire polític: es tracta d'una qüestió

gut en febrer la mort de l'il·lustrc mestre) una

de sentit c o m ú pedagògic es tracta del profit dels

gran manifestació cultural (manifestació-home-

alumnes.

natge) a Girona, on Mossèn Baldiri Rexach estu-

Que el principi de l'ensenyament en llengua

dià la seva carrera, i col·locar una placa en la

materna no é s cap argúcia partidista o política

casa de Sant Marti d'Ollers. on, durant cinquanta

apareix ben clarament considerant quines son les

anys, feu de mestre d'estudi; així com celebrar un

entitats que ho proclamen.

acte en el lloc de sa naixença, a Solius.

Aqueixes entitats s ó n les que proposen i invi-

Nomenar cl Comitè organitzador, compost de

ten a l'homenatge: els «Amics de la Instrucció,»

les ja esmentades, per tols els actes que s'hagin

de Barcelona, iniciadora; Associació Barceloni-

de celebrar i per recollir les iniciatives que se li

na de Mestres Oficials; Associació Provincial de

vulguin adreçar.

Mestres de Girona ; Associació Provincial de

Nosaltres, des d'aquest moment, ens hi adhe-

Mestres Nacionals de Barcelona; Institut de Cul-

rim de tot cor, invitem a les corporacions popu-

tura i Biblioteca Popular de la Dóna; Associació

lars i públiques, professionals,

de Mestres joves; C o m i s s i ó de Cultura dc l'A-

culturals, i de tota mena, que s'hi adhereixin,

juntament de Barcelona; *E1 Magisterio Geru-

també.

pedagògiques,

dense»; Bulletí de Mestres; Associació Protecto-

Les adhesions han d'ésser trameses, a nom

ra de la Ensenyança Catalana; «Magisterio Tar-

del Comitè Organitzador, a Barcelona. Plaça d*

raconense»;; Federació de Mestres Oficials; Cen-

Santa Anna, núm. 4.
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ELS MESOS
(HISTORIA 1 O R I G E N
DELS

SEUS

NOMS)

^A ja molts segles que moriren el déus del
Olimp. No obstant això, era tan profonda le fe que tenien els romans en les seves divinitats, que molts noms d'aquells místics personatges han tingut la suficient eficàcia per a seguir associats amb moltes coses de la vida moderna i entre elles a alguns mesos.
En efecte, en primer lloc ens trobem amb
una figura sumament estranya, un déu de dues
cares, un déu que mira endavant i enrera. E s el
déu Jano. E l s romans li rendien adoració en un
temple obert en temps de guerra i que es tancava en temps de pau. Era el temps del principi i
del fi. Era costum quan un romà desitjava començar bé un assumpte o volia acabar bé qualque afer, implorava l'assistència de Jano. A quest déu era també el porter del cel i els romans el tenien considerat com a protector de
les seves portes. E l seu temple en tenia dotze;
tantes com mesos té l'any. E l s romans donaren
el seu nom al primer mes (Januarius-gener; de
/anus-Jano).l amb aixó obraren ben encertada-

tra imponent i amenaçadora tan bon punt blandeix son glavi i aixeca son escut bríilant arran
de núvols i adreça altiu la seva testa perquè fins
els llamps s'estrellín jogatvt amb el seu casc de
bronze.
E s Mars, déu de la guerra! Per ésser tan
forçut els romans tenien a Mars (MartittS'
març) per m é s que a un mortal lluitador; i Ji
feien lloances perquè no els negués la pluja, al
ensems que li consultaven afers privats sacrificant-li cavalls i ovelles.
Q u a n els soldats partien a !a guerra solien
emportar-se'n una gàbia amb pollets consagrats
a Mars i abans de comensar la batalla els hi
oferien blat; si les aus sagrades el menjaven era
prova evident que Mars estava amb ells, i si no
es donava per entès que passarien un mal dia.
E l poble de Roma s'associava també a Mars
amb els llamps i els trons í estava c o n v e n ç u t
que quan certes aus picotejaven en el tronc d'
un arbre, era que aquest déu turbulent i bulliciós contestava a les seves pregàries.
Per aixó tampoc estigueren gens desacertats
al donar en aquest mes el nom de Martius
(març) puix que tal mes sol ésser quasi sempre
el mes turbulent i bulliciós del any.

ment ja que Jano mirant endavant i enrera, re-

iQue diferent l'abril! E n aquest mes no hi

presenta el c o m e n ç a m e n t del any, que és el

trobem pas un déu ni una deesa, sinó l'angel a-

temps m é s apropiat per mirar enrera, a lo pas-

dolescent de la primavera bellm.ent graciós, ex-

sat i també endavant, an el pervindre.
Ve després el febrer, que en altre temps fou
l'últim mes del any; peró es conta que quatre
fents cinquanta anys abans de Jesucrist fou coloCat després del gener. M é s tard va acordar-se
que l'any c o m e n c é s en el mes de març i d'aquest
mode. el febrer va ésser altra volta l'últim mes
de i'any. A r a ha tornat a recuperar'el segon lloc.

quisit i tendrament afable, que darrera el març
rega la terra d'una pluja fina, despertant les
flors, que embelliran els camps d'una aromada
poesia. E l s romans vegeren que aquest mes obria les portes del naixement i retornava a la
vida totes aquelles dolces coses soterrades pels
vents gelats que arrossega per terira amb sos
udols l'hivern,

Cada quatre anys el febrer afegeix un dia als

l O m n i a apetit! (obra to testes cesses)—excla-

vint-i-vuit de que consta; per aquesta causa és

maren plens d'admiració —, i li diguíeren aprilis,

titllat com el mes m é s inconstant i inestable de

aíncopa de aperílis, que vé de a p e r i r e (obrir),

l'any.

de on deriva el nom de abril.

E l nom de febrer té origen d'unes festes romanes de purificació en honor al déu Febrou,
que Ipresidia dites purificacions. E l s romans
consideraven aquestes festes com de purificació
espiritual; m é s aprofitaven l'ocasió per entregar-se a tota mena d'excessos de menjar i beure.
L a tercera imatge que es troba, la veiem en
un carro tirat per dos briosos corsers. E s mos-

Segueix el mes de maig, qual nom vé de la
deesa Maia en la que anava consagjrat. Maia o
Maya era filla d'Atlas, damunt de lles espatlles
del qual se suposava que descansada el món, i
de Pleyone. Era mare de Mercuri, "Júpiter li en
carregà que criés també a Arços 1 aquesta benvolença de Maia va atraure damunt d'ella el
ressentiment de Juno i fou transportada al cel

RENAIXEMENT
oja. elíaí les seves, sis gerrnanes formen la cons-

podria estar gelós del mes del César i en treguc

telació de les Pléyades. Maia és la estrella més

ren un al mes^de setembre per afegir-lo al agost

br^^t

de dita cojjstelació. Per un regular no

August é s una figura de relleu enfla Història.

çs^mpstren a la vista n o m é s que sis Pléyades;

E l seu reinat^fou anomenat fl'edat d'or, ja que

la septima estrella representa a una de les ger-

no solament va portar la pau a l m ó n i la poesia

manes de H a i a que va casar-se amb 'c Sísifo. A -

i la eloqüència aconseguiren el m é s bell explen-

quest fou condemnat als inferns a pujar eterna-

dor i varen fer-se importants reformes politi-

ment una gran pedra de roca, des del peu d'una

ques, sinó que s'escaigué en el seu temps la

montanya fins al cim, amb la terrible dissort

vinguda de Jesucrist al m ó n .

que quan arriba quasi a dalt li falten les forces

E l mes de setembre no te cap figura que el

i la roca rodola altra volta avall i té de repetir

representi; el seu nom es senzillament el núme-

de nou tan anguniosa tasca. Per aixó la Pléya-

ro s e í que correspon all lloc que ocupava quan

de séptima amaga el seu rostre transida d'un

l'any comensava en el mes de març, fins que

penar amarg.

Numa i els deu magistrats varen dolocar el ge-

Doslpersonatges es disputen el sisè lloc en
la sèrie dels mesos : la deesa Juno i Juni B r u tas, fundador de la República romana. També
hi ha qui creu que aquest mes va denominar-se
juny per haver sigut dedicat a la joventut. Juno
era filla gran de Saturn i de Rea, germana i
muller molt gelosa de Júpiter i regina del cel,
de la ilum i del matrimoni.
E l séptim mes porta el nom d'un home que
indubtablement é s dels m é s grans que han viscut a l a terra : Juli César,

guerrer, literat i em-

perador. Q u a n l'any comensava en el mes de
març, el mes de juliol era el cinquè i els romans
l'anomenaven Qaintilis per aquesta raó. Juli
César no solament conquerí nacións diverses,
dictà lleis sàvies, escrigué bons llibres, sinó que

ner i el febrer en els dos primers lloes,

passant

el setembre en el lloc novè.
E l mes de setembre era consagrat a Volcàn,
deu de les celebres forn als en les que forjà armes per diferents herois, el cetre i el soli de
Jupiter i aximateix l'alcasser de l'Olimp i tot
quan de magnífic hi havia en el emperi pagà.
Es conta que fou ell, el qui ensenyà a elaborar els metalls als homes. E r a fill de Jupiter i de
Juno. Diuen que avergonyida sa mare, d'haver
donat a llum a un fill tan lleig com era el v i
estimbàr del cel. A l caure va quedar coix per
sempre; mes apesar d'aixó i d'esser tan lleig va
casarse amb Venus la mes formosa de les decses.

fins va reformar el calendari. A conseqüència d'

Heu's aquí el mes d'octubre, un altre número

aixó ja no tienia ocasió el nom de QuintiUs i

equivalent a vuit i al que avui li correspon el

com ell era mascut en aquest mes. disposà que

deu per idèntica raó que al setembr-e el nou.

se l'anomenés Juli.

Els r o m à n s desprès d'haver donat als mesos

Després de Juli César trobem a son cosí A u gust. E s deia aquest Octavi. De primer antuvi
governà l'Imperi formant part del segon triunvirat junt amb Marc Antoni i Lèpid. Després
Octavi i Antoni es desampellegaren de Lèpid i
es repartiren el govern, que dant-se Antoni amb
l'Orient i Octavi amb l'Occident. PerfiOctavi

QuintiUs i S é x t e l i s els noms dels seus dos més
eminents sobirans Juli i August, no trobaren
altres noms dignes de que els mesos portessin
els seus noms i deixaren pels quatre que quedaven els que j a tenien Septemhris, Octobris,
Novembris, Decemb ris, noms que han vingut
respectats fins avui al [dia.

en la batalla naval de Acció, va derrotar a A n -

E n aquest mes celelebraven els romans les

toni i es quedà únic amo de tot l'Imperi contri-

Fontanals, festes consagrades a les nimfes de

buint en gran manera al seu engrandiment. E l

les fonts a les qui tiraven corones de flors.

poble portat per un gran desig d'adulació can-

Novembre es troba en el mateix cas que els

vià el nom per el de August, que equival a no-

dos mesos precedents. Significa novè, malgrat

ble i amb ell senyalaren el mes que nosaltres a-

aixó avui ocupa el lloc onzè.

nomenem agost {de August), C o m el mes de

nien dedicat a Diana i el comensaven amb un

Juliol tenia ttrenta-i-un, dies, i el d'agost sola-

banquet que oferien a Júpiter i amb jocs círcen-

ment trenta,,

els romans pensaren que August

Els romans el te-

ses. Diana era la deesa de la cacera, filla de Jú-
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pittr i de Latona; va néixer en la illa de Delos i
iou adorada en diferents temples.
Tanca l'any el mes de setembre que bo i significant desè,és dotzè del nostre calendari. E n la
època dels romans aquest mes era presidit per

/

nitat sportiva fassi de cortinaíge per aitals actéS

F C . VICTORIA «infantil» 0. Vilanova i Geltrü
JUVENTUS «infantil» 5 Vendrell.

Vesta, deesa de la llar, filla primera de Saturn

Aquest encontre entre equips infantils que

i de Rea í per aixó la celebraven els poetes com

tingtié lloc el dia de Nadal al matí, tinguérem

la més antiga de les divinitats. Fou devorada

la fortuna per part dels equípíers en son joc de-

per son mateix pare, peró Meles va fer-la rea-

sarrollat de treurens el repugnant estat en l'a-

parèixer. No va volguer casar-se amb cap déu,

nim de la tarda passada. E l s petits equípíers

ans | a l contrari, jurà conservar eternament la

desarrollaren un joc pràctic sens cs ~ .ivencies

virginitat mes pura. Tenia diferents temples en

per obtenir la victorià mostrant-?^ Í1 -V mt del

els que unes verges anomenades ViesíaZs cuida-

públic de lo que son capassos i d'uas manera

ven del foc sagrat.

especial els locals que cada'dia formen millor

L a vestal que per un descuit negligent el

conjunt sia la linea del equip que sia.

deixava apagar era severament castigada i . l a

Així feu que tot l'encontre mostressin un do-

que violava el vot de virginitat era enterrrda en

miní sobre el Victoria, que procuraren pels seus

vida i era tan arraigada aquesta institució de les

medis possibles contrarrestar, no poguent im-

vestdls que durà mes de deu segles...

pedir que els locals els marquessin els cinc
tantos.
L'equip vencedor estaba compost de la següent forma: Rosell, Fontana, Argilaga, Escofet
Nin F . Solé"*, Nin, Mercader, Serra, Vilanova.

Esportives
Nostre centre sportiu el Club d'Sports durant els dies festius celebrats amb motiu de la

Badia.
Els tantos els marcaren dos Serra, dos Mercader i un Vilanova,

•
ATLÈTIC VILANOVA, 0

—

F , C . VENDRELL, 2

diada de Nadal, confeccionà un programa m à -

Tercer i últim fou aquest encontre dels ce-

xim a ses forces morals i materials a fi de que

lebrats en les passades festés í així mateix tam-

nostra població no restés inerta de les noves

bé fou el «clou» de tots ells. E l partit fou d'un

convulsions que arreu de Catalunya venen mos-

joc rapidissím i d'una manera extraordinària la

trant-se totes les entitats sportives avui cons-

primera part en la que a m b d ó s equips lluitaren

tituïdes amb marge de floreixement com avui

amb duríssim joc a fi de apuntar se la victòria.

figura nostre centre entre totes elles. Aquet pas

Sols dos tantos es marcaren en tot l'encontre i

donat per aquesta entitat feu que durant aquets

a m b d ó s a favor dels locals, entrats el primer

dies no es mostrés retinguda cercant doncs uns

per Cubota que el passat dimarts p o s à sempre

equips a la que la afició vendrellenca quedés

en perill la porta vilanovina amb sos magnes

satisfeta í al ensemps un bon entreno pels equi-

centres. Baldris obtingué el segon, molt oportú,

piers vendrellencs.

en una sortida falsa del porter.

Aixís doncs per el passat diumenge corres-

E l Vendrell presentà el següent equip: Altés,

pongué contindré contra nostre primer equip

Nin, Colet, Barnadas, Marqués, Martin, Lleó,

(que va presentar-se incomplert) altre equip que

Ivern, Baldris, Aloy, Cubota. Sols en solde pro-

porta per nom F . C , Iris de Sans, Barcelona,

testa fem les següents indicacions per aquell

E l resultat fou de 2 a 1 goals a faVor del e-

subjecte que sens mirar conseqüémciés, des'del

quip visitant, mes uns incidents hagutsfper l'in-

públic i en so de poc respecte a l a societat féu

cultura d'un equipier visitant que durant tot

us d'una sirena, desbaratant una j ogada abans

l'encontre es mostrà posseir, fà que no resse-

de finir el partit, cosa impròpia de tot home.

nyem dit encontre a fi de que el vel de la dig-

BONSOMS
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jVoves í comentaris

Que els jorns a venir servin pels novells esposos una felicitat sens fi i una lluna de mel eter-

na,
B

Als nostres llegidors i amics tots
RENAIXEMENT

es complau en desitjals-

E n s notifica l'amic A, Montserrat que dintre
son establiment

del Bar-Sport, a fi de que ela

concurrents a dit establiment puguin enterar-se

hi un feliç A n y Nou, i amb ell un ave-

dels resultats dels encontres dc futbol celebrats a

nir de venturosa prosperitat.

la capital i a la nostra comarca, tindrà cada festa

•

a les 7 de la nit exposats tots els resultats dels
partits qu'es celebrin.

E n la Junta general celebrada el diumenge
óltim al «Orfeó Vendrcllcnc» foren elegits en sustitució dels individuos de lunta que fineixen aquest

@

R E G I S T R E CIVIL
Del dia 7 al 28 de Desembre

any E n Rafel Palau Ximenes, president. E n Josep
Mestres i E n Joan Borrell, vocals.
B
Per disposició del President de la Mancomunitat, la Biblioteca Popular de nostra vila, restarà
tancada fins el dia 7 de gener inclusiu.

•
E l dia 22 del corrent morí a Barcelona la bondadosa senyora D.a Rosa .Maristany i Colomé
esposa de D . Pere Arnó, de la raó social Arnó i
Maristany, S . A. V . , quins tenen instaladcs unes
bodegues en nostra vila.
L'acte del enterrament que's verificà a les tres
de la tarda del dissapte de la setmana passada,
resultà una nutrida i veritable manifestació de dól
composta de trotes les classes socials que deixà
patentisades t)en clarament les fondes simpaties
de que disfruta n la capital dc Catalunya la antiga i acreditada casa de vins, Arnó i Maristany.
Serveixi aquell dol popular de lenitiu i confort
a ïa aíribulada família per la pèrdua irreparable

NAIXEMENTS : Dolors S a n t ó Pujol, Prat de la
Riba, 2. Ramon Corbella Taulée, D r . Robert, 10
Anselm Sanabra Nin, Santa Agna 82. Dolors
Vives Ferrerons, Prat de la Riba, 8, Dolors Pascual Calaf, Montserrat, 42.
DEFUNCIONS : Joan Fabré S o l é , de 63 anys.
Agustí Ferré Rocaforts, de 93 anys. Agna Piqué
Berenguer, de 86 anys. Joan Sifré Fuentes, de
56 anys, Jaume Nin Mallofré, de 90 anys. Basilísa S o c í a s Miró, de 84 anys, Francesc Gibert
Tríllas, de 80 anys, Antònia Cregut Ferré de 80
anys, Quiteria Canís Oliver de 49 anys. A n t ò nia Martf Comas, de 80 anys.
MATRIMONIS : Joan Plana Monserrat amb Maria Ripoll Ferrer. Josep Guasch Horts amb C a terina Romeu Domingo. Manel Sanchez Carbó
amb Teresa Mata Sans. Ramon Calmet Recasens amb Rosa

Constantí Rimbau. Venanci

Güell Bassa amb Concepció Janer Janer. Joan
Janer Janer amb Rosa Pagès Martí.

que ha sofert puix es molt consolable veurer una

UR

sincera expresió tan general asociada a les nostres penes mes grans com son la desaparició per
sempre més d'entre nosaltres dels sers que més
estimem

CES

INCENDIS: La Catalana,
B

E l dijous d'aquesta setmana contragué matrimonial enllaç en la parroquial església de nostra
vila, la gentil Srta. Rosa Pagès Martí filla del
nostre bon amic en Josep P a g è s Morató amb el
jove E n Joan Jané Jané.
L'acte celebrat dintre l'intimitat de la família
fou verament cordial devasalliç de joia.

A C C I D E N T S : Hispània.
VIDA: Banco Vitalicio de Espana.
R O B O : L a Previsión Nacional.

PERE
MAJOR, 10.

P i m d MRhÉ
VENDRELL
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