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j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L novell setmanari nacionalista «L'Estat Català> ha fet gitar a 1*
«A. B. C.» un virulent article prenyat de diatribes i rencúnies
en contra de Catalunya, llençant amb elles com a solució única
E
del problema català, la concessió absoluta de la independència
de nostra pàtria.
Al·leluia!
m-.

Aquesta solució, emperò decretada amb tot l'odi espanyol que pugfui sentir T
«A. B, C » , ha seguit acompanyada d'un terrible vaticini, que com una mena de
maledicció faíidicament amenaçadora, que ens ha preconitzat que amb aquesta independència... «acabarà Espanya on comenci Catalunya».
Allà on acaba Espanya és on comencen les remors dels nostres boscos, els
cantars de les nostres fonts, les llegendes de les nostres montanyès i àdhuc el nostre cel i les nostres tramontanes, allà on acaba Espanya^ és on comencen les nostres coses típiques, les nostres tradicions, les cançons nostres, i àdhuc els nostres
noms i el nostre mode d'ésser; allà on acaba Espanya és on comença la nostra ra
ça, la nostra història, la nostra llengua, i àdhuc nostre esperit i el sentir nostre;
Espanya no ho esmenta.
Podrem els catalans per una impotència o per una fatalitat raure sota l'opressió
d'una altra raça, peró el nostre esperit sempre serà Catalunya,i lliure com l'immensitat és nostra pàtria i ho serà eternament... mal r«A. B . C.» s'hi oposi.
Per el separatisme d'odi de l'«A. B . C.>, amb la nostra independència acabarà
Espanya on comenci Catalunya; per el separatisme natural que poguem sentir els
catalans, sempre hem considerat que acabava Catalunya allà on comença Espanya... i no hem passat avant!
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Continuant els actes de la F. R. A. que arreu de la nostra provincià venen despertant el
vivissim anhel de nostres ànsies d'Independéncia i de República, demà. diumenge, dia 17, a
la tarda, se [celebrarà a MONTBLÀNCH un
grandiós

ni liliÉta
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i en el que hi pendran part

M. Miró Esplugas
Advocat

Ramon Nogués
President del Comitè de la F. R. A

Pere Lloret
Conceller de la Mancomunitat

Lluís Figueroa Maria
Diputat a Corts pel Vendrell

Marcelí Domingo
Ex-Diputat

Joan Pic i Pon
Senador del Regne

Julià

Nougués

Diputat per la Circumscripció
assistint-hi els diputats catalans En PAU K O BERT, En MANEL POTAU i l'ex-diputat català En MAClA GUARRO.

•
Així mateix a dos quarts de deu de la nit
tindrà lloc en el Casino de la Unió Republicana
de VALLS un altre

Grandiós Míting
en el que Jfaran us de la paraula els matexios
eradors.

'OSALTRES que quan la classe obrera es
veia fustigada despiatadament pel feudalisme modern de la burgesia, haviem bregat
sempre al costat d'ella per a despertar la consciència i l'idea precursores de la seva redempció, quan aparesqué el sindicalisme no duptàrem en assumar-hi el nostre esforç moral, esperant que amb l'empenta d'aquest, ben prompte
fora iniciat un directe camí d'emancipació per
aquesta classe humil tan desvalguda i desemparada de tots.
Avui peró.que aquesta organització ja representa una força domenyadora dintre la societat
actual, i que per lo tant ens toca exigir-li una
encertada orientació i una gían mesura amb els
seus actes, no podem per menys que lamentarnos de certs guiatges equívocs, que no sembla
sinó que intentin fer d'aquesta nombrosa organització una potència exciussiva i interessada.
Un d'aquests guiatges equívocs, al nostre
entendre, és aquesta persistència en mantindrea
al marge de tota política, al·legant que l'actüació política contribuieix al sosteniment de i '
Estat í que els homes es corrompen quasi sempre dins l'ambient polític.
No creiem que cap d'aquestes raons sigui
prou fonamentada i sobre tot prou poderosa
per a fer que els obrers republicans i socialistes
ingressats en les files del sindicalisme, reneguin
dels seus ideals i per lo tant abdiquin del seu
pensar i del seu sentir. Seria aquesta una absurditat, seria la negació del pensament, seria
desposseir-se de la consciència, i aquests extrems són massa innats, massa sagrats, perquè
puguin junyir-se a cap disciplina, siga la que
siga.
O el sindicalisme ha de concretar-se a representar una institució de resistència purament preventiva i administrativa, o ha de llensarse plenament a la viva actuació de lo que
colmi no sols els anhels economies d'una classe,
que també els anhels espirituals de la mateixa.
Portant homes al parlament fàcilment arribaràn
les seves aspiracions al Govern; tenint homes
representatius podran aquests fer efectives les
energies d'evolució o revolució que s'estimin perentories;designanhomes de representació.acon-
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seguiran aquets inclús tombar els règims de valor caduca, que actuant dintre l'Estat es com se
poden fer sentir mes les sensacions vitals dels
diversos components de la societat i aixis modificar-lo i trasformar-lo si es precís.
En quan a la impròpia temença de que els
homes es corrompen dins l'ambent polític podríem afegir que mes que temença, hauríem de
tenir la íntuició i la valentia de saberlos escollir.
Apartem amb la elecció, la conveniència, i donem pas a la intelígéncía i a la consciència dels
nostres candidats, cerquem homes d'integritat
i no vividors, fem els nostres representants per
lo que valen i no per lo que ells vulguin valdré
i allavors aquest ambení no arribarà a corrompre als nostres homes, que l'home que es honrat, lo que s'en hauria de dir-se honrat, lo mateix ho es treballant entre la multitut^que dirigint a aquesta...
Si el sindicalisme ha d'ésser una força, que
sigui aquesta una força viva, que vagi endavant
no empenyat per l'afany d'un egoisme més o
menys justificat, sinó portat^per l'entusíasme d'
una idea, pel daler d'una aspiració dignificanta
o pel neguit d'una ànsia redemptora.
RAFALG

La Citiifiíyi federal
De la conferència donada a Reus per
D'A. Rovira i Virgili el 16 de novembre últim.
Parlem ara, finalment, de l'estructura interior de la futura Catalunya í de la seva relació
amb les altres nacions.
Jo crec, senyors, que podem aplicar al nostre problema la fórmula federalista. Podem aplicar-la a les tres grans regions de la nostra nació : la Catalunya estricta o vell Principat de
Catalunya, València i Balears. Aquest és el nostre federalisme. No som federals d'Espanya.
Som federals de Catalunya.
A aquesta unió federativa de Catalunya, Bar
lears i València, dedicarem l'esforç de la nostra
intel·ligència i del nostre braç.
Amb les altres nacions ibèriques h i volem

viure en pau i amistat. Es possible trobar fórmules de convivència que lliguin els interessos
comuns de diverses menes. Però aquestes fórmules han dè partir del reconeixement de 14
nostra sobirania nacional. Podrien entrar en aquestes fórmules, potser, altres pobles a més 'a
més de les quatre nacions ibèriques. Per què no
hi podrien entrar, per exemple, la França germana o la Itàlia amiga?
Quan se'nSa'diu que el nostre nacionalisme
és^esquifit o tancat, nosaltres somriem amb ironia. Jojis he de confessar que vaig arribar a la
meva^convicciól nacionalista fcatalana, no pel
camí^de la història de Catalunya, sinó pel camí
de la història delsjnoviments ^nacionalistes europeus.'El nostre nacionalisme^no és esquifit n i
tancat,'perquè està^pie d'esperit universal.;
Perófavui ningú'no "creu en la possibilltard7.
aquells Estats Units d'Europa que somnià Víctor Hugo. Els pobles quan tenen qüestions comuns, s'entenen i pacten, peró sense cedir cap
mica de sobirania. Una nació quan ha conquistat la seva llibertat nacional, no es presta a cedir-ne cap tros, com exigeix la federació.
Precisament l'aspiració a la sobirania plena
i la persistència d'un moviment, proven que un
poble és realment una nació. Les regions devegades es barallen. Peró aquesta classe dé mo•viments, quan una vegada esclaten, no acostumen a reproduir-se perquè es tracta de trossos
d'una mateixa nació.Si el Sud dels Estats Units,
revoltat contra el Nord en la guerra de Secessió
del segle darrer, hagués estat una nació, el problema hauria rebrotat després. Quan és una
nació la que reivindica la seva llibertat n i les
guerres ni les opressions l'ofeguen i els segles
passen debades.
Tal és el cas de Catalunya.
1 acabaré, amics, recordant la frase d'un
gran escriptor francès Sainte-Beuve: «Havem
de deixar les coses una mica abans que les ÇQr
ses ens deixin a nosaltres». Espanya no l'ha seguit mai aquest principi. No ha deixat mai íe§
coses a temps. Sempre ha esperat que les coses
la deixessin a ella. Recordem-li els catalans novament, aquest principi. Diguem-li a Espanya
que sí el règim d'imposició np dçixa a Catalunya, Catalunya deixarà aquest règim.
A. ROVIRA I VIRGILI
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Oscar Wilde
' N un dia trist i boirós del mes de desembre ara fa vint i dos anys, s'obrien les
portes del cementiri de Bagneux, per a donar
entrada al cos inert i rigid d'un home conegut
en aquell poble pel nom de Sebastien Belmoth,
L'enterro, seguit per un nombre molt limitat
d'amics, havia passat per davant l'indiferència
d'aquella gent rútega i senzilla.
Un enterro que passa no desperta la pietat
de ningú, com si tothom estès convençut de
que la mort es el fred i l'inevitable destí de tots.
Aquell home que anava a rebre en aquells
moments l'eterna abraçada de la terra, era un
dels esperits superiors que ha produit l'Anglaterra i que marastra injusta, havia rebutjat escandalosament.
El seu nom veritable era Oscar O' Flahertie
Wills Wilde, esperit refinat, idealista excels i
escriptor impecable. Un cos d'Apol, uns ulls
blaus, inquiets i amb un etern somriure als llavis, tenia un aire de distinció i de reíincída elegància, que'l feia desitjat entre les altives i orgulloses dames de l'aristocràcia londinesa.
— Quan parla —deia una amb discreta vergonya—el veig coronat per un nimbe lluminós.
Amb un nom il'lustre, una alta posició social, audàcia de pensament, fent de l'art una filosofia i de la filosofia un art—com ell mateix
escriu-no triga a veures envegat, escarnit i
mès tard calumniat per individuos de l'alta societat de Londres, als quals Oscar Wilde deixava sempre en la penombra tan sols amb la seva
presencia i amb la seva conversa,sempre jogosa
precisa i amena.
Un dia en r«Albertinale Club» el marqués
de Queensbery, pare ingrat del distingit poeta
Alfred Douglas, amb un diamant que adornava
un dels seus dits, va escriure en un vidre, una
frase dura que era un insult pel seu propi fill
i per Oscar Wilde.
Aquest va processar al marqués per difamació, peró britanicament fletnàtic, el marqués de
Queensbery acusà deseguida a Oscar Wilde
é s pràctica d'actes d'une affaire de moeurs
que el Crimienel Lawamendement Ací, d'Anglaterra, castigà amb severitat. El tribunal, ofès
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en el s e u p u r i t a n i s m e , v a c o n d e m n a r a l a u t o r

de Salomé a dos anys de treballs forçats.
Va ésser inútil que'is seus amics í tota l intel·lectualitat francesa tractés de salvar-lo de !a
condemna ignominiosa, que equivalia a una
deshonra perpètua d'un dels esperits mes lluminosos de la època . Octave Mirabeau , Henrí
Bauer, Anatole France i molts d'altres varen publicar fermes protestes contra aquest fet, mès
tot fou temps perdut i com un vulgar criminal
va ser tancat en una celda negra i humida.
Oscar Wilde purgava el pecat d'haver-se revoltat contra les prerrogatives del clericalisme,
contra la buidor i els convencionalismes d e l '
ambient social de la seva terra, purgava el pecat dels iconoclastes, dels que volen enderrocar tot lo xorc, lo podrit, dels que volen oposar-se en nom d'una raça nov^a i d'una vida més
lliure, a totes les estupideses dels homes.
Passats els dos anys i complerta ja la pena,
Oscar Wilde era restituït a la llibertat. Estigma
dels condemnats, sortia de la pressó cobert el
seu cos miserablement amb robes celulars i
arrocegant unes sabates informes.
Dubtós, amb el pàs insegur, va aixecar els
ulls a l'infinit, font de bellesa i esperança, i
errant com un vagamond, caminà sense saber
per on passava, n i a on se dirigia, portant sota
del braç un manuscrit impregnat de tristesa i
pessimisme, i escrit febrosament, nerviosament,
en la foscor de la celda. El titol era significatiu:
De profundis.
Un xic asserenat va provar de buscar amics,
companys i coneguts, pero els uns fugien d'ell i
els altres el despreciaven obertament amb paraules feridores.
»
Allavors agotada tota la seva força moral,
va resoldre abandonar Anglaterra, la pàtria que
havia sigut per éll marastra injusta i perversa.
Calia fer com Lord Byrou, calia fugir. Anglaterra, fou injusta amb ell com ho va ser amb
l'autor de Manfred.
Amagant-se amb el pseudònim de Sebastien
Belmoth, va anar a buscar a França la serenor
de l'esperit i el reconfortament intel·lectual i físíc.Il lusíonat pensava escriure un drama que el
faria representar a Paris, pero el record dels
seus dolors, tota l'amargor i el fel del seu calvari absorvien la seva força intel·lectual i porta'
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visionari.
El dia 30 de Novembre de l'any 1900 una
meningitis l i arrencava la vida.
De ell en queden algunes obres que varen
poder escapar a l'auto de fé, després de la seva
condemna, Phases and Phisolophies forthe
use of the Young, Salomé, E l retrat de Dorían Grey, E l crim de Lord Arthur i algunes
altres.
El seu cos reposa avui en una modesta tomba del cementiri. «Pére Lachaise», de Paris a
on fou traslladat fa pocs anys per uns devots
admiradors seus...
Heu's aqui algunes frases i anècdotes què
citen algunes dels seus biògrafs:
«Tota vulgaritat es un crim».
«Ser tan artificial com sigui possible, tal
deuria ésser el primer deure de la vida.»
Y en la presó escrivia:
«No sé si les lleis tenen raó ó no, lo que
nosaltres, presos, sabem es que cada dia es un
any , un any en que els dies son immensament
Uarcs, interminablec:
Quan el tribunal que'l jutjava va preguntarli lo que havia dit respecte a Deu, va respondre:
«Vaig afirmar que el mon s'anava a acabar,
perquè la meitat no creia en ell i perquè l'altra
meitat no creia en res, que encara es pitjor.»
Quan a Londres va estrenar-se la seva obra
Lady Wtndemere's Fan, el públic ovacionantlo el cridava a l'escena. Ell no volia sortir. Els
aplaudiments es multiplicaven delirants i tan
varen insistir, que ell va sortir somrient i amb
un cigarret oriental als llavis.
—Damas i cavallers—va dir—sé que no es
molt correcte de sortir fumant davant de vostès, pero menys correcte ha sigut de la seva part
de cridar-me amb tanta insistència en el precís
moment en que estic fumant.
Oscar Wilde era un esperit superior a la seva època,
EMILI SALETA I LLORENS

Bar-Sorift "Recreatiu"
'S aci un bar, que per una reminícéncia extranya ens recorda aquells hostals
que antigament es trobaven en les llunyanies
dels camins reials, com si providencialment
s'escaiguesin oberts i isolats al peu mateix de la
blanca cinta per a deturar les diligències o al
genet que terres enllà desconegudes, es Uensava
al etzar i a la ventura. Seguint aquest desviament de la fantasia veiem que aquest bar encara fa més que aquells hostals; car si aquells
semblava que es trobesin allà providencialment,
aquest sembla que hagi surgit en un punt de
terme enfront de tres camins, per a vigilar, per
a cridar, per a desafiar no a les diligències sinó
als autos (que per res del mon s'aturen) com si
els digués Vingueu d'on vingueu, no passareu de Uarc, que aquí soc fo.»
Aixó que diem deixant que el pensament s'
expressi al seu albir, per a estampar l'impressió
del seü elixir, retrata també, encara que difusament, el caràcter del propietari del bar que intentem descriure, ja' que aquest en la seva manera d' essèr emprenedor i decidit, porta en si
igualment quelcom de la modesta agresiva presencia del seu establiment...
Sota el nom de «Sport Recreatiu» nostre
amic el conegut spormen Antoni Monserrat obrí
fa ja algúns anys el seu establiment en el lloc
on se troba avui, començant com podria dif-se
per la primera pedra, pero amb tal constant esforç que per fi aquest a quedat consolidat amb
un bar veritablement modern, cuidat per un
servei altament esmerat que regint-se dintre les
inmillorables condicions que i i correspon, cada
dia l i dona mès impuls i el fa mès atractiu.
No es ja el senzill aperitiu, el qui atrau als
concurrents al petit esplai de la hora amical í
vagorosa que tenen tots els bars, son ademés
tots els seus petits salons, restaurant i de música, propici l'un per tota festa intima i recreatiu
l'altre per els seus extensos repertoris de peses
per a piano i madolina elèctric i per a gramòfon.
Té ademés aquest bar les seves característiques
esportives, puix que el Sr. Montserrat que mai
ha pogut despendre's de la seva reconeguda afició als deports, ha encabit en ell una viva m a n í '
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festacíó del Sport, tant per la seva profussíó de
cartells anunciadors, com per les diverses i renovades fotografies i revistes esportives etz. Per
aquest motiu, i per les acreditades represetacions que sustenta com son entre altres, la dels
Neumétics Bergounan, la dels olis de la Casa
Macaya i C.a de Barcelona i la de la Benzina
del Reial Automovil Club de Catalunya, es veu
molt sovin distingit per la visita de nombrosos
turistes i altes personalitats deportives que actualment dirigeixen l'Esport a dintre Catalunya, que de pas no deixen mai de fer-hi la ser à breu parada.
Al impressionar aquesta petita resenya felicitem al amic Montserrat, per la seva continua
activitat i els seus esforços, que pas a pas han
sabut aixecar un establiment més, que embelleix
i dona vida a la nostra població.
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SESSIÓ DEL 12 DE DESEMBRE
Presidint el Sr. En Josep Grau i amb l'assistència dels regidors Srs. Vidal, Ivern, Sanabra,
Company, Esvertít i Pagès es dona comensament a la sessió Uegin-se l'acta de l'anterior
que és aprovada.
Es dona compte del despatx oficial llegint-se
diferents edictes publicats en el Butlletí Oficial
que iiiíeresisen en aquest Ajuntament, entre ells
el d'exposició al públic per terme de 15 dies,
del Repart especial, entre els propietaris d'aquest terme pera cobrir el cost de confecció
del Registre Fiscal d'edificis i solars.
Es llegida una comunicació signada per varis regidors del Ajuntament de Vilafranca del
Penadés, interessant un acord de protesta pel
nomenament d'Alcalde de R. O. de dita població. Així s'acorda.
El Sr. Pagès per la Comissió de Foment, esplica els treballs que es venen fent per arranjar
lafclavaguera de laPlaçadePi i Margall,acordant
l'Ajuntament que es prossegueixi sense interrupció l'arranjament de la mentada averia.
El Sr. Sanabra diu que l'Alcaldia hauria de
pçndre mesures que evitessin l'abús que la mainada fa jugíant a la pilota pels carrers, prome-

metent l'Alcaldia trametre les ordres oportunesper a evitar aquest abús que efectivament ja es
remarca massa,
I no havent-hi res més a tractar es dona per
terminada la sessió.
ZÀDIO

Biblioteca Popa
Esíadisíica del ir es de Novembre
Ha estat concorreguda aquest mes per 107SÏ
llegidors: 277 homes, 351 dones i 544 infants, els
quals han consultat 1594 obres, repartides de la
següent manera: Llibres d'infants, 778; Obres generals, 373; Literatura, 268; Ciències aplicades,
39;Ciencics teóriques,32; Història i Qeografia;31,
Belles Arts i Esrorts, 29; Filologia, 16; Filosofia,
13; Ciències socials i Pedagogia, 9; Religió 6.
Servei de préstec: 36 inscrits han fet üs d'ell:
H homes i 24 dones i han consultat les següents
obres: Literatura, 26; Historia i Geografia, 15;
Belles Arts i Esports, 9; Obres generals, 6; Ciències teòriques, 5; Ciències aplicades, 3; totat 64
obres.
S'han adquirit un importantissim lof de llibres
procedent dc la Central dc Biblioteques. Est4
compost de 146 volums més 114 fullets i formen
un total de 222 obres. Un bell stock d'obres de
Ciències pures i Ciències aplicades que posseeix
l'adquisició, ja es troba al servei dels llegidors,
Aixi con també el volum X L V I | de l'Enciclopèdia
Universal Espasa, el l.er volum de l'História de
Catalunya de N'Antoni Rovira i Virgili. De la notable obra «Geografia General de Catalunya dirigida per Francesch Carreras i Candi», havem
adquirit el volum corresponent a n'aquesta provincià, demés, l'obra «Atlas Classique de Qeographic Ancicnne et Moderne per F. Schrader et
L. Gallonédec».
Tota la col·lecció novament adquirida es trobaré a la Sala de Lectura dintre breus dies.
El Grup Excursionista «Penedés> de Vilafranca cl dia 19 ens honora amb una ben simpàtica
visita. La colla estava formada per uns 25 excursionibtcs tots ells saturats d'afalagadores manifestacions d'entusiasme per a obtenir dintre poc
temps una de les nostres Biblioteques i amb
aquest únic desig ple de recança s'acomiadaren
del nostre ben preuat Casal.
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Esportives
ToMMYS DEL F. C,

BARCELONA,

1

F. C. VENDREL, 1
Un excel·lent encontre ens proporcionà la
directiva de nostre centre esportiu el passat divendres, diada de la Concepció, amb motiu de
la visita del equip Tommys del F. C. Barcelona.
La vàlua de la composició dels seus equipiers,
com també del joc noble amb que venien precedits, feu que el camp vendrellenc fos concorregudíssim malgrat de la intemperança del
temps que no associant-se a la festa ens obsequià amb un fortíssim vent que en diferentes
ocasions deslluí les jugades. Així i tot, el partit
anà desenrotllant-se entre les grans manifestacions d'entusiasme, que nostre públic contes-taba a cada bella jugada que ambdós equips
venien canviant-se, amb els més calurosos aplaudiraents. L'encontre acabà, com anotem al
principi, amb un empat a un goal; ambdós tantes foren entrats en la segona part del partit,per
mediació de Tejeiro I I pels visitants en un esverament davant la porta local, í l'empat de
Sirlab d'un espléndit àngul que Riera no pogué
parar, producte d'una convinació de la davantera local, portada amb molta precissió quan
•sols faltaven tres minuts per acabar l'encontre,
que com manifestem en nostres primeres línies,
fou dit partit un dels millors de la temporada,
en el que tots els equipiers que anaren a lluita,
posaren a son comès la noblesa, arma única
que en tot encontre deu haver de regir-se tot equipier. El públic, que com manifestem fou
nombrós, sortí joiós i satisfet d'haver presenciat tan grata festa. Cal fer constar també que
els visitaní s perdonaren un penalty, procedir
que el públic ovacionà amb una sorollosa ovació.
Els equips es presentaren en la següent
forma :
Tommys.—Riera, Tejeiro I , Granados, Mar»
cet. Parés, Fontanella, Subirana, Sabater, Tejeiro I I , Mendízàbal.
F. C. Vendrell.-Altés, N i n , Colet, Barnadas. Marqués, Martin, Lleó, Ivern, Sirlab, Aloy,
Cubota.
§
UNIÓ BISBALENCA, 3
F. C. VENDREL (RESERVA), 4
La veína vila de La Bisbal del Penadés, també forma en el m ó n esportiu, obté un espléndit

c a m p i al e n s e m s u n equip de futbol que si bé

avui està faltat de cohesió, no ho està pas
d'entusiasme.
Aquest equip contingué el passat diumenge
contra el reserva local.
El partit acabà amb el resultat indicat, sí bé
els visitants de tenir cohesió com hem manifestat, altre resultat haguera tingut, puix els locals ni un sol moment Jograren entendre's.
Com sia que durant l'encontre algú volgué
mofar-se d'un equipier inferior en joc, no en entusiasme, l i recomanem a qui sigui, que la modèstia en els humils deu ésser del mateix mode
respectada que la noblesa dels superiors en tots
els cassos.
BONSOMS

soectacíes
CINE T I V O U
Trencant la persistència dels llarcs metratjes
dissabte i diumenge últim, aparegué en aquest
Cine, la céiebre Troupe Cronays quina amb ela
seus diferents i emocionants treballs, exercicis,
equilibris i jocs malabars ens feu fruir d'unes
belles estones agradablement delitoses, essent
per cada una de elles molt aplaudits pel públic
numerós que els admirava.
Complcíd el programa la projecció de diferentes pel·lícules sobressoríint la bonica cinta cEl
crim de Lord Arthur Savile» extreta de la cèlebre novel·leta de Oscar Wilde, que qualificada en
el seu temps ú'estudi prícologic del crim com
obligació fou a Londres objecte de interessants
disquisicions per patt d'eminències mèdiques que
consideraren ei cas de Lord Arthur i de! seu
autor com una preciosa il·lustració a l'estudi de
les teories modernes d'alienisme.
CASINO CIRCO
Els programes sempre interessants d'aquest
saló continuen reflectint en la blanca tela les cintes més belles i acabades de l'actua! cinematografia. En elles ara l'esquisidesa dels seus artistes, ara la viva fr^turança que ens desperteu els
seus episodis, ara ei romanticisme modern dels
seus arguments tot fà que amb la més suau delectança passem en ell les hores vagaroses del
diumenge embriagats en l'indolència de les placideses intimes...
Les fantasies del quintet i la blanca seducció
que sembla fluctuar de les concurrències ens fan
mes propicia encara la fruïció d'aquesta voluptuosa delectança, que es repeteix i es repeteix
sense cansar-nos l'ànima.—R.

RENAIXEMENT « 8

fíovca í comentaríe

festes, Nadal i C o m e n ç d'Any Nou, Ja Biblioteca?

restaré tancada del 20 de desembre al 2 de gener
inclusiu.
•

Preguem a tofs els anunciants que ens venen
afavorint amb els seus anuncis, que de no volguer continuar aquets el pròxim trimestre, se
serveixin indicarho fins per tot el dia 22 del som
a la nostra Redacció; puix de no ésser aixis considerarem com si els anunciants tornessin a rcpendre els que els venim inserfant,

•
El dia 10 del corrent mori a Barcelona l'esposa de nostre distingit amic En Lluis Fusté i Qalvez Na Conxiía Rius Just, filla del qui fou Diputat
provincial per Vilafranca del Penadés Isidre Rius,
havent sigut enterrada en sa vila natal de Vilafranca el dia 12 del mateix mes, constituint el seu
enterrament una vera manifestació de dol i sentiment.
Pe tant malahurada pèrdua rebin el seu afligit
espòs i desconsolada fartiilia, l'expressió sincera
de nostre mes pregón condol.

•
Segons rumors collits al vol sembla que a
La Bisbal, el dijous al mati aparagué un goç
hidrofóbiat (rabiós) al que els veins amb valenta
decisió promte pogueren donar caça i mort, no
sense que abans hagués mossegat a un infant, i
segóns es diu, contaminat la seva terrible malaltia a dos «altres goços que el poble en pes es
diposé també a donar cacera.
L'infant ffou cura! prestament sense que sembli
que aquest eas aportí en si cap mes desagradable
conseqüència.

H
Ahir al mati, de 10 a 12 s'efectuaren a la finca
coneguda pel Mas Baixeres abans Masia Berenguer, les demostracións amb diferents aparells,
del Trancfors agrícoles Cleírac les que deixaren
ben satisfactòriament impressionats a tots els que
interessats hi feren acte de presencia.
Per l'interès que puguin despertar ais propietaris i massovers de la nostra comarca, aquestes
demostracións, en el proper número insertarem
una detallada resenya de Ics efectuades en el
«Mas Baixeres»,
Amb mottiu dè la V. Reunió anyal de Bibliotecàries de la Mancomunitaf i en celebració de les

-

Dijous d'aquesta setmana mori el nostre amic
En Joan Fabré (a) Garré ex-regidor republicà de
nostra població.'
Rebi la seva familia el testimoni de nostre
pregon sentiment.

•
SUBHASTA VOLUNTÀRIA
D. Amadeu Simó Romeu, veí d'aquesta vila, en sa calitat de tutor datíu de les menors
Aurora, Maria i Josepa Simó Canellas, i aute
ritzat pel Consell de família d'aquestes, anuncia
la venda en pública subhasta per el preu mínim
de quatre mil vuit centes pçssetes la primera í
de tres centes pessetes la segona a favor del
més beneficiós postor o postors de les tres quintes parts de les finques següents : Una pessa de
terra sita en aquest terme municipal i partida
Canyamós, plantada de vinya, coneguda vulgarment per «Camp del Pa Beneit», de superfície un jornal vuitanta cèntims estadístics, llíndant al Nort amb el camí de Calafell, a Migdia
amb terres de Fèlix Morenes avui Francesc
Guitart, a Orient amb les de Joan Huguer, i a
Ponent amb les dels hereus de Narcís Sonet
avui del referit Francesc Guitart, I una casa
senyalada de numero vint-i cinc, del carrer del
Nort d'aquesta vila, composta de baixos i un
pis, amb corral darrera anexe, d'extensió superficial cent quinze pams de llarc per disset d*
ample; que llinda per sa dreta entrant, amb casa de Miquel Baltasar Romagosa; per l'esquerra amb la d'Antoni Armejach Solé; per darrera amb la de Josep Romeu avui Jaume Díaz í
pel front amb el carrer.
La subhasta es celebrarà en la Notaria de
D. Pere Martin Carrera, resident en la vila de
Torredembarra a les deu hores del dia tres de
gener pròxim. Trovant-se en poder de dit notari
els títols de propietat i condicions de la mateixa, per a que puguin examinar-les els que vulguin pendre part en ella; prevenint-se als lisitadors que deuran conformarse amb els mateixos
sens que se admetin després del remate cap reclamació per insuficiència o defecte dels tituls,
Vendrell catorze de Desembre de mil noucents
vint-i-dos.—AMADEU SIMO,
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