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HONOR!"

BAVANT l'espectacle d'immoderada insensatesa que tant sovint mou els esperits
dels homes representatius de l'Estat espanyol, no podrà pas dir-se ara que todos somos un os. L'honor militar arnb tota la seva imposició i l'honor politic amb tota
la seva insondable habilitat, han acabat per convertir l'Alta Cambra en palenc de
torneigs de coraígies, on s'hi encaren increpadors, militars contra paisans i polítics contra polítics, que es una maravella.
Es certament ben difícil que nosaltres forçats espectadors d'aquests espectacles,
pogem difinir quina actitut es desplega mes airosa entre aquells paladins improvitzats,
per a depositar en ells ia nostra simpatia. Les qüestions pundonoroses que motiven
aquests incidents son tant pregones i difuses, que es molt arriscat pendre una decissió
determinada.
Acontentem-nos solament en apreciar quina no deu ésser la gran buidor política
que regna a Espanya, quan aquesta sense cap autoritat, desapareix sota els mes escandalosos personalismes, donant lloc a totes les baixes intrigues i a totes les passions furientes i arrabassadores.
La Política espanyola, trista, caiguda i decrèpita no pot ja arrossegar mes el
fardell dels seus problemes, dels seus ideals, del seu poder i de la seva moralitat i mig
dspeullada no fa mes que seguir físicament a la caravana de gitanos que la porten de
ciutat en ciutat i de llogarret en llogarret perquè ensenyi les vergonyes al ritme esíult i
acompassat del seu nòmada pandero.
Per aixó no ens ha d'estranyar que aquests homes que de tant significats han
passat ja per totes les qualificacions que en si porta una política menyspreuada, que
per a continuar amb ella, en ple camp del campament enrrotllin la faixa i treguin a lluir la daga en defensa del reliquiari del seu honor patri, sempre molí gloriós, molt no-.
ble i molt íntegre, pero molt convenient que no es tregui gaire a la llum perquè un dia,
al fi no es vegi massa l'os pelat de la relíquia.
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^ p E R fí i encara per sorpresa, ha quedat aprovat en el Senat el suplícatorí o autorització
per a el processament del general Berenguer.
Concedida l'autorització, processat En Berenguer, no hí ha espanyol per càndid que siga,
que cregui que quedi aquell residencial, apesar
de la justicia en que sembla ínspírar-se el Tribunal Suprem de Guerra i de Marina; aixó entre
altres raóns, perquè al caure el guardador de
tants secrets arrossegaria en si, a varies personalitats d'alta categoria, subjectes igual que ell,
o mes gran responsabilitat encara que la seva.
Irrita la desigualtat que regna avui, que
mentre se han pronunciat ja sentencies condenatories per a militars de la graduació inferior
a coronel, quals penes per trobar-se extinguent,
no tenen ja remei, i mentre se decreta el processament de un dels acusats del desastre en el Marroc, no es troben també al ensems residencials
els elements civils o polítics governamentals,
consorts en responsabilitat; pero immensa injustícia tindrà que ésser, demà, la que dongui per
resultat la relegació de castic per a els mes grans
responsables de la catàstrofe.
La responsabilitat del general Berenguer està concretada en la proposta, raonada i fundada, que el conseller instructor, general Alava,
elevà en 27 d'Octubre de 1922 al Consell Suprem de Guerra i Marina, en funcións de Sala
de Justicia.
Els fonaments qu'allà s'al-legan serveixen
per acordar el processament, pero basten també per a una definitiva condemna en bona tesis
militar.
Segons les ordenançes, de la sort d'un exercit n'es responsable l'alt comandament; com ho
es aiximateix de la nació sencera, perquè si lo
ocorregut al Marroc ha sigut enfront d'un grapat de moros, per els que solament es necessita valor, que passaria en una guerra moderna,
en la que hi cal una p r e p a r a c i ó científica í molts
altres coneixements que el progrés ha fet precisos?
Les ordenances militars, sols consenten rendir-se quan contra un, hi ha cent, ó contra cent,
deu mil. En la rendició de Zeluàn i en la capitulació de Mont Arruit, à on eren tants moros ?
El general Berenguer es el cas únic en l'Hís
toria, del general en cap que ha reculat, i apesar

d'aíxó se'l conservà en el seu lloc, i al arribar à
Madrid se'l rebé com al mes gran dels triomfadors. Diu Lasalle: "Generals; mentre mes alt es
rang que ocupeu, mes nombrós l'exercit que maneu,mes llustre vostre naixement, amb mes severitat sereu jutjats".
I en aquest cas, no cap pas amparar-se en
el caràcter de senador, perquè la inviolabilitat
no impideix la responsabilitat dels succesos en
la guerra; ni cap tampoc escudar-se en ordres
del ministre ó del Govern, doncs un general en
cap, amb autoritat major que la del rei constitucional, ja que pot dictar bàndols amb força de
llei, lo que el rei no pot fer; un general en cap,
no queda à cobert de llurs faltes, amb una ordre
del sobirà ó del ministre quan el que la expedeix està lluny del camp d'operacións i coneix
malament o no coneix l'últim estat de coses. O
demiteix abans l'alt comandament D es culpable
del que passa.
Pero el general Berenguer no es l'unic responsable; la responsabilitat la comparteix, concretament, amb el Govern durant el qual ocurriren els succesos d'Abarràn, Dar Drius, Annual,
Igueríben, Zeluan i Mont Arruit, especialment
amb aquells ministres de Guer/a i Marina, i per
extensió, en quan als fets premonitors del desastre, amb els Governs anteriors que no cuidaren
del exercit ni saberen complir els nostres compromisos en Àfrica, fins arribar a l Govern que
concretà el tractat d'Algeciras, origen de tots
els mals.
Responsabilitat pel Govern que concertà el
mentat tractat, perquè, amb les carregas que
sense cap benefici s'ens imponien, anaven a servir de juguet en el plet entre Anglaterra i França, relatiu al Estret de Gibraltar, i perquè mentre oneja sobre nostre propi sol el pabelló britànic, mentre amb inconsolable amargor contemplem, mes enllà dels mars, joves Repúbliques
americanes i. colònies, perdudes en sant ideal
d'independència a nostra política, no podíem
pensar en lo que el tractat significa.
Responsabilitat pels Governs successius que
no s'han cuidat de formar un exercit i han permès que aquest es desballestarà.
Viure en santa indolència, sense exercit permanent organitzat, precipitació per habilitar-lo
desprès del agravi, prodigalitat amb que en
semblants casos es vessa la sang i milións, seràn
sempre visións punibles.
Si l'exercit no es la energia coactiva que la
nació significa, aleshores aquesta feble, es
menyspreuada per altres mes fortes que s'apro-
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fiten d'ella el l'aranzel i tractats, comercials. Un;
Govern que mira el seu .exercit amb negligència
es culpable, diu íomíní, p e r q u è prepara humiliacions à llurs banderes i a. llur pais.
Pero la'responsabilitat concretà, que al ensems que la del general Berenguer, devia fer-se
efectiva, es la del Govern durant el qual es desarrollaren els succesos que tantes vides i milions ens va costant.
Hi h a u r à o no, figura de delicte per aquell
Govern i per aquells titulars de Guerra i Marina,
pero es evident que han incorregut en una responsabilitat determinant per lo menys, de son
estranyament d'Espanya com indesitjables.
Responsabiltat per aquell Govern que amb
un exercit de dos cents mil . homes i amb milions, no va saber imposar l'honor nacional, humiliat per la vergonya soferta amb el desastre,
ni castigar l'enfonsament de la C o m a n d à n c i a
General de Melilla, que tants anys i tants milions ens costava.
Responsabilitat per" aquell Govern, per la
seva imprevisió criminosa, sorprenent-lo els fets
i tenint que preparar i instruir un exercit, en uns
quans dies,, quan la mes elemental prudència
aconsellava tídre'l ja preparat i dotat, al cap de
tants anys de protectorat i davant les noticies
preliminars del desastre que el Govern tenia l'obligació de conèixer.
Responsabilitats moltes i de lesa pàtria, de
les que a l'ultim, cap s'en exigirà. L,únic jutge cap a ç d'exigir-les es el poble, i aquest per careixer
en absolut de sensibilitat, deixarà, oblidant-ho
tot, que tornin à ésser ministres politics com
aquell que, desbotant ignorància, parangonava.
davant d'un n o m b r ó s i selecte auditori, les inicials O; P. del breacb d'Obras p ú b l c a s ; en que
viatjava, amb la Honradesa Palentina.
LIUIS FIGUEROA
Del "Sindicat Uníc de Treballadors, de nostra vila
hem rebut la següent "Rèplica" que bonament publiquem evadint de moment tot comentari.

Sr. Director de "RENAIXEMENT"
Distingit Senyor: Amb profón disgust i la conse-'
güent sorpresa hem vist insertats en les planes d'aquest
setmanari uns comentaris al manifest últim que ha publicat la Confederació Nacional del Treball,r eferent al plantejament del boicot a tots els productes de Catalunya.
Per creure injüstes aquelles apreciacions ens cap a
nosaltres fer-vos arrivar nostre mes enèrgica protesta, a
la vegada que volem justificar el mofiu de la mateixa,
possant de manifest, l'error amb que haveu près aquesta
determinació suprema de nostr; organisme general.

Partiu d'una base falsa al suposar o. creure que
l'actitut de la classe obrera que Íntegre la Confederació,
te un caire d'anar contra Catalunya, en lo que's refereix
a la seva personalitat; no, el manifest de la Confederació no te pas un sentit anticatalà. com voleu fer veure,
malgrat lo que en ell s'exposa vagi contra interessos determinats d'aquesta terra; la determinació presa per dit
organisme es mes que justificada amb motiu dels atropelis que contínuament venen essent víctimes els seus
militants, i no es pas per amor a Espanya i Odi a Cata. lunya per lo que aconsella una actitut tant extrema, sinó
sols i únicament per anar contra els interessos de la patronal catalana, principal promotora i culpable de l'anormalitat que contínuament i en major grau ara ve sofrint
el poble català.
'
Vostre punt de vista de que la lluita de classes ^no
pot ésser una guerra covarda contra un poble, també es
•ei nostre, peró també entenem que aquesta lluita es tan
extensa i complicada donat l'estat actual de coses, que fa
precis que'ls treballadors per a defensar els seus interessos tinguin de valdres d'armes com les que estem comentant, i que sí van contra interessos d'un país o altre,
es contra privilegi d'una casta, i mai contra lo que significa independència i llibertat d'un poble, i precisament
hi ha un exemple recent; el boicot que fa uns dos anys
les organitzacions obreras internacionals decretaren
contra Hongria, a fi d'acabar amb el terror blanc del general Horty, erigit en dictador sanguinari d'aquell poble.
No creiem nosaltres que la riquesa d'un poble sigui
patrimoni general, car si be entenem que aíxís hauria
d'esser imperant una veritable justícia, la realitat ens demostra tot el contrari, estant en poder d'uns pocs, tots
els interessos i resorts que la vida proporciona, i careixent de lo mes indispensable; la gran massa treballadora
que tot ho fa, i tot ho dona.
Al observar les vostres aprecíasións tenim en compte vostra significació nacionalista, peró no deixem de •
veüre també el sentit esquerrà que voleu donar a vostra
política, í es per aixó que entenem que devieu mírar-vos
baix un punt de vista més Uogic, més humana í mée de
justícia. '
Doncs nosaltres, fills de dones catalanes, preferim
que s'assasini al capitalisme català, culpable dé la llei de
fügas, dels empresonaments i de la mort violenta d'honrats treballadors, que no, que en nom d'un nacionalime,
en sa major par.t representació genuina de te burgesia
catalana, es vagi én nom de Catalunya a reclutar obrers
no catalans per a servir de traidors a la nostra causa, a
la vegada que's recaba mes policia v guardià civil, no
catalans també en sa majoria, i s'armin mes sometents
psr a perseguir única i exclusivament a la clesse treballadora d'aquesta terra.
l'ens causa estranyesa que com elements nacionalistes i d'esquerra, mireu a favor de Catalunya, protestant d'una determinació molt justa al nostre entendre, i
que no us haveu planyut ni ptotestat encara de les moltes injustícies comeses per la classe patronal catalana
amb confabulació amb el Poder central.
No son pas elements de fora els que han pres
aqueta determinació, ííjero no obstant, siguin quins siguin
sempre hem estat d'acord amb.els organismes obrers de
Catalunya, d'aquesta .terra que si el vostre amor per
ella us cega els ulls per a mirar mes enlaire les coses
dels treballadors, no per aixó l'estimeu mes que nosalr
tres, que voldríem yeurel-la rica i plena, neta de tota
injustícia i regnant el veritable amor que ha d'establirse entre els homes de l'Humanitat tota:
Visqueu molts anys.
EL COMITÈ
Vendrell-Juliol 1923.
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g ^ O N V E Ç U D A que amb tota la riquesa, amb
iot el benestar material, no hi ha salvació
per a CatalunYa sí manca l'esperit que no més
un ensenYàment nostrat pot donar, l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana inicia avui
una nova forma de propaganda per a fomentar
la creació d'escoles catalanes.
Es tracta de donar instruccións concretes
que puguin ésser útils als nuclis numerosissimsque es preocupen avui d'uii ensenYàment propi
pels infants i a la vegada serveixin per encarrilar les iniciatives en forma que entre tots, es pugui arribar a una obra d'un caràcter comú, base
del que hagi d'esser en el futur l'ensenYament a
CatalunYa. Aquéstes fulles es referran a tots els
problemes de l'ensenYament extenent-se i tot si
és possible a qüestións tècniques a semblança
dels que en altres paisos realitza l'administració
pública, amb la qual cosa l'Associació Protectora de l'EnsenYança Catalana creu que farà un
servei d'utilitat per tothom i d'una manera especial pels mestres, que han de viure per dissort
massa lluny dels centres on bull la cultura.
El present article es limita a donar les instruccions preliminars per a esbossar la creació
d'escoles.
EL LOCAL
Hem de procurar que la escola catalana es distinp e l seu caràcter senEÍll, joiós i pur.
Davant les dificultats materials podem renunciar de
moment als grans edificis contruits expressament peró
no a la sala clara í airejada amb vistes al camp o la
muntanya o al nostre gran mar.
Una aula de fàcil accés des del carrer, amb la deguda independència, pintada de colors clars i assolellada, amb cortines blanques i una mica de verd a les finestres, pot ben constituir, amb' un mestre entussiasta al
devant, un nucli inicial d'escola catalana perfecte.
geixi

ELS MOBLES
No us preocupeu del pupitre. Là taula plana verníssada (bipersonal .si no pot ésser individual) es el millor moble de treball. Si cal els alumnes, poden asséure's
en aquesta taula prescindint del disciplinari arrenglerament i en la forma que més convingui al' treball lliure i
independent de cada un d'ells. Aquesta taula la pot fer
el mateix fuster del poble. No hi fa res.que sigui senzilla,
sense ornaments mentre sigui ben estructurada de gruixos i dimensions i sòlidament construïda. A la taula hi
pot haver calaixos un per cada noi o un senzill prestatget a sota.
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La cadira pot ésser de boga dels tipus usuals, verníssada com la taula. Els penjadors no els tingueu mai a
la classe. Si per força hi haguessin d'estar, els podeu tenir tapats facílíssimament amb cortines de cretona acolorada com fan les mestresses de casa endressades.
No tingueu tampoc les parets enterament nues. Un
dispositiu per a exposar Is treballs millors dels nois a
mesura que es produeixen, us serà útil. Demés podeu
triar reproduccions d'art, postals, etc., etc, emmarcades
a l'anglesa i variar-les sovint. Unes carteleíes amb gerros
de terrísser i flors fresques sempre fan bonic. A l'Associació Protectora de l'EnsenYança Catalana se us donaran delalls per les mides de les taules, reproduccións a
triar, etc.
ELS TIPUS D'ESCOLA
Si no podeu establir una escola graduada, amb classes diferents, niireu d'homogenitear als infants tant com
sigui possible. La vostra escola si no mé,s té una classe
serà o de pàrvuls (fins a sís o set anys) o elemental (de
set a deu o onze anys) o per a • nois grans. Cal ésser
exigent amb aixó. Una classe i un mestre serveixen per
dues o per tres.
t
Quan e/s infants han assolit aquell ensenyament
p e l qual l a classe es creada, se n'han d'anar. Procedir d'altra manera é s fer m é s m a l que b é a Fescola
catalana. Els patriotes s'han de fer càrrec que no tot es
resol en un dia i val més poc que gens i poc i bó que no
molt i dolent. El número d'alumnes fins a 40 o "50 com
a màxim vé condicionat pel local. S i e l local es per
3 0 alumnes c a l no posar-n'hi mes. Poseu-vos en tot
en relació amb els mestres de la localitat per harmonitzar
i millorar la feina. Pensem que a Catalunya hi ha manca d'escoles i tot el que sigui aumentar-les i descongestionar les existents és un bé..
LA QÜESTIÓ ECONÒMICA
La qüestió econòmica penseu-la de manera que el
mestre tingui el sou necessari per viure. Es irrisori presentar com a obra social o benèfica una institució que
funciona a base de sacrificar el personal. El mestre o
mestressa necessita avui com a sou minin inicial fóra de
Barcelona, 300 pessetes mensuals no m é s per les classes de dia. Amb el mestre hi va la classe. Recordeu
que la classe després d'instal-lada i resolt el problema
del lloguer necessita viure també. L'ensenyament si es
vol fer bé porta despeses. Les classes han d'ésser pràctiques i necessiten material de treball. Els mobles s'han
de renovar. Les aules han d'ésser netes i confortables.
SenYaleu per aquestes atencions al_ menys d'un 15 a un
20 per 100 del sou del mestre o sigui unes 700 pessetes
anuals.
Us anirà bé de cacular per cada classe els ingresos
i lès despeses, sebretot si l'Escola ha de viure fonamen-
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talment de les quotes dels- alumnes. El vostre càlcul pot
ésser així:
•

El dcixondiment dels pobles

CLASSE A. - Despeses
Sou del mestre
.Pessetes 3,600
Material i renovació de mobles- . . •
„
700
. ..
Total pessetes. . . . 4.300
Ingresos dels alumnes
X matricules anuals (cal comptar-Ies per anys perquè a l'istiu ei mestre també cobra) a Xpessetes.
Suposem un total de pessetes
. . 2,900
Dèficit pessetes 1,400
Aquest dèficit "sumat amb el cost del lloguer és el
que s'ha d'aíxugar amb quotes de protecció o subvencions. Com veieu en aquest càlcul no es subgecta l'escola a les pessetes amb que es pugui comptar inicialment
sinó que es busquen els diners segons les necessitats de
la Escola.
.
L'Associació Protectora de l'Ensenfança Catalana
tractant-se d'ínstitudóns ben orientades contribuirà fins
el màxim que li permetin el seus recursos. Els municipis i les Associacions patrióíiques locals t a m b é poden ajudar, tenen e l deure d'ajudar.
La qüestió del lloguer i de la instal·lació no es deixin de banda. Tenen una importància prou gran per a
que s'hi dediquí tota la atenció. C a l p e r ó no hipotecar
mai la vida futura de l'Escola per m o r de l à installaçió o de la construcció d'un edifici. Quan l'Escola funcioní ha d'estar lliure completament d'aquestes r è m o r e s . Perxó és bo abans de començar resoldre
apart aquets problemes. Aleshores poden sorgir les.solucions dels emprèstits, de les deixes, del pagament collectiu, a Tacte o amb quotes especials de les subvencions
extraordinàries, etc, etc. '
. - .
L'Associació, Protectora de l'Ensenyança Catalana
també estudià la manera de prestar auxilis d'aquest or-,
dre per a la instal·lació d'e coles i construcció d'edificis.
EL MESTRE I LA DIRECCIÓ PEDAGÒGICA

Ijk

No us preocupeu pel mestre ni per- les qüestions
tècniques de l'ensenyament. Acostóu-vos a l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana que tè la missió de
cuídar aquets aspectes de l'ensenyament català. L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana treballa per
tenir mestres i per organitzar un petit sistema el més
complert possible que alliberi els Patronats i Associacions de les qüestions tècniques, complicades í dificils.
CAL DECIDIR-SE
: Comptant amb el patriotisme de tots, la creació
d'escoles catalanes es un problema fàcil. A tol arreu sorgiran els locals i els bons mestres tampoc fallaran. La
quota mènsuat dels alumnes no serà més elevada que
en els altres tipus d'escoles i el sacrifici pecuniari dels
Patronats pot ésser reduit al 'mínim.
L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana,
comptant com fins ara amb la confiança de tots i amb
l'auxili dels elements tècnics del nortre pais, assumirà
amb gust l'organització general i aplicarà tots els seus
cabals a l'obra de l'escola catalana que ès la seva finalitat cabdal. EI terrer està preparat. Cal només decidir-se.

O N É M una mirada arreu de la nostra terra 1
veurem com tots els pobles lluiten per obtenir
cl màxim de benestar: electricitat telèfon, carreteres, aigües etc, e t c , pero desgraciadament la majoria descuiden el principal, ço es les escoles.
Recorrent els nostres pobles sovint veureu un
edifici r ò n e c mig caigut i per acabar de caracteritzarlo.quasi sempre va acompanyat d'una placa vella amb aquelles paraules: Escuela Nacional de N i nos; Aquell segell, aquall edifici, retrata ja l'abandó
o X'amma estantissa del seus ciutadans o capdevanters de la població que sigui. Un infant que visqui al raig de la misèria encara que tingui bons
professors, ja podeu pensar el que s e r é d'ell, que
, convenen veritables palaus per a que els seus somnis i' pensaments vagin ja infantilment sempre revestits d'una cerla noble grandesa.
Diu que els pobles son grans segons son els
seus ciutadans; ço es ben cert i desgraciadament
,cap poble necessita me's escoles que cl nostre.
Si voleu deixondre nostre poble, si volem obtenir e l que tots volem, solsament o lograrcm educant els infants, fent-los tenir un respecte, uns sentiments, una estima a les coses de la nostre terra.
Fa llàstima veure com fins els grans no saben el
que es la seva Catalunya, ni que significa tant sols
la nostra bandera barrada, i per que som esclaus:
si els homes d'avui no empleessin tots els mitjans necessaris per a despertar amb r e n s « n y a m e n t , l'esperit de nostre poble, cometeriem el crim mes gran
que p o g u é s s i m inferir a Catalunya.
E. GARRIGA
Masllorens, 26 Juny 1923.

Biblioteca Popular
Concore'guerén a la nostra Biblioteca el passat mes
de juny 998 llegidors: 267 Homes, 238 dones; 493 infants;
havent consultat 1147 obres; repartides per ordre de
preferència de la següent manera: llibres per infants. 721;
Literatura, 218; Ciències aplicades, 45;,Historia . Geografia,. 45; Obres generals. Enciclopèdies, 44; Belles Arts í
Esports, 30; Filosafia, 16; Ciències teòriques, 10; Ciències
socials. Dret, 8;FiÍologia, 7; Religió, 3:' Han consltat revistes i periòdics, 246 llegidors.
En el Servei de préstec s'han deixat 71 obres. Sols
fa un any que està establert aquest servei i a n'aquest
mes ja ha estat donat el nombre 1.00 d'inscripció.
Des d'aquest mes se reb la revista.de modes £ 7 e gancias. De la Central s'ha rebut l'obra en dos volums
de Miss Bryant, Comment raconter des histoires a
nos enfants. La Comissió organíteadora dels Jocs Florals de la veina vila de l'Arbós ens ha ofert un exemplar del volum publicat que conté les poesies premiades
a n'aquella festa celebrada el dia de l'Immaculada Concepció de l'any 1922.
El senyor En Pere Plana Manè ha fet donatiu
d^n centenar d'obres teatrals la major part d'elles d'autors catalans contemporanis.
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Bisbal del Penades
FESTA INAUGURAL DEL N O U EDIFICI
CONSTRUÏT PER A ESCOLES NACIONALS
Els veïns de Bisbal del Panadés, í en nom d'ells
l'Ajuntament de la vila, convençuts de l'alta trascendéncía • que per les noves generacions locals enclou la possessió d'un edifici per Escoles Nacionals, vólen extericritzar sa joia pel feliç acabament de les que s'han bastit
en aquesta vila, I per aixó han organitzat per l'açte d'inauguració d'aquest casal—on s'han de formar en virtuts i en esperit els futurs bisbalencs—les festes, que per
demà díumengue dia 8, a continuació' es detallen, a les
quals han invitat a les mes altes autoritats competents,
com son els Excelentissims Senyors Rector de la Universitat de Barcelona, President de la Mancomunitat de
Catalunya, Gobernador Civil de la província. President
de la Diputació Provincial i altres autoritats i distingides
personalitats de la província, per a que amb sa presència, que ens han promès, realcin l'acte i donguin al mateix tot aquell esplendor que es mereix, fent que esdevingui la festa, dolça recordança per la generació actual
de la nostra vila estimada.
A les deu del matí, a l'esglesia parroquial OFICI
SOLEMNE predicant el Reverent Josep Bundó Vidal*
Pbre., fill d'aquesta vila.
A les dotze: BENEDICCIÓ DE L'EDIFICI i visita al
mateix per tots els senyors invitats i veïns que vulgan
assistir-hi.
A la una: APAT DEDICAT ALS IL·LUSTRES
HOSTES que ens honorin amb llur presència.
A les quatre de la tarda: «FESTA INAUGURAL en
la que pronunciaran parlament-, al-lusius a l'acte les autoritats i personalitats invitades. S'hi cantaràa triades copnposícións per l'Orfeó Bisbalenc i s'executaran exerciscis
gimnàstics i cants rítmics pels alumnes de les Escoles.
A les deu de la nit: La Societat "Unió Bisbalenca"
desitjosa també de contribuir i donar major relleu a n'
aquesta festa i al ènsems per a facilitar l'esplai de llurs
consocis i convidats, ha organitzar una Vellada Literària Musical en la que prenent-hi part "L'Orfeó Bisbalenc" el "quadre d'aficionats al Teatre" de la mataixa í
"Sextet Vendrellenc" es desenrotllarà per el següent
ordre:
Primer: SINFONIA, pel mentat sextet.
Segón: Es posarà en escena la celebrada comèdia
en tres actes original del celebrat escriptor Albert Llanas DON GONZALO Ó L'ORGULL DEL GEC"
Durant els intermedis l'Orfeo Bisbalenc cantarà les
següents composicions:Ca/7/ a la Senyera. Millet; L a
Sardana de la Pàtria, Morera; Himne a l'arbre fruiter. Vives; L a sardana de les Monges, Morera.
Aíxís mateix el "Sextet Vendrellenc" executarà algunes escollides peses de son repertori.
Per acabar, i en obsequi a la concurrència, tindrà
lloc un lluit BALL DE NIT a càrrec del citat sextet.

De l'Ajuntament

S E S S I Ó D E L 3 DE JUNY
Ocupant el lloc presidencial l'Alcalde del rei senyor Soler, i amb assistència dels regidors senyors
Vidal, Guivcrnau, Sanabra, Company, Socias, Esvertit i P a g è s , s'obra la s e s s i ó llegint-se i aprovantse l'acte de l'anterior,
Es dona compte d'una instància de Conxita Canals demanant desaiguar les algues del «Casino
Circo». Igualment s'assabenta al Consistori d'una
insíancia.firmada per varis veins del Carrer de Guimerà, solicitant cl permis' per a la coustrucció d'una
clavaguera que termini i enganxi amb la de la vila,
demanant com a c o m p e n s a c i ó dels gastos que reporti aquesta obra, que l'Ajuqtament els elimini del
àrbitre establert de drets d'utilització de la claveguera municipal. L'Ajuntament estimant que tenen que
fomentar-se en tot lo que sia possible aquestes millores públiques acorda atendre dita petició i que la
C o m i s s i ó d€ Foment d'assessori cita obra.
T a m b é es llegida una instancie d'Anton Montserrat, per a procedir la construcció d'unq vóra
d'acera en una part del seu esíablirnent-bar, la qual
passa a la C o m i s s i ó de Foment per a el seu estudi
La presidència exposa la reunió tinguda entre
cl president de la C o m i s s i ó de G o v e r n a c i ó i els presidents de les entitats de la vila, per a tractar dels
festetjos a'organitzar per la propera Festa Major,
havent convingut en ella que si l'Ajuntament s'emprenia els festcíjos públic, ells farien tot quan estig u é s al seu alcanç per a cooperar-hi i fer que aquesta, resultés lo mes brillant possible. E l Consistori
vcjcnt el bon anim que regna per a que les festes
d'enguany assoleixin una bella esplcndidcsa, acorda
emplear 1.500 pessetes per aquest efecte, encarregant a la C o m i s s i ó de G o v e r n a c i ó la confecció del
programa corresponent.
El senyor Sanabra, queixant-se de la pols que
contínuament infósía la Plaça de Ics garrofes, i al
ensems interpretant el desig de tots els veins. de la
mentada plaça, demana al Municipi que se la proveeixi d'una boca de regar, tant precisa per amortiguar la polç, com útil per la salut en temps de calor.
El Sr. Company demana que s'activi la prompte instalació del aburador sustiíutiu del quees trobava enclavat entre-els carrers de Dr. Robert i Rambla
de Castclar, assegurant la presidència, un immediat
c o m e n ç a l'obra del nou aburador.
El Sr. Socias, per la C o m i s s i ó encarregada de
l'instalació elèctrica de Sant Salvador, diu si fora
possible,respectantelnombredebugics que l'Ajuntament té concedit per l'cnllumcnament públic de dit
barri, poguer augmentar el n ú m e r o de llums, acordant cl Consistori que aquesta p r o p o s i c i ó , per trobar-se enfront d'un contracte aprobat,.passi a la Comissió de Foment, perquè detingudament l'estudi i
dictamini, donant-se així, per terminada la sessió.
ZADIQ
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compte que les composicíóns han d'esser originals i ínéditas i trameses fins el 25 de Juliol al Secretari de l'en. titat organitzadora, acompanyades d'un plec clos contenint ademés del lema de la composició, la adreça i els
anys del concursant.
Formen el Jurat qualificador: Ventura Gassol, president; Fèlix Paradeda, Josep Monclús, Sebastià Fonrodona, Josep Planagumà, Josep Carai, vocals i Isidre
Verdaguer, secretari.
S

Noves i Comentaris
El passat diumenge tingué lloc en el nostre Estadi
un partit de fut-boi entre els equips "Unió Reddís Sport
de Reus i el F. C. Vendrell, corresponent el triomt per
3 goals a 0 a favor del equip visitant.
S
Varis socis del "Club d'Esports" tenen en projecte
l'organització d'una excursió ciclista que es celebrarà segurament a la primera festa propicia d'entre setmana,
sortint de la vila de bon matí per esmorçar al pantan de
Foix, i dinar a Sitges, on es podrà visitar autódram, retornant el mateix dia per Vilanova i Calafell.

Ha mort en nostra vila Don Lluís Ma de Nin i Mané
secretari judicial del Jutjat de primera Instància í Instrucció d'aquest partit.
Rebi la família tota el testimoni de nostre condol.
•Sit
De la Biblioteca Popular tenim a la vista les llistes
de les obres de textos escolars d'ensenyament primari
i d'altres de pedagogia, existents en dita Biblioteca, les
quals no publiquem com seria el nostre gust, per trobarnos totalment mancats d'espai.
S
Segons s'ens comunica no fa molts dies foren cremades unes 150 garbes en la propietat d'En Mensió Escofet registrant-se aquesta setmana dos nous incendis un
d'ells d'unes 200 garbes en là propietat de Pere Oliva i
l'altre 380 en una terra menada pel mosso de Masdengual.
Son molt de doldre aquests fets que així de relleu
posen encara els instints d'unes raçes primitives.

S
Del Consell Directiu de l"'Esbart FOLK-LORE de
Catalunya" hem rebut una atenta lletra de convit per a
la manifestació cultural de la dansa popular catalana que
tindrà lloc el vinent diumenge dia-15 del corrent al
Camp d'Esports del F. C. Vilafranca.
S

En el saló de lectura de la Biblioteca Popular, demà diumenge, a les quatre de la tarda, l'advocat de Barcelona, Don J. Miquel i Cuscó, donarà una conferencia
pública, tractant el tema: "Com se implanta, entre elsSindicats Agrícoles de Catalunya i Valencià, el warrant
agrícola'"

a'
Ha sigut nomenat jefé de l'estació ferroviària de la
vila de Sitges, el nostre com patrici en Josep Ma Lazano.

Registre Civil
Dels dies 28 de Juny al 5 de Juliol.
NAIXEMENTS: Joan Soley Domingo, Nort 57.
DEFUNCIONS: Cap.
MATRIMONIS: Manel Martínez Ribera amb Rosa
Ivern Vives.

i$!Í

De l'entitat nacionalista "La Barretina Vermella" de
Malgrat hem rebut un cartell dels Jocs Florals Jovenívols que es celebraran en dita vila el dia 15 del vinent
Agost.
Aquest cartell consta de quinze premis podent sols
concursar-hi jovenets dels de 12 als 20 anys, tenint en
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Sastreria a la mida - Basar de confeccions
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Successor de l'antiga Casa Cerdanyés
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Variat i extens assortit en genres de les mes altes novetats
Complerta col·lecció de vestits per a homes i nens
Preus verament limiiadíssims

Plaça Vella, 7
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Sastreria Pau Guasc
Ex-íallador de la Casa Cerdanyés
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GRANS NOVETATS E N ESTAMS, GABARDINES
FRESCOS, DRIL DE TOTES CLASSES I ALTRES
ARTICLES
Vemiat

assortit

e n pantalons,

fantasia.

PREUS LIMITATS

Fronda del Oomet^ç
DE

SALVADOR BUNDO (i) TUIS
Esplèndides habitacions amb departament de bany
Garatge i autos de lloguer, a i , 1*50 i 2 pies. kilometre.
Olis i benzina a 68 ptes. els 100 litres.

Passeig de Castelar, 12
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1 Tipus d'ultima novetat en xarolina : Calçat i
g sólíd : Material de primera classe: Preus g
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economies
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Sanía Coloma de Queralt
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