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Dialeg de cir"
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E s por t í v es
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segon a eo n vocató ria.co m
li passa Sra. LlorenURANT els dies de la
nostra
Festa Major, t inOMENTAREM ací-ende costum, cornenca a les
ceta?
E ti
.
d
1 ~ueren lloc al
nostre cam p els
cara que en realitat no val- onze de la nito
s
IC emocrona a; no puc I anunciats encontres F. C. Vi1adria la pena-el s eguit de fa lseF eia molta eston a q ue hi hapar lar. Cregui'm Sra.Santiague- I
dats que - el Sr. Armendares va via al salonet de la secretaria ta que allo era corprenedor; tot Jranca-F. C. Badalona, el 'dia
A situació delicada que dir a un redactor de «L a Hu- els senyors B ricoller, Albertí, V ilafranca en p es, grans i petits, 30, i F. C. VilaJranca- R eus Det r a v essa Catalunya, ens o- manitat» i que molts vilafran- Mestre, San s, Fabregues,Baqués, (a'ixó deIs petits no s'ho pren- portiu, el die 31.
L'encontre del di« 30, tot i
bliga a fer una advertencia als quíns van tenir ocasió de Ileg ír Freixedes, Torner i Ventura , g ui com a l'l u sió', sa p ?)a m b aquel!
peró la cosa no rutllava.
cl am un án im e de : ob riu, ob riu, t r ectant-se d'un equip de priimpo r ta d o r s de vins, .q u e pot e- dies passats.
Deia
el
Sr.
Armendares
_ni
Per fi; puja I' esca la el senyor obriu que v olem entra r ! T re s mera categoría, esdevingué poc
v it a r- los-h i greu s perjudicis. Sería una mica l1arg (ho intenta- cal dir que dels beneficis de l'es- Guasch custodiat pel batlle i els h or es a pe u dretr aíx ó és civis- interessant i a estones inclús
avorrit; tan sols a1gunes jugaré m en un p roper artícle), donar. cola ele l'Hospital, aquest no en senyors Armendares i Gu itart: me!
J a el vaig veure a vosté ja; des ens ieren recordar que si
una i d ea en ca r a que sigui apro- deu haver víst mai la més petita es diu entre el públic que espera ,
la majorfa mobilttzada per l'es- vost é s em p r e al tanto,... t a n ta haguessin volgu t ambdós equip« ,
ximada , de la situació lamenta- part!»
Aixó és una afirmació grs- querra, am b els escamo ts i tot, gent, a duro cada hu, tants du- bauriem p og u t gaudir d'una
ble que d es de el punt de vista
que les mínor íes s' ha vien con- ros; quin negad, eh?
eco n á m i c i social, afecta les tuita i d'una eviderrtma la fe.
bona tarda de Jútbol.
El Sr. Armendares deu sa- fabulat per an ar tots a 8e'sdó i
reg ío ns vi t i- vin ico les víctimes
-Bueno, dona, aíx ó era p er
El resu1tat Jou Ievorsble al
ber
perfectament-i
sinó
podrá
pro posar un vot de censura a aquell m f tin g rabassaire, que nostre equip per 2 a 1.
d el pro blem a dit deIs «rabascomprovar-ho ara-que del pro- I'alcal d e, i havien aco nsegui t
sai res" .
tothom era foraster; pero avui
~1 dia 31 · es disputa. una
ducte
de
l'escola
es
pagaya
el
que
En
Guasch
marxés
de
ViEIs «r a b a ss a íres », són pano n'Irí havia ni unjqué hi hau- copa cedida pel nostre ajuntasou
que
tenien
assignat
les
Gerlafranca; elavant de la por r ríen vírigut afer? tots eren de la ment; el partít Jou mo1t mogut
t r o n s co n r ea d ors que formen
manes
Carmelítes
per
la
seva
que aixó fos un fet, els tres re- vila. Perb, expliquí's, expliquis, i es juga amb repidese,
u n a verta de ra classe mrtjana
mes uvia t rica. lnstal']ats da- manutenció i encara quedava gidors d'esquerra marxaren a que és el que li ha agradat més.
La nostra davantera ben aun
considerable
remanent
que
Vilanova
a
buscar
al
Sr.Guasch:
munt la terra deIs propietaris,
-Dona, ja li he dit, que al poiada per la ratlla milja, acones
lliurava
a
la
Junta
tots
els
pel cami tíngueren pana, i per yeure aquella gantada, ja m'e~- sejuí 5 gols mentre que e1s daten en m erces un contracte de
co n reu, l' ex p lota ció de les vin- anys; i si tenim en compte a- aixo aparegueren tan tard, i pe¡: purnejaven els ulls¡ pero quan vanters del Reus no aconseye s mi tj an ~ a n t l'entrega d\ina quest remanent
I'H
aixo també, no es comt!nra. la a9
. d G i el qued costarja
u ell nlino ha preiuntat emo- jiren entendre's i tan sols en
e
servel
e
ermanes
e
osl"
1
sessió, encara que fos ele segona
part de huits, ~o que constitucionat:- i el cinquanta per cent marcaren 1 .
pital,poelem
dir
que
la
1nstitució
convocatoria.
eix la renda del propietario No
de tot aixb sera nostre? i aquell
L'equip que el Vi1aJranca
rebia
com
a
ptoducte
de
rescoHi
assistiren
tota
la
majoría
estan t afectats ni per les carrealtre nano li ha contestat: el arrenglera. en aquests encontres
gues fi sc a l s de cap mena, ni per la de 14 a 15 mil pessetes segons i els senyors Fabregues i Mes- cinquanta per cent? Ca, home Jou: Oscos; Ramon, Vi1a, Junles exigen ci es deIs 't reb a lla d ors ela anys.
J a veu el senyor Armenda- treoS'aprova l'acta de la sessió ca, totl, he sentit que se'm tapa- cosa, Larrosa, Via; Guascb, Ximanua ls que perceben salaris
ven les potencies. 1 aixo que el freu, Sudo', Gasulla i Civit.
g en era l m en t poc renumeradors. res, Csi I'Hospítal no devia ha- anterior.
rlQanE s concedeix permís, d'acord plat fort encara no .h av ia arriAques ta situació intermitja del ver vist maí la més petit~ .,.
• • •
vat: aquella abra~ada deIs dos
titat
del
producte
de
JlensenYllR-~mp els ~ictamens de Foment, a
« ra bassai r e» fa que les seves reinans ha estat una cosa que quan
nI
Dema. tindra. 110c a Sant Savindica ci on s no interessin en ~a».Parla novament el' senyor
gan. p ~"P.~, per a fer unes obres h! penso encara em raja el nas;
abs olut a la masa obrera.
Armendares.
al eanflf 4el14 q.'ahril; a Bona- només es veien mocadors mu- durní, amb motiu de les tires i
ventura Felip, neJ;" a 'p gs a r u,n
P er contra, la prosperitat
Jestes, un encgntr~ entr~ el Ngia
llats,-alguns s'aixugaven amb
« Se;ons les estadístiques als
".
.
econ o mi ca del «rebassaire» oferetol, i a A. Martí, per a posar
'
reJoq:at i el n~tfe primer e.
les
~~ne$ues,-ullsvermells~e
ospitals
de
·
Barcelona,
manH
reix a ls partits polítics una aquip -que s~~rren~lara com se~
.
11 l
una vela a la Rambla de F.
tant
qe
pl~rar¡mlri
cow
a~ava
lª
tenlt
un
ma
a
t
e
s
costa
un.~§ !
.•
bunda n t materia d'interessos, el '%'r:.o
~uei~i OSCOSi namon. Vi1a; Junt.. .
I'H ospí- 1 MaCla.
el cJ . pessetes (llaneS; a
.");'
•
••• ,
cgsa
que
semplaya
ig~al
que
seu n o m b r e assegura al partít
(:-OS<i, Larrosa. Torres; Guasch,
tal de Vilafranca, situat .a1 mig "
J;JS ll~$·~da la ellstnbuclO cl~ J!aJtre día ...
que disp o sa deIs seus vots, ia
Xifreu, Sudo]. Gasulla i Cíl'it.
L
•
•
1
1 cabals per al mes q.e ~etembre.
'
-~ue
vol
dir
eO:Qll'altfe
dia,
una
comarCa
ru:a
1
en
a
qua
El
d
propo n d era n ci a a la Generalitat
els queviures costen a més pon
senyor secretari aÓp"a
~ §ué t<?tnom ya quedar com
i a l Parlament catala. No és preu, mantertir un malalt · ha compte que va quedar pep".: i .s :asa su
~i els ha$uessjn regat~ gh! i
cap secret per ningú que aquest
costat fin. atll la quantitat de elent la $etIP.-~:Q.a pass.aq.!i ~n Q.i5=- aqu~ll!i do~ilitlit amb que tots
movi m en t es una consequencia
· \\, · ..
tamen relatJu a ~n refuJ;"s ..le
pe
se
es
lcanes,'"
.
.
!-!el
S
t
8
!!e~uien aquell nano de r abranatur a l de l'anarquia al Poeler
11 veu qu
1
t 1 11
!CAigues Vilafran~a~. 4. nreg
•
.I:.t8
e a nos re namllJlt .i -1
"l. .
p
~a qa !=ridant; bé! bé! bé! molt bél
i 'té les se ves mateixes rels, en ei
r
diputat lí passa com al seu f;:om- ; 1-J1Z'. senrg ~rmen4ar.es, J:est~ Semhlayep tallIle:n. t un :r9,II\ad(lt
cas deIs róbassaires, en el mapany ele partít, l' eixedt Minis.. yuU <Jies d.ª,JP,g~t la taula,
de :l¡:ais seguint el ~i\llet del
teix Govern de la GeneralitaL
tre de Marina, al qual eli núm~lle81da pel .S~~r91: fiJ.hr~- p~stp:r,
Retallem de cL'Opinió» dei
Aixo expli ca el suport, inexpliros li fan roelar el cap.
$~§ g.~a ~':~pOSlglO deJP,$nant
dia 7: Gran miting anticlerical
= P er p no devia pas xiular,
cable a l t r a m en t , que es presta a
Quant a les des peses t~talj 'lIJe eS pQrtJ 1gn~e de ~eteJIlbrl'!
-. N o, als 'q u e de qUe, de que, a Salomó. «per adema, divena q u est a r evolta il'legal elel~ pade l'Hospital, que segona el di- una ~6ro~a III mmwmep.t d'f,n
dres, dia 8, a les 10 del matí estA
qU!! ~iulen eren els del ramat.
trons con r ea d o r s refrlsant el paputat-metge eren excessives du- Casanova. Un 1e~ídgr (cr.ej~m
Veur{¡.§ QO:Ql va ésser aixb. E.I anunciada una gran manifesgamen t de llurs obligacions
rant el iovern de la junta legí- que és el .Sr,. V~mtq.ra) 4.emIHl~
contrac t u a ls i tenint la lenitat
Jl~np que feja de flastor, es va tació lliurepensadora que se cele
tim(l, ja veurem. eOJJl les dismi- que no SlgUl un~ e«nana, sin6
voler asbI:8.var fen t l.ln discurset) brarA a Salomó, organitzada pel
més absoluta per infringir
nueix la nova junta jovernp.#- u~ pensa.ment. S acorda portarels va esplicar que ara tots Centre d'Esquerra Republicana
adhuc l es Sentencies deIs Tribu- va.
hl un obJecte; (textual.)
nals.
podrien anar a estudi, que prou d'aquesta vila. A les 10 del matí
Possiblement les disminuírA
Es pr9q.uei~ ~n fort debat
~ls convenia, perque allo de tindra lloc un Gran Míting en
El que va produir-se en les
creant cArrees a'infermeres «gra- pel let 4" q:y~ ~l§~~nlfgrs Ftej~e
co 1li tes a n teriors, en les vinyes
~u~. q~l:}se !¡~ ~'4a de venir de el qual els oradors exposaran
tuites» i d'admínistradors sense l~~~ Baqués i Sans l¡tH: ~fm lJ.
ca talanes, segurament es produi- sou.
~Juntament abans de. la ses- m elllh ~l~ queili ql.le ni ~in tat, els ideals del lliurepensament
1'8 aquest any amb més inlensiEl temps ho dira.
f}GiQ, no hi assi.steixen: el senyor Si no fóssiu tants, va dh us defensaran l'Escola laica, en~
t a t encara; la inten~ió deIs «raq.itart ~§ §,ent ofes per a- fa ria un petonet a cada 1.\; ;ero sems que pOSaran de manifest
ba ssaires» és la d'apodera;-se d~
~ueBta ~a1tD. dg @:qsiq ~t~~ió ¡ es spu massa i aneu massa bruts: . les immoralitats de l'Escola Cala major p art de les collites amb
disL:."-telx Harga ~stoll.a, i ~l Sr. llf! a sabeq que l\ínie interes tolica». Entre aquests oradors
l a co m plici ta t tacita de la"GeneArmeneIares ' fa un sermonet qu~ (1m áuia ~s que :Ql(a- figura el Sr.Salvador Ármendarali ta t. Aq u ests són problemes ~s porten elirectament la terra;
g u anteu la m enja d ora i m'aju- res, diputat rabassaire al Parlai nteri o r s ca t a la n s que no ens es necessari, dones, que els co- d'aquells que li escalién tan bé, deu a a p rohtar·me, qu e a vui ment Catala. Aquest acte d'a6rinteres sen ; a títol d'informació merciants importadors s'infor- dient, que cal molta concordia , manem nosaltres, i dema ma- mació lliurepensadora ha estat
pe ro, creiem util exposar el que mín d~ l:origen deIs vins que que no es pot tolerar que es fa - naran uns altres... Renoi que organitzat per molestar i difies pro d u ír a segu ra m en t amb compnn 1 no oblidin els vins cin coaccions als regielo rs a base ~ls v a haver d itl Es va armar cultar el Romiatge que per ael vi.
. deIs c ra b as sair es» expoliats a la d'amenaces de perjudiea r-los .e.oun ~ivarri del segle! Ara si que quest dia celebrara l' Arxiprestat
Es evident que si els «r a b a s- I propietat, mal adquirits i que no mercialment, que n o es p oelen els plors e:ren d e qebol
de Vendrell, presidit pel senyor
saires» s'apoder en de tots els oferei xen cap garantia de qua- fer conxorxes polítiques, p arla
-=1 t ot p leg at per qU~ els va ~ishe, :pef a v enerar la Santa
de la seva torre de M algrat í es
fruits, no tind ran pas elements litat ni d e conServa ció.
discuteixen man tes coses que no dh qu e \lon dia manarien els al- ¡matge del Sant Críst de Saloper a treb alla r el vi que abans
tres?
m ó. Ara si q u e no p o d r a negar
llig uen per r es a la sessió.
porta ven al celler d el p r opiet a rio
- Ja ho veu p er quina poca el senyor Armenda r es que la
E l s enyor Fabregues dem ana
E
b
.atabUm
.nh
q
u
.
Careixen de m ateria l adequat i
a ls regidors que formen part del cosa. Pero... quina pudor d e so- seva posició és d e franca hostia
.unc
i.n
a
AOCIO
col.lani 'o vind r a en p erjudici d eIs
Patronat de l'Hospital q u e don- corrim, no h o sent?... Ja torno litat a l'Església C atolica .
vins catala n s. Aquests vins b o r e n .. la ta.ca que .n.
guin compte al Consistori deIs de seguida...
solament poden ésser b ons ben he• •mpre•• E. Jult.donc.,
• • •
acords que es prenguin.
el'laborats i els rabassaires» no' qu..n co pen.aoió. eb
El senyor Balaguer diu que
poden fer-ho careixent del ma- no.t.... l.otor. .11 afavoEls llacers de la Briga d a de
s'han reunit, i han nomenat a drehdn
amb
Uu...
comand••
donaran. compte oficialment.
t erial deIs pro pieta ris.
Barcelons: volten per la n o st ra
ministrador al Sr. Roig i secreS ón a p rox imadament les dot- comar ca r ecolli n t tots els gosos
SoIs poden fer- h o aquells que
tari el Sr. Llorens, i que j a en
ze quan sfaixectl ltl sessió,
que troben sense mordó p er ttl

T raduiln de "La Journée
Vinicole" n.o :1905 del 30
d-Agod
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