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La VII Assemblea
de la Lliga Sardanista de Catalunya
a Vilafranca
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POBLEMES FONAMENTALS DE DOCTRINA SOCIAL
II
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Quin coricepte cal
propietat privada?

VUI, dissa bt e, a un quart
l~de 5 de la tarda, arribaran
a la nostra v lu els corredors que
EMA, diamenge, tindra
prenen part a la XVIII VoIta
A L partir del postulat que vida, ni de la naturalesa deIs és
lloc a la nostre vile, la VII ,
«Déu ha destinat els béns sers (fue ha de g o ve rrra r, Ante- Ciclista a Catalunya.
Assemblea General de la Lliga I
El reco rreg ut que faran , els
de la terra a la comuna u til ita t rior a l'f,stat és l'individu i la
Ssrds n ist « de Cstelunvs,
corredo rs, avui, sera de TarraA les 9 del mati, Arribada de tots els homes»; i que aíxó no família i per tant amb a nterio-'
gona a Vilafranca, contra redels Assembleistes.
vol negar el dret a la pro pieta t ritat de drets i deures que l'Estat
A dos querts de 10, VII As- privada en exclusió d'un a ltre no ha de fer més que respectar 1I0tge a mb dues voltes al Velosemblea al Saló de Sessions de en la possessió d'una determina- i en les seves deficiencies, sub- drom, on es donaran els resultats de l'etapa.
l'Ajuntament.
da classe de béns sino única i I ve m r.
Aquesta eta pa es la pen ltiA dos qunrts de 12, Concert exc1usivament el que intenta
On s'ha vo lgut implantar un
ma de la volta, i Iu sortida de
pels Cors de la vile i després
comunisme
en
la
propietat
de
ls
explicar
Lleó
XIII
amb
aquestes
Tarrago na es donara a les 3 de
Sardilnes per la Cobla «La
bens,
ha
esta
t
necessari
liquidar
la tarda, amb un interval de 2
Principal de Bages» de }'1anre- paraules: «que la terra , per dividida queés trobi entre els partí- la vida familiar. Exemple: les I minuts cadn corredor.
se, 8. la placeta de la Vila.
Dema, d iumerige a les 8 del
A dos qu arts de 2, Apat de culars no deixa per a ixó de ser- Comunitats religioses i en certa
Germanor.
ma t sortiran de la riostra vila
vir a la utilitat de to ts.» O si és manera Rússia. Solament qus n
A les 4 de la tarda, Visites a vol, que la terra dóna m és rend'i- l'home no té ni davant Déu, ni per d ispu ia r -se l'última etapa,
la. Vi la.
ment en bendici de tots si esta la natura, la responsabilitat de Vilafranca-BarcelonEl. La s ortiA les 5, Audició de Sarda- en mans d'ulls pardculars, que la muller i deIs fills po t renun- da es donara a l'Avinguda de
nes a rAvinguda de F. Macia.
no si es co nsid era de pro pietat ciar a la possessió de propietat Francesc Macia. El recorr egut
A les 7, Comiet deIs Assemprivade , qui dóna per n éixer ha és: Almunia, Sant hume, Vencol·lectiva.
bleistes.
Negar l'aspecte individual de donar també per créixer, i drel1, Cunit, Vilunova, Sitges,
de la pro picta t, com també la I,nentre els pares posin fills al Garraf, Viludecans, Sant Boi,
ACADI~MIA RICO
seva utilitat social, és iricórrer 11 rnón, eils -h a n de dotar-los de Molíns de Reí, Sant Feliu, EsC orn p table - Batxillerat-Id iornes en el modernisme moral, juridic i tot el que necessitin per a la se- pluges, Sans i Barcp.lona.
Aules per a senyo reles -Cultura i social, que l 'actual Pontífex va creixen¡;a i perfeccionament.
Cal que tots eIs assistents a
gen eral.-Rbla . F. Macia. 11,2." reprova amb la mateixa energia
Una vega da acomplerta la l'arribada i a la sortida obeeixin
que s'ha reprovat sempre el mo- obligllció famiiiar l'Església diu: les indicacions deIs contwls /per
«El supelflu donar. ho als po- tal d'evitar possibles accidents,
ange!s mú :dcs dels retaules go- decnisme dogma tic.
donant aíxí mostra de 1lur esEl domini, o propietat, té bres. »
tics, ni els angels músics deIs
V egem ben bé com ex posa a- portivitat.
altars barrocs, si prenguessin sempre dos elements capdals:
ESCACS
vida humana i es posessÍ:1 afer «El dret de domini ha estat con- questa utilització del sup~rflu
meravelles amb l'aujuet i amb cedit a l'home per la natura, ~o Pius XI: «Ni resten enteraEl resulta t de les partid es jules fl :J. u t es no bo farien pas tan és, pel mateix Déu-diu Pius XI ment abandonades a l'arbitre gades del campionat individual
bé, no serien més penetrants, -a) sigui perque els individus de l'home les seves rendes lliu- d'escacs de Vilafranca de la semés subtils. més aeris, més per- puguin proveir a si mateixos i a res, ¡;o és, aquelles que de si no gona volta es el següent: Parla família, sigui perque, b) degut són menester per a la convenient tides del dimecres, día 10, Fefumats.
Ah, aqunlla mIÍsica! A- a tal institució, els béns, que el i decorosa sustenta ció de la vida; líu, Vivó, Balletbó, Mirabent
ans al contrari, la Sagrada Es- i Martí guanyaren respectivaquells valsos! Aquell perfum de Creador ha destinat a tota la
clavells al pit d'una Reina de la mília deIs homes, verament per criptura i els Sants Pares 11mb ment a Palau, Lluverol, Mata,
claríssimes paraules i aisidua- Alemany i Estruch. El dijous,
festa que tenen! Aquell perfum aquest fi serveixin».
Co que legitima el dret de ment intimen als rics el precep- dia 11, PalIares guanya a Sade gracia fet só, elegantment
g ronxant-se entre les te les po- propieta't privada és el fet d'és- te gravíssim que els obliga a maranch i Estebanell i Sama1icromades de mil co!oraines de ser ella necessaria per al soste- practicar l'almoina, la benefi- ranch guanyaren a GÜell. Les
flors, de mil penjarelles d'un ce1 niment d'un mateix i de la fami- cencia i la magnificencia.
altres partides no es jugaren.
Am b tot, pero,donades les ade fantasia. Aquell perfum d'a- lia. Cada individu ve obligat,
FÚTBOL
mors de roman~, i d' enyorances per l1ei natural, a procurar-se la ventatges que avui l'acumulació
Diumt"nge passat jugaren al
ultramarines, de ventalls blau propietat d'aquelles coses que de riqueses proporciona la procel i rosa, ra.cer de mitges rÍa- necessita per a la seva formació ducció industrial ens dira: «que camp loca 1 els reserves del C. D.
lles i de mig-somriures clandes- material i cultural, pel present i aquell fara obra conspicua í de : Martorell i F. C. Vilafranca,
tias. Aquell perium de gra de pel futur, per ell, per la seva mu- tots punts adequada a les neces- gUElnyant l'equip vilafranquí
blat florit, i de ginesta fresca, ller i pels seus fills. (1. Conservar sitats deis nostres dies que in- . pef 6 gols a 2. Tal com va desende galtes roges i turgents, de la propia vida (i la deIs seus fa- verteix els seus copiosos guanys rotlIar-se el partít l'equip forasmiliars) és deure ineludible de de fsisó que donín ampla avi- ter no es merexia aquesta derrobra~os marejadors d'olors em briagadores. Cada refi.1et de cor- la natura,i mancar a aquest deu- nentesa de treballlucratiu, men- ta.
• • •
nea, cada giravolt de les pare· re és un crim. I l'home no pot tre aquest treball s'esmerci en
Dema, el primer equip del
lles, és una estampa sentimen- atendre a aquesta formació mo- la producció de bén!> veritableVilafranca es traslladara a Martal a'aquella epoca que podem ral, material i cultural si no és ment údls».
tOlell, a jugar amb el primer d'aAquest és el concepte que
dir que és tan consubstancial de posseint béns útils que pugui el
quella població. La sortida sera
cal
tenir
de
propietat
privada:
les nostres festes majors. D'acÍ pare transmetre en herencia els
a les 2 amb el tren.
que ella és necessaria per a dea cent anys encara en celebra- seus fi]]s.» (Lleo XIII.)
• • •
senvolupar
el
viure
individual
i
Dir que de to~ cuidara l'Esrem-per que no'P-·aquest encis
L'equip B. del Vilafranca
sublim de cosa vuitcentista, car tat, és tergiversar l'ordre de la familiar; i que, una vegada sa- jugara dema, a la tarda, al camp
el nO!Jtre país, aixo popular,aixo natura qce ens ensenya que l'or- tisfeta aquesta particular neces- local amb el C. E. N oia. El
Vilafranca s'alineara aixi: Via;
sentimental, aixo colorit i ro- denació de la societat en Estat sitat, s'ha de procurar que els
Jané, Ferrer; Arnabat, FernánIrlan tic, és eminentment vuit- és solament per atendre aquelles béns acumulats no perdin la co- dez, Parera; Suero, Figueres
cen tis ta. Mai cap generacÍó no coses on no pot arribar l'enginy muna utilitat de servir a la pros- Mata, Delriu i Nogués.
'
peritat
de
tota
la
família
hui
capacitat
de
cada
u.
celebrara una festa major de
• • •
mana.
L'Estat
és
un
organisme
l' a n y 1936. Sempre, una festa
El nostre club dega, jugara
coordinador,
no
creador
de
la
P.
BASILI
DE
RUBí
m aj or penedesenca autentíca
els dies 28 i 29 del corrent, dos
b aura d'ésser, perque tingui capartits a la IIla de Menorca amb
ra cter, perJum v ui tcen t is t a. 1
el C. D. Ciudadela.
per a.ixo mateix, el ball de tarda
Amb aquest motiu la Junta
d e diumenge fou el que més m'edel F.C.Vilafranca,ha organitzat
- mo::io n a, percjue veia iruir ' auna excursió que sortira de la
questa joventut que pugem amb
nostra vila el dia 26, en el tren
quelcom que és ben nostre. 1
de les 2 retornant el dia 2 de jusobretot v eia iruir els joves de
lio1. EIs senyors socis que deqUBr anta i cinquanta an ys, que
sitgin prendre part en aquesta
no n ' hi bavia pas pocs, amb aexcursió poden pasar pel Club
quell som ri u r e penjant delllavi,
des de Ptes.
tots els dies de 9 a 10 del vespr;
i amb aquella il"lusió vibrant
a ls ulls, q u e dona va tanta vida
on s' els donarlin tota classe de
al conjun t, maJgraf fer-se Josc i
detalIs.
caure un a. p lu ja no gaire com• • •
passiva en cara que molt beneEls dies 5 i 12 d e j u lio l es
factora per la terra segons vaig
j u g a r a n al camp local dos inteJOSEP
ARTl
sen t i r di r.
Vilafranca
ressant s partits,un amb el SantI AUME MERCADER 1 MIRET
boili i l'alt re 8mb el MartorelI.
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A Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en 1/\
sessió celebrada el día 11 d ~
juny va prendre, entre altres,
els següents acords:
Adherir-se a l'acte que se celebrara a Figueres en defensa de
la viticultura.
L'enterat d'una comunicació
del Consen Local, agralnt la
col"laboració prestada per l'Ajuntament a l'Inspecció de primera Ensenvanca, per tal de
co m pl ir l'art. 26 de la Constítució.
Passin al Departament de la
Governació una instancia deIs
Ilequers de Ía vila i una altra de
la Delegacíó de la F ederació
d'O peraris d'Escorxpdors.
Prestar la conformitat a la
i nversió de la subvenció del pr imestre d'enguany donada a
l'Institut de seg o na Ensenyan~a
de la Vila.
Autoritzar al Sr. Remon
Martí per a cobrar una quanti tat de la Generalitat.
Aprovar el Repartiment de
la contribució especial amb IDOtiu de la construcció de les vore .
res del carrer de General Primo
Designar al Sc.Antoni Montserrat per a cobrar la subvenció
de la Generalitat per a l'Estació
Enologica.
Ordenar a l' Alquitecte municipal perque dictamini respecte deIs documents i planols presentats per l'Arquitecte Sr. Barenys relatius al pla d'urbanit zació, eixamplament i clavegueres.
Concedir una subvenció de
23 ptes. a cada una de les entitats chorals que obsequiaren a
la Corporació i veinat amb mo tiu de la Festa de Pasqua.
Declarar anul'lats els rebuts
d'inquilinat corresponents a En
Pere Vidal.
Concedir permisos per obres
a Lluís Marcé i a Antoni Soler
i Torner.
Aprovar en principi el projecte de construcció d'una cJaveguera al carrer de Migdia.
Aprovar la valorització feta
per l'Arquitecte municipal del
terreny del camí apropiat per
1' Institut de Religioses de la
Caritat de Santa Anna al Molí
d·En Rovira.

A utomobi listes!
Un bon servei d'untatges i
rcntats.
Tallers R.A.O . . Santa Digna 3

EDICTE
Aprovat en principi per la
Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 11
el projecte de construcció d'una
claveguera al carrer de Migdia
d'aquesta vila, resta e 'posat al
públic a la Secretaria municipal
per durant el termini de vint
dies als efectes legal s i de reclamadó.
Vilafranca del Pcnedc 12 de
juny de 1936.
L'Alcalde, Felix Balaguer.

Repa rac i n' perfec le amb la
m h i m a r3pide sa i eco no m ia .
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