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Son afligit e s p ò s Mariano L ó p e z Palacio, pare don Josep Figueras, germans i germans polítics,

oncles,

nebots, cosins i d e m é s parents, al innovar a ses amistats! coneixenses tan sensible com irreparable p è r d u a

els

pregan una pietosa r e c o r d a n ç a en sufragi de l'dnima de la finada, per quin favor ne quedaran fondamet agraïts.

Del moment actual
Per fí, després de set mesos de ruptura comercial i d'uns sis de negociacions
queden reanusades les negociacions comercials amb França, les que, com de
sobres és sapigut, han passat per moments tan greus, que ja feia desconfiar de 1'
exit de les mateixes.
A iuljar pel temps invertit sembla que el tractat hauria d'ésser una cosa perfecta. Lluny d'aixó es la realitat si ens hem de fer ressò de les referències obtingudes, car segons les mateixes, sembla que talment sia feta esgarrapades com
vulgarment es diu.
Emperò, l'interés de la comarca ha quedat salvaguarda!, car sembla que 1'
indicat tractat hagi sigut pastat pel vins penadesencs, lo que ens ha de alegrar
en gran manera, si be aixó no es obstacle per a deplorar el que hagin sigut sacrificats els vins d'aquelles comarques que disfruten d'una graduació superior a
la nostra.
A les persones que han treballat per a la consecució del tractat, tota la comarca els hi resta agraida, siguent de desitjar que les mateixes exposessin en
públic la seva actuació per a rebrer dels penadesencs el testimoni de dit agraiment.
Com a comentari final, hem de fer constar que en virtut de l'autorització
obtinguda pel Parlament, sols ha sigut possible iractar per un any, després de lo
qual, tot tractatpot ésser denunciat, portant com a conseqüència els funestos
resultats que tots tantes vegades havem deplorat. Ara que es hora i es pot
preparar amb calma convé s'organitzin els productors i demés per a evitar la
repetició de crisis com la que havem passat.
J. V A L L É S S I T G E S .

Vilafranca, 7 Juliol 1922.

La veu del patriotisme
Es fonda l'incomprensió que del problema català es te en les altres regions;
ens creuen, als catalans, tan plenament
confosos en la tònica general de
l'Espanya comglomerada; desconeixen
en tan alt grau l'historia de Catalunya,
la formació de l'ànima catalana, del esperit patriòtic que a través del segles
anà consolidant-se en el si de cada fill
de la terra nostrada, que, per damunt
del desitj de que fos d' altra manera, no poden meys que admirar les
manifestacions ingènues, sortides de lo
mes pregon de l'ànima dels catalans,
quan la casualitat, o un fet inesperat,
estableix la corrent que posa en conmociò tot el nostre ésser.
No saben avenir-se'n de l'efusió que
's posa en les manifestacions externes,
sempre que l'etzar uneix en llunyes
terres a catalóns desconeguts fins aquella hora. I es que ells, els extranys, no
senten el patriotisme espanyol amb
l'iniensitat amb que sentim el nostre els
catalans. Veus aqui una proba irrefutable de la poca consistència del Estat
espanyol, el qual no serà mai una n a ció, mai serà res mes que una cadena
a que te subjectes a diferentes nacionalitats.
Aquestes consideracions, i d'altres
que podríem fer, ens les ha sugerides
una lletra amb que ens ha honorat el

nostre culte amic Joan Güixens, qui fa
el servei militar a l'Africa en aqueixa
guerra cent voltes maleida: pels d'allà,
perquè es robadora de la seva independència; pels d'aqui, per lo tràgica i
ruïnosa i a mes indigne, que ella resulta.
Diu aixis el company Guxens en una
postal quina ilustració no es pas la mes
aproposit per a que els moros, confiin
en la bonesa del protectorat espanyol:
«...Al amic Refran li direu que l'espectacle donat pels vendrellencs a Barcelona acudint tots on eren els vilatans
amb la Lira, es cosa ja vista per mi, I
aumentada, amb els Catalans, qiian el
meu viatge al Àfrica; que sols al veure
passar el número 58 (el del regiment)
per la població de Màlaga, acudiren at
port molts catalans a despedirnos, ajudant-nos a carregar els fatos, encoratjant-nos amb condólencia, i donant visques patriòtics, mentres les senyores
ens donaven la mà a tots com si fóssim de la mateixa familia.
El públic, que era numerós, ens mirava amb una extranyesa que no vareig sapiguer interpretar, fins que un
oficial de correus (madrileny) va dirme, entre commogut i concirós: L o mefor que teneis los catalanes es este
patríotismo*.

I aixó es pàtria; i aixó ens fa inconfundibles, mal que'ls pesi, amb les altres nacionalitat!.

2.

EL BAIX P E N A D E S

AGRÍCOLES
Conferencia olivarera
El passat dissabte tingué lloc a la municipalitat una conferencia sobre l'olivera, a
a càrrec del senyor Isidoro Aguiló, Director de l'Estació Olivarera de Tortosa.
A les nou cincuanta el senyor batlle presentà el conferenciant i acte seguit el senyor Aguiló comensó la seva disertació,
posant de manifest l'importància inmensa
que te el cultiu d'aquesta clase d'arbre,
fent notar que Espanya i Itàlia son les dugués nacións que portan la davantera del
mon en la producció del oli.
Manifesta que si be no estém en la zona
especial de l'olivera, puix aquesta prefereix llocs mes elevats, podem no obstant
treure bon profit de la mateixa si la cuidessim en lat forma deguda. No tenim altura i
no tenim cuidado, diu, i naturalment la
producctó serà deficients. Es una equivocació que la oliva dona fruit abundant cada
dos o tres anys; la poda racional i els cuidado's necessaris la fan produir anualment.
Compara la arbequina amb una bona
màquina que si se la forsa, no funcionarà
normalmenf.
PJirlàide la poda dient que l'egoisme de
molta fusta per bona collita ha de desaparèixer. Volem deixar molta rama perquè
fassí molt de fruit i precisament els resultats són a la inversa. Tenim a voltes excessosüdeèeòllita amb perjudici de la planta
que queda esquilmada i es impotent per a
pro(|utrf ruit l'any venider.
L£s otjveres han de ser podades amb tal
fornia que quedin buides de les rames del
mitj; |a destral no ha de deixar cap rama
vertjjcif!; les copes han de ser amples a fi
i efecte de que el sol i el aire hi penetrin
amb abundància. ÍT K ss ? i
Cerciora que la malaltia de la negrilla
es ía cònsecuencia del excés de rama i de
la malarpoda, que priva la llum i la ventilació.
Comprèn que destruir el rutinarisme
es empresa mes dificultosa que dominar la
resistència de materials, pero diu, que
aquell anirà cedint devant dels fets.
.Afirma que un dels elements principals
dels oliverars es l'aigua. Enguany diu, ha
plogut Mes oliveres han respost perfectament, per lo tant conservar l'humitat es
indispensable puix com diu el refràn, qui
aigua atura oli mesura.
Parlà de diferents mètodes del aguant
de les aigües, com per exemple obrir rases aprop de ies oliveres omplenant-les de
brossa que's converteix en matèria orgànica, labors superficials freqüents, cada
mies una labor de quatre centímetres, per
rompre la crosta de là capa evitant la pèrdua d'aigues. Qui bina rega, es el refrà
que no cónvé olvidar.
C
Analitza els adobs mes preferits per I '
olivera com son el superfosfat, sulfat de
potasa i nitrogen, desterrant els adobs l i quits. La plantació de les lleguminoses que
's tallen en el moment de la floració es
una de les formes mes apropiades per a
aplicar el nitrogen. A la olivera no li donem
res i en volém treure molt pero com que
es pròdiga per excelencia ella segeix donant fruit.
Fasa a examinar les enfermetats d'
aquest arbre i malalties criptogamiques,
citant entre elles la negrilla i la cochllis
que son les més comúns. Per combatre la
primera es indispensable la poda racional i
la pulverització amb caldo bordelés que 1'
elima perfectament.
S'exten amb amplies consideracions sobre el sistema Lotrionte i Berlesse per a
contrarrestar la mosca de l'oliva, plaga
que arruina la producció i exposa diferents
sistemes que han assolit l'exit mes complert, incitant de pas als agricultors a qua
fassin la prova.
Manifesta que a l'Estació Olivarera de
Tortosa no's repara en medis per a trobar
els elements indispensables per combatrer
aquesta clase de enfermetats, la majoria
de les quals l'Estació Olivarera avui dia
les dona per descomptades,
Acaba agraint coralment 1' assistència
dels concurrents, dient que molts propietaris no's preocupen dels problemes agraris
i no assisteixen a les conferencies agrícoles, les quals sl és tinguessin en consideració, en part, facilitarien el pa» lliure en
el camí espaiós de la concòrdia i del benestar social.

El senyor Aguiló a les deu I quart acabava la seva interessant conferencia «mb
mostres d'aprobació- i d'aplaudiments çer
part de tot».
El cronista, jove encara, que comensa a
entrar en la vida d'activitat vendrellenca,
va tenir gran desilusió ai entrar a la sala
de sessions det nostre ajuntament, al veure el nombre reduidíssim d'assistents. Sabia ja per referència (pe'l Vendrell era
aixís. Sabia pel mateix conducte, que'ls
seus habitants, descontant algunes excepcions, tot lo que's refereixi a reunions,
actes d'interès i conferencies importants
com la d'avui no'ls preocupa en lo mes
minim... peró, neòfit encara, ho posava en
quarantena.
'
§
Malhauradament en l'acte defpassat íHssabte un presentiment l i embargà la sèva
pensa: ^serà veritat?
El senyor conferenciant al coméns (te-la
seva disertació lamentà aquest càs [ en?
temem que haigués deixat nostra vila emportant-sen aquest llastimós coricepte; no
obstant el cronista també vol revestirse d'
optimisme i espera altra ocasió per a fudicar degudament.
GADIR.
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La nostra Biblioteca

Estadística del mes de Juny
Han vingut a llegir 740 persones, entre
elles 125 homes, 136 dones i 419 infants.
Les obres consultades pugen a 1230 repartides en les següents matèries: 680 llibre»
per a infants, 147 obres generals, 13 de
filosofia, 8 de religió, 24 de cièncie» iacials i dret, 13 de filologia, ,21 de clèftcies
pures, 26 de ciències aplicades, 21 d* balles arts, 251 de literatura i 26 d'història i
geografia.
^
,
De diverses societats i particulars s'han
rebut nombroses i escullides obres d'entre
elles cal esmentar els vocabularis Bspéranto-Espafíol y Espaflol-Esperanto de Inglada i Ors i Català Esperanto i Esperanto
Català de Pujulà i Vallès cedits gentilment
per la senyoreta Maria Julivert ericem del
Grup esperantista Frateko d'aquesta vila.
Darrerament de la Central de Biblioteques Populars s'ha rebut un* iot Importantíssim de contes, novel·les i comèdies per a
infants que diumenge estaràn ja a la sala
de lectura.

ESPECTACLES

-up-

Se sent la proximlfal de la Festa
Major. La calor aprela deixant el còs
làs en els seients de les sales d'espectacles. É s un tóptc indispensable al
parlar de la alta temperatura, doncs
interessa mes aixó que posar un comentari a lo que succeeix en la blanca tela.
Peró Sant'Anna s'acosta (es dir, la
seva festa), i com una cosa fatal,
quasi bé tement-la la gent se pregunta i q u è hi ha per'aquells dies? ^Sera
comèdia, sarsuela, o cine? Diguem lo
que se sab: al Casino Circo es gairebé segú que hi haurà sarsuela, amb
totes les campaniljes; dos jòcs de barítons, una capsa plena de tlples,
nombroses i aixerides chorlstetes, orquesta Planas i músics del Liceu (es
eia); en fí, tot alló que fa tant Festa
Major. Pregunteu els preus? Tan se
val; are ral que ja està fet eK tractat
amb Fransa.
Del Tívoli no se'n sab rès; deurà
ésser una cosa molt sorprenent, o la
continuació dels

Tres Mosqueteros,

que are sembla que1 s'han tornat me»
modosets i no propinen amb tanta
abundància l'alxerop de xarrasco.
Peró en la tela del Tívoli hl ha apa
regui una novu estrella; se diu Geno
veva Fellx. i s'ha revelat una ingènua
de molta frescor 1 de fondo sentiment;
no tira per a Bertlni, pero apunta dre-

turerametil al art de la Jacobini, I la
crelfem capaç de fer-se un bon llóc.
L a Duefla del Mundo encare no se

'n ha «aduenyat>, i aixó que anem pel
capítol quart; i lo que és per arc, reb
cada suslo, pobre xicota, que té'l cor
dels concorrents al Circo penjat d'un
fil. I per comble de desgracies aquell
alemany amb posat xinès i amb ulleres d e ^ / h a resultat un frescales capaç de dir que'ls tractats no son més
que un «tros de paper» si a ell li convé aixís. No se pas sl hi arribaran
sencers al «lesoro de Ofhir.»
'

REFRAN

Una carta
De mans del nostre boti'amic í col·laborador, l'Amadeu Martorell hem rebut la següent lletra que gustosos publiquem.
Al felicitar al amic Martorell pel preuat
servei que presta ala vila, ens felicitem
també nosaltres de la realitat de restituir|e a vila un element de tanta vàlua i mes al
Vefftria^uMía'cbjítíttòi- una obra educativa i cultural, on l i desitjem llargues prosperitats.
Sr. Director de «El Baix Penadès»
I Molt Sr. meu: Me complac en comunipartli que degut a la mort del nostre plorat amic i company de professió Sr. Pere
Recasens i a la petició dels pares de llurs
deixebles i de ma família (puig mai havíem
pensat en exercir el professorat en nostra
vila per ésser altres els nostres propòsits)
m'he encarregat de la direcció de l'escola
que amb tant acert i voluntat dirigí aquell
home que donguè la seva vida per l'ensenyança,
a
AI proposarme regentar el Col·legi, ho
faig animat dels mes bons propòsits, desitjós de prestar a la nostra vila l'humil
concurs de la nostra intel·ligència fomentada per la vocació que tota la vida hem tingut per la cultura, a la que hem dedicat
els anys mes hermosos de la joventut.
Crec convenient manifestar-li que'l cairacter de l'çscola serà'l mateix, i que l'unfa novitat que nosaltres introduirem tant
prompte finguem les classes organitzades
al comensar el nou curs, serà la següent:
acceptar un nombre reduidíssim d'alumnes
i graduar les sessions per a confiar-les a
persones especialitzades o fer que s'hi es-

pecialitzin els que estiguin al servei nostre
al objecte d'evitar el torment que experimenten els alum nes que sens haver rebut
una instrucció integral, passen a la segona
ensenyança o abandonen l'escola sens poseir nocions generals de coses que cap noi
mitjanament educat o instruït deu ignorar.
Com alumnes que fórem del Golegi de
Catalunya, de Barcelona, dirigit pel savi
catedràtic i mestre nostre Doctor Segalà,
mirarem de posar en practica l'alt comeepte pedagògic que guia aquell centre docent,
i si be sabem per endevant que una organització escolar feta arxís no reporta beneficis espléndits, tampoc ignorem que's converteix en profit pràctic pels alumnes i en
satisfacció pels mestres que'n fan de la seva honrosa professió un veritable sacerdoci pedagògic.
Com a director d'un periòdic local en
nostre poble, he cregut convenient manifestar-li quant deixo dit, i saludar-lo afectuosanlent. "
AMADEU MARTORELL VIDALES
Meslre Superior i Bnixiller

Vendrell Juliol de 1922.

DEPORT1VES
Renaixensa esportiva
Grata htipressió m'ha causat aquest entussiasme que envers l'esport s'ha despertat altra volta i d'una manarà més ferma
que mai en nostra vila.
Encar que ausent d'eixa vila aitnada, no
per aixó he deixat d'estar atent i observar
els passos d'avenç en tots els seus ordreSf
i , principalment, a lo que's refereix « esport.
Amb dalit i satisfacció m'he anat enterant de les gestions que ban vingut efectuant els amics del Club d'Esports per a
pOgüer dotar a la població d'un camp d'esports digne de la seva importància.
Emprò, val a dir-ho, els seus esforços,
com era d'esperar, ja's comensen a veurer
coronats pel mes franc dels èxits, bona
prova n'és de que l'afició cada dia prengui
més increment, que'l lot de jogadors creixi
i les inscripcions de nous socis sien mai
numeroses.
En,bé de l'ideal i de nostra raça, fem vots
per a que aquesta marxa ascendent continuí amb la mateixa vigorositat amb que s'
ha iniciat, a fi de que'l nom del Vendrell
torni a figurar com un dels pobles més deportius de nostra terra.
P. MALLOFRÉ.

Novetats - Sastreria

Casa Mumbru
Magnifiques coleccions d'articles per a la present

Temporada d'Istiu
Articles de G R A N V E S T I R
seguint les darreres creacions de la nroda

Crep Marroquein : Crepillés
Tricots: Crespons Georgets
Chermeuses
Aquestes esquisides sedes i altres articles d'alta novetat
poden escollirse en GRANS ASSORTITS DE CLASSES
I COLORS

T o t lo m é s n o u en la s e c c i ó de Merceria
ELS MES CAPRICIOSOS MODELS E N

•

Vanos per a tots els gustos
P R E U FIXE

Telèfon 7 6 3

Visiteu les sempre variades
lors
EXPOSICIONS en els grans aparadors

I

EL
FOOT - BALL
Diumenge, després d'un sencilla cerimònia de benedicció del nou camp, fou estremit, aquest jogant els dos tims infantils
«Joventuts» un partit en el que hi admirarem boniques jugades; francament l'impressió que'n traguérem fou la de que en el dia
de demà aquells petits jogadors. si persisteixen en sa afició, podrón arribar a ésser
un equip ben equilibrat i temible pel seu
domini de joc, tal es la afició amb que juguen i la bona disposició de serenitat i domini del futbol que alguns dels jovenets
fan gala; avui com avui citarem entre
aquests els noms següents: Fontana, Fusté,
Colet, Argilaga, Escofet, Mercadé i Serra,
que foren els que més es distingiren.

Walkyria, de Sant Sadurní, 0 - f . C. Vendrell, 2
A dos quarts de cinc va començar aquest
partit que volem calificar de el mellor que
hem presenciat a nostra vila.
Un numerós públic donà més relleu al
mateix, i els jogadors s' alinearen amb
•quest ordre:
Walkyria: Tendas; Bartolí i Olivé;
Raventós, Zaragoza i Tobella; Riba, Prat,
Torns, Lloret i Roca.
Vendrell: Altés; Nin i Martínez; Company, Colet i Martin; Barnadas, Biornau,
Baldrís, Tarradas i Ivern.
Arbitrà el partit en Benvingut Ferret.
Desde bon principi es presenten boniques
jogades i tan bon punt dominen els uns com
els altres. Als jogadors vendrellencs s'els
nota certa nerviositat i depressió motivada
pel convenciment de que juguen amb un
tim mes potent que ells, lo que fa que no's
decideixin a atacar amb valentia i sols posin cura en la seva defensa, la qual a voltes s'inicia fins a l'atac obert. El tim foraster ataca ben resoltament, les seves combines i llargues s' estrellen seguidament
contra'l centre mitj (Colet), qu'està sencillajuení rebé, ja contra les defenses, sobre
tot en Martínez o bé contra el porter que
treballà de debò, íillunyant una pila de vegades la pilota i arrancant seguidament
aplaudiments. Si l'Altés logra corretgir-se
d'alguns defectes serà un habilíssim porter.
Amb tot, ell fou l'heroi d'aquesta primera
part, finida sens cap tanto, atacada amb
braó i defensada pels nostres amb valentia i decissió.
A la segona part fou substituit en Biornau per en Cubota. Desde'l primer moment
es nota més formidable l'atac del equip v i sitant qui porta un veritable empenyo de
guanyar; juga bé i arrecona al camp seu al
equip vendrellenc que's defensa com un
tou; amb aquestes, una fugida combinada
otiolt ben portada per en Cubota, secundat per en Baldrís, logra que aquell marqui el primer gol de la tarda, que per haver,
sigut arrancat, portat i marcat, amb' gran
decissió i valentia, es aplaudit i ovacionat
pel públic.

x

BAIX

Centrada la pilota, torna a es»er ella dominada pel tim foraster i als pocs minut»,
altra arrencada porta a marcar el sagon
gol, d'una manera quasi bé igual al primer,
si bé aquest es marcat per en Baldrís. •
I acabà'l partit amb una llarga durada de
joc, durant el qual l'equip visitant treballà
de ferm per a marcar el d'honor, no poguent-lo aconseguir degut a la gran defensa dels nostres.
El «Walkyria» de Sant Sadurní juga
molt bé i coneix el joc més que'U nostres;
però també es veritat que'l «Vendrell» ve
assolint de dia en dia més domini d'ell i te
avui un quadre ja admirable, on s'hi destaquen en Martínez, en Colet i en Baldrís, i
a no tardar serà un tim bastant temible.
Amb el nostre aplauso rebin també el
nostre encoratjament. (Hurra!
Per demà s'anuncia un partit entre'l primer tim de nostra vila i el de Viladecans.
L'encontre tindrà Hoc a dos quarts de cinc
de la tarda.
CÒRNER.

INFORMATIVES
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Vendrell

Realitza tota classe d'operacions de

Banca - Borsa - Canvi
Valors - Cupons

—COMARCALS
Montmell

i; «1; JrMur!^-. ï

Diumenge passat va tindrer lloc a <3an
Farré una festa d'alta trascendencia p^r
aquell veinat, que amb tot i estar com qui
diu a dos passos de nosaltres i al bell mitj
del nostre districte, resta mes distanciat
que cap altre, per la seva incomunicació,
puig sols un mal caminot l'enganxa amb la
carretera de Valls.
.
;
,' }
Es tracta de la solemne inauguració del
edifici per escoles, que aquell veinat, fent
un grant esforç, ha conseguit aixecar en
aquell lloc abandonat de tota ajuda per
part del Estat i de la província.
i ,
Concorregueren al acte de la inauguració, el senyor Marqués de Camila, Rector
de la Universitat de Bascelona, don Anselm Guasch, president de la Diputació de
Tarragona, l'inspector de primera ensenyança don Manuel Ibars, i alguns representants de la premsa diària de Barcelona,
tots els quals quedaren conformes en que
per anar a Can Farré s'ha de fer un viatge
tan difícil com per anar • a Las Hurdes, sí
bé aixó sols es diu per comparança ja
que'l sol fet d'anar a inaugurar unes escoles diu prou la diferencia entre aquella
deixadesa espanyola i aquest troçet de
pàtria nostra, abandonat de l'ajuda dels
polítics, pero que viu les ànsies de la regeneració i que ha fet unes escoles amb el
seu sol esforç, quan la capitalitat del districte no ha sapigut, ni sab ara com ara,
per ont posar-s'hi per. realitzar aquesta millora que.avui es una realitat allí, i que demà ho serà a La Bisbal i Llorens.

VENDRELL

CAPITAL UESEMUOUSAT: Pies. 250.000 — IÍESEHVES: Ptes. 125.000
CARRRIÍ OE SALMEHÓN,
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D e d i q u e m e s p è c i a ' , a t e n c i ó u m b les mateixes c o n d i cions de B a r c e l o n a a l a :

Compra Venta de valors-Custodia
de valors Comptes de valors - Cupons ~ Amortització de valors
Carnbi de títols i Carpetes provisionals-Agregació de fulles i cupons

Llibretes d'Estalvis
a l 3 i | 2 , 4 i 5 per 100

d1 e n ç à del dia de la Imposició

; >;

Comptes corrent
A la vista.

.

.

.

.

.

3 per cent

Llibretes d'Estalvi
A la vista.

.

.

.

.

4 per cent

Dipòsits en efectiu
A un any,

.

.

.

;.

.

.

5 per cent ..:
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Banco Vitalicio dt Cspaia
REPRESENTANTS:

Anton Borrell Nin
VENDRELL
Francisco Casellas Casellas
- LES

PESSES

Carrer del C r è d i t , 1

(Passa a la 4°. plana)

dt (tídifi Walíis^

DEL

PENADES

VENDRELL

FONDA D E L C O M E R S
E x p l é n d i d e s habitacions amb confort modern
CUARTO DE BANY

Lloguer d'autos I tartanes
Parada dels autos del Pepito del Pont
en la carrera P o n t d ' A r m e n t e r a - V e n d r e l l - C a l a f e l l

SALVADOR BUNDÓ w Tuis
Relaciona directes enlre comerciants i tractants en productes de lo comarca

Passeig de Cas telar, 12

VENDRELL

Telèfon núm. 764

NOVETAT
Carrer de la Baixada. — V E N D R E L L

J O l l f l M - BISUTll
Perfumeria i objectes per a regals
ESPECIALITAT

EN AIGÜES DE COLÒNIA I ESCENCIES A ORANEL
PERFUMS FINS ! DE MARCA
S'ARREGLEN TOTA CLASSE DE RELLOTGES I ALAJES

EL BAIX PENADES
En l'acte de l'inauguració pronunció un
b«ll parlament el Marqués de Carulla i altres els seus acompanyants, tots els quals
foren galanament obsequlats amb un suculent dpet a la masia de Can Qarrigó.
Rebi el veinat de Can Farré la nostra
efusiva felicitació per haver lograt portar
a terme una obra que te de reportar-loS-hl
les mes falagueres realitats de prosperitat.
Cnnlt
Demà diumenge i dilluns vinent celebra
aquesta població la seva festa major que
enguany serà brillantment amenitzada per
la moderna i ja Ilorejada orquestra-cobla
de Valls «La Principal del Camp» a quin
càrrec anirón, a mes de l'execució dels programes de ballables, la interpretació d'algunes ballades de sardanes i tota la part
orquestral de les funcions rel·ligioses.

POLÍTIQUES
Pot donar-se com a cosa feta la fusió en
una sola entitat dels dos centres nacionalistes que hi ha a vila.
Les comisions nomenades pel Centre
Nacionalista i l'Agrupació d'Esquerra, al
reunir - se,
degudament facultades per
llurs generals, per a pactar una fusió, es
posaren completament d'acort i portat
aquest altra volta a les generals per a que
fos ratificat, aquelles l'aceptaren sense'l
mes petit incident, de manera que, segons
sembla, dintre pocs dies es reuniràn ja en
una sola assemblea els elements dels dos
centres per a la fundació de la nova entitat que segons es diu portarà el nom de
«Centre Nacionalista d'Esquerra*.

AJUNTAMENT
S e s s i ó de primera convocatòria tinguda el
dimarts dia 4 dels aorrents, baix la presidència del primer tinent d'Alcalde E n Josep V i dal Canela i amb assistència dels regidors
senyors Ferret, Esvertlt, Socias, Ivern, Sannbra i P a g è s .
Comensa a les 9'44 amb unes paraules del
•enyor Vidal qui manifesta que presidiria per
haver-lo delegrat l'alcalde senyor Grau qui no
assisteix per sofrir una indisposició. Saluda
també al nou secretari en Jonn Pascual, qui
també pronuncia breus frasses oferint-se al
consistori i al poble en general.
Seguidament el senyor secretari llegeix
l'acta anterior que es aprobada i firmada, a
l'igual que dues mes. de sessions extraordinàries, cekbrades els dies 28 i 30 de Juny, i
de les quals no en sabia res la premsa, que
no va ésser avisada per poguer assistir-hi,
i donar-ne compte.
Son llegides, aprobades o passades a informe varies instàncies de veins demanant
permisos per a realitzar obres a llurs finques
urbanes. E n Josep Gai demana li sia arrendada aigua per sa casa del Passeig del 4 de
Març.'
Bs dona compte d'una comunicació del
•enyor Alealde de Tarragona dient que s'organitznran mltins a tols els pobles de la província contra la societat La Canadienca per
l'augmennt del preu del fluït elèctric, el gasto
de quins actes seré aixugat per un prorraleig
entre tots els Ajuntaments.
E s llegit el moviment de fondos del mes
dt Juny que dona un total de 545075 pessecobrades per 4872'42 de pagades. "
S'acorda concedir la llicencia de tres mesos que demand el senyor alcalde en Josep
Grau, el dia 8 de Juny passat.
E s pocedeix al nomenament per sorteig de
|o vacant'produïda a la Junta Municipal pel
•enyor Esvertit al passar aquell a regidor,
sortint nomenat en Josep Nin Oestí.
La presidència esplica la reunió tinguda a
Tarragona el passat dia 30 per oposar-se al
augment del fluit elèctric. Diu que alli va
acordar se procedir enèrgicament i pregunta
•i el consistori esta conforme a formar en la
dita campanya. E s acordat de conformitat.
Dona compte també de la reunió de propietaris del barri marítim de Sant Salvador
•n la que's va acordar demanar al Ajuntam·nt 1' arreglo del camí, i qu* mes
fart presentardn aquells unes bases, i un
repartiment a fi de poger en endavant atendrer al mellorament d' aquella barriada.
Desprès d'una discussió es acordat, a proposta de l'Ivern, que la comisió de Foment giri una visita d'inspecció 1 informi lo que proctdeixl.
En Soclas esplica la visita feta a les oficicines del ferro carril ont s'interea·aren pel
pas n nivell, treient-ne la impresió que s'està
•studlant aquell projecte I que no ha caigut
cn olvit.
En P a g è s diu que junt amb en Vidal es per•onaren a La Canadienca ont parlaren de
l'cndagament del enllumenat del Passeig del
4 de Març, quedant convinguts i que breument comensaré aquella reforma.

En Socias parlo del defecte sofert de sempre per l'gigua de Sant Salvador, la qual no
te presló. E n P a g è s oreu que aixó no e»
cosa que parlant al Consistori puga trobor• hi remei; intervenen en Vidal, S o c i ï s , P a gès i Sanabra i per fi es acordat de que's
fassi lo necessari per a sapiguer ont es cl
defecte que treu la presló i aixis poguer endar-ho.
I no havent-hi cap mes assumpte o tractar
ou aixecada la s e s s i ó a les 10'45.

CRÒNICA VILATANA
Ha pres p o s s e s i ó de la Secretaria del nostre Ajuntament, el bon amic en Joan Pascual
Cants, qui fins ora havia desempenyat la del
seu poble nadiu La Bisbal del Penndds.
Al felicitar ai amic Pascual pel seu nomenament, ens plau oferir-li el nostre modest
concurs, tot i desitjant-li el mellor acert en el
desempeny del seu delicat càrrec, i que li sia
agradosa l'estada entre nosaltres.
Ha quedat establert un servei de transports
de vialjers entre Cotuarruga i Sant Salvador
E l transport es fa per medi d un diem-ne
tranvia consistint en dos plataformes, demunt de les que hi hà instal·lats còmodes seients, remolcades per un tractor a gasolina
que recorre sobre carrils i paralelament amb
la platja la distancio entre ambdós caserius
amb uns deu minuts resultant el cutt viatge
força pintoresc i deliciós.
Segons semblo i vist el resultat d'aquesta
prova, el trajecte quedarí ollorgal desde.
«Comarrugo» enfront del «Bellaman fins oi'
«Casal Garbf», dons qu'are tan sol» arriva
devant el xalet d'en Casals,
*•»
Víctima de traïdora I curta malaltia dimecres deixà d'existir a Barcelona la senyora na Concepció Figueras i Socias, f i lla del conegut comerciant d'aquesta vila
en Josep Figueras (a) Xenda.
La dolorosa nova de tan prematura com
Inesperada mort de la malhaurada Concapció, causà a vila fort condol, tant par tractar-se d'una persona apreciada com per les
moltes relacions de la família de la flnada.
AI seu espòs, pare I germans, nostres
particulars amics en Joan i Emili, enviem
el nostre sentit testimoni de condol per
pèrdua tan sentida com inesperada.
Tè la rel'llgió catòlica dogmes sublims qui
parlen a la Intel ligencia, i actes hermosissims qui parlen al cor: un d'aquests fou l'organitzat per les M. M. Bscolapies d'aquesta
vila, amb motiu de celebrar l'entronització
del Sagrat Cor de Jesús en aquell Col·legi.
Al matí i desprès de fervorosa pUlisa dita pel P. Solé, Rector de les Escoles Pies de
Vilanova i Geltrú, s'aproparen a rebre la s a grada Comunió bon nombre de devots.
Molt avans del comens de la funció de la
tarde, ja el verger del col·legi resplandio als
colors de les flors, unes nascudes, altres
vingudes de fora, com flalrosa garlenda posada als peus de l'imatge del Sagrat Cor que
presidis lo festa, en un altar supletori, adornat amb molt bon gust. Se resí el Sant Rosari, el chor de nenes del Col·legi cantí bellament un trisagi, les senyoretes Rosa Vidal,
Dolors Magrifié y Dolors Nin, recitaren una
hermosa poesia i un dialec apropiat al acte, i
el P. S o l é cantí les excelcies del divinal
reialme.
La processó fou un acte grandiós, concorrent hi nenes col·legiales i altres que a elles
se ajuntaren, molles senyores, els nena congregants, i nombrosos senyors, freturosos
de pregonar sa pietat; l'imatge dejesús anava
en un auto rica i gustosament exornat. i al final el clero parroquial presidit pel Sr. Rector.
Al arribar al Col·legi, le joveneta Rosa
Vidal feu ofrena de lo cosa al Rei de Rels.
Aquest entrà en son reialme «nlremiti d'un
emocionat desordre amb Marxa Reial cants
entusiastes, visques i aplaudiments: fou llegit
l'acta de consagració del Col·legi, Comunitat i col·legiales, al Sacratissim Cor; i a c a b í
la festa entre efusives fecicltaolon.s a la Mare
Superiora, senyor Rector. Comunllal, i senyores Rovira i Ribas per l'oferta I ornonj del
auto,

Agraïm l'Invitació que hem rebut de les senyor** directora i instructores, per a assistir-hi.
Dissabte Festa de Ntra. S r a . del Carme, al
Col·legi dels Germons Carmelites s'hi celebraran, com de consuetut, solemnes cultes
en honor a sa Patrona, cantant s'hi al mati
un solemne ofici i a lo tarda una esplèndida
festa rel'liglosa, amb sermó que dití el Rvnt.
Lluís Vendrell.
; També al Col·legi de les Germanes C a r melites, ei diumenge dia 16, s'hi celebraran
funcions rel'ligiose? en honor de sa excelsa
Patrona.

Dimats vinent la societat choral La Lira ne
reunirí en Junta general extraordinària per
a tractar del seu ingrés en la Quinta de
Salut lo Alianza, de Barcelona. Donada la
trascendencia d'aquesta reunió, la Directiva
convida d pendre'hi part n tots el protectors
i altres persones que puguin interessar-los
els ocorts que's prenguin en lo mateixa.

SECCIÓ OFICIAL
REGISTRE C I V I L
Naixements: Una nena filla de Felicià
Barbecho Pizarro i de Maria Josepa Urbano Urbano.

P. P L A N A

I n s p e c t o r de
Major, 10, 1 "

V i d a <• Robo

IWANÉ

" L a Catalana'*
VENDRELL

E l Centre Industrial ha contractat, per a
amenitzar els balls que durant els dies de la
vinenta festa major se celebrarín en aquella
cosa, a la ton aplaudida orquestra «Munnés»
de Barcelona, que tants aplaudiments ha obtingut ja en dit Centre en altres ocasions.
**•
Dema a la tarda, a l'Escola Dominical s'hl
celebrarí l'acte de repartiment de premis o
les alumnes que hi hagin assitit durant l'anyada.

TELÈFON 770

Graduació de vins
i m e d i c i ó de a c i d é s v o l à t i l
es íà amb tota cura i perfecció, mifjansant
l'empleo d'aparells Sallerón Dujarnin, en

J O S E P SOLÉ

Comissionista en fems d'establada i vacarissa

Taberna del Pí

VBNDRHLL

n

J O S E P FONTANA
Recader

VENDRELL
Par
Vendrell:

de

BARCELONA
encàrrecs:
Angol Quimerà,

A

B A R C E L O N A

Carrer del Hospital números, 2 1 9
Rambla Catalunya 42, Bar L a Pagesa
~ \ T / - >
nua pessa de lerra n la partida
V d l C / S n l d o n é , plantada de vinya I
oliveres. S e r é cedida a bon preu. D o n a r í n
raó. carrer de Montserrat, 25.

ES VEÍsTUNA C A S A
donarón raó, Sant Sebastià (Muralla)
mero 9.

nú-

Temporada d' Istfu

Casa Recasens

CONFITERIA
i ULTRAMARINS

Horxates d' atmetlles

AIXAROP8

de Llimó, Ponsem, Grosella, Pinya, Taronja,
Plótan, etc. e t c .

ELABORACIÓ

ESPECIAL D E L A CASA

Proveulos i no en demanareu d' altres

Major, 25

•>

Telèfon

ont

788

aneu a

4>

refrescar

VHNDRELL

Cafès Momotombo
Aquest cafè es ven en gra, polvo i líquit

Compreu el bon cafè marca M O M O T O M B O i es convenseceu que es cl millor

Xacolates

Conserves : formatges

* 0 a Sucres
Cacau t 0 a Galletes
BOMBONS Y CARAMETLOS
Carrer de S a n t a A n a , 3
—
=
VENDRELL

CIMENTS

RÀPIT - LENT - CALÇ HIDRÀULICA - GUIX
QUALITATS

IN M I L L O R A B L E S

Representant per aquesta comarca

PREUS

REDUÏTS

de la important

fumisterfa

PRECKLER

cuines e c o n ò m i q u e s , fogons, estufes i d e m é s articles de calefacció

VIUDA I F I L L D E E. J U L I V E R T

FABRICÀ
Dr.

DE M 0 5 A I C

HIDRÀULIC

Robert, 1 2 - N o r t , 5
I

Assegurances sobre
Accidents

anys.
Matrimonis: Cap.
IMPREMTA RAMON

Tan a l'un com a l'altre d'aquests col·legis
•s podrí guanyar el jubileu de In Porclunculo desde les dotze del mltj-dio del dissabte
a les dotze de la nit del diumenge.

•**

Incendi •

Defuncions: Joan Huguet Cunillera, de
63 anys; Maria Caralt Quixens, de 75

SANT

Platja
Balneari

T e l è f o n 811

Con

tufa

V I C E N S DE C A L D E R S (Tarragona)

Estació de Madrit Saragossa Alacant enllaç de Unies.—Per carretera a 4 klm. de Vendrell

A I G Ü E S T E R M A L S , Clorurades Alcalines, Bicarbonatades,
•Imllar» a les da C E S T O N A I més R A D I O A C T I V E S

Gran galeria de dutxes i banys a tot confort i higiene. Direcció facultativa

Comarruga Terrasse Hotel"

M a g n í f i c establiment situat j u n t al mar
Luxoses habitacions amb bany; en totes, llum elèctrica, lavabos, timbres, etcètera,
DIRECCIÓ - P R E U S LIMITATS - MUSICA - F E S T E S — E X E L E N T R E S T O R A N T
B A N Y S D E MAR — ln«omparable platja per a nens. — Cholets amoblats p«r o famillet
Unic lloc que permet l'estancia de famílies i cura cf adults. — Temperatura deliciosa.

Detalls: a l'Hotel, Telèfon inter. 828-Vendrell i a Barcelona, C. Consulat, n.0 1

