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N O 'S T O R N E N E L S O R I G I N A L S

L'ànima morta
Acció Catalana, la nova organització patriòtica que amb lanta bravesa
esta actuant en profit de la lliberació
Integral de C a t a l u n y a , "va resoltament a la propagació del seu#ideari
per Iss comarques catalanes. «Catalunya, endins» es el crit i es la bandera d'aquesta creuada.
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La Federació Demcratica Nacionalista, conjuntament amb la benemèrita
Unió Catalanista, intensifica també la
seva propaganda en pro del Estat
Català, per totes les contrades de la
nostra terra, talment com si l'activitat
dels uns esperonés l'entusiasme dels
altres.
i Nosaltres que v i v i m a fora del
fogar patriòtic que és Barcelona, sabem ço que representa la tasca empresa; la feina es llarga, I per a que
sigui profitosa caldrà enderrocar el
formidable castell que ha anat bastintse al ampar de la política eixorca dels
partits centralistes, que amb una miopia
inconcebible ha fet malbé la concièndel poble, deixant-la estèril per a la
fructlficació de cap ideari; ni el seu,
ni el dels altres.
• Ells han corromput al poble amb
els seus diners, predicanl·li (oh paradoxa) moralitat i ordre, i ara el poble
cs riu d'ells mentre'ls esplota, I no fa
Cas dels altres que'l voldrien digne i
-amb més llibertat.
í. Les comarques! les comarques ho
seran per llarg temps un pès mort per
a tot ideari. L a vida d'aillament que
per força han de portar, les hi lleva
aquella esperilualltat, filla directa del
lnlercam./i d'opinions. I menys mal
fluan era el senyor Rector de cada poble qui, en nom d'un santíssim ideal
rel·ligiós, els enmenava pel senderó
que ell creia podia ésser-los'hi profitós aqui en la terra.
Avui no, avui a acopi de diners se
li ha anat matant l'anima, i ja no li
queda res més que una estúpida avarícia que l'ha fet tornar insensible als
greujes que li puguin fer en colectivitat.
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Ni per al triomf de les dretes és
Mi Útil, després de maieiar-lo com fins
ara. Sens dubte hi ha, entre elles, j o ves amb prou mèrits per a erigir-se
en directors de les mateixes; pero ells
han ajudat a matar-li l'anima al poble,
I no se'ls escoltaria. N o mes fe voluntat pel be material immediat, que'l fa
riure amb una boca d'orella a orella.
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A la B i s b a l del P e n a d é s

Inauguració del Edifici per Escoles Públiques
La veïna vila de Bisbal del Penadés, que
tantes proves te donades d'amor al progrés,
comprenent que la base del benestar d'un
poble e« la cultura dels llurs habitants, determinà fer un esforç per a bastir un edifici destinat a escoles, en el que s'hi agermanessin totes aquelles comoditats que fan
agradosa la escola al noi amb aquelles altres condicions higièniques que conserven
la plenitut de sanitat en l'individuu.
I es clar que una obra de aital importància els pobles desitjen inaugurar-la amb tota solemnitat, per aixó la Bisbal posà en
aquesta inauguració tot el seu carinyo.
Assistiren als mentals actes el marqués
de Curulla, Rector de la Universitat de
Barcelona, el Governador Civil de la provincia senyor Feliu, el President de la Diputació Provincial senyor Guasch, el diputat de la Mancomunitat de Catalunya senyor Folch, qui portava la representació del
senyor President de la mateixa, el senyor
Luna, inspector de primera ensenyança, el
senyor Bravo, jutje de primera instància d'
aquest partit, el senyor Pons, arquitecte
autor dels plànols de l'edifici, el senyor
Argilés, secretari particular del marqués
de Carulla, el senyor Nel'lo, cap de la

Caixa Comunal de la Mancomunitat, els
senyors Nadai i Llaveria, mestres d'aquesta vila i Salomó respectivament, i un bon
nombre de representants de la premsa de
Barcelona.
Els visitants foren rebuts a l'Ajuntament
pel alcalde en Joan Esteve, els regidors
senyors Mané, Miró, Marcé, Batet, Sumoy
i Cafíls, et secretari en Joan Pascual, el
jutje municipal en Julià Sabanés, el metge
en Joan Oliver els mestres senyora Carolina Roig i Jaume Trujols, i els Reuerents
senyors Josep Bundó, capellà del Hospital
Clínic de Barcelona i fill predilecte de la
Bisbal, Llorens Soler i Jaume Ferré, rector i vicari, respectivament, de la parròquia bisbalenca, Jané, pare missioner i Oliver, rector de la parròquia de Les Pesses.
Comensà l'ordre de la festa amb la benedicció del edifici, que feu el senyor Rector
amb el ritual acostumat i amb assistència
dels alumnes de les escoles.
Seguidament, a l'església parroquial s'hi
celebrà una Missa Major, a la que assistiren les altes personalitats mentades i en la
que hi pronuncià un eloqüent discurs el Reverent Josep Bundó, enaltint la educació

com a base de la civilització cristiana. Una
capella de música, molt nodrida de veus,
executà ben acuradament la missa «Sagrament» del mestre Ribera.
Acabat l'ofici tot l'element oficial, precedit dels alumnes de les escotes i seguit de
quasi be tot el veïnat, es dirigí al lloc on
s'aixeca t'edifici per a fer la seva inangdració oficial. Al efecte, arribada que fou la
comitiva al peu del mateix, el marqués de
Carulla obrí la porta del lloc destinat a escola de nenes i seguit de tota la comitiva
anà recorrent les diferentes dependènclei
fins a sortir per la entrada destinada a nent.
Es l'edifici tot la planta baixa i tes dues
escoles son simètriques, amb espaioses
aules capaçes per un centenar d'alumnes
cada una, amb despatx del professor i els
corresponents llocs per robers, lavabos I
wàters. A la part forana hi ha un esplèndit
pati i una galeria coberta que va de llarg
a llarg del edifici. Llàstima que et mentat
pàti sia enlletgit per una casa que no ha sigut possibe comprar de moment, quin defecte desseguida assenyalà el marqués de
Carulla, encarint als bisbalencs que fessin
un esforç per a fer desaparèixer aquell casalot.

EL BAIX
Immediatament, i desafiant els raigs d'un
sol abrassador, la comitiva oficial ocupà
una bonica tribuna aixecada al extrem de
la plaça que s'ha deixat enfron l'edifici, i
davant numerós públic el secretari de 1'
Ajuntament, en Joan Pascual, llegí una ben
escrita memòria en la que ressenyà tot
el procés que ha sigut necessari seguir
per a lograr posseir les escoles inaugurades, dient que l'obra era netament popular
perquè en ella hi ha l'esforç de tots, desde
la Diputació al mes humil bisbalenc; dedicà
un vot de gràcies a tots, a la Diputació
per l'ajuda prestada, al propietari senyor
Masferré, que cedí gratuïtament els terrenos, a la comissió que s'ha encarregat de 1'
obra, i en especial al seu president Gabriel
Mafïé, per l'amor i desinterès amb que han
treballat, a l'Ajuntament i junta local d'instrucció per la activitat i facilitat de llurs
acorts i al poble tot per l'entusiasme amb
que acollí l'Iniciativa i l'ajut que ha prestat
per realitzar-la, i acabant remerciant a les
autoritats i invitats presents per l'honos
que havien fet a la vila assistint a la cerimònia que se estava celebrant,
Feren seguidament ús de la paraula els
senyors Trujols, Mossèn Llorens Soler,
Luna, Guasch, Folch, governador senyor
Feliu i marqués de Carulla, glosant temes
apropiats a l'acte que s'estava celebrant.
El senyor Guasch, recollint la indicació del
senyor marqués de Carulla, feta moments
avants recomenant un esforç per fer desaparèixer la casa que queda dintre del póti
de les escoles, oferí que la Diputació votaria mil pessetes per a iniciar una colecta a
fí de comprar aquellles parets que ara enlletgeixen i destorben l'arrodoniment l'obra
Inaugurada. Inútil dir lo molt aplaudida que
fou aquestaoferta, aixts com també ho foren tots els parlaments pronunciats.
Acabada aital cerimònia i retornada la
comitiva a Ca-la-Vila, foren obsequiats per
l'Ajuntament les autoritats, personalitats i
premsa assistents a la festa, amb un ben
servit dinar, i a l'hora dels brindis, iniciats
per l'amic Pascual, feren ús de la paraula
en Josep Rovirosa, Mossèn Bundó, el senyor Governador i el marqués de Carulla,
esplicant els tres primers com la vila de la
Bisbal ha sapigut posar-se al nivell dels
pobles qu senten un anhel de melloramenl,
donant a conèixer les institucions que s'
han montat a ia vila, entre les quedescolla
la Caixa d'Estalvis, que, a mes de sotstreurer de la usura al bisbalenc necessitat
destina a beneficnècia i cultura els seus
guanys que li permeten ja enguany fer un
donatiu de 750 pessetes a la Junta local de
primera ensenyança per a que sien distribuides en tres premis de temes en foment
de l'ensenyança, i explicant els projectes a
realitzar i les peticions a fer, a quines ei
senyor Governador oferí coadjuvar; i per
últim el marqués de Carulla oferí uri donatiu de sou peculi particular per engroixir
la sotscripció oberta a iniciativa del senyor
president de la Diputació provincial per a
fer desaparèixer la casa enclavada dintre
el pàti del edifici Escoles.
Als postres es presentà sota la balconada de Ca-la-Vila l'Orfeó Bisbalenc el qual
baix la batuta de son director l'Antón Cornellà cantà en honor dels covidats algunes
compossicions que foren molt celebrades
per aquets per l'ajust i afinació amb que
sigueren executades i que'l públic que
ompíenava el carrer va premiar amb una
forta ovasió.
A les 4 de la tarda prenguérem comiat
la majoria d'invitats éssen despedits amb
grans aplaudiments i seguidament, els que
es quedaren, anaren a presidir una formosa
festa escolar que tingué lloc davant les Escoles! en la que hi prengueren part els nens
i nenes alumnes de les mateixes executant
bonicsnombres de cançons amb gests i gim-

nàstica sueca, i l'Orfeó Bisbalenc i el «Sextet Vendrellenc» que executàreu algunes
composicions vocals instrumentals. En
conjunt resultà una festa sinpàtica que s'
allargà fins al caurer de la tarda.
La entitat «Unió Bisbalenca» volgué
també contribuir a arrodonir la festa i va
organitzar una vetllada literaria-musical a
càrrec dels seus propis elements, que es
vegé afavorida amb un plè a vesar. El programa va ésser interpretat d'una nianera
acabuda, en especial la execució de la obra
d'En Llanas Don Gonzalo o í1 orgull del gec,
en la que una vegada mes demostrà la secció d'aficionats d'aquella casa les seves aptituts, que, a les mans del seu director el
metge senyor Oliver, treu un partit notable de les obres que posa en escena; en
l'obra s'hi distingiren les senyoretes Sans,
Bundó i Mané, i els joves Bajes, Sumoy,
Mafié, Bundó, Casellas, Olivé, Esteve i V i dal, que obtingueren llargs aplaudiments
al final de cada acte. Aixís mateix fou
molt celebrada la interpretació que donà 1'
Orfeó a les composicions «Hime a la Senyera» «La Sardana de les Monjes» «Himne
a l'arbre fruiter» i la «Sardana de la Pàtria», vegent-se obligat a bisar aquesta
darrera.
Trobant-se entre la concorrència el company de premsa i inspirat poeta en Francesc Rossetti, a precs de amistats, durant
el segon ectre-acte recità algunes de les
seves composicions que li valgueren una
ovació per part de la concorrència qse l'escoltà amb gran atenció.
Completà la vetllada un lluit ball de ntt
que anà a càrrec de l'aplaudit «Sextet
Vendrellenc» el qui també havia tocat, al
començament una, fantasia de la sarsuela
La Monteria,
Els bisbalencs i forasters en sortiren tot»
molt satisfets, per lo que cal falicitar als
organitzadors i a quants hi prengueren
part.

Cops de ploma
j a ho han vist. E l s diputats catalans
han parlat al Congrés, Els senadors
al Senat i lots han enfocat la qüeallò
baix el punt de vista desde on cada
un d'ells es mira el nostre plet; pero
lots han coincidit amb que Catalunya
te una personalitat pròpia independent
del reslo d'Espanya I que convé que
l'Estat espanyol la regoneixi i i l'hl
dongui certes llibertats que, cas de
ésser negades, poden portar trastorns
irremeiables.
Ja ho haveu vist. Al Senat, el president bel consell de ministres descendent del moro Tarlc i de renom Alncemas,
ha promès que's cuidara del
assumple a base de roflcialitaí del
espanyol com a llengua; no com v u l gui Catalunya sinó com convingui a
Espanya.
Suposo que no cal que comenti.
A l Congrés ha contestat als oradors
catalans en Qulmet Salvatella.
E s curiosa la psicologia de certs
personatges. S i algú hi havia poc I n dicat per tractar aquesta qüestió era'l
pobre Quimet.
E n primer lerme perquè es català i
encara que ell amb sinceritat cregui
que tot Catalunya està equivocada i
que sols ell i'els pocs catalans que
fan ali amb M a d r i d , son els que van pel
camí de la raó i de la justícia (i aixó
és molt difícil de que n'esligi convençut) havia de pensar qne sol, tot s o l ,
era ell a qui els seus compatricis podien acusar de... digem-ne desertor
de lo que Catalunya creu el seu b é .
— « E s de notar—deia el Quimet—
la divergència dels representants de
Catalunya al tractar cl seu problema.»

PENADES
1 doncs, m i n y ó . Que ja no't recorda
de lo que vol Catalunya? Que Ja has
oblidat lo que deies en els mitins de
propaganda pro Catalunya?N o hi ha dret a dir que quan l'home
veu l'error es un plaga de persistir-hi,
perquè podem anar errats nosaltres i
tú bé (que aixó es dubtós) pero aprofitar-se de petites diferències d'apreciació I fingir ignorar lo que volem, o
be voler demostrar que no tots els catalans volem lo mateix, es ensenyar 1'
adirnadversió contra els catalans, els
teus compatricis veritables, els que la
natura't va donar com a germans, de
llengua, de costums, de tradició i fins
de sofriment i a qui has abandonat
per una casaca i un espasí que sols
serveixen per a lluir el garbo en dies
de recepció.
Després va voler definir les doctrines de Pi i M a r g a l l , Aquest parragraf
el devia tenir preparat per un discurs
quan era federal i com que de cop i
volta's va empassar, l'hi devia quedar
inèdit, I ara l'hi ha vingut bé d'engegar-lo.
S i del altre mon Pi i M a r g a l l ho
sent, quina tristesa deu tenirl
E n definitiva. Que menlres estiguin
convençuts que Catalunya paga i no
pega, aniran mirant-se amb fredor les
nostres ànsies 1 mes endevant la fredor es tornaré ironia i l'ironia sarcasme.
Que no ho veieu que ja comencen a
dir a tot lo nostre, q u e be... que mes
endevant... que f a r e m un projecte...
que confiem a m b la vostra c o l a b o r a c i ó . . . etc.
E l problema de C a t a l u n y a , el tracten alxfs; els altres no'ls tracten de cap
manera.
Al M a r r o c no sabem on s o m , on
anem ni on volem anar, i malgrat les
asseveracions dels governants que
diuen que demé tindrem pau I que ara
anirem tan bé, espeteguen que es un
contento.
L a qüestió social ja la sabeu i amb
tot 1 passar les setmanes i els mesos,
l'enfermetat empitjora i's posa en camí del desespero.
I mentrestant aquest govern de minyons amb molt fum i poc llum que no

gosa a encendrer un mlsto per por i
calar foc, espera i no sab què. Espei
per veurer si'l temps, gran solvent
dor dels problemes que no enverlti
li solventa'ls pendents.
Pero si'ls hi enverina
V. de S E G A R R A

Platge
Comarruga
Veus ací altra bella plalja de
nostra cnconlrada que, si be no pi
tany al nostre terme municipal, podí
considerar-la com a casa nostrada.
Les condicions climatològiques í
situació geogràfica de Comarru
son, si fa o no fa, les de nostre Sa
S a l v a d o r i encara que te en contra 8
condicions de seguretat pels infantg •
en un llac o estany, per cert força d
cuidat, te en cambi per a les pers
nes majors un manantial on brolli
—segons aciensats tècnics—aigui
de qualitats curatives que usades p«
pacients en ses diverses aplicaciOK
d'injecció, bany, dutxa i begudes é
indicadísimes per a combatrer certi
enfermetats i dolencies del organisii
humà,
L l t c on esplaiar-se tot eniodant-si
que conta amb hermosos xalets
consltuccions modernes explèndldi
dedicades a Hotels i B a n y s , rodeja
d'alteroses muntanyes i llocs a propi
sit per ésser visitats per cxcursionil
tes,
Llaetima que amb una nova empenl
que hi dongués altra empresa come
cial per l'estil de la que inicié i
part desenrotllà el projecte de sane
ment
i urbanització, no conv
leixi aquell Hoc en un bell i pint
rec paratge de venereig on acudirii
banyistes de tots els indrets cercaníf
i!
esplai, la frescor o la sanitat
seus cosos malaltissos, que conv
ríen «Comarruga> en un balneari d
més afamats.
Altre aspecte que fa atractives n
tres platges es la benignitat del cii
que permet pasar-hi un excelent 1• vel
nada.
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Caixa de Crèdit

i Estalvis del Vendrell
C a p i t a l desemborsat: 5 0 0 . 0 0 0 ptes. Reserves:

C a r r e r de S a l m e r ó n 13

125.ooo p t e s .

Telèfon

I n s o r i t a a l a A s s o c i a c i ó de B a n q u e s de

774

Barcelona

Banca, Borsa, Valors, Cupons
Descomptes de títols amortitzats—Sotscripcions a emprèstits—
Dipòsits de v a l o r s — P i g n o r a c i o n s — G i r s , cartes de crèdit i ordres
telegràfiques de p a g o .

tigles nts ei í u é s nadoa
isl l
Comptes corrents especials amb llibretes
abonant els interesos màxims de les Banques inscrites en la C o misaria Regia de la Banca privada fundada per l'Estat baix les
seves garanties:
a 8 dies de pre-avís.
.
3 per 100 anyal
a 6 mesos plaç.
. . .
4 per 100 »
a 1 any
» .
.
.
.
4 1 milj per 100 anyal

D'ençà del dia de l'imposició
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EL
També «Comarniga» lloc curull d*
atractius naturals ha tingut de refiar
de les inicialives particulars p e r o b t l n drer algun mellorament com son la
llum elèctrica el telèfon I altres, ja que
les corporacions oficials no li han facilitat ni l'explnnació d'un camí d'amplada suficient p e r a poguer passar hi
dos veicols, tot reconeixent que no es un
vendrellenc l'indicat per tirar res en cara de l'Ajuntament de Sant Vicens de
quin terme forma part aquella colònia,
d'hermosos xalets i altres construccions
qu'es visitada per tanta gent devem dir
que quan un nucli de població ajuda
com cal a les caigués del municipi,
oquestdeu preocupar-se de quc'ls seus
administrats gaudeixin de les condi
cionsindispenblcs d'higiene i sanajanienti ui amb cl desenioíllauient d'
aquell lloc pol venir una confusió de
S drets i deures entre municipis veïns cal
evitar-ho amb temps, doncs que, discutint qui deu fer-ho, fora fàcil vingués
linaempeuíd nagamenl que podria portar perjudicis.
P R R E del

veu rebut que sempre seria un confortant pel qui ha perdut.
Es tan trist el paper de vençut.
P L A Ç E T A S O R T O S A . — M i r e u que
no faltar-li mai les garrofes, i ademés
contar amb dos regidors, una barrialesca batllia i amb un ex de calitat, es
cosa d'estar de sort!
Mes es cosa d'apurar-la massa
aquesta sort fent la servir per a sollicitar l'inslalació d'una mànega per a
regar una sala i recambró.
S i tot el veïnat tingués la sort dels
g a r r o f i n s que passaria?
—Que hi hauria menys pols, menys
presió a les canyeriesi, per damunt de
fot, quedaria sens efecle l'arlicie 29
de ia Llei elecloral.
D E R E B O T . — E l canvi d'horari en
els trens ha influil quelcom en aminorar les raons i disgustos familiars a I'
hora del sopar, ja s'ha acabat el pendrer l'arribada d'un tren com a aperitiu.
Amb el canvi, a n'els de la ploma
sembla qu'els falti quelcom per a facilitar sa digestió sense tren de quarts
de quatre.
Hi ha tanta tafaneria.

VENDRELL
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COMMENTÀRIUM

|
F U T B O L 1 S M E . — Confessem que
itoo som pas forts en aquesta matèria i
Ijíjue nosíre coneixement d'dquest munl'diai esperí .iaia d'ença que's juguen
partits en nostra vila i pobles de mes
| p menys importància.
nt

BAIX PENADES

Fonda del Comerç
— de —

Salvador Bundó (a) Tuis
Passeig de Castelar, 12
:!0!r
Explèndides

OLIS -

Banca i

mmummmmmvTtmamamMmuammsimmmmmmmmmmmmmmmmmnmttmmmmmm'ammmmmmmm

Corresponsal del B a n c

PLAÇA VELLA

N.0

7.-VENDRELL

T E L È F O N 781

Descompte de lletres i demés documents

de gir - Xecs - Comptes corrents-Dipósils
en efectiu - Compra-vcnta de valors - Segurs de canvi - Descompte de cupons Canvi de monedes nacionals i exíranjeres.
Reb diàriament (6 tarda) el canvi tancament de la sessió de Borsa
de Barcelona

A b o n a els següents I n t e r e s s o s
:

Comptes corrents a la vista 3 per 1 0 0
Llibretes d ' e s t a l v i
*
4 » 100
Dipòsits en efectiu a un any 5 » 1 0 0
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Mosaics

millors

son

T O L D R À

(Successor de la Antiga Casa Cerdanyés)

d'Espanya

V E N D R E L L

DE

Variat i extens assortit en genres de les 'mes altes nevetats.
Completa colecció de roba feta per a homes i nens. Tot a preus
limitadíssims.
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Telégrames: P A L A U - BANQUER

SASTRERIA A LA MIDAi

J O A N

Autos de lloguer

BENSINA, A 6 8 CÈNTIMS L I T R E

•

BASAR DE CONFECCIONS

R AGE

•i

Passa a l a 4.° p l a n a

i
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AJUNTAMENT
Sessió de primera convocatòria celebrael passat dimarts, dia 10 dels corrents,
baix la presidència del senyor Alcalde, en
Josep Soler i amb assistència dels regidors
senyors Esvertit, Vidal, Guinovart, Sanabta, Mercader i Pagès.
Cornensa a les 10 de la nit lleglnt-se i
aprovant-se l'acta de l'anterior.
Francisco Quixens demana permís per
obrir un balconet a la casa número 37 del
carrer de l'Estrella.

mmmmmmmm.

habitacions

a m b q u a r t o de b a n y .

, INFORMATIVES

En el joc hi trovem un bell comenpiment, visques i alegria, encar que
ànjb inglés, mes el final ens desagraïda, hi trovem, després del senyal d '
acabament, un c a m p i q u i p u g a tot
!aguantanl-se les calçetes moll impro; pi i que no deixa la sensació d'haver
. presenciat un amical encontre, i ens
ijli ,falta un mútuu perdoneu les p u n t a des de peu i desllorigaments que ha-

Telèfon 764

V E N D R E L L

COMMENTUN

Som doncs futbolistes ruralencs i,
com l'Immensa majoiia d'espectadors
(Presenciem partits perquè la gent i va
arraslrada per la corrent de la moda.

5,

Casa

els de la

J U L I V E R T

Escales, aigüeres, piques, lavabos, watters,
Satretjos, dipòsits, balusíres, tuberies.
Ciments de tota mena, guix i Cals Hidràulica.

Dr. R o b e r t , 11

*

VENDRELL
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T e l è f o n 811

Taller de reparació d'Automòbils i Motocicletes
_

RAMON

DE

CALMET

Especialista dedicat en l'ajustatge i afinatge de tota classe de tipus de (motors de
automovils) tant europeus com americans, executant els treballs de mes precissió
i l complicat.
Móxim rendiment tant en cotxes com en motors d'industria •
IfcECANIBIS " F O R D "

Carrer de Sant Sebastià,

CAMARES? P I R E L L I

24.-Vendrell

Balneari Medicinal de Comarruga
PLATJA

DE

BELLAMAR

OBERTS T O T S E L S SERVEIS A PREUS REDUÏTS

B A N Y S C A L E N T S I D U T X E S :-: B A N Y S D E MAR

C O M A R R U G A

T E R R A S 8 E

H O T E L

Cafè, Restaurant i Habitacions

EL

4.
Teresa Calbó solicita poder emblanquinar la fassana de la casa número 15 del carrer de Santa Anna i desaiguar a la claveguera les algues de la mateixa finca.
Cartes Solé Casanas demana l'arrendament d'un octau de ploma d'aigua destinada a la casa número 100 del carrer de Sant
Magí.
Joan Marqués també demana altre octau
d'aigua per la casa número 63 del carrer
Nou.,
Es llegida una comunicació del senyor
Rector d'aquesta parròquia, i l'Ajuntament
s'endona per enterat, convidant a la Corporació a l'acte del repartiment de premis que celebrarà la Escola Dominical el
diumenge dia 15.
Passa a la comissió de Foment un comunicat en que's manifesta la necessitat
de donar un nou traçat a la línea telefònica que va de l'Ermita a la casa d'En Pau
Casals, al barri de Sant Salvador, per
passar ara per sobre seu una corrent elèctrica d'alta tensió.
El senyor Guivernau, en nom de la comissió de Governació, diu que la romana
i gavia per pesar els tocinos en viu que s'
ha d'instalar » l'Escorxador, valdrà la primera 200 pessetes i la segona 50. Es nomenat encarregat d'aquest servei el mateix pesador de l'Escorxador, en Josep
Mallofré Vidal, assenyalant se que per cada pesada es cobrarón 50 cèntims dels que
la meitat seràn com a pago del sou i I'
altra meitat ingresarón a l'Ajuntament.
1 no havent-hi cap mes assumpte a tractractar fou aixecada la sessió a les 10'14
de la nit.
D c u d e S a n t Walvartor
—Segueixen arribant famílies d'estiuejants que amb llur presència contribueixen
a la major animació d'aquesta platja que es
troba ja amb tota sa esplendorositat. Entre
'Is nous arribats hi figuren les apreciables
fàmilies Godó, Pons, Quver, Socias, Escofet, Parera, P. Güell, Porta, Vda. Subirana i Lluis Gener.
—El passat dimarts, prop de les 6 del
matí foren sentides per molts d'aqui les sotregades sísmiques de que s'ha ocupat la
premsa diària de ciutat.
—La instalació de la línia i xarxa distribuïdora d'energia elèctrica pel enllumenat
està ja acabant-se. Tan es aixís que avui
serà donada ja corrent al local del Casal
Garbí. Hom diu que amb aital motiu aquesta nit en el mentat Casal hi haurà festa en
la que no hi faltarà «piscolabis», ballaruga
i bon humor.
ESPORTIVES
—El partit de fútbol jogat el passat
diumenge pel «Catalunya» del «Europa» de
Barcelona amb el tim local va quedar empatat a 1 go! per banda. El joc desplegat
per amb dós tims fou vistós, si bé es notà
un domini seguit per part dels locals, els
qui feren a mès algun altre gol que anulà
el refre i es perdonaren dos penals.
—Per demà a la tarda s'anuncia un encontre que promet ésser interessant. Jogarà amb et primer local el «Nova Germanor»
del «Barcelona», campió de quarts tims i
guanyador de la copa Presidència. El tim
local es presentarà compost de la següent
manera: Alté»; Nin i Colet; Barnadas,
Marqués i Trayner; Lleó, Mascaró, Martin,
Ivern i Cubota.
—Havent sigut destinat a la estació ferroviària de Reus, ha tingut de deixar

BAIX P E N A D E S

deformar part del equip local, l'aplaudit
devanter Gregori Eloy, a qui desitgem
bona sort en el seu nou destí.
CRÒNICA

VILATANA

Degudament informats podem
avui
assegurar que enguany la vila celebrarà
notables festetjos pels dies de la vlnenta
festa major, a quina organització hi colaboren entusiastament l'Alcaldia i Comissió
de Governació de l'Ajuntament, els senyors administradors de Santa Anna i delegats de les mes importants societats vilatanes.
Tenim entès que al programa res ha de
faltar-hi de lo que composa la festa popular
com son alguns «balls» sardanes i banda
per amenitzar els actes públics; que les
festes religioses seràn verament sumtuoses
i que les entitats i empreses d'espectacles
tenen ja emparaulades diversions i orquestes al nivell de l'importància de la
nostra festa major.
Celebrem aital determinació i serveixin
les presents ratlles de avís als compatricis
i amics de la vila qui viuen fora d'ella, per
a que s'aprestin a visitar-nos.
Diumenge passat a la tarda, a la sala de
lectura de la nostra Biblioteca Popular, el
senyor En Joan Miquel i Cuscó, hi donà
una interessant conferència esplicativa de
lo qne era la implantació del «arrant agrícola» que el nostre Sindicat Agrícol ha
decidit portar a la pràctica amb la finalitat
de buscar solució, o quant menys una yaliosa ajuda, a la forta crissis econòmica
per que avui dia passa la viticultura, acollint-se al «rapport» elevat pel conferenciant en data 19 de Novembre de 1922 al
Consell de govern del Banc d'Espanya,
per a la implantació del crèdit agrícola o
d'empenyorament.
El senyor Miquel 1 Cuscó, demostrà haver fet un profond estudi de les lleis i disposicions legals on deuen haver-se de basar les geetions en demanda de la implantació dels «warrants», i amb paraula fàcil
logrà fer ben comprensible la alambicada
gestió que per a pignorar els seus productes en una entitat bancària d'alta solvència
tenen que recórrer els Sindicats Agricols .
S'estengué en consideracions sobre tés
aventatges que la implantació del «warrant» pot reportar a la classe agrícola,
i demostrà com el paper de crèdit amb garantia agrícola, pot ésser objecte al ésser
conegut, de la copdicia del gran capitalista
si es logra revestir de condicions legals,
lo que faria que la pignoració d'aquest paper fos també fàcilment realitzable, I acabà
assenyalant el procediment a seguir per a
que fos un fet la implantació del «warrant agrícola».
La determinació del nostre Sindicat
Agrícol d'inplantar el «warrant» ha despertat un fort interès entre quants es preocupen de les coses agràries, per això IJO és
d'estranyar que la premsa de Barcelona se
n'hagi ocupat amb extensió.
Entre la concorrència hi vegerem representants de la quasi totalitat dels Sindicats Agricols comarcals, i totes les personalitats agrària de la vila.
El senyor Miquel i Cuscó fou molt felicitat per l'amor amb que s'ha mirat aquesta obra. A les felicitacions rebudes hi ajuntem la nostra ben sincera.

*•*

convidar-nos amb atenta lletra a l'acte de
repartiment de premis del present curs,
que tindrà lloc demà en una de les aules
del Col·legi de les Mares Escolapies.
Agraïm l'atenció i prometem fer-hi acte
de presencia.

SECCIÓ O F I C I A L
REGISTRE CIVIl
Naixements: Cap.
Defuncions: Francesc Gavaldà Baigs»,
de 65 anys; Dolors Urgell Vidales, dl
81 anys.
Matrimonis: Ildefons Canales Grau ami
Magdalena Borrell Gestí.

Durant els dies de la prop vinenta festa
major actuarà al Casino Circo la notable
companyia d'opereta que dirigeix en Lluis
Calvo, la qual posarà en escena les obres
La Condesa de Montmartre el dia 26 i La
Monferia el dia 27.
Forman part d'aquesta companyia, entre
altres artistes, les aplaudides tiples Josefina Bugatto, Esther Oliver, Carme Peris,
Maria Pons, Maria Zaldivar i Cella Garcia i el baríton Matias Ferret.

IMPREMTA RAMON

•

TELEFONO 771

CAFÈ CASINO CIRCO
Menú de gelats
Mantecado
Arlequí de maduixa
Granitzat de llimó

La orquestra estarà formada per la renombrada Planas de Martorell, contractada pels actes i balls que celebri el Casino,
í aupmentada amb cinc professors en les
funcions teatrals.
•

:-:

Ven
tou

1

Horxata a la Valenciana

•

Demà a dos quarts de quatre de la tarda
hi haurà reunió general al Sindicat Agrícol
a fi de tractar l'afer referent al Banc
Agrari. El consell directiu prega als socis
no deixin d'assistir-hi i la puntualitat en 1'
hora de convocatòria.

Cafè pur
Cafè amb aroma
Cafè fi de palada

•«*

Compri a la casa

COLOMB

Hem rebut galana invitació del Consell
Directiu de l'Esbart Foik lore de Catalunya per assistir a la manifestació cultural de
la dança popular catalana que tindrà lloc
demà diumenge al camp del F. C. Vilafranca de la veïna vila.
Agraim la atenció.

Carré Santa Anna, 3

V E N D R E L L

INTERESSANT

Línees d'automnibus Tarragona-Vendre!
(Altafulld, Torredembarra, Creixell, Roda, coinbiíiació F. B. Barcelona.)
Es posa en coneixement del públic, que desde'l dia 14 de Juliol regirà el següent horart

Sortida de Tarragona a les 9 del matí

i

arribant al Vendrell a les 10 per a enllaçar amb el trem omnibus directe que passant p i
Vilafranca arriba a Barcelona a les 12'49. També es pot enllaçar a Sant Vicens amb|
mlxte que va per la línea de Vilanova.

dr

F

Sortida del Vendrell a les 1015
arribant a Tarragona a les 11'15

Sortida de T a r r a g o n a a Fes I2'30 (mitgdia)
arribant a l'hora de dinar al Vendrell i permetent enllaçar amb els ómnibus de Vilarro
dona i Santes Creus.

ta

Sortida del Vendrell a fes 3 de la tarda
a la arribada del tren que ha sortit de Barcelona a les 12'31, permetent aquesta combl·
nació arribar a Tarragona una hora mes aviat i evitant la incomoditat del trasbordl
Sant Vicens amb un mercancies.
Viatge còmode i rapidíssim, Carretera magnífica. Omnibus amb neumàtics. Preu T*
rragona Barcelona i vice-versa, 6'55 pessetes.
Parades: Tarragona BAR N I N - V e n d r e l l FONDA DEL CENTRE

Cafè del C o m e r ç

El l o c a l m e s f r e s c i c ò m o d e del V e n d r e l l

,' El Consell directiu de ta Escola Dominical d'aquesta vila ha tingut l'atenció de

9i
A Sastreriei de pau Quasch •
ex-tallador de la C a s a Cerdanyós

Grans novetats en estams, gabardines,
frescos, drils de tota mena i altres genres

Variat assortit en pantalons fantasia
Preus limitats

Baixada, 6.

Vendrell

f

Gelats de; tota mena.
Licors i aperitius de marca.

^

|
*

Refrescos de primeres calitats.

S e r v e i e s m e r a d i s s l m I a domicili
Telèfon número 809

i

