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pronunciades pel seu fill predilecte

Don Àngel Guimerà
L'ilustre patrici que ac^ba de finar, aquella alta personalitat quina més
kgítlma glòria recaba Catalunya tota, que arreu avui les viles i ciutats catalanes
cordan els actes i gestes amb que s'honoraren algun dia amb sa visita, que
Ois esliman per igual i que també tots recordan les atencions i afalags rebuts
Iti gran poeta, al Vendrell ens en sentim mes orgullosos encara, puig de deió aquí el poble l'ha tingut sempre com a fill seu, aquí passà la infantesa I en% les nostres parets es pastà aquella gran ànima catalana.

ANUNCIS A PRRUS CONVBNCIONALS
RBMITITS: 15 CÈNTIMS LINIA
A^o s'admeten escrits sense firma
NO 'S T O R N E N E L S O R I G I N A L S

s'afanyen en galejar-los I disllnglrGlosari
los; que son entusiastes de les idees
noves si son nobles, pràctiques 1 geQue l'exemplaritat, integritat, idealitat
i
personalitat
del poeta i pensador, sia en
neroses; que s'estimen per sobre de
l'avenir
el
llantló
vivificador de les gestes
tot la llibertat I quan convé fins donen
del
poble
que'n
vida
tant honorareu, i que
la vida "per defensar-la. Digui-ho la de
vostre
esperit
sigui
Vàngel
vetllador de les
la Independència; digul-ho la primera
pureses
de
Catalunya
que'n
vostres obres i
Guerra Civil; I per l'última guerra fraen vostres llavis just closos, obtingueren
ticida que ho diguessin los vendregenial sublimitat; i per sempre, ens lliuri
liencs que m'escolten. I si vosaltres
dels mals catalans que escarniren el fervor
no ho diguessin, parlarien sota la calç que per vos sentiren en vida, sens que jadels emblanquinats fins les pedres de mai vostres santes petjades haguessin siles parets d'aquesta vila escarbotades gut ruta dretera per a llurs desviades, feper les baies, i fora d'ella en lo lloc bles i convencionals inquietuts pàtries.
del gran repòs, si acostéssiu una
orella en terra, vos ho dirien també
les sagrades despulles d'aquells màrtres de la pàtria que pam a pam de-

Aixís ell ho reconeixia i aixís nosaltres ho havem entès sempre 1 per a
demostrcr-ho ens bastarà recordar avui a la nova generació, a aquella generació vendrellenca que de la vida d'en Guimerà en sab poca cosa més que
iquí hi tenia sa casa pairal, un fragment del discurs pronunciat per ell el dia
í? de Juliol de 1887 amb motiu d'un ccitàmenf literari celebrat per laPestc Ma- { e n s a r c o j a enfrada del Vendrell h
Ï,
•Dr, i que ell presidia. Les frasses i conceptes en ell pronunciats denoten prou
primera vegada que'is enemics en s ó
laver viscut la nostra vida vilatana 1 son suficientes a demostrar que En Guide guerra trepitjaren los carrers de
merà era i se senlía tan vendreilenc com nosaltres mateixos.
aquesta vila nobilfssima, la que, reveVeuseles aquí:
rent 1 agraïda, consagra cada any un
Ningú li pot negar al Vendrell la que's terra beneïda, que lleva prime- dia a la memòria dels que donaren la
seva importància, deguda a la situa- renc i bó 1 en dona força, i el tot de vida defentsant-la.
I en mig de tants atractius com ai
ció en qne's troba 1 a les condicions l'enconlrada vendrellenca vé a ésser
Vendrell
enjoien, i m'atreveixo a dir
de caràcter que a sos fills enalteixen. per los que la coneixem Igual que a la
que per sobre de tols, perquè ferint la
Lo Vendrell, vollat de vinyes que el mare, com una mena de paradís que
vista
va més dretament a reflectir-se
pagès amb gust exquisit treballa, ca- tinga per entrada lo més grandiós I
en
l'anima,
hi ha'l que proporciona la
rregades a l'istiu del fruit saborós d' escaient dels portals l'Arc de Barà, ficomtemplacló
d'aquesta frescal brotaon regala a doll fet lo vi ardentíssim ta gloriosa que els segles no han desda
de
joventut
que's va renovellant
per a encendre la sang de les ve- calssat, parlionera que fou també d'
seguidament com les flors d'un jardí
nes. Lo Vendrell, amb ses arbequines encontrades mes grans en altres edats
en
eterna primavera; la contemplació
de verdors cendrejantes i eternes, que son mortes, i per sola'l qua tande
les
noies vedrellenques que son falasí i allà, aixecant-se de les parades tes generacions hlhan passat: uns dies
ientes,
bones, airoses i boniques a tot
|om a pastors de remats guardant los amb los quefers dels negocis o amb
ser-ho, pera encís I admiració de la
^eps que a son entorn pasturan; amb les alegries de festes veïnes o amb
gent
de casa, i de la forastera que hi
ÍOS garrofers de verd csmeralda, que les eines al coll per los treballs de les
acut
de
ben lluny atreta per la seva
jquan los hi basta el fruit d'una collita terres; los altres amb la trlstetesa o
anomenada
tan extesa, fadrí que en
jas'haensenyorlt lo novell de les bran- amb la Ira al fons de les animes a
un ball de Festa Major o de les Fires
portar lo tribut amb tant d'afany escades, que aimen les alenades de la
de
Santa Teresa o en los de carrer de
7martebiona I perasplrar-lasemblaque talviat al proconsol romà en son pala
vuilada
de Corpus o de les",[allre8
í'enfllin per les^ roques enfonzant-hi lau de Tarragona o a balres amb los
diades,
arriba
a lligar conversa amb
les urpes de sos peus fins les entranyes. alarbs guiats per lo rel En Jaume, o n
perseguir los soldats castellans de algunes de les filles del Vendrell, soLo Vendrell amb comarca pròpia que
Felip V o els de Napoleón, no volent bretot de les que fan rotllo, ja es pot
'BO'S confon amb lo Penadés ni amb
ser de França.
l'J'.Z'l 23 3" \ ben dir que al entornar-sen, al pendre
lo Camp de Tarragona, enrondat de
'I carril o la carralera, s'allunya amb
pobles i llogarets i escampadissa de —r-r — - - ! - r- rr""" ""•r r" recansa, perquè deixa en lajfvlla una
m m WMH
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masies, enfeinats, agradosos, esparpart del seu cor emportant-sen, per a
pellant salut i alegria, i a ella i devamartiritzar-lo agradosament, una miI avalota mes encara a la vila del rada ignocenta de dolça picardia d'
llen de bon grat i a corrua feta en sos
mercats dels diumenges. Lo Vendrell, Vendrell el tracte franc de sos ftlls.'que
uns ulls bellugadissos i plens de llum
pals límits comarcals li senyalen ben parlan amb lo cor a la mà a tothom; 1 de bondat, i una rialla franca i grolluny, terra endins, moiitanyes blavo- que son emprenedors a casa I a fora closisslma de alguns llabls encesos
ies, i a l'enfront lo sorral de les ona- d'ella en llunyanes terres; que acullen del color de la cirera temptadora..,
des (les llunes que aquí es diu), a I ' amb los braços oberts als forasters i
«tiro banda del xamós Pló de Mar, fent-los asseurer o l'entorn de sa llar,

La vostra llevor, vera ànima catalana,
esta fecondada per la noblesa i humiliat
de procedir, i allunyant-vos de tota supèrflua i mai sentida ostentació, sols ambicionareu escalar el lloc de viril lluitador
per a gaudir plàcidament el fruit assaonat
per una fidelitat constant poc imitada i
vivint tota una existència que serà precursora i reflexe per a els homes que guardin
llur escupina per a eclipsar en el nubols
del oblit a tot aquell que aixecant la veu
redemptora de la personalitat nostra, sigui el cargol bavós i traïdor, miloca oportunista per a qui no hi ha prou aigua per
a rentar-li llur desmesurada vergonya.
I açó, us ho diu un compatrici que tot i
no havent militat mai en cap partit polític
ni en cap fracció catalanista, estima a Catalunya i a les seves coses, perquè català
l'ha fet la naturalesa, i perquè la vostra
vida d'apostolat, de poeta, de dramaturg i
d'home honrat, ha sigut tot admiració,
deixant terreny abonat per a que demà al
brotar nous plansons s'enmirallin en la
vostra personalitat, exemplaritat, integritat i idealitat duta fins caurer en la tomba
que Jo m'hi inclino i beso respectuosament.
AMADEU MARTORELL
Vendrell. 2 3 J u l i o l 1924-

Aquest número ha sigut passat per la
censura milütar

EL

Econòmiques i financieres
La campanya portada a cap per
E l Imparcial tocant a somttent contra
Alemanya pel tarugo dels marcs, no
cs pot compendre de cap altra manera
sinó que necessitant aquest periòdic
un assumpte de palpltant Interès pera
aostenir-se ha inventat \'Asoclación
de Tenedores de Marcos i es natural
que havent-hl tantes víctimes de
aquest timo tots hagin acudit a la crida. No puc creurer que l'hidràulic
Qaset hagi emprès en sèrie la campanya dita.
Sap de sobres aquest senyor que
legalment no pot fer-se rès ja que el
comprador d'aquesta divisa al f«r-ho
a preus tan exessivament baixos ho
feia per l'avaricia de fer-se ric depresa. I ja podia pensar que no era possible un negoci tan fabulós.
Que Alemanya ajudava a la baixa
o sa manera en perjudici de les demés nacions, no pot haver-hi dubte,
mes cal confessar també que aixfs
com en ei timo de les misses el que
rep una cuantiosa suma dintre d'un
sobre amb i'encàrreg de gastar-la tota
cn misses, mitjansant l'entrega d'una
petita canlitat com a dipòsit i garantia de son comès, ho fa ja amb la Intenció de quedar-se-la i quan al obrir
el sobre troba en lloc de bitllets de banc
retalls de diaris, te un gros desengany
no vegent fins allavors que ha sigut
llmat, en ei cas present al veurer esfumades les cuantioses sumes invertides que's conformi també i es deixi
dassambleas y asociaciones que tot
son cuentos del diari avans dit.
De la única cosa que pot exclamarse el tenedor dc marcs es de que si al
públicar el govern de! Reich ei decret
retirant la garantia or de sa moneda,
ala comensos de la guerra, l'cmbaixadordel paternal estat espanyol hagués avisat al seu govern i aquest
hagués fet pública la pèrdua de dita
garantia, com a mida previsora. Iota
vegada que governar es prevenir, segurament que'l timo no hauria sigut
de bon tros tant greu, puig que molts
no s'haurien embolicat a comprar billets per a fer paperines.
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BAIX PENADES

(Retirat del nombre passat)

Parlem de Sant Salvador
Es una mala còstum de l'home el
no trobar rès ben fet i considerar que lo
que tenim no ho sabem aprofitar, tot
i pensant que si ho tinguessin uns altres ho farien valdrer i seria lo que
realment hauria d'ésser. Aixó en moltes ocasions no és mes que ganes de
parlar, puig que amb una miqueta de
bona voluntat esdevé tot lo contrari, i
la obra bona es realitzada i portada
a terme.
Un cas semblant sol passar entre
la vila I el seu barri marítim. En
aquestes mateixes columnes he llegit
diferentes vegades I darrerament no
fa gaires setmanes, que Sant Salvador es troba en un estal de deixadesa per part de l'Ajuntament que apel·la de veurer, i alxó, efectivament
es veritat ^ A quin motiu cal atribuir aquesta deixadesa? A nosaltres ens sembla que es degut a que
fins ara els Ajuntaments sols s'han
fixat en lo que'ls ha costat lo fet per
aquesta barriada marítima i com que
no han calculat els beneficis que ella
reporta a la vila, han vingut a la definició errònia de que ella era un gros
perjudici per la caixa de la Vila.
Veusaquí el molíu pel que es mirada de reüll, per alguns encar que no
tots, aquesta platja tan estimada de
quants la coneixen i per la que'n senten Inclús enveja alguns pobles, puig
tn «lla s'hi troba repòs, Iranquilitat I
democràcia entre la seva colònia estiuejadora que es comporta a igual
d'una númerosa família, cercant sols
el benestar de tots I deixant de banda
aquella empipadora ellquela tan molesta com Indispensable a totes les
platges que s'han donat per anomenarse de moda, mentres que cap d'elles,
inclús les del Nort d'Espanya, son ni
tan bones, ni tan xamoses ni tan
neles de natural com ho és la nostra
de Sant Salvador.
Cal que la Corporació Municipal
vendrellenca es convenci de que la
platja es una perlíongació de la vila
i de que'ls veïns d'aquí necessiten que
s'els mani I ordeni lo que deuen 1 tenen que fer, estimulant el cumpliment
dels preceptes higiènics, fent complir
les ordlnacions municipals, fent emblanquinar uns darreres de cases que
donen al carer (que no hi ha dreta
que estigan tan descuidats i negrosos)
fent arreglar uns solars quines parets
es desmoronen sobre la via pública
amb veritable perill del vianant i son
un grau botxorn pels qui consenten
tal abandó, i en una paraula, fent respectar aquí la autoritat municipal tal
i com es fa respectar a vila al barri
de Prança o al de la Barceloneta. Pensi l'Alnntament que'ls veïns d'aqui
paguem lo que sens mana pa%ar i
per tant tenim perfecte dret a ésser
tractats amb una mica de voluntat.
Molls vendrellencs no deuen haver
encara pesat els beneficis que'ls reporta el seu barri marítim i pocs seràn
segurament els que sàpiguen que hi
hà moltes setmanes que no baixa de

moni del nostre agraïment i conslde
ració

un miler de pessetes diàries lo que la
colònia deixa a la vila, entre la plaça
mercat, i altres botigues del comerç
en general; a mes del gros dispendi
que's deixa dintre les arts i oficis, cn
particular entre'! ram de construcció.
Si algú ho volgués escalir veuria com
dona mès a la economia vendrellenca
aquest barri del que tan poc relativament es cuidan, que'l carrer mellor
de la vila, que deu ésser el mes ben
culdat.

J. F. S,
Sant Salvador, Juliol de 1924.

Coses

Es cert que algom s'ha fet per Sant
Salvador, peró també no ho és menys
de cert que la majoria de mellores han
sigut degudes a la iniciativa particular
I que mes d'una vegada aquesta en
lloc de trobar un apoi ha trobat la indiferència i fins l'abondò, com fa poc
ha succeït amb la que tingué el palrlcl
En Jaume Carner, qui gestionà una
carretera que desde la platja anés a la
estació de Sant Vicens, i l'Ajuntament
que amb relatiu esforç podia convertlr-la en realilat,ha deixat que's perdés
lo concessió. Això no deuria d'ésser.
Sort de que'l Casal Garbí procura
pel ben estar de lots, xics i grans,
pensant sempre amb el dia de demà.
Ara mateix està buscant, la manera de
que'l camí que passa per darrera les
cases pugui coníinuar fins a la hisenda de ca! S o c í a s i d'allí sortir a la Estació de Sant Vicens, a quin efecte si
es troba la sombra de la ajuda del
municipi, conforme a la nova llei municipal, sens que a aquest li tinga que
costar rès, es podrà realitzar una mellora que seria molt beneficiosa per
tots.
EL BAIX PENADES ha sigut sempre el
qui amb major interès ha defensat
davant el municipi i la vila del Vendrell la conveniència de molles mellores, per lo que en nom del barri de
Sant Salvador li prego rebi el testi-

—Ai que anem malament!
—No ho podrém soportart
—Poc remei hi hà per a nosaltres
—Son exclamacions del temps!
Hi ha qui diria, mes nosaltres, encat
que velis, no em sentit dir mai lo coiv
trari.
Ni quan les vaques grasses de ie
guerra mondiai en quina època el pa<
per moneda inferior al represenlallu
de cent pessetes restava poc menyj
que abolit, havíem sentir dir a la geni:
—Ara aném bè!
—Podem afrontar lo que's presenll
—Ara sí que no cal palir!
I es que el queixar-nos ho tenim
a la massa de la sang.
I tol queixant-nos arribarem, niollj
de nosaltres, a Nadal I qui no menjj'
rà gall, tindrà colomí, per Pasquí
la mona, de un o de deu ous, peró,
mona, i per la Festa Major posarem
ei vi en fresc perquè no el podem ven
drer i lluirem el trajo nou i sentiren
tocar la sardana i potser la ballaren
i tot.
Si no fos ei potser demà, avui ma
teix ens moriríem...
El Repartiment municipal de l'anj
passat, ha sigut ei cavall de batalli)
de la setmana.
Les comparacions han estal a l'or
dre del dia.
Tothom es troba massa carregat
meS ningú vol rebatrer aquesl carn
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gament, real o suposat, de claranf la
ar verilat de llurs renles i guanys sinó
comparant, sens tenir en compte queno
hl hà res més mentider que les aparièncles.
Quina llàstima que no's pugui tocar
a cobrar. Com carregaríem!
I vajat Tonto seria de no fregir qui
llngués la paella pel màneg
Una revlala estrangera, després
d'una sèrie de conslderaclóns de gran
amenitat, es converteix en defençora
de la cultura ffsica i llença al mercat
(sporllu mondial cinc flamants esports
que recomana especialment a les senyoretes de totes edats que vulgau tenir cura de sa saiud i bellesa.
Aitals exerciscis esportius els ano
.mena Skobing, Pluming, Cering, L a }ating\ Cusining donant-ne expllcalió dels diversos moviments I fasses
del joc i ressenyant els Instruments
que's necessiten i que, per cert no son
pas cosa nova ni de l'altre mon.
Segons el professor redactor de
l'el logi, aquests jocs representen la
quinta escència de la salut física I moral de lesdamisel lesquiels practiquen.
Quan veurem a les nostres hermo8es vendrellenques practicar tan útils
ísporls?
S. V.

ESPERAN PISTES
Apareix l'Esperanto
iQnina acollida podia esperar,
doncs, el modest llibret titulat «Llenua Internacional, Piòieg i manual
omplet» que un fosc sommiador,
jlmflganl·se sota el seudònim de «Dr.
speranto» (ci qu'espera, es que te
é), acabava de oferir al món, en
887?... Burles, iniferèncles, atacs...
Pplfíclls foren., e/i veritat, els primers
lemps! Paro l'obra de «Esperanto»
o a'enrunà davant l'adversitat dels
ents. Estava construïda sobre expllents fonaments. Era un monutntnt tan sòlid com hermóa.
En una interessantíssima carta.
Lluís Llàtzer Zamenhof ha historiat,
breument, els orígens de la seva llen|ua internacional. Escoltemla:
Seguirà

DEPORTIVE5

La festa del Pedal
Aquesta festa que ha sigut organitzada
pel confrare vilatà Penades Deportiu, i
| ipte eítava anunciada per avui dia 25, ha

:
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sigut aplaçada pel diumenge dia 27 amb
motiu de tindrer assenyalada per avui la
seva f.rribada a Barcelona de retorn de
França on ha près part a la gran cursa
«Volta a França», el campió del ciclisme
En Jaume Janer a qui dispensarén una
gran rebuda les entitats ciclistes que també tenen promesa sa presència a la Festa
del Pedal que tindrà lloc a vila.
Tenim entès que entre'ls que faran acte
de presència el vinent diumenge hi figura
el mentat campió senyor Janer, que vindrà
acompanyat de les mes rellevantes figures
del ciclisme català.
Al programa organitzat per aital festa hi
figuren els regüents numeres:
A les nou del mati: arribada oficial dels
ciclistes de Valls, Vilarrodona, Bràfim,
Rodonyà, Bisbal del Penadés. Essent rebuts al Font de la carretera de Valls pels
ciclistes vendreilencs.
A dos quarts de deu:' arribada oficial
dels ciclistes de Reus, Vilaseca, Tarragona i Torredembarra, que serón rebuts al
final de la carretera llarga pels ciclistes
• vendreilencs.
A les deu mati: arribada oficial de les
entitats ciclistes de Barcelona, entre elles
I' «Esport Ciclista Català», «Unió Sportiva de Sans», «Unió Ciclista Andresense»,
«Agrupació Ciclista Montjuïc», «Club Ciclista Sitgetà», Secció ciclista A. A. O.
de Vilanova i Geltrú, Delegació del
S. C. C. de Vilafranca del Penadés, i altres, que seràn rebuts al encreuament de
les carreteres Reial de Vilafranca i Calafell.
A les onse: després de les salutacions i
benvingudes entre tots els ciclistes, a dos
de fons es dirigirón aquests a la Casa de
la Vila on saludaran al Magnífic Ajuntament, passant pels carrers del Dr. Robert, Jaume Ramon, Plaça Pi i Margall,
carrer de Salmerón i Plaça del Dr. Murillo.
Després de depositar els banderins de les
entitats assistentes, anirdn desfilant pels
carrers de Salmerón, Baixada i Dr, Robert
fins al camp «Estadi Vendrellenc».
A les dotze: en el mentat camp, cedit
per la junta del Club d'Esports, s'hi celebraran carreres de cintes i obstacles, acabat amb algunes interessantes exhibicions
de treballs sobre bicicleta que farà el popular equilibrista En Ricard Escaié, qui
graciosament ha ofert sa cooperació per
coadjuvar a la obra benèfica de la Festa
del Pedal.
A la una: Banquet de germanor a la Fonda del Centre, que serà presidit pel M. I .
Sr. Governador Civil de la provincià i Sr.
Delegat governatiu del districte.
A les quatre de la tarda: Carrera de
neòfits que's correrà al circuit Vendrell
Llorens Banyeres Arbós Beiivey Vendrell,
dues voltes, o sian 40 quilòmetres, en la
que s'hl donaràn els següents
PREMIS
1.0 Copa Quinovai t & Escoda.
2. ° 2 tubolars extras, Hutchinson S. A.
3. ° Un manillar, premi del Centre Industrial.
4. ° Premi de la Agrupació de Corredors
Ciclistes Catalans.

5. °
6. "
7. °
8. "
9. "
10. °

:
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Bomba pública:

Premi de la Casa Badia.
Premi de Josep Jané, de Creixell.
Una ampolla Cognac Tarragona
Una ampolla de Espumós Raventós.
Una empolla de Espumós J. Miró.
Premi de Josep Tresguerras Barón.
PREMIS ESPECIALS
Copa de la Mancomunitat de Catalunya: al corredor que dongui la volta amb
major rapidesa.
t
Copa Sanromà: al primer corredor que
donant la volta passi per aquesta vila.
Llista de corredors inscrits:
1 Vicens Rocias, del Vendrell.
2 Ramon Guinovart, del Vendrell.
3 Pere Nualart, de Arbós.
4 Jaume Riembau, de Creixell.
5 Joaquim Medinaceli, de Vilafranca
6 Joan Marcé, dels Monjos.
7 Anton Marcé dels Monjos.
8 **
g ** *
10 Isidre Ferrer, de Vilanova i Geltrú.
11 Cristòfol Giralt,
id.
12 Joan Codorniu, de Vilafranca
13 Miquel Rovira,
id.
14 Josep Ribas, de Renau.
15 Salvador Solé, de Beiivey.
16 Joan Gómez, de Vilanova y Geltrú,
17 Josep Ferrer, de Sitges.
18 Josep Balcells,
Id
A dos quarts de vuit: a la sala del Cine
Tívoli I durant els intermedis, s'hi subhastaran els números sobrants del sorteig benèfic, procedint-se després al sorteig dels
obgectes que han sigut amb aquest fí cedits a la Direcció. Les cantitats recaptades aixís com el nom de les persones favo-

Jaume Ramon, 1

escudes serà publicat en el nombre vinent
d'aquest periòdic.
#

* *
Desde Sant S a d u r n í de N o i a
F. C. Atlètic Martinenc, 2.
Finalista del D

Sant Sadurní F. C. 5
Campió del Noya
Una de les més resonants victòries aconseguí diumenge passat l'equip local jogant
amb et potentíssim equip de ia barriada de
Sant Martí.
Constituïen l'equip forà valiosos jogadors de gran, vàlua tots ells poseits d'un
jocs ràpit i meravellosa combinació.
No hi ha que fer contar com jogà l'equip
local, doncs, només direm que en dit partit actuà com poques vegades l'hem vist,
jogant tots ells amb coratge i d'aquí s'esplica la resonant victorià que obtingueren
sobre tan temible equip.
Bisbal del Fenadési
El passat diumenge ent visità l'equip de
l'Agrupació Orfeónica de Vilanova, de quin
equip formen part figures ben renombrades
en la comarca com son Olarla, Borrell,
Alemany, etc.
El partit fou un dels millors 1 mes ben
jogats que havem vist en ei nostre camp, 1
en el qual el nostre equip disputà molt aferrlsadamennt la victorià al fort equip vilanoví.
A la primera part i de resultes d'un formidable xut que reboté al pal i penetrà a
la xarxa els nostres s'apunten el primer
gol, essent inútils els esforsos dels foras-

Caixa de Crèdit
i Estalvis del Vendrell
Capital desemborsat: 600.000 ptes. Reserves: 125.ooo ptes.

Carrer de Salmerón 13

Telèfon 7 7 4

I n s c r i t a a l a A s s o c i a c i ó de Banques de Barcelona

Banca, Borsa, Valors, Cupons
Descomptes de títols amorlltzats—Sotscripcions a emprèstits—
Dipòsits de valors—Pignoracions—Gira, caries de crèdit i ordres
elegrafiques de pago.

en meles iiaiials l
Comptes corrents especials amb llibretes
abonant els interesos màxims de les Banques Inscrites en la Comlsarla Régia de la Banca privada fundada per l'Estat baix las
seves garanties:
a 8 dies de pre-avís.
.
.
3 per 100 anyal
a 6 mesos plaç.
. . .
4 per 100 »
a 1 any
» .
.
.
.
4 1 mil) per 100 anyal

D'ençó del dia de rimposicio

mm

EL
ters per a empatar. A la segona part les l i nees vilanovines es presenten totes canviades i es llencen a un joc fort pero net
per tal d'assolir la victorià, els nostres però
logran contrarrestar el seu joc 1 arriban a
inquietar seriosament al porter foraster,
tirant dues cornes seguides sense rusultat,
en un altre atac local, els forasters encorreixen en penalty que l'Olivella llensa intencionadament a fora.

BAIX PENADES

per a i x ó , jo trobaria b é si l'Ajuntament del Vendrell, amb el dret que té
de propietat de la p l a ç a , puig l a t é i n s crila en cl Registre al foli 205 del t o mo 567 dels llibre 73, la d e c l a r é s sobrant de vf i pública per a fer-ne solars per edificar.

Aquest es el meu Heal parer, si a l g ú
me sab donar arguments s ò l i t s en
contra, com que no parlo apasionaEl mig centre orfeónic juga horrors i es
d a m e n í , potser, com ja he dit avans,
catisa de donar pilotes als seus davanters;
frec kic contra els locals, que tirat es re- canviaria de parer. E s clar que el meu
matat molt be pels locals; l'Olaria volguent
parer es mol pobre i no val r è s : se
l'empat centra la pilota tornant a caurer
podria anar a un plesbicit, p e r ó q u e
els locals en la mateixa falta, tirada sobre
aquest fos ben fet, de manera que els
gol, bloca molt bé el porter bisbalenc, mes
que fossin a favor o en contra de la
cau i la pilota se li escapa, essent remaplaça poguessin emelrer el seu v o t i
tada dintre la xarxa i valguent la victorià
escoltar les dues parts per a que no
als forasters, doncs tot seguit acaba l'enpuguin dir mai que se'ls ha fet coaccontre.
ció. Per lo tant acabo com e l j e r a m i a s
El públic sortí satisfet doncs presencià un
Rua: qui mes hi s à p i g a q u i mes h i
partit de bon futbol puig tots dos equips
digui.
posaren llur voluntat per a sortir-ne vencedors.
R.M. B.

Desde les platges
Sant Salvador

lo també demano la paraula
En E L BAIX PENADES corresponent
al 5 de! corrent hi ha un article firmat
per Jeremias Rua que encapçalat amb
el tflul «Demano la paraula» parla de
ía necessitat o no, de conservar la
plaça de Sant Salvador on hi ha, fa
temps, mes quanles requíliques palmeres
que no saben el que fer,
si créixer o ben morir. En dit article
s'hi fan afinades observacions sobre
l'eslat de dita plaça, la manera de
conservar-la, de transformar-la, etc.
Com que a Sani Salvador hi ha
qui es partidari de conservar la I
fins fan atmòfera entre els conveïnsd e
dita platja per a que la plaça no desapareix!, jo esperava en EL BAIX PENADES de fa dos setmanes o en el que va
sortir la setmana passada algun escrit
degutalspartidaris q u e r e b a t é s a m b a r guments sòlits l'article avants indicat.
i S e r a que no en tenen? perquè no hi
ha dubte que de la discussió en surt
la llum, i aixís com ara jo estic d'
acord amb lo que diu en Jeremias
Rua, potser siem fessin veure les coses sense apasionament canviaria de
parer; es clar que comprenc, que'ls
que tenen terrenos prop la plaça quedan perjudicats; peró per engrandir
Barcelona, quantsnoen sortiren perjudicatsl i jo en s é alguns que's van sacrificar, amb gust per el bé de tots, i
com jo desitjo l'engrandlment de S a n í
Salvador per aixó pregunto ÍP er
on se pot engrandir? i p e r la banda
de llevant? ho veig difícil perquè hi
ha Les Madrigueres; per la banda d«
Ponent per ara no hi ha camí I s'ha
de voltar per la sorra per a edificar;
queda algun solar i la plaça i els terrenysquchihapervendrea labandad el
darerra; aquests amb el temps, si Sant
Salvador creixia, no hi ha dubte que
fambè s'anirian poblant peró la impressió general que Jo mes he sentit
es la de preferir els que miran al mar
per la bona vista que ells lénen, per lo
íant, aquests lindran sempre prelació;

Comarruga

La nova societat "Club Bellamar"
—El passat dissabte tingué lloc a Comarruga la inauguració del «Club Bellamar»,
entitat formada enguany pels veïns estiuejants d'aquesta bonica plat ja i que disposa
de un elegant i pintoresc local construït exprofés arran mateix d'aigua.
Desprès d'un castell de focs artificials hi
hagnè lluit ball amb orquestra, amb assistència de tota la colònia i molts els forasters del Vendrell, Vilafranca, Sant Vicens
i Arbós. El nou local que restà ben atapaït
de balladors, estava bonlcament adornat.
Aprofitant un intèrval de la festa, foren
obsequiats amb pastells i xampany el Sr.
Delegat Governatiu, Alcalde del Vendrell
Sr. Alsina, el senyor jutge de 1 8 instància
els senyorsNotari Secretari del ajuntament ,
secretari de la delegació,totsde! Vendrell,
i altres que sentim no recordar quinshavien
sigut convidats a la festa. El president del
Club Bellamar al alçar la copa parlà eloquentment palesant bells desitjós de progrés i confraternitat entre Comarruga i
Vendrell.
—La Comisió Directiva del «Club Bellamar» quedà formada en reunió general tinguda de la següent faisó; President: D r .
Francisco Campllonch, Tresorer: Sr. F .
Bordas, Secretari: Sr. Joan Trillas, Vocals:
Dr. F. Chercavins i Sr. Joan Cortines.

Subscripció
oberta a f a v o r de les f a m í l i e s dels
cinc m a r i n e r s desapareguts d'
una barca de pesoa a l a v e ï n a
platja de Calafell.
Pesete»

Suma anterior

501'45
5'

Total.

506'45

E. LI. E

Tots aquells qui vulgan contribuir-hi poden passar-nos llurs donatius dels que'n
donarem successivament compte.

INFORMATIVES
CRÒNICA V I L A T A N A
Amb motiu de la Festa Major adelantem
un dia la publicació del present nombre, i
aprofitant la avinentesa direm que desitgem
a tots els nostres conveïns unes delicicioses
festes, i als forasters que'ns visitin que'ls
sia ben'agradosala estada entre nosaltres.

Amb tot i que durant la setmana han sigut moltes i ben grasses les nuvolades que
han passat per damunt aquestes terres, la
pluja no s'ha decidit a caurer; sols un fort
ruixat acompanyat de trons i llamps durant
la nit del dimarts al dimecres mullà el terrer, mes amb tan poca intensitat que sols
mereix el nom de regada.

f •»•
—A tots els Restaurants de les platges s'
hi venen els mellors vins de taula

Marca "Molí de Vent"
*•»

Entre la joventut vilatana ha surgit d'una
manera ben intensa la afició a volguet
apendre de puntejar la sardana éssent alguns els domicilis particulars on aquella ensenyança s'hi es feta, com aixís mateix en
algun lloc públic, entre ells al Cafè del Comerç on cada vesprada s'hi convoca numerés jovent que aprofitant les sardanes que
toca el piano elèctric d'aquell establiment
forma animades anelles de futurs sardanistes.
També al Centre Industrial el diumenge
passat es vegeren animadíssimes les l l i çons que hi donaren un estol de joves tarragonins.
Fer avui a la tarda hi ha anunciat al
Camp Estadi un encontre entre'l primer local i el primer del «Gimnàstic de Tarragona.»
Per demà dissabte altre encontre entre'l
vendrellenc «Juventus» i «Atlètic Vallenc».
I diumenge lluitaran el primer local amb
el «Catalunya Nova», del C. D. Europa, de
Barcelona.
La Junta del Sant Hospital d'aquesta vila
ens fa a mans la següent comunicació:
«Distingit Sr, nostre: Aquesta Junta es
proposa per la present pregar-vos tingueu
a bè fer pública la generositat del altruista
vendrellenc senyor En Miquel Berenguer
Dilla, qui donant una prova més de l'interés que l i mereixen els nostres pobres malalts i assilats, ha volgut, amb motiu de la
festa major, fer una caritat de 500 pesetes.
Per quin acte vol aquesta j unta donar públic remerciament al donant.»
B A N C A
P A L A U
Queda oberta la negociació dels cupons
venciment primer d'Agost corrent.
**•
En la darrera sessió tinguda pel consell
municipal fou acordat fer constar en acta
el sentiment per la mort del preclarfill predilecte d'aquesta vila don Àngel Guimerà, i
trametrer als familiars del mateix la expressió de condol per tan sentida pèrdua.
« • •
En el sorteig de pòlisses darrerament
efectuat pel Banc Vitalici d'Espana, celebrat el passat dia 14 dels corrents, correspongué un premi de mil pessetes al assegurat Joan Calvet, de Bisbal del Penadés, tenedor de la pòlissa número 14.680.
Son representants del dit Banc en aquesta comarca nostres amics Borrell i Plà.
* * *
SEDimecres a la vetlla es reuniren al Centre Industrial molts socis del mateix i altres
del Sindicat d'Exportadors de vins, firmant
un escrit de protesta col·lectiva contra la
totalitat del repartiment municipal per eixugar el dèficit del pressupost.

Espectacles
Teatre Casino Circo

Companyia de declamació Lluelles.
Dia 26 nit. L a comèdia en tres actes,
«Bon amor no vol cadenes» posada en esca na amb tota cura.
Dia 27 nit. E l drama en quatre actes, traduit en francès, baix el títol «La Flama».
Sintonies per la Orquestra Planas de
Martorell.
Tívoli Vendrellense

Companyia Bergés—Santpere.
Dia 26 nit. L a tragi-comedia en quatre
actes «La Campana de Gracia o HI F i l l de
la Marieta» amb decorat i trajos exprofesos.

Dia 27, tarda i nit.
Sesions de cine i variatés. La cinta extraordinària espanyola, «La Dolores», segons
l'obra de Feliu i Codina.
Estreno de la produecció americana, «El:
Tresor de la Carabela», completant el programa la cinta còmica, «Cara Roja.» Debut
de la jove i simpàtica cançonetista. Blanca
de Palma, amb extens repertori i luxosa
presentació.

SECCIÓ O F I C I A L
REGISTRE CIVIL
Naixements: un nen fil! de Salvador So
cias Domingo i de Serafina Pina Soria
un nen fill de Pere Urpí Planes i de Maria
Baldris Rovirosa; un nen fill de Pau Trullà
Borrut i de Maria Nin Maflé.
Defuncions: Rosa Soria Villarroya, dt
3 anys, Cristina Baixa 30; Pau Ibecas Ro^
bles, de 11 anys. Sanatori S.Joan de Deu,
Matrimonis Salvador Rius Fortuny arabí
Magdalena Gibert Martí,
"
IMPREMTA RAMON

:-: TELEFONO 770

flnton Negre
AQRNT DB GAMBI I B O L S A

Plaça Catalunya, 1 6 , \." : Teléíon 3 í 1 7
—

• — I X T I ' . U V K MN

V í i l o r s : C u p o n s : Ofros : P s é s t a m i
: postals sobre v a l o r s i «n?,rcaij©f íeí !

RENTISTES: La póliça de Ajent, eí
un títul de propietat que fa ii reivindicable!
els valors adquirits mitjansant la seva intervenció.

U m i la M a de M i i l i i i
d'aquessa vila una casa-torre enclavada en
un solar de cobuda 19.000 pams quadrats,
prop de la Ermita, amb aigua pròpia faltant-li tot el decorat interior. També s'
arrendaria acabant les obres si els tractes
con vinguessin. Per informes dirigir-se ala
Oficina de Telégrafos del Vendrell.
;:.·-^,^5/:u;r5rt,-:M'Kj.ï

•£^zviiíís&í*mjmv*:l**z.

.^^mKíl

Per 1.500 pts. es ven la casa

senyalada amb el número 10 del carrer de
Roda (Fransa). Donarà raó En Florenci
Batet, carrer de Salmerón, 26.
A n r c i n c i n t o E n x m a - < guanyant
^ V p i e n l C I I L a desde la primera "setmana, al taller de calçat de Mercè, Martorell & Claramunt, carrer de S. Francisco, 19.

Aprenent m a n y à
en pendrà un la coneguda casa Pau Sfl'
cías (a) Traus.

COLO 80
Lo millor amb força, aroma i bon gust
Cafè superior
a 90 ents. els 100 gms
Caíé extra
a 1 pta. els 100 gms,
Per a revenedors I cafeters
preus l i m i t a t s

Carrer de Sta. Anna, 3 - V E N D R E L L

Es ven magnífica propietat
amb aigua, regadiu i sínia, de uns
300.000 pams d'extensió situada explèndidameiit entre'l mar i la carretera
de Tarragona. Informarà amb mes detalls l'advocat d'aquesta vila En Francisco Vidal i Socías.
T~f
ij^Q

carro, burro i guaruicions. Dirigir-se al
carrer de Cristina Alta, número 17; barri de França.

Es venen dues pesses de ferra
situades al terme de Santa Oliva a un quart
de la dita població, plantades de vinya i un»
d'elles amb uns 300 ametllers, tenint dretal
piego del mentat poble. Informaran a la imrremta d'aquest setmanari.

i

EL BAIX PENADES
SDDommDnQnssac

^

Caié del C A S I N O
MENU

^

^

Mosaics hidràulics

^

CIRCO

fabricats e x c l u s s i v a m e n t a m b

Materials de V A L L C A R C A

DE GELATS:

—

KS-;

Mcintec cicló

—

Grans existències

Arlecfuin

Variats dibuixos

Gelàis de Xocolata

Antón

OràniizAts de totes classes
L2S

Orxata de Xufles :-: Llimonada al natural

Carretera de Santa Oliva número 15

Refrescs variats
gnaoaaDanaoa

I

Assortit de refrescos, licors de marca, vermouts, etc.

|

BALNEARI COMABRIIGA

Demaneu en Restaurants
Bars i Colmados
els

S a n t V i c e n s de C a l d e r s

La nova Direcció «l'ciqneal Bfilnedi l pdilicipci a sa mmierosa clienlela que'ls
6aiiysMidlcindls, lan fdinosos l'er a\c\ ciiin radlcdl d>íl reiiin-i, dilrllisme I sos
(Urivais, aixís com l'Holel i líestauranl, estan oberts tot l'any. Ademés, ha
sigui liidiigural el

Bar-itauraiti popular "EC mm"

amb lial)ildcions econòmiques per a fdinilies
Informes ai Adminisli ailor del Balnedil.

Roca

bons v i n s

de t a u l a

marques

Castell Molí de Vent (Malesa)
Ideal (Malesa) Familiar m

PURESA - ECONOMIA - BON PALADAR

DiPSÍl BaMa, 8,-Vendrell

Telèfon, 811

Cafè del C o m e r ç el local més ,reso 1
c ò m o d e del Vendrell

Materials i articles pera construccions
Sanitari - granet - artificial
Plaques planes I ondejades, per a tota classe de cuberts
Imatges, plafons decoratius, róiuls i números pintats sobre
rajola, a gran foc.
Baix dibuix o sense, es pinta qualsevol encórrec
m

I

i .

LLORENS
Plaça Teatre, 6

6elats de tota mena
REFRESCOS

•>

Servei e s m e r a d í s s i m i a domicili

CALITAT
T e l è f o n n ú m . 806

DH L H S IV^I ACIONS

Aixarops i Orxates

pQplUJ^y

rn

Demanèu^los en Cafès, Bars i Confeteríes

o

CARNE

VENDRELL

i —«r—f^<J

Xampanys i Licors de marca

i

BXIQIU

SEMPRB

LA IWAKCA

Construcció de toia mena de caixes
pel comerç i especials per Ajunlamenla.

Bàscules-pont
Bàscules ds tots els sistemes

RepreseniAnt ~ DeposÜAri

.—

iniiul

V
70

C

Salmerón, 11

Societat inómioa Espanyola
de

Son els refrescos mes saludables

VALENTÍ

VENDRELL

Licors i aperitius de marca

D E PRIMERA

DKSCONFIHU

BOVÉ

FOR IU N Y |

>
o
>

9
^

i

PEF a HDIS

Balanses per a taulells
PESOS

Premses per copiar

Rondo de la Universitat número 4, 1 0
BARCELONA

Inlonnes: litli Bassa M é s
VENDRELL

Lloguers amortitzables
en pianos nous 1 usats, to qual permet en
un nombre determinat de mesos obtindrer
el plano de propietat.

Exposició permanent

secció de manubris, canvis de música sempre moderna, sense canviar el plano.

Especialitat en afinacions

Josep Mata5 TELÈFON 245
Vilafranca del P e n a d é s
Anàlisis

y Graduació
OB

L " c ^Francisco Alsina

Lllcenslat en Farmàcia
Doctor Roder, 28
Vendrell

EL

BAIX P E N A D E ò

Mosaics
son els de la

Casa J U L I V E R T
Escales, aigüeres, piques, lavabos, watters,
Satretjos^ dipòsits^ balustres, tuberies.
Ciments de tota mena, guix i Cals Hidràulica.

D. Robert, 11 *

VENDRELL

*

Telèfon 811,

SANTES OREUS

Lloc delició
per a estiuejí

altament Important persa historia i la arquitectura del seu Monastir

DCr'IIÍÍCir^MIQXPC·

L-Í^WVJ r V O l V / l ^ l l O

1 E ^ O .

6ran posada, antiga casa Barril

(a)

JOAN M I Q U E L

Si vos dicidiu a vislle
aquest lloc demaneu

Xullat avui a càrrec di

ARNAVAT

qui

ha convertit aquest antic i acreditat establiment, situat ^tocant la magnífica arbredi

En

moderna casa amb tot el confort del dia. Magnifiques abitacioni

Servei de hospedatge i Restaurant (a

preus mòdics)

Garage : Servei d'autos : Telèfon públi
i tot quan es precisa per una

ràpida, còmoda i deliciosa estad
O r x a t a
d ' a m e t l l e s
Aixarops te inifl, poiséiD, piaio, m a , M e l , etc. '}
Elaboració especial de la

C A S A
MAJOR,

NÚMERO

SomWem

: : :

uaate

: : '.

V E N D R E L L

P R E U S
P E L
D E T A L L
Orxata l.a
5*50 pessetes iilre
1'50 pessetes
id.
superior. . . 5'00
»
»
»
Aixarops 1.»
5 25
»
»
1*50
»
id. superior . . . . S'OO
»
»
V2b
»

113 de litre
»
»
»
»
»
»

A Cafès i Bars preus especials

(junt al Ceatre 6oya)

Dipòsit de fustes del pais
Especialitat en fustes per a carruatges

— de —

Salvador Bundó (a) Tuis
VENDRELL

Passeig de Castelar, 12

Telèfon

764

JOSEP SALA

= i O t = z

habitacions

Bensina a 62 c è n t i m s litre
OLIS
GARAGE

amb quarto de bany.

da
dei
va'
po:
CO!
mo
pei

Els recaders Minas i Martorell li serviràn desseguida
l'encarrec que V. ens confíi.

Fonda del Comerç
Expléndides

especialitat en els
encàrrecs de reforma, rentat í arreglo de sombreros

R E C A S E N S
25

Ve

fO;
Ex

AUTOS DE LLOGUER S^VuíZ^S:
Servei especial per a casaments i bateigs

Carrer de Sant Pere, número 109
^

VILAFRANCA

DEL

PENADES

Agencia oficial del AUTO AMERICAN SALON

C H E V R O L E T

I

O A K L A N

SEDANS TORPEDOS I CAMIONETES DE DUES TONELADES

Dipòsit de passes de recanvi i accessoris per totes menes de coches

Taller de reparacions

Es recomanafen gran'manera^el canvi de tota mena de camionetes per la que fins ara està donant
proves d'ésser la mellor la CHEVROLET- No vos fieu de la baralura, ella resulta sempre cara.

|Gran o c a s i ó !
FORDS sortits de la fabrica de montafge de
Barcelona a 200 pessetes mes barato que a
les A Q E N C I A S O F I C I A L S .

Aquesta A g è n c i a te avui per vendre I G camionetes F O R D casi noves
i 5 turismes, a preus veritablement d'
ocasió.

Miquel RIBAS

Ramon Calmat

Estok

Estok PIRELLI

DUNLOP

Venta de accessoris, recanvis, olis, grasses
i demés útils

Dr. Robert, n.0 44

DE

Telèfon, 795

TALLER DE REPARACIONS
AUTOS EUROPEUS I AMERICANS

Dr. Robert, n.0 42

m

