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A M N I S T I A !
•

OM una imperceptible ratxa del temps, ha passat fugaçment la memorable data
del «14 dc Juliol» portant-nos la recordança d'aquella França, que en la segona
mitat del segle XVÍ1I, cansada d'aguantar l'opressió d'uns governants tiranies, es llença airada contra el famós i tètric baluart dc l'injusticia, conegut per el fantasma ombrívol de La Bastilla...
La visió esferidora del record, sembla que encara escampi per la terra els planys
esgarrifosos i les queixes doloroses, de les víctimes desesperades que des del fons
faíidic de ses entranyes de pedra incommovible, morien amb les ungles clavades en la
roca i amb les dents aferrades als grillóns de ses cadenes...
Ha fugit aquella epoca, ha passat la data i s'ha esvait la recordança, pero encara
les veus, els planys i les queixes dels que sofreixen en presons per delictes polítics i
socials, continuen maleint l'oblidança i la despietat dels homes.
S'ha promès una amnistia i aquesta promesa no es compleix i entretant mentre
els homes que per causes filles de rebeldies espirituals, portats per romanticismes redemptors, resten empresonats, els nostres polítics incapaços de sentir cap exaltament
noble, plens de seny i depauxisme es preparen pera marxarà qualsevol platja de moda,
per a defugir de les realitats inexorables que saben plenament que ells no han de
resoldre...
Es tanquen les Corts i les presons no s'obren. Els nostres presos poden esperar l'amnistia com un sant adveniment miraculós, ja que malgrat i la reacció virulenta
que volen mostrar. les forces democràtiques, el poble no sera capaç d'un moviment
que obligufa decretar l'amnistia, ni tant sols de fer causa comú amb els que l'esperen,
agrupant-se en manifestació davant la qualsevol de les nostres Basíilles...
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de CHI a i frsip
^ LS esforços que des de fa aligun temps ve^
nen realitzant els vinyaters francesos, estant per fi a punt d'assolir un exit verament esclatant i esperançador.
Així ho anuncia ja, el periòdic "Le Temps"
de la nació veïna, amb una certesa oficiosa que
exCloueix tota mena de dubte, per lo que quasi
bé podríem assegurar que els drets d'entrada a
França dels nostres vins, sofríran un determinat
augment el dia 15 del proper Octubre.
Aquesta mateixa nova va donar-la també
el Ministre d'Estat Espanyol en una de les últimes sessions del Congrés, sense que els que sustenten la representació de les comarques netament vinícoles, tinguessin un gest airós d'encarrase amb aquesta grisa nul-litat que es diu Santiago Alba, exigint-li l'obligació de fer respectar
els nostres drets comercials i defensar la nostra
única riquesa a m e n a ç a d a fins amb perill de mort.
Es clar que en el nostre districte no tenim
cap dret a queixar-nos, ja que ben nostra es la
culpa del inqualificable a b a n d ó en que ens trobem, dons com podem esperar que des del
seu escó de diputat, defensi la vinícultura, un
senyor de ciutat,, que engolfat en ses negocis
particulars no coneix mes vinyes que les que ha
vist corrent amb auto al passar per les nostres
carreteres en període electoral, cercant vots,
d'un cantó al altre, i que passat aquest, cap deure el lliga amb un districte que sap quan car l'hi
ha costat per a poguer "representar-lo".
Quin contrast mes colpidor per tots nosaltres al comprovar l'actitut dels governants francesos amb la dels governants d'Espanya: Mentre
el Govern francès per la riquesa .del seu
país, defensa la seva millor font de vida i cedeix
a la pressió dels incansables i compenetrats d i putats de les encontrades vinícoles, augmentant
els drets d'entrada dels nostres vins, impossibilitant la seva exportació, el Govern espanyol,
s'entreté i pert fatígosament el temps amb eixorques lluites de caràcter personal, contemplant
impassible com se li barren les portes del últim
mercat que ens queda; com si no fos aquesta
una qüestió de prou trascendencia per a possarhí l'esforç possible per a remeiar-la; com si no
signifiqués aixó la mort de la nostra agricultura;
com si no representés aquesta negociació la desestimació del cultiu de nostres terres al no
rendir els esforços del treball, i com si, en fí,
aquesta irresolució governamental, no fos la
misèria que a passos marcats s'apropa inevitable.
Creiem arribat el moment inajornable de
que tots els que tenim en les terres nostre mitja
de vida, ens mirem com ens cal la situació d e l r
cadíssima que estem atravessant. Deixem per un
moment nostres lluites internes, i tots sense distinció de matíços, ajuntem-nos no ja, per à mendi-

car mes, sinó per a exigir la defensa de nostres
drets comercials com els pertoca, per a que els
nostre ineptes governants sàpiguen d'una vegada per sempre, que el' poble català cansat. de
sofrir mansoiament ja tantes vexaccións, del
mes i carreges, no està disposat à guantar mes
aquestes postergacions indignes i malestrugues
que son la ruïna de tota indústria, de tot comerç
i de tota producció.
Cal doncs que fem virulenta i ferma la nostra protesta, pensant que el dia que tinguem per
governants à fills del nostre poble, en el nostre
poble, aquestes necessitats que patim, seràn degudament estudiades i complidament ateses, per
que viscudes i sentides pels nostres representants, els serà fàcil en nom de la Nació Catalana, establir tractats dignes, quegarantiràn i renumeraràn nostre treball, resolent totes les questións d'una manera justa i equitativa.
PALPURIA

Rcbcldies íntimes
m.

ONCIRÓS vaig acomíadar-me dies enrera d'un
amic de l'infantesa.
La despedida fou sobtada per a mi, car ignorava
l'etzar que al meu bon amic s'enduia.
Després vaig saber que marxava obligat per una
llei contraria a tot sensible esperit huma i que sols hauria d'esser regible per aquells homes que, per voluntat,
o com un ofici qualsevol, se sentissin capacitats per a
complir-la i dedicar-se a llur defensa i conseqüències,
que no tothom comparteix.
L'amic s'allunyava qui sap a on amb el cor oprés
espurnejant-li els ulls de recança i rebeldia.
Comprenc aquella fonda desesperança:
Deixava una vila amada, una llar volguda'i amb ella
una vida plena de dolçeses. Deíxva auna mare estimada
í a un pare que ja entrant pels camins de la vellesa, per
força ienia que sentir-se sol i desconsolat sense el fill
que li aconhortava, els passos i encara així, no mancaria
després aquell sostent de la vida, que entre tots constituïa la felicitat d'una modesta família?
Jo ho trobava tan natural que l'amic sentis aquella
rebeldia íntima, que instintivament també jo igualment la
participava.
Ai, tota aquesta epopeia de desventura tan contínuament repetida i ignorada, amb quin dret l'hi exigien?
Quina raó natural i humana la prescribía?
Indubtablement fem sacrífids una mica massa sagnants per mantindré moltes ordres governamentals befats, escarnits i a voltes ben inútils...
I jo al fer-me aquestes reflexions, sentia el meu esperit revoltar-se contra la llei i les dísposíciones convencionals dels homes i trobava justes moltes les malifetes
d'aquells que entre si es perjudiquen en benefici propi
per causes egoistes i partidistes... que si injustes son
aquestes, mes injusta era la que decretaven contra aquell
amic, que sense poguer-se valer d'una defensa, tenia que
junyir-se davant d'un poder anònim, posseïdor de la seva
voluntat, del seu pensar i de s'existencia...
A. BALDRIS
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FESTA MAJOR DE VENDRELL
F3 c o g n o m ai

Oficial

dé les festes que celebrarà aquesta vila els dies 25, 26, 271 28 juliol de 1923
La Corporació Municipal, els administradors
de la excel-sa Patrona de la vila'.Santa Anna, i els
representants de tjtes les entitats, han determinat
enguany que la vila celebri amb tota solemnitat l a
seva Festa Major a quin fí, de comú acord, s'han
organitzat els festetjos que a seguit es detallen, amb
la complerta convicció de que dites festes omplenaràn de joia la vila i atrauràn vers ella aquella animació i alegria que son la característica de les festes populars.

Dimecres dia 25 - Diada de Sant Jaume
À les 12 del mig-dia, les sonores campanes de
l'csglcsia parroquial seran ventades, anunci; ní al
veinaf el començ de la festa, a l'ensems que daii del
terradeí del campanar s'hi e n g e g a r à una estridenta
tronada; en tant, a la Casa Comunal es fardn
DONATIUS ALS POBRES DE LA VILA
A les cinc de la tarda, organitzat pel Club d'Esports tindré lloc al camp «Estadi Vendrellenc» un
A les set de la vetlla a l'csglesia parroquial s'hi
cantarén

Solemnes Completes

Lluis Q o n ç a g a anirdn al PA B E N E I T , quin producte s e r à destinat a la Administració de la Santa Patrona, i les dances populars faran el seu L L E V A N T
DE T A U L A .
A les 6 de la tarda:

SOLEMNE
FANTÀSTICA

PROCESSÓ
CARRET1LLADA

Concerts per la B a n d a a la Rambla
Balls p ú b l i c s al Centre Industrial
Cine i V a r i a t é s al Tívoli
en la que s'hi anuncia la TROUPE QAUMOR composta de diferentes atraccións com son. Ballables,
Cançoncíista i Jazz-Band
A la nit: Serenates per la Banda; Ball de societat al Centre Industrial; Cine i Varietcs al Tívoli,
i al Casino Circo, per una companyia d'opereta se
hí r e p r e s e n t a r à la obra en tres actes

La Gondesa de Montmaríre
Divendres dia 27 - festa de Santa Bnneta
Com el dia anterior, despertaran el veïnat les
típiques M A T I N A D E S
A les 10. Seguint la tradicional costum

Ofioi d e

Difunts

A les deu de la nit, a la Plaça Pi 1 Margall s
p a r a r à un magnífic

En sortint d'ofici el Passeig del 4 de Març, la
renombrada cobla «La Principal del Camp» de Valls,
hi d o n a r à sa primera audició de

D e s p r é s dels focs artificials hi haurd al Casino
Circo amb el «Quintet Gomis» un

A dos quarts de quatre: C O N F E R E N C I A P Ú B L I C A a la Biblioteca Popular, a càrrec de M o s s è n
Josep Mi3 Rovira.

Cisiell de focs Irtiflciíls
CONCERT MUSICAL

1 S E S S I Ó DE C I N E 1 V A R I E T É S A L TÍVOLI

Dijous dia 26 - fesiitat de Sanía jjnna
De bon matí sortiran a recórrer la vila difundint
arreu alegria i animació el balls de diables, bastons,
gralles i la Banda Bonanova en alegres

MATINADES
A les 10 del matí, a l'esglcsia parroquial s'hi
celebraran

D i v i n s Oficis
corrent la part orquestral a córrec de la capella de
música de la parròquia, degudament augmentada,
la que executarà una de les millors misses, i fent cl
panegíric de la excelsa Patrona el Reverent M o s s è n
Eduard Roman, Pbre., catedràtic del Seminari de
Barcelona.
En sortint d'ofici al Passeig del 4 de Març, ïa
Banda de la Bonanova hi d o n a r é un

CONCERT
d e s p r é s del qual els nois de l'Associació de Sant

A dos quarts de cinc, al camp «Estadi Vendrcllenc» s'hi jugarà un interessant

PARTIT DE FUTBOL
A Ics sis: AI Cine Tívoli, S E S S I O N S D E C I N E
1 V A R I E T É S , i B A L L PUBLIC al Centre Industrial.
A la caiguda de la tarda, al Passeig del 4 de
Març amb les d a n ç e s populars i cobla de Sardanes
s'hi celebrarà un animadíssim

Festival Popular
que a c a b a r à amb l'engegada d'una
T r a c a Valenciana lluminosa
A la nit, al Casino Circo s'hi r e p r e s e n t a r à

U/\

MOIN^TERIA

Ball al Centre Industrial i Cine i Varietés al Tívoli

Dissabte dia 28 - Ternahoda ei "goç"
En les societats Casino Circo i Centre Industrial s'hi celebraràn els acostumats

BALLS

DE SOCIETAT
i

S E R E N A T E S
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De l'Aíuntament
S E S S I Ó D E L 18 DE JULIOL
Presidint l'alcalde del rei, el Senyor Josep Soler, amb l'assistència dels regidors Srs. Vidal, Guivernau, Yvern, Sanabra Mercader Esvertit i P a g è s
es procedeix al començ é la s e s s i ó llegint-se l'acta
de l'anterior que queda aprovada.
Al donar-se compte del despatx oficial s'asabenta a la C o r p o r a c i ó haver sigut autoritzat pel Governador Civil, el pressupost ordinari corresponent al exercici actual.
Es llegida una comunicació del Grup Esperantista Fratcko invitant al consistori als e x à m e n s que
tindran lloc demà diumenge à les 3 i mitja deia tarda
en él S a l ó de Lectura de nostra Biblioteca Popular.
Seguidament es procedeix al sorteig per amortització de làmines dels emprèstits municipals de
primer de Novembre de 1906 i primer d'Abril de 1907
per la instalació de les aigües de la vila, que ofereix
ei següent resultat:
Emprèstit de 1906: Amorlització d'una làmina de la
sèrie A.de 500 pessetes que recau al número 23.
Amortització de 8 làmines sèrie B . de 100 pessetes
que recauen al n ú m e r o s 39, 88, 61,92, 94, 29, 54, i 7^.
Emprèstit de 1907: Amotització de 10 làmines
de 100 pessetes que recauen als n ú m e r o s ; 17, 142,
126, 100, 32, 90, 97, 140, 101, i 118.
Es procedeix à la designació de comissionat
per els actes de quintes, <que han de lindre lloc cl
proper dia 22 del actual i primer Agost vinent.
El senyor Vidal estimant que correspon à
l'Ajuntament la c o n s e r v a c i ó de l'edifici de la Biblioteca, proposa s'asseguri aquesta, per incendi amb
una cuota de 39 pessetes anuals à la que l i pertocaria en cas de sinistre una prima de 60,000 pessetes
Plantejada aquesta proposta el Consistori acorda
que passi à la C o m i s s i ç d'Hisenda per d la seva
tramitació.
En vista de l'aprovació del pressupost, à instàncies dels senyors Mercader i Ivcrn, s'acorda proveir la plaça d'encarregat del Mercat i de l'Escorxador, designant per à tal càrrec al vei d'aquesta vila
Àngel C a n a d à , amb cl sou jo consignat en pressupost.
El Senyor Guivernau dona compte dels treballs
realitzats respecte al programa de festetjos de la
propera Festa Major augurant unà festa esplèndida
i completa.
EI Senyor Ivern diu, que aprovat el pressupost
i paguent usar del capítol destinat 6 camins veïnals
s'hauria d'anar al prompte arranjament del camí de
Roda. La presidència reconeguent que tantmateix cal
un arranjament serio en dit camí de Roda, diu que
d'acord amb els propietaris a quins interessi aquest,
podrien pendre's les mesures pertinents per à procedir à n'aquesta millora à la primera oportunitat
que podria é s s e r la del veremar; i no havent-hi res
mes a tractar es dona terminada la s e s s i ó . ZAD1G

Figuerola
LA FESTA MAJOR D'ENGUANY
La Festa Major d'enguany al nostre poble, promet
ésser una de les festes mes lluïdes i complertes que
s'hagin celebrat d'alguns anys, en aquesta banda.
No duptem que el programa de festetjos que tindran lloc durant els dies 24, 25, 26 i 27 del actual, cridarà a molts conveins de les nostres rodalies, als que ens
complau poguer invitar avui, des d'aquestes planes.
Dit programa es regirà baix el següent ordre:
Dia 24: Al punt de mig-dia i a les dugués de la tarda, gran tritlleig de campanes i tronades anunciant a l'aire la vigília de la Festa. A les vuit del vespre, solemnes
completes a les que hi assistirà en corporació l'Ajuntament. A la nit, ball en les Sales de les entitats del poble.
Dia 25. Festivitat de Sant Jaume. A sortida de sol,
tritlleig alegre de campanes. A dos quarts de dotze, Divins oficis amb orquestra. A l mig-dia, Uuit ball de dança
a la Plaça. A les tres de la tarda, Solemnes Completes
acabades les quals el Patró de nostre poble recorrerà
els carrers xle la vila acompanyat en processó. A les sis
Balls als embalats del Sindicat i de Can Sastre, anant a
càrrec de les renomenades orquestres "Els Fatxendes
de Sabadell" i "La Familiar de Valls" respectivament.
A la nit. Concerts instrumentals en els Cafès i seguidament balls lluidissims.
Dia 26. Tarda i nit, balls en efs embalats acabant la
festa el dia 27, amb balls també de tarda i nit a les Sales els quals seran amenitzats per uns renombrats
quintets.
EL

CORRESPONSAL

MARIÀ AUBIA

Roda de Barà
FULLES VOLANTS
A conseqüència dels escrits inserits en les planes de
Renaixement i de "El Vendrellense" firmats els primers per En Josep Martí Navarro i els altres per En
Joan Mercadé, Alcalde de Roda, han sigut escampades
profusament per la nostra vila unes fulles volants dirigides " A l públic ignotanf de Roda", signades per a "Els
ignorants de Roda"
Dites fulles han promogut molt d'enrenou, ja que
aquests que es titulen "ignorants" (al-lusió feta per senyor
Mercader en un dels seus articles) fent-se ressò dels escrits d'En Josep Matí publicats à Renaixement i posantse obertament al seu costat, fan una sèrie de retrets al
alcalde actual de Roda, acabant per demonar-li seriament una aclaració de determinats comptes de caràcter
comunal.
EL CORRESPONSAL
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ESPORTIVES
Nova Germanor del Barcelona, 4.
F. C. Vendrell, 2.
Gran fou l'espeetaeio que despertà en l'aficíó vilatana pel futbol, l'encontre que tingué lloc en el camp
local el diumenge ullim.
Aquesta expectació vers l'equip visitant en primer
lloc, era certament ben merescuda ja que la disciplina
que regnava entre els seus equipiers i l'excel-lent colocacíó individual durant l'encontre (cosa que no vejerem
en la majoria dels equipiers locals) feu que resultés un
partit disputadissim.
Del equip local cal remarcar sa defensa, ja que enfront d'un enemic superior i tenir de començar amb nou
equipiers, comptant ademés amb la baixa del devanter
centre Eloy, qui a pesar seu, i per compromisos ineludibles s'ha vist obligat a abandonar l'equip, jogà coratjosament mantenint en bon lloc nostre pabelló sportiu.
L'enconire
Baix les ordres del amic Bové qui comanda l'encontre s'alinearen els equips de la següent manera:
Nova Germanor: Uriach II, "Picola, Calabuix, Caterina,
Gisper, Vinals II, Massana, Yallar, Willer, Martínez i Durant. F. C. Vendrell: Altés. Nin, Colet, Barnadas, Marqués, Trayner, Lleó, Ivern i Cubota.
Dona començ l'encontre amb molta energia, apoderant-se els visitants del esfèric, que salva el perill
Marqués allunyant-lo. Nou avenç visitant que salva molt
bé Altés. Altre atac que toca al pal. El Vendrell s'anima
dominant uns moments sens resultat. Altre atac foraster
que salva Barnadas tirant a còrner, que treu el mateix
jogador. Altre còrner de Colet que treu Trayner. Maiv
qués que actua de devanter i mig centre logra donar
impuls als seus, dominant el Vendrell llarga estona, en la
que Ivern í Lleó posen en perill a Uriach distingint-se,
Ivern en ses avenços, que no tenen conseqüències.
Altre atac visitant que para Altés, un fort xut de
Martínez, salva Nin d'un cap, altre tir de Vallar. Gispert
entrega la pilota a Durant aquest a Willer trbbant-se
aquest desmarcat logra el primer tanto pels seus. Entra
al camp Martín i poc després Mascaró. Centra novament
el Vendrell dominant, fent Lleó i Cubota alguns centres
magnífics sense causa. Nou avenç visitant, donant lloc a
que Altés salví tres xuts seguits i una centrada que's quíva de Willer i Vallar. Gispert juga a la perfecció entregant contínuament pilotes a ses companys, que no logren
alterar el. resultat per la heroica defensa vendrellenca.
Avenç del Vendrell que's anul-lat peroff-síde de Mascaró.
Nova esquivada de Altés. Marqués salva un còrner.
Barnadas entrega la pilota a Lleó, aquest escapa, logrant
l'empat d'un magnífic centre que intenta desviar Uriach,
escapant-se-li la pilota de les mans, que s'intredueix dins
la xarxa.

Els visitants arremeten fort, salvant Altés tres vegades. Avenç vendrellenc sens conseqüències, altre dels
visitants que va Kík. Altre domini local i nou avenç visitant que salva Altés tirant'a còrner, acabant la primera
part amb un empat a un gol. A la segona, notem el canvi
de Martín a inter esquerra, lloc que ocupava Ivern í
aquest a centre. Poc després de començat, Martín, sol
fuig com una bala, introduint l'esferic a pesar de llençarse Uriach a terra per arrabassar-li. Aquest tanto vendrellenc enardeíx als visitants, avançant diferentes vegades,
en una d'aquestes Martínez, incurreix orsai. Còrner contra
el Nova Germanor que tirà Ivern i salva Uriach. Lleuger
dominí vendrellenc. Altre avenç dels barcelonins i a una
indecisió d'Altés per trobar-se tapat Gilbert, logra l'empat. Centrant novament, els visitants mes compenetrats
i mes colocats, i poc després Willer recollint un pase de
Martínez, s'obté el desempat.
L'atac dels visitants es fort, mes els locals no desmaien. Of-side dels visitants í seguidament còrner contra el Vendrell sens resultat. Avenç Vendrellenc que falla per no saber xotar a goal. Altre avenç dels Barcelonins, que salva Colet amb el cap, mes produínt-se una
melee devant la porta local, Martínez desmarcat logra
el quart i darrer de la tarda acabant-se l'encontre í sortint el públic altament satisfet del camp d'Esports.
Com sia que • uns i altres equipiers es comportaren
dignament no fem menció de cap d'ells, puix realitzaren
uns i altres lloable jornada.
Cclón de Vilanova i Gellrú, 1.
F. C. Vendrell segon equip, 0.
També el mateix diumenge a la tarda el segón local
va traslladar-se a Vilanova i Geltrú jogant allí un encontre amistós en el que els vílanovíns sortiren vençedors per 1 a 0. El Vendrell marcà un goal que fou
anul-lat per of-side, i es tiraren dos penals, un tocà al
pal, i l'altre fou perdonat.
Ciclisme
La Cursa ciclista qu : tenia anunciada la casa Guinovart í Escoda pel dia 29 del .corrent ha sigut suspesa
per a celebrar-la en. altre data que s'anunciarà oportunament.
Comiai a Gregori Eloy
Com indiquem mes endevan nostre defender, Gregori Eloy qui actuant de davanter centre deL primer local, s'havia conquerit un nom dintre l'esport de fut-bol
í les simpaties de tothom pel seu bon tracte i comportament, per obligacións del treball avui s'ha vist precisat
abandonar-nos.
Com a bon company i amic, des d'aquestes columnes vos adrecem un comiat desitjant-lí que així com
en el sport va saber conquistar-se un nom í moltes
amistats, amb els afers de seva nova vida pugui també
conquistar-se un lloc ben envejable, pròdig de prosperitats.
BONSOMS
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Noves i Gomentaris
Creiem un deure avençar als nostres subscriptors i
llegidors que amb motiu d'escaures els dies de la Festa
Major en els últims de la setmana, el proper, número de
Renaixement sortiré a llum el dimecres dia 25 ala
tarda, en comptes del dissabte com li correspondria.

S

S

El bondadós i caritatiu propietari Don Miguel Berengner Dilla, ha fet entrega a l'Alcaldia, de la quantitat
de 200 pessetes amb destí al Sant Hospital de la vila,
a fí de que els asilats d'aquest benèfic establiment pugan
fruir les festes que celebrarà nostre població durant els
dies de la Festa Major. Molt es d'agrair i d'elogiar l'altruisme de nostre compatrici senyor Berenguer, que
tant sovint pensa amb els desgraciats de la població.
S

Galantment invitats hem tingut el gust de visitar l'exposició de treballs escolars que amb motiu de fí de curs,
ha tingut oberta aquests dies al públic, donya Carme
Serra, mestressa de les Escoles Nacionals de la Plaça
del Dr. Murillo.
Dita exposició modesta en sí, constituí el valuós
compendi d'un enorme treball que pacientment i de dia
en dia, ha anat elaborant aquesta professora per mitjà
de ses alumnes, tot portant el guiatge i cuidant del desvetllament de ses petites íntel-ligencies.
Rebi .donya Carme Serra, la nostra mes coral enhorabona per aquesta demostració pública d'encertat
ensenyament, que desitjem li serveixi per estimular-la a
seguir per aquest camí que tant profitós pot ésser per
les nostres dones del demà.
S

BANCA

PALAU

Queda oberta la negociació dels cupons VENCIMENT PRIMER D'AGOST VINENT.

Ens assabenta el nostre bon amic Esteve Capdevila, gerent de la casa central dels grans magatzems de
sastreria "Les Amériques" establerts en Barcelona, Vendrell i Tortosa, que s'ha encarregat com a director de la
sastreria dels magatzems d'aquesta vila, el nostre bon
amic En Joan Boixadors (a) Gil, ben acreditat de molts
anys amb aquest ofici.
Creient encertada aquesta direcció, no dubtem que
renumerarà err benefici del mateix popular establiment.
S

Organitzada pel "Grup Cultural" del Sindicat Unic
de Treballadors de nostra vila, avui disSapte a les deu de
la nit, en el local de la Cooperativa "La Reforma" donarà una conferencia, el conegut propagandista obrer
F. Monteagudo.

»:

El dimecres d'aquesta setmana el veí de nostra vila
En Pau Estalella, conegut per En Pau Ros, a cusa de
desviaments mentals, que sembla que sovint sofria, en
un moment de follia va suïcidar-se tirant-se en un petit pou del tancat del Galofré, a les foranes del barri de
França.
No cal dir que aquest accident ha causat un pregon
transforn a la familia, a la que voldríem confortar amb
el testimoni de nostra condolença.
Demà diumengue a dos quarts de quatre de la tarda el Grup Esperantista "Frateco" de nostra vila, que
durant tants anys ha vingut treballant i fent una obra
cultural ben positiva, celebrarà en el Saló de Lectura de
la Biblioteca Popular els seus exàmens de fí de curs de
lleugua internacional que per la seva novitat en nostra
vila prometen ésser un exit.
Ha sigut nomenat Secretari Judicial del Jutjar de
Primera Instància i Instrucció d'aquesií partit, el senyor
Josep Gómez Rodríguez.
S

Entre les distingides famílies que es troben estiuejant en l'alegroia platja de Sant Salvador, hi ha arribat
aquesta setmana, per a esplaiar-s'hí i descansar-hi els
dies culurosos d'aquests mesos d'istiu, el nostre eximí
artista català En Pau Casals.
Que la seva estada en la nostre veina platja, li sigui
grata i falaguera.
IS
La Joventut Nacionalista "La Falç" de Barcelona ha
determinat la publicació d'un Butlletí de la seva associació, complavent-se en el seu primer número, én saluar a
tota la premsa nacionalista.
També la Joventut Nacionalista de Montblanch,
acaba de Uensar a llum el Butlletí porta-veu de la seva,
entitat adreçant a tota la premsa escrita en la llengua catalana, la seva mes efèctuosa i fervent salutació.
Coralment corresponem als seus patriòtics saludos
deixant establert el canvi.
Diumenge a la nit es declarà un incendi a una
apilada de feixines, a la propietat d'en Francísco Guitart,'
tocant al camí de Sant Vicens.
Afortunadament no va tindré l'accident altres conseqüències que la pèrdua material de les feixines.
g

Nota última: Segons ens comunica el Club d'Esports ha quedat concertat per dia 25 el partit de fubol
entre el Avenç de Sant Andreu i nostre primer equip
reforçat amb element de gran vàlua.

Registre Civil
Dels dies 12 al 19 de Juliol
NAIXEMENTS: Manel Sendra Fpntana, Carretera
de Santa Oliva, 51.
DEFUNCIONS: Dolors Urgell Vidales, 81 anys,
Nou 51, Pau Estalella Guasch, 54 anys, Cristina Baix 57.
MATRIMONIS: Cap.
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Es V t J r i t > n

Gossos cadells de raça LLOP
Dirigir-se a M A N E L BIRBE.Vcícrinari = V E N D R E L L

Si us molesten Ics calors - i voleu la fresca al dia,
useu els ventiladors - que vent la C A S A BADIA.
S

Si sou amics dels invents - i seguiu bé les corrents
dels, aote/s/j/os del dia,
a/ tanío! automovilestes, - ciclistes i motoristes,
que lo que tothom, voldria
«o siguin Parxes R U S T I N E S »
(sens dissoldres amb benzines)
els vent la C A S A BADIA.

Si espormens sou de vritat
i cerqueu l'econòmia,
articles de novetat - els trobareu,que encertat
els vent la CASA BADIA

o / í ÜOStc 3

mra

de ícnir una exagerada
palcriíüt en la JSCVÒ. roba
ínicrior, .sabrd que aixó
S'adonseg-uéix rentant-la
amb

0
Fabrica
Qntiga Sauonora de
Tapia 1 Sobrino. SO

Bilbao

Bepresenlaot
F Garri ga.
Corts •íOaT-79-H
Barcelona

mmik

Representant: A n t o n
E s t r e l l a , 23

JKyim
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- VEINDRELL

Sastreria a la mida - Basar de confeccions
,

:

DE

:

:

Successor dc l'antiga Casa Ccrdanycs
Variat i extens assortit en genres de les mes altes novetats
Complerta col·lecció de vestits per a homes i nens
Preus verament limitadissims

Plaça Vella, 7

VENDRELL
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Basar de C a l ç a t

de

M O N T S E R R A T , 1 2 - pis - V E N D R E L L
ooOggOOc

Calçat per a home, cosit des de 16'50 pessetes
»
»
senyora »
» » 11'—
»
»
»
nens
»
» » 2'50 »
Tipus d'última novetat en xarolina : Calçat sòlid : Material de primera classe.
PREUS ECONÒMICS

| Sastreria Pau Guasch |
|

Ex-íallador de la Casa Cerdanyés

•
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GRANS NOVETATS EN ESTAMS, GABARDINES
FRESCOS, DRIL DE TOTES CLASSES I ALTRES
ARTICLES
Variat

assortit

en

g

pantalons

'

fantasia

PREUS LIMITATS
Baixada, 6

H

I

VEINDRELL

F^omcia del C o m e n ç
DE

SALVADOR BUNDO la) TUIS
E s p l è n d i d e s habitacions amb departament de bany
Garatge i autos de lloguer, a 1, 1*50 i 2 ptes. kilometre.
Olis i benzina a 6 8 ptes. els 100 litres.

Passeig de Castelar, 12

| |
|
U

VENDRELL

