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SALUTACIÓ
Des de el Butlletí Oficií! de la Província, numero 59, de fetxa 8 del actual, l'Excm.
Sr. Governador civil, D. Rafel Cudós Pano, amb senzillesa plena de vibrant eloqüència,
saluda a la província de Tarragona, en frasses, que per a no restar-les-hi mèrit, copiem
íntegrament:
«Después de tomar posesión del Oobierno civil de esta provincià, honor que me ha conferido
el Gobierno que hoy, con tanta autoridad y acierto, rige los destinos de nuestra Pàtria, cumplo con el
mayor gusto el deber que la cortesia me impone de saludaros, i lo hago con todo el respeto que
el abolengo de vueslra rància y gloriosa historia me produce y con toda la simpatia que me inspira el
caràcter lionrado y laborioso del pueblo tarraconense.
Vengo a curnplir, animado de los mejores propósitos, una misión delicada y patriòtica, cual
es la de regir los destinos políficos de esta provincià. Espero, tal al menos es mi voluntad, que
aquella cooperación que prestàsteis siempre a quien tan buena fé se acercó a vosotros, me la
continueis prestando a mi; cooperación que yo he de tener en muy alta estima y que consideré
prenda segura de éxito en el desempeno de mi cargo; cooperación, a su vez, que espero de todos
vosotros desde vuestra esfera respectiva. Porque vengo a ser el Oobernador de la provincià—de todos y de todas las clases sociales—; por tanto, quiero y suplico que todos también me ayudeis a
bien gobernar.
Ved en mí todos, sin ninguna distinción, al par que al Oobernador, al amigo leal, al consejero
modesto, pero desinteresado, al hombre honrado que viene a hacer brillar la justícia y que quiere
que dicha justícia a todas las clases sociales igualmente alcance.
Acercaos a mí con entera libertad, sin miramientos ni escrupulós de ningün género y habladme como querais, como sepais y como màs fàcil os sea, pues también entiendo vuestra hermosa y
rica lengua catalana y también sé y conozco, ya que los he vivido, los problemas y necesidades rurales que os surjan y que podais exponerme.
Si así lo haceis, si me honrais con la confianza que de todos vosotros espero, tendré una satisfacción inmensa. Para eso, para atender y servir a todos, altos y bajos, blancos y negros, hallareis
siempre dispuesto a vestro Oobenador y amigo, que desde hace mucho tiempo os admira y que hoy
os .saluda con efecto y simpatia.—Rafael Cudós.*
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Excm. Sr., en les seves columnes recull vostra

preuada salutació, ponderant-la i aquilatant-la, en quant ella val i significa; puig que en
eixa casa, se us coneix molt bé i a fons; V. E . ho sab.
També nosaltres complim com sempre; icom a bons!, amb el major gust, al saludarvos, fent-ho, aixís mateix, amb tot el respecte i simpatia.
I per a que serveixi d'evocació d'aires temps, us saludem en català, en la llengua

El problema agrí i ia política
Uua realitat viva i evident és el partit agrari que en aquests
darrers temps ha donat positives i molt brillants demostracions
de la seva eficàcia i valor. Actualment a Catalunya s'atén en especial
interès a la campanya que es porta a cap en fervor dels interesos
vitivinícoles sèriament amenaçats per la desídia i l'ignorància governamentals.
L'agrarisme no necessita altra política que la de la seva pròpia
fe. No encaixen dins de son programa els mots víbrants ni els sentimentalismes ideològics, la major part de les vegades, senzill foc d'
encenalls; pot dir-se que la seva orientació està composta de realitats, que poden portar a terme una regeneració nacional i que en
els moments present ens fa molta falta. Catalunya té uns interessos
sagrats i importantisims, que ni tenen ni volen tenir cap classe de
relació amb ideologies de crdos polítics, que tots són bons en teoria—sobretot si s'està en temps proper a unes eleccions—però que
després la practica de seixanta anys ha demostrat que al posseir
les regnes del Poder, queden oblidats i molt ben guardats fins
que s'atansin de nou les eleccions.
No n'hi ha prou en figurar en els programes polítics el mot
agrarisme, sino que cal haver viscut i sentit el problema, tenir interessos personals al mateix com a garantia d'una llealtat que íf
altre forma potser fora difícil acollir. D'aquesta manera no és probable que una volta obtingut ei poder s'oblidin les promeses fetes
i no es tingui de l'agrarisme altre concepte que una plataforma
electoral.
jamai els sagrats interessos vitivinicultors—-i parlem d'aquesta
branca de la producció agrària perquè és la més important en nostre.di.§telçtg--BS^M..|fl:yir de yephwn. perjjarHqilars i inccpffiafr·
bles fins.
No és aquest el camí que necessita amb urgència la Nació.
Per aixó no valia la pena de moures de l'any 1923.
Catalunya, que donarà moltes i desagradables sorpreses als
més confiats en un plaç breu, es dóna compte perfectament que
no existeixen problemes àt guardarropia i de cartró, sino que desgraciadament estem vivint dos greus i fatals problemes que fan
trontollar-la en son camí. En el camp l'agrarisme; en la ciutat, l'obrer. D'aquest darrer hem d'ocupar-nos-en molt aviat. Avui volem
solsament destacar la importància de l'agrari, comentant ia campanya iniciada aquests dies en nostra regió.
Vendrell, i alhora la província de Tarragona, te que posar
igualment la més forta atenció en aquest problema, apartant del seu
camí tota tendència il'lusionista que vulgui engatusar-la, no fent
cas de bells discursos i pomposes teories, a voltes d'un fons disolvent, pròpies de persones de poca solvència material, i si tan escudrinyem moral també, sinó cercant en tots els cassos el valor moral
i la possibilitat d'assolir el cumpliment del programa presentat.
Cal defugir de tot çò que no representi un vertader esperit pràctic
i una gran solvència material i moral; altrament pot caures en el
perill de protegir interessos particulars de gent que sols mira per
el propi encimbellament, per poguer surar en la vida política, després del fracàs en altres estaments.

mare nostre. iBcn vingut sigueu, Excm. Sr. Governador civil, a la província de Tarragona!
I si en el desempeny de vostre difícil càrrec, trobeu alguna espina, que pugui llatzerar
vostres nobles sentiments, que ide veritat! sabem oferiu, serveixi nostre adhessió de lenitiu,
que en tot moment estarà prompte, per a prosurar mitigar els disgustos que anexes porti
l'honrós càrrec que tan dignament ostenteu.
Res som ni valem, particularment. Però aixís i tot, aqueix res, és vostre tot.
Fervents monàrquics, ens acostarem, sí, a V. E . amb tota nostra senzillesa, però
amb la valentia del que posseeix una idea, per convicció; no per acomodatícia.
Rebeu-nos, doncs, Excm. Sr., tal com som: senzills. Bruscs, si voleu; però veraços,
puig que'ns presentem sense màscara, lleals i convençuts; valents i sotmesos; obedients,
però sense engany.
LA

REDACCIÓ

L'UNIÓ FA LA FORÇA
Per tractar-se de la «Cooperativa Elèctrica de Valls», reproduïm
les següents notes informatives,
que publicava un dia de aquesta
setmana, «La Publicitat», de Barcelona, perquè nostres llegidors
es puguin fer càrrec de la manera
que funciona aquella societat, venint a corroborar en tot quant s'ha
vingut dient fins ara, quedant evidentment demostrat que és una
obra positiva la que's proposa
portar a terme nostra vila, de resultats afalagadors.

«Diumenge passat, a les onze
del matí, se celebrà, a la gran sala
d'actes de la Societat Agrícola, la
reunió gral. ordinària d'accionistes
deia Cooperativa Elèctrica de Valls.
El nombre d'asistens era considerable.
En la Memòria de l'execici ecoeconòmic finit s'hi contenen dades ben interessants. El nombre
de socis abonats als serveis de
la Cooperativa aribà, en finalitzar- lo a 2.905. L'any anterior n'hi
havia 2.708. L'augment és degut,
en bona part, a l'acabament de
contractes de la Companyia subministradora antiga.
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setmana política

S'ha publicat Ja el decret convo- fussió que la prempsa i alhora que
cant a les eleccions municipals que es llegeix mes deüngudament-deidecididament tindran lloc, a la data xen dir coses que al diari foren tatprevista, del 12 del proper abril. En xades sense compassió.
d decret de convocatòria cal fer noS'ha acabat el Consell de Guerra
tar que el Govern aferma més la se- per els fets de Jaca, i encar que la
va resolució de assolir una legalitat sentència no pot dlr-se en ferm fins
política i mantenir-se dins del més que sia aprobada per el Capità Geestricte terreny neutral; per aquest neral, sembla que hi ha un compmotiu en el preàmbul del decret de demnat a la darrera pena l que els
convocatòria de les eleccions muni- demés tenen també càstigs greus.
cipals es diu que la formació de mu- Nosaltres seguint l'inspiració cristianicipis dea ésser un pas vers el camí na que ens recomana el balsem del
de la coihplería normalitat constitu- perdó, sumant-nos a ço que des de
cional i que per àital motiu el Go- tots els estaments es demana, suplivern a atés als següents punts: su- quem al Govern la major benevolenmissió a les lleis votades per el Par- ça i que no hi haigi mes penes capilament, abreujament dels recursos i tals. La misericòrdia, la benignitat,
màxima garantia en la solució dels son patrimoni precisament dels Gomateixos. Per ara es va complint el verns forts, l darà la màxima impreprograma i no pot dir-se que fassi el sió de afiansament fent que les peMinisteri de Governació treballs pre- nes a que es condemnin els sublevats
paratoris per que de les urnes surti de Jaca sien el menys doloroses pos
triomfant una altre candidatura, slbles, compaginant en tot quan pumantenint-se en una posició d'estric- gui fer-se la benignitat i la clemènta neutralitat.
cia amb l'importància del delicte i
Es rumoreja que per la propera
setmana es treurà la censura de la
premsa nacional—cal fer notar que
per l'extrangera Ja feia dies que no
n'hi havia—i per tant podrem els periòdics parlar lliurement sense les
traves del llapiç roig, que ens ha tingut durant un grapat d'anys a tots
els periodistes amb /'ni al cor i que
ha fet que moltes de les nostres cuartel tes tinguessin com a f i l a panera
de la redacció, sense que poguessin
arribar al públic. Clar que hi hauran
sancions per el que ultra-passl lo estatuit, pero serdmitjansantel corresponent procés i d'acord amb el que
disposen les lleis-, que treguin la censura, no te que significar que a l'endemà els periòdics surtin dient barbaritats-que aquestes tenen en el
Codi el seu cqstig-sino que haventhi llibertat per dir tot quant sia de
raó podran exposar-se tots els fets
sense cap classe de trava.
Hem tingut ocasió de llegir aquestos dies uns quants panflets que s'han
publicat contra l'actual Govern, sense que malgrat tot el que en els mateixos es diu hagi sigut el llibre suprimif-, ço que vol dir que anem per
el cami de fruir les llibertats que segons la constitució ens pertoquen i
que en el llibre-vehicle de menys di-

Hom preveu que enguany, per
la mateixa causa, s'efectuarà un
ingrés de importància.
La recaptació, de 194.000 pesetes que importa durant l'exercici
1929, ha passat a 216.000. ,
En el capítol de millores, o sigui d'ampliacions, cal consignar
la Hnstal'lació de la xarxa per al
servei d'ii'luminació municipal, la
costrucció de línies per el servei

l'escarment que mereix.
En alguns pobles s'ha emprés una
campanya pregonada per la gent de
pau i ordre en el sentit de patrocinar
per les eleccions municipals als candidats que es presentin portant en sa
història la màxima solvència i el
prestigi més arrelat. Res de política
que no encaixa amb 2a venera de regidor, sino administració. Res de
discursos respecte a temes morals sino sol·lacions concernint a qüestions
econòmiques. I amb aquesta bandera com a lema en alguns llocs s'han
escollit els candidats a regidors,
tenint l'impresió de que triomfa
ràn damunt dels que volen presentar-se amb un caire eminentment
polític.
La pesseta aquesta setmana ha millorat quelcom, ço que s'ha aprofitat
per els partidaris de la revalorització
per fer notar que tant com vagi normalitzant-se la vida del pals segura»
ment que la nostra divisa adquirirà
el valor que nominalment l i correspon i també ho han aprofitat els que
preconitzen l'estabilització per indicar que podríem valer-nos d'un d'
aquests moments favorables per situar amb caràcter definitiu la nostra
divisa.
JOANET

de Masmolets, Fontscaldes, Lilla
i nombroses masies i propietats
del terme, i l'adquisició d'un
transformador, el mes gran dels
instal'lats.
Els beneficis que s'han obtinguts són completament satisfactoris. Assoleixen la suma unes
85.000 pesetes, és a dir, unes
15.000 més que l'any anterior.
Dels guanys, es repartirà un

divident de 6 per 100, net d'impostos, a les accions; es destinarà a les amortitzacions una quantitat equivalent al 40 per cent
dels beneficis, i es creerà un fons
voluntari de reserva, al qual
també ingresaran als remanents
d'enguany i l'any passat.
Per ocupar dues vacants del
Consell d'Administració, la Junta

nomenà unànimament el president de la Societat Agrícola i el
senyor Josep Rull.
No ens podem estar de felicitar el Consell de la Cooperativa
per la bona tasca realitzada, i com
a vallencs no podem amagar l'íntima satisfacció per la marxa normalísima de l'entitat que va crear
la força unida dels ciutadans.

apoteòsics, com a ideador, com a
creador d'un mitjà, d'una forma,
de quelcom productiu per a 1'
anunci.
Tenim el ple convenciment que
si analitzéssim punt per punt 1'
història de quant s'ha practicat
en publicitat a casa nostra, de coses originals, creades ací naturalment, trobaríem que en aquest
aspecte ocupem el primer lloc,

L e s i d e e s d ' altri
Costa molt poc de fer-se passar

Per nosaltres això no te res de

per ideador d'alguna cosa. El més nou per una banda, i per l'altra
difícil és ésser-ho.

reclamem a Barcelona la paterni-

Diem això per haver llegit en tat d'haver llençat als quatre vents
una revista nacional un gran elo- l'idea, i no pas d'ara.
gi a Alemanya per creure-la crea-

Fent memòria, i sens recórrer a
dora d'un mitjà o forma de publi- l'arxiu de dades i documents que
citat que ara comença a ésser mo- de la història de la publicitat a cada a Berlín, i que es veu que hi sa nostra posseïm, hem de dir
ha algún que vol presentar-ho que fa més d'una trentena d'anys
com a una novetat.
que aquest mitjà de publicitat va
Es tracta de les monedes-anun- ésser llençat a Barcelona per una
ci, és a dir, les peces de coure, joieria que hi havia en plena plasníquel o altra matèria que, encu- sa Reial anomenada «La Isla de
nyades, aparenten una

com la nació que va davant de
totes, doncs la nostra
justifica

llatinitat

bé prou la nostra in-

ventiva.
Això no vol dir que tots els medis o formes que al servei de la
publicitat haguem ideat hagin sigut perfectes, o les considerem
com recomanables, però resulta
que poc a poc van utilitzant-ne
moltes a l'estranger, bé seria si no
pràctic, quan menys educatiu
que féssim aquest inventari per a
poder assenyalar-ne, arribat el
moment, els èxits d'ací i els de fora, reclamant alhora la paternitat
que en la majoria decassos s'atribueix a altri.

moneda Cuba».
legítima i porten una inscripció
RAFEL BORI.
Aquesta joieria encunyà, en
d'anunef.
plom, una imitació a les monedes
i El gran periòdic berlinès Berli- de dos ralets, si bé en lloc de la (Reproducció prohibida)
ner Illustrierte Zeitung, acaba d' inscripció normal d'aquelles, hi
encunyar unes monedes de coure, posà l'artunci del seu establiment,
de tamaay igual a les que té en evitant així mateix una fàcil concirculació el país, en les .quals ha fusió, o be una enganyifa possisubstituït la iTIustració gravada en ble per part de persones poc esel disc de coure, per unes inscrip- crupuloses. Més tard, quan ja n'
cions en les que fa públic que ha havia distribuïdes qui sab-les, pocomençat a publicar, en les seves sà uns anuncis en els diaris, i ho
edicions dels dijous, una novel la anuncià aixi mateix en uns prosd'un conegut autor alemany. Ade- pectes, que es repartiren amb promés, invita a no deixar de com fusió per les Rambles i barris exprar el diari tots els dijous.
trems, en els que es deia que per
Aquests discs imitant les mo- tota compra de x pessetes, admenedes, han sigut distribuïdes pro- trien en pagament dues monedesO. J u a n R e v o l t é s
fusament en llibreries, quioscs, anunci, i aixi successivament en
llocs de venda de diaris i revistes, un escalat, fins a rebaixar prop de
iriustrat tècnic comercial, bon
etc, a l'objecte de que, en tornar un 15 per cent.
publicista i alhora conegut procanvi, ademés de la quantitat que
El mateix procediment, de dis- fessor. Te publicades les obres:
correspon, hi afegeixin un disc tribució i bonificació, l'hem vist «Contabilidad» per Bilan Carré,
d'aquests barrejat.
emprar per una sèrie de cases de (en coriaboració amb Josep GarEls discs pasaran de mà en mà, Barcelona, entre les quals recor- dó); «M. P. de operaciones de
i la propaganda serà feta, omple- dem perfectament la sombrereria Banca», «M. P. de contabilidad
nant-se'n segurament bona part «La Isla de Luzón", la fàbrica d' bancària», (en coriaboració amb
de les màquines distribuidores de articles per a viatge «La Ville de el malaurat professor mercantil
xocolates per a els infants i les Ubrique», la «Casa Perelló», de Pere Verzier); «Elementos de orbàscules automàtiques, beneficis novetats per a senyora i mone- ganización bancària y Banca»;
«Bolsa, Cambios», aquesta darreals que estan molt exposats a- ders, etc.
ra
formant part de la «Biblioteca
quests aparells públics.
Esdevé que com nosaltres, no
del Hombre de negocios moderA l'emissió—per aixi dir-ne— ens preocupàrem en aquella èpo
no».
del periòdic berlinès, ha seguit ca ni tampoc en l'actualitat, de fer
Col labora activament en difeuna sabateria procedint de mane- saber als quatre vents que nosalra similar, si bé aquesta ha creat tres hem creat o fet això i allò, re- rents diaris i revistes, entre ells

Professors comercials

una moneda-cupó o moneda-des- sulta que els orígens queden ofecompte, ja que a tot comprador, gats, i més tard, quan una altra
com així resa el disc, que presen- nació saboreja els resultats de tot
ti la moneda, se li descomptarà ço que nosaltres creàrem i ja teun marc en tota compra de 17 nim oblidat, llavors aquell país
apareix amb aires triomfants i
marcs.

Actividad, Organització, E l dia de
Igualada, Heraldo de Ceuta, Crònica Moltforts i ha estat designat
col·laborador de LA VEU DE LA
COMARCA, on tractarà quelcom referent a la tècnica bancària.

LA

Llibres

VEU DE LA C O M A R C A
A

rebuts

SECCIÓ

FEMENINA

Heus aquí una obra interessant Principals fonaments de la Puericultura
en extrem, no solsament per ei
tema tractat sinó alhora per la
Poden resumir-se de la següent ma- caminen abans dels dos, revelen la
forma com a estat desenvolupat. nera:
conseqüència del seu mal estat nutritiu.
Tracta de les operacions de vaX I I I E l fred és un enemic dels inI La puericultura és una conqueslors i no les estudia solsament
fants nou-nats
ta de la dona moderna.
baix l'aspecte de la tècnica bancària i per tant en forma convenient
XIV
Els vestits deuen guardar a 1'
II
L a ciència de l'infant s'estudia
als empleats en empreses d'aques- per aplicar la a i'escola, a \a família infant del fred, sens carregar-los excesta branca dels negocis, sinó que i a la llar.
sivament ni privar-los la llibertat dels
s'examina també amb tot detall
seus moviments.
III
La vida i la salut dels infants
i minuciositat baix la faisó del
XV
L a franel·la és el gènere més
comprador i del tenedor de va- depenen dels coneixements femenins
apropiat
pels vestits de la primera edat,
lors, com també per part del co- sobre la puericultura.
perquè és lleugera, suau i abriga.
merciant en çò que refereix a
IV
E l cultiu de la llor humana
emisions, suscripcions i conver- constitueix la puericultura.
XVI
L a vida moral dels infants insions de valors.
flueix en la seva vida física.
V
L a dona és l'aducadora física i
Te com a novetat digna de reX V I I No bressoleu els infants ni els
marcar, una sèrie extensa de grà- moral de l'infant.
passegeu.
fics per determinació de conveVI
L a funció social de la dona és
niència de compra o venta de tí- la defensa biològica de l'infant.
XVIII L'educació dels sentits deu
tols, una extensa part dedicada
ter-se d'acord amb el seu desenrotllaVII
L a salut de l'infant depèn del
als càlculs financiers de rendiment.
ment, anualitats, probabilitat d' respecte a les seves funcions naturals.
XIX
L'higiene moral defensa d'una
amortitzacions, ultra els temes que
VIII Els coneixements sobre fisioloinfinitat
d'incapacitats
orgàniques.
comporta el seu anunciat.
gia infanlil són la base de la seva higieLa obra va rublerta de models
XX
L'educació comença en el brene racional.
de documentació necessària per
çol.
IX
L a criatura humana és l'ésser
aital afer i amb una munió de
Heua aquí com ésser mare és quelexemples pràctics que fan molt més necessitat de cura i atencions en
més comprensible tot el que en néixer i en els primers anys de la seva com difícil, si aquesta missió tractem
ella s'explica.
vida.
de portar-la a cap d'una manera ben
La presentació correcta, el lèxic
profitosa per l'infant.
X
L a llet de la mare pertany al fill.
adecuat i el contingut interessant
Pensem que tant la seva salut com la
i alhora complert; aquest és en
XI
L a dentició no és causa d'enferseva vida moral depenen de la bona
resum de nostra opinió que ex- metat. L a dentició expoaa l'infant a un
pressem felicitant al nostre amic període de menor resistència. L a bona inclinació que la mareta li dongui. No
l'intel'ligent professor mercantil higiene el salva d'aquesta primera crisi escatimem, doncs, els mitjans per fer
que tant aquesta com aquella resisteidon Georges Llobera per la seva de la seva vida.
xin les tempestes de Is vida.
obra darrerament publicada.
El» infants que no treuen fes

ROSA DEL BBUCH

primeres dents dins el primer any i no

Dimarts vinent, festivitat de la L a
Anunciació de Nostra Senyora, re-

Patriarca, bran per primera vegada, a Jesús Sapuix, tan a la missa de Comunió ge- crainentat, els nens del colegi dels
neral, com al solemne ofici cantat per Germans Carmelites i nens i nenes

Impremta Sol, Lleida.

XII

la E s g l é s i a parroquial va cele

brar se també, amb gran esplendide
sa, la diada del

D e p a r t a m f í n t o de vaiores, per
Georges L l o b e r a . 216 p à g i n e s .

j . S.
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gloriós

la música de capella i Triduo de la de les escoles públiques.
tarda, la concon ència de fidels fou
•

molt nombrosa. E l s sermons estigué

• •>

ren a càrrec del Reverent Doctor
Salvador Riera,

S E G U R S
Vida-Accidents-Incendis

«• • <•

Afortunadament podem assegurar

Josep

Olivé

•BAIXADA, NÚM. 4

que ja està acabada la epidèmia gri
pal, que d'un temps ensà ha atacat a
la majoria dels nostres conveïns

HI dimarts d'aquesta setmana morí

• • •

a vila, a l'edat de 82 anys, Na Josepa

T A X I S "MANOI"
T E L È F O N

Pons Serra, mare del nostre amic en
Josep Escolà i mare política del conegut industrial esparter en Magí

-19

Gasol.

• • •>

Rebin sos fills i demés apreciable

Per totes les associacions rel ligio- família nostre mes sentit condol.
ses de nostra parròquia s'han obert

• • •

lliste's de donatius per a contribuir a
la colecta general oberta en tot el

Espectacles

bisbat, a fi de regalar al nostre ben-

«Tívoli Vendrellenc». — Programa
volgut Prelat un automovil que reem- mixte cinematogràfic, per avui nit i
plassarà al que quedà destrossat en 1' demè, tarda i nit: Presentació de la
accident sofert pel Doctor Irurita el gran super producció sonora «Con
dia vuit del corrent, qnan es dirigia Byrd en el Polo Sur», la proesa més
aqui per assistir a la festa de acaba- gran del Segle X X portada a la pan
ment dels Exercicis Espirituals.

talla, explicada en espanyol; gran èxit
particularitat d'esser nostra vi- de la interessant producció muda «La
la la que visitaba el senyor Bisbe en Horda; completant el programa la
La

aquella ocasió i el molt apreci que sempre interessant revista «Actualiaqui s'ha sabut atraure S. E . R . fan dades Gaumont» i la deliciosa pel·lípreveure que la llista de donatius ob- cula sonora en tecnicolor «Sinfonia
tindrà un èxit.
oriental».
Dilluns, tarda: «Gran S e s s i ó V e r mout», amb l'estreno de la deliciós»
comèdia dramàtica «La Chica del C o - ,
T ^ Q X T C k T i nn carro ^e bota i ro», la sempre interessant «Revista i
S U O V d l mitja, una arada i forçat de ferro.
Paramount» i l a xistosaeinta còmica
Per informes dirigir-se a Josep Oli «I sonó la flauta».
1
vé. Baixada, 4.

El

«Centre Vendrellenc».—Programa
dilluns passat, a l'església dels mixte de cine mut i sonor, p e r a demà

Correu del Districte

Àngels, de Barcelona, el jove E n r i c diumenge, tarda i nit: Estreno de 1«

Santa Coloma de Queralt

Fernàndez G u a l , veí d'aquella ciutat, cinta sonora «Ei último de los V a r va contraure matrimoni amb la bella gas», totalment parlada en espanyol;

C R Ò N I C A

—El mercat setmanal va ésser
molt concorregut, havent-se efectuat moltes transacions en patates, Notes municipals
gallinam, conills i ous.
L a Comissió municipal permanent
—El dimarts va celebrar reunió en la seva sessió tinguda el dia 17 dels
la Junta de Sanitat, acordant fer al- corrents, va acordar: aprobar l'acta
gunes visites per veure si hi havia de la anterior; quedar assabentada de
alguna cosa que no estigués en la correspondència i disposicions del
condicions reglamentaries, tro- Butlletí oficial; que la Comissió de
bant-ne alguna amb desperfectes. Foment informt un escrit de Josep
—Per ordre de l'Alcaldia han
sigut recollides mostres de llet
per a l'anàlisis.
—En el concurs que tots els
anys cel lebra la casa Mas Riera,
en el Palau de Belles Arts, ha obtingut el primer premi, medalla
d'or, nostre compatriota Anton
Batlle, pel cuadro «Masdenfatet».
—Es treballa amb molta activitat en la instal'lació del caseriu de
Aguiló, agregat a vila, havent comensal també els treballs per a
esfaltar l'Arraba! de Cervera, millores ambdós dignes d'elogi.
—S'ha Hisendat en Farmàcia,
en la Facultat de Madrid, nostre
paisà En Manuel Sabaté.

Planas; avttoritzar les obres demanades per Isidre Jornet; autoritzar la
construcció d'un passeig que demana
construir don Anton Negre

Olivar;

quedar assabentats (Je la recaptació
feta durant !a primera quinzena del
mes cot rent; cedir a la Escola de Pre
paració de quotes els estrès de gimníisia que disposa el municipi i aprobar diferentes relacions de pagaments.

L O C A L

senyoreta Anita Miret Feliu, filla del estreno de la producció muda «Veciconegut industrial d'aquesta vila, en nos pendenciarios»; completant el programa la projecció de la sempre intePau Casals, qui al tenir noticia de la Sebastià Miret Milà, amic nostre.
greutat de la seva estimada mare, es
Rebin els joves esposos la nostra ressant revista «Diario Metro» i la
posà en camí, des de Holanda, on es enhorabona, a l'ensems que'ls desit- cinta còmica de dibuixos sonors·Alí·
trobava, arrivant a Barcelnna el diu- gem tota mena de felicitats en son eia en zepelín».
menge, quan la seva amantíssima ma- nou estat.
Dilluns, tarda: «Gran Sessió V e r re ja havia sigut enterrada, dirigintse el dilluns al cementiri, fent ofrena
de preciosos rams de flors, que junta
ren amb les altres corones que enca
ra hi havia, del dia del enterrament.
Sembla que's proposa passar alguna temporada aquí abaix a la platja,
havent anulat tots els compromisos
que tenia contrets, contestant a les
infinites cartes i t e l é g i a m e s de pè
sam, que ha rebut i reb, de totes parts
del món, a quines demostracions de
condol, li preguem hi afegeixi

•

D e m à passat, dilluns, a dos quarts

Registre Civil

Naixements; Maria del Carme Segura Navarro, Hospital; Josep Balnari a Nostra Senyora de les Dolors, dris Marti, Barceloneta Baixa, 13;
Andreu López Jiménez, Cristina Alamb sermó tots els dies a càrrec del
ta 41.
Reverent Padre Aixelà, jesuita.
Defuncions: Maria Rosell Aymerich, de 75 anys, Barceloneta Alta,
• • •>
16; Josepa Pons Serra. 82 anys, Dactor Robert, 2.
Matrimonis: Joan Rosell Navarro
E l conegut contratista de carrete
res, en Joan Rosell Navarro, de Gor- amb Maria Antoni» Vidal Martí.
glésia parroquial un solemne septe

nal, ha contret matrimoni amb l'agra

mil, é s menys sincera.

ciada vendrellenca

Maria

Antònia

Vidal Martí, filla del propietari del

«Cafè del Comerç», d'aquesta vila,
La festa de Sant Josep transcorre- n'Antón V i d a l , particular amic nostre.
g u é en nostra vila amb l'animació
Disitgem als recents casats tota

Des de el dilluns de aquesta setm «
na, que's troba a la platja de Sant que porta aparellada en si una diada mena de felicitats en son rçou estat.
Salvador, nostre benvolgut amic i que celebrin la quasi totalitat de les
compatrici, 1' eminent violencel lista famílies.

• •

de set del vespre, començarà en l'es-

la nostra, que no per ésser més hu

** *

NOVES

també

mont». Vegi's detalls per programes.

• •*

• • •

Aquest número ha
estat sotmès a la
prèvia censura governativa.
IMPREMTA RAMON - VENDRELL
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LA

CAMIONS

•
a

V E U DE LA COMARCA

S u b - a g e n t per

VILAFRANCA, VILANOVA I VENDRELL

J O S E P

MARTÍ

COTXES

ICHEVROLETJ

Vendrell

M I Q U E L

BKRTRÀN

Doctor Robert, 52

Rbla. Nostra Dona, 4-Teléfon 55 A-B

VILAFRANCA D E L PENEDÈS

R I B A S
-

Telèfon número

45

V E N D R E L L

tenen el gust de saludar a tota la comarca i oferlr-los-hl el

Nou Camió C H E V R O L E T
2 tones9 d e 4 m e t r e s e n t r e ejes

Llantes d' aro
6 frenos potents d'expansió interna
Ejes davanters i pibots mes forts
Rodes bassones en neumàtics 30x5 (R.)

D I F E R E N C I A L M E S REFORÇAT
NOU EMBRAOUE
EJES E L 100x100 M E S F O R T S
DOBLE CARDAN

SOLS E L "CHEVROLET" T E E L FORMÓS MOTOR "CHEVROLET"

No compri sens abans veure'l i provar-lo
FACILITATS

RECANVI
• •

PER

TOTS

DE

PAGAMENT

ELS

TIPUS

I

MODELS

•

•

laome Agustí Quintana
CONTRACTISTA

D'

BIBL10TIECA DEL HOME DE NEGOCIS
EL
EN

OBRES

•

MODERN

MES [COMPLERT QUE S'HA PUBLICAT
O B R E S DE T E O N I G A C O M E R C I A L
Dirigida per els coneguts professors

C o n s t a de 15 tomos i es ven
CONSTRUCCIONS
DE

C I M E N T

A R M A T

EDIFICIS

-

FABRIQUES

O B R E S

P U B L I Q U E S

URBANITZACIONS

Demaneu detalls i condicions a

m
H

Josep
= = =

Montesó,

Aribau, 204.
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