EL· T E M P S

MUNICIPI
Els privilegis dels laics
Sessió del 13 d'Agost
Qjeda damunt la taula, a
Presideix el S'. Alcalde. Hi
assisteixen 13 regidors de ia petició del Sr. Pairot el dictamajoria i 1 de la minoria.
men sobre els matrimonis ciEs aprovada l'acta de la vils.
sessió anterior.
L·l serveis de pompes fúneGomuaicacions
bres
L'alcaldia comunica s'hi diS'aprova un dictamen referigit al CaD de l'Estat, Presi rent a la munipalització sedent del Govern i President gons el que es declarada la
de la Gineralitat fent constar conveniència i oportunitat de
ia seva adhesió al règim amb dur la a terme, el qual afecta
motiu dels esdeveniments pas- al servei de pompes fúnebres. V A R I E S
Han estat contractades les colles Nova i Vesats.
S'acorda instruir l'oportú ex- lla per l'Ajuntament de i'Arbós per tal d'actuar
Es comunica la invitació re- pedient.
durant els dies 28 i 29 del corrent.
buda per U Federació de MuSegurament serà l'encontre més mogut d'anicipis Catalans per tal d'assís Comissió de F i n a n c e s
quest any, doncs es de creure que la Colla Vella
no voldrà de cap de les maneres igualar ia seva
tir a l'Assemblea Municipalista Crèdit
actuació amb la Colla Nova.
que es celebrarà a la Corunya.
S'aprova un suplement de
Per altra banda es nota gran animació entre
S'entera la Corporació de la crèdit destinat a algunes parti- els elements de la Coíla A'ova, doncs dijous d'asubvenció de 1000 ptes. que ei des que presentaven dèficit questa setmana varen ensajar, fent uri magnífic
President del consell local d'en- com Suministres, representa- tres de set aixecat per baix i proves de molts alsenyament primari ha rebut ció municipal, etz. procedent tres castells, donant excel·lents resultats.
Durant els dies 26 i 27 la Colla Vella actuarà
per a la colònia escolar local del superàvit.
a Granollers, i en els dies 29, 30 i 31 a Vilaque ahir es traslladà a la piaij i
El Sr. Caylà abans fa cons- franca.
de la Rabassada.
tar que troba excessiva la parOrdre del dia
tida de representació MuniciNOU SERVEÍ
pal (2.000 ptes.) i per tant
Comissió de F o m e n t
Ha quedat establert a totes les capitals de
mostra la seva disconformitat. província i poblacions d'importància el servei
Permisos d'obres
Factures
de transmissió de telegrames per telèfon.
S'enconcedeixen a
Si hom vol assolir una màxima rapidesa en
S'aprova
el
pagament
de
Enric Vilalta Amenos per
el
c
t r s dels seus telegrames especialment en
reparar una gornisa a la casa diferentes factures que pugen els dirigits a les grans capitals s'els hi aconsella
n.° 6 del Carrer del ïeafre. a 1.682'88 ptes.
que en lloc del nom i adreça del destinatari
faci constar el del seu telèfon car d'aquesta
Arbitres 12 ptes.
Del moviment monàrquic
manera serà tramès per aital mitjà tan prompte
Josep.Tomàs Ollé per a
arribi a l'estació telegràfica destinatària, sens
Firmada
pels
Srs.
Martí
Cacanviar un rètol de la casa
perjudici de portar-lo acte seguit al domicili.
n.° 10 del carrer General Co- talà, Cabré i Pairot es presenEls que tinguin direcció telegràfica registratada una proposició demanant
merma. Arbitres 4 ptes.
da deuran comunicar a Telègrafos el número
Ventura Sans Navès per que l'Ajuntament prèvia decla- del seu telèfon per a que consti amb la seva
modificar obertures a la casa ració d'urgència faci constar la direcció així com les hores que vulguin s'els
n.° 103 del Raval de Sant An- seva condemna a l'intent mo- trametin els telegrames rebuts per a ells.
Els que tinguin telèfon encara que no tinguin
nàrquic, que trameti la seva
toni. Arbitres 10 ptes.
direcció
telegràfica registrada poden, si comuadhesió a les autoritats catalaEs llegit un dictamen de la
niquen el seu número a telègrafos, rebre per
nes i espanyoles i es demani el 1 telèfon el text deJs seus telegrames evitant se
comissió esmentada referent al
rigurós compliment de la llei. així un possible retard sobre tot a les hores de
Garag que en 1929 el Sr. Joan
Él Sr. Caylà, tot condem- mes tràfic.
Ferré Soié construi a ia RaTots els abonats al telèfon urbà d'aquesta
val de Sant Antoni, lloc on hi nant la violència que suposa el ciutat poden fer ús d'aquest nou servei que es
moviment, salva el seu vot
havia la Peixateria.
completament gratuit i sens constituir cap dipòEl Sr. Ollé fa constar i de- per quan no es pot sumar a sit demanant comunicació amb el numero 87.
Recomanen es faci una proba d'aquest nou
mana que havent finit el ter- l'adhesió al règim encara que
no
vol
dir
estigui
conforme
seivei
i veureu la rapidesa que actualment asomini concedit fins a 31 de «Juny
leixen els telegrames. Són en gran nombre els
amb
la
monarquia
passada.
d'enguanyj es requereixi a l'in
Així mateix, diu que sembla que l'utilitzen des de el 11 de Juliol que fou esíeressat per tal que procedeixi
tablert en aquesta Ciutat i sols elogis en fan
l'enderrocament del Garag i deduir se de l'últim extrem de tots ells.
la proposició, que es demana
construeixi un edifici.
la pena de mort; tampoc vol
Per a demà diumenge, a dos quarts de sis de
Comissió de Govern
adherir s'hi per quan II repug la tarda està anunciat un míting d'afirmació reL'afer Farré Bella
publicana, organitzat per elements de l'Esquerna tal pena.
Queda aprovat, sense disEl Sr. Alcalde es mostra del ra. L'esmentat acte tindrà lloc en el Camp d'escussió, el dictamen (que havia mateix parer i es fa constar ports del Camí de la Xamora.
quedat diferentes vegades so- que únicament es demana el
Dintre poc el «Grup d'Aficionats de la Pebre ia taula) referent a la de- compliment de ia llei.
nya Guimerà» posaran en escena el drama en
nuncia feta per la minoria sodos actes «La follia del desig» del conegut litebre les irregularitats observa- Colònia Escolar
rat català Josep M.'' de Segarra, i «El llit del
des en el cumpliment del seu
L'Ajuntament aprova, des- capità».
Les quantitats que es recaptin aniran destideure en l'oficial del Municipi prés de la declaració d'urgènnades
engroixir la llista de la subscripció oberta
Sr. Farré Bella.
cia, la soliicitut d'una subvena favor de l'atleta En P. Reverté Zamora.
En el! es fa constar que no ció de 1.000 ptes. per a la cohi pot haver privilegis per cap lònia escolar local, feta pel
Diumenge a la tarda la carretera de Tarraempleat; ademes es fa constar Consell local d'Ensenyament. gona es veié més concorreguda que de costum
els nous serveis a que be obliI sense precs i preguntes es per tal de presenciar la cursa de neòfits, organitzada en la passada festa major dels vallmogat l'esmentat encarregat de termina la sessió.
llencs.
l'arxiu.

IM © V

Demà estarà oberta la farmàcia del senyor
Qaspà.

GANGA
Moimba d e pisté asnb e l e o r r e s p o i i e n i s a e e e s s o r f s i uu m o t o r
d'un e a b a l l d e fori^?a, tot e n
p e r t e e t e e s t a t d e fuaieiona'm e n t , e l qual e s pot a p r e c i a r .
Eleva de 2 0 0 0 a 2 S 0 0 litres
p e r hora.

Es ven per menys de una tereera part del seu valor.
Raó en l'Administració o Impremta d'aquest setmanari.
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Aprofitant els dies de vacances han estat
molts els que els han invertit en l'excursionisme.
A les platges i els camps la reunió de vallencs hi ha hagut dies que ha estat nombrosa.
També els escolars vailencs dísfrutaran enguany de les anomenades excursions escolars.
S'han establert dos torns de 5 dies cada u.
Un pels nens i l'altres per les nenes.
Ahir un grup d'unes 30 nenes inicià l'excursió
passant tot el dia en la Rabassada.
Avui un altre grup igual ha seguit, i així fins
fer el nombre total de nenes.
Dilluns passat s'aixecà la veda per a la caça
de guatlles. Foren molts els caçadors que ja
sortiren.

Com ja indicàvem, fou nombrosíssim el nombre de vailencs que aprofità les dues festes per
a fugir de Valls en recerca d'un esplai.
Tant al camp. com les platges de Sant Vicens, Tarragona i fins Salou, ei en plenes de
vailencs.
Demà celebrarà la seva festa major el pintoresc barri de Miramar.
Com cada any les gralles amenitzaran tots
els actes que es celebraran.

Secretari, dos vocals pel Sindicat, dos vocals
pel Jurat i dos Suplents.
Cas de no concórrer majoria absoluta en la
primera convocatòria, queda pel present convocada novament la Junta general pel dia 16 d'octubre prop-vinent en el mateix local i hora senyalats, en la qual Junta seran vàlids els acords
qualsevol que sigui el nombre d'assistents.
Alcover 50 d'Agost de XQJÍ.—El President,
F. Plana i Sardà.
BANCO DE VALLS
Aviso

KECROL·OGIQÏJES
Dijous morí, a l'edat de 70 anys, la respectable Sra. Maria Alentorn Monné, vídua en segones noces de D. Lluis Plana.
Manifestem als seus nebots i demés parents
el sentiment de nostre condol.
REL·IQIOISES
Durant aquests dies s'ha vingut celebrant a
l'Església Parroquial de Sant Joan Bta. els solemnes cultes dedicats a la Mare de Déu d'Agost.
Com cada any, al mig de la nau hi havia aixecada la formosa llitera propietat de la família
Coll.

Habiendo sufrido extravio las libretas de.
Crédito de la Sección de Cuentas Corrientes de
la Clase Obrera, emitidas p:jr este Banco cc^h
los n." 9639 y 12271 a nombre de 0=". Raimunda
Grogues Boada y Rosa Grogues Boada respectivamente, se previene que si'a los treinta dias
de la fecha de este anuncio no se ha presentado
nadie a manifestar su mejor derecho, expedirà
un duplicado de dichas libretas. conforme previene el Reglamento para estos casos, quedaiido
liberado el Banco de toda responsabilidad.
Valls 15 de Agosto de 1932 —El Admnisírador, Francisco Plana Sardà.

BANCO DE VALLS
Aviso
Habiendo suírido extravio el resguardo de
depósito en efectivo nú'nero 1651, enniido por
este Banco a nombre de D. Manuel Marti Solé,
Parròí,iiia de Sant Joan Bla.
se previene que si a los treinta dias de la fecha
Avui, dissabte i demà diumenge es celebra- de este anuncio no se hj presentado na íie a
ran els actes religiosos com els demés dies fes- manifestar su mejor derecho, se expediíà un
tius i en les mateixes hores de costum.
duplicado de dicho resguardo, conforme previene el Reglamento para estos casos, quedando
Parròquia de St. Antoni Abad.
Demà, diumenge, misses a les hores acostu- liberado el Banco de toda responsabilidad.
Val s 18 de Agosto de 1932.—£•/ Administramades. A la de vuit, plàtica doctrinal; a l'ofici,
homilia. T a r d a n a les tres, Catecisme; a les dor, F. Plana,
cine^ rosari, meditació sobre l'Evangeli i lletanies dels Sants.
REGISTRE CIVIL
Dilluns, a les set, missa pels confrares diinscripcions durant la setmana
funts de la Pia Unió,
Dijous, Hora Santa.
NAIXEMENTS
Divendres, Viacrucis.
Josep M." Ballester Roig.
Parròquia de la Mare de Déu del Carme
Avui, dissabte, a dos quarts de set de la tarda, rosari i cant de la Salve.
Demà, diumenge, les misses a les hores
acostumades i durant la de vuit, punt doctrinal.
A dos quarts de deu, ofici i explicació de l'Evangeli. A les tres de la tarda, doctrina i a les cinc,
rosari, la funció dedicada a la Mare de Déu de
Lurdes i lletanies.
Congregació

DEFUNCIONS

Maria Llopart Viyó, 64 any.'i.
Jaume B o n à s Buequets, 62 id.
MATRIMONIS

Cap.
BANC DE VALLS
Secció de comptes corrents ae la
classe obrera

Mariana.

Demà, diumenge, a dos quarts de nou del
matí, Missa de Congregació a la Capella dels
Dolors.
A la tarda visita als malalts per la Secció de
Caritat.

Han ingressat per 65 imposicions 81 787'CO pt.<,
S'han retornat per 94 reintegres 83 684'40 pis'
Llibretes noves 14.
Valls 13 19 de Agost de 1932.—£"/ Secretari,
Tomàs Selva.
Imp.

de E. Castells, Raval Caputxin.s-VALLS

Secció Oficial
ALCALDIA DE VALLS
Per tal d'atendre ai pagament d'obligacions
urgents, l'Ajuntament de la meva presidència ha
proposat que dintre el pressupost ordinari del
corrent exercici econòmic es verifiqui un suplement de crèdit per Superàvit.
I en compliment de l'article 12 del Reglament
d'Hisenda municipal queda exposat al públic a
l'Intervenció d'aquest Ajuntament a fi de que els
interessats puguin presentar les reclamacions
que estimin pertinents en el termini de 15 dies.
Valls, 16 d'agost de 1932.— L'Alcalde, Josep
Magriüà.

Comunitat

EDICTE
de Regants de la «Serra»,
municipals d'Alcover i Valls

termes

Es convoca als partíceps del regadiu de la
«Serra» a Junta General Ordinària de primera
convocatòria pel dia 25 de Setembre del present
any, a les 10 del matí i en el local del Sindicat,
carrer de Sant Llorenç n.° 44, per a tractar dels
asumptes següents:
l.er. Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2.on. Examen de la Memòria reglamentària.
3.er. Examen i aprovació del pressupost
anual d'ingressos i despeses pel vinent any 1933.
4,rt, Elecció de President de la Comunitat,

Maéaízem de mobles
DE

FERRAN

PURCALIA

Tallers a la mateixa casa
Gran assortt en, n.cb es da toies
classes i preus
Economia en tots e s articles
Construcció pròpia de la casa
i directa ai compracior
Es construexen tota classe de
mobles d encàrrec
En aquesta casa és en hi troba
rà una diferència de preus i la
major seguretat
Provin i g^en e o n v e n e e t à

A. C L A V É ,

25

Enfront de la Plaça del Quarter
'V A. L t ^

S

