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Parròquia de Sant han Bta.

Una sessió agitada - Sectarisme = L'afer de les aigües
Sessió del dia 12
Amb molta puntualitat i baix la presidència del Sr. Alcalde s'obra la sessió, a
la que hi assisteixen, ademés els senyors
Marti Sabaté, Roca, Brunel, Ollé, Grimau, Solé, Caselles i Pairot que representen la majoria, i dels Srs. Caylà i Olivé de la mmoria.
Es llegida i aprovada i'acta de la sessió anterior, entrant-se tot seguit a
Ordre del dia
Comunicacions
De tràmit
S'aprova defmiíivament un suplement
de crèdit, que ha estat exposat al públic
durant quinze dies.
Una comunicació laica
Es llegeix una comunicació en la que
es demana, en castellà, una subvenció,
per a erigir un mausoleu al cementiri civil de Madrid a honor del lliure pensador
espanyol Josep Nakens i s'interessa per
la construcció d'un grup escolar a la seva memòria. Passa a la comissió de Govern.
El Sr. Grimau demana l'atenció de la
comissió en aquest afer, perquè es pugui
realilzar ço que es desitja.
El Sr. Alcalde promet fer quant es
pugui.
Foment
Permís d'obres
Es concedeix el següent:
A D.'' Paulina Lamich per a arreglar el
desguàs de la casà n.° 12 del carrer de la
Cendela. Arbitres 7 ptes.
Obertura d'establiment
S'autoritza a D. Antoni Pié Navarro
per a obrir un cafè Bar en els baixos de
la casa n.° 3 del Pati (Cine Valls). Arbitres 50 ptes.
Hisenda
Pactares a pagar
Són informades favorablement per la
comissió d'Hisenda factures pels següents
conceptes:

M. Marimon, lloguer quadres
L. Moncunili, diccionari .
»
»
impresos .
Riegos y Fuerza del Ebro,
llum i força
.
Vda. Ramon Magrifià, ciment
F. Cartafià de Picamoí
xons, arreglar font.
Pere Barrabeig, grava i
recèbol
. . . .
Jornals brigada, dues setmanes
. . . .
lornal temporer dues setmanes.
. . . .

30'00 ptes.
1500 ^
19'80 »
367'49 »
31'80 »
S'OO ^
475'50 »
825'63 »
54"00 ^

Total . . 1824'22 *
Precs i preguntes
El Sr. Alcalde intenta contestar a les
acusacions que la setmana passada feu
el Sr. Caylà.
Li replica el Sr. Caylà i confessa que
no hi ha hagut perjudicis materials però
si morals, perquè s'ha volgut afavorir a
un regidor de la majoria.
El Sr. Alcalde replica a la seva vegada i com que defensa quelcom que no es
pot defensar no pot sortir bé.
Per últim per 7 vots contra dos es refusada una proposició del Sr. Caylà en
la qual demanava que l'Ajuntament es
manifestés contra la lleugeresa de la Presidència. (La majoria està ai servei d'un
regidor i no del poble).
Laïcisme que es confon amb fantiçaíor
llcisme.
El Sr. Caselles demana que es sol·liciti
de la Generalitat que es tregui la imatge
que hi ha l'entrada de la Biblioteca.
Després d'una mica de discussió s'acorda passi a dictamen de les comissions
de Govern i Cultura.
Les aigües i alguna cosa més
El Sr. Ollé origina un debat en explicar
el seu punt de vista en la qüestió de les
aigües i eh altres coses amb les quals
s'acredita de fiscal.
Hi intervenen a més el Sr. Alcalde i
Cay'à i dura força estona la discussió.
Per fi s'aixeca la sessió.

VARIES
L'onze de Setembre coincidint amb l'aprovació de l'Estatut que concedeix a Catalunya algunes de les seves llibertats, fou commemorat
amb entusiasme.
En totes les entitats polítiques i centres recreatius com en els organismes oficials hi havia
domasos i onejava la bandera catalana la qual
en algun IIJC figurava al costat de la Republicana.J
La ràdio que comunicava l'entusiasme que a
Barcelona hi regnava fou escoltada per la major part dels vàllencs.
Sabem que per tal d'assistir a l'arribada a
Barcelona del Sr. Azafia i demés ministres i
parlamentaris espanyols s estan organitzant varis autòmnibus.
Segons se'ns diu són molts els vàllencs que
s'hi han inscrit.
En la seció de «Problemes socials i agrícoles» publiquem les conclusions d'una assemblea
celebrada a Reus. Afegim de nostra part que
cal que el nostre pagès resisteixi i s'abstingui
en absolut de vendre les avellanes a baix preu.
Se'ns ha dit i assegurat que hi ha en la cotització una mica d'especulació.
El col·legi de Sant Gabriel ha obert com
tots els anys la matrícula corresponent al Batxillerat i Comerç.
Ei Govern civil ha aprovat la reforma de les
Ordenances Municipals de Valls.
Del Sr. Governador hem llegit una circular
recomanant a les oficines públiques que el dia
que facin Onejar la bandera catalana hi posin al
costat la republicana, per tal de demostrar la
vertadera cordialitat.
Amb motiu de l'aprovació de l'Estatut es
regalà al Sr. Macià, President de la Generalitat, la insígnia presidencial.
La premsa diària ha alabat molt eí gust i
l'art que hi ha i es reflexa en l'esmentada medalla.
Es obra ella del nostre compatrici Sr. Jaume
Mercadé, i ho constatem amb goig.
També és obra del mateix la ploma d'or amb
la qual el Sr. President de la República firmà
l'Estatut català.
El dijous prop passat s'obrí la matrícula al
Col·legi Vallenc instal·lat a l'edifici de l'exConvent del Carme, en part dels locals que
ocupa l'Escola del Treball,
Segons noticies el professorat del nou establiment d'ensenyança estarà constituït de moment per els senyors: Ferran Cases, Francesc
Nàcher, Francesc Martínez, Josep Rabassó,
Alfred Padró, Lluís Pàmies, Isidor Murtra i
Francesc Ballester.
La matrícula restarà oberta fins el dia 30
de setembre tant per els alumnes que vulguin
estudiar assignatures del Batxillerat com per
els que vulguin fer el Peritatge mercantil.

Demà diumenge, misses com els demés dies
festius. Durant la de set, plàtica doctrinal; a
dos quarts de nou i a la seva Capella la V.O.T.
dels Dolors tindrà Missa de Comunió general
amb plàtica dispositiva; a les deu solemne ofici
amb homilia.
A dos quarts de set de la tarda la V. O. T.
dels Dolors, celebrarà una solemne funció per a
honorar a la seva Patrona, predicant-hi el
Rnd. Dr. Lluis Batlle, vicari de la parròquia.
Dilluns dia 19, durant la missa de vuit exercicis a honor de Sant Josep.
Parròquia de St. Antoni Abad.
Demà, diumenge, missss a les hores de consuetud; a la de vuit punt doctrinal i a dos quarts
de deu ofici amb homilia. A les cinc de la tarda,
Rosari, meditació i Lletanies dels sants.
Dillur.s, a les set, missa pels confrares de la
Pia Unió, i durant la de vuit exercicis a honorança d Sant Josep.
Dijous, Hora Santa, i divendres, Via-crucis.
" Parròquia de la Mare de Déu del Carme
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 doctrina i a les cinc rosari, la
funció dedicada a la Mare de Déu de Lourdes
i lletanies.
Dilluns, durant la missa de set, els exercicis
propis del dia dinou de més dedicats a Sant
Josep.
Església de les Religioses Carmelites. (Portal Nou).
En l'Església de Religioses Carmelites del
Portal Nou es celebraran Quranta Hores solemnes de la família Francesc Ferré, els dies 21,
22,23 i 24 del present.
Al matí a dos quars de nou Exposició i Missa cantada. A la tarda a dos quars de sis la funció pròpia, Trisagi, motets i Reserva.
Vetlla Nocturna,
Tindrà son torn mensual la nit d'avui a demà
a la església de Sant Joan.

Secció Oficial
ALCALDIA DE VALLS
Havent acudit D. Josep Roig Genovés a
l'Ajuntament en demanda de permís per a instal·lar als baixos de la casa n.° 7 del carrer de
Sant Benet un electre-motor de 2 HP per a usos
industrials, es fa saber que durant el termini de
quinze dies tots els veïns que vulguin oposar'se
a aitai pretensió podran formnlar i presentar a
la Secretaria municipal les reclamacions que
considerin del cas.
Valls 16 de setembre de \QÒ2.—L'Alcalde,
Josep Magrifià. ,
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Per dilluns, dia 2Q, la colla nova, ha estat
contractada per actuar a Cervera Marxarà i
estarà de retorn el mateix dia.
Tenen el compromís d'aixecar els castells de
sis i tres de set.
Hem llegit l'Estatut del Vi que publicava la
major part de la premsa diària.
Aquest Estatut, que ja ha entrat en vigor,
té una importància gran per a la viti-vinicultura.
Cal que els nostres pagesos i comerciants s'en
capacitin.
Nosaltres procurarem fer el que estigui de
nostra mà.

Avis
Havent-se extraviít ia llibreta de crèdit de
la secció de Comptes corrents de la classe
obrera, emesa per aquest Banc amb el número
10 583 a nom de Joan Figueras i Güell, es fa
avinent, a qui pugui interessar-li, que si als
trenta d,es de publicat aquest anunci no s'ha
presentat ningú justificant el seu millor dret,
s'expedirà un duplicat de la llibreta, conforme
prescriu el Reglament, quedant el Banc lliberat
de tota responsabilitat.
Valls 15 de setembre de 1932.—BANC DE
VALLS.—L'Administrador,
Francesc Plana i
Sardà.

]W£CR0L·04^IQIIES
Ahir al migdia morí a Barcelona en la clínica
«La Aliançt» on se li havia practicat una operació, el Sr. Daniel Samsó i Llopis, fill de Valls.
Tenia 63 anys i era força conegut a Valls.
A la seva vídua i demés família els testimoniem
nostre condol.
Després d'una llarga malaltia morí confortada amb els Ssnts Sagraments.la Srta. Maria
Adserà i Roig, a l'edat de 24 anys.
La seva mort fou molt sentida en nostra
ciutat.
L'acte del seu enterrament fou una prova
d'aquest sentiment. Hi assistí una gran concurrència i fou acompanyada per nombroses amigues seves.
Als seus apenats pares i demés parents els
acompanyem en el seu dolor.
ESPECTACLES
Programa de cine que avui nit i demà tarda i
nit es projectarà al Cinema Apolo: He perdido
la bolsa, per Anita Page i Maria Dresler; El
hombre que asesinó, per Roseta Moreno, Ricard Puga i Carles San Mai-tin, parlada en espanyol; finalitzarà una Revista Paramaunt.

PATRONAT DE L'ESCOLA DEL TREBALL
Es recorda a tots els joves que desitgin assistir a l'Escola del Treball, que la matrícula per
el proper curs de 1932 1933, quedarà oberta a la
Secretaria de -la mateixa el dia 15 del corrent
mes, de eis a nou del vespre, acabant el dia 30
del mateix mes.
Els exàmens de 2.'' convocatòria, per aquells
que deuen repetir el curs, tindran lloc durant
els dies 28, 29 i 30 de Setembre.
Valls, Setembre de 1932.— El Secretari, Artemi Plana.
BANC DE VALLS
Secció de comptes corrents ae la
classe obrera
Han ingressat per 61 imposicions 68 524'00 pts,
S'han retornat per 83 reintegres 70 46875 pts.
Llibretes noves 12.
Valls 10-16 Setembre de 1932.—£/ Secretari,
Tomàs Selva.
Imp. de E, Castells, Raval
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