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Donàvem compte ia setmana passada de la solució de la
crisi Municipal. Diguérem o deixarem entreveure que no ens
plavia la solució donada. Valls no s'ho mereixia.
Però expressament deixarem passar per alt la petita manifestació que es produí, en sortir el Sr. Pairot, de casa la Ciutat.
I ho férem perquè entenem que iot i no estant conformes amb
la persona sobre ia qual recaigué el pes de l'autoritat, ningú
deu mermar ni ridiculitzar ei principi d'autoritat. Quina autoritat
podrà tenir aqueil que, sigui com sigui, però que de fet és autoritat, si s'ha visí ridiculilzat en les tertúlies, en els carrers i
per tot arreu; quina autoritat, diem, tindrà per resoldre qualsevol conflicte?
Es per això que nosaltres si ahir no diguérem ni anotarem
certs comentaris i certes protestes, avui volem cridar Fatenció de les persones conscients del que és i ha d'ésser l'au
íoriíaí.
Per nostra part el Sr. A'caide per al bon ús de la seva autoritat ens trobarà al seu costat. Si el creiem equivocat procurarem advertir-lo. Si el creiem maliciosament equivocat ei criticarem, però mai intentarem desprestigiar l'home que és revesiit
amb la primera autoritat local.
Aquesta nostra conducta no és perquè si. La seguim perquè
com a catòlics hi estem obligats i perquè així ens ho han ensenyat sempre. Es per això, per a major abundament d'aquest
nostre criteri que ens plau referir nos a l'article que en altre
lloc publiquem titulat «Jesús, príncep de pau».
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INI O V
VARIES
L'Associació Catalanista tia organitzat pel
proper diumenge dia 18 un àpat d'homenatge al
Sr. Tomàs Selva i Grifeü i de germanor entre
els elements catalanistes de l'Alt Camp, i per a
celebrar, també, l'èxit obtingut en les eleccions
per al primer Parlament de Catalunya. Tindrà
lloc al local de l'Associació Catalanista de nostra ciutat.
La Cambra de Comerç i Indústria posa en
coneixement dels seus electors, que la Quefatura d'Indústria de la província ha acordat prorrogar fins el proper dia 20 el termini de presentació de les declaracions sobre calderes i
aparells en l'interior dels quals es desenrotlli
pressió. Acabat dit termini es procedirà per la
mateixa al segellament i paralització del servei
dels aparells que no hagin estat declarats.
Durant la nit del dijous al divendres uns lladregots, penetraren a la fàbrica d'insecticides
que el Sr. Lluís Qalimany té darrera l'Estació
d'.;l ferrocarril.
El soroll que realitzaren per portar a terme
la malifeta cridà l'atenció de l'encarregat de la
fàbrica que viu en un pis del mateix edifici, el
qual agafant una escopeta feu un dispar a l'aire.
El dispar aconseguí allunyar als lladregots.
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La Gaceta d'abans d'ahir publica una Ordre
del Ministeri d'Agricultura ampliant fins el 31
del mes actual el plac per a presentar les declaracions de collites i existències a què venen
obligats els colliters, comerciants, detallistes i
quants es dediquin als comerç o venda de vins i
i demés productes derivats del raïm.
En conseqüència de l'anterior Ordre i també
segons disposa la mateixa fins a primer del proper Gener no és obligatori portar el llibre registre d'entrades i sortides de vins i també fins
a la mateixa data no s'exigiran les factures comercials a què fa referència l'Estatut del Vi.
Avui es celebra a Tarragona, la qual començà ahir a la tarda i acabarà demà al matí, la segona Assemblea general de la gran organització
catòlica catalana Acció Popular.
En la mateixa hi assisteixen varis compatricis nostres, alguns dels quals es proposen pendre part activa en els treballs de les diferents
se.ccions en què s'ha dividit l'Assemblea.
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Ei proper dimarts, festivitat de Santa Llúcia,
patrona de les treballadores del ram de l'agulla, vagaran tots els tallers de modisteria.
En l'església arxiprestal es celebraran els
actes religiosos de costum en tal dia.
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El passat dijous, diada de la Puríssima, al
migdia^ la Cobla La Principal de Valls donà una
interessant audició de sardanes al Pati.
L'Agrupació Guimerà, secció d'aficionats al
teatre del Centre Catalanista Republicà, el proper dijous a la vetlla posarà en escena al Teatre Principal l'obra en tres actes de l'Ignasi
Iglesias, Els Vells i el sainet Viatje de bodes.
Per aquesta vetlla està anunciat a' la sala
d'actes ae la Societat Agrícola un acte d'afirmació sindicalista, en el que hi pendran part els
Srs. Josep Robusté, R. Cortés, Francesc Arín
i Àngel Pestaíia.

»u

•

,

•—,:•.-:•,

'^^».i~..l'»./ílalJ:<«l!k!'-^cli»:^lljSiS

Government of Catalonia — El Temps (1931-1936), 10/12/1932, page 3

Del nou alcalde de la ciutat Sr. Joan Bta.
Pairot hem rebut una atent comunicació oferintse en el càrrec.
Agraïm sincerament l'atenció tot desitjant al
Sr. Pairot que l'èxit l'acompanyi en la seva ac! tuació.
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El passat dimarts per ésser el dia de l'obertura del Parlament de Catalunya onejaren les
banderes en els centres i corporacions oficials
i en totes les entitats vallenques.
Vagaren els centres oficials i durant la tarda els establiments bancaris i algun altre.
El Parlament català ha iiombrat secretaris
a's senyors Josep M.^ Casabó i Carles Qerhard,
diputats per aquesta circumscripció i el darrer
compatrici nostre.
Dilluns proper començarà l'anunciat curset
que sobre un tema tan interessant com és La
familia segons la llei natural i les b ••cícliques
pontifícies, donarà el competent mestre en matèries socials Dr. Miquel Vilatimó.
Donades les dots del Dr. Vilatimó per a tractar aquestes matèries i l'importància del tema,
és de preveure que el mentat curset serà un
èxit.
Les lliçons tindran lloc al local de la casa número 42 del carrer de Sant Antoni. Per inscripcions al curset, a la Llibreria Moncunill. El preu
de la matrícula és de cinc pessetes.
Són ja força nombrosos els inscrits.

Dijous, diada de l'Immaculada, al migdia tingué lloc la benedicció de la bella imatge de la
Verge que ha de presidir el Casal del Congregant, estatge social de la Congregació Mariana de nostra ciutat situat al raval de Sant Antoni número 95. ,
L'acte, que es desenrotllà en un ambient d'intimitat, fou presidit pel Rnd, Sr. Arxiprest, que
beneí l'imatge, i el Director de la Congregació,
assistint-hi la majoria dels congregants vallencs
i altres persones.

Al camp de la Xamora va celebrar-s'hi el
passat diumenge a la tarda l'anunciat partit de
futbol de campionat entre !a Penya Sempre
Avant i el Tarragona F, C. Ei partit, que fou un
bon xic accidentat, transcorregué sense poguer
marcar-se cao gol, ni pels uns ni pels altres.
Durant el partit hi hagué alguns incidents
q'ie feren necessària la presència de la guàrdia
c vil al camp del joc.
Al mateix camp el dia de la Puríssima a la
tarda van jugar-hi la Penya Anant Fent i l'equip
de l'Escola del Treball, guanyant els darrers
per .3 gols a 1.
Demà a la tarda i també en el mateix camp,
jugarà de campionat la Penya Sempre Avant
contra el potent equip Vilanova F. C.
Demà estarà oberta la farmàcia del senj'or
Josep Sabaté.
REL·IGIOSES
Amb la tradicional solemnitat va celebrar-se
abans d'ahir la diada de l'Immaculada.
A l'església arxiprestal al mati hi hagué Missa de Comunió general amb plàtica dispositiva i
a la tarda solemne funció pròpia del dia i també
de final dels exercicis que per a senyores i
noies venien celebrant-s'hi, en la que hi predicà
amb apostòlica eloqüència el P. Joaquim Valentí
S. J. Amb:íós actes religiosos es vegeren extraordinàriament concorreguts pels fidels.
Fent excepció ais establiments bancaris i alI gun centre oficial en què es treballà unes hores
; pel mati, la festa fou completa com escau en una
solemnitat tan destacada com el dia de la Puríssima.
PERSOMALS
Ha estat demanada la mà de la gentil i simpàtica senyoreta Na Josepa Lavila Lari pel nostre compatrici En Francesc Dasca Oliva.
Nostra enhorabona.

= H e m rebut el darrer número de l'important
revista catalana Agricultura I Ramaderia, la
qual conte un interessantíssím sumari. Es el
següent:
ESPECTACLES
Els gran i els petits regadius, Raül M. Mir.—
Demà a les cinc de ia tarda a la sala d'actes
Conveniència social i econòmica de fomentar la
població rural, Jaume Maspons i Ca:atnasa.— del Col'legi de Sant Gabriel tindrà lloc una
Més encara, respecte la conveniència de dictar sessió dramàtica a càrrec del Grup Artístic dels
una nova moda, Jaume Torras i Llopart.—E\s alumnes de dit coliegi.
El programa serà com segueix:
galliners de filat metàl'lic.—No deixeu que els
Thomàs Morus, drama en tres actes. Amb
rosers treballin inútilment,—El safrà, R. Escoextrets
del diari de judicis del Tribunal de
r/o«a.—Folklore de la pagesia,
ValeriSerrat
Boldii.-Qíiina
és la millor època de podaria Lambeth.
Elfaro maleït, drama en un acte.
vinya?, Rafael Mir i Deàs.— Sohre la poda de les
Les angunies d'un fotògraf, pf ça final.
plantes, H. fi.—La múrgula, Emili Pascual d'Amlgó.—Les conserves de fruites i llegums al
Canadà.— Perineumònia contagiosa del bestiar SíECRGEOGítlCES
boYÍ, Joan Rof i Codina —La blima dels ceps.—
Dimarts passat morí a l'edat de 86 anys la
Avantatges de l'ordi de sis carreres, E. Brofau. Sra. Maria Vallverdú Vds. de Antoni Pla.
—El que diu la premsa: La revisió dels contracAls seus fills i nét Francesc Fàbregues els
tes d'arrendaments rurals, Carles Capdevila,— acompanyem en son dolor.
El conflicte agrari del VbXïeàès, Romà de SaaPer motius que ja indicarem en una nota no
üeii/-<2.—Recerques pràctiques: El Bersim i la
producció d'ous.—Desinfecció immediata i sen- poguérem publicar algunes notes, ara fa quinze
zilla sense necessitat d'aparells especials.—La dies. i per el mateix motiu ens quedaren a terra
terra acollidora.—Contra la mosca de les olives. algunes noves.
Es per això que avui volem sub=anar aque—Xina, principal centre productor de seda.—
Els ous de closca tovd.—Notes informatives: lles deficiències registrant la morí del Sr. RsLes lluites al c a m p . - E l s colliters d'avellanes.— mon Casanoves Pié. ocorreguia als 51 anys
Els problemes del suro.—XV Assemblea gene d'edat.
A les moltes mostres de condolença que la
ral de la Federació Agrícola de la Conca de
Bàrbara.—Nova organització dels productors i seva vídua i fills hauran rebut hi ajuntem la
exportadors agrícoles.—El paquet agrícola.— nostra més sincera.
Calendari de sembres.—El mercat.
Després d'una curta enfermefat motí a l'edat
de 61 anys nostre compatrici el Sr. Josep Bonet
Convocada per la Junta Municipal Republi- Ferré, propietari del Mas conegut pel de la
cana el passat dijous a la tarda va celebrar-se Perla.
A la seva vídua i fills els testimoniem e! senuna reunió general extraordinària al Centre
d'Unió Republicana, amb l'objecte de discutir timent de nostre sentit condol.
una proposició de l'esmentada Junta feta en el
Alguns dies d'aquesta setmana com a consesentit de què el socis de l'entitat components de
qüència de les averies existents en un pont del
la Secció local de l'Unió Socialista de Cataluferrocarril ^ntre les estacions de Nonaspe i Fanya no podien tenir els mateixos drets, en la
vara (Aragó), han passat per l'estació de nostra
part política, que els demés socis.
ciutat els trens expressos de Barcelona a MaTal acte havia despertat força expectació en
drid, els quals es dirigien o venien procedents
el poble vallenc.
de Lleida i Saragossa.
En iniciar-se la discussió de tal proposta
abandonaren, el local on es celebrava la reunió
= Q u i no té calçat Anglo és perquè no coels elements socialistes, solidaritzant-se amb neix les seves bones qualitats. Es molt còmode,
llur actitud els afiliats a l'Esquerra Catalana i al va contra el fred i no permet que es mullin els,
Partit Radical Autònom.
peus encara que plogui.
Els que restaren aprovaren sens la més mí=
A la Casa Agusti Escarré, carrer Espardanima oposició la proposta segons la qual els sonyers 16, trobarà, qui en vulgui, calçat Anglo;
cis que són de l'Unió Socialista, políticament, no
com també el calçat de temporada en taló pla
tenen cap diet dins l'entitat.
i mig taló.

