LA CRÒNICA DE VALLS

OBSERVATORI

CENTRAL METEOROLÒGIC

ESTACIÓ DE VALLS
Observacions dels dies 15 al 21 de Febrer de 1936

UJ

a
15
1fi
17
18
19
20
21

PERRUQUERIA PER A SENYORES

VENTS

NÚVOLS

Pluja
9 mati
9 mati
3 tarda
3 tarda
en
Classe
Direc,
Fça.
Qtat. Classe Qtat. Direc. Fç».
Mitja m/m.

BARORitiiKb. TEMI'bHA i u n t a
a
6 mati 3tar. Màx. Mín.
a

754
755
754
754
754
759
759

755
754
756
752
756
759
757

16'5
12
15

14'5
18'5
17'5
16

10
5
6'5
6
9'5
7
7'5

13
8'5
11
10
14
12
12

11

CSSK
C-SiC
CSSK
CSSK
AKSK
CiC-S
SKAK

7 KCSK 4
7 SCSK 10
6 C-SiC 6
8 CiC-S 8
6 S-KiK 3
8 S-KiK 10
7 AKSK 8

N
S-0
N-O
S
O
N-O
N-E

N-O
2
1
S-E
5
S-O
1
2 Os
NO
1
S
1 SE

4
2
6
1
b
2

Aquesta setmana han predominat els dies de temps insegur, amb cel nuvolós \
aires fluixos de direcció variable.
El baròmetre ha assenyalat pressions inferiors a la normal, per arribar fins a nosaltres la influència de les baixes pressions situades a l'Atlàntic, entre les Açores i
Anglaterra.
Les temperatures han estat molt suaus, degut a que durant tota la setmana ha
dominat un corrent d'aires de ponent a les capes altes de l'atmosfera.
Temps variable i insegur amb tendència a empitjorar.
Valls 21 de Febrer de 1936.—J. Figuerola Ballester.
Ahir a la tarda es declarà un petit incendi al
forn que al carrer Baldrich té el senyor Rosend
Pont. Es produí al lloc on té la llenya enmagatHem rebut una atenta comunicació del se- zetnada.
Quan hom es donà compte de l'incendi seguinyor Ramon Figuerola i Solé, participant hadament
es procedí a la extinció, cosa que es lover-se possessionat de l'Alcaldia de la nostra
grà aviat.
ciutat i oferint-se en el càrrec.
El senyor Pont ens demana que fem constar
Ens plau agrair aquesta deferència, a la vegada que li participem que ens té a la seva dis- el seu agraïment a quantes persones col laboraren a l'extinció.
posició per tot quan sigui pel bé de Valls.

NOTICIES

Al camp d'esports del Vila demà a la tarda
tindrà lloc un partit de futbol entre els equips
infantils de la Penya Anant Fent i la Secció Esportiva del Centre de Lectura.

=Un bon despertador és el descans d'una casa; de totes classes en
trobarà a casa E. RIBAS, Baldric, 40

Com és de costum, pel proper dimarts, de
Carnaval, a la tarda, la Congregació Mariana
Les festes de Carnaval, que tenen lloc
organitza una excursió a peu, la qual promet
aquests dies, pel que es pot observar fins ara,
veure's molt concorreguda.
es reduiran als balls que organitzen diverses
Es sortirà del local de la Congregació a les societats.
dues de la tarda.
Això no vol dir que hi hagi algunes carnavalades, com ahir ja n'hi va haver una organitzada
pel Casino de Valls.
La tarda del proper dimarts es considera
com atesta, a Valls.

Especialista malalties
de la infància
Ex-Intern de l'Hospital Clínic i de la
Facultat de Medicina Metge assistent a la Casa de Maternitat i a la
Sala d'iniants de l'Hospital
de Sant Pau de Barcelona

Tots els dimecres de 9 a 1
BALDRICH, 18, 1 .**
VALLS

Confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica, diumenge passat va morir
a l'Hospital de Tarragona, on havia estat traslladat a causa de la seva malaltia, el nostre
compatrici senyor Josep Romeu i Boronat. Tenia 52 anys d'edat.
El finat era cap de la guàrdia urbana des de
feia uns quatre anys. Pel seu bon tracte i altres
bones dots personals gaudia de generals simpaties.
A la seva vidua, fills i demés familiars els
testimoniem la nostra condolença.
Demà, diumenge, al mati, a la sala d'actes de
la Societat Agrícola es celebrarà la Junta general ordinària d'accionistes de la Cooperativa
Elèctrica de Valls.
Demà estarà oberta la farmàcia del senyor
Vives, i el dimarts de Carnaval la del senyor
Gaspà.

Organitzat per la V. O. T. dels Dolors demà
començarà un solemne triduum eucarístic de
desgreuge, com es celebra tots els anys durant
els dies de Carnaval.

Ràdio
Servei Vallenc
Laboratori -taller
de construcció i reparació d'aparells
de ràdio, pik-bucs i amplificadors

Joan Pons
Tècnic ràdio - elèctric
Membre de l'Institut de Ràdio
tècnica de Barcelona
Raval Sant Antoni, 61, l. e r , 2.'

VALLS
Important: Abans d'efectuar-se les
reparacions es fixa el seu preu,
com també es dóna un any de garantia en els treballs efectuats.

DE

VICENS SOLÉ
Té el gust d'assabentar a les seves clientes
i al públic en general, que acaba de rebre
un aparell de permanent sense fils, sobre
el cap, solucionant d'aquesta manera el
problema que tant intrigaba a les senyoretes, al mateix temps que amb dit aparell
queden garantitzades totes les permanents
per delicats que siguin els cabells i permeten fer tota classe de pentinats en consonància amb la moda actual

Banys -Massatges - Tintures Decoloracions - Poslíços. elc.
V A L L S -Baiiada de l'Esélésia, 2- V A L L S

RAMON MOLINS I COMPTE
Professor de Música
Violí - Violoncel - Contrabaix • Piano Solfeig • Teoria i Lliçons a domicili
BALDRIC, 19, PRAL.

A la Clínica de la Mare de Déu del Pilar, de
Barcelona, on se li havia practicat una delicada
intervenció quirúrgica, dissabte passat lliurà
piadosament la seva ànima al Creador, confortada amb els Sants Sagraments, la distingida compri tricia nostra senyora Pilar Cisteré i Voltas.
La nova de la seva mort s'escampà ràpidament per la nostra ciutat el diumenge al mati,
produint general sentiment.
La finada, per les seves virtuts, religiositat,
excel·lent educació i altres qualitats personals
que la distingien, comptava amb l'apreci de
quants havien tingut ocasió de tractar-la.
A. C. S.
L'acte del seu enterrament, el qual va tenir
lloc el dilluns al mati a la nostra ciutat, va constituir una veritable manifestació de dol.
Al seu espòs, el Secretari de l'Ajuntament
vallenc senyor Lluis Martinell, fills Joaquim
Franceec, mare senyora Mercè Voltes i a la demés distingida família els acompanyem sincerament en el dolor que els afligeix, i els desitgem
una cristiana resignació per a suportar aquesta
desgràcia.
Ha estat nomenat Comissari de la Generalitat a Tarragona el senyor Alfred Escriba i
Prades.

Com a conseqüència de l'amnistia votada
ahir a la tarda per la Diputació Permanent de
Aquest mati a l'altar de la Candela s'han ce- les Corts, avui seran alliberats els detinguts
lebrat les noces dels nostres compatricis En Jo- amb motiu d'haver col·laborat al moviment del
sep Batet Plana i la simpàtica senyoreta aN 6 d'octubre.
Teresa Guasch Ferré.
Els detinguts que hi havia de la nostra ciutat
Moltes felicitats.
s'anuncia que arribaran aquesta tarda.
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Les misses que el proper divendres es celebraran de vuit a nou del matí a l'altar de la Mare de Déu de la Candela, seran en sufragi de
l'ànima de la senyora Mercè Miquel i Garriga,
per escaure's el primer aniversari del seu traspàs.
En aquesta avinentesa renovem el nostre
condol al seu espòs senyor Tomàs Sabaté, fills
i demés família.
POR SU MIRAR
ha logrado Greta Garbo el dominio del
mundo y es que, sus ojos sonadores, picaros y llenos de atracción, brillan de una
manera que embelesan, seducen, esclavizan, matan,..
Asi, Greta Garbo, se lleva los hombres
tras ella como el pastor el rebano...
Usando RUDOLAT, quienes le admiran,
cortejan y pretenden, caeràn a sus pies
rendidos, muertos...
pues, hay momentos en los que
UNA MIRADA, VALE TODA UNA
VIDA...
Demà, a dos quarts de sis de la tarda, serà
projectada al Patronat de Sant Gabriel la divertida pel·lícula Al Qalope interpretada pel
famós cavallista Tom-Tyler.
També demà, a la tarda, el Grup Excursió»
nista del Patronat, farà una de les seves sortides reglamentàries.
** *
En el sorteig d'una Imatge del Nen Jesús,
resultà premiat el número 138.

