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Diumenge passat va tenir lloc al Col legi del
Cor de Maria l'anunciat dia de recés espiritual
en complert retirament, per a dones i noies.
Fou dirigit pel zelós religiós P. Ferran Torra.
Les assistents foren en número ben crescut.

PENSIÓ ORIENT
ABANS FONDA D'EUROPA

- L l e t «NÚRIA», la més pura i 3gradable.

Aquesta nit passada al Teatre Apolo hi ha
donat una interessant representació la notable
companyia lírica de Tomàs Ros, de la qual en
formen part el famós baríton Pau Hertogs i les
El vinent dimecres a les set del vespre do- destacades tiples Ena Surifiac i Matilde Marnarà una conferència a la sala d'actes de la Bi- tín. Posaren en escena amb força cura La Reblioteca Popular la culta escriptora senyoreta voltosa i Me llatnan la presumida.
Aurora Bertrana, el tema de la qual serà «DiTant les obres com la interpretació anaren
vagacions sobre un viatge al Marroc».
bé i foren molt a gust del nombrós públic. Calgué repetir diversos números.
Tothom en sortí complagut.
—Llet «NÚRIA», la de major resultat
Llàstima, però, que aquestes representaen l'alimentació d'infants.
cions no acabin més d'hora.

COBERTS DES DE 3 PESSETES

Demà, diumenge, eslarà oberta la farmàcia
del eenyor Murtra, i dilluns la del senyor Vives.

Magnífiques Habitacions - Excel·lent cuina
Es parla
Anglès - Francès - Italià - Espanyol - Català - Filipí

VALLS

Baixada de l'Església, i

ESPORT IVBS
FUTBOL
Diumenge passat el Valls A. C. s'enfrontà al seu camp, en partit d'entrenament, amb un equip del Gimnàstic de
Tarragona. Els vallencs guanyaren fàcilment per 5 a cap.
Demà el Valls A. C. es traslladarà a
Barcelona per tal de jugar de campionat
amb el potent equip Martinenc.
Aquest partit es eliminatori i correspon
a la Copa Catalunya.

Aquesta setmana s'han celebrat a l'església
arxiprestal de Sant Joan i organitzats per l'Associació de Filles de Maria, uns exercicis espiEl Butlletí de la Generalitat d'ahir publica
rituals per a noies i dones, els quals s'han vist
un Decret del Departament de Justícia i Dret
molt concorreguts. Els dirigeix amb gran zel i
ea virtut del qual es creen Juntes Arbitrals per
competència el P. Estanislau Domènech S. J.
a entendre en les qüestions del camp a diversos
Aquests exercicis tindran un solemne final
partits judicials en els quals no n'hi havia i dedemà,
diumeng , amb els actes que s'anuncien
penien de Junes d'altres llocs.
a
la
Secció
Religiosa.
De totes maneres Valls no és comprès en el
referit Decret i per tant per les qüestions de la terra es continuarà depenent de la
Junta de Montblanc. Això es una preterició que
les autoritats locals no haurien de tolerar, i
menys quan hi ha partits judicials de poca importància agrícola que tenen Junta Arbitral.

—Llet «NÚRIA», la més indicada per
a malalts i usos domèstics.

Tal com estava anunciat diumenge passat va
tenir lloc la festa oticial de col·locar una làpida
Pel dilluns de la Fira, a la tarda, hi ha a la casa on nasqué el malaguanyat compatrici
senyor Manuel Qonzàlez i Alba i inaugurar per
anunciats els següents partits:
segona vegada el Grup escolar valienc.
Al camp de la Xamora: Valls A. C.
Presidí la festa el Comissari de la Generalicontra el F. C. Mediterrà, de Barcelona. tat a Tarragona senyor Prunes.
Camp del Vila. S. E. Centre de Lec- El Conseller de Cultura, contràriament a
l'anunciat, no hi assistí.
tura contra el F. C. Vilafranca.
A les dues de la tarda, les autoritats i invivitats, entre tots una seixantena, celebraran un
àpat a l'Hotel París i costejat per l'Ajuntament.

NOTICIES
Demà i el dilluns tindran lloc a la nostra ciutat les importants i tradic onals fires «de Maig»
o «de les forques».
Enguany pendran extraordinari relleu amb
motiu de coincidir amb la celebració de la I."
Fira Comercial, la qual estarà instal·lada a
l'edifici quarter.
Hom preveu que, 9i el temps hi acompanya,
la concurrència de forasters serà com poques
vegades s'hagi vist.
En altres llocs d'aquest numero—dedicat a
les fires i als principals establiments de la localitat—es parla dels actes que tindran lloa
aquests dies.

—-Llet «NLKlA», la més nutritiva i
econòmica.
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Diumenge, dial 31 de Maig

El Palacio de la Ilusióo
Dilluns, dia 1 de Juny

El Milajjro de Santa Teresifa
Les sessions es començaran[a dos quarts
de sis de la tarda amb tota puntualitat.

JOIA VALLENCA

Secció Oficial

Refrescos • Gelats • Cafè
Jocs de Puig - Pong

REGISTRE CIVIL
Inscripcions durant la setmana

En la relació dels minyons de l'allistament
del 1936 declarats pròfues que publica el Butlletí de la Generalitat del passat dijous, hi ha
els següents que són naturals de la nostra ciutat i el perador dels quals s'ignora:
Antoni Ainaya i Amador, fill de Rafael i de
Micaela.
Ramon Ferran i Rofes, fill de Daniel i de
Maria.
Joan Lluís i José, de pares desconeguts.
Pere Ollé i Mateu, fill de Francesc i de
Rosa.
Tomàs Pallarols i Rubert, fili de Tomàs i de
Dolors.
Eugeni Pifarré i Sementé, fill de pare desconegut i de Maria.
Josep M.a Queralt i Fontanilles, fill de Joan
i de Josefa.
Antoni Vives i Vives, fill de Francesc i
d'Elissa.

NAIXEMENTS

Rossend Pont Oliva.
Benet Homs Guasch.
Anna José Fons.
DEFUNCIONS

Joan Mateu Dalmau, 64 anys.
Ramon Cavallé Güell, 62 id.
Maria Baleda Puig, 74 id.
MATRIMONIS

Francesc Bordas Rovira amb Antònia Ferré
Robusté.
Joan Olivé Badia amb Maria Montserrat
Miquel Pujol.
BANC DE VALLS
Secció de comptes corrents ae la
classe obrera
Han ingressat per 79 imposicions 69.735'50 pts.
S'han retornat per 39 reintegres 70.88290 pti,
Llibretes noves 9
Valls 22-29 ce Maig de 1936.— ElSecretaii,
Tomàs Selva.

Extraordinària rebaixa

Observacions dels dies 23 al 29 de Maig de 1936

a
a
6 matí 3 tar. Màx. Mín.

Extraordinàries sessions de cinema
Dels dies de la Fira

Vídua Ramon Fiavià

ESTACIÓ DE VALLS

o

Una notable companyia de comèdia de la
qual és director Joaquim Montero, dimecres
passat a la vetlla va donar una representació
de la interessant obra Maria c/a la O al Teatre
Principal.
Tots els assistents quedaren complsguts de
l'obra i la interpretació.

Patronal de Sani Gabriel

Imp. de E. Castells. Raval Caputxins-VALLS.

OBSERVATORI CENTRAL METEOROLÒGIC

US

—L'estabüment de venda de teixits Casa
l'Antonino, del carrer del Carme número 18,
suara ha estat millorat notablement havent-s'hi
instal·lat uns atractius mostradors que donen a
conèixer la bona qualitat i bon gust dels gèneres que allí es venen.
La casa a la qual fem referèn ia està a l'altura dels millors establiments del ram.
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Tota la setmana han dominat pressions inferiors a la normal i en conseqüència el temps ha
estat molt variable. Dimarts i dimecres vam tenir un nou règim del pluges degut a la influència
d'un mínim baromètric situat a la Mediterrània entre les Balears i la costa africana.
Tantes humitats són ja perjudicials pel nostre camp, especialment pels sembrats i vinyes; en
aquestes i malgrat que les temperatures són torça baixes en relació a la normal, ja comença a veure's senyals de mildiu, ço que fa preveure que de continuar el temps humit i plujós podria presen»
tar-se una invacíó de la dita criptògama que fes molt difícil evitar un desastre.
Temps probable per a demà dissabte: Molt variable, amb aires un poc forts del N-0 i alguna
pluja de caràcter borrascós.
Valls 29 de Maig de 1936 —/. Figuerola Ballester.
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per a assistir a les importants carreres de la Penya Rin, amb bitllets d'anar i tornar amb entrada al circuït
de Montjuic.
Preu del viatge en ferrocarril des de
Valls, 10*90 pessetes, en tercera
classe. Més econòmic que el bitllet
d'anar i tornar diari.
Preus igualment reduïts des de les
demés estacions

