
Diario da Villan»»?» y Gtltrú 

tuno mandamiento por duplicado, con 
cuantos requisitos se preceptúan en la 
Ley antes meritada,«—Lo manda y firma 
el Sr. Don Luis Lorenzo Penalva, Juez 
de Primera Instancia de esta villa y su 
Partido; doy fe .—Luis Lorenzo Penalva 
— A n t e mi P. H. « - / u a n Cerqueda, Of. 
rubricados» 

Villanueva y Geltrú, a nueve de Julio 
de mil novecientos treinta y cuatro. 

R E G I S T R E C I V I L 
Inscripcions verificades el dia n 

Matrimonis'. Joan Eduard Planas 
Ferret amb Josefina Puig Ferret.-— De-

Juncions: Jaume Boquera Montesinos 
27 anys, solter. 

G A C E T I L L A 
Tal com anunciàvem en la nostra 

edició anterior, demà divendres, a les 
deu de la vetlla, tindrà lloc al saló 
d'exposicions del Foment de Vilanova, 
l 'inauguració de l 'Exposició de llibres 
de la Casa editorial Gustau Gili. 

Com a inauguració de l'esmentada 
exposició la notable escriptora Srta. Ma-
ria Luz Morales pronunciarà una inte-
ressant conferència, baix el suggestiu 
tema de «El gran escenari del llibre». 

Organitzada perla Comissió d'Educa-
ció i Instrucció de l'Ateneu de nostra 
vila, i d'acord amb la Junta Directiva i 
Professorat, avui dijous, a les deu de la 
vetlla, tindrà lloc al jardf de dita entitat 
una vetllada literària-musical, en la 
qual, juntament amb la celebrada com-
panyia de n'Agustí Cohi i família, hi 
prendran part alumnes de les classes de 
música i elementals de dit Ateneu. 

L'ordre del programa serà el següent: 
Primera part (música i recital de 

poesies). — «El Trovador», d'en Verdi 
(musical), i «Bohemios», d'en Vives 
(musical), interpretades pel tercet inte-
grat pels germans Rosa, Alfred i Agustí 
Cohi; «Sempre que vaig a ta casa», d'en 
Víctor Balaguer (poesia), per l'alumne 
en Joaquim Pastor; «Adéu», d'en Joan 
Maragall(poesia), per l'alumna n'Auro-
ra Tort; «La dama del castell blanc», 
d'en Víctor Balaguer (poesia), per l 'a-
lumne en Joume Aragonés; «La viola i 
la dàlia», d'en Pere de Cots i Soldevila 
(poesia), per l'alumna na Josepa S u b i -
rats; «La vaca cega», d'en Joan Mara-
gall (poesia), per l'alumna na Rober-
ta Sancho; «L'escultor», de n'Artur 
Guasch i Gombes (poesia), per l 'alumna 
na Consol Garcia; «Romance», d'en 
Hayden (musical), interpretat per l'a-
lumne en Santiago Birtolomé (violi); 
«Bercense», d'en G. Fauré (musical), 
per l'alumne en Joan Alemany (violí). 
Aquestes dues obres seran acompanya-
des pel notable pianista en Màrius 
Montserrat. 

Segona pari. — «A la lluna», d'en 
Florenci Cornet (poesia), recitada per 
l'alumna n'Irene Sancho; «El vent», 
d'en Florenci Cornet (poesia), recitada 
per l'alumna na Neus Planas; «El pri-
mer pas», d'en Salvador Perarnau (poe-
sia), recitada per l'alumna na Josepa 
Garriga; «A la luna», d'en Manuel de 
Cabanyes (poesia), recitada per l'alumna 
na Antònia Subirats; «La cinqüentai-
re», d'en Gabriel Mario (musical), in-
terpretat per l'alumna n'Enriqueta 
Juliacs (violoncel), acompanyada per la 
senyoreta Rosa Colli (piano); «El teatre, 
principal font de cultura», conferència 
il·lustrada amb fragments de diferentes 
obres dels esposos n'Agustí Cohi i Jose-
fina Grau de Cohi, interpretats per la 
seva original i famosa companyia. 
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