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macèutlc i cunicultor, sobre «Gene
ralitats de la cria del conill». 

A !es dotze, arribada de la Ban
da de Música del Regiment d ' In-
lantcrla número 18, assenyaiada 
amb tina ïor ta tronada. Acsmpa-
nyada del Drac. Gegant l altres 
balls populars, recorrerà la vila. 

A les tres de la tarda, al camp 
de joc del P. C. Vilafranca gran 
concurs comarcal de t i r al Pla-
tet. organitzat per la ü n i ó Cinema
togràfica del Penedès. Es disputa
ran, entre altres premis, copes de 
l'Honorable senyor President de la 
Generalitat, de l'Ajuntament 1 de 
la Unió Cinegètica. 

A dos quarts de sis, al Casal de 
La Principal, t indrà lloc el gran 
ball dels enamorats. 

A les set, a la Rambla de Fran
cesc Macià, es ballaran sardanes. 
A la sortida dels eapectacles I a la 
Rambla de Prancesr Macià, es eh*-
para rà una important i original 
traca. 

A les deu, al Casino ü n i ó Comer
cial, lluït ball amenitzat per la 
Banda de Regiment. 

A l Teatre Principal, actuació de 
la Companyia del Teatre Espanyol 
de Barcelona, de Josep Santpere, 
amb l'obra «Roda el món i toma 
al born», l al Casal de La Princi
pal sessió de cinema. A la Rambla 
de Pi i Matgall. audició de Sarda
nes. 

Diumenge, dia 12. a punta de 
dia, les gralles i Banda recorreran 
els carrers de la vila. interpretant 
alegres dianes 

A les nou del mati. a la Rambla 
de Francesc Macià, sortida de la 
cursa ciclista (prova social), or
ganitzada per la Secció CicHsta 
del Centre Excursionista Vilafran-
qui. dlsputent-se valuosos premis. 

A les dotze, a l'Agrupació de 
Cultura de la Tona de! Casal «La 
Principal», interessant conferència 
a càrrec del doctor J Pijoan, d i 
rector de l'Escola d ln í e rmere s de 
la Generalitat. 

A la Plaça de Fermi Galan, t in 
d rà lloc una ballada de sardanes. 

A les tres. al camp de joc del 
P. C. Vilafranca, interessant par
t i t de futbol, entre la ü . S. Pla 
(primer equip) i F. C. Vilafranca 
(equip B i . i a continuació, emo
cionant partit del Torneig Copa 
Catalunya 

Al Casal de « I « Principal», ses
sió de cinema, i al Teatre Princi
pal, presentació de la companyia 
de Realitzacions ül t ramodernes de 
Miquel Díaz. sota la direcció 
de! primer actor Josep Parera, 
amb l'estrena de la revista «Radio 
Revue». 

A les sis. a la Rambla de Fran
cesc Macià, sardanes. 

A l'Ateneu Obrer vi lafranqut 
bell de societat. 

A la sortida dels espectacles es 
disputarà una gran traca, i seguir 
dament s'efectuarà el tancament 
oficial de l'Exposició, amb assis
tència de les autoritats de Cata
lunya 1 de la v i l a 

A les deu, a la Rambla de Pi i 
Margall. audició de sardanes. 

Al Teatre Principal, darrera ac
tuació de la companyia de Realit
zacions ül t ramodernes de Miquel 
Diaz. amb la revista «Ràdio Rcvuc», 
i al Casal de La Principal, sessió 
de Cinema. 

Inauguració 
de les Fires 

Ahir al migdia tingué lloc la 
inauguració de les Rres. 

L'Ajuntament en p>. presidit per 
l'Alcalde senyor Josep Masacs.—qm 
trencà el cordó 1 féu un breu par
lament — procedí a la inaugura
ció de les Fires. Seguiren una per 
una la cinquantena d'instaUaoions 
que componen la notabilissima ma
nifestació agrícola i industrial que 
s'aplega en l'Exposició. Tingué 
paraules de càlid elogi pel bon 
gust i esplendidesa de les instal-
iacions. que corresponen a diverses 
cases i corporacions de Barcelona, 
Igualada 1 altres punts. 

H l és exposat un conjunt vas-
tissim de maquinària agrícola mo
derna en insta Uncions 1 funciona
ment adequat, aixi per a treballs 
vinícoles com de cereals i rompu
da de terres, oi més de pro
ductes agrícoles 1 manufactures i n 
dustrials i de transports. 

Han començat també ies festes 

I n f o r m a c i ó c o m a r c a l 
T A R R A G O N A 

A l port ha recalat d vaixell an
glès «Atlantic», que porta 634 tu
ristes, una part dels quals ha re
corregut la població, i els altres 
marxaren, en automòbils, cap 
a Sitges i Barcelona El vaixell 
continua el seu creuer. 

* L'alcalde, senyor Ramas, ha 
dit que serà enèrgic en el compli
ment de les ordres rebudes de la 
Inspecció de Sanitat. Es facilitarà 
una nota per a coneixement dels 
veïns, fent present que tots els qui 
no compleixin ei preceptuat seran 
castigats amb penyores, i que. a 
més, hauran de satisfer les despe
ses derivades de la infracció. 

L L E I D A 

El veí de Juncosa Carles Pinyol 
ha estat denunciat per tallar dos 

populars amb una concurrència ex
traordinària. 

L'Assemblea vitivinícola, patroci
nada per l'Ajuntament de Vila
franca, entitats econòmiques, sindi
cats i ajuntaments de la comarca, 
que t indrà lloc avui, divendres, al 
Teatre Principal, serà presidida pel 
Conseller d'Agricultura, senyor 
Sodó. 

Assemblea Vitivinícola del P e n e d è s 
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mil pins del bosc denominat «£0 
Salt», d'aquell terme municipal, 
sense tenir permís de la Secció 
Forestal. 

* Al Mas Cabut, de Soses, -pro
piciat d'Agustl Bruelles, es cometé 
un robatori d'una gran quantitat 
davlram. 

* L'emmetrinadora de Granja 
d'Escarp, Dolors Coet, ha encarre
gat la seva defensa al Betrat Lluís 
Solana 

* El diumenge, els funcionaris 
de la Generalitat celebraran una 
assemblea 

* Des d'ahir al migdia, que 
plou. 

* Avui comencen ies Pestes de 
Primavera acordades per l'Ajunta
ment. A migdia sortirà del Palau 
de la Pahena el tradicional pregó 
de les festes; a la tarda seran 
inaugurades les fires In»tallades a 
la Rambla d'Aragó. També serà 
inaugurat, al Museu Morera, l'exr 
posició de les obres presentades per 
a optar al Concurs de Primavera, 
en el qual figuren diversos premis 
en metàl·lic per a la pintura, l'es
cultura i la caricatura 

* El nou bisbe de la Diòcesi, 
doctor Hulx. ha visitat la ponti
fícia Acadèmia Mariana, on U han 
estat mostrades totes les noves de
pendències. El prelat ha fet molts 
eilogls de la Institució. 

GIRONA 

Al G. E i E. G. es reben nom
broses inscripcions de corredors 
per a participar a la cursa ci
clista «Gran Premi Taliers Sa ra
sa», que es celebrarà el vinent 
diumenge. Les primes olertcs són 
també importants i tot 'Ü preveure 
que la cursa serà molt disputada. 

* Per al vinent dimarts, dia 
14, s'anuncia al Teatre Municipal 
un concert organitzat per l'Asso
ciació de Música, a càrrec de la 
violinista Rosa Garc ia -Pàna . les 
actuacions anteriors de la qua· a 
Girona es comptaren per èxits, 
motiu pel quai la seva nova pre
sentació ha despertat justificat 
interès. 

* Per a l'Exposició de Flors 
que organitzada per l'Ateneu de 
Girona restarà oberta elí. dies 12 
al 16 dei present mes. poden tra
metre's les flors des del diumen
ge al matL a l'estatge de la sus
dita entitat. Durant em dies de 
l'Exposició els expositors podran, 
si ho desitgen, renovar les flors 
marcides. 

El Jurat emetrà el veí edicte per 
a l'adjudicació dels Importants 
premis el dia 14 

* Entraren lladres a un ma
gatzem de draps propietat de l ' in
dustrial gironí Josep Escatllar 
Bonet, establert al caner Galli-
gans. S'emportaren 290 ptes, en 
xa valia Per ara no han estat 
haguts. 

SANT F E L I U 
D E GUÍXOLS 

Han resultat pcsseíaors dels 
números premiats en el Sorteig 
de Llibres, organitzat per les Sec
cions de Joventut i Femenina de 
Uiga Catalana, els següents se
nyors: 

Teresa Pla, vídua Lloret, pri
mer premi; Maria Cals-ada de 
Casademont, segon premi; Joan 
Anglada, tercer premi; Rossend 
Pujol, quart premi; Joar. Esteva, 
cinquè premi; Salvador Sabater, 
sisè premi 1 Marguerida Serra, se
tè premi. 

•* Amb prec de publicació, 
transcrivim la següent nota: «La 
mòdica quantitat de dues pesse
tes, assenyalada per la Comissió 
organitzadora, com Import del 
bitllet del tren extraordinari del 
proper diumenge, organitzat per 
Lliga Catalana d'aqueeta ciutat, 
és únicament per correspondre a 
l'entusiasme amb què elr nostres 

amics i simpatitzants acolliren la 
celebració de l'acte patriòtic de 
Girona, 

Era de preveure l'èxit que asso
l i r ia el sol anunci d aquest acte st 
tenim cn compte que ies circums
tàncies del moment 1 les angoi
xes de l'hora havien de tomar més 
vibrant la paraula reclora do 
Francesc Cambó 

Pern avinent als qui no s'han 
inscrW encara, que el termini 
d'inscripció fineix demà, dissabte, 
dia 11. i que els bitlietc per al 
viatge únicament s'e^penen al 
domiciU social de l'entitat orga
nitzadora.» 

SANT P O L D E MAR 

D'acor í amb l 'estatuít on el De
cret del Governador general Interí 
de Catalunya i President de la Oe-
neralltat. del 26 d'abril passat, d i 
vendres es constituí l'Ajuntament 
d'aquesta vila, amb assistència dels 
senyors Josep Sanleda i Roca, Joan 
Carreres i Buc, Josep Puig Roca, 
Jaume Roura 1 Sujol. Josep Maria 
Lloveres I Pou i Francesc Tarndes 
1 Sauleda, tots de Lliga Catalana, 
elegits el 14 de gener de 1934. Els 
senyors Joan Borell 1 Collet 1 Jau
me Bacs i Serra, radicals, no as
sistiren a la sessió. 

Per unanimitat foren elegits el 
senyor Francesc Tarrides, alcalde, 
i els senyors Josep Sauleda Josep 
M Lloveres. primer i segon tinent 
d'alcalde, respectivament. 

* Han arribat feliçment de 
l'Havana, on resideixen habitual
ment, ei compatrici senyor Ramon 
Pianiol i el seu f i l l VR'entí. Els 
desitgem una llarga i agradable es
tada ontre nosaltres. 

SÚRIA 

Han quedat consti tuït el nou 
Ajuntament. El lormen set de la 
Lliga, dos radioals 1 tres de la 
Cedn; aquetss últims no han pres 
possessió del càrrec. 

Els nous consellers són els se
güents : 

Casimir Giró Dantl, Robert Quin-
quer Jover, Joan Camps Antúnez, 
Mateu Castellà Camprubí. Josep 
Codony Soler. Eudald Puig Casa-
huga. Ignasi Ribera Meya, Antoni 
Tena Enderlca, Joan Baronet Coll, 
Xavier Arnalot Casanoves, Lluís 
Quer Rossell. Alfons Terme Planell. 

Han estat elegits alcalde 1 tinents 
d'alcalde. Eudald Puig Casahu^a. 
Joan Camps Anténez. Joan Baro
net Coll. Lluís Quer Rossell. 

La presa de posessió s'ha fet en 
presència de molt de públic. 

• Es projecta un acte d'home
natge a honor de Salvador Perar-
nau, guanyador de la Flor Natu
ral als Jocs Florals de Barcelona, 
i el qual és fill de la vila. 

4r A la propietat de «Saladri-
gues» ha tingut lloc un concurs de 
pesca que s'ha vist concorregudís-
sim. tant de pescadors com de 
veïns de Súria. Balsareny 1 Manre
sa. Amb tot i l'extraordinari movi
ment d'autos, no s'ha de lamentar 
cap accident 

* El proper diumenge, dia 12. 
t indrà lloc la festa de rebre Jesús 
per primera vegada els nens í ne
nes dc la vila a l'Església Par
roquial, 

V I C 

S'ha constituït el nou Ajunta
ment, de la següent manera: 

Alcalde. Manuel Gros 1 Raguer, 
de Lliga Catalana; primer tinent, 
Jaume Julià i Oriol, de Lliga Cata
lana; segon tinent. Joan Traveria 
1 Pubill, tradicionalista; tercer t i 
nent. Carles Pladevnil 1 Colora, tra
dicionalista; quart tinent. Pere Mi-
ralpeix i Soler, 

El resultat d'aquesta elecció ha 
estat ben rebut 1 comentat favora
blement per la majoria de veïns. 

Quan aneu a Vilafranca penseu a comprar les fípiques 

COQUES d e l FORN DE SANT JOAN 


