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Diumenge, dia 11. -III de Advent. Sant Damas I,
papa i confessor.
Diiiuns, dia 12.—Ntra. Sra. de Guadalupe. Sant
Constanci, màrtir.
Dimarts, dia 13.—Sants Eugeni, màrtir; Joan de
M. confessor i Santa Llúcia, verge.
Dimecres, dia 14.—Sants Nicassi i Pompeu, bisbes.—Tèmpores.
Dijous, dia 15.—Sts. Valerià, b.; Urbici, Ireneu
i Càndid, màrtirs.
Divendres, dia 16.—Sts. Eusebi, bisbe i màrtir
i Valentí, màrtir.
Dissabte, dia 17.—St. Llàtzer, b. i mr. Sta. Vivina, w.—Dejuni. — Abstinència de carn.
Parròquia de Sant Joan Bta.
Avui, dissabte, a les sis de la tarda a l'altar
de la Verge de la Candela cant de la Salve i
tot seguit ei Sant Rosari i les Quaranta AveMaries.
Demà, diumenge, misses a les hores acostumades; a la de set plàtica doctrinal i a l'Ofici
homilia.
Tarda, a les tres catecisme per a nens i
nenes i a les sis funció parroquial.
Dimarts, dia 13, festivitat de Santa Llúcia a
dos quarts de deu solemne ofici en el qual farà
el panegíric de la Santa Verge el Rnd. Lluís
Batlle.
Dimecres, dia \A, començaran unes Quaranta Hores, seguint-se en aquests act s l'horari
de consuetud.
Parròquia de St. Antoni Abad,
Demà, diumenge, misses a les hores de costum; a la de vuit plàtica doctridal, a l'ofici homilia.
Tarda, a les tres catecisme, a les cinc rosari, exercici de les Quaranta Ave Maries i He
tanies dels Sants.
Dilluns, la missa de set a l'aliar de costum.
Dijous, Hora Santa a les sis.
Divendres, Rosari i Via-Crucis.
Parròquia de la Mare de Déu del Carme.
Dissabte, a les cinc de la tarda, cant de la
Salve.
Diumenge, les misses a les hores acostumades i durant la de vuit punt doctrinal. A dos
quarts de deu ofici, explicació de l'Evangeli i
processó per l'interior del temple. A les tres de
la tarda doctrina i a les quatre exposició major,
les Ave Maries, trisagi resat, benedicció i reserva.
Dilluns, a les deu, es cantarà un ofici a llaor
de Nostra Senyora de Guadalupe, costejat per
la família del senyor Esteve Bonet, gran devot
de la dita Verge.
Congregació Mariana.
Demà, diumenge, a dos quarts de nou del
matí, Missa de Congregació a la Capella dels
Dolors.
A les tres de la tarda ensenyança de! catecisme per a infants a dita capella i per a joveneís al Patronat de Sant Gabriel, i visita als
malalts, per a les respectives seccions.

Seccié dficial
ALCALDIA DE VALLS
Als eíecies que disposa l'Estatut del Vi en
els seus articles 66 i 68 sobre noves plantacions
de vinya, es posa en coneixement de tots que
per la Superioritat s'anuncia l'aplicació rigurosa de les esmentades prescripcions.
Per tant, tot agricultor que vulgui reposar
ceps o implantar un nou cultiu de vinya haurà
de sol·licitar l'oporlú permís de i'Exm. Sr. Governador Civil de la província.
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Per al millor compliment d'aitals disposicions
a les oficines municipals es facilitaran els models de petició, els quals seran ompienats gratuïtament peis empleats que designi ïa Secretaria, si així ho reclama l'interessat.
Valls, 7 de desembre de \Q?>2.—L'Alcalde,
Joan Bta. Pairot.
ALCALDIA DE VALLS
Relacionat amb l'ordenació de la producció
vitivinícola establerta pel vigent Estatut de! Vi,
es fa públic que per a arrencar ceps, els agricultors d'aquest terme municipal hauran de demanar permís d'aquesta Alcaldia indicant el
nombre de ceps que fan desaparèixer i les característiques de la vinya.
Els contraventors seran sancionats tal com
mana la Superioritat i dels guardes tenen ordres de vetllar pel compliment d'aquesta prescripció.
Valls, 7 de desembre de \QÒ2.—UAlcalde,
Joan Bta. Pairot.
ALCALDIA DE VALLS
El B. O. de Tarragona de data 6 del mes
que som, publica una Circular de la Secció provincial d'Agricultura, Indústria i Comerç referent a l'Estatut del Vi, que diu com segueix:
«El Exmo. Sr. Director General de Ferrocarriles en telegrama fecha 3 del actual me comunica lo siguiente:
Acordado por e! Instituto del Vino que hasta
que sean dictadas por el mismo las normas de
aplicación de los preceptos del Estatuto referentes a circulación no se exijan las facturas
comerciales que han de acompanar a las expediciones, esta Dirección General ha resuelto
comunicar a V. E. para que lo haga presente a
las empresas de transportes por carretera, que
interin no se acuerde por dicho Instituto se abstenga de poner restricciones circulatorias a las
expediciones de vino dimanadas de dicho Instituto.»
Es fa públic per a general coneixement.
Valls, 7 de desembre de 1932 —L'Alcalde,
Joan Bta. Pairot,
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gin ocorregut durant l'any als components de
les respectives famílies.
2.on Acabat aquest termini es procedirà a
l'imposició de correctius que prevé la llei als
que haguessin deixat de complir l'esmentada
obligació d'aquest termini que es concedeix.
Aquesta Alcaldia, però, té la seguretat que
l'esperit cívic i de collaboració dels ciutadans
farà innecessària l'intervenció coercitiva de
l'Autoritat.
Valls, 7 de desembre de 1932.

BANC DE VALLS
Avis
Amb la linalitat de facilitar el tancament
de les llibretes de la secció de Comptes corrents
de la Classe obrera, s'avisa els senyors interessats que, com de costum, durant els dies del 29
al 31 del mes actual, no seran admeses imposicions ni reintegres en la secció esmentada.
Valls 3 de Desembre de ]932.—L'Administrador, F. Plana Sardà.

REGISTRE CIVIL

NAIXEMENTS

Jordi Batalla Sabaté.
Joan Tibau Cortès.
Montserrat Ferré Roig.
Àngel Pastor Munoz.
Armonia Ferran Pasalaigua.
Pilar Segura Geasch.
Núria Cusidó Güell.

MATRIMONIS

Joan Grivé Grivé amb Emilia Rodon Capdevila.
Josep Llorens Solé amb Carme Llobet Vives.
Joan Sanromà Calbet amb Antònia Padreny
Canela.
Joan Güell Moragas amb Maria Mateu Jové.
Antoni Martí Ribera amb Cella Rovira Marimon.
Rafael Català Rull amb Concepció Casanovas Vallverdú.
Francesc Fontanillas Solé amb Joana Tapiol
Aznar.
Lluís Pujol Marsal amb Matilde Serra Forcadas.

mp. de E. Castells, Raval Capu txins-VALLS

F E R ROS
V 1G U
D O QU ES
CARBONS
MINERALS

BAN
D. Joan Bta. Pairot Fabra, Alcalde President de l'Exm. Ajuntament de la ciutat de Valls,
Faig saber: Que d'acord amb la legislació
municipal vigent, tots els veïns del terme municipal estan obligats a comunicar a l'Ajuntament
els canvis de domicili, defuncions, absència, incapacitació eíc. dels components de les famílies
llurs.
Vetllant pe! compliment d'aquest deure i a
l'objecte de procedir amb exacíiíut a la rectificació anual de l'empadronament que s'ha d'efectuar en aquesta època de l'any i tenint en compte que tal vegada molts veïns han deixat de
comunicar les,variacions esmentades no pas per
manca de respecte a la llei, sinó per ignorància
d'ella, aquesta Alcaldia acorda:
l.er Es concedeix un termini de quinse dies
per tal que els caps de casa compresos en l'obligació més amunt assenyalada, donguin compte
a l'Ajuntament o a l'Alcaldia dels canvis de domicili, defuncions, incapccitacions, etc. que ha

Magí Moretó Cuniilera, 95 anys.
Joan Escarré Saperas, 90 id.
Ginés Dalicli Julià, 77 id.
Francesc Güell Puig, 74 anys.
Josep Bonet Ferré, 61 id.
Maria Vallverdú Vives, 85 id.
Pere Montserrat Solé, 68 id.

BANC DE VALLS
Secció de comptes corrents ae la
classe obrera
Han ingressat per 84 imposicions 109.036'00 pts.
S'han retornat per 93 reintegres 95 364'30 pts.
Llibretes noves 1.0
Valls 3-9 Desembre de 1932.—£•/ Secretari,
Tomàs Selva.

Inscripcions du/ant la setmana

ALCALDIA DE VALLS
Havent estat confeccionat el Padró d'arbitris
sobre motors, corresponent a l'any que som,
queda exposat al públic, a la Secretaria d'aquest Ajuntament, durant 15 dies a fi que els
interessats puguin fer les reclamacions que creguin de dret, amb l'advertimtnt que transcorregut dit plac no s'admeterà cap reclamació.
Valls, 7 de desembre de \2ò2.—L''Alcalde,
Joan Bta. Pairot.
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