LA CRÓNíCA DE VALLS

SECCIÓ RELIGIOSA
Diumenge, dia 12.— VI. Sants Fèlix i Hilarió,
mrs. i Santa Marciana, verge.
Dilluns, dia 13.—Sants Anaclet, papa; Eugeni,

b. i Santa Mírope, mr.
Dimarts, dia 14. — Sants Bonaventura, card.;
Just, sold. i Adela, vda.
Dimecres, dia 15.—La Festa del Santíssim Re-

demptor, Sant Enric, emperador; Camil de
Lelis, cf. i Santa Justa, mr.
Dijous, dia 16.—Mare de Déu del Carme. El
Triomf de la Sta. Creu. St. Eustaqui, b. cfr.

Divendres, dia 17.—Sts. Lleó, IV, papa; Aleix,
cfr. i Sta. Marcel lina.
Dissabte, dia 18.—Sts. Frederic, b. i mr.; Bru,
i Sta. Marina, verge.
E s t a m p a del d i u m e n g e
(VI desprèn de Pentecosta)

Do horitzó ben ample
Déu té un gran amor a les lleis naturals i és
temerari l'esperar evadir-se'n per obra d'un miracle. Empro moltes vegades l'ha fet per finalitats altíssimes. Aquesta multiplicació dels pans
va obrir una immensitat per a la confiança en
Déu, que va voler tenir un cor tan sensible.
—«Em fa condol aquesta multitud: car heusaquí que ja hi ha tres dies que no se separen de
mi i no tenen res per a menjar.»
Mai havien sentit coses tan grans com les
que sentien a Jesús. No sempre els profetes els
parlaven prou clarament; ara sí que l'àrbitre del
pensament i de la força de tots els idiomes els
abocava el doll ressonant de la seva paraula.
Era en plena estació estival i ni de dia ni de
nit es podien desfer de Jesús. Podien deixar de
alimentar-se; mes no podien deixar Jesús.
Jesús no els vol, però, despedir dejuns; més
que per a alimentar los, per a servir una finalitat sobrenatural més corferidora encara; ensenyar a depositar el neguit en el Senyor. Aquells
tres dies ho pogué fer aquella enorme caravana,
mes el fet s'hauria esfumat si Jesús no l'hagués
immortalitzat amb el gran miracle de la multiplicació dels pans. En el fet hi ressona la veu de
David quan escrivia els salms:
—«Llença el teu neguit en el Senyor, i ell
t'alimentarà».
Amb la credencial del miracle ens invita a
un intercanvi d'interessos; a passar ànsia nosaltres del seu regnat i ell del nostre passament i
premi.
Vol Jesús que el miracle penetri en l'ànima
com una resposta a tanta por amb que sol ésser
temptat tot seguidor de les seves paraules.
Per no haver volgut deixar-se sembrar la
confiança en el cor la gent arriva fins a l'homicidi i veieu aquestes llars desolades on sols hi
belluguen un o dos infants supervivents.
No saben que el bon Jesús havia dit que tenia llàstima de la multitud famolenca, i e s prometen un benestar pastat amb l'ignominia de
matar a qui encara no té carn ni sang; però que
té^dret a la vida que se li desquartera abans de
donar-li.
La multiplicació deis pans vol asserenar als
desconfiats i preparar l'ambient en l'anima per
a quan hi ressonin aquelles altres paraules de
Jesús:
—«Cerqueu primer el regne de Déu 1 sa justícia; i tot el demés us serà donat de sobrePuig»-

Parròquia de la Mare de Déu del Carme.
Avui, dissabte, a dos quarts de set de la tarda, començarà la Novena a la Patrona de la
parròquia, que es celebrarà a la mateixa hora
cada dia, cantant-sa al final la Salve.
Demà, diumenge, les misses a les hores acostumades i durant la de vuit punt doctrinal. A
dos quarts de deu ofici i explicació de l'Evangeli. A les tres de la tarda doctrina i a dos
quarts de set continuació de la Novena.
Dimecres, vigília de la Mare de Déu, a dos
quarts de set de la tarda, solemnes Completes,
continuació de la Novena i besamans a la Verge
fins a les deu del vespre.
Dijous, festa de la Mare de Déu del Carme,
hi haurà missa cada hora des de les sis fins a les
nou. A les deu, solemne ofici amb música i sermó que predicarà el P . Manuel Esqué, del Cor
de Maria. A les sis de la tarda rosari amb música i explicació de misteris que farà l'esmentat
predicador.
Dissabte, vigília de la festa dels Confrares,
a dos quarts de set de la tarda, solemnes Completes, Novena i besamans a la Verge.
Diumenge, dia dels Confrares, les misses a
les hores acostumades i a les vuit missa de Comunió general amb plàtica que farà el Pare Xavier Sorribes, del Cor de Maria. A dos quarts
d'onze solemne ofici amb música i sermó que
predicarà l'esmentat predicador. A les sis de la
tarda rosari cantat, Novena i sermó pel mateix
predicador i al final processó per l'interior del
temple.
Dilluns, a les vuit del mati, aniversari pels
confrares difunts.
Tots els dies de la novena es cantarà la missa dita de la Mare de Déu a les set del maií.

Secció diieial

ERCAT

ALCALDIA DE VALLS
Fruits secs.—Fent excepció de l'ametlla mollar, el mercat està força encalmat.
Vi.—El mercat està un bon xic animat, tota
vegada que els tenedors es resisteixen a vendre
i a més es creu que la propera collita serà curta, encara que hi ha qui opina que en genera), o
sigui mirant el resultat de tota la Península, serà normal.
Cereals i llegums.—Mercat sostingut, i tot
esperant conèixer el resultat definitiu de la nova
collita que en general sembla que no resulta
abundant.

PREUS
FRUITS SECS
Gra d'avellana negreta
Avellana comuna
Avellana negreta
Ametlla moilar
Ametlla llargueta
Ametlla marcona
Ametlla esperança
Ametlla comuna
Garrofa

EDICTE
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a
a
a
a
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a
a

115 la lliura.
66 00 ptes. 58'5 kg.
75'00 » » »
8000 » 50'5 »
37'00 » 40 »
3300 » » »
3200 » » »
3000 » » »
5'50 » » »

Vi blanc
Vi negre

2'35
2'25

» grau i cg.
» grau i cg.

CEREALS

Biat
Ordi
Moresc país
Sègol
Civada
Civada

a
a
8
a
a
R

44'00
3100
4400
37'00
3300
10 00

»
»
»
»
»
»

a
a
a
a

6700
6300
58'00
55'GO

Ï
»
»
»

ALCALDIA DE VALLS
Em comunica l'Agrupació de Jurats Mixtes
de Tarragona que assabenti totes les parts in100 kg. teressades (patrons i obrers del ram de camions, etc.) que les Bases Cens del Jurat Mixt
100*
de Transports Terrestres, Tracció mecànica .in» »
serides al Butlletí Oficial de la Generalitat de
» »
Catalunya de data 9 de juny passat, n.° 161, han
* »
80 litres entrat ja en vigència des del dia 30, i per tant
queda obert el Cens fins el dia 5 d'agost propvinent; els interessats podran inscriure's al local
social Rambla 14 d'abril, n.° 2, 3.er de les 13 a
les 22 hores.
Valls 7 de Juliol del 1938.—L'Alcalde, V. Casaprima.

a 46'00
a 25'00
a 20'00
a 18*00
a 800
a 600

Segona

Col·legi del Cor de Maria.
En l'església de dit col·legi divendres es començaran unes Quaranta Hores que duraran
vuit dies, a les set es dirà la Missa d'exposició
i a dos quarts de deu la de reserva, a la tarda
s'exposarà a les sis i a les set es començarà la
funció.

Oli extra
OH 1."
Oli 2.*

a 7'25
a 7'00
a 6'50

TOCINOS
Pes viu
Pes mort

a 22'00
a 2'80

10'4kgs.
1
»

200
2'50

10 kgs.
dotzena

Tercera

Trits
Segon

REGISTRE CIVIL

100 kg.
60 »

FESTA TITULAR DE LA. CONGREGACIÓ
DE LA VERGE DEL CARME
Dimecres: Desde les dotze del mitgdia podrà
guanyar-se el Jubileu fins a les dotze del dia
següent.
Dijous: Festivitat de la Verge del Carme. A
dos quarts de vuit, Missa de Comunió General
amb plàtica preparatòria.
A les deu, Solemne Ofici cantat per la Capella de Mn. Josué Roig, essent celebrant el
Rnd. S r . Rector de St. Antoni.
A les cinc, Rosari, Trisagi Marià, Sermó que
farà el Rnd. Dr. Josep M.* Benaiges, Cant de
la Salve i Benedicció Papai.

Església de la Presentació (Portal Nou).
S'assabenta als fidels que des del migdia del
dia 15 a mitja nit del dia 16 del corrent mes, poFRANCESC
den guanyar el Jubileu de la Mare de Déu del
Carme, lucrant-se d'una indulgència plenària
Funcions Religioses
tantes vegades com visúes practiquin en aquesParròquia de Sant Joan Bpta.
ta església, amb les condicions acostumades.
Diumenge, dia 12. Misses de les a s ales dotDimecres a dos quarts de cinc de la tarda,
ze cada hora, i a dos quarts de nou per la Con- hi haurà solemnes «maitines».
gregació Mariana. A dos quarts de deu ofici.
Dijous, festivitat de la Mare de Déu del CarA les onze Missa d'Infants. En les de set i dotze me, a les set i a les vuit del matí, misses resaplàtica doctrinal. En l'Ofici Homilia.
des i a les nou missa solemne. Tarda, a dos
La missa de vuit serà de Comunió Genera! quarts de set, novena, trisagi carmelita cantat
per a les Filles de Maria.
per la Rnda. Comunitat, conclusió del jubileo,
Tarda a les set Rosari i Meditació de l'Evan- motets i Salve Regina.
geli.
Durant l'octava, a les set en els dies feiners
Parròquia de St. Antoni Abat.
i a les vuit els festius, es celebrarà una missa
Demà, diumenge, misses a les set, a les vuit cantada.
amb plàtica doctrinal, a dos quarts de deu, ofici
Congregació Mariana.
amb homilia.
Demà,
a dos quarts de nou Missa de ConTarda, a les tres, catecisme; a les cinc, rogregació
a
la Capella dels Dolors.
sari, lletanies dels Sants i meditació sobre l'Evai geli del dia.
Dilluns, a les set, missa a l'altar de ta Pla
Unió.
—Llet «NUR1A>, la més pura i agraDijous, Hora Santa.
Divendres, Via-crucis,
dable.

Aprovada en sessió del ple Consistorial de
data 6 del corrent mes la modificació de l'article
4 de l'ordenança fiscal de l'arbitri municipal sobre carns fresques, queda exposat al públic, a la
Secretaria d'aquest Ajuntament durant el termini de quinze dies, per tal d'ésser examinada i,
en son cas impugnada, mitjançant la presentació
de reclamació dintre d'aquell termini.
Valls 7 de Ju.iol del \Q36.-L'Alcalde, V. Casaprima.

VINS

Esglésie de les Monges Mínimes.
Del 12 al 16 dels corrents es celebraran en
aquesta església unes Quaranta Hores a intenció i sufragi de D." Josepa Llopis Vda. de Rodon. S'exposarà el Santíssim de les sis a les FARINES
deu del mati i de tes ties a les set de la tarda.
A les set del matí es dirà missa resada i a les Farina 1*
» 2*
nou la cantada, excepte el dia 12 que no més es
» blanca
dirà cantada. A tres quarts de sis de la tarda és
» integral
resarà el sant rosari, meditació, trisagi, lletanies dels Sants, benedicció i reserva.
DESPULLES
Religioses Carmelites Terdares Descalces Farina
(Vetlla).
Farineta
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Confeccionat per la corresponent oficina tècnica municipal el Pla general de la ciutat, d'eixampla de la mateixa i de rectificació d'alineacions, és exposat al públic durant 30 dies, en la
Secció municipal susdita, per tal de poder examinar-se i formular les observacions i reclamacions que els veïns considerin justes o d'interés
general, tot de conformitat i als efectes d'allò
que disposen la Llei Municipal Catalana i el
Reglament de 14 de Juliol de 1924.
Valls 7 de Juliol de 1 9 3 5 - L'Alcalde, V. Casaprima.

Inscripcions durant la setmana
NAIXEMENTS

Cap.

30
22

DEFUNCIONS

Rvda. Dolors Prats Dachs, 66 anys.
Dolors Aluja Forné, 78 id.
Joan Batet Serra, 4 mesos.

LLEGUMS

Pavet
Veces
Guixes
Fasols «pinet*
Sigrons
Erb
Pedrerol

a
a
a
a
a
a
a

24'00 »
41'00 »
21'00 »
4500 *
50'00 »
3500 »
3300 »

80 litres
100 k g .
MATRIMONIS
80 litres
Joan Dalmau Amat amb Joaquima Moreate
» »
100 kgs. Foncillas.
Octavi Martinell Brunet amb Maria Boronat
» »
Güell.
» »

OUS

VARIS
Patata tendra
Ous del país

»

Secció de comptes corrents ae la
classe obrera

ANTICRIPTOGAMICS

Sulfat
Sofre
Sofre
Sofre

de coure
flor
refinat
floristelia

BANC DE VALLS

4 litres

H m Ingressat per 95 imposicions 98 861 '90 ps.
S'han retornat per 82 reintegres 95.34540 pi.
Llibretes noves 9
Valls 4-10 <*e Juliol de 1936 -El Secretati,
T'>màR Selva.
mp.

a
a
a
a

de E. Castells. Raval Caputxins-VALLS.

74'00 » 100 kgf.
47'00 » » »
18'80 » 40 »
17'20 » » »

ADOBS QUÍMICS

Superfosfatde calç 18/20 a
»
» » 16/18 a
Sulfat de amoniac
a
Clorur de potassa
a
Sulfat de potassa
a
Nitrat de Xile
a
Nitrat de calç
a
Sulfat de ferro en pols a
Sulfat de fro. cristalitzat a

1500 »
1400 »
3600 »
2700 »
3700 »
3300 »
32'00 »
1503 »
14'00 »

100 kgs
»
»
»
»
»
»
»
»

Cristalls intrencables
per a totes les classes i formes de rellotges. Col·Ioeaeió
ràpida a easa E . R I B A S

Especialista malalties
de la infància
Ex-Intern de l'Hospital Clínic i de la
Facultat de Medicina Metge assis-

tent a la Casa de Maternitat i a la
Sala d'Infants de l'Hospital
de Sant Pau de Barcelona

Tots els dimecres de 9 al
BALDRICH, 18, 1 . "
VALLS

