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anys y nri de Professió, la M. ;Mi'4ri;i Coca
Cotet, religiosa de la Congregació de Filles
del Inmaculat Coi" de Maria.
Era la i difunta natural del velií poble de
Vilabella, En mires al restabliment de la seva delicada salut, últimament havia sigut destinada a la Casa-colegi que 1' esmentada
Congregació religiosa 'poselieix en aquesta
ciutat.
Descansi en la pau del Senyor l'ecxemplar
religiosa, a quina família y particularment a
laRvnt.M. Superiora y comunitat de f^eligioses, endressém lo testimoni de nostre
condol, demanant a nostres llegidors una
pregària per la difunta. A. C S.

reiicia de Derecho interníicioiuil que iia de
celebrarse en Madrid en el nses de Octubre
y de ia que son presidentes lionorarios los
seflores Mauia y Montero Rios, y efectivo
el Sr. Garcia Prieto.
Es nua (üsliíición que le honra y por la que
le danios la enhorabuena.»

sos criats: les esposalles certament eshíii
aparellades; mes los qui liavian estat couvi
dats no eran dignes. Anau, donclis, a les exides dels camins, y a tots quants trobeu, convideuios a les esposalles. Y havent èxit sos
criats ais camins, reuniren tots los qui trobaren,, bons y dolents, y s'ompliren les esposalles de convidats,

= ELIXIR CALLOL.—Digestivo reconstituyente.

s=Empleinse les millors aygües alcalines
«mbotellades: VICHY-IiOPlTAL (ventrells
ViCHY-CELESTlNS (ronyons), VICHYQRANDE-QRÍLLErM'e^.Soninsustituibles.
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Pkirroquia de Sani Joan Baptista,
D'iumenge. —Festa dels Dolors gloriosos
de .Maria. Mises resades a las horas reglamenitaries. A dos quarts de nou Missa de
comiunió ganeral en ta capella dtls Dolors
pels: socis de ia V. y R. Congre^'nció de la
Verge Dolorosa y demés fidels, ab plàtica
dispositiva per lo Dr. Lluis Puig^ Vicari d'
aquesta parròquia.
A las nou ofici conventual ab explicació
del Evangeli.
Desprès de aquet se cantarà un ofici solemne a tota orquesta en la capella propía de
Ntra. Sra, dels Dolors.
Per la tarde a les sis, la funció pròpia d'
aquesta festivitat cantantse a tota "orquesta
la Corona ab sermó a càrrech del esmentat
Dr. Puig.

Lo próxixim diumenge acabat 1' Ofici se
cantaríí en la Catedral de Tarragona un solemne Te-Deum en acció de gràcies per
haver sigut preconisat Arquebisbe de aquesta
archidiocesis 1' Excm. Dr, Antolí Lopéz Pe-
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Diumenge estaran obertes les farmàcies
dels senyors Oller y Sabaté.
Divendres, dia 19.~Sts. Genaro bisbe, Rodrigo ab. y Sta. Constància mr.
Dissabte, dia 20.~St. Eustaqui y comp. mrs.
y St. Dionís m.
Diumenge, dia 21.—X/X Els Dolors gloriosos de Nostra Senyora. Sant Mateu apòstol y evangelista.
Dilluns, dia 22.—St. Maurici y [comps, mrs.
y Sia. Digna verge y mr.
=Es el millor dels laxans CiRAINS DE Dimars, dia 2l·.~(Abans f) Sia. Tecla verge.
VALS d' acció suau y eficís. Dosis: un ó
Dimecres, dia 24.~-Ntra. Sra. de la Mercè,
dos grans al sopar. Venda en Farmàcies.
Sts. Grau y Fèlix bs.
Dijous, dia 25.—Sia. Maria de Cervelló merPer r Excni. Sr. Bisbe de Lleyda lo pròcenària.
xim dissapte seran ordenats de diaca nostres
compatricis Rents. D. Josué Roig y D. Lluis
Evangeli del diumenge XIX després de
Grau, y de Subdiaca D, Ramon Comas y Pentecostes.-(Sant Mateu, XXII, 1--14.)
D. Joseph Prats.
Y responent Jesüs los tornà a parlar de nou
Nostra mes coral enhorabona.
ab paràboles, dient: lo regne del cel es semblant a un rey que [feu les esposalles pera
Ab gran activitat y entussiasme ve desple- son fill.Y envià sos criats a que cridassen als
gant la seva missió la Coniissi(^ organisadora convidats a les esposalles, emperò ells no hi
de les fires de Santa Ursula. Ha acordat ja volgueren venir. Envià de nou altres criats,
publicar un artístic programa anunciador de dient: digau als convidats, veus aquí he apales fires y festes y anomenar una Comissió rellat mon dinar, mos toros y los demés aniespecial integrada per elements importants, mals grassos son ja moris, lot està a punt.
al objecte d' estudiar la possibilitat de cele- Veniu a les esposalles. Ells emperò no'n febrar aquells dies una exposició de productes ren cas, y se'n anaren, l'un à sa granja, y [1'
altre a son negoci. Y'ls altres agsirraren als
agrícols, comercials y industrials.
Ab molta oportunitat nostre confrare local, criats, y després de haverlos ultratjat, los
La Crònica de Valls, recorda a la Comissió mataren. Y'l rey quan ho sabé, s'irrità; y enesmentada la festa df aviació que en el prò- viant sos exèrcits, acabà ab aquells homicixim mes d' Octubre tindrà lloch ha Reus, y des, e incendià llur ciutat. Llavors digué a
que, induptablement, serà un nombre de excepcional atracció de forasters, com ho seria
en aquesta ciutat durant les fires, un acte
semblant.

A tes set del vespre del dimars, estantse
lo nen Ramon Pere Güell, de set anys d'
edat, jugant ab un altre en una finestra de
la casa n," 23 del carrer de la íglesia, tingué
la mala sort de caiirer al carrer desde una
alsada d'uns cinch metres causantse una
greu conmoció cerebral.

Hem tingut lo gust d' admirar 1' artística
bandera y 'I banderí del Requeté del Centre
Jaumista, que baix la direcció de les Relligloses del Coiegi de la Sagrada Família
acaben de brodar les senyoretes de la Secció
de Margarites d* aquell mateix Centre.
Abdós senyeres resulten indiscutibles obres
d' art primorós, en quines descolla lo bon
gust y una delicadeza de confecció especial.
En lo bell mitj de la bandera apareix brodat
y en forma elegant 1' escut nacional, resaltant del seu centre 1' imatge de S, Jaume
prímorosament pintada. Lo banderí porta
per escut una flor de lis que, 'n forma de
fondo 0 dósser, cobricela 1' imatge de 1'
Inmaculada pintada al oli, fidel reproducció
de la de Murillo.
Nostre aplauso al autor del projecte senyor Capdevila, a les Religioses y dignes professores del Coiegi de Sagrada Família, com
també a les senyoretes Margarites per la
seva meritisima tasca.
Desde avuy, tots los dies a les once del
mall se vacunarà gratis en la sala de visilas
del Pio-Hospital.
Segons llegim, dintre pochs dies realisarà
una. marixa cap aquí a Valls lo Regiment de
infíiiiteria de Almansa de Tarragona.
Llegim en lo darrer nombre de La Crònica lie Valls:
«Nuestro querido amigo e ilusírado compatricio, el joven abogado, residente en Madrid, D. Miguel Colom, ha sido nombrado
individuo de la Comisión de la 28,° confe-
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BANCO DE VALLS
Cuentas eorrientes de la elase Obrera
Han ingresado en esta fecha por 92 imposiciones siendo 11 nuevas, 35.200'98 pesetas.
Se han devuelto à petición de 87 inleresados en concepto de capital, 47.884*25 ptas.
Valls 9, 10 y 12 de Septiembre de 1913.—
El Secretaria, José Caylà.
ALCALDIA CONSTITUCIONAL
Habiendo acudido al Excmo. Ayuntamiento
D. Eslanislao Teli Bonanat en demanda de
permiso para instalar un electró motor de
5 H P en un almacén de su propiedad, sito
en la plaza del Carmen destinado a usos
agrícolas, se anuncia que durante ei termino
de 15 días los vecinos que se crean perjudiI cados podran producir en la Secretaria municipal, cuantas reclamaciones consideren
pertinentes.
Valls 15 de septiembre úe XQM).--El Alcalde, Juan Casas.
Imp, de Cartells, Arralial Capiichinoa 83. Vall»_

So lÉlií i iiiiíil lirlti
a todo eslnr y otro para
los sà])a(los y domingos.
Oalle Oiínovas del Castillo
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PROFESOR DE MUSICA
Lecciones de solfeo, piano,
violin e instruinentos varios.
San Antonioj 75.—VALLS

Generós de Ocaslòfl
Gran surtido en bordados, .sedàs, cintaa, telas, algodones, musolinaa, tejidoa,
pisanas de variaa elases, y en clase eepecialeu-colores sólidoa en luz y litvado
labricado de la misma casa, coino tambieu eu cortea sedaíina para sefiora y
varioa otros articules etc.
Especialidad en sàbanas y pafiueloH
hilo, todo a preciós redueidos y sin com-,
pelencia.
V e n t a s a l pot» m a y o f y CDenop

Calle íglesia u." 27 Eníresuelo
> - « • « «

u VASGO - m m
Sociedad Anònima de seguros contra los accidentes
del trabajo.
DELEGADO EN VALLS:

EMILIOSALVANY
Plaza del Cuartel n/* 29.
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ble manifestava gran alegria, organisant los seus balls
íipiehs, que hi assistien en bon nombre, venint també
los pobles del encontorn, alguns portaven també balls
populars, eren rebuts ab gran cerimònia per los vallenchs, y igualment se 'Is despedia acabada la festa.
En I' anxiu dels frares Caputxins se fa constar la
feixa en que 's comensà à Ireurer la Santa Verge del
Lladó, afirmant que fou lo dia 8 d' Abril del any 1631
ab motiu de secada. Aixís consta eh notes del arxUi
de la Rvnt. Comunitat de Preberes, hont casi bé tote^
les pregaries que s'han fet, se hi troben descrites
detalladament.
També 's feren pregaries per haverhi gran secada,
los anys 1635, 1650, 1651, 1680. En 1' any 1682, se en
feren per remey del mal que patien los animals, ú
quins se 'Is donà ai ensemps la benedicció.
En r any 1685 per haverhi una gran secada, ab la
particularitat de treurer ab professo à la Verge de la
Candela, donant lo motiu los Consellers, dient que:
«moltes vegades nos ha donat remey».
En 1' any 1687 n' hi hagué ab motiu dels terratrèmols, y també per la gran invasió de la llangosta que
destruïa totes les plantes y arbres. Los fills de Valls
quedaren molt agrahits à la Mare de Deu de laCandela, per haver obtingut d' ella, no sols la desaparició
de la plaga, sinó una collita mes gran que 'Is altres
anys, lo que admirà à tothom.
A causa de la secada, se feren pregaries los anys
1690 y 1702.
L' any \70Q per ésser en temps de guerra. Los
anys 1712, 1719, 1720 y 1724 per la secada. Los anys
1750 y 1765 per malalties dels animals. L'any 1780
perquè hi havia misèria. L' any 1781 per secada. L*
any 1782 per I' epidèmia que causà la mort à 172 persones (cossos).
L' any 1785 pregaries per lliurar als animals d' un

eíítraordinaries, ab motiu de ser declarat Patró universal de la Iglesia Catòlica
Lo dia 19 de Febrer del any 1893, se feu la Consegració de les famílies ú la Sagrada Família, per
ésser lo 50.» any del Episcopat del Papa Lleó XIII.
En la primera mitja nit del dia primer de Janer del
any 1900, se celebrà lo comensament del any, de fi
de segle, ab una Comunió General; once confessors
administraren lo sagrament de la Peniteivcia desde
les sis de la tarde del dia anterior fins à les dotse de
la nit; quatre sacerdots en 1' altar major y un altre
en la Capella del Santíssim, durant una hora, distribuireu la Sagrada Eucaristia à unes 4.000 persones.
En la missa assistí tanta .'concorrencia de fidels que
no hagué lloch per posar lo faristol en I' altar major
per estar ocupat tot lo presbiteri de fidels, ab tot de
ferse semblant funció en cinch iglesies mes.
La primera mitja nit del dia 1 de janer del any
1901, se celebrà la festa de Cap de segle, ab una
missa cantada en quina combregaren 2.000 persones.
Les festes que s' han celebrat durant fos anys que
van d' aquest segle, fàcilment podrà catalogaries lo
discret lector.
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