PATRIA
nyors regidors i la Presidencia, acordaní-se
el primer grau d4 apremi contra els morosos
del Ir. i 2n. trimestre del corrent. Tambes 4
acorda posar al cobro el 3r. trimestre entregant-se per a tal fi per el Depositari Municipal al recaudador els rebuts corresponents.
Es designat 1* Oficial de Quintes senyor
Monserrat per a que assisteixi al ingrés en
caixa dels mocos del actual reemplaç.
Per unanimitat s4 aprova un dictamen en
el que 4s proposa s4 adquireixin 150 exemplars de la conferencia del regidor Sr. Moragas, sobre I1 antiga Universitat de Valls.
Tot seguit s4 acorda a instancia de la Presidencia que dels exemplars adquirits se n4
entregui un a cada regidor i dos a cada una
de les Societats de cultura que existeixen
en nostra ciutat.
Es aprovat un dictamen referent a bicicletes, acordant-se que amb la paraula bicicleta
hi vagin inclosos els seus similars i que la
Junta Municipal resolgui lo referent al nou
arbitre que 4s proposa.
Se concedeix permis a D. Josep Castellet
Domènech per a instalar un motor elèctric
en una casa de la carretera de Tarragona.
La Presidencia llegeix una carta particular que li ha dirigit nostre il-lustre compatrici Sr. Comerma en la que li manifesta la
satisfacció que li causaren tots el actes realitçats en son honor durant les passades
festes, per lo que trasmet les gràcies a la
Corporació Municipal i a tota la ciutat. Lo
Consistori acorda quedar enterats i agraits.
EI Sr. Farré presenta una proposició
protestant de 1* actitut de 1* alcaldia vers la
conducta per aquesta observada en lo nomenament dels nous policies, que la defènça el autor: intervenen varis Srs. regidors i
4
I Sr. Magrifiá que fa detallada historia dels
fets. La Presidencia rebutja els atacs i diu
que 1* Ajuntament ha de reconèixer la seua
bona fé en lo que als nomenaments indicats afecte: es passada a votació essent
aprovada la proposició per 9 vots contra 2.
Tots expliquen lo seu vot lamentant molt
que s4 haigin vist obligats a votar T esmentada proposició.
El Sr. Castelltort denuncia que a conseqüència dels derribos que 4s llensen al pont
de 1* Hermano (carretera de Montblanch) se
dificulta la circulació de les aigües i que
actualment representa un perill per a la salud pública i acaba demanant que 4s construeixi un rec per a que circuli lliurement.
La Presidencia proposa que passi la denuncia a la Comissió de Foment.
El Sr. Magriñá prega se li acepti la dimissió com a individuo de la Comissió fiscalitzadora dels dependents armats. El senyor Vallvé en nom propi i en el del senyor
Cisteré, també presenta la dimissió de la
mateixa Comissió. L4 Ajuntament acorda
aceptar-les.
El Sr. Queralt denuncia que a 41 Arrabal
de S. Antoni va obrir-se el carrer per a fer
una reparació d4 una tubería, deixant-lo en
tant mal estat que hi quedà ensorrat un carro, per lo que demana que 4ls que tinguin
que obrir els carrers, se 4ls hi obligui a estar a les ordres del capataç de 1* Ajuntament.
La Presidencia diu que autoritzà les obres
dites i que4s tracta d4 una espita molt fonda
i que si les autoritza fou en bé del erari públic empró que en lo sucesiu cuidará de
que ho deixin ben arreglat.
El Sr. Miró diu que existeix un acord en
el que s4 ordena que 4ls carrers sols els podran obrir-lo les brigades del Municipi, pagant el peticionari els treballs corresponents. La presidencia contesta que d'existir tal acord, cuidará de fer-lo cumplir.
I s4 aixeca la sessió.

INFORMACIÓ
4

L equ'p Catalunya d* aquesta, ha rebut
una atenta comunicació del Tarragona F. C.
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invitant-lo a un partit a dita ciutat. Corresponent a tal atenció, s1 ha cursar ja un manifest aceptant i agraint la proposta; celebrant-se doncs si res anormal no s4 hi oposa, lo dia 2 del mes d' Agost.

Copiem del Guadalquivir, de Andújar.
«Víctima de tant cruel como rápida enfermedad dejó de existir el dia 16 D. José Ifern
Tell, recaudador de contribuciones de este
partido.
A su entierro verificado ayer, concurrió
numeroso acompañamiento de todas la^
clases que integran la sociedad.
Reciba su desconsolada esposa y demás
familia el testimonio de nuestro pésame por
tan irreparable pérdida
Presidió el duelo el Alcalde, el juez de
a
1. Instancia, el Registrador de la propiedad,
el Prior de S. Miguel y D. José Badía, administrador de la Arrendataria de servicios
Públicos de Jaén.
En I4 últim mercat de Reus s* acordaren
transaccions d4 avellanes al preu de 40 pessetes sac.
Los culliters están d'enhorabona.
—•«*. • <e»-
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L esposa de nostre bon amic lo metge de
Tarragona D. Josep M. n Vives ha iufantat
felisment una xamosa nena.
La nostra felicitació.
Nostre compaírici lo Rvnt. Josep M. a V i rrubi, vicari de Blancafort, ha siguí destinat
per a el mateix càrrec a Vilavert.
FARMÀCIES.
Avui estarán obertes
les dels Srs. Forés i Ferrater i demá les
dels Srs. Oller i Sabater.
Ha visitat nostra redacció lo periòdic
«Queralt» setmanari català de Berga.
Lo saludem efecfosamení i establim lo
canvi.
Hem rebut lo programa del VIII curs internacional que sots lo patronat de D. Alfons XIII se celebrará a Barcelona pròximament.
Agraim I4 atenció.
Ha quedat constituida a Masllorens una
delegació de la Unió de Vinyaters de Catalunya perteneixení al Concell comarcal de
Valls, havent sigut nomenat delegats don
Rafel i D. Carles Magriñá.
La Delegació d4Hisenda ha obert un concurs per el nomenament d4 administradors
subalterns de propietats i Drets de I4 Estat
en los partits de Reus, Tortosa, Gandesa,
Valls, Falset, Montblanch i Vendrell.
El plac per a la presentació d4 instàncies
es d4 un mes.
S 4 ha disposat
concentrin en los
reclutes de cuota
maneixer en files

que 4I dia ler. d4 Agost se
cosos a que pertanyen los
mínima, que deurán pera últims d4Octubre.

Dilluns a la tarde i bona part del dimars
plogué abundosament, refrescant brn xic
la temperatura.
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Avui i demá, la Comarca de Berga, amb
motiu del'inauguració d'un Sindicat Agricol,
celebra una gran Assamblea Agraria, la qual
pels actes que solemniarán — conferencias
especials, miting de propaganda agraria,
inauguració del Sindicat i festes relligioses
—promet ésser un gran aconteixament per
aquella renaixent comarca,
Hem rebut del Sr. President de la Mancomunitat de Catalunya D. Enric Prat de la
Riba, una afent salutació demanant-nos enviem des d'ara nostre periòdic a la Mancomunitat, i oferint-nos al ensemps que'ns será enviat, com a canvi, el botlleti que pròximament ella publicará.
Será un goig per nosaltres el poguer
complaure 4I i rebre el futur butlletí, que ha
d4ésser interessant i necesari per a publicacions com la nostra.

El diumenge passat celebraren en la Parroquia de Nostra Senyora del Carme la
seva festa els Confrares carmelites amb les
solemnitats de costum.
Al mati se canta per la orquesta «Lira Vállense» una hermosa missa de motu propio
1*1 Rvnt. Joan Ros, capellà de les Germanetes dels pobres de Tarragona, pronuncià un
hermós panerégic del sant escapulari del
Carme, A la tarde, amb gran assistència de
devots i d4 invitat, sortí V hermosa professo
en la que hi anava tot el «Centre Jaumista»,
a la que havia siguda oferta la bandera
principal.
No cal dir que la Festa, principalment la
professo, fou una nota forta de bellesa i d '
alegria. Era bell contemplar aquell barri engarlandat, portades i balcons, de persones
amb vestit i cara de festa, principalment de
noies, de les s4 veien hern.oses munions.
Res, les festes relligioses es de lo més bell
i alegre que nostre poble celebra.
tm • mm

Ha sigut denunciat al Jutjat de primera
instancia de nostra ciutat qne al visitar l4Arcalde de la Selva del Camp, amb una comissió de veins, el doll d4 aigua que abasteix a aquell poble, fou agredit a pedrada
seca per un vei d4 Albiol, ferint-lo en el
bras,
L4 interessantissima «Fulla Artística» de
la Veu de Catalunya del últim dijous publica un bell i molí interessant article del nostre compaírici i enminenf pedagoc Eladi
Homs sobre «El dibuix direcíamení d4 objectes en l4 Escola Superior d4 Agricultura.
Demà, diumenge, anirà al Vendrell el primer team del F. C. Valls per a lluitar amb
el primer del F. C. Vendrell.
El nostre team está format pels Srs. Pedro, Marti, Tomás Jané, Begger, Nuet, Pàmies, Esteve—Castelltorí (A) i Massó, i essent suplents els Srs. Oliva, Casíellíort (R.)
i Castells—Magriñá, refere.
Durant los dies 25, 26 i 27 del actual lo
vei poble de Bràfim celebrará sa fesía major baix lo següení programa,
Dia 25; al mali solemne ofici amb orquesta; a la cinc de la tarde sortirà la tradicional professo.
A les sis tindrà lloc la cursa de cintas regal de diferentes senyoretes de la vila: a les
dotze les acostumades serenates preludi
dels grans balls que començaran mitja hora
mes tard: Els indicats balls tindran lloc en
d3S envelats i en la sala del Centre Republicà.
Dia 26; a les 4 de la tarde gran cursa de
bicicletes sobre 4I circuit Bràfim, Vilarrodona. Santes Creus, Poní d4 Armeníera, Pla,
Valls i Alió regresant al punt de sortida on
estará constituií el Jurat; per aquesta carrera s4 adjudicarán 6 valiosos premis en metálic.
A la nit tindrà lloc lo clasic ball del
«Ram» en e's locals anteriorment aludiís.
Dia 27 A les 6 de ia tarda i a les 11 de
la nií lluiís balls en los socieíaís esmeníades.
A les 10 de la maíeixa vetlla «Castell de
Foc» en obsequi als forasters.
Per a totes les festes anunciades s* ha
contractat a les orquestes «La Lira Valiense» de nostra ciutat i «Els Planas de Mar
torell» i el «Torres» de Barcelona.
Per a major comodiíaí del públic hi haurà servei d 1 auíomóvils eníre Bràfim i Alcover, Valls i Nulles.

LECTURA POPULAR
BIBLIOTECA

D'ÀUTORS

CATALANS

Cada dijous -10 cèntims
Aquesta setmana conté «Los Tres Toms»
d en Antoni Careta i Vidal: lo volum vinent
contindrà «Poesies» d'en Ferran Agulló.

RIMS D' AMOR
A UNA INGRATA
En una tarda de claror
de poesia,
en una farde iota d4 or
i en que brunzia,
4
en I aire clar, I4 alai Amor,
ple de follia,
vares enírar diníre mon cor,
amada mía.
jo no sabia què era amor,
jo no ho sabfat
Vares enírar-hi? Ta bellor
prou hi entraria
que vaig sentir una dolçor
que m4 encenia
i amb aquell goig que dona amor,
amb traidoría,
ñeixa punyenía diníre 4I cor
íambè 4m feria.
Jo no sabia què era amor,
jo no ho sabia!
Vareig pensar que ma dolor
la guariria
dels teus ulls clar la serenor
i I4 ambrosia
que dels teus llabis en la flor
tant vermellía;
més els remeis foren pitjor
que malaltia)
Jo no sabia què era amor,
jo no ho sabíat
X.
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ALCALDIA CONSTITUCIONAL
Habiendo acudido al Excmo. Ayuntamiento D. Francisco Goma Solé en demanda de permiso para instalar en la casa nú*
mero 8 de la plaza de la Libertad, un electro-bomba de fuerza 0*75 H P, destinado
a la elevación de agua, se anuncia que durante el término de 15 dias los vecinos podrán producir cuantas reclamaciones consideren pertinentes.

Valls 16 de Julio de 1914,
El Alcalde,
Tomás Aveilá.
***

Habiendo acudido al Excmo. Ayuntamienío D. Juan Badia Ribas en demanda de
permiso para insíalar en la casa número 17
de la calle del General Comerma un elecíro-mor de fuerza 5 HP. destinado a usos
industriales, se anuncia que duraníe el término de 15 dias los vecinos podrán producir cuantas reclamaciones consideren pertinentes.

Valls 16 de Julio de 1914.
El Alcalde,

Tomás Aveilá.

BANCO

DE

VALLS
)

Cuentas comentes ae i a clase ob/eru
Han ingresado en esta fecha:
Por 100 imposiciones siendo

9 nuevas.
59.019450
Se han devuelto a petición de
102 interesados.
61.987404
Valls 20, i22 25 de Jurio) de 1914
EL SECRETARIO,
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Imp. de E. Queralt, B.iMi i< h, 48.—Valls.
i • nnnmm*. ••». •«••*««'•'•"» •••—

• >!••»»•» w »

mtmmmmmt

