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Una ordre rescent mana que del l al ,6 de
mars que vé se concentrin a les Zones de Re-
clutament per ser destinats al quartet oh se-ls
hi ensenyara la instrucçío, los mossos de la
quinta de 1912 que obtingueren la reducció
del temps de servei en files per ha ver feta la
-primera paga de la quota derooo o 2000 pesse-
tes, Aq uesta .dísposíclo constitueix una infor-
malitat enorme i una grossa injusticia que
fá'I Govern, puix se-ls dispensa de presentar
10 certificat d'estudis en una Escola Militar
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perquè l'Estat, faltant al seu dever, no u'Iiavía
fundades ni ho ha tet encara; i tot just ara que
s'ha autorisada la creació de Escoles particu-
lars 1 cornensen a funcionar, es quan a aques-
tos soldats, pêl .301 fet d'haver sigut los primers
en sufrir la llei famosa d'en Canalejas se-ls
priva un dret que tindràn tots els. dels anys
successius, quan lo natural, en tot país que no
fos Espanya, era concedír1os-hi un termini per
apendre en una Escola, ja que la llei ho vol i
que en molts cassos, potser lo poguer tindre
aquest dret fou la causa del sacrifici pecuniari
que feren .

Doncs, perqué semblants disgustos no esde-
vinguin als qui poden lliurar-sen, hem de fer
avinent als del cup u d'instrucció (números
alts) de 1912 i 1913, que ara sí que sembla que
va de bò que 'ls far àn anar a apendre la in _
truccío al quartel durant 5 mesos si no obtenen
un certificat de una Escola; als que han obtin-
guda reducció del temps de servei en files (re-
dimits) de 1913', que hauran de presentar. dit
certificat aí temps de concentrar-::;e los que ha.
gin de servir del cupu d'enguany (provable-
ment a primer de febrer del any vinent); i als
qui hagin d'entrar en quinta'l 1914 i pensin re-
dimir-se, que no ho podran fer si no presenten
lo mereix document i per lo tant que l'han de
tenir avans del tercer diumenge de febrer del
any que vé.

Com los cursos'd'Escola's daran a Tarrago-
na en mars-abril·maig i octubre-novembre-de-
cembre d'enguany i es evident que convindrà
mès a la majaría aprofitar lo primer per ser
en temps de menos feny a mès claror de día i
millor temperatura, cridem la atenció als quils
trovin en alguna de les situacions expressades
per que s'afanyin a demanar ser matriculats
com pertoca.

iS

SOCIEDAD ANÓNIMA -:X- FUNDADO EN 1880

CAPITAL 200.000.000 DE LIRAS, ENTERAMENTE DESEMBOLSADO
, AGBNCIA DE IIONTBLANOB

Realiza toda clase dEIoperaciones, dando grandes facilidades.-Se encarga de la compra y venta de valores
priblicos á plazoa y al contado en todas las bolsas de Eapafla y del e~tranjero.-Presta sobre valores españolas y
extranjeros, metales preciosos y monedas y abre cuentas de. crédito sobre ellos.- Facilita gires, cheques y cartas de
crédito sobre todos los paí"es.-Compra de cupones españoles y extranjeros.-Cobro y descuento de letras sobre

. todas las plasas del Reino y del extranjero.- COtJ?pra y vents- de mónedas y billetes .extranjeros.-Apertura de
cueñtas corrientes en toda elase de monedas, coli y sín interés.-Descuenta los tftulos amortizados.-Custodia de
toda clase de. valores 6 en efectivo, así .como alhajas tí objetos de valor.

Cu.enta Corriente de Ahorro 0.1 3 % anual
. CONDICIONES.-Las libretas de cuentas corrientes dé al.orro, pueden ser nominativas 6 al portador. Toda

Iíbreta será entregada gratis mediante una primera ímposícíóu que no podrà ser inferior á cinco pesetas. Las
siguíentes imposiciones lla podran ser inferiores á una peseta. .

lNTERESES.-:-Las cantidàdesimpuestas empezarán á devengar intereses á partir de los dtas 1 y 16 de cada mes.
El «Banco di Roma. se reserva la facultad de modificar el interés previp el-aviso de un mes.
REINTEGROS._Para las libretas al portador se barán los reintegros á las personae que las presenten; para las

nominativas, deberán presentarse los beneflciarios ó las personas debidamente autorizadas var ellos. Las cantidades
que se podran retirar diariamente no deberán exceder de la mitad de la cuenta, como máximum 260 ptas.; pero se
podrà retirar la totalidad avisando con 8 días de anticipación.

Las mujeres casadas podran retirar las cantidades impuestas sin intervenci6n del marido, si este no intervinoal abrir la cuenta.

Si las libretàs han sido abiertas por menoces de edad, podran estos retirar el importe de ellas, ya que se les
considera ernancipadps en enanto á las Tíbretas que por, sí abran.
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de santificació que'ns concedeix la Providencia
de Deu.

Mai com en los temps actuals ha sig-ut tant
necessaria una Missió en los pobles. S'escam-
pa per tot arreu la mala llevar del error; -en
.tots los llocs se sent lo mal parlar: molts son
105 que ignoren los principis fonamentals de
la rel-Iig io: no pocs segueixen lo' camí de la
vida distrets per les coses, temporals; innume-
rables los qui tal vegada rauen en lo remordí-
ment de la culpa. Doncs los Missionistes van
als pobles per remeiar aq uestos gravíssims
mals: com a celestials missatg-ers van a predi-
car la divina paraula, a donar ínstruccíons es-
pirituals a tothom, li buscar com a bons pas-
tors les ovelles extra viades, com a pares de
misericordia a cridar als pobrets esgarriats' i
donar als cors la pau i rranquílítar que nois
troba, ni poden donar les coses d'aquest mon.

Con ve, doncs, rebrer la santa Missió com. a
cosa molt providencial i dirigida al' bé del po-
ble; i'I poble, mogut per l'esperansa de treure
gran resultat d'un acte de tanta eficacia en
l'enriquiment i perfecció moral i .espirítual,
que digui carp rés d 'emocío evangélica: beneits

-sían los.que venen a la nostra vila ....en nom del
Senyor.
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LA SANTA MISSIÓlO·
vi.
BS· Sempre que's tracta de, empendrer alguna

obra de la que ha de resultar algun profit mo-
ral o material per a la nostra vila, sempre ha
sigut llostre periòdic, qui l'ha apoiat dessegui-
da ab totes les seves energíes i ha aixecat la
veu per cridar a tots los vehins i encendrer la

, flama del entussiasme a favor de la mateixa.
Mai hem volgut fer a GAZETA instrument de _

política; sempre hem procurat que sia la pre-
gonera, la porta veu dels g-rans i sub1íms ideals
que son los verdaders regeneradors dels que'ls
defensen.,Fer acció social, cultura, moralitat,
unió, caritat, han sigut sempre nostres pro-
posírs.

Com un día dirigíem nostra veu a favor
del~ pobres malalts, demanant protecció per
la benèfica obra del Hospital; com ell' altre
ocasió clamàvem p.er à celebrar 10 míting pe"
dagógich a favor de la ensenyansa; com en ,lo
mes passat dirigíem una alocucio per a que
tothom fés un esfors per a contribuir al monu-
ment a Mossèn Cinto, gloria de nostra terra;
avui nos .permetém dirigir unes paraules als
mon,tblanquíns, per a que's preparin a rebrer
la Sta. MisSió i s'aprofitin d'aquest medi efica-
cfssim de perfecció espiritual. .
'Del anY.1878 que no s'ha fet cap Missió en

aquesta vila: pet farsa ha de cridar l'atenció:'
aquells que tingueren la sort d'assistir-hi! sens,
dupta hipendr án part aquesta vegada al. re. i

conlar amb fruicio losgrans beneficis 'espiri-
tuals de qu'es nodrí llur esperit; aquells que'
no I'hanvista mai, acudiran promptes a rebrer
om un gran favor aquest medi extraordinari

na,
de
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t~s
es,
'ú J. P.

LA EDUCACiÓ MATERNAL¡al

es

Amb aquest títol lo gran Bisbe de Vich acaba de publi-
car una pastoral a les mares de familia, que creiém a bé
insertar-ne un fragment, que d'ell, los nostres llegidors,
podrán deduir-ne l'importancia educativa que enclou, i
que, com tots los escrits del Dr. Torres, il-lumínen l'in-
teligencia i la trempen en la dolcíssima armonia de la
Féi la Raó, Hasades amb la Ilógica més entenimentada.

La transmissió de l'esperit es una difusió
especial, es una comunicaciò de vida, no es
com qui ensenya una ciencia o un art, quals
principis s'aprenen de memoria; la rel-ligió se
ha d'apoderar de la mernoría, de la inteligen-
cia i de la voluntat. L'home ha d'esser tot ell
rel-Iigíos, perque tot ell es de Deu. Per això
la mare es l'instrument de que ol'dinariament
se val la Providencia per a la transmissió de
la vida espintual, com se val de ella per a la
comunicació de la vida corporal. El meteix
Sant Pau escribint al seu deixeble Sant Timo-
teu I ja bisbe, li manifestá la conñansa que té
en la sinceritat de la seua fè, insinuant I'após-
tol com a corroboracjó d'aquesta ccnvíc i{)
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i.
ay
ie!

'a,
el

•

AC Conca Barberà - Gazeta de la Conca (Montblanc) 22/02/1913. Pàgina 1



E!
.sEDI

p~bJ
ta~yi

Gaze11111 de la Cansa
2

,pessetes; un Suscriptor de GAZETA, 2;' Jull . fet,.al~ú~s pares de fambHa¡, del ~al estat de Ja-
Pascual, I; Andreu Farriol, I; À r'tur M01ll11¡1.l1y escola de D, à. Enriq uet~ Mercè, puignos diuen
i Perez, r . ' que, particularment l¿ trespol,. en bona part

Suma anterior. 65'60 pres: suma.total. 73"85.. -esta atrotinat i arruinós,lo'ql:laf es motiu molt
Continuarém en successtos números, .' .raonáble que'Is dits pares' d·eJ,anii.lla· se vegin
Fem saber a tots los' qui vulguin cooperar a en la riecessÚat de privar' aJlurs'filÍes d'assís-

aquesta suscripció per a' cont'ribui r a l'erecció . tir-hi, en previsió de' danys l-Ï~t<riehtab1~s:,: .
del monument, al gran Verdaguer. que poden '. . #.' " :'.,". ./
entregar llurs donatius a l'Ad01i'rtistraciÓ 'del La à:,bundòs,a~~arxa pluvio~úrica!'ct:e'aÇlA a
nostre periòdic o.a algun dels joves ñrmants de Catalunya perEn Rafei Pat~ot hae5t~t :d'afts-
l'alocució que publicarem. .puig quedar á tan ferida al cuidado de la Societat Asmonomica

de Barcelona, en virtut d' un'ean veni '~,elebrat
cada'l dia 8 del pròxim mars ",' . ',.' .entre l'esmentat m~teo¡;ólec català i la Socie-

tat. En 10successiu aquesta cuidara derecullir
els resultats 'de les nombroses estacións que hiJ. •. { - •• 1

ha arreu de Catalunya, entre les quals hi-ha la
d'aquesta Vila, dirigida .pel nostre amic lo se-
riyòr Rector de Sant Miquel" molt àl~rada i
apreciada d'en Patxet. ' .

La Societat aprofita d';!.questa ,bona opor t u-
nitat pera fer una nova crida als aima nts qf:'1

, nostre progrés científic, a fí de fomenta r la
creació de noves estacions meteorológiqu~s.
on rio sols s'enrégistri la pluja, sino que: lidI"
acció s'extengui al estudi' de les tempf'ratures,
humitat, vents, tempestes, etc; etc. i

#.
En 10 teatre de la societat «El Foment" diu-

menge i dilluns, diada de Sant Macià, s'hi po-
saránen escena sarsueles de genero xic. A la
«Artesana" se'usdiu hi trevallará la, mnteixá
comparryía.que hi actua ara. ','

·lit
Vam lloar ,'perque es digne de tota alabau-

sa, la disposició delGovern manant la revisió
preventiva de les pelícoles cinematogi·átiques
a fi de que no se nlexï6issin d'ínmorals i aten'
tatories a l'educació social, per la. qual deu'
trevallar constantment tot poble progressiu'.

Aixís mateix hem encomiat la labor de l'au'
torita t municipal qua n amb bon zel hem vis-
tes posades en practica les normes d'aquella
revisió.' '

Més, per això mereix, ara'ns hem .de ,dolqr,e
que nois tingui'I mereix interès, que s'ha. tirr-
gut amb 10 cinema «Er jardí.» l'le~:ce~'tes -re-
presentaciórrs que's donen los dijous i dissab-
tes en un teatre de societat d'aquesta Vila, OUï
amb escándol de la gent honesta, s'hi han ve-
rificades 'escenes farsa ,inniorals, -, d'aquelles
què la meteixa impudícia Ci.éiacte fa q~es'a~o-
menin solo para hombres ...'

Creiem que igualment, o' pitjor, morfeix l'es-
perit la' pelícola sanguinar ia, que I'escena si:'
calíptica. " .'

I això ho dièrn alt ifort (i si con vé ínsistirémï
més sense- ganes 'd'ofendre a 'ningú, sols amb
10 de, cooper1ar a l'ennobliment de la funció so.'
cial que deu exercir 10 teatre, desgraciada-
ment moral i artísticament prou prostituir, i'l

. de clamar, com férem amb 10 cinematógraf,
contra tot 10 que tendeixi a la perversió del pa
trirnoni moral i cultural del nostre poble. I
prou per avui. " ' "

lit '
Se comensa a notar un poc de moviment

electoral. A mes de la vinguda del Sr. Canals,
dijous va venir 10 candidat lliberal D. Estànis'
lau Tell, acompanyat del procurador de Valls,
Sr. jové. S'han celebrades, també, .algunes
reunions per a organisar.l'eleccíó del candidat
D. Maties Guarro. Per ara, tots los grupus en
lluita se mostren' molt coratjosos i conñats en
guanyar.

que tenía , l'antecedent de la fé que tingueren
la mare i l'a via de Timoteu.
l si algún home que ha abandonat la fe lle-

geix aquesta Carta, que no digui que així la fe
resulta irracional, puix se comunica per he-

. rencia. Perque la herencia es la llei de la vida
i sens herencia la vida desapareix del món, tan
en l'ordre espiritual com en el corporal. L'un'
la comunica a l'altre, i no pot esser de cap més
manera; perque no solament la fé, sina que
també la ciencia, la virtut, l'art, la fortuna i
totes les altres' excelencies humanes, ningú
naix ab elles, no son obra d'un home, ·sinód'u-.
na successió d'hornens. El patrimoni de la hu-
manitat es una acumulació que's'trasmet d'un
a l'altre, d'una generació a altre generació; i'l
qui es pensa que ell no necessita dels altres,
que ja nai-x ensenyat, que no ha de menester
mestre, que amb sa propia inteligencia pot pe-
netrar els misteris de la vida i apoderarse
d'ells, no's coneix a sí meteix-

Vosaltres, mares, sou mes sabies que ell,
Vosaltres haveu format moltes generacións Plu\'iometria local.-F~brer. Dia 18, de mitja. nit del 17
humanes, haveu ít-tuminat moltes inteligen- a la matinada del 18, plujeta inapreciable amb .núvols

cies, ha veu encés molts cors, ha veu comunicat nimbus-stratus i aire de s., aigua 3 mil. 6 dec. Dia 21,
la discreció de la vida, ha veu ensenyat la vir- a la matinada núvols cirrus-nimb\lB-Btratu~; aire; a la re-

gió del núvols, Llevant; a la admósfera baixa N. O,; de
tut; i'l superb que desprecía la humil comuní- dos quarts de 5 fine a les 9, pluja regular; de \) a 12, go-

\ cació de la fé, que ve de Deu, que Jesús con-. tetes inapreciables; dedos quarts de 11 ñnsa dos quarts
signá com un tresor a una mare, la Santa Ma-, de 1, fort Llevant en tot nostre espai; aigua fins ~ les 12:
re Iglesia católica, apostòlica i romana, no fa- 15 mil. 5 dec, Oontinua'l Llevant i nuvolós, amb senyals

rá mai res de profit; no solament no edificará de pluja.
cap poble} sina que a ell mateix li faltara una: ~base solida de la vida. En los moments qu'escribím aquestes ratlles,

tot fa esperansar que'Is nostres ca,mps s'assa-
Avui domina entre certa gent la idea de que'

ab fills no se'ls ha de influir en sentit reí-Iígios, houar án. De 'moment,la plugeta caiguda
aquest matí (divendres) es un bon' alivi pels

que la re1-ligió es cosa que cada hú ha de es- -.. sembrats, la major part dels quals encara es-
cullir la que més li acomodi, i de consegüent. ta ven en pols.
segons aquesta doctrina, els pares no deurían Una bona pluja, una saó ben fonda, es 10
ensenyar la re1-li~ió als seus fills, i'ls haurían : que tots los pagesos (i no pagesos) clamem.
de deixar estar sens cap cultiu espiritual. Els #.
qui tal diuen es perque son enemics de la rel- festa de Sant Maciá, 'patró de 'ª Vila.-Se cele-
tígió, y voldrían que quedés desvanescuda en brará amb la solemnitat dels demés anys. Diu-
l'esperit dels homens. No valdrían que s'en, menge, vígilia del Sant, a dos quarts de set se
seuyés als nois i noies la rel-ligio, perque més cantarán Completes i avans se tr astadará Ta
:,'estimarían que no'n tinguèssin. 'reliquia del Sant Patróal altar major. Dilluns,

l aquesta doctrina de no ensenyar la rel- li- a les 9, se cantaranHores, Ofici solemne amb.
~ió, en que's funden avui certes escoles, amb música, predicant lo panegíric de Sant Macià
pretext de deixar en llivertat als nois per a es un pare francesca del con vent de la Mercè.
cullir, fins es contraria a un principi ara, do- A la tarde, a les tres, Vespres i Completes
minant, i de que fan molt ús la gent actual, i, desprès, se comensarà la Novena de Sant
principalment d'idees a vansades. Avui se par- Macià i's cantará'l Rosari amb orga. Los de-
l'i molt de la vida, i diuen que les coses han més dies la Novena se fará després del Rosari.
d'esser viscudes; i si hi ha alguna cosa huma- , ~
na que sia vida, es la ret-íigto. De manera que Dilluns en 10 tren de clos quarts de vuit del
l'apóstol Sant Joan indentifica al verb de Deu vespre arriba a aquesta Vila I'exdiputat per
encarnat, a Jesús, ab la vida, i vol que en Ell aquest districte D: Salvador Canals,sent re-
LOtsnosaltres siguém vida. l la vida ningú se but per una nombrosa comissió d'amics seus.
la dona a sí mateix, la rebem d'altres, i la rel- Celebraren una reunió a casa'] nostre amic
ligió, que realment es vida; l'hem de rebre' D. joan Santeliu.ien la quallo Sr. Canals re-
d'altres, la nostra conciencia la demana, el comana la candidatura en les pròximes elec-
nostre esperit la cerca, pera ell sol mai la tro- cións provincials de D. Indaleci Castells i don
vai ía; per això jesús vingué al mon per a en- joaquim Abella, deplorant lo Sr. Canals que
senyada, iEll es i será eternament el mestre no fos possible la presentació d'un candidat
de la rel-ligió per a'ls fills dels homens. La rel- montblanqui, puig regoneixía que les multi-
hgio ha de venir del cel, no es un producte de pIes ocupacións del qui ell proposava, fossin
la terra; si fos dela terra, el nostre esperit se- motiu molt justificable per a declinar tal afer-
ría més que ella, perque no es de terra, i per ta. Entre'ls reunits hi regná unanimitat, afe-
això la nostra rel-lig io santíssima fou ense rínt-se' tothòm a trevallar de ferm per a 'I
nyada pel Verb de Deu: la, divina Paraula la triomf de la candidatura patrocinada del se-

comuni.cá al món i vosaltres, mares de íami- nyor'Canals. '
lia, teniu el noble encárrec de transmétrela A l'endemá, en 10 tren dedos 'luarts de nou
als vostres fills, ensenyant-los la doctrina de del matí, marxa cap a Valencia dit senyor,
Jesús Senyor nostre, criant-los no pels quatre sent despedit per una distingida comissió dels
dies que l'home viu sobre de la terra, sina per seus amics.
aquella vida que no tindrà fí, i per la qual sos- =Demanêm a alguns ;mics que'ns tenen de-
pírérn tots els cristians. dmana a l'inserció d'anuncis fa algun temps,

que'ns dispensin no'ls servím amb la diíigen-
cia qu'es del CRS, puig es degut a lacumulacio

. de trevall en la nostra impremta.
. lit .

Encara que'ns dolgui, puig desdiu d'una po-
blació que manifesta estimar l'ensenyansa es-
colar, hem de fer pública 1.,.~ijei~a que'ns ha»

DE LA. VILA.
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Lo resultat del sorteig de la quinta d'en'
guanyes lo següent: ;'

Raimond Vives Poblet, 1; Amadeu. Copons
Tibau, 2; Josep, Sans Roselló, 3j Salvador Ro"
selló Güell, 4; Salvador Montané Saba,té,' 5;
Josep Sans Arnabat, 6; Pere Casas Montalá, 7,
Emili Capdevila Ferre, 8; Anton Ferré Badia,
9; Agustí Toses Castelló, 10, Bernat Costilla
Piñol, 11; Josep Sanahuja Boada, 12; Josep
Ferré Llort, .13;Valentl F'O¡;U~t ~Martí" .14;;Ra-

Pel monument a Ver~aguer
Suscrlpci6 popular.-Isabel Papiol de Miró, :25

céntims; María Pala de Pascual, :25; María
Castells, 25; Josep Gamis, 25; Martí Roca, 25·

AUr'HIJUI.ati"J ..=Bonavenrura Miró i Sans, :2
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!'.'món'yivesPoblet', 15; Sébastía Martí Solé, 16;
"'F¡;ancisco "Sans Llobeta, 17; Francisco No-'

g1:iés'Feliu, 18;"Gérmá Balañá Freixa, '19; Se-
bastia Tous Forcades, 20;, Josep Marsa¡ Pa"

".mies, 21;-,Josep .Vallve Callau, 22; J0sep BaI.
drich Cer vello, 23; Josep foguet Toses, 24; Jo-
sep M." Foraster Casanovas, 25; Bonaventura

<-\Tiña~C~nela,' 26;' Pere Folch Ortal,27;~'Ramón
Baldrich Pascual, 28; Joan Roca Miró, 29;
Joan Pujol -Gaya, 30; Jaume Foguet March, 31,;
Ma~tí'R,90a Sans, 32; Ramon Romeu Comas,
33;'Josep Ollé Carreras, 34;:Salvador Sanahu-
ja Vall verdú, 35; Ramon Vega Folch, 36; Joan

'Miró Civit, 37; Ang el Garriga Badia, 38; Ra"
'món Agustí, Cornas, 39; ModestSabaté Siré,
40; Pere SolansTous, 41; Marcelí Pallejá Ba-

,tista, 4i2; Jaume Augé Vall verdú, 43; Joan
"q'èi'xictò Vives; 44; Marce1í Palau Farriol,45;
" Martí Ollé Llauradó, 46; -]-aume Gras Guasch,
;.47 .i.josep Roselló Riba, 4$.
, :~" " .. rÒ, '~ , "

. ~ S14a, dis,posát que'l dia 1 de mars proxím sé
: èoncentrín a les caixes 'de reclutes, los indivír,
.,~usèompresos en lo 'cupo de files delreemplás
:~J~~ l' ,

, ' ~

, ,; bit.irriénge passat,' la, 'SrCCÍ0 de la Vetllà
'Noáu;:na d'aquesta vila' celebra junta general
,ordinaria, a la qual assistiren tots los socis,
: iêil1t lo~'actius com los honoraris. Se llegí una
:'~ela:eió dels datos estadíséícs de la' Secció; ,se
Jr~sen,rá f aprobá un-estat de ,contes, I's pro-
cledÍ á 1:1renovació de cárrec;s, quedant 10 Con-
sel1'dire'ctiú constítuíi en la forma següent:

;President, D. Antón 'París; Director espiritual,
':RVllt.lo~ep .Viñes; Vice-Director, Rvnt, ''10-
/~ep Roseüo ; Secretari,' Josep M.-a Recásens;,
-Tresorer; Lluís Sabater Vocals; Anron Albert,
Lloréns Domingo i Tomás,Sanahuja.

Actualment la Secció conta amb 40 adora-
dor.~ actius i li de honoraris o protectors., " , " '. " ' :f: ' - .

=ACADEMIA: De corte y confección de ro-
pa blanca, flores y bordades al oro y en otras
clàses, especialidad'en equipos para novia y
canastillas, abierta desde esta fecha en esta
'villa; calle Mayor, n. o 150, Colegio de San To-
sé, bajo la direccion de la Profesora D. a Ma"
.ria de los Àngeles Albert y Cantó.

suma anterior, 53867'34; total general, 58828'84.
. Pagat.~Deixes, 1700; aIlibretes, 900; inte-
ressos a llibretes, r r '60; per pólisses, 6; ingre-
ssat al Banco di Roma, 5000; total, 7617'60; su-
ma anterior, 47129'70; total general, 54747'30.

Resúm .+-Cobrat, 5882i5'84; pagat, 54747'30;
caixa, 4081'54.

Espluga. de Francolí 16 de Febrer de 1913.
,

No.RMES ORTOGRAFIQUES
dè'l'Institut d'Estudis Cataláns

IV
Els nexes greco-llatins, ph} th, eh, i rh se-

rán·reemplaçats (com ja es costum de ferho)
per f, t, e o qu i r ; així, no s'escriura phüo-
sophia, iheorema, cholera, chirópter, rhetori-

, ca} etc., sinó fitosatia, teorema, colera, qui-
ròpter, retárica, etc. S'exceptuarán solament
els mots com chor (del grec), difereuciar caixí
gráficament de cor (Ilat. cor), '
,,·'Análogament, la y g-rega no serà transcrita
per y sinó per i;, així no s'escriurà systema,
ethytz'c, rhythpze, etc., sinó sistema, etüic,

,'ritme. :'
, V

La t' asil-Iábica darrera de vocal no s'escriu-
rá y sinó i. Ex.: aire; daina, raima, empaitar,
escairar, remei, rei, reina, meitat; noi, ql-

, moina, boïros, avui, CUina, cuiraça, buidar,
creia" duia, noia, remeiar, baioneta, foios.

Quan una i àtona precedida de vocal 110 es
asil-Iabica o una t' tónica no acentuada grafí-
carnent va derrera d'una vocal, l'absencia del
diftong s'indicará escrivínt una dièresi sobre
la i. Ex.: reïna, reïnes, raïmet, raïm} heroïna,
reï'x;menyspreï. Excepcións. No s'escriura ï
sinó i: L Dins les terminacions -ible, -isme,
-ista, -it at; E'x.: incretote, egoisme, panteista,
tenuïtat, II, Dins les terminacións dels verbs
pertanvenrs'« la tercera eonjug acio, Exemple: r

agrair, influir, infl..uiré, inflUiria, obeïm,
obeïu, constituit, constituida. Hl. Darrera-dels
prefixes co- i re-.Ex.: 'coincidir, reimpressió.
Peró reïx, reïxi. IV, Darrera una vocal que
porti un accent grañc. Ex.: continu«, estuaiï,

VI
La partícula copulativa provinent de la con-

junció llatina et, que els amics escrivíen nor-:
malment e 0'0 e tu), serà escrita i 0'0 i tu) no
y (io'Y tu). .

. (Seguirá).

1 '

e

~.
s
)"

DE LA. OONOA.
B'ARBARÁ.-En virtut del sorteig celebrat a

les Cases Consistorials el día 16 del present
mes, dels minyons de la quinta de 1913, corres-
ponen als mateixos los següents números:

1, Joan Poblet Poblet; 2, Antón Miró Miró;
3, Joseph Barbens Cwit;.4,'Di~go Miquel' Ca-
bestanyjò, Isidt,b-Balsells,Civit; 6, Joseph Ci-
vit Queralto; 7, Joseph Cabestany Cantó; 8,
Ignasi Sarró Brufau; 9" Ramon Grau Pedro;
10, SebastiáCanaleta Portell; 11., Josephfarré
Romeu; 12, Maní, Serra Balsells; 13. Joseph
Cervera Cabestany; 14, Joseph Miquel Fabre-
gat; 15, Miquel Mateu Contijoch; 16, Ramon
Abella March; 17, Ramon Rovira Tous; 18,
Valentí Miró Civit; 19, Miquel Sesplugas Ad-
serà. .

....;' Avui divendres ha plovisquejat bona
part del matí. Prou convindría que'l temps s'a-
guantés i tinguessim pluges abundants, ,puig
los camps estan molt aixuts i necessiten, una
saó ben fonda, del contrari ni'ls arbres, ni'ls
ceps podrán assaonar se d'hivern com nece-
ssiten.

ESPLUGADE FRANCOLI.~La construcció del
.sP.Dnt de.la Palanca» ha .s,ig\lt adjudicada en
p~b~íc~.sp.basta a,~' Pau Miquel Roig d'aques-
ta'ylla.-'-R., :,' , ,
'~- Sindicat Agrícol i Caixa Rural d'Esplu-

ga!tl'e Francolí.v-Balans sermanaí..
:;·C~brat. -rper interessos. 98' 50; rebaixes, j.8o;.
lletres, rçrc. Imposicíons, 2450; per llibretes,
t9; p.er guano 'J912 ~ J9lj, u~~~o;rota), 49ó.t)o;

--------~ .... 4~ ..... -----------

s-
i"

Informació vinícola,'
En quasi totes les nostres comarques els negocis no

son pas actius, peró tampoc la propietat te'l major inte-
rés en buscar ofertes, mantenint-se dintre la mateixa po-
sició, de fermesa en que's tropa desde fa Ilarc temps.

Per França hi domina una calma molt accentuada, la
que comença a fer cert pes en llurs mercats, i encara que
no's pot dir que estiguin en 'baiKa, se poden de totes ma-
neres senyalar algunes vendes a preus lleugerament in-
feriors all que s'Laurïen cctisaj setmanes enrera.

. (De la calia Arnó, Maristany i C.a)

ROJM:ÁNTIC

A dalt del mirador d'un vell castell,
per un nimbe de flors engarlandada,
ella s'está l'enguníosa aimada;
al peu del mur, boi contemplant-la, ell,

-Adeu!-mormola l'aguerrit donzell-
juraume ser fidel fins ma tornada.
-Oh, si!- ella respon-i-a la vegada
un rull tirant-li de sedós 'cabell.

Passen els jorns; i amb l'anyoransa impía
res a l'aimada son sofrí aconorta;
com un lliri sens aigua se mustía.
Un jorn un cavaller truca a sa porta
al temps que una veu fonda responía:
- Príncep Ileal, vostra adorada es morta.

J'. Estadella Arnó,

HfCflDfH Uf MOnJ8lHnCH fi 8HRCflOnn V UICfUfHSn
VA Y VE TOTS LOS DIES

Llochs d'avís: A Montblanch, casa Maties Torres
, carrer Major, 52, Gorristería.-A Barcelona, Centre

de Recaders, Hospital, 9 y plassa Comercial, 10, teléfon
1909 .devant del Born. •

Los encárrechs se van a buscar y's duen a domicili
conf~rme indicació, Se 'respón d'ells; y'ls en metálích
pera salvar responsabilitats, s'exigeix se declarin ma"
nifestament.

SERVErs URGENrSy ECONÓMICHS

SASTRERíA FRANCISCO CIVIT
-- DE--

IlRAN ASSORTIT EN ROBES PER TRAllES D'HOhIES y NOYS :: ::
:: :: PREUS ECONÓMICHS, ES!lfiRO y ELEIlANCIA EN LA CONFECCiÓ

ESPL U~A DE F:RANCOLÍ

POSTALS DE, MONTBLANCH
A BENEFICI DEL HOSPITAL

Contenen les vistes: Arrabal, Hospital y sa
iglesia; Un indret del carrer Major; Ermita,
de St. Joan; Imatge romànica de la Mare de
Deu de la Serra; Finestral gotích a la casa
Alenyà: Un indret de mercat; Convent de Ja
Mercè: Los gegants y'ls porrers; Pujada de
Sta. María; -Portal d'en Bové; Claustre del
Hospital, carrer dels Jueus.

Colecció de 12, una pesseta.
Llochs de venda: A la imprempta Monmany,

als tres estanchs daquesta vila y a la nostra
administració. ,

A Barcelona: A. Palau y Dulcet, St. Pau 41,
llibrería.

~
JOAN MALLAFRE TORRES

Jl'\ETGE~CIRURGIÁ,===

METGE DE, LA RESERVA DE SANITATMILITAR
CONSULTA DE 11 A 1

Flassa de la (o nstituèió (Font), 8.-TflRRflGODfI

s,
s"
s,
es
at

Mercat d'ahir a 140ntblancb
CEREALS: plat, de 15 a 16 quartera; ordí," de 10 a'

u, civada, de 8 a 9.

LLEGUMS: Fasols, de 26 a 26; fabos, de 13 a 14;
fabons, de 13 a 14; vesses, de 14 a 15; sigrons, de 18
a 20; llobins, de 9 a 9'50; erp, de 11 a 12; ,guixes, de
12 a 13.

TUBERCOLS: Trumfes, de 1 a 1'10 arroba.
AVIRAM: Gallines, de 7'50 a 8 parell¡ pollastres,' de

3'50 a 4¡ conills, de 1 a 1'25; ous, de 1'40 a l '60 dotzena;
BESTIAR:, .Porquï, de 2 a 2'10 carnicera; de llana, de 2

a 2110 carnicera.
OLIS; de 6'60 a 6 quartá. '
ViNS: Negre, de 1'40 a l'6Ò grau; blanch, de 1'60 a

1'75; per fondrer, a 1; alcohols rectificats', a 180 hectó-
litre; destilats, sense existencies; anissats, de 8 a 10 arro-
ba; misteles, de 40 a 46 hectólitre.

Joa.n. 'Ruiz y Porta.
............ Procurador dels Tribunals ..

, I

mendez nuñez, 6, 2.ón 1.a - TARRAGOnA.

"TARRAG'ONA AGRÍCOLA"
REVISTA MENSUAL

Preu elesusc:ripció: 8 pessetes l'any

Director propietari: Don J. Mestres Miquel
(director de-Ia Oátedra .Ambulant d'Agricultura)

REDAC l'ORS: Don Joseph Valls, Enginyer agronó-
mich de la provincia.c--D. Francisco Ballester Caste-
lló Director del Laboratori Químich Enológich de
V~lls.-D, Salvador MarLí, Inspector provincial d'Hi-
giene pecuaria,-Don Lluís Ballester, Perit agró-
nom,-Secretari: Don Lluis Carbó Pareta, Propis.
tari.-Administrador: D. Francisco Nel-lo, Advocat.

Se suscriu: Imprempta d'A.rtbur l\lonmsny, plassa Ma-
jor, Montblanch, y Rambla de Sant Joan, 62, Tarragona.

Impremta de .A.l\!lo.nm-any,Plassa Major.-Montblanch,
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Eal:a.ea:c5..o de' .~~ll!fo~o~"a. OLe.~i.~oo':I:'P .
::::::::::::::::.AG-UAS OLORU~,A.:OO:-.SÓP¡:OAS SULFATADAS .:=mm::::::;:u

Variedad bromo-yoduraela .eh ,elos de su~ ~¡;I.:Q,ant,j,~le$,y ·l:ti.cp.r'bon.a.tado-ferrosaen .el ter<i:ero
De tiempo inmemorial usadas como antí-herpétlcas, ha cnmprohado la experie,ncip. sJ! accínn podero.sa contra la escr4iula, .artr.itismo y sus derisadas, catarro ¡gástdco, .cálculos biliares, afecciones.vellér.eas.y anemia

____ .: DECLARAIll.AS P,I; UTILIDAD PI:H¡U"ICA POR 1'1. D. ',OIE 17 .!IU\l.~IO1·903 ----- .. ------------------ '

TENlPORA]~.A. DE B~:NOS: 10 dé ~tu.n.ió.á 30 de Septie~b~e
~~~~~~~~~~~ Viaie y eOT'f!eSpOndeneia poti TartrtegÇl ,(Iine~ del NO'Tlte) ~~~~~~~~~~~

ORAlS" DIPÓSIT

n
q
p'

e. A. OROS
•• ~......... DE ,•••••••••••

MÓqUHl8 de serrar de Bai·domer· 8ampdepHdrós
PREUS: ptes . .2'50per hora

Se fan cor;naleres a 46 céntims dotzena
Llates de dotze, pams a 1'60 ¡ptes. dotzena

ARRABALDESANTAANA.-MONT~LANCH

Mahóns. rajoles, teules, canóns d'obra
de totes menes de la bóvila de Valls.

Existencia de guix y ciment,
de les millors classes.

JAUME VENDRELL (PINTOR)
CARRER DE ST. JOSEPH, DEYANT DE "LA ARTESANA"

Primeres matèries peta adobs
Sulfats de coure, ete., etc.

Represen tan t:

'loan Poblet y Civit. - Mo'ntblane,h.
i 'I

I

·-;,;;~~-:-~;~-;~ïPOL VOS INF ANTILS',
al ENGRÓS 11 al DETALL I __ PEDR.OL

Seccléns especlals de ". • ¡

i Camlse15,.5~~!~~~ Sombrererra I ,~_______. ¡ VERDADERA DENTicINAImiQUEL mAN cou I LO III~LOR alXEr PEU ~UVUClí ~E LA BABA
• Colls, Funys Confec.c.ió de Camises a mida I Faeilitan la erupció dentaria. Fan reapareixer la baba.
: Corbates • Calmau la diarrea. 'Treuen )0 restrenyiment. Demanintse• •O Ultimes novetats • a_ totes les farmacies.

.i Carrer Baldri<h 'Valls. I D1PÓS-IT-G-E-N-ERAL

I (Cort) 54 I FARMACIA DE J. R08ELLÓ, CAitRER DE GIGNis, 31}y 32
• • li ...-_..-----.~-_..----_.---~..

fïiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-¡iii·¡iiiiiiiii¡¡¡.;¡¡¡iiii1?

~¡ALFONSO (j"ER'MÁNS 5~
:..-:
a:·Carr.er Hospital, 101. - BtlRCELONtI ':É
:a .. -::~~ «~~:

.?: MAGATZÉM DECURTITS.i¡.. " . . ..:~~ ~::1- . .:i: ArtIcles en general perall ram de sabateria '=i
fE Dipóait de la l/cremall populAr LA PEllA GORDAE~

'lELa més favorable per les pella 11a mél, barah Ei
¡. OT· .:..T. T ••

,l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

.Ii
s

BARCEI,.ONA

~ru'n8ulneur'l~e,'[s~lu~u~efronco'll" X~LETS,:;n~:~::Be~t::i~O~~~~:;i:~i::~~:B~~~:a~.::!e~:::.\;:;~í:~~:aAIgua terro-manganosa.. bicarbonatada y molt radio-actívè-
, soberana peta. Ja curació de I'anernia, ínsnstituible pera et

~ESENROTLLO DE LES JOVENETES
IJ-luminació eléctric~ als x~lets y al renombrat H~TEL VILLA l1li EJS:'(~RAOI~

J T(\P,'~fQ Y 'f,T.OnTTF.R.m: ~Al,F,TH A BARCELONA CARRER DEL sanoa 114, PRAL. XANFRÁ A~ DE VALENOIA y :EN'LO.METEIX -EsTii3Li:MMT

~STABLIMENT TIPOGRÁFI¿H ~ :ri?l

D'ARTHUR MONMANY
JV\AQUINARIA MODERNA
.MATERIAL bE CAIXA
COMFLETAMENT NOU

PUBLICACIÓ DE PERIÓDICHS y OBRES LITERARIES
: : TRAVALLS COMERCIALS DE TOTES MENES ,: :
AUNA O MES TINTES: : PREUS VENTAT]OSQS

[!oJ PLASSA MAJOR, MONTI3LANCH, l!JJ
e11ot)1e s Taller de compostures de -tota c1as~e; especiali-

tat en los de campanar. -Se garanteIxen per un
I any. Preus módichs. ARTHUR PEREZ, carrer

Major,' al costat de(casino «El Fomento.:o-Mol;ltblanch.

LICOR HIMALAYA

Se ~enen en totes les bones farmades.

pastilles ·X Curen la

tos, asma,

FABRICAT PER EN bronquitis, tos lerlna y demés afec-

crons del aparato respiratori.JOAN VILA GRANADA
TAR1U\.GON.A

_ DEMANISPERTOTARREU-
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