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ACADEMIA MERCANTIL 
DIRIGIDA PER 

DON JOSEP MJLSSOKS 
COMPTADOR MERCANTIL. 

El fl pràctic que *s proposa, es la formació, en breu espai de temps, de joves comple
tament aptes pera la Banca i el Comerç, al terminar llurs estudis de: 

Gramática castellana Gramática francesa 
Aritmética elemental Nocions de llengua inglesa 
Geografia comercial Càlcul mercantil 
Reforma de lletra Teneduría de llibres 
Mecanografia Códec de Còrners 
Conversació i correspondencia mercantil en francés i castellà. 

Fins a primer de Març queda oberta la matrícula per alumnes de 11 i més anys, en 
casa del Director, de 5 a 5, advertint que quedará tancada en quan hi hagi un nombre de
terminat d4 alumnes, car per a millor èxit en P ensenyança, será limitat. 

Oportunament s* indicarà el local. 

mmmmammmmmwwwmwm \ _ 

Resultat Marauellós 

Quan P Instituí d' Estudis Catalans en 
sa branca de la llengua catalana, se decidí 
a publicar unes normes o regles, amb P ob-
gecíe d* uniformar P ortografia catalana, 
dominada per arrelada anarquia, temérem 
de prompte, que aquella meritísima obra, 
portada a cap després de llares estudis i de 
profondes observacions de la nostra llen
gua, devingués en el terreny dels fels, de Iq 
realitat, infeconda, i que aquelles normes 
no passarien de la categoria d* un bon 
desitg, d* una bella esperança, sense que 
mai posessin arrels en la realitat, ni que 
molts conreuadors de ía nostra parla arren-
conessin per a sempre P ortografia que ha
vien usal en sos treballs. 

Constituía base ferma per a la nostra te-
mensa P esperit individualista que sempre 
ha informat el carácter català, refractari per 
naturalesa a Iota temptativa no ja d4 unifor
mitat, sino d4unió, de proximitat, de conver
gencia en una empresa determinada, mal
grat aquesta resti sagellada per un gran 
sentiment patriòtic i vagi avalorada per P 
èxit més esplendent i satisfactori. 

Aquest sentiment desequilibrat que ha 
marcit tantes iniciatives fecondes i ha fra
cassat obres gegantesques, per lo mateix 
que arrelat poderosament en el carácter ca

talà, no 4s limita, ni 's circonscrlbeix a un 
punt determinat, sino que exten la seva in
fluencia en tots els ordres, desde els més 
ideològics als més pràctics, desde els més 
necessaris fins als més contingents, talment 
com si aquell esperit volgués imposar arreu 
la seva emprempta destructora, i hi trobés 
èn aquesta tasca disolvent motiu d'inten
sa joia. 

Una de les manifestacions d4 aquell sen
timent que *ns ocupa era la diversitat, la di
ferencia, o millor dit, la contradicció enor
me que existia en la manera d4 escriure nos
tre bell idioma. En la munió de periòdics, 
revistes, publicacions que existeixen en la 
nostra terra escrits en català, difícilment se 
n'haurien trobat un parell que ho fessin uni
formement. La més gran varietat regnava en 
aquest punt. 

Tal procediment no podia menys de re
dundar en perjudici de la llengua catalana, 
greument atacada d4 aquesta diversidad en 
P escriure i afollada moltes voltes per les 
regles o normes fundades únicament en P 
albir o capritxo dels que les usaven. 

En moment propici P Instituí de la llen
gua catalana va notar aquest greu dany a 
la parla catalana, i en hora oportuna i per a 
remeiar aquell gros defecte han aparescut 
les novíssimes normes inspirades en la fina
litat nobilíssima de donar unitat i consisten
cia a la llengua escrita. 

Quin ha sigut P efecte de les regles tot-

AIGUA DE ROCALLÁÜRA 
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La més rica del mon en estronci i litina. Cura I1 albu 
minuria, mal de pedra, dispepsies i reumatismo. 

Se pot pendre sola i barrejada amb vi a totes les ho 
res. 

De venda a la Farmacia Sabaté i altres. 

just publicades? Malgrat nostres temenses 
s4 es establerta en aital capdal qüestió una 
bellíssima unitat, una hermosa convergen
cia. La major part de conreuadors del nos
tre idioma s' han apresat a adoptarles, i 
P immensa majoria de publicacions les han 
fet seves, tot començant la publicació d4 a-
,.^.i JS'formes per a que arribessin a ge

neral coneixement i tothom s4 avingués a 
aceptarles. 

jVeusaqui nna espiritual Solidaritat entre 
4ls escriptors de nostra llengua! 

Solzament entremiíg d4 aquesta vivent 
harmonia, s4 han destacat algunes veus 
destrempades, que han sigut rebudes amb 
una general indiferencia, excepcions isola
des sense seguici, que han bellament con
firmat P uniformitat que s4 ha establert entre 
Is conreuadors de nostra benvolguda llen
gua. 

També hi ha hagut alguna altra publica
ció que sens dignarse sisquera concedir un 
petit comentari a P esfors gegantí d4 aquell 
mentíssim Institut, ha continuat en la llur 
manera d4 escriure, estrafent barbrement la 
llengua catalana i atrofiant brutalment, no 
ja P ortografia, si que també la sintaxis. 

(Migrades i raquítiques excepcions que 
per llur petitesa no han alterat aquest har
mònic concert, que are podem bellament 
contemplar! 

Les normes ortogràfiques i sa conse
güent adaptació general produiran com a 
efecte màgic P unitat de la llengua escrita. 
Lo que no fou possible realisar en los segles 
passats, per integrar nostra llengua una 
época de formació, i restar mancada d4 una 
altra de renaixement o consolidació, mer 
cés a la qual s* hauria pogut arribar a la 
definitiva constitució i robustesa de la llen
gua, s4 ha acomplert ara maraveliosamení. 
Malgrat mancar a id nostra llengua un or
ganisme oficial, que vetllés per la seva pu
resa i unitat, s4 ha conseguit amb sols P es
forç admirable d4 un organisme particular, 
sense cap sagell oficial, la victoria definiti
va de la parla nacional sobre 1 íriturisme 
dialectal que poc a poc Panava esquarterant. 
Sense sancions ni imposicions de cap rnena, 
únicament amb P intenííssim afecte que pio-
fessém a la parla dels. nostres amors, s4 ha 
pogut arribar a la definitiva unitat del nos
tre llenguatge. 

(Màgic efecte, que desperta en els nostres 
cors sentiments de puríssima joia, tot ane-
lant febrosament que aquesta unitat i con
sistencia de nostra llengua sigui d4 imper
durable duració! 

Arnau, 

PATRIA I ARQUITECTURA 

L4 expressió més complerta de la plenitut 
d4 un poble, te la seva encarnació en P ar
quitectura; no hi ha poble que no hagi arri
bat a assolir la seva grandesa sense que en 
la pedra no expressi les seves gestes. L'his
toria de la patria viu en les pedres a íravérs 
del temps i dels segles, i això desde les pri
meres manifestacions de P activitat humana 
fins a les manifestacions més complexes de 
P esperit humà, ha estat sempre el desiíj viu 
dels pobles. Aquesta relació íntima entre P 
obra arquitectònica, com expressió de P es
tat social i els fets patris, donen un valor 
tal a la manifestació artística més excelsa, 
que no es possible aislar els dos factors que 
integren tota nacionalitat, la patria i P ar
quitectura. 

Mercès a la seva arquitectura i a les se
ves pintures murals ha sigut possible co
nèixer els isos, les costums, la rel·ligió de 
P Egipte. Grecia amb el seu sistema de pla
tabanda, de columnes i capitells d4 un per
fil exquisit, fa viure en la seva Acrópolis í 
després de dos mil anys, la seva historia. 
Els seus frisos, les seves esculptures d4 una 
bellesa i gràcia no superada, ens recorden 
els seus deus, les seves festes olímpiques, 
les seves creencies i sobretot inmoríalisen 
an els seus homes. Homer, Perícies, lctinesí 

Arisíóíi!, Plató etc., quans noms acudeixen 
en el pensament, al passeijar la mirada per 
entre les columnaíes del Partenon. 

Si parlem de Roma, qui oblidarà, els seus 
arcs de triomf, els circs romans, els seus 
emperadors, els jurisconsulís que sentaren 
els fonaments del nostre dret. 

¿I I' Italia del Renaixement? ¿Es possible 
oblidar P esculptor Nicolás de Pisa, Giotto 
pintor, Petrarca poeta, Brunelleschi arqui
tecte i tants altre 

Es possible en la nostra Catalunya des-
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lligar de la nostra historia els nostres mo
numents? Aquestes pedres, aquestes esculp-
íures que pel fons de la terra surten a la 
llum del dia; are Ampuries, a*e Tarrasa, 
quantes coses no expliquen. Elles han per
mès determinar P influencia helénica a Am
pul·les, la dominació romana a Tarragona, 
P hegemonia dels nostres reis a Santes 
Creus, Poblet, Ripoll, aixis com les cases 
dels nostres gremis han explicat 1* impor
tancia de llur organiísació en P época ojival 
recordant sempre la nostra historia. 

Pero quan P amor patri s' cnfebleix P ar
quitectura perd el seu segell nacional, i aixis 
quan per la mort de Martí P Humà, Catalu
nya integrà P unitat espanyola, P esperit ca
talà s* afebleix i la nostra arquilectura re
flexa P estat social d4 aquella época, perd el 
seu sabor i passa a reproduir P istil que la 
nova dominació importa; fins que fa pocs 
anys la nostra conciencia 's desvetlla i sen
tirem batrer en els nostres cors els senti
ments catalans que iniciaren poc després 
en P arquitectura una nova corrent franca
ment catalana. 

Desgraciat el poble que no té ni vol tenir 
arquitectura propia. ¡Es que no pot cantar 
als veniders les seves grandeses passades, 
ni les seves esperances futures! 

R. GIRALT CÀSADESÚS. 
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UN GESTE VIRIL (D 

Per quan a Mann li es donada admiració 
honesta per a tot allò qui porta segell d, 
ánima mascle, li plau avui pregonar i exal
tar la valenta conducta del jovent intelectual 
hispà aplegat sots sis hospitalaris sostres 
de P Ateneu madrileny. 

Un gosat hom protegit de Mercuri, encar
nació d4 una pagánica figura advocada dels 
més aimants de la propietat, poríat4 en plé 
deliri de grandeses a la pretensió del lloc 
capdal de la Societat. 

Bona mostra del empeny haguí en el 
triomf es una injustificada dimissió. La can
didatura blanca confiada al apoi ministerial 
en una agrupació pas política, aixecada en
front del nom consagrat per la Ciencia mon-
dial, trobà formidable obstacle. El fástich 
contingut per inerciar per mandra, fins per 
por, rompé la válvula i el jovent intelectual 
d* Hispània de P esdevinidora esplendent 
Hispània que ovirem amarada pel sol pe
renne de la civilització mediterránea- desfo
gà en vots adversos, protestant al hom re
presentatiu de tot el Carnestoltes de la vella 
política dels desastres, meníres cridava amb 
geste magnífic, espléndit de coratje, apos-
trofant als cents vells corromputs, que plens 
d* experiencia en les coses corcedes, de es-
prit de remat, de por, votaven blincant la 
dúctil espinada buida,pel senyor dispensa
dor de totes les mercès; mentres a pié pulmó 
corejava amb bravos eníussiasíes això que 
cap periòdic ha dit i era el mot de la lluita 
«Amb or poden guanyarse certes confian
ces; la del Ateneu, no.» I no *s guanyà. 

Després una airosa posició ha vinguí a 
enganyar al públic desconeixedor de les miíj 
abscondiíes trames. 

Nosaltres no oblidarem que 1 Carnestol
tes dura tot P any, segons Larra y que Una-
muno acaba de mostrarnos com son bes
sons, cinisme e hipocresia. 

Meníres taní una nova treballada elecció 
no vingui a desmentirnos, podem amb 
Martínez Sierra, exclamar: «¡oh joventut! 
jDivinal Tresor»! 

Mann. 
Madrit, Febrer, 1913. 

l o m e s Ortogràfiques 
U F iDStítot l 'Bs t i í i s Catalans 
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VII 

S'escriuran amb /doble (pronunciada 1X0 
no sols els mots com carretel-la, potxinel·li, 
en els quals encara sol pronunciar-se el dit 
só, sinó en tots els mots erudits que en llatí 
presenten // en els quals la transcripció tra-
dicisnal caíalana //(pron. /X 0 ha estat re
emplaçada per la transcripció castellana / 
senzilla; tais son, entre altres, al·legoria, al·li
teració, allocució, allutrópic, al·lucinar, al·lu
dir, apellar, bellicos, cancel·lar, capil·lar, ca
vil·lació, céllula, circumval·lació, col·laborar, 
collapsus, col·lateral, col·lació, col·lecta, co
l·lega, collegi, collissió, col·locar, colloqui, 
constel·lació, cristalografía, destillar, elllp-
sa, emollient, equipollení, excel·lent, expel·lir, 
fil·loxera, flagel·lació, follicol, gal·licisme, idi-
lli, illegal, illegitim, illes, illicií, il·limitat, 
¡Iluminar, illusió, il·lustre, impellir, instal·la
ció, iníelligent, líbéllula, malleable, maxil·lar, 
melliflu, metal·lúrgia, millésim, nul·litat, osci
l·lar, palladí, pal·liatiu, Pallas, palli, paral·lel, 
parallaxe, pollen, Póllux, pullular, pussillá-
nim, rebel·lió, repellir, satéllit, sibilla, sillaba, 
sil·logisme, sol·licitar, vacil·lar, velleitat. 

Però mentres no es convingui representar 
la / palatal altrament que amb el símbol //. 
(Ex.: aquella, aixella, sella), la / doble será 
escrita intercalant un punt entre les dues /: 
carretel·Ia, potxinel·li, collegi, intel·ligèn
cia, etc. 

VI11 
Ai i n interiors devant de consonant: 
Devant de b,p\m: s'escriurà constant

ment m, Ex.: ambre, tomba, ombra, com
bustible, embenar, imbibición ample, pám" 
pol, rompre, compadir, emparar, emplujat, 
impunit; ímpiadós, commoure, carrmensu~ 
rabie, commutar, emmalaltir, emmagatze
mar, emmirallar, immens, immortal, imme
diat, immersió, immissible. Imminent. 

Devant de /, s' escriurà per regla general 
m. Ex.: càmfora, àmfora, èmfasi, limfa, 
nimfa, triom, amfibi, amfiteatre, simfonia, 
emfàtic. Excepció: Els prefixes con-, en-, i 
in- (que camvien la n en m davant de v, p i 
m) conserven la n devant de f. confegir, 
confessar, confiar, confondre, confraria, en-
febrat, enfeinat, enfortir, enfosquir, enforcar, 
enfredorir-se, (pero emfàtic, emfisema, ém-
fragma), inflar, infant, infinit, influent, així 
com infern, inferior. 

Devant de n: s* escriurà nom (no mp) 
d' acord amb la pronunciació. Ex.: ennuvo-
larse, ennegrir, connivencia, innecessari, in
novació, innat, condemna, indemne, solem-
nial, amnistia, columna, damnació. 

(seguirá) 

ema « 9 

(1) No inpert en 1* anterior edioió per havene rebat 
amb retràs. 
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INFORMACIÓ 
Ajuntament Sessió, del dia 20 
Presideix P Alcalde Sr. Casas i assistei

xen 15 regidors. 
Al llegirse P ordre del dia de la sessió 

pregunta el Sr. Pallarès perquè no s'hi ha in
clòs el vot partícula! al dictamen de la co
missió de Govern, en la qüestió del benefici 
vacant a S. Joan, que va quedar damunt la 
taula. 

El Sr. Alcalde: En período electoral es
tan prohibís qualsevol classe de nomena
ments, i per evitar responsabilitats al Muni -
cipi, no 's va incloure en P ordre del dia. 

Pallarès: No existeix aqui cap nomena
ment, es tant sols una senzilla proposta 
que 's fa a la superior autoritat eclesiástica. 

Avella: V article 68 de la llei electoral 
prohibeix baix severes sancions, que 1 Mu~ 

nipi durant lo temps electoral faci cap no
menament. 

Pallarès: Aqui s4 involucren llastimosa
ment els termes; P Ajuntament no nomena a 
ningú, ni concedeix cap càrrec reíribuit, 
se limita a proposar a una persona per un 
benefici: lo nomenament, si per cas lo realisa 
P Autoritat Eclesiástica, no 1 Municipi que 
es limita a proposar. 

El Sr. Avellá insisteix en ses manifesta
cions. 

El Sr. Queralt referma lo manifestat pel 
Sr. Pallarès, afegint que 'I criteri del Sr. 
Avellá i de la presidencia conduiria a P ab-
surde. 

Rectifica el Sr. Avellá manifestant que 
aquesta proposta que fa el Municipi te tots 
els caràcters d' un veritable nomenament. 
L' autoritat eclesiástica al concedir a un be
neficiat coPlació, cumpleix amb un tràmit; 
lo fonamental es la proposta de P Ajunta
ment. 

Intervé lo Sr. Forés dient que la qüestió 
ha sigut consultada amb lletrats, els quals 
no han vist cap respensabilitat pel Municipi 
al proposar a un sacerdot per un benefici: 
no existeix cap nomenament, ni la perso
na proposada cobra del Municipi, ni depen-
deix d'ell. 

Se llegeix P article 68 de la llei electoral. 
Els Srs. Roca, Avellá, Cisteré, Vives i Pi 

i Vives i Serra declinen tota responsabilitat 
que 'Is hi pugui cabrer per P acort del Con
sistori. 

Per 10 vots dels Srs. Pallarès, Vallvé, Pe
na, Forés, Miró, Queralt, Montserrat 
Guasch, Mallorquí, Batalla i Maríí, coníra 6 
dels Srs. Vives i Serra, Vives i Pi, Roca, 
Avellá i Presidencia, acorda el Consistori 
que 'I vot particular de referencia s' inclogui 
a l'ordre del dia de la sessió següent. 

S' acorda nomenar al Sr. Badia, oficia' 
de quintes, per a que presenti el cupu de' 
reemplaç de P any passat a Tarragona. 

Son designats els testimonis, i els metjes 
Srs. Roset, Castellet, Saumell, Rodón, Cla
riana, que han d' intervindre en les opera
cions de regoneixement dels moços de P 
actual reemplaç que deu efectuarse el dia 2 
de Març. Al mateix temps s'ficorda invílar 
a P autoritat militar per a que envii per aquell 
acte un representant, i nomení el sargent ta
llador. 

Se procedix al sorteig dels vocals asso
ciats que han d4 integrar la Junta Municipal 
per a P any corrent. 

1 després d' un prec del Sr. Pallarès, con
testat per la presidencia, s' aixeca la sessió. 

El sorteig de vocals associats celebrat a 
la sessió del dijous va donar lo següent re
sultat. 

Secció 1.a.—D. Josep Ferran i Ferrer, 
Joan B. Llor i Rosell, Josep Gazo i Aznar, 
Ferran Esteve, Francisco Peris i Moretó. 

Secció 2.a.—D. Jaume Tarragó i Ribé. 
Secció 5.a.—D. Josep Briansó i Miquel, 

Pere Tondo i Cartañá, Antón Garriga i Cla
pés. 

Secció 4.*.-—D. Pau Prats i Montserrat, 
Antoni Climent i Vila, i Antoni Vallvé Güell. 

Secció 5.a.—D. Joan Badia i Ribas, i An
tón Massagué i Garriga. 

Secció 6.a.—D. Isidre Mestres i Garriga, 
Josep Ortiga iTapias, i Pere Ortiga i Moretó 

Secció 7.a.—D. Magf Plana i Busquets. 
Secció 8.a.— D. Francisco Pedru i Tutu-

saus. 

Avui tindrà lloc, al vespre, en lo Teatre 
Apolo el debut de la hermosa i popular can-
zonetista Paquita Escribano, que tants 
aplaudiments ha conquistat en els teatres de 
Barcelona. 

La Guardia Civil de la Selva detingué el 
dimars d' aquesta setmana, al vehí poble d' 
Alcover, a un jove acusat d' haver robat en 
una taberna d' aquella vila. 

La Comissió erectora del Monument al 
poeta català Mossèn Cinto Verdaguer, ha 

nomenat delegat a Valls a nostre distingit 
amic, i ferm catalanista, D. Fidel de Mora
gas i Rodes. ¿jf 

Estem ja en ple periodo electoral. Dilluns 
va publicarse la convocatoria corresponent. 

Dissapte passat en el Centre d* Unió Re
publicana s' efectua la proclamació de can
didats. Com ja saben nostres llegidors son 
D. Artemi Padró, D, Jo»ep Mestres i D. Ma
ties Guarro, Avui aç farà la presentació. 
Segons llegim en la «Gazeta de la Conca», 

volgut confrare de Montblanch, divendres 
hi hagué en el local del Centre Republicà d' 
aquella vila, una reunió amb assistència de 
delegats de Barbará, Rocafort, Sarral, Blan
cafort, Lilla, Espluga i altres pobles, pro
clamant com a candidat a D. Maties Guarró 
qui anirà a la lluita amb los Srs. Padró, de 
Valls i Mestres de Vilallonga. 

Dimars estigué a Tarragona, hostatjant-
se a casa de D. Albert Dasca, P ex-diputat 
a Corts per aquest districte D. Salvador 
Canals i Vilaró. 

Acudiren a visíarlo una comissió de con
servadors de nostra ciutat i d* Alcover, pro
clamant com a candidats per a lluitar en les 
vinentes elleccións a D. Estanislao Teli I 
Bonanat, D. Joaqnim Avellá i Guardia! Don 
Indaleci Castells i Oller, que formarán la 
candidatura de coalició monárquica. 

El Sr. Canals va sortir en el tren correu 
cap a Valencia. 

Es ja un fet P inteligencia entre les dues 
poderoses Campanyiea «Riegos i Fuerza 
del Ebro» i «Energía Eléctrica de Cata
luña». i i Í 4 J^ ' l |Cu 

Segons s' ens diu la Canadiense operará 
en les províncies de Tarragona i Lleida, on 
hi té en aquesta colossal» empreses; i P 
Energía desenrrotllará sos negocis en les 
de Barcelona i Gerona. 

En nostra ciutat, doncs, tindrem lo fluid 
elèctric suminisirat per la Canadiense. 

Les Alcaldies de La Riba, Pont d' Armen
tera, Cabra i Rodona publiquen en lo B. O. 
els noms dels majors contribuyents amb 
dret a el-Ieglr compromisaris per a senadors 
La de Masó publica el resultat del sorteig 
de vocals associats. 

Ha sigut nomenat vicari de la parroquia 
de Bràfim, lo Rnt. Rafel Queralt, 

Ha sigut presentat per a ocupar la vacant 
de beneficiat de Santa Maria del Mar de 
Barcelona, per defunció de D. Frederic MI-
llàn, nostre bon amic i compatrici Mossèn 
Francisco Morlá i Fuster. 

El patrono d' aquest benefici son els 
comptes de Treville, Castelnauday, nobles 
francesos que resideixen a Paris. 

Felicitem calurosament a Mossèn Moria 
per tan justa com merescuda distinció, que 
ve a recompenjarli, encara que no com-
plertament, de les hores angunioses i ple
nes de perills que passaren, tant ell com son 
germà Mn. Pere, per la setmana trágica. 

Quan hagi pres coPlació d* aquest bene
fici Mn. Moria, ne quedará un de vacant a 
la parroquial Església de S. Joan, essent lo 
patrono o proponant nostre estimat amic lo 
Rvt. Anton Arques. 

La familia del difunt D. Joan Figuerola 
(q. e. p. d.) dedicará per P etern descans de 
P ánima del mateix, mises resades a les 
vuit, nou, deu i onze del mati del propvinent 
dilluns dia 24, en P Església del Sagrat Cor 
de Maria. 

No 's fan invitacions particulars, empro 
la familia restará altament agraida als pa
rents, amics i coneguts que concorrin a al
gú d* aquells pietosos sufragis. 

Dimecres d* aquesta setmana lo jove An
ton Companys, de Vilallonga, estant malalt 
d* alguna gravetat, en un accés de febre i 
sense donarse'n compte, amb una pistola 
s' engegà un tret, morint instantàniament. 
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Lo tristissim succés causa a Vilallonga 
profondíssima impresió. 

Estem en presencia d* un nou conflicte 
social que les Autoritats de nostra ciutat 
haurien de fer los possibles i impossibles 
per a solucionarlo satisfactòriament. 

A causa de divergències entre *ls obrers 
de la tintorería de D. Francesc Blasi i aquet, 
foren despedits aquells del treball. 

S* anuncia lo tancament d' aquella indus
tria i corre com a cerí el rumor de que 1 
Sr. Blasi s* ha donat de baíxa de la matrí
cula industrial. 

Creiém que les autoritats i en particular 
la municipal han d4 agotar tots els medis 
per a arranjar la qüestió, altrament sería ja 
la segona induslria que fuig de nostra ciu
tat per manca ri' ambent i de tranquilitat. 

Dilluns a les sis de ta tarda començarà a 
la parroquia del Carme lo septenari dedicat 
a S. Josep. 

Los sermons estan confiats al Rnt. P. 
Mas, S. J, 

Demá donará una conferencia en el Cen
tre Catòlic de Reus, la Prefecte de la Con
gregació Mariana d* aquesta ciutat D. Bal
tasar Segú i Homs. 

Ignorant-se el parader dels moços Josep 
Ballester i Ballaneí, Ernest Blasi i Roca, An
toni Marfl i Sedó, Josep Serra i Moix, Fran
cisco Salas i Òliba, Joan Costarredona i 
Valoz, Cipria Mallo i Soria, Brú Codinas i 
Roig, Jaan Queralt i Pasalaigua, Francisco 
Pelegri i Barbat i Josep Antoni Félix, nú
meros 11, 19, 24, 25, 28, 58, 78, 80, 86, 95 f 
106 del sorteig résped ivament d* enguany, 
se la crida per a que compareguin a les 9 
del matí del dia 2 de Març a les Cases Con
sistorials, baix apercibiment de ser decla
rats prófugos i no ser-Ios atesa cap excep
ció o exclusió. 

• 

Es obgeote de generals i vius comentaris 
1( abandono en que resten les mercaderies 
col·locades baix los andona d' l ' Estació 
del ferro-oarril, on ja no queda ni rastre 
de lea baranes que l4 haurien de tancar. 

Aquesta deflcienoia incomprensible im
possibilita els esforsos i afanys dels gelo
sos empleats de la Companyia, ja que es 
materialment impossible que puguin abar-
oar-ho tot. 

A tal extrem ha arribat aquell descuit, 
que alguns comerciants dé fora de Valls *' 
han de vigilar per son oompte els booois 
buits, puig que no fer-ho, s' en troben a 
mancar. 

Això es vergonyós per la Companyia de 
M.Z.A. i requereix un urgent i rápit remei. 

En l1 editorial passada per un descuit in
voluntari, alteràrem la fetxa de la concen
tració dels reclutes del reemplaç de l4 any 
1912. C 

Dèiem que s4 havia prorrogat fins al dia 
SI de Març, essent aixis que '1 plac a que 
4g referia l4 ordre telegráfica del Ministeri 
de la Guerra, de la qual fèiem esment, era 
el del dia 6 del prop-vinent mes de Març. 

Per consegüent, en dit dia deu verificar
se la ooncentraoió en els cossos respectius 
dels moços que s4 han aouüit als beneficis 
de la reducció del temps a files, pagant la 
primera part de la quota militar. 

L4 oficial de quintes Sr. Badia ha avisat 
ja als moços que 4s troben compresos en 
aquella disposició, els quals han d4 incor
porarse en l4 esmentat dia. 

Els moços, objecte d4 aquella disposició 
podrán menjar i dormir fora del Quartel, 
havent-se de sufragar ells mateixos el ves
tuari i equipo. 

Com en la nova llei de reclutament i re
emplaç del Exercit se parla d4 instrucció 
militar en esooies especials, i aquestes en
care no existoixen, els reclutes apondrán 1« 
instrucció en l4 espai de tres i quatre me
sos, respectivament, segons hagin pagat 
500 o 1.000 pessetes. 

PATCTA 

Nostre confrare La Veu de Catalunya de 
Barcelona, en la seooió titulada «Per l'uni-
tat de l4 idioma> que suara ha oreat, amb 
l4 obgeote de registrar les adhesions a les 
normes ortogràfiques, dictades per l4 Ins
titut d4 Estudis Catalans, publioá integral
ment el passat dimars, 1* artiole que nostre 
company Arnau dedicava a tañí important 
qüestió. 

Demá estarán obertes les farmàcies dels 
Srs. Ollé i Sabaté. 

Se troben molt avensats els treballs per 
a constituir en la nostra ciutat una Asso
ciació de Caçadors, que tindria per finali
tat, ademes del desenrotllo del sport de la 
caça, la de perseguir al» contraventora de 
led lleis i disposicions sobre aquest parti
cular. 

Segons ens diuen, passen de 70 el nom
bre de caçadors inscrits en la novella en
titat, els quals se proposen orear, a expen
ses seves, una plaça deguardia-jurat, per 
a que l4 obgeotiu de l4 entitat tingués més 
fácil realitzaoió. 

Els estatuts de l4 entitat dintre poc serán 
presentats al Govern Civil de la provincia, 

S4 avisa a tots els socis de 1' Associació 
Catalanista a la reunió que tindrà lloc de
mà, a les tres de la tarda, en son hostatge 
sooial, amb l4 obgeote de tractar de la con
ducta a seguir en les properes el-leooións. 

Se recomana l4 assistència. 

Continua la millora en les contusions i fe
rides que sofriren, en el desgraoiat aooi-
dent de la Carretera de Montblanoh, D. 
Joan Plana i D.a Emilia Jansá. 

Aixis mateix ha experimentat una millo
ra en sa malaltia, nostre distingit amic D. 
Joan Roig i Ballesta. 

Molt ens en alegrem i desitgem que va
gin ràpidament aoentuantse. 

Ha despertat molt entussiasme entre 'la 
socis d414 Associació Catalanista, l4 excur
sió que diumengs prop-vinent, dia 2 de 
Març, se realisará a Vilanova. 

Com ja indicarem en números passats, 
aquesta excursió no es solzament de reoreo 
sino que te una bella finalitat, i es la visi
ta del museo Balaguer i de l4 Escola d4 

Arts i Industries d4 aquella oiutat. 
Entre els excursionistes s4 ha obert una 

suscripoió per a costejar el viatge i estada 
d4 un dia a Vilanova a varis obrers, amb l1 

obgecte de que puguin pendre part en la 
excursió. 

L4 hora de sortida es la del tren del de-
mati que surt de nostra ciutat a les 6'40, i 
arriba a Vilanova a uns dos quarts de nou. 

El retorn será pel tren del vespre que 
surt de Vilanova a dos quarts de vuit, arri
bant a nostra oiutat a les 9480. 

Durant la present setmana han tingut 
lloo els exeroiois espirituals que, organi-
sats per la Congregació Mariana, s4 han 
celebrat a la Capella dels Dolors, de la pa
rroquial de S. Joan. 

Les platiques i conferencies a càrrec del 
Rvnt. P. Jesús Mas, S. J. son justament el-
logiades per lo fonds teològic que les in
forma, i la senzillesa i elegancia d4 estil 
amb que les explana. 
Demá, a la tarda, se celebrará el solemne 

acabament dels Sants Exeroiois, amb Missa 
de Comunió al mati, estant encarregat dels 
fervorins el P. Mas, i funció a la tarda amb 
la solemnitat dels demés anys. 

El temps durant aquesta setmana ha si
gut eo extrem variable. 

El dimars va ploure a estones, i com 
a efecte de la pluja, dimecres i dijous va 
deixatse sentir un fret bastant intens. 

A la nit del dijous al divendres plogué 
pausadament, cessant per oomplert a pri
meres hores d4 ahir. 

mBammÈmmmaBBommmBammmmm 

Si be ha oaigut aigua, no es ni molt 
menys la quantitat necessària per a apai-
bagar un xic la xorquia de los nostres te
rres. 

A la nit del dimecres al dijous de la set
mana passada va cometres una temptativa 
de robo a la farmacia del nostre bon amic 
D. Ramón Sarró. 

La porteta de la farmacia que comunica 
al carrer del Roser sigue destruida en part 
i malgrat tot els amics de lo agé no po
gueren realitzar sos designis per la forta 
resistenoia que va oferir el pany. 

De nou cridem l4 atenció dels serenos i 
policies de nit, per a que amb la seva vigi
lancia eviti n que els deixebles de Caco 
puguin fer de les seves a les hores de la 
nit. 

Lo sorteig dels mossos corresponent al 
reemplás de 1913, que 4s celebrà lo passat 
diumenge, es com segueix: 

1 Ramón Sans Batista. 
2 Francisco Casas Català. 
3 Ramón Fornó Batet. 
4 Joan Batalla Figuerola, 
5 Felip Mestres Ollé. 
6 Joan Rull Oris. 
7 Esteve Blasi Puig. 
8 Joan Roca Torner. 
9 Eusebi Bofarull Aulesa. 

10 Peie Español Puig 
11 Josep Baljesté Ballanet* 
12 Jaume Csrtañá Llaveria. 
13 Pau Olivé Badia, j 
14 Ramón Domingo Badalla. 
15 Ramón Amorós Aubareda. 
16 Josep Fàbregas Guivernau. 
17 Josn} Alegret Galofré. 
ï8 Joan Nadal Coll, 
19 Ernest Blasi Roca. 
20 Pere Rius Español. 
21 Joan VenturaJ3olé. 
22 Mogi Coll Figueras. 
23 Salvador Benaiges Sastre. 
24 Antoni Marti Sedó. 
25 Josep Serra Moix. 
26 Maro Ferrán Balañá. 
27 Josep Sanromá Estil-les. 
28 Francisco Salas Oliva. 
29 Miquel Bonaohi Tous 
30 Pere Suñé Aubareda. 
31 Ferran Esteve Parés. 
82 Joan Trilla Puig, 
33 Antoni Molet Grogues. 
34 Amadeo Gabriel Esp[ugas, 
35 Josep Vergés Rovira. 
86 Fi anoisoo Benaiges Prats. 
37 Joan Guasch Farré. 
38 Joan Costarredona Valoz. 
39 FranJisoo Batet Casas. 
40 Ernest Ferrando Roca. 
41 Pau Meroadós Queralt 
42 Ursino Parés Llagostera. 
43 Ludovio Forés Musolas. 
44 Ramón Gatell Grau. 
45 Gregori Avéllá Miró. 
46 Josep Rafl Pons 
47 Magí Fàbregas Puig. 
48 Joan Solé Vives. 
49 Pere Fàbregas Giró. 
50 Jean Solé Ioart. 
51 Ramón Bonot Llovera. 
52 Francisco Sanjuan Calbet. 
53 Josep Queralt Pàmies. 
54 Joan Tondo Arnau' 
5ó Francisco Batalla Moloou. 
56 Francisco DomingoJInoles. 
57 Antoni Parés |Balañá. 
58 Antoni Bella Suñé. 
59 Pere Coll Banús. 
60 Joan Seoall Busquets. 
61 Magí Pujol Solé. 
62 Josep Ollé Tosas. 
63 Joan Pió Cavalló. 
64 Joan Martí Benaiges. 
65 Fidel Saperas Amat. 
66 Josep Benet Rodón. 
67 Francisco Casas Rovira. 
68 Eduard Ballarí BaLester. 
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69 Antoni Ferrer Llor. 
70 Pompey Sanabra Martí. 
71 Joan Plaua Cartañá, 
72 Pau Compte Plana. 
73 Joan Torné Barril. 
74 Artur Costa Vives. 
75 Pere Sanahuja Pujol. 
76 Pere Farré Miraole. 
77 Joan Tondo Domingo. 
78 Cipria Mayo Soria. 
79 Francisco Jové Calbet. 
80 Bru Codinas Raig. 
81 Jesep Carreras Poblet. 
82 Marti Madurell Torrell. 
83 Franoisoo Casanovas Palau. 
84 Geroni Brunel Alsina. 
85 Josep Fàbregas Badia. 
86 Jaan Queralt Pasalaigua. 
87 Francisco Pons Nogués. 
88 Francisco Rafí Ballart. 
89 Ramón Rossell Farré. 
90 Àngel Altés Estalella. 
91 Josep Pasalaigua Nuet 
92 Eduard Ollé Prats. 
93 Jaume Folch Cunillera. 
94 Franoisoo Abelló Queralt. 
95 Francisco Pelegri Barbat. 
96 Fèlix Batalla Fàbregas. 
97 Josep Gavalá Fàbregas. 
98 Joan Jové Cabull. 
99 Josep Vilalta Llurba. 

100 Joan Guinovart Calbó. 
101 Joan Casañas Roig. 
102 Josep M.* Casañas Badia. 
103 Aleix Figueras Magriñá. 
104 Lluis Plana Tondo. 
105 Ambrós Roig Fons. 
106 Josep Antonio Félix. 
107 Antoni Adseries Fontanilles. 
108 Agusfi Fabra Vidal. 
109 Magí Seoall Seoall. 
110 Rafel Olivé Baró. 
111 Pere Robusté Mul-lós. 
112 Josep Andreu Font. 
113 Josep Magriñá Pomios. 
114 Antoni Pió|Navarro. 
115 Rafel Sugrañes Català. 
116 Joan Bové Monnó. 
117 Carles Piguerola Dilla. 
118 Joan Mateu Piñss. 
119 Pallarès Felip. 
120 Josep Queralt Figuerola. 
121 Josep Batalla Manresa. 
122 Ramón Figueroja Jofre. 

123 Martí Vallbona Peris. 
124 Josep Ferré Puig. 
125 Joan Soié Tondo. 
126 Salvador Trenohs López. 

• 127 Josep Grau Ollé. 
128 Francisco Güell Plana. 

BANCO DE VALLS 
Cuentas corrientes de la clase obteta 
Han ingresado en esta fecha: 

Por 124 imposiciones siendo 
23 nuevas 108.391* 

Se han devuelto á petición de 
78 interesados 34.549'56 

Valls 17 19 y 21 Febrero de 1913. 

EL SECRETARIO, 
J O S É C A Y L · À 

"TARRAGONA AGRÍCOLA" 
\m +^»-— 

Preu de suscripciò: 8 pésetes V any 
Director-Propietari 

D. J. Mestres Miquel, Director de la Cáte
dra Ambulant d4 Agricultura. 

Redactors 
D. Joaep Valls, Inginyer agrònom de la 

provincia. 
D. Lluis Ballester, Perit agrònom. 
D. Salvador Martí Inspector provincial de 

Higiene pecuaria. 
D. Francisco Ballester Castelló, Direotor 
del Laboratori Químic Enológio de Valls. 

Secretari 
D. Lluis Carbó Parota. Propietari. 

Administrador 
D. Franoisoo Nel·lo, Advocat. 
S4 envian números de mostra a qui ho de
mani. 

RAMBLA S, JOAN 62. TARRAGONA 

Jmp. de E. Queralt, BaldricJi, 48.—V; 
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PÀTftIÀ 
PM 

MAQUINAS nu 
Representante ei M i j a n u a 

r\ 

IG-LESIA 12, 2: 
W*" *+•**-+& 

COMERS DE QUEVetJRES 
I>J© 

JOAN RIBE 
BALDRICH, 37." VALLS 

SeJ recomana aquesta casa por la bona oal·ltat dels articles que expendeix, a 
dreus sumament eoonómichg, 

Artioles de cereria de tota olaase; espelmes olaase 1.* a T20 ptas. kilo, olasse 
extra a l,8u ptas. kilo, 

Extens assortit de pastes italianes y d4 ou. 
ünich dipòsit de l< acreditada PASTA "SARROB" 

PASTELERÍA 
Ç eOLMHDO 

BALDRICH, 42. VALLS 

6 ran surtido de Quesos, Mantecas y conservas de todas 
clases. 

Pasta de huevo fanf~°:a y productos Maggi para sopa* 

ESPECIALIDAD EN CARAMELOS DE LIÓN, RUSOS 

Y PASTILLAS DE CAFÉ CON LECHE 

S A S T R E R I A 
DE 

3oseph Català p Folch 
CARRER DE SANT OüAGUER, 5,- V A L L S 

6ran existencia en géneros de totes classes, en llana, 
vellut y dril. Especialitat en la mida. 

TRAJOS DESDE 30 A 90 PESSETES 
Trajes confeccionats de noys pera Primera Comunió. 
Mantes de viatje y Tapabocas. 

PPFUS ECONOMICHS 

BRODATS A MÁQUINA 
— SE FAN DE TOTES CLASSES -

PER A LOS ENCÀRRECS A LA SASTRERÍA 
DE 

GAIETÁ CAS S 
7, CARRER MAJOR, 7.-VALLS 

S' ensenya a brodar a máquina. 

a.i i r v — itt 

à t i viuc, y rdent 7 Licors 
AIXAROPS Y HORCHATES 

DE 

Francisco eastellet 
V A L L S (TARRAGONA) 

FROVÉU EL 

A N Í S AVISPA 
y os convenceréu de sa superioritat. 

^ T 

EXIGIÜLO PER TOT ARREU 
•C .,.*•«•» ' '.•« ••» • • • -

S GUROS 
Incendios 
Vida 
Cristales 
Accidentes 
Enfermedades 

REPRESENTANTES RAMON CASAS 
IGLESIA, 13 Y 14. •• VALLS 

1 .1 . i . . • • . . . - . 1 " • ' • ' • • * " " • • ' " «- • * — • • > • - » • « • • - • ' • « • 

INSURANCE CO.LIMITEn 
SEGUROS eONTRfl INCENDIOS MAL 

Compañía Real de S e g o contra Incendios 
FUNDADA EN LIVERPOOL EL ANO 1845 

piía! "scriío L 2.944,680 Capital desembolsado 441.702 
0 ipij U) y reservas según batanee 1909, 498 Millones 309,408 pías 

sin contar ia* p á cobrar. 

Establecida legilmeníe en España pop D. del G. de V de Octubre de 1872 
Eu e «-tre de San Frrinòi le Califa \a tmmpañia ROYAL ha pagado' de 

una sola VCE, la colosal Cantidad de mis de 40 mil lonas y nodio de pesetas, sin neo* 
dad de tocar sus reservas. 

Los siniestros se pagan en Barcelona. Primas económicas. 
Agenoia General de üsi Plaza de Cataluña, núm. 15, J. C ALSINA Y S ] 1 

A. O. 
Representante para lo* partidos de VALLS, MONTBLANCH y VBNDRELlj, 

R A M O N 
calle de la Iglesia núm. 12 y 14, 2. - VALLS. 
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