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Especialitat en les reparacions.

La més rica del mon en estronci i litina. Cura I* albuminuria, mal de pedra, dispepsies i reumatisme.
Se pot pendre sola i barrejada amb vi a totes fes hores
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ACADEMIA

MERCANTIL

ha atrevit a establir comparances entre abdos actes. Veiémles. La causa motriu del
miting del Tívoli era conseguir una alta
DIRIGIDA PER
obra de justicia, P integritat del Notariat
Català, i vetllar fermament per la conservació del nostre dret. Admirable feina que hoCOMPTADOR MERCANTIL
nora altament a organisadors i aplegats.
Devallém poc a poc, i per més que baixem,
El fi pràctic que 's proposa, es la formació, en breu espai de temps, de joves compleencare no haurem endevinat la finalitat de
tament aptes pera la Banca i el Comerç, al terminar llurs estudis de:
Gramática castellana
Gramática francesa
la famosa Assamblee.
Aritmética elemental
Nocions de llengua inglesa
¿Se tractava de donar solucions salvadoGeogratía comercial
Càlcul mercantil
res al poble espanyol que imposibiliíessin P
Reforma de lletra
Teneduría de llibres
emigració que 'I corseca í inauguressin realMecanografia
Códec de Còrners
ment una era de pau, de grandesa, de eufoConversació i correspondencia mercantil en francés i castellà.
Fins al quinze de Març queda oberta la matrícula per alumnes de 11 i més anys, en ria? No? Tal volta P obgecíiu d1 aquella
casa del Director, de 5 a 5, advertint que quedará tancada en quan hi hagi un nombre de- Assamblea era conseguir P implantació de
terminat d* alumnes, car per a millor èxit en l1 ensenyança, será limitat.
vital millora que dongués formidable impuls
Oportunament s4 indicarà el local.
a la riquesa nacional? No.
KMMVJa»
¿Per ventura era un aplec patriòtic, informat per nobilíssimes ansies regenadores?
ha dignat concedir la més lleugera importan- Tampoc. ¿O tal vegada la constitució d* un
cia al grandiós miting català. No es estrany. nou partit, ferma esperança de sos compoElls, los poliíicaires madrilenys, los eterns nents per a arribar a la definitiva grandesa
detractors de la voluntat nacional, els es- de la terra ibérica? Res d* això.
L* oposició de| Govern lliberal que patim quarteradors de la Patria, los causants de
Doncs, ¿que era aquesta asssamblea conles
seves
desfetes,
no
coneixen
la
terra
rea derogar P anti-juridica i monstruosa disvocada per un dkase del Marqués de Mariaposició d' En Barroso, ha provocat en la gida per ells més que a través d'un negociat, nao, ex-baílle de Barcelona de gloriosa
nostra terra un formidable ambent de pro- ni 's preocupen de qüeslió vital mentres no memoria?
letificar o millor dit, ePlegir per capdetesta, que ha crestallisat en el miting cele- Ms hi alteri la plácida i suau digestió. Ells,
brat, el passat diumenge, en el Teatre del els eterns histrions proclamen arreu que Es- vanter del partit lliberal a P actual president
panya aíravessa una época de prosperitat, del Concèll de Ministres.
Tívoli de Barcelona.
4
i mentresY aquest aplec celebrat sense fe, sense
Les magnifiques ressenyes que'ls diaris de de pau, de benestar d euforia
Barcelona, i en particular els catalanistes, tant pobles sencers emigren cansats de pa- caliu, ni eníussiasme, compost la major part
de persones que ostenten càrrecs oficials,
consagraren a aquell acte despertaren en els tir fam i de demanar almoina.
Per això se compren que no arribin a ca- obligats malgrat sa voluntat a P assistència,
nostres ànims, més encesa que mai P antorxa flamejant del sentiment patriòtic que viu pir lo trascendental que es per Catalunya la informat per motius esquifits i mesquins, i
amb vida més exuberant quan se *1 preíé qüestió de les Notaries, ni les nostres ar- presidit per un aristòcrata, encarnació, dudencies per a conservar, com joia antiquís- ranf la seva Alcaldia de Barcelona, dz V esforagitar o malmetre.
perit anticatalà, s* ha comparat a l'aplec del
Aquell acte, evocador de gestes glorioses sima i impreuable, I) riquissim caudal del
Tivoli, sadollat del més sant dels amors,
passades, que remembrava aquell altre del nostre dret familiar }Que se I s hi en doiiixecat per la paraula justa i magne d' En
constitutiu de la Solidaritat Catalana, en na an ells lo dret català, mentres tinguin en
Cambó, per la jovenesa esdatant d' En Maque Ms homes més eminents de Catalunya ses mans les rendes del Estat i estiguin enssot, per la sabiesa d* En Trias, pel verb arajuntaren la seva veu a la inflamada per voltats dels diaris del trust, que s* afanyen
dent i càlid d* En Verdaguer, pel esperit reencès amor a Catalunya del gran Salme- esm a miserables esclaus a sou del que més finadament artístic d* En Coromines i per
rón, ens apart a nosaltres que sia tal volta paga, a defensar i a propagar les seves P entussiasme de tots, sublimat pej- les ovala primera pedra d* un altra Solidaritat més obres de govern, presentantse com els únics cions formidables i per cants patriòtics dels
extensa, lo primer pas cap a una unió més depositaría de P opinió!
¿No es veritat que tot això despedeix una assistents a ell, i magníficament concretat en
estreta entre tots els catalans.
la conclussió del miting, expressió adequajBeneida la disposició centralista, si obra fetor tant repugnant que fa girar la cara de da del voler d' un poble que vetlla amatent
el miracle d* aufegar les misèries partitistes fàstic?
A la mateixa hora en que a Barcelona se per P integritat de son dret i per la puresa
que *ns divideixen i crea una altra Solidaricelebrava un aplec patriòtic, tenia Hoc a Ta- de sos sacerdots
tat patriótical
Sí abdos actes tenen certa brillantor, cal
Lo Govern Centralista sembla que no s* rragona una Assamblea Lliberal. Algú s*
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confessar que *s tant diferenta P una de 1
altra, com la llum de les estrelles que fulguregen en la serena pau del firmament i aquella claror morta, que despedeixtn cucs; repugnants adherits eternament a la pols ,,de
la terra.
No cregueu que aquesta comparança P
hagi establert un qualsevol. No. Es propietat única i exclusiva de P Excelentisshn Sr.
Compte de Romanones, primer Ministre del
Govern espanyol.
Arnau.
»•>

a Tarragona
Dos son los traçats d* aquesta via-férrea,
de trascendental inl
per aquesta comarca; pero jo en el pi
icle me dirigeixo
al públic en general, prescindint del de diferents pobles probablement favorescuís per
son traçat, i en precindeixò perquè en aitnls
cassos tots hi tenen lo natural interés sense
necessitat d* excitacions i de precs; escric
especialment per Sta. Coloma de Queralt,
VàllSiTTaitagona,
s que tant per P un
com per P allre tracal ne sortirien beneficiades. Vaig a fer doncs un estudi comparatiu
per a que dils pobles interessats comprenguin desseguida quin es lo ferrocarril més
beneficiós per ells i per Catalunya.
Hi ha un traçat del'Central Català que
suríint de Cervera,
i per Si
>loma
(amb un ramal cap a !
ela), Sarral, Barbará, Plá de (
Valls (¿ímb desviament a P estació de M. Z. A.) Vallmoll, La
Masó, Vilallonga, Morell, Constant! i i
rragona, feniní'aqui també un desviament
cap a P Estació i al Moll. No hi ha dupíe
que 's un bon traçat, de fácil realització pero afecta a poques comarques.
L* Altre progecte es el patrocinat pel dignissim diputat.de La Seo d' Urgell, D.Joan
Garriga i Masó, amb P cooperació dels milionaris Mr. BarfLssol i Mr. Marquet. Te son
començament a Puigcerdà, diriginfse cap
a la Seu baixa per la ribera del Segre tocant a Orgaña i a Pons; aqui se bifurca per
per un costat cap a Lleida, Fraga, Mequinenza i Casp, i per P afore costat segueix
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cap a Guisona, Cervera (on hi té un desvia- J rencia que la llei concedeix al primer prement a I1 Estació del Nort), Sta. Coloma, seníador d( un progecte.
baixa per la ribera del riu Gaya, afectant a
Me crec que bastarán les raons exposa4
Poní d Armentera, Santes Creus, Vilarro- des per a que toíhom se convenci de les indona, Alió, Valls (on hi te també un desvia- millorables veníaíges que represeníaría pel ;
met vers I4 Estació de M. Z. A.), Vallmoll, pais la consfrucció del ferro-carril de Cerdevalla Francolí avall (per la dreta o esque- vero a Tarragona, amb coníinuació direcía
rra puig per tots dos costats hi ha avant del de Cervera a Pons, i de Pons a Puigprogecte), fins a Tarragona, amb un desvia- cerdà, íoís ires d4 un mateix peticionari.
ment cap a les altres estacions i Molí.
M. F.
Los interessats en lo Ferrocarril Central
Caíala han dit i sostinguí que M progecíe
del Sr. Garriga es irrealisable, bo tant sols
per a ser venuí i per a no ferio mai, puig
cosíaría una milionada, que "está mal progecíaí etc.. pero callen curosamení les inLletra oberta a la distingida professora
menses veníaíees que íe, i que vaig a indiNa Mercè Oliva.
car suciníamení, esperaní que la geni imparcial fará justicia al progecte del Sr. GaEstimada amiga.
rriga i Masó.
Desde les planes d'aquest periòdic vaig a
Primera ventatja: Es necesari fer notar lo ferie qualques consideracions que me ha subeneficios que seria aquest ferrocarril pel gerides, després de la discusió que amb íu
pais, consideraní que estaría fortament en- vaig íenir el gusí de sosíenir, sobre el tema:
llaçat a les vies-férreas de Cervera a Pons i Necessitat de l4 ensenyança del català en
Pons a Puigcerdà, converíiní-Io així en un les escoles primàries. I aquestes consideraveriíable ferrocarril Iníernacional amb iotes cions no 4s referirán solament a l4 esmentales ventaíges que aixó represenía, i les da ensenyança si que també als deures que
enormes faciliíats que pel tràfec directe tenen íoís els professors caíalans en la foramb França reportaría a les mercaderies de mació de la fuíura generació que serà la que,
toies les comarques que atravessa, i d4 una indupíablemení, fruirá del goig d4 una Pamanera especial les del Camp deTarragona, , íria perfeccionada i lliberada.
car amb 226 Kilómeíres se fa el recorreguí,
El sacerdoci del profesoraít O quin goig,
4
i es per íaní la via més direcía, aixi per I amigat Laborar per a la formació de una
exporíació com per V importació.
, mulíiíul, de íoí un poblet Influir amb els proSegona: Te capital suficient pera conver- pis coneixemenís a la formació de íaníes
íir-lo en realitat. Lo diner lo proporciona conciencies; ningú poí negar la írascendenuna societat financiera franc-espanyola-bel- íal missió que a nosalíres els professors,
ga. Representa lo capital francés Mr. Bar- la socieíaí de íoí íemps ens íé encomanada.
tissol, ex-diputat a Corts, de P altra banda La formació en principi del caracíer, I4 intuïdel Pirineu Català, constructor de la forada- ció de l4 amor a la familia i a la Patria, en
da Puymorens del transpirenenc Aix-Puíg- la exposició dels exemples més bells d* auscerdá que s4 está acabanl, gran propietari, íeritaí i de les gestes més glorioses de la
del Rosselló, home d* intensa acció i trevall Historia.
que degut a ses grans qualitats ben prompEl professor català, al trobarse enfront
te va sobressurtir. Ha tingut intervenció en dels seus deixebles, maígraí es trobi en una
toies les empieses colossals, començant escola oficial, no deu oblidar mai, mai, la
per la del Canal de Suez i no parant mai la seva procedencia etnográfica i la Je aquells
seva portentosa activiíaí.
deixebles que I4 hi han siguí confiáis. Per xó
M. Marqueí represenía en aquella socieíaí no oblidarà mai que 4I vincle social que a
financiera lo capiíal belga. Es gerení, aquell l4 home conmou més, es l4 idioma, i per aixó
personaíge, d4 una foría socieíaí exploíado- procurará parlarli sempre, sempre, la llenra de grans negocis, la maíeixa que ha feí gua caíalana. I el que 4s írobi en la faíaliíaí
consíruir lo magnífic Palace-Hoíel de Madrií avans íranscriía, la d4 exercir en l4 escola
D. Joan Garriga i Massó represenía lo oficial, procurará n4 obsíaní aproflíar les
capiíal caíala. Home d4 empenía formidable, múltiples ocasions que se li presentin, per a
iníel·ligenííssim en qüesíións financieres, parlar als seus deixebles, la dolça llengua
coneixedor de les enormes riqueses que que ells han apresa toí xuclant el pií de la
resíen amagades en les monfanyes de I4 mare.
anomenada sendrosa província Heidaíana,
Tots sabem que en els resums de Histo4
que en l avenir será la més aica i próspera ria amb que s4 acostuma a ensenyar a quaper ses empreses elécíriques, sos minerals, si toies les escoles, especialment les oficials,
sos carbons, i salis d4 aigua, i atenííssim la Catalunya Patria, no hi es reconeguda.
protector d4 aquelles allunyades encontrades Se la confón amb les demés regions de que
del Pirineu Caíala que avui han de conoríar- 4s forma l4 estat-Espanya, i les gestes glose viviní com vivien en centúries passades. rioses dels nostres avants passats hi son
Tercera: EI traçat de referencia, está es omiíides o disfressades amb el lleírero de
tudiaí amb pendení d4 un 2 per 100, i cur- qualsevol estanc. Aixis es, doncs, que 1
ves d4 un gran radi, lo que represenía pel deixeble al sortir de l4 escola ignora per
còrners i exploíació la veníaíja inmensa de complert I4 historia de la seva Patria, de la
permeíre írens rápiís i íarifes baraíes; per seva Nació, que deu interessarli molt més
consegüení no serà pas un ferro-carril-ca- que la de qualsevol estaf per gloriosa o derreíera com ho son la major parí dels ac- sastrosa que la tingui. Per aixó els profesíuals de via esíreía.
sors catalans deuen procurarse els més rics
Quaría; Amb lo íraçaí per Poní d4Àrmen- coneixemenís hisíorics, per a 4apropiarlos
íera i Conca del Gaya, se consegueix lo després a les íendres íesíes d 4aquells ingros benefici de que desde Sia. Coloma se fants, homes o dones, que han d ésser els
va sempre baixaní suaument fins a Tarago- que demà regiran els destins de la Patria i
na, sense que hi hagi en direcció coníraria familia catalanes.
Lectures de vers i prosa caíalana, que 4Is
grans rampes. No cal dir doncs, que 4s faria més económicamení el comers de les infanís ja de petits comensin a conèixer la
riquesa de nosíra literatura, per aixó es de
mercaderies del Camp de Tarragona.
Aquesía veníaíja ha desperíaí rezels en gran importancia el fer-los conèixer les mialguna poderosa Companyia de Ferro- ca- llors composicions dels nostres clàssics,
rril, íemerosa de que los írens de fruita que encare que de moment sols els hi serveixi
porta a França, no 4ls hi prengui aquest ca- per a començar a familiarisar-se amb els
rril que podria ferho més barato, més de- noms de Blanc, Briz, Calvet, Aribau, Ausias
pressa i en molts menys kilómeíres de reco- Marc, Balaguer, Aguiló, LIulI, Casas, Coll,
Fontanella, Milà, Pagès, Amer, Pons, Rurreguí. 1
I Quinía: Hi ha que fer cosíar que la socie- bió, Sant Jordi, Serafí, eíz., etz, i dels moíaí repieseníada pel Sr. Garriga i Massó, íé, derns Verdaguer, Guimerà, mestre MaraSens que aixó vui«obre aquesí ferrocarril els dreís de prefe- gall, Iglesias, Ruira
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gui dir despreci a altres literatures, puig que la qual s* escriurà amb dièresi (ü) davant de
taní la Literatura, cem toies les demés Arts, e i de /, i sense davant de a i de o. Ex.: quaperfanyen per complerí a I4 Univers.
tre, quan, quant, qual, quart, quadrilàter,
Es de capdal imporíancia, distingida ami- qualitatiu, aquàtic, aquós, equador, obliga, el fer ben paíení en cada infaní el sagell qua, iniqua, qüestió; eqüestre, freqüenti condel nostre caracíer mediíerrá, procurant per , seqüència, eloqüència* delinqüent, obliqüitat
it, quotidià-, pero
íoís els medis iníuiíius que la moderna pe- j quota, alíquota, Q
dagogía ens ensenya, la formació de nobles cueta, cuaça, cuota, derivats de cua (tricaracíers i de grans voluníaís. Que 4ls in- síl·Iabs), perspicuitat, ïnnocuitat de perspifants al sortir de l4 escola sàpiguen en quina cuus, nocuus pentasil·Iabs).
terra viuen i en quines condicions, i que tant
(seguirá)
els nois com les noies, sentin la dignitat, P
orgull de la raça i que per consegüení seníin ben arrelaf I4 amor a la ierra caíalana.
Me deies iú, infel·ligenía amiga, que la íeva escola, maígraí no ésser caíalana, ensenyeu a les nenes les belles cançons de CaAjuntament
Sessió del dici 27
íalunya. Maravellóst Ensenyéunos-hi molies, que coneguin la nosíra musa popular
Presideix el batlle Sr. Casas i assisteiper a la purificació de la música alegre i xen 9 regidors.
paírióíica i l4 ensorramení de la xorca músiPregunta el Sr. Pallarès perquè no s4 ha
ca i dels cants exòtics.
continuat en I' ordre del dia la qüestió del
Aixis es, jo entenc, com podem anar for- benefici vacant, cumpliní aixi¿ I4 acord de la
mant poc a poc i sens soroll, la multitut de sessió passada.
demà. Tingues la segureíaí que com més
El Sr. Alcalde: Tement responsabilitat
treballis per a la formació espiritual dels in- per P Ajuntament, ho vaig posar de manifants, ¿i és digniíaí seníirás del íeu càrrec de fest al Gobernador de la província, el qual
mesíra. Que 4I mesíre modern no es sols e] contestà recordant lo cumplimení de l4 ari.
que sab perfecíamení íoíes les assignaíures 68 de la llei electoral i amenaçant amb sede que 4s compon la carrera del magisteri, veres sancions qualsevol extralimitació,
sinó el que íé ideal, pensamení elevaí i con
A proposta del Sr. Pallarès s4 acorda que
ciencia plena del seu sacerdoci.
vagi a V ordre del dia de la primera sessió
Molies altres coses resíen per a dir, pro després del periodo electoral.
per I4 espai limitat de que 4s disposa en un
Ingressos i pagaments informats per Conperiòdic, les qüestions deuen íractarse con- taduría realisaís en el passat mes de Janer.
cretament.
i Ascendeixen a 9665'64 i 9390*53 pies. res4
4
Fem de I escela I temple de la vida; fem pectivament. Son aprovats.
de la vida I4 ideal; I4 ideal farà feliç al poble.
Se concedeix un permis d4 obres a D. RaRespectuosamení ei besa la ma fon amic. mon Mallorquí.
Se llegeix un dictamen de la Comissió de
Francesc RoselL
Foment referent a permisos d* obres, inspiBarcelona, Febrer de 1913.
raníse en el criteri de donar més facilitats i
suprimir tràmits inútils. Es aprovat.
Estat de comptes de la Guarderia rural en
lo passvit any de 1912. Ascendeixen a peseíes 8772'25 i 8150'10 els ingressos i gastos,
respectivament. Son aprovats, acordanfse
procedir tot seguit al cobrament de la
guardería per a I4 any corroní i mantenir en
son lloc als actuals recaudadors d4 aquell
imposí.
{segueix)
Se dona compíe del cupu del coníingení
4
Davaní de c i /: s escriurà mp en el moís provincial corresponení al nosíre Municipi.
presos del llatí els quals presenten en aquesInteressen els Srs. Moragas i Miró que
ta llengua el nexe mpt. Ex.: exempció, re- ben aviat se dedueixi el recurs contra l4 audempció, assumpció, consumpció, presump- mení de 6000 pies. que figurava en I4 exercició, exempte, prompte, redemptor, perempto- si passat, i una volta conseguida la rebaixa^
ri, sumptuós, presumptuós, consumptiu, con- interessada ja, del nombre d4 habitants de
temptible, aixi com temptar i compte, comp- la ciutat, procedir a demanar la rebaixa del
tar, (en francés compter), pero contan=r\a- contingent que pertoca al Municipi.
rrar, retreure (en francés conter). En els alSon aprovades les anteriors manifesta4
tres cassos s escriurà n: tancar, encarir, , cions.
encès, encercar, concepte, contenir, enterbo- El Sr. Alcalde manifesta que 41 visita la
lir, interior, empenta, etc., eíc. Excepció-' comissió organitzadora de l4 excursió a Vicomte, (casí. conde) femta, impremta,
lanova, demanant I4 apoi moral i material
Davaní de les alíres consonáis: s4 escriu- del Municipi per a pagar els gastos a tres
rà n. Ex.: venda, endolcir, sangonós, engo- obrers, comprometentse els excursionistes
lir, diumenge, engolosir, ginjol, conjurar, a fer-ho per sa parí amb altres tants trebaenlairar, enllestir, conguilla, enquesta, en- lladors.
El Sr. Moragas explica detalladament I4
raonar, consirós, ensuperbir, enveja, envellir, canvi, minvar, enzima. Excepcions: obgecíe de l4 excursió, que no es de recreo
sino que íe una alia finalitat educativa.
premsa, Samsò, somriure, tramvia.
Intervé lo Sr. Pallarès lloant I4 obgecíiu
Noteu:setmana,(no semmana), cotna(ho
de I4 excursió, i interessant del Consistori
conna), sagna (no sangna).
j que en els pròxims pressupostos s4augmenIX.
Proposició provinent de aoud: ab i, amb \ íi la quantitat per a aiíal obgecíe.
S4 acorda pagar els gasíos a Ires obrers
P adjunció d4 una nasal, amb; la primera
forma (ab), empleada sistemàticament pels de conformitat amb lo demanat pels peticioautors antics (que escrivien també normal- iarfs.
Manifesta 41 Sr. Alcalde que per a evitar
ment abdos per ambdós, de ambiXduos) i
fins fa poc, d4 ús general dins el llenguatge desgracies com la succeida a la familia
escrit; la segona (amb), gaudint, dins el do- Plana es de trascendencia dirigir una ins4
mini llingüistic català, d'una extensió incom- tancia a la Direcció d Obres Públiques, deparablement més gran que ab i I4 única em- manant la col·locació de malecons a la capleada en la pronunciació normal de Barce- rretera de Moníblanch. abans del pas a ni' vell.
lona.
4
S4 acorda ferho aixis i a I4 ensemps, de
S escriurà amb, evitanf-se aixi un divorci no prou justificat entre la llengua escrita i conformitaí amb lo Sr. Moragas, interessar
que també se 4n col·loquin a una banda i alla parlada.
tra de la carretera, en lo pont que hi ha desX
4
S usará q i no c davant de u assil·làbica, . pres del pas a nivell.
i

INFORMACIÓ

lones Ortogràfiques

li fInstïtotd" M i s Caiili

PÀTRIA
Pregunta el Sr, Moragas perqué no s'han
fet encare els plànols de ¡a xarxa de cloaques.
Li contesta el Sr. Pallares dient que la
comissió se preocupa d' aquest assumpte, a
qual efecte dimars s* havien de reunir amb
I' arqniíecte Sr. Barba per a donar fort impuls a dits frevalLs.
EI Sr. Pena demana V immediata regularització del servei d* aigües per a evitar
greus molèsties al públic.
Diu el Sr. Alcalde que aital qüestió 1' ha
preocupat sempre intensament; que dintre
poc se farà una provatura que ha de donar
magnífics resultats. Crec qu* es I4 Ajuntament qu' ha d' anar al devant en tant important qüestió ja que es el representant Ilegitim dei poble.
Denuncia el Sr. Mallorquí varis importants desperfectes a les escoles del Carme,
algun d* ells d* extremada gravetat i que requereixen prompte arreglo.
El Sr. Alcalde diu que ordena als paletes
per a que efectuessin tot seguit les reparacions indispensables, concedint amplies fa cuitáis a la Comissió de Foment per a anar
arranjant a son albir los desperfectes.
El Sr. Pallares com a president d* aquella
comissió fa constar son interés, si bé limitat
per ses imperioses necessitats municipals.
Creu que quan sigui establerta Y elevació
d* aigües s'haurà de dotar de Wàters a tots
els excusáis de les escoles.
I s' aixeca la sessió.
Com estava anunciat, diumenge passat
se celebra en Y Associí ció Catalanista, una
reunió general extraordinaria amb 1' objecte
de tractar de la conducta a seguir en les vinenies eleccions provincials.
L' assistència sigué nombrosíssima.
Per unanimitat s'acorda no pendre part
en les el'leccions, deixant per consegüent
en Ilibertatals socis per a obrar com creguin més convenient.
— mm «mw»~-

Seguiní la costum d' anys anteriors, diumenge passat, al matí, va recorrer los carrers de nostra ciutat, una comissió de mocos del reemplaç de 1* any anterior, acompanyats d' uns quants músics, per a recullir
diners i auxiliar aixis un xic les seves necessitats.
En T assamblea lliberal celebrada a Tarragona el passat diumenge, hi assistiren
de nostra ciutat lo diputat a Corts D. Albert
Dasca, 1' alcalde Sr. Casas, D. Josep Cabestany, D. Maximí Oonzáles i altres adeptes a aquell partit.
Com ja saben nostres llegidors, se proclama candidat del partit, per a aquest districte a D. Estanislao Teli i Bonanat.
Per a avui está anunciat al Apolo la reprisse de la célebre trasformista «La Centella», que amb taní d' èxit debuta en el mateix teatre temps passat.
Es obgecíe de vius comentaris i de generals protestes lo fet insòlit de que les parets
de la sala de café de la Societat Agrícola
apareixen tot sovint plenes de grolleres inscripcions, injurioses per a determinats elements d' aquella societat.
Lo bo del cas es que aquelles inscripcions
vagin endressades contra 'Is socis de I' entitat que anhelosos d' enderrocar una tirania
insufrible, i de salvar lo crèdit i bon nom de
la casa, derrotaren en les elleccions per a
constituir parí de la junta directiva als elements disolvents.
Com ja hem dit lo fet ha produit generals
protestes, afanyaníse bona parí dels socis
de V eníilaí a impedir per a sempre 1' ús de
certs procediments baixos i repugnants.
La coupletista Paquita Escribano tingué
un sorollós èxit.
Los couplets que canta foren aplaudidísims, en termes que apremiada pels insis-
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tents precs del públic se vegó obligada a
parlar a la nit del diumenge, remeroiant
coralment les mostres d' efeote i simpatia
endressats pel nostre públic.
Es una artista que canta amb gust i amb
art. Cal consignar que ses cansons pertanyen a bon genre. Es ademes hermosa
i simpática lo qual esplica que tot seguit se
capta les simpaties i aplaudiments del públic.
Les dues funcions en que aotuá foron
dos piens a vessar,
— •

—i

Demá estarán obertes les farmàcies dels
8rs. Sarró i Murtra.
Entre els diputats i senadors que firmaren el telégrama-comunicació al President
del Concell de ministres, interessant la
prompte derogació del R. D. de Juny de
1911, obra d' En Barrosso, hi figura el del
diputat a Corts per aquest districte, D. Albert Dasca, que cumplint cora a bon català va posar la seva firma al costat de la
dels demés representants de Catalunya.
Demá i en lo Saló de sessions de les Cases Consistorials tindrà lloc 1* acte de regoneixamont, talla, i clasificado dels mocos sortejats enguany.
En dit acte se poden alegar les excepcions
0 exclusions que 4s interessats creguin
convenients.
Per a lo regoneixemement están designats los metjes Srs. Roset, Castellet, Saumell, Rodón i Clariana.
Per fi ha vingut la pluja tant intensament desitjada pels nostres pagesos.
Dimars va ploure desde quarts de sis de
la tarda fins aprop de les onze de la nit,
oaiguent una bona quantitat d4 aigua
que ha assaonat les nostres terres seques
per insistent xorquia.
Tallem de La Cruz de Tarragona.
Recibimos anteayer noche una carta de
un vecino de la rambla de S. Juan en la
que dicho señor, en nombre propio y en el
de otros vecinos, se quejaba de la desatención de la empresa titulada «Energía Eléctrica», la cual habiendo instalado los aparatos en los domicilios particulares hace
mas de un mes, esta es la hora en que no
ha aparecido el fluido. Cinco o seis son los
avisos que le ha dirigido el firmante de la
carta pidiendo lo prometido y haciendo
ver su necesidad, pero la empresa se excusa alegando que está en tratos con la denominada la «Canadiense» para fusionarse
con ella.
Estas son también nuestras notioias y a
propósito de ellas se nos rogó haoe ya dias
insertáramos un artíoulo, cuya sustancia
es llamar la atención del público sobre el
peligro que encierra la proyectada, y tal
vez a estas horas realizada, fusión; peligro consistente en la probalidad de un servioio menos acomodado que el que era dado prometerse ante la competencia de las
dos empresas.
Porque es natural que siendo una sola
la entidad encargada de este servicio, se
orea en el caso de poder apretar los tornillos sin daño de barras, conforme venia
haoióndolo la anligua empresa del alumbrado de Tarragona antes de presentarse
la «Canadiense» Ahora se paga el fluido
eléctrico a dos reales el kilovatio, teniendo
el contador de balde, cuando haoe poco se
pagaban tres reales, es decir un oinouenta
por ciento mas, y sobre ello los dos del
contador. Esto hacia la empresa del Gasómetro porque era sola. Cuando queden
reducidas a una sola las empresas que
se disputan hoy e. negocio, es regular que
suceda cosa parecida.
En el artículo a que nos referimos, y cuya sustancia extractamos, se proponía una
solución: la de formar los consumidores
tarraconenses una cooperativa y alum1 brarse por su ouenta. No es solución des-

V
cabellada, por lo menos a nuestro juicio9
razón por la cual nada nos duele proponerla al públioo por si la oreen aceptable
y discurran los medios de llevarla a la
práotioa los que entienden de alumbrados
y cooperativas.
Com se veu per la lectura del retall anterior oondeix entre els Tarragonins 1*
idea de orear una Cooperativa Eléctrica
que beneficií notablement als consumidors
i faci impossibles les extralimitacions de
poderoses companyies.
Aqui a Valls amb excel·lent criteri i patriótioa finalitat va intentar orearse 'n una
que no ha sigut possible implantar, al
menys en son total desenrotllo, degut a
la injustificada oposició d4 alguns elements.
Com fora molt probable que 'Is vállenos
se trobéssim en el oas a que *s refereix l1
adjunt retall,preveióm ja desde ara una serie d* exclamacions i protestes que serán
perfeotament inútils.
L( oportunidad es en les coses humanes
precursora del óxit.
Quan se deixa passar 1* ocasió propicia,
son contraproduents les protestes i les exclamacions.
Ha mort a Barcelona el Tinent Fiscal de
1* Audienoia Territorial D. Hipòlit Valdes
i Ortiz, jutjo de primera instancia i instruoció que havia sigut de nostra ciutat.
Descansi en pau.
Demà tindrà lloo a la Parroquia de N.
Sra. del Carme lo solemne acabament del
8eptenari dedicat a S. Josep.
Al demati, a le* vuit, missa de Comunió,
amb plática dispositiva pel predicador del
septenari Rvnt. P. Jesús Mas.
A la tarde, funció a 1* igual que 4B demés dies.
L' esoursió a Vilanova de que parlàvem
en edicions anteriors, se realisará demá.
Ha promès assistir-hi 1* Alcalde Sr. Casas,
que ha cursat un telegrama al de Vilanova, amb V obgeote de que els expedicionaris trobin les majors facilitats.
Els obrers a qui s' han sufragat els gastos de viatge i estada son els següents;
Teixidors, Daniel Valle i Enric Amat; Mecánios, Josep Segarra i Adolf Rodón; Fusters, Josep Ribé i Josep Adam.
Diumenge passat donà una oonferencia
en el Centre Catòlic de Reus, lo prefecte
de la C. M. i bon amic nostre D. Baltasar
Segú i Homs.
El conferenciant después d4 un hermós
exordi, parlà de les solucions ideades per
a remeiar la qüestió social fiosant-se en l*
escola lliberal, i en la sooialista de Carles
Marx. Després de provar els absurdes que
*s desprenen d* aquelles teories, s* ocupa
de la solució cristiana provant oom es la
més adaptada a la naturalesa humana i la
condició dol trevall.
Acabà el Sr. Segú son parlament, amb
una xardorosa exortaoió als oonourrents,
per a que proourin en la mida de sos esforsos la propagació de la doctrina de Crist
l4 única que pot implantar la pau, ordre i
tranquilitat en el mon.
«El diario de Reus» d( on extractem l4
anterior resenya, diu que els concurrents
premiaren amb una veritable salva d4
aplaudiments l4 hermós treball del Sr.Segú.
Hem rebut un exemplar de la Memoria
del Sindicat Agriool i Caixa Rural del Pla
de Cabra, llegida pel Secretari D. Josep
Compte i Valls en la reunió del dia 17 de
Janer del preset any.
La senzilla lleotura d4 aquella demostra
els magnífics resultats obtinguts, a V en8emps que les operacions realisades, proven la vida progresiva i próspera que ha
assolit aquell organisme.
Tot remeroiant coralment l4 atenció tinguda, felicitem efusivament als directors i
membres del Sindicat de Pla de Cabra,
que han sapigut dotar a son poble d4 una

Institució penyora de progrés i cultura.
Dissapte se celebrà al Centre d1 Unió Republicana la presentació dels candidats del
partit. Assistiren a l4 acte comissions de
molts pobles del districte. Feren us de la
paraula els Srs. Mestres, Guarro, Magriñá i
Martí.
Els presidents, suplents, adjunts i suplents que han d4 actuar en les properes
eleccions son els següents:
Districte ler.-—Seooió 1.a (Cases Consistorials).—President, Joan Magranó i Canela; Sup., Ignaoi Ferré i Solé; Adjunts;
Joan Casas i Martí, Franoisco Ballester i
castelló; Sup. Josep Vives i Serra, Antoni
Vives i Costas.
Secció 2.a—(S. Roc.) President, Fidel
Moragas i Rodes; Sup. Josep Llavería i
Sala; Adjunts, Ramon Barbat i Cardany,
Narois Costas i Ribas; Sup. Pau Vives i
Dalmau, Lluis Vives i Jaumejoan.
Districte 2n.—Seooió 1.a (Hospital). —
President, Joan Roset i Rovira; Sup. Rafel
Lloraoh i Pont; Adjunts: Josep Adam i Forés, Miquel Albagés i Vidal: Sup. Alfred
Padró i Sanromá, Franoisco Vives i Garrell.
Seoeió 2.a—(Carme,) President, Antoni
Moria i Fusté: Sup. Elíseo Ferrer i Queralt; Adjunts; Franoisco Aguilà i Fusté,
Josep Aguilà i Fusté; Sup, Romuald Voltas i Domingo, Joaquim Virgili i Sanromá.
Districte 3r.—Secció 1.a (Caputxins.)—
President, Josep Tomás i Rodés; Sup. Pau
Quinovart i Alegret; Adjunts: Felip Amenos i Tous, Jaume Alemany 1 Puigdengoles; Sup. Ramon Ximenez i Ferré, Joan
Vives i Grusells.
Secció 2.a—(Teatre.) President, Anton
Gassó i Llor; Sup. Josep Llenas i Bergans;
Adjunts, Bautista Alabert i Llorens, Rafel
Compte i Grau; Sup. Agustí Villarroya
Parioio, Josep Vives i Farra.
Districte 4rt, .—Seooió 1.a (Escorxador)
President, Francisco Sastre i Pont; Sup.
Ignaoi Esteve i Grau; Adjunts, Ramón Ballester i Semís, Aguilà i Sans; Sup. Josep
Vives i Sardà, Pere Vilarrubi i Roquó.
Seooió 2. a .— (Portal Nou) Preident,
Francisco Vives i Jaumejoan; Sup. Caietá
Llagostera i Balcells; Adjunts; Pere Domingo i Carreras. Antoni Aubareda i Domènech; Sup. Joan Vives i Saperas Franoisoo Vives i Saperas.
Seooió 3. a .— (Pioamoixóns) President,
Onofre Navès i Pont, Sup. Antoni Jové
i Escarró; Adjunts; Francisco Aguilar i Catajá, Josep Albareda i Oller; Sup. Estanislao Vives i Parera, Jaume Tarragó i Ribé.
Alcaldía Constitucional
Habiendo acudido el Exmo. Ayuntamiento D. Jacinto Segú Roca y D. Ramón
Mallorguí Montserrat en demanda de permiso para instalar en sus casas n.° 3 de la
plaza de Prim y n.° 112 del A de S. Antonio un motor electro-bomba y un electro
motor respectivamente para elevación de
aguas, se anuncia que durante el término
de 15 dias los vecinos que se crean perjudicados podrá producir en la Secretaría
municipal cuantas reclamaciones consideren pertinentes.
Valls 27 de Febrero de 1913.
El Alcalde
JUAN

CASAS

BANCO DE VALLS
Cuentas corrientes de la clase obieta
Han ingresado en esta fecha:
Por 121 imposiciones siendo
11 nuevas
55.878*50
Se han devuelto á petioión de
78 interesados
26.39575
•

Valls 24 26 y 28 Febrero de 1913.
E L SECRETARIO,
JOdtó OATX<À

Imp. de E. Queralt, Baldrich, 4&-VaUs.

PATRIA

m

vam

PARA

en

su comarca

IG-LESIA 12, 2.°
COMERS DE QUEVIURES
i >H

Fábrica i' Alcohol Víaie, y iparáeat y Licors
AIXAROPS Y HORCHATES

RIBE

DE

Francisco eastelleí

BALDR.IGH, 37. • VALLS

reoomana aquesta e sa per la bona oalitat dols artioles que expendeix, a
ous sumament econóuiicb
Artioles do cereria de >ta olasse; espelmes olasse 1.a a T20 ptas. kilo, classe
extra » l,8u pto*. kilo,
Entens fkssr.í'íit de pastos italianes y d4 ou.

V A L L S (TARRAGONA)
FHOVÉTJ E L

ünich dipòsit de l· acreditada PASTA "SARROB"

ANÍS

PASTEbERIH
COL·IHDG

AVISPA

y os convenceréu de sa superioritat.

EALDRICH, 42. V A L L S
Gran surtido de Quesos, Mantecas y conservas de todas
clases. -

EXIGIULO PER TOT

Pasta de huevo fantasía y productos Maggi para sopa'

ESPECIALIDAD EN CARAMELOS DE LIÓN, RUSOS
Y PASTILLAS DE CAFÉ CON LECHE

SASTRERIA
DE

Doseph Català y Folch

S

Incendios
Vida
Cristales
Accidentes
Enfermedades
REPRESENTANTES RAMO» CASAS
IGLESIA, 12 Y 14. - V A L L S

CfiRRER DE SANT OüRGÜER, 5 r V A L L S
Gran existencia en géneros de totes classes, en llana,
veüut y dril. Especialitat en la mida.

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

PREUS
—

ROYAL

DE

Capital ¿uscrito L 2.944,680

Capital desembolsado 441.702

Establecida iegilmeníe en Espaní par D. dsl G. de V de Octubre de 1872
En el v
-Je San Fr«
una «ola v z,
dad de tocar sus reservas.

o de Califòrnia, la oompafiia ROYAL ha pngado de
más de 40 millones y medio de
sin necesi-

Los siniestros se pagan en Barcelona.
A.Ü.

7. CARRER MAJOR, 7.-VALLS

_
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INCENDIOS

Capital desembolsado y reservas según balance 1909, 498íMiIIones 309,408 pias
sin contar las primas á cobrar.

GAIETÁ CASAS
S' ensenya a brodar a máquina.

SEGUROS eOMTRfl

FUNDADA EN LIVERPOOL EL ANO 1845

>

~ SE FAN DE TOTES CLASSES -PER A LOS ENCÀRRECS A LA SASTRERIA

INSURANCE CQ. LIMITED

Compañía. Real do Segures contra Incendios

ECONOMICHS

BRODATS A MÁQUINA

GU OS

Agencia (.

Primas económicas.

de España, Plaza de Cataluña, núm. 15, J. CALSINA Y S ER

Representante para los partidos de VALLS, MONTBLANCH y VENDRELL,

RAMON

calle de la Iglesia númf 12 y 14, 2. - VALLS.

