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Una excursió a Vilanova
Uns quants eníussiasícs joves catalanistes-—entre I s quals son dignes d' especial
rsmarcament En Miquel Mándoli i En Joan
Martí—tingueren la bella pensada d* organitzar una excursió a la vila de Vilanova.
Ben prompte la seva iniciativa tingué favorable aculliment, no sols entre 4ls socis de
T entitat catalanista, sinó en el sí del nostre
Consistori, quin president endreçà als iniciadors de P excursió falagueres i remerciadores paraules, prometent a P ensemps son
valiós apoi moral i material per a la millor
realització de l4 acte. El Sr. Pallarès, per sa
part, ajunta la seva veu a la del Sr. Casas,
el'logiant calurosament 1* iniciativa d'aquells
joves.
Com ja diguérem en edicions passades,
aquesta eixida no era d* esplai. Tenia per
principal obgecte la visita dels organismes
culturals i d4 educació que conté la vila de
Vilanova. No era una excursió per a anar a
passar bé un diumenge, sino per a recullir
curosament les ensenyances que prodigaven
aquelles institucions culturals, i apropiaries
al nostre esperit per a que 4i recort d4 aquella excursió no s4 esborrés amb lo Iranscurs
del temps, sino que visqués amb existencia
esplendorosa en el nostre ànim i ben aviat
dongués fruits ubérrims.
Per aquesta causa, sigueren pagats els
gastos .de viatge i estada de tres obrers,
fent-ho per sa part l4 Ajuntament amb altres
tants, conseguint-se aixís que poguessin par
ticipar de l4 obgectiu primordial de l4 excursió els honrats fills del treball, que servant
molts d4 ells una ardencia fortíssima per a
l4 il·lustració i cultura, romanen qualques
voltes en l4 absoluta impossibilitat de poder donar pábul a ses ferventes ansies regeneradores.
Lo primer diumenge de Març fou el designat per a efectuar l4 excursió.
En el tren de les 6440 del matí sortiren els
excursionistes, passant ràpidament el temps
del viatge en agradoses converses. A dos
quarts de nou arribàrem a V estació de Vilanova, trobant tot seguit al tercer tinent d4
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Alcalde d4 aquell municipi D. Josep Casellas
i al regidor D. Francisco Navarro, els quals
donaren la benvinguda als excursionistes
en nom de la primera autoritat ciutadana, i
del poble qua anava a hoslatjarnos. Es juslissim de fer remarcar que aquelles digníssimes autoritats ens ompliren d4 atencions
durant I4 estada a Vilanova, acompanyantnos a tot arreu i no deixant-nos fins que regressárem a nostra ciutat en el tren del vespre.
Una volta arribats a Vilanova acudírem
a oir missa en el Temple parroquial de Sant
Antoni Abat: magnífica i espaiosa església,
de moderna construcció i que per sa forma
i arquitectura ens recordà la Parroquia de
la Mare de Deu del Carme de Valls. Un bell
detall: la Missa que4ls excursionistes oírem,
la celebrava un benvolgut compatrici, Mossèn Zacaríes Casas, organista i mestre de
capella d4 aquell Temple Parroquial.
Complerts els devers rel·ligiosos visitarem les fàbriques de teixits i filáis dels senyors Alegre i Ferrer, i de D. Manel Mar
qués i Companyia. Els encarregats d4aquells
dos establiments fabrils estigueren atentíssims amb nosaltres, recorrent les principals
dependències d4 aquells imporíantissims
centres fabrils, un dels quals sigué la prime*
ra fabrica in3talada a Espanya, datant la
seva fundació de I4 any 55 del segle passat. Els obrers que 4ns acomaanyáven, portats d4 un admirable desitg de sapiguer, ana
ven examinant el funcionament de les maquines, i aquells bons encarregats se constituïren allí en adoctrinadors dels nostres
treballadors, explicántlos-hi detalladament
la manera de funcionar de qualque artefacte
desconegut, i esvaint amb la seva paraula
fácil els duptes que algunes voltes aquells
bons obrers tímidament exposaven.
I arribà l4 hora de visitar la famosa Escola d4 Industries d4 aquella ciutat. Obrers i no
obrers teníem vivíssima ansietat en visitaria.
Molts de nosaltres no havíem vist encare
cap Escola d4 Industries, i la curiositat natural restava avivada pel desig intens de
examinar-ne d4 aprop alguna i compararia
amb la d4 Arts i Oficis que existeix en la
nostra ciutat.
L4 Escola superior d4 industries de Vilanova es un establiment oficial que conce^
deix els titols de perit mecànic, químic, elec-

tricista, d* industries tèxtils 1 químlc-coloristes. Es com ja hem dit un organisme oficial
quins tituls tenen perfecta validesa, de la
mateixa manera que 4ls de qualsevol Universitat o Institut. Per a 1 desempeny de sa
missió educadora compta amb un quadre
de 20 professors, incluent-hi entre ells, dos
mestres de tallers, persones peritíssimes en
el ram d4 ebanistería i mecánica. V ensenyança de l4 escola es, ademes de teórica,
eminentment práctica, posseint per a la realització i explanado complerta d4aquest ram,
magnífics tallers de mecánica, fusteria, teixits i filats, i una Central eléctrica per a
pràctiques d4 electricitat que ara s* está Instalant, i que a jutjar per les obres tot just començades, será un model vallosissi ». Té
ademés aquella escola, un laboratori químic que ocupa una espaiosa i ben ventilada
sala, amb tots els aparells que Is avenços
d* aquella ciencia reclamen. Es digne també d4 esmentarse la classe de dibuix, bell
exemplar dins son genre, i on els alumnes
de l4 escola hi aprenen totes les diferentes
formes d4 aquell art, desde 41 dibuix lineal
fins al de construcció de màquines. Les
aules de l4 escola produeixen en el visitant
una agradosa impresió: son espaioses, ben
ventilades, amb molta llum i claror.
Totes les dependències que conté aquell
organisme educatiu sigueren recorregudes
per els excursionistes, acompanyats del senyoi Director de l4 Escola D. Josep Mestres,
del catedràtic de matemàtiques i Secretari
de l4 Escola D. Leopold Crusat, i dels mestres de tallers D. Francisco Suñé i D. Joan
Mercader. Les delitoses impresions que 'ns
produïa la visita a les demés dependències
d4 aquell establiment, anaren creixent ràpidament a mesura que 'ns donàvem compte
de l4 altíssima importancia d4 ella. Primer
sigué una grata sorpresa, i més íart un fer
vent entussiasme i una sincera admiració a
la feconda missió educativa que s4 ha imposat aquell organisme, que ha devingut práctiment en una de les més profitoses escoles
d4 industries amb que compta la terra catalana.
Els obrers que 4ns acompanyaven foren
en realitat els que tragueren més profit de la
visita a l4 Escola que durà més de dues hores. AHí fou on se manifestaren esplendorosament les intenses ansies d4 ilustració i de

cultura que coven aquells honrats fills del
treball. En presencia dels diversos tallers
de l4 Escola; al trabarse en front de les
pràctiques realitzades per estudiosos alumnes, pràctiques pertanyenís al mateix ofici
que ells cultiven, la seva admiració com lo
seu entussiasme no tenia límits. Encuriosits
per moltes d4 elles quin secret no endevinaven, formulaven als respectius mestres de
tallers preguntes i més preguntes, exposaven els duptes que tenien, i unes i altres
eren resoltes pels intel·ligents professors,
reflectint-se aleshores en les cares dels fills
del treball una suavíssima satisfacció que
4
ls hi espurnejava els ulls d4 alegria i movia
les seves boques pronunciant paraules d4
agraiment i d4 admiració.
Vingué l4 hora de donar per acabada la
visita de I4 Escola i al sortir d4 aquesta, los
visitants no poguérem menys de compararia
amb un altra escola, fruit asquerós del caciquisme, escola sense mestres, sense alumnes, sense tallers, sense pràctiques, sense
disciplina, mancada d4 ambent i de caliu \
que sembla que porta anexe el mal d4òrlgen.
Tot en e\\t\ Jau en la més espantosa desorganització.
Mentrestant arribaren de nosira ciutat el
Sr. Alcalde acompanyat de D. Josep Monserrat, D. Pere Roca I D. Callxtè Sabater,
els que per ocupacions ineludibles no havien pogut acompanyarnos al dematí.
Tots plegats ens dirigírem a la Fonda
Espanyola, tenint I4 honor de pod«* estar al
costat del Sr. Caselles, Navarro, Mercader
I Crusat, sentint que afers importants impedissin la vinguda dels demés convidats. EI
dinar transcorregué entre miíg dé la major
alegria. AI destaparse el xampany pronunciaren entussiastes brindis el Sr. Alcalde
de nostra ciutat, lo director de I4 Estola Sr.
Mestres, nostre company de redacció D. Tomás Selva, D. Miquel Mándoli i D, Josep
Caselles,tercer tinent d4Alcalde de Vilanova.
Prèviament invitats per la Junta directiva
del Orfeó Vilanoví, que vingué a donarnos
la benvinguda a l4 estació, prenguérem café
en aquell casal, de moderna construcció i
que ompla meravellosament les necessitats
d4 aquella entitat coral. Acompanyats de la
digníssima junta directiva recorreguérem les
difei entes dependències de la Casa admirant especialment la sala d4 audicions. Es
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molt probable que aquella entitat coral, realitzi per nostra ciutat una excursió, i quan
això sigui nç duptem que será degudament
obsequiada pels nostres compatf.icis.
V Ateneu de Vilanova, entitat cultural que
compta ab molí^ anys d* existencia, \quina
figura se destaca amb vigorós relleu én el
passat Congrés d* Ateneus popularüf sigué
també visitat per nosaltres, aferwríií a una
deferent invitació del sèu president D. Francisco Suñé. Fóra ridicol si folguéssim seguir fil per randa lo moviment ascendent d*
aquell organisme i lo molt que ha treballat
per la generalització del progrés i la educació. Ni ha prou amb fer constar que sosté
varies escoles nocturnes, graluiíes per a
nois, i que dintre poc se n1 instalarán de noves per a noies. Mercès al seu admirable
treball educatiu ha conseguií una important
subvenció del Govern, i íé el valiosíssim i
desinteressat apoi del benemèrit diputat pel
districte Sr. Bertrán i Musitu.

Normes Ortogràfiques
f
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, Dins les paraulçs erudites s escriurà rigorosament $ o 55 segons que cl .Matí presenti 5 o 55. Ex.: adhesió (no adhessiò),
apoteosi, asil, basílica, centesimal, cohesió,
¿conclusió, corrosió, difusió, eclesiàstic, entusiasme, episodi, exclusió, explosió, ico*
, saedre, infinitesimal, lesió, misántrop, museu, nasal, prosèlií, residu: admissió (no ad¡ misiò), agressió, abscissa, antecessor, assidu, colossal, dissoluí, impressió, premissa,
?
pressió, vicissituí.
j El prefixe trans- no será mai escrit tranz-;
aixi, transacció, intransigent, no tranzacció,
A corre cuiíq i dolgueniuos de la manca
iníranzigent.
de temps dispoàable, admirarem les belle'' £ I '• xn f n •"' ? •••
ses que conté el .Museu Biblioteca Bala- l l i
guer. Es impossible resumir en poques rati:l só de s sorda, que, seguint un criteri
lles tot lo que vctféreni i admiràrem en alhQra etirpológic i tradicional, tothom conaquell Museu que porta el nom de un dels vé a representar per c davant de et i, en
més inspirats cantaires de la terra, d' un mots com cent (de centum), vèncer, (de *oin~
iniciador del renaixement literari català En cere), essència (de essenria), s4 escriurà
Victor Balaguer. Tanl ert la secció de pintura anàlogament amb ç i no amb s (o ss) en fl
com en la d4 escultura hi ha exemplars de . de dicció o davant de a, o, ¿/, en mots com
les obres dels millqrs mestres en aquelles
»lç (de dulcís), vçnç.(de oincit), aparença
belles arts. Hi ha ademes una curiosíssimà (de appúrenriü), faça (de facíaf).
col·lecció d4anfigüefafs egípcies i que tot seEx.: dolç (dolços, dolça,; dolces, endolcir,
4
guit desperta l atenció d* intel·ligents i pro- dulcificar), calç, la falç, eficaç, (eficaços, efifans. La Biblioteca es soperba. Conté més cacia), feliç (feliços, felicitat), atroç, vivaç,
de 40.000 volums i ocupa una espaiosa ha- precoç, glaç (glaçar, glacial), braç (braços,
bitació, dotada de totes tes comoditats que abraçar, bracet), llaç (enllaçar), faç (facial),
puguin ambicionar els concurrents a la bi- lluç, balança (balancejar), França, (francés)»
blioíeca. El nostre batlle dona la més coral solaç (solacivol), comerç (comercial), calenhorabona al digníssim president del Mu- çar, (encalcar, descalç), paniç, pedriç
seu, D. Francisco Ferré i Ferrat, veterà periodista, de gran ilustració i fervent aima(seguirá)
dorde les glories d4 En Balaguer. En l1 álbum que recull les firmes dels visitants del
Museu, firmaren el Sr. Alcalde i els demés
expedicionaris, redactant el primer una senLA INSTRUCCIÓ MILITAR
tida i carinyosa salutació a Vilanova i al
Museu.
Al costat d* aquell existeix la renombrada
Casa de Sia. Teresa i que guarda els recorts
més íntims d* aquell gran Català. Aquella
casa fou habitada per 1' ilustre patrici, llegant al morir a la vila de Vilanova tots sos
objectes d1 art, ses aníigüetats, ses originals col·leccions d* armes, tot quant tenía i
posseía, que era molí i de gran vàlua.
Prenguérem comiat del Sr, Director del
Museu, donant-li granis mercès per ses atencións, i ens dirigirem a la platja de Ribes
Roges on visitàrem els xalets que hi ha aJlí
espargits, lloc escullií per distingides famílies aristocràtiques de la capital catalana
p e r a passar-hi la temporada, estiuenca. I
amb el cos cansat de tantes visiles i l'anima
sadollada de les agradabilíssimes impresións recqllides, retornarem a Valls, arribant-hi en el tren de quarts de deu del vespre.
« H
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A ROSA
Ets la dona més hermosa
que en ma vida he conegut;
ets esbelta i graciosa,
tota tu ets pulcriíut.
Ets la dona preferida
de les meves il·lusions;
ets la llàntia inextingida
de les meves oracions.
Ets la fé que reanima
el meu cor de lluitador;
ets la llum qu' amb mi camina
vers el dia triomfador,
Francesc Roselt
••5LP'!

Una ordre rescent ha manat que del 1 al
6 de mars se concentrin a les Zones de Reclutament per ser destinats al quartel on se
I s hi ensenyarà la instrucció, los mossos
de la quinta de 1912 que obtingueren la reducció del temps de servei en files per haver feta la primera paga de la quoía de 1000
o 2000 pessetes. Aquesta disposició constitueix una informalitat enorme i una grossa
injusticia que fa 1 Govern, puix se-Is dispensa de presentar lo certificat d* estudis en
una Escola Militar perqué I* Estat, faltant al
seu dever, no n4 havia fundades ni ho ha fet
encara; i íotjqst ara que s4 ha autoritzada la
creació d* Escoles particulars i comencen a
funcionar, es quan a aquestos soldats, pel
sol fet d* haver sigut los primers en sufrir
la llei famosa d'en Canalejas se-Is priva un
dret que tindran tots els dels anys successius, quan lo natural, en un país que no fos
Espanya, era concedirlos-hi un termini per
apendre en una Escola, ja que la llei ho vol
i que en molts cassos, potser lo poguer tindré aquest dret fou la causa del sacrifici pecuniari que feren.
Dcncs, perqué ¡semblante disgustos no
esdevinguin als qui poden lliurar-sen, hem
de fer avinent als del cupu d4 instrucció (números alts) de 19121 1913, que ara sí que
sembla que va de bó que Is faran anar a
apendre la instrucció al quartel durant 5 mesos sino obtenen un certificat d4 una Escola;
als que han obtinguda reducció del temps
de servei en files (redimits) de 1913, que
hauran de presentar dit certificat al temps
de concentrar se los que hagin de servir del
cupu d* enguany (probablement a primer de
Febrer del any vinent); i als qui hagin d'entrar en quinta 1 1914 i pensin redimir-se,
que no ho podran fer si no presenten lo mateix document i per lo tant que 1* han de te-
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nir avans del tercer diumenge de febrer del
any que vé.
Com los cursos d' Escola 4s faran a Tarragona en mars-abril-maig i ocíubre-novembre-deseinbre d* enguany i es evident
que convindrà més a la majoria aprofitar lo
primer per ser en temps de menos fenya
mes claror de dia i millor temperatura, cridem I' atenció als qui 4s írovin en alguna de
les situacions expressades perquè s4 afanyin
a demanar ser matriculats com pertoca.
J.P.
(De Gazeta de la Conca,)
I Q — » m m ' i*ii MH mi i l i

ii"<—wBWWM li»)»

INFORMACIÓ
CB.WM

Ajuntament

Sessió del dia
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Presideix 1* alcalde Sr. Casas. Assisteixen 8 regidors.
Comptes informats per la Comisió d4 Hisenda que ascendeixen en conjunt a pessetes 2593423. Son aprovats.
Comunicació de la Venerable Congregació dels Dolors invitant a I4 Ajuntament a
assistir en corporació a les professons de
Setmana Santa. S 4 acorda V assistència seguint la coslúm dels demés anys.
El Sr. Alcalde manifesta que en I4 excursió a Vilanova, trobaren els excursionistes
tota ménade facilitats i atencions per part
de 1* Ajuntament, Escola Industrial, Orfeó
Vilanoví i Museu Balaguer. Proposa com a
just remerciament d4 aquelles atencions, que
*s cursin comunicacions a cada una d'aquelles entitats reiterant l4 agraïment del Consistori.
El Sr. Monserrat (D. Josep) fa seves les
manifestacions del Sr. Alcalde, afegint que
en la comunicació a cursar es de justicia remarcar la conducta del regidor Sr. Navarro
i del tercer tinent d4 alcalde Sr. Casellas, els
quals s4 excediren en el cumpliment de la comanda que 4ls confia lo Municipi de Vilanova,
S' aproven les manifestacions del Srs. Alcalde i Monserrat, per unanimitat.
Seguint la pràctica d' anys anteriors s4 acorda pagar el dinar als presidents i adjunts
que han d4 actuar en les el·leccions de demà.
Interessa el Sr. Monserrat i Cuadrada
que 4s donguin les oportunes ordres als dependents municipals per a que encarreguin
als presidents de mesa que tinguin molta
cura en el material que proporciona l4 Ajuntament.
El Sr. Alcalde promet atendre 4I prec anterior.
A proposta del Sr. Vives i Pi s4 acorda
nomenar fill adoptiu de Valls al Sr. Bisbe
de la Seu d4 Urgell.
El Sr. Vives i Pi demana l4 immediata
correcció d4 alguns abusos que segons l4
orador, vé notant en I4 Escorxador, com el
de que 4ls tocinos entrin per la porta principal, i que *s verifiqui la neteja dels menuts
dels bous en un lloc ont no hi ha enrajolat
aproposií.
Li contesta 41 Sr. Monserrat, com a president de la Comissió, manifestant que aquella se preocupa de la correcció dels abusos
denunciats i que a l4 efecte ha realitzat el
corresponent estudi, pero la manca de fondos disposables impedeix sempre les iniciatives de la Comissió. En quan a la neteja dels menuts si bé es cert que manca enrajolat aproposií, existeix abundor d4 aigua,
primer element d4 higiene en els escorxadors. Afegeix que si l4 Alcaldia autoritza alguna quantitat per a ser destinada en les
reparacions solicitades, la Comissió treballarà per a corretgir els abusos denunciats.
El Sr. Alcalde promet ocuparse de l4 assumpte, per a evitar en lo possible qualsevol dany a l4 higiene.
A proposta del Sr. Monserrat, acorda el
Consistori dirigir una comunicació al senyor president del Concell de Ministres, en
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demanda de la derogació del R. D. centralitzador de les oposjpions de Notaries a Madrií.
I s' aixeca la sessió.
Han arribat fins a nosaltres certes veus de
que han sigut trencats els precintes que 4s
col·locaren quan s4 efectua I4 aforo passat
de l4 aigua.
A l4 ensemps sembla que s' observa una
anomalia estranya en la distribució de les
aigües, puig hi ha cases que 'n posseeixen
amb abundancia no havent pagat rés, i en
canvi n4 hi ha d4alíres que havent complert
rel'Iigiosamení ses obligacions ne tenen
manca.
Cridem l4 atenció del Sr. Alcalde per a
que averigüi lo que hi ha de cert en les veus
i rumors que corren amb tanta insistencia, i
aleshores procedeixi en conseqüència.
Dimecres passat, l4 obrer Martí Güell, treballant en una escala de fusta, tingué la desgracia de caure, causant-se algunes ferides
al cap de pronòstic reservat.
Fou aussiliat pels metges Srs. Pareta i
Monserrat.
L* accident esdevingué en la fábrica de
serrar fusta que hi ha prop l4 estació.
Per excés d4 original no podem insertar
alguns escrits que hem rebut. Serveixi aquesta causa d' explicació als Srs. col·laboradors qua 4ns honren amb sos írevalls.
Diumenge passat en l4 Audiencia Territorial de Tarragona, se reuní la Junta provincial del Cens baix la presidencia de D. Andreu Gallardo, per a la proclamació de candidats per a les el·leccions provincials de
demà.
Sense cap incident foren proclamats per
lo districte electoral de Valls-Moníblanch
D. Aríemi Padró i Sanromá, D. Macià Guarro, D. Josep Mestres i Miquel, D. Estanislao Teli i Bonanat, D. Joaquim Avellá i Don
lndaleci Castells i Oller.
>•«***

Hem rebut lo número del «Misaíger del
Sagrat Cor de Jesús» corresponent al present mes de Mars.
L4 original es triat i escullidissim, figurant-hi uns himnes litúrgics, traducció rimada feía per nostre compairici i bon amic
Mossèn Jaume Bofarull.
Publica ademés un folletí de 64 pàgines de
4
l obra inmortal del sabi bisbe de Vich, Dr.
Torras i Bages, «La Tradició Catalana.»
Aquesta importantísima revista piadosa i
caíalanesca ha adoptat les normes ortogràfiques dictades pel Institut d4 Estudis catalans.
L4 article 7 de la llei de Presupoatos de
24 de Desembre de 1912 oxiraeix del pagament dels recàrrecs, multes i interessos de
demora als contribuyente, quo tenint dèbits per contribucions, impostos, rendí
drets de V Estat els declarin i satisfassiu
abans del dia lr. d4 Abril pròxim. Estant
pròxim a acabar el plac que senyala la
disposició legal citada por a disfrutar dels
beneficis que concedeix, 1* oficina liquidadora d* aquest partit judicial invita als
particulars, Corporacions i entitats, aixi
civils com eclesiàstiques, que hagin deixat
de presentar a aquella algún títol, document o declaració que tinga que servir de
base a la liquidació d Is <l¿b¡ts, i vulguin
aoullirse als boneficis expre.-sats, ho verifiquin amb i* antelació necessària per a que
•1 pagament pugui tenir lloc abans del dia
lr. d1 Abril.
Aixi mateix s4 invita als oontribuieuts
(juins dóbits ja liquidats se trobin pendents
igpment, satisfassin son import abans
do la feixa indicada, altrament los hi será
exigit per la vía d4 apremi.

PATRIA
El dia 30 del present celebrará Junta
general la comunitat ds regants «Regadío
de la Serra > per a t^aotar de l4 examen de
la Memoria general reglamentaria i l'aprovaoió dels comptes de gastos corresponents a 1' any 1912.
La popular transformista «La Centella»
obtingué molts aplaudimor.t* en les funcions amb que actuá a l4 Apolo. Es de remarcar la pasmosa agüiíat i destreja amb
que va interpretant els diferents personatges.
Dissapte passat D. Enric Hueso, propietari de la máquina de serrar que hi ha
prop de l* Estació, va ser agafat per uu
embarrat, tenint la grandíssima sort de
que 8* escapés la' corretja, no causautae
afortunadament, cap lessió ni ferida.
Avui oomeOQa a S. Joan lo septenari de
la mare de Deu dels Dolors.
Los sermons son a carreo del sabi jesuíta P. Jesús Mas.
Diumenge passat tingué lloo, amb les
formalitats de costum, en lo saló de sessions de les Cases Consistoria s, V acte de
regoneixement i clasificado dols MOQOS de
l4 actual reempláQ.
L* acreditat editor de Barcelona, En Antoni Lopoz, acaba d4 eítarapar un utüíssim
Vocabulari ortogràfic adaptat a les normes
del «Institut dk Estudis Catalans> i les
obres i treballs dels millors fllóleos, ordenat i anotat pel competent escriptor En
Rovira i Virgili.
La Novíssima ortografia Catalana, conté, ademes de quatre paraules del Editor,
les Normes ortogràfiques del Institut, el
text de les normes, un Vocabulari ortografio bastant complert, amb infinitat d'exemples pràctics i notes finals dol Editor.
La Nooíssima ortografía Catalana amb
el Vocabulari que l4 acompanya, vó a resoldre tots els duptes ortogràfics fins a les
persones menys enteses en matèries filològiques.
L4 editor català En Antoni López, Rambla del Mitg, 20, ha prestat un gran servei
amb la publicació d4 qn llibre de tanta actualitat oom ho es el que examinem, i que
recomanem a quants s4 interessin per la
nostra llengua.
Llegim en El Diario de Villanueva i Gel~
trú que es molt probable la vinguda a nostra ciutat del Orfeó Vilanoví, que donará
un concert, cantant en la Parroquia de S.
Joan la «Salve Regina» de D. Josep Ferrer i Vidal. *
Demà estarán obertes Ien farmàcies dels
Srs. Ferrater i Forés.
Se *ns assegura que per tot l4 istiu vinent quedará aoabada l4 instaladlo de la
xarxa telefónica Tarragona-Valle- Lleida.
Dintre poc nostra ciutat, doncs, podrá
gaudir d4 un servei do comunicació impo
tantíssim, que li permetrà posarse on en
tacte ràpidament amb els pobles i ciutats
de l4 entorn.
Uu aplaudiment pel Diputat a Corts,
Cambra de Còrners i Ajuntament que s*
han" int
n vivament per a la
prompte realització de l4 obra.
Dissapte passat, procedents de Barcelona, passaren per l'estació d4 aqnosta ciutat en direcció a Espluga do Francolí, els
alumnes del sisó curs de Me
ina, acompanyats d'alguns catedràtics de la Facultat.
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L* Associació Catalanista ha oooperat a
la Campanya promoguda en pvo de la descentralització de los Notaries, enviant el
següent telegrama:
J.
«Presidente Consejo.—Madrid.
Associació Catalanista Valls demanda inmediata derogación disposición Barroso
centralizadora Notarías.—Cartañú.

m
la nit, dirigint la paraula als que aleshores
se trobaven presents en els salons de l4 entitat republicana.
Lo míting s4 efectua en mitg del major
ordre» L4 assistenoia sigud numerosa.
Per \ recomanar a eos amics la candidatura monárquica, durant aquesta setmana
ha sigut ontre nosaltres, 1* expresident de
la Diputació, D. Anselm Guasch i Robusto,

Degut a 1* exquisita amabilidat del Sr.
Director'dèl Col·legi de S. Gabriel, Gerraá
Onofre, podem avui donar oompte aU nosDiraars a les nou del mati, hi hagué una
tres lectors dels següents datos pluviometries, expressats en milímetr
po- falsa alarma .I Pati i carrer de Baldrio,
4
¡ motivada per haverse-li enoós a una dona
nents a l any.
una ampolla que contenia benzina. El fet
1912
Mm.
succeí en el eomers que el Sr. Llagostera
té al carrer de Baidrio. Per sort tot seguit
Janer
5045
sigue sofoca11 intent d1 incendi, no rebent
4
Febrer,
23 5
aquella dona mes que l4 esglai correspoMars
0
nent.
Abril
1477
Maig
1645
Ahir morí ea aquesta ciutat la virtuosa
Juny
6840
senyora ü. a Francisca Briansó, mare dels
Juliol
23*5
Rvots. D. Policarp i D. Francisco MontseAgost
19'5
rrat.
Septembre
150
La finada tenía en nostra ciutat moltes
Octubre
4542
simpaties, a causa dels sentiments caritaNovembre
0
tius que l4 adornaven.
Desembre
1248
Enviem a sos fills i demés familia l4 expressió de nostre més sentit condol.
TV,*. 1 422
Dies en que hi ha hagut jpínja; $3% i sense ella 332.
Comparats ets anteriors datos, amb altre d4 j n j i prçssaís, resulta que en els
anys de 1908, 180** 1910 i 1911, hi hagué,
respectivament 58, 68, 69, i 58 dies de pluja. Per m:inora que d4 aquells cinc anys, el
do 1912 es el en que hi hagué menys jorns
plujoso*.
La quantitat d4 ïygfa caiguda durant
aquells quatre aiyra de 1908, 1909, 1910 i
1911, ha sigut, respectivament, en milímetros 654*35, 384*7, 53542 i 5745: fi peïó,
doncs, de 1' any 1909, el passat de 1912 ha
sigut el en tpra ha caigut menys aigua.
Dilluns a la tai-de eji la carretera del Pla
de Cabra, (Jevnn$ de i'.Agil do les Germanetes dels pobres, succeí una sensible desgraoi i dé la que fou víotiraa l4 obrer de 1*
agencia Oliva, D. Josep Perera.
Venia de I4 estació, conduint un carro
ae 1* agencia, quan volguent subgeotar lo
cavall, saltà aterra amb tanta desgracia
que sigué'llénsat contra la paret, oausantso fiifi4e^i coatusións d4 importancia
al cap.
Fou degudament ausáiliat pels metges
Srs. Pàmies i SaumelK

Dol dia primer al 6 del present han anat
incorporantse a les respectives caixes de
reclutament, els inoços del reemplaç del
1912.
Desitgem que tinguin un servei bon feliç i quan ans millor retornin a ses llars.

tonio Lidón Pablo Roca, Mercedes de Oolubi, Conrado Torner.»

REGISTRE CIVIL

Inscripcions últimament verificades.

NAIXEMENTS

Artur Grivé i Grivé.
Concepció Vives i Pié.
Maria de Misericordia Capdevila Damunt,
DEFUNCIONS

Antón Magrané i Pàmies, 29 anys.
Josep Lladó Alcntorn, 79 anys.
Sofia Baldrich i Mala, 21 anys.
MATRIMONIS

Ramón Figuerola Genius amb Adelaida
Pasalaigua i Icarí.

BANCO DE

Cuentas comentes de la clase obrera
Han ingresado en esta fecha:
Por 167 imposiciones siendo
20 nuevas
80.690*35
Se han devuelto á petición de
95 interesados
31.978*43
Valls 3, 5, y 7, de Mars de 1913.
E L SECRETARIO,
JO*0J£ O MMMkMUMBMM
AYLÀ

"TARRAGONA
Ha mort a Madrit el senador per aquesta provincia D. Agustí Sardà i Llavería.
El finát desde una posició modestíssima,
inóreos a son constant treball, havia sapigut enlaiiarse a alts càrrecs, essent ja la
tercera vegada que era el·legit senador
per Tarragona.
Descansi en pau.

VALLS

AGRÍCOLA"

Preu de suscrípciò: 8 pésetes V any

Director-Propietari
D. J. Mestres Miquel, Director de la Cátedra Ambulant d4 Agricultura,
Redactors
D. Jo«ep Valls, Inginyer agrònom de la
provincia.
D. Llnis Ballester. Jrerit agrònom.
D. Salvador Martí Inspector provincial de
Higiene pecuaria.
D. Francisco Ballester Castelló, Director
del Laboratori Químic Enológio de Valla.

La Junta local do protecció a 1* infancia
i repressió de la mendicitat ha fet circular
unes fulles, quin hormós contingut no podem menys d* insertar:
cHace más de un mes dirigimos a çste
pueblo una alocución impetrando de sus
generosos sentimientos, una limosna para
Secretari
la obra que patrocina la Junta de Protec- D. Lluis Carbó Pan ía. Propietari.
ción a la Infancia y Represión a la MendiAdministrador
cidad de que formamos par
Suponemos habrá loido dicho documen- D. Francisco Nel·lo, Advocat.
to y penetrado del valor social que repre- S4 envían números de mostra a qui ho desenta nuestra institución, cuyos fines son mani.
proteger a la infancia desvalida, esos tierRAMBLA S, JOAN 62. TARRAGONA
No podem menys d* endreçar un justisnos retoños de nuostr raza, a quienes cosim aplaudiment, al digne regidor catalamo a hijos les debemos sustento, cuidados
nista D.' Josep Monsferrát, que cumplint
y educación; asi como el extinguir la mencom a bon ciutadà do U t o m catalana, indicidad explotadora y auxiliar a la indit« iessá de Y Ajuntament, en la sessió pasgencia ver
ole, que entre una vida do
sada, que ajuntés !a seva veu a les moltes
de totes clases
miseria y privaciones y con los quo hemos
que per tota los indrets de Catalunya s*
de ser misérieardiosoa en nombre de Dios
a
han aixecat, demanant la dor< gaoió del
y de la Humanidad.
decret d4 En Barroso atontatori al dvo C Por talos motivos no iudamoi qua da la
tala i a la integritat de l4 Institució Nota*
cultura, mor,
I y patriotismo, dejo
rial.
^
de seound , ba en tan magna empresa,
Fem extensiva lá enhorabona als demés
que requiere los esfeu
íe todos, por lo
legid-.irs do i' ajuntament quo aprovaran
que lo incluimos ,un boletín de subscripper unaniíritat la proposició de) 3r. Monción para «pie ?e sirva decirnos con que
serrat.
cantidad desea contribuir a ella.
Esperando quo nos atienda según sus
íe esta Junta
En aquesta.setm«na els candidats a di- fuerzas y bien eñtündl
11 1 XA
recia como mejor u.a cantidad m*
putats provincials recorren en automóvil
-ida me-, le expresamos nuestro
els pobU•-• de l4 extensísaio) dist
elec- reiíei
profundo agradecimiento asi como ha<
toral do V¿il!s-Montblanch.
4
Dijous on el centre d Unió Republicana mos votos por -quo e"; oiolo se lo recom- ¡
pon
hi hagué un míting eleotoral.
Aprovechan la i
>n para manifestar
Foren us do la paraula els Sp£. Perelló,
icidn esFerrer, i Nouguós, díj
>rts per a V. su mr.yor aprecio y d
BALDRICH, 48.-VALL8
toS,
fo.
I
m.—El
A
¿denTarragona-Reus-Falset.
olfo Vio
El
- Carner i Domingo (D. Matoll) te, Juan C
4
Imp. de E. <
lt, Bahli ich, 48.—Valls.
arribaren al Centro a dos quarts d una de Dr. Manuel Tarrés, Pbro., Juan Roset, An-

POSTALS

es per a 1.

blapissos KOH-1-NOOR
SELLOS CAUCHUCH
VISTES DE VALLS

;s WIGTY
Objectes d* escriíori

PATRIA
MW

m

Hg*

PARA
SI

j sil comarca

IG-LESIA 12, 2.'
COMERS DE QUEVIURES
I>»

JOAN RIBE
BALDRICH, 37. •• VALLS
8e| recomana aquesta casa per la bona oalitat deis artioles que expendeix, a
dreus sumament eoonómiohg,
Artioles de oererla de tota olasse; espelmes olasse 1 / a T20 ptas. kilo, olasse
extra a l,8u ptas. kilo,
Extens assortit de pastes italianes y d( ou.

ünich dipòsit de 1* acreditada PASTA "SARROB"

Fábrica i' Alcohol l i e , y Aguardent y Licors
AIXAROPS Y HORCHATES
DE

Francisco Castellet
V A L L S (TARRAGONA)
PROVÉU E L

ANÍS

PHSTELERIH
Ï COLMADO

AVISPA

y os convenceréu de sa superioritat.

BALDRICH, 42. VALLS
Gran surtido de Quesos, Mantecas y conservas de todas
clases.
Pasta de huevo fantasía y productos Maggi para sopa'

EXIGIÜLO PER TOT ARREÜ

GUROS

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

Incendios
Vida
Cristales
Accidentes

SASTRERIA
DE

Doseph Català p Folch
CUTO DE SflflT OüRGUER, 5 r VALLS
Gran existencia en géneros de totes classes, en llana,
vellut y dril. Especialitat en la mida.

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

BRODATS A MÁQUINA

Enfermedades
REPRESENTANTES RAMON CASAS
IGLESIA, 12 Y 14. - V A L L S

ROYAL

INSURANCE CO. LIMITED
SEGUIOS eONTRfl INCENDIOS

Compañía Seal ie Segures contra Incendios
FUNDADA EN LIVERPOOL EL ANO 1845

Capital suscrito L 2.944,680

Capital desembolsado 441.702

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

• SE FAN DE TOTES CLASSES Establecida legalmenfe en Espaíía por D. del G. de V de Octubre de 1872
el desastre de San Francisco de California, la compañía ROYAL ha pagado de
PER A LOS ENCÀRRECS A LA SASTRERIA una Eu
sola vez, la colosal cantidad de más de 40 millones y medio de pesetas, sin necesiDE

GAIETÁ CASAS
7, CARRER MAJOR, 7.-VALLS
S' ensenya a brodar a máquina.
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dad de tocar sus reservas.
Los siniestros se pagan en Barcelona.
Primas económicas,
1
Agencia General de España, Plaza de Cataluña, núrn. 15, J. CALSINA Y S ER
I x G.
Representante para los partidos de VALLS, MONTBLANCH y VENDRELL,

RAMON
calle de la Iglesia núm. 12 y 14. 2. - VALLS.

