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.hume 'forasfer BI~omó Acivocat ha
obert lo seu des-
patx al carrer de

Santa Tecla, 27. 'Hores de consulta, de 9 a 1.

ten, ccnten que també son aixís, grises, obs-
cures, abrigallades amb boires, inspiradores
del sant treball tranquil i continuat, i sent
l'orgull, un xic pueril potser, de que la seva
-Barcetona s'assembli talment a n'aquelles.-
Banda de 'dalt, la córpora de les montanyes
esfumades i magestuoses coronades de neu.
Unes Catedrals milena ries, ennegrides pel bes

. temps, segell d'eternitat.
Encar escolta la.remor dels boscos, que sa-

na com una coral vagnei-iana. El bon treballa.
dar s'hi encantaría beatíficament, pro a casa,
la muller, dolça com una bresca, FIs fills, ma.
nyacs com coloms casolans, l'espt!ren... Sent

• anyorar-los i s'aixeca a cul1ír-Ios-hi unes bran-
ques florides de romaní. Contempla de nou el
cel i les montanyes, i l'urbs inmensa, i em-
prén tost la devallada. Dos estels par pallegen
ja per entre una clariana blavisca.

Arriba a casa. La dolça muller amb tot l'a-
gomboi dels fills surt a rébre'l. El bon treba-
llador els hi ofereix, com a més sants, les
branques florides de romaní, í'Is amoroseix
amb petons llares i ressonants. Després els
esguarda tendralment, i un glutiment d'emoció
ubríaga l'ennueg-a .. , No sabría dir-los-h¡ rés ...
I tot recitant mentalment aquells versos den
Maragall, en que l'altíssim poeta -esplaia boja-
ment i sublím son amor a l'esposa i als fills,
se'n entra cap dins de sa cambra a treballar ...

Era feliç ..

AIRES BARCELONINS

:r

,} HORES PLATXERIOSES
I Está plujosa la-tarde. El mar udola fosca-

ment i desde'ls cims de les serres properes,
s'oviren les montanyes d'enllà coronades de
neu. Día trist, melancónÏC, diríau. Mes no ho
espas per a tothórn. En havent dinat, desde la
finestra de la cambra amorosa, el bon treba-
llador les contempla, i neix en ell el delit d'en-
filar-s'hi a rabejar-se d'aire pur. I part ardit i
coratjós,
.La terra es molla, fangosa, i'I vent el debat,

Com una branca. Els romanins florits ballote-
gen nerviosament, i la pineda espolsa les tofu-
des caballeres el! un gest foll de penitenta.
Piula un aucell minúscul aletejant en una. ver-
dissa agitada, j pel cel en passa una volior
cap ·baix de la fondalada, furíenra com un
grop de pedres. El bon treballa:dor se planta,
seré com una estàtua, escoltant amb .un delit
armoníos al cor els xiulets del vent. Després
prossegueix la ruta cap amunt, joiós, varoní-
vòl, somrient i tot. Una cançó de lluita li bro-
llacom per miracle dels llavis. El vent xiula,
xiula ila pineda gemega dolorosament, pro el
bon treballador no's detura fins al cim,
, Esa dalt ja. Esguarda '1cel, i entre la dra-
peria funerària, un Henç rogenc veleja airo-
sament, com una senyera triomfant. Torna a
cantar. Ou la seva veu surar per demunt de la
del vent, i n'hau joya inefable. Aleshores s'as-
séu'al .mig caient de les dugues serres. Banda
debaix, ovira l'inmensa urbs en volta en boires
de cendra. Passa per sos ulls la bella visió de
les grans urbs europees, que son el cervell i
le.sentranyes de I'Humanitat, les quals, cop-

El número último de «El Cultivador Mo-
derno» está dedicado en su mayor parte a la
obra del eminente bacteriólogo español doctor
jaime Ferran. En él se estudía la personalí-
dad del conocido microbioíogo, exponiéndose
la fecunda y trascendentallabor de su ciencia,
esbozandose su obra para el tratamiento por

Angel cie la G_ Grau_

medio de vacunas y sueros de las enferrneda-
des ínfeccíosas del hombre .

Los servicios prestados por Ferran a la vi-
nicultura en su labor de seleccíon de los fer-
mentes elípticos, la obra de este bacteriólogo
en los medios de comhatir las epizootias que
a menudo diezman nuestros ganados, sus pe-
regrinages en las Balcares para combatir el
«rouget» desarrollado en las piaras mallorquí-
mis, la importancia excepcional de sus sueros
y vacunas polivalentes para prevenir y curar
las diferentes infecciones de los ganados, se
hacen resaltar en el notabilísimo trabajo de
que hacemos referencia .

La abundancia de grabados que lo ilustran
dan una idea Iig era de la di versídad y cuantía
de la obra del eminente bacteriólogo español,
cuyo nombre citado con respeto en todo el
mundo científico, ha de serlo tarnbién por los
ganaderos y agricultores.

La idea de darla a conocer, contribuyendo
así con ello a difundir entre nuestras clases
agrícolas una personalidad y un Centro, como
es el Instituto Ferrán que tanto puede contri-
buir al progreso de las principales riquezas
españolas como son la agr ícola y la pecuarta,
sugerida a la irnportante ilustración agrícola
de Barcelona «El CuIti vador Moderno,» es
oportunísima.

La santa Missió i'l poble
Les sal vadores idees, exposades en los dos

articles publicats en aquest setmanari comar-
cal sobre la santa Missió, me donen peu el fer
alguna indicació de farsa interès local relacio-
nat amb los bons resultats que s'esperen en la
reforma de les costums per lo qual es factor
indispensable la pau interior i exterior, indivi-.
dual i colectíva per medi de l'observancia de
la llei divina que mana conservar l'ordre i
proibeix perturbar-to; tal com ho predica la
Missió.-Molta pau als que observen la llei del
Senyor i no donen escándol-digué'l reial
Profeta Davit. Sant Tornàs fixa amb tota ela-
retat lo concepte de la pau amb aquestes po-
ques paraules: pau, diu, es la tranquilitat del
ordre. Totes les coses (morals i materials) es-
tan en pau, en verdadera quietut quan están
en ordre; alterat aquest, queda també alterada

. aquella. Los platerets d'unes balanses (per
exemple) están en pugna, en desordre, men-
tres no guarden lo fidel equilibri: no gosen
de pau.

Una colectivitat, una població en tant gosa- '
.ráde pau en quant guardi la moralitat en sos
actes humans, ja' individuals ja colectius, lo
que obtindrà mitjansant la fidel pr áctica de la
justicia com a virtut moral cardinal que incli-
na al home a que doni a quiscún lo seu dret,

'trencat lo qual se romp l'ordre i per lo tant
també la pau.' La justicia com a virtut sosté la
moralitat dels actes del home, puix se funda
en la llei eterna i en la recta raó: modera, re-
gularísa, relaciona d~~udall1ent les propies

AC Conca Barberà - Gazeta de la Conca (Montblanc) 08/03/1913. Pàgina 1



accións de cada un envers los altres. Es ess
cial a la, societat per a comunicar-li vida
prosperitat. Faltar a la justícia es fer un ro
una injuria; es fer una contra llei, comet
una iniquitat, aixó es, pertorbar l'ordre es
blert segóns les lleis divines i humanes, al
rar la pau de les societats, o gremis o colec
virats de qualsevol classe que sian com tam
individualment. Es propi de tal virtut ma
reto-rnar les coses mal adquirides, reparar 1
danys causats, no enganyar, cumpl ir los tra
tes, pactes, i respectar, mes be, donar a qui s
el seu dret; coses aquestes altament moralis
dares i socials, i sobre les que insisteix mol
ssim la prédica del missionista en nom de D
i del be de la societat; en gran manera 'ben
ficioses a tothom, i de les que, posades
práctica, ne resultaria un gran be material
moral al poble. Al contrari, de no ser obse
vada la finalitat de la justicia, ne resulta 1
presio, la tiranía, lo despotisme: factors d
desordre, tal com ho digué'l profeta Rei en
sagrada Escriptura: he vista l'Iniquitat i
contradicció en la població, .. nit i dia per s
bre ses muralles s'hi passejará I'iníqmtat i
seu centre s'hi trobara quimeres i injustícia
i en la plassa i reinará la usura i'I engany.

(Seguirá.)

PETIT POEMA

LA SíNIA
Que Se sembla [Mare de Deu! la sínia a 1

nostra vida. L'impuls del matxo o del burr
que roda la palanca es ni més ni menys qu
l'alé de vida mondial, la cadena que azuartt
els catúfols de la vida dels pobres mortals
aquells el símil més just d'aq uestos.
, Els catúfols se fican a l'aigua, ~'engurjan

esdevenen plens; es els moments de m'ixer
plens d'esperanses i pervhidrers riallers.

Van pujant plens tot vessant-se per el carn
com si llensessin part de llurs ésperanses ria
lleres.

Pujan i al ser al óbit aboquen tota sa carga
escampant-se l'aigua re-gant els camps i fe
condant els horts i regadius amb llur sava
Llavors representa la plètora de la' joventut
que vessa totes ses il-lusions d'una vegada
d'amor, de goig, de plaer i de ventura.

'Ja van capdellant de descens i alla vars lla-
grimejen la sobrera aigua que s'escorra de
dins d'ells com si fos o representés els primers
plors del desengany, del dupte i de la pena.

Ja son aixuts del tot i cap per avall I repre-
senten la posta de' la vida, trista vellesa, sens
esperances, sola, abandonada, que sols busca
segur refugi allí al cel, port i terme de la sal-
vació del home qu'es nat per ell.

Segueix l'impuls rodant, rodant ¡ la sínia
grinyolant sempre, omplint son comés, pujant
i baixant catúfols, en eterna tasca de vida i
mort.

Una sínia sens catúfols no treuría aigua,
aquest món sense vivents, fora UR desert sen-

se profits de cap mena,

-¡Mare de Deu! que s'hi sembla una sínia a
la vida humana dels mortals; es llur modo de
'ser, fet i pastat, tant, qu'ells mateixos del viu-
re sobre aquest món sentiré u qu'en diuen ...
¡a rodar la sinia!

Emili :Pascual i Amigó.

Normes ortográfiques
de l'Institut d'Estudis Cataláns

VII
S'escriurán amb l doble (pronunciada l més

1) no sols els mots com carretel-la, pot xinel-li.
en els quals encara sol pronunciar- se el dit só,
pjI}.9 ~.P tors ~l?gl9t~ ~ru9.jt~ 9q~ ~n 1J,ªfí pre-

senten II en els quals la transcripció tradicio-
nal catalana li (pron, l més 1) ha estat reem-
plaçada per la transcripció castellana 1 senzi-
lla; tals son, entre altres, aílegoría, allitera-
cio, allocució, allutr ópic, allucinar, alludir,
apellar, bellicos, canceller, capillar, cavilla-
cio, céllula, circumvallació, col1aborar, collap-
sus, collateral, collació, col1ecta, conega, co-
llegi, collissió, collocar, col1oqui, constel1aCió,
cristallografía, destillar, ellípsa, emo1lient,
equipollent, excellent, expellir, filloxera,' fia-
geJlació,follicol, gallicisme, idi11i, íüegal, ille-
gítim, i11és, illicit, Illirnitat, illuminar, illusió,
íllustre, írnpellir , installació, inte1ligent, libé-
llula, mal1eable, maxillar, mellíflu, metallur-
gí~, millésim, nullitat, oscillar , palladí, pallia-
riu, pa1las, palli, para1lel, parallaxè, pollen,
póllux, pollular, pussillanim, rebel1ió, repellir,
satéllit, sibil1a, sil1aba, sil1ogisme, sollicitar,
vacillar , velleitat. '

Però mentres no es conving-ui representar
la l,palatal altrament que amb el símbol' ll.
(Ex.:' aquella, aixella, sella ,) lal doble serà es-
crita intei calant Ull punt entre les dues I 1: ca-
rretel 'la, potxinelli, colIeg i, intepigencia,
etc .
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VII1 '
M i n anteriors devant de consonant:
Devant de b, p i-m: s'escriurá co:pstantment

m, Ex.: ambre, .tomba, ombra, combustible,
embenar, imbibiciò, ample, pampoí, rompre,
omtiadir, emparar, emplujat, t:mpunit, lm-

piadós, commoure, commensurable,commu-
ar, emmalaltir, emmagatzemar, emmirallar,
mmens, immortal, immediat, immersió, im-

missibie, imminent. ' '
Devant de j, s'escr iur á per regla general m

Ex.: camfora, àmfora, emf asiJimf a, nimfa,
riomt , amfibi, amfiteatre,' simfonia, etcdatic.

Excepció: Els pr efitxes con-, en', i Ú'l- (que
arn vien la n en m dtt.V:lOt de v, p i m) conser-
en la n devant de f:' confegir, confessar, con-
Çlr, confondre, con f1'aria, enfebrat, enfeinat,
niortir, enfosquir, u/forcar, enfredorir-se

. '
pera etoiaiic> emfisema, emfragma,) inflar,
niant, infinit, influent, així caní. infern inie-
'or, " ,
Devant de n: s'escrÍllrá 11 o rn (lila mp) d'a-

ord amb la pronunciació. Ex.: ennuvola'r-se.
nnegrir, conniuencia. innecessari, innova-
ó, innat, condemna, utdecane, solemnial, am-
'stia, columna, danvnaciá.,

DE LA. VILA
Hem disfrutat d'un temps mol 'abonansat,

mb sal expléndit, si be les marinades de mars
n sentir sa hurnitor fresca,
Pels camps los pagesos s'afanyen a conre-
r, llaurant les vinyes i cavant-les,·

~
Avis d'administraci6.-Preguém a tots los qui
guin algún encarregat en aquesta vila per a
gal' la suscripcio de GAZETA donguin ordre
r a efectuar-ho" aixís com també, demanem
ots los qui estiguin en descubert, .procurin
sarse al corrent per tot aquest mes,

'~

Aquesta setmana s' ha notat farsa moviment
ctorer amb anades i ving-udes d'automóvi!s
mb tçrsa moviment en los centres electorals,
nt en lo de la candidatura republicana I esta-
rta en l'«Unión 'Republicana,>! com' en 10 de
monàrquica, a casa de D. Josep Alfonso,
Com es natural tots los candidats se mos-
n farsa encoratjats í esper ansats en 10

_ 9_mí.

Se fan diferentes pronóstiques, però aviat
los números donaran lo goig a URS i la desil-lu-
sió a altres. ' '

Creiem que'l candidat fill,d'a.questa Vila; 10
nostre particular amic i distingit advocat don
Matíes Guarro, obtindtá idels nostres compa-
tricis lluidíssima votació, qu~ li fa augurar un
complert triomf. ' - .

'~

La Santa Missió.-Comvam anunciar, dime:'
eres a dos quarts de vuit del vespre sortí de la
par-roquial de Santa María la professó de la
Missió cap a la parròquial de Sant Miquel, can-
tant 10 Miserere. La professó fou molt lluída,
anant-hi nombrosa comissió de la Puríssima

"Sang, l'associació de la Vetlla Nocturna, dife-
rentes autoritats, fidels, la Rda. Comunitat de
Santa María, -la de PP. Franciscans, clerecia
de Sant Miqueli'Is nois de les escoles públi-
ques, fent-hi llúm. Era presidida per una su-
perba imatge de Crist crucificat, duta amb ci-
rin eus i per la Vera-Creu, Los missioners fa:
'ren rebuts per una comissió presidida pel ;.;e-
nyor Rector de Sant Miquel a Sant Francesc i
al arribar aquests a ia segona de les dites pa .
rroquies, desprès d'adorar la Vera-Creu i can-
tar los nois himnes apropiats retornála profe-
ssó, cantant les Lletaníes, cap a Santa María,
on se' comensaren los primers actes de la
Missió.

.Lo temple s'omplí'de gom a gom, com llos
carrers per on passa la professó qu'eéen plens
de gernació. La predicació dels missionistes,
P.Font í F. Josep .Molné, aquet, jove compa-
trici riostre, es molt agradable a la gept, assis-
tint a tots los actes que fins avui s'han cele-
brat amb gran concurrencia'de fidels.. ~

Continuació de la llista de, suscripcié a fa-
vor. del pobre cegó Martí Cartañá (Xirnenes):

Jaume Vendrell, 1 pesseta; Baptista Sans,
..3; Agustina Folch, 0'50; Ramon.Oíné. I; Joan
Casada, 2; Joan Poblet Teixidó, S'; Francisco
Gaya, S; GAZETADELA CONCA,S; Josep Rosse-
lló -Parnés, 3; Isabel Llauradó, o'so; N. N., 5·
Amb la suscripció oberta en lo número ante-
rior, puja 1:S6'so pessetes.

Se reben donatius a la Farmacía de D, Fe-
lip jové i a l'Administració de GAZETA.. ~.

En 10 teatre de la "Artesana» dijous s'hi feu
funció a benefici del desgraciat cego Martí
Cartaña, trevallant gratuítament los artistes,
i posant-se en escena les 'sarsueles «El Reclu-
ta» i «Misisipí.> '

Alabem com se mereix .aquêt acte de ca-
ritat;

. ~'

Dimars i dimecres per, averíes de la fabrica
de electricitat hem estat, als vespres i nits, a
les fosques, amb greu amoino del públic, qu'a-
ra no sab avenir-se d'anar a les fosques. Tal
met eix sense la llum elèctrica" pert lo movi-,
ment capvespral de la vilà lo seu típic aspecte- ,

, ~
En 10 númeropróxlm publicarem la darrera

llista de la suscripció iniciada en aquestes pla-
nes pel monum~nt a Mn. Cinto Verdaguer.

~ .
Lo día 9 del passat febrer tingueren lldc en

l'Escola Municipal de Música de Barcelona les
oposició ns al premi de violí, que es la .mès alta
distinció que's pot alcansar en lés díferentes
acaclemies d'aquèlla capital.

Eren quatre'ls sobressalients opositors i for-
maven 10 Jurat cinc professors, qui tots, me-'
nos 10 president, ensenyen en altres escoles, i
per unanimitat concediren 10 disputat premi
atnostre compatrici, D. Josep M.a Pedrol i Pe-
drol. '

Tota la premsa de Barcelona s'ha ocupat
amb elogi del nostre amic publicant també al- '
guns periódics 10 seti retrat. Nosaltres juntém '

, al general elogi la mes coral enhorabona al
amic premiat i a la seva familia, 4esl~jant-lí

~
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Ga%et:a de! la :Conea
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Informació vinícola
En els punts productors de }el' províncies de rBarcelo-

na i Tarragona s'hi observa una mica de retenció a Iee
con.pres, que's fan pausadamsnt sense pressa i oveint a
necessitats corrents, havent-se lligat alguns tractes amb
blanc del Pan adés de 130 a 21 pessetes i Amb blancs
també del camp de Tarragona de 16 i ~o a 26 pessetes
hectólitre en la propietat.

El corners de ví a Fransa está molt ensopit, Ja calina
es quasi absoluta en les transaccions, pronunciades en
les, expedicions, i se troben sospesoe els tractes amb vins
futurs.

Les regions alacantines i valencianes més en negocis
directes amb aquells mercats, veíns uoatres, ee ressenten
quelcom de la fredor d'operaciona que allí hi ha. Peró
es l'element especulador i comerciant que sembla vol-
guer afluixar, mantenint la propietat la mateixa íntran-
sigencia, no conformant-se amb les ofertes que se li fan
,i preferint rebutjar-les abans de vendre a cotíeacióna
inferiors a les obtingudes fins ara.

(De la casa Armó, Maristany i O.a)

gloria i profit en, sa carrera artístiça.
Per de promte, sabérn que ja ha sortit per a

.l'extranger ventatjosamene contractat.
Que grans triomfs coronin lo mèrit artístic

del nostre amic.
, ~

Horari per la Sta. Missió.-Día 9, a dos quarts
de vuit del matí, Comunió general pels nois' i
noies, en la quecombregarári algúns per pri-
mera veg-ada. A la tarde, a dos quarts de 4,
professó de nois i noies cap al santuan 'de la
Serra i sermó per un dels PP. Missioners,

Del día 10 a116, a les onze, .exercicis pels
joves, especialment pels associats de .Mar ía
.Irnmaculada i St. Lluís' Gonzaga.

Día 16, a dos quarts de vuit, Comunió gene-
ral, a la tarde, professó, sermó i benedicció
papal..

A la tarde dels últims dies los PP. Missio-
nistes visitaran als presos i malalts.
t ~

'En lo districte provincial de Tarragona-Ven-
drell s'hi presenta candidat, a la reelecció'l
nostre bon compatrici i procurador d'aquella

. vila O. Emili Folch, amb totes les probabili-
tats de sortir triomfant.

~
Lo derrer número qu'hem rebut de «La

Opinion,» setmanari qu'es publica a Grano-
llers, es de 8 planes i esta dedica! al sabi me-
teorologista català D. Dionís Puig.

'Es un número qu'hónra a I'inrel-Iectualírar
d!aquella vila i digne del homenatjat.

, ~
=ACADEMIA: De corte y'confeccion de ro-

pa. blanca, fiares y bordades al oro y en otras
clases, especialidad en equipes para novia y

,canastillas, abierta desde esta fecha en esta
villa, calle Mayor, n." 150, Colegio de San Jo-
sé, bajo la direccion de la Profesora D. a Ma-
ria de los Angeles Albert y Cantó.
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DE LA CONqA~
BARBARA.-S'han incorporaj a la Caixa de

Recluta de Tarragona per ser destinats a Cós
los soldats del reernplas de IgI2: .josep Sau-
mell Bella; Joan Rovira Tous, josep Martí Ro-
ca, Ramon Vallvé Miró i Ramon Miro Grau
com a redimit. '

- La Companyía que actua en la «Artesa-
na" d'aqueixa vila, los dissaptes de les dos
últimes setmanes, va posar en escena. en lo
teatre de la Societat, algunes sarsueles, de
genero xic, .representant-se, entre les que re-
cordem, «El Santo de la Isidra ,» «San juan de
LUZ," «La banda de trompetas,» «Apaga i va-
manos,» i «Pantalones en danza.s

L'assistencía més que regular.

ESPLUGA DE FRANCOLí.-Lo passat dissapte
van passar per aquesta vila un centenar d'a-
lumnes del sisé curs de medicina, acompanyats
dels.seus professors, i altres disting-ides per-
sones, en excursió d'extensió universítaría.

Com que en dita excursió hi anaven també
deu o dotze periodistes, representant li la ma-
jor part dels diaris que surten de la capital ca-
talana,suposém ja enterats als llegidors dels
detalls de la excursió i, per lo tant ens' abste-
nim de consignar-los.

Peró, com a espluguíns, si que'ns plau molt
Unir la nostre felicitació a les moltes que ha
rebut t'acabalat propietari de la Font del Ferro
D. Sal vador Roca, per la excel-lent disposició
i deréccio que tingué per 'a fer agradabilíssi-
ma la estada dels distingits hostes. .

- 'En «Lo Niu Tranquil» s'hi va estrenar
la traducció en 'catalá del 'drama «Entre Rui-
nas» deguda a D. Josep Masalles, director de
escena d'aquella societat. l, per fí de festa, una
obreta original del esmentat senyor.

- Han comensat los trevalls per a la col-
locació de la marquesina i embàldosat del an-
dén de la estació del ferro- carril, Per los pIanos
~Ileb,m v~t es ,U,ij~ cosa ben bo.nica,
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SERVEYSURGENfSy ECONÓMICHS

La Secció de Vinicultura del Sindicat
Agrícol ha encarregat la construcció del Ce-
ller Comunal a D. Pau Bar tolí de Reus, baix
la ínspeccto i direcció de D. Pere Domenech.

Estant ja acabats los treva lis de desmont de
terres, s'ha comensat ja la obra d'una, manera
definitiva.

- Falta ja molt poc per a cubrir los gastos
que ocasionara lo pintar l'interior de nostra
iglesia parroquial.-R.

- Lo nostre estimat amic en Josep Masa-
lles ha escrit una xamosa pessa amb un acte
titulada «Els apuros d'una. minyona» la qual
va estrenarse'l diumenge passat en lo teatre
«Lo Niu Tranquil» obtenint. un éxit extraordi-
nari. Es una 'comedieta on hi abunden els xis-
tes naturals i expontanis; per aquest motiu
distregué molt a Iaconcurrenc¡a. Rebi la nos-
tra més coral enhorabona.-M.

Sindicat Agrícol i Caixa Rural d'Esplu-
ga de Francolí.e-Batans setmanal:

Cobrat.-Per interessos, 98'65; rebaixes, 300;
lletres, 1720; imposicións, 3680; per' guano,
277'85; per llibretes, 0'75; total, 6077'25; suma
anterior, 66436'79; total general, 72514'04.

Pagat.e-Deixes, 2260; interessos a llibretes,
129'50; per pòlisses, 2'50; total, 2392; suma an-
terior , 59685'80; total general, 62077'80.

Resum. -Cobrat, 72514'04; pagat, 6~077'80;
caixa, 10436'24.

Espluga de-Francolí 2 de Mars de 1913.-

LLEGUMS: Fasols, de 25 a 26; fabes, de 13 a 14;
fabòns, de 13 a 14; vesses, de 14 a 15; sigrous, de 18
a 20; llobins, de 9 a 9'50; erp, de 11 a 12; guixes, de
12 a 13.

TUBEROOLS: Trumfes, de 1 a 1'10 arroba, ,
AVIRAM: Gallines, de 7'50 a 8 parell; pollastres, de

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

a 2'10 carnicera.
OLIS: de 5'50 a 6 quartá.
VINS: Negre, de 1'40 a 1'50 grau; blancb, de 1'60 li

1'75; per fondrer, a' 1; alcohols rectificats, a 130 hectó-
litre; destilats, sense existencies; anissats, de 8 a 10 arro-
ba; misteles, de 40 a 45 bectólitre.

Gra.:n. eoo:n.oJ::r.lía.
Havent travat entre'Is meus interessos i'Is de la Com-

panyia una possible armonia, mitjansant una concessió
especial per '5 anys qual plSS80 caduca al 28 de febrer
de 1918, a fí d'organisar los preus deis recados entre
Montblanch i Barcelona i vice-versa, a continuació poso
la nota de preus' a regir d'ara endevant:

Pel' un recada que no passi de 1 kilo de pes. Ptes. 0'20
Per • » »5 » 0'35
Per un décim de la Lotería 0'10
Per un bitllet sencer de la Lotería 0'25
'Per acompanyar a una persona 0'25

Los recades de compromís o de diners seran transme-
sos per la tarifà que segueix:

Per la cantitat de 100 Ptes, 1/2 p%
Pel' » 100 a 500 Ptes, 1/4
Per»» 50011 1000 • '1/8 >
Per la canti tat de 1000 a amunt, preu condicional.

Se garanteixen com sempre totes les operacións mit-
jansant la firma.
, No més se despatxen assumptes legals o reservats; i

en cap cas admetré en la meua companyía res que siguí
contrari li la moral.

Servei permanent tots los dias fenyers,
Despatx-a-Barcelona: Central, Flor del Lliri, 4; sucur-

, BsI, Paseíg de Gracia, 62, calmada (aprop del' baixador.)
.A. Montblanc:b: J. Ferré (Tupinamba.)

La' senyora Serafina
s'enfadáamb un peixater
perqué atravessant .la Rambla
amb un cove ple da peix
va tocar-la amb una pota
de llagosta, sens voler,
i a més de donar-li Ull susto
va esgarrinxár-li'¡ ~cIStèH; ,

,'~osa qua passat no hauría
si l'hagués dut tapadet
en lloc d'ensenyar l'espatlla
com si vestí t no portés.

Escolti bé, Serafina,
, el consell que li daré:

si un altre cop l'esgarrinxen,
calli i sigui conseqüent
sofrint bumil les moleatias
qu'está causant als demés,
ciu tot lo día's passeja

, arn b un enorme barret
que té un ruedo molt més ample
qu'un cove de peixater,
subjectat amb una agulla
qu'és un perill inminent
pels ulls dels distrets que passen
Una bora lluny de - vosté.

H ~ AB,BAGONA AGRÍCOLA"
REVISTA MENS rrAL

Preu ciesusc:ripció: 8 pessetes l'any
Director propietari: Don J. Mestres Miquel

(director de la Oátedra Ambulant d'Agl'icultUl'a)

REDAC l'ORS; Don Joseph Valls, Enginyer agronó-
mich de la provincia.-D. Francisco Ballester Oaste-
lió, Director del Laboratori Qufmieh Enológicb de
Valls,-D. Salvador Martí, Inspector provincial d'Hi-
giene pecuaria.-Don Lluís Ballester, Perit agró-
nom.e=Secretari: Don Lluis Carbó Pareta, Propi e-
tard.s--Administrador. D. Francisco Nel-lo, Advocat.

Se suscriu:' Imprempta d'Artbur Monmany, plassa Ma-
jor, Montblanch,'y Rambla de Sant Joan, 62, Tarragona.

SALVADOR MARTORELL
'li'

RECADER DE REUS A MONTBLANCH l VICEVERSA
Dos viatges diaris (matí i tarde) i combinació amb los Recaders

de Lleida, Tarragona, Tortosa, Falset i Mora d'Ebre.
-----,-(PUNTS DE PARADA)I- _

REUS: I MONTBLANCH:
Carrer Llovera (Padró) 23, PI à M' 14 f t
pis segón i Plassa de Prim, ass .aJor, .' erre e·

saló de Ilimpi!1-botes,. na Cholis.
Se curnplelxen amb prontitut i economía encàrrecs de tota mena.

Servei útil i córno do per a tothòm '

Joa.':n. 'Ruiz y 'Porta.
............ Procuracior ciels Tribunals ..

Illendez nuñez, 6, 2.6n 1.a , TARRAGOnA.

HfCBDfR Uf MOnT8lHnCH H 8HRCnOnH V UICfUfR8H
VA y VE TOTS LOS DIES

Llochs d'avís: A Montblanch, casa Matíes Torres
carrer Major, 52, GO!.l'istería.-A Barcelona, Centre
de Recaders, Hospital, 9 y plassa Oomereial, 10, teléfon
1909; devent del Born.

Los encárrechs se van a buscar y's duen a domicili
conforme indicació. Se respon d'ells; y'ls eu metálich
pera salvar responsabilitats, s'exigeix se declarin ma-
nifestament.

Mercat d'ahir a Montblanch
CEREALS; Blat, de 15 a 16 quartera¡ ordi, de 10 EI

11; civada; de $ li 9.
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Eal:rl.ea:r5.o de ~all:fogò::r:l..a de' ~5..~oq:rp
.:::::::m::::::. AG U.AS OLOR URADO-SÓDIOAS SULP A.TADAS III::::::::::::::::.

Variedad 'bromo-yodurada en dos de sus manantiales, Y ~icar'bonatado-ferrosa en el tercero' .
De tiempo inmemorial usadas oomo antl-herpêtlcae. ha comprobado la experiencia su accion poderosa contra la esorêíula, artritismo v sus derivados, catarro gástrico, cálculos bítlares, alecciones veaêreas. y anemia

_________________ 4!'- DECLARADAS DE UTILIDAD. PUBLICA POR R. D. DE 17 JULIO 1903 -- ..... ---~-----.----~-----~'

TE~PORA]~A DE BA.'Ñ'OS: 10 de J'un..io á.. 30 d~ Septie:n1bre
~~~~~~~~~~~ Viaje y eot'fI\3spondeneia pori Téflflega (línea del Noflte)

GRAN DIPÓSIT -s. A. GROS·,Máquina de \ serrar de Baldomer Campdepadrós.. '1......... DE ••••••••••••

PREUS:ptes. 2'50 per hora Primeres m~teries pera.adoòs
.Se fan cornaleres a '45, c~nt~ms dotzena !' Sulfats de coure~ _etc~,etc.
Llatps de dotrz;epams a l'50 ptes. dotzena - Representant: :

JAUME VENDRELL (PINTOR) ICARRER DE ST. JOSEPH, DEVANT DE "LA ARTESANA" AR.RABALDESANTAANA,-MONTBLAN~H 'Joan Poblet y Civit. - ~ontblancb.

·-;¡;~-~:-:;~-;;;;-ïPOLVOS INFANTILS Irf\rFONSO·iGE¡~MAN¡S"l' al ENGRÓS V al DETALL ! PEDROL sl ls
Secció ns especials de S b " ¡ , ;:Carrer' Hospital, 101. - BélRCELONt1 :i

I e I B l' BI I I om rerena , :-' -:arn ses, as ens V su er a. • :J a" •
~ • VERDADERA DENTIC;INA e: r !~: '

, miQUEL . mf\NDOLlI LOIMOa aBm rBU LA CUUCIG DBLA UB/. ji MAGATZEM' DE CURTITS ~, . :-. -: .

i
Colls, Punys Confecció de Camises a mida' Facilitan la erupció dentaria. Fan reapareixer la baba, : ~:J •••• III1•••••••••• ············~~:

Corbates ¡ Oalman la diarrea. Treuen lo restrenyiment. Demanintse iS Articles ~n generll p'Grlll rlm de Bl~lteríl ai
o UIt' n t t • a totes les farmacies. :." , ••: . Imes ove a s' I I: Dilási!ie 11"mml" IDlullr LA rB&&UOBDÀ,:1

¡--;I Carrer Baldrkh n 11 I DIPÓSÍT GENERAL i¡ La mís fmrllls plr III IIlIS111 mésIluh :!
54

vas, I ':. ...... .:I (Cori)' I FARIlACIA DE I, ROSELLÓ, CARRER DE GIGNÁS, !a Y 12 ,. T ' T·:
• ..... ~ -. BARCELONA ~~~~!~~!~!~!~~~~~!!~!~!~!!!!!!!!i.

~STABLIMENT TIPOGRÁFICH ~ @,
D" ARTHUR MONMANY I

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

Existencia' de guix y ciment
de les millors classes.

Máquin~s Singer y W. hecler & WilsOh
_ para ooser

- i

Exclusivas ele la Compañía Singer de Máquinas para.
coser.-Todos 108 modeles a Peas. 2'50 semanales.-Pí-
dase catálogo ilustrado que se da .gratis.-Máquinas '
'para toda industria en que se emplee la costura.-Se
venden agujas, aeei te y piezas sueltas a precio del catá-
logo.-· Se hacen toda clase de composturas de Máquinas
de coser garantizando las composturas.

JV\AQUINARIA MODERNA
MATERIAL DE CAIXA
COMFLETAMENT NOU .:r-c-AN C~SA:CO

I Calle Mayor, núm. 90.-MONTBLANCH
PUBLICACIÓ DE PERIÓDICHS y OBRES LITERARIES
: : TRA V ALLS COMERCIALS DE TOTES MENES : :
A UNA O MES TINTES : ': PREUS. VENTAT]OSOS

~J PLASSA MAJOR, MONTBLANCH [!]

I e IIot)- e s Taller de compostures de tota classe; especíali-,
tat en 105 de campanar. Se garanteixen per up

I any. Preus mcdichs. ARTHUR PEREZ carrer. 'Major, al costat del casino «El Fomento.s+-Montblanefr. . DISPONIBLE
LICOR HIMALAYA pastilles X Curen la

FABRICAT PER EN =

tos, asma,
bronquitis, tos ferina y demés afec-

JOAN VILA GRANADA crons del aparato respiratori.
TA.IU~AGONA s~1~u~u~ntotu l~sbou~sfarmades_ DEMANISPERTOTARREU-

~ran'8alnearl·~el'I~~lu~a'~efroncoll'XA.lETS ~:n~~~:!Se~t::i~O~~IO~~:;i:~i:~~:B~~~:a~ :~t~e~ee::'fea~~:~~~Algua ferro-manganosa, bicarbonatada Y molt radío-aetíva.
_ soberana pera la curació de I'anemia, ínsustitaible: pera et
_ . DESENBOTLLO DE LES JOVENETES

Il-luminació eléctric~ als xalets' y al' renombrat HOTEL VILLA:::t EN(~RAlCI.A
'INFQRMES Y LLOGUER I)Iii XALE1'8 A BAROELONA OARRER DEL B.RUOJl'lH, P~AL, ~~NFRA ~i, PE Y.ALENCIA r EN LO l\fETIj:IX ESTABLIMENT'
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