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LQ República de Portugol
Portugal, després d'unes eleccions 1 legislatives
que han constituil un formidable triomf pera'l Govern provisional, acaba de proclamar oficialment
la República pn mitj del frenètic entussiasme del
poble, à despit dels migrats elements monàrquics
que han realisat una campanya indigna contra la
nació vehina calumniant vilment als homes de la
República y escampant noves tendencioses per medi de la prempsa europea. Res hi ha valgut. Portugal sab que la corrompuda dinastia dels Braganzas,
proscrita per la gloriosa revolta d'Octubre, ja mai
més pot regnar à la seva terra; Portugal sab, y aixís ho ha demostrat en evident plebiscit, que la
República "és" la sola forma de govern conipatiblè
am la dignitat y la vergonya dels pobles; Portugal
ha demostrat, realisant en pocs mesos lo que altres
nacions no han realisat en molts anys, que està
perfectament capacitat pera la República y que les
potenctes europees rendintse à Tevidencia, tindràn
forsosament que reconeixeria.
Saludém, al ensemps am eutussiasme, y recansa, k la naixenta República: amb entussiasme, perquè en ella hi veièm la forma de govern dels nostres amors implantada en tota sa puresa per un poble concient y sedent de llibertat; am recansa perquè ella'ns obliga, à establir comparanses que, certament, no resulten pas gens falagueres pera nosaltres.
N.

L'esperit republicà

De tot

—Va morint l'esperit republicà d'aquesta, viln —
me deia, l'altre dia rítmic P.... en acasió de sentir
com una cobla, de gralles mastegava, les notes de la
Màrsellesa tot fent cerca-vila en una, de les passades festes de barri.—Avans, afegí, no's tocava, altra
cosa per aquests carrers en aitals diades.—
—No ho cregueu, vaig dirli, no es que mori, sols
està condormit...—Ens interromperen y aquí finí
nostre diàlec tot just comensat. No obstant, an à mi
em quedaren'ganes d'evidenciar la meva afirmació,
lo que faig ab el present article, qui l'endresso à
l'amic aludit, en particular, y a tots els republicans
qui son del mateix pensar, en general.
L'esperit republicà d'aquesta, vila es tan viu
com en la nostra capital, sempre proporcionalment.
Lo que'l fa semblar moribond es sols l'apatia que la
manca de lluita l i produeix. El sentiment republicà
d'aqui, si no es en la trona, no té oposició; no hi ha
obstacles que l'obliguin à manifestar la seva potensa; es sol, ó casi sol; els esperits que encar subviuen refractaris al ideal de república s'han retirat
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vergonyants, car no tenien cercle-ambient hont ma- cultura política manifestar llur vitalitat y fer intennifestarse, deixant el camp espedit y sense fites. La siu en tot el major grau possible aquest esperit, y
amplitut d'aquest camp ab la retirada dels enemics jo eslic segur que ab lleu esfors reviurà llur estrid'idees ha fet se apoderés de nostres homes l'iner- dència. Si no's fa aixís no seria estrany que'l terricia de la victorià. S'ha adormit l'esperit popular, ble indiferentisme (y més enllà la mort) hagi fet
pero aquest somni no ho es d'embrutiment ni de de- arrels en el cor d'aquest poble per excelencia llibecadència d'ideal. La convicció es ben latent, y el no ral, esdevenint aleshores xorcs tots els més abneexteriorisarse no es manca de potensa, siuo una for- gats esforsos.
sa platònica per l'ausencia d'espantalls que obstaURSUS.
culisin llur aspiració.
La vitalitat del espetit republicà es prou evident, com ó demostren les dugués professons hagudes darrerament, espill que foren hont s'hi reflecDiumenge se reuní en la gran rotonda del «Centà'l sentir d'aquest poble. En la primera, dogmàti- tre d'Unió Republicana» de la plassa del Teatre la
cameut mística se vegé poc menys què composta Assamblea Municipal de la U . F. N . R.
^
»ols dels elements que com ó, tmeiadors de ia maMalgrat els pressagis dels qui s'empenyen ea
teixa no podien faltarhi: els clergues. La segona, veure dissidències en el nostre gran partit d'esquede la qual u'era peudonista nostra primera autori- rra, els debats transcorregueren plàcida y tranquitat judicial, se vegé lluidament concorreguda, conlament, discutint am la major serenitat, les propocorrencia que hi a n à , «uo por el santó, sino por la
sicions que à la deliberació de l'Assamblea se sotpeaua», com diuen els castellans. Equitativament,
meteren. Els nostres enemics tindràn de mossegarlo civil destronant lo dogmàtich; ,el predomini de
se'ls punys. L'Assamblea ha aprovat, P E R U N A N I M I la rahó sobre l'hípotessi. Aixó uo es més qu'una
T A T , una proposició en la que's diu que la U . F. N . R.
manifestació de la vitalitat d'aquet esperit que teno admeterà pacte ni coalició de cap mena en les
men mori. Afirmacions son aquestes gens gratuïpròximes eleccions municipals, exceptuantne, natutes car la seva evidencia les justifica. No mora,
ralment, als elements socialistes am quins hem i n sols s'es endormiscat. No defensaré aquesta inacgressat à la Conjunció Republicana-Socialista.
ció ó adormimeat, al contrari; en soch enemich
«Pink», partidari acèrrim de que l'esquerra despuig euteuch que i'apatich pot massa fàcilment esenrotlli
una política neta y francament radical,
devenir indiferent y i'iudifereutisme es el paràssit
desentenentse,
per consegüent, de tota inteligencia
pitjor per l'tiumanitat, es f'auiquilameut de la v i da, que ía vida es Uuy ta y j o , repeteixo, uo puch electoral amb elements dretans, expressa avui, desdefensar lo que detesto pro sí, vull evidenciar la de aquestes columnes, la seva més intensa joia per
salvetat existent entre lo mort y lo adormit, que l'acord de l'Assamblea Municipal.
Cal dirho d'una vegada: la U . F. N . R., tant si
meutres ia primera necessita totalitat de renovació
guanya
com si pert unes eleccions, tant si compta
en ei segon sols hi manca desvetllarlo perquè toram probabilitats de victorià com no, deu lluitar/
ni à ésser.
L'afirmació de les meves paraules la tenim à per dignitat, sempre sola. La finalitat perseguida
Barcelona. L'esperit republicà d'aquella capital feia per un partit deu ésser la de possessionarse de tots
un munt d'anys que dormia, pero al desvetllarlo va els organismes públics. La tasca es llarga, persisésser, y avui, del tot deixondit, lluita ardidameut tent; no pot portarse à cap, y es evident, anant de
ab sos enemics, el conservadurisme, dreta sense brasset am gent que, per ses idees y sa tradició hiscareta, y ei lerrouxisme, dreta disfressada ab ei tòrica, son un obstacle à la realisació de ses aspira«gorro frigi» radical. La ardida batalla que l'únic cions.
Es inútil que se'ns invoqui un fals patriotisme
verdader esperit republicà de Catalunya sosté ai
en
quin
ningú creu y que sols serveix pera encoenfront d'abdos partits, qui si bé divergeixen en
;
brir
ulteriors
propòsits.
forma son sinònims en el fons, es la forsa que'i fa
* *
vident y intensiu.
«Pink»,
com
bon
burgès,
vol proporcionarse tamEl d'aquesta vila el crec mós extens que intens
bé
uns
mesos
d'estiueig
(de
veraneo,
com diria un
y aixó fa precís, per més que tingui Municipi y Diputats unificats ab ses idees, procurar la seVa ma- cursi senyor Esteve) y, al efecte, abandonarà la
nifestació de vida en pró de les lluites que poden ciutat dintre uns quants dies. Se veu, doncs, obligat
i esdevenir à les revifalles del partit coaligat, que, à sospendre la publicació de les seves «Notes ciuta|malgrat tots els sintonies d'aniquilació, espeterne- danes» fins à la'tardor.
A reveure!
g a r à ab el natural instint de conservació.
PINK.
La missió dels que temen la mort d'aquest antic
Barcelona
28
de
Juny
de
1911.
sentiment lliberal,' es la de procurar per medis de

Notes ciutadanes
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la representació de l a Reina jove" en nostra vila
Ha sigut un cas insòlit, potser sense precedents
en el teatre, y sols comparable ab lo que va passar quan, ara fa dos anys, els eminents concertistes Pau Casate, la seva esposa Guillermina Suggia, en Benvingut Socias y en Bonaventura Dini,
tots compatricis nostres, van donar aquell concert
de beneficència que tanta curiositat y espectació
va promoure.
Doncs, igual que aleshores, que's va-tenir que
repetir el concert en un mateix dia, s'han tingut de
donar dues representacions der drama de nostre
insigne eompatrici Angél Gruimerà, La Reina jo-úe, en un mateix dia, que per cert era de treball,
seguides, l'una darrera l'altra, com sessions de c i nematógrafo, à fí de poguer complaure al grandlssim nombre de persones qne no havien pogut obtenir localitat ni tanI, sols entrada de públic. Y l'una representació va conlensar à un quart de vuit
de la vetlla y l'altra à tres quarts d'onze de la nit.
, Y no es estrany aquest grandlssim interès, se
tractava de la representació de la darrera producció dramàtica de l'i lustre fill predilecte de nostra
vila, el gran dramaturg Augel Guimerà, qui assistia à la representació, y, à mès, s'inaugurava'l seu
bust que la Junta del Casino Circo havia acordat
colocar à la boca de l'escenari.
En la segona representació, que podém dir oficial, va assistirhi l'Àngel, qui ocupava un palco,
acompanyat del senyor Arcalde don Francisco Vidal y d'alguns regidors. El teatre estava OCUpat tot
en excés, veientshi en: palcos y butaques à las més
distingides famílies de nostra vila.
Avans de comensar la representació, el primer
actor y director de la companyia Enric Giménez,
va llegir un,parlament alusiu à la inauguració del
bust, que's destacava j a en el fris de l'escenari, orlat de llorer y sobre un fons dels colors nacionals;
quin parlament publiquem al final d'aquesta ressenya.
Y tot seguit va comensar la representació, que
corria à càrrec de la companyia de la genial actriu
Marguerida X i r g u , qui a l'aparèixer à escena, va
ésser saludada ab llarc y expontaní aplaudiment
No anem à fer critica de l'obra, que prou .jutjada ha sigut en tots sentits y ab rara unanimitat de
lloanses, per la critica en general; pero si hem de
dir que la execució va ésser perfecta, ajustadíssima, de tal manera, que molts dels que l'havien
vista à. Barcelona, jutjaren superior la execució
que l i va cabrer aquí, especialment pèr lo que's refereix à les escenes de la Xirgu y en Nolla, aqneHes escenes que alguns n'han dit «graüs duus
guimeranians», y que nostre públic escoltava estàtic, corprès, aguantant el respir, ab un silenci tant
excessiu com s'l teatre's trobés desert, pero al final
de dites escenes, esclatava l'aplauso més sorollós
que havia repercutit dintre de nostre vell teatre.
La Xirgu tingué moments, poses, gests y actitnts
de gran actriu, y en Nolla la secundà admirablement. No semblava sinó que, esperonats per la
presencia den Guimerà y trobantse en una funció
que venia à ésser d'homenatge an ell, feien un yay-tot posant à contribució tot el seu art.
Y no es pas una exageració nostra. A l finir el
segon acte, en Guimerà va dir:—Mai à Barcelona
els hi havia vist fer unes escenes tan ben fetes com
les que han fet aquí.—
En Giménez, sobrí, digne, esquisit de dicció; l '
Aímeric, sublim en el vell guarda, y en Purill, en
el j a popular «Jan Talaia», forsa bé, encara que
potser una mica exagerat en certs moments. Les
escenes de conjunt admirablement portades y dites
ab una presició que no estérn acostumat à veure
aquí. Y vagi una lloansa pera la comparseria, à
càrrec de la colla d'aficionats de «La Lira» y d'altres amics que volgueren contribuir à fer aixís mès
animades les escenes en que intervé'l poble, als
quals feren companyia les senyores del chor de la
companyia de sarsuela que actúa en el teatre, à
tots els quals ho agrahí forsa el senyor Guimerà.

El Baix Penadós.
Aques va rebrer sorolloses ovacions al final de
tots ois actes, en els dos primers, desde'l palco
que ocupava, y eú els dos darrers, desdé lc escenari,' teíiintse que alsftr el teló no sabem quantes vegades.' '
V' , ' . .." '
, '.
La funció, doncs, va ésser un veritable homenatge a l'ilustre fill predilecte de nostra vila Àngel Guimerà.
'
• ' •
El bust, que com se sab ós obra den' Nolla, es
d'un gran parescut, haventhi posat l'aplaudit artista-actor tots cinc sentits al niodelarlo, per IQ
que's mereix l'agrahiment de tots els vendrellencs!

PARLAMENT
llegit per el primer actor Enric Giménez,
avans de la representació de La Reina
jorn en el teatre del Casino Circo, ab
motiu de la colocació del bust de l'eminent dramaturg Àngel Guimerà, en la
boca de l'escenari del mateix.
Vendrellencs:
Dintre breus moments podreu fruir les belleses
de la darrera, concepció dramàtica de l'ilustre fill
predilecte de la vostra xamosa vila, de l'Àngel,
que li dieu vosaltres ab la franquesa y la familiaritat
que us dona i ' haverlo vist joguinejar de noy per
vostres carrers y pendre part de jove en vostres
festes y expansions populars, de réminent dramaturg Àngel Guimerà, com l'anomeném ab respecy admiració els demés catalans qui, al homenatjarlo ara fa dos anys, el nomenarem gran Poeta de
Catalunya.
Vosaltres també li dedicareu aleshores el vostre
homenatge, que va ésser íntim, gran, efussíu, com
eixit del més pregón del vostre cor; com nó, si l'homenatjat era quelcom vostre, carn de la vostra
carn, car portava en les seves venes la noble^y generosa sang vendrellehcà.
Y no n'heu tingut prou ab aquell homenatge;
heu volgut fer quelcom més, y avuy us honreu,
que gran honra es pera vosaltres, colocant en el
fris d'aquesta boca d'escenari la efigie de la seva
portentosa y venerable testa.
Y heü sabut escullir el moment oportú pera exposaria à la admiració, à la veneració del poble;
heu escullit el dia d'avui, dia de joia pera vosaltres, y també per nosaltres; sí, per nosaltres, que
venim à representar la seva darrera producció dramàtica, y no dic la més genial perquè totes ho son
de genials les concepcions que ha produït la potensa creadora del immortal fill predilecte del Vendrell, que avui teniu el goig d'hostatjar entre vosaltres.
Y à l'inaugurarlo aquest bust, ho feu ab la sen
zillesa que pertoca à tot acted'intimitat, prescindint
de cerimònies oficials, que solen tenir sempre quelcom de l'encarcarament de la pose estudiada, y
presenteu la venerable testa à la contemplació de
tots, sense draperies que l'amaguin momentàniament, com si sempre l'hagués ocupat el lloc d'honor que l i heu destinat en el vostre petit temple de
Talla.
Veneréulo y honoréulo; que poble que honora
als seus fills llustres s'honora à sí mateix. Y ' l Vendrell se'n pot ben vantar de comptar com à fill seu
al gran poeta Àngel Guimerà; que si bé, com va
dir ell mateix, en aquesta vila no hi va obrir els
ulls del cos hi va obrir els ulls de l'ànima; en ella
va obrirse son pensament y son sentir als efectes
més grats à l'ànima; en ella hi v a contraure tantes
amistats que duraràn tant com la vida; en ella hi
té, com tots vosaltres, en aquell quadrat de terra
solitària hon els xiprers se balancejan, cendres
plorades de parents y de companys de l'infantesa
y d'amics entranyables; y finalment, en ella va comensar à parlar y à conreuar la nostra hermosa y
enèrgica llengua catatan.
Ja ho veieu sí'n té'l Vendrell de motius pera
vantarse d'esser la pàtria de nostre gran Poeta,
quan un sol vos el donaria aquest dret: el de que

aquí hagués après à parlar la nostra llengua, que
ell tant y tant ha anallit pera glòria y esplendor
de la nostra,aiinada Oatalunya..

„ . He dit.
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Per la Diputació catalana
,. Heusaquí la satisfactòria contesta que à la
comunicació de la Diputació de Barcelona ha
contestat la de Tarragona:
«Diputació provincial de Tarragona.—Secretaria.
—Ha sigut rebuda per aquesta presidència la comunicació de 5 del corrent donant compté de l'acord pres
en 30 de maig últim, en què la Corporació provincial
que tan dignament presidiu, havia disposat l'invitació
à totes leè Diputacions catalànes pera formular les bases d'un projecte de llei instituint cert organisme encarregat de les obres públiques, cultura, beneficència y
demés que à tots els catalans interessin, demanant, al
propi temps, el nomenament ó designació de un ó més
diputats à fi de reunirse amb els de les restants províncies y constituir un organisme representatiu de l'antic
Principat.
Aquesta presidència se complau en fer present que
en la primera sessió que celebri la Diputació de Tarragona se li donarà compte de dita comunicació pera designar al represetant ó representants que tingui & bé
nomenar à tal objecte, posantho en vostre coneixement
tan prompre sien designats; devent també manifestarvos que's troba pendent d'informe y de resolució uhà
proposició suscrita pels diputats Grs. Anguera, Mestres, Folch y-Cavallé, demanant a la Diputació que la
mateixa aspira à la reconstitució de la personalitat catalana, regida autonómicament per una Diputació
única, sens perjudici que dita entitat am franc criteri
descentralisador vingui à completarse interiorment am
els organismes parcials que consideri necessaris pera'l
millor èxit de sa gestió, posant l'acord en coneixement
del president del Consell de ministres y de les demés
Diputacions de Catalunya, així com dels diputats Corts
y senadors de la regió, als que s'invitarà à que en el
Parlament treballin en sentit idèntic—Deu vos guard
molts anys.—Tarragona, 13 de Juny 1911.—El president accidental, Ramón Cavallé.—Senyor president
de la Diputació provincial de Barcelona.»

Dilluns al matí va caure un fort xàfech d'aigua que
durà prop d'una hora, En algunas partidas del plà de
Mar hi va caure barrejada ab una mica de pedra, per
quina circunstancia aquesta no haurà causat danys à
las vinyas.
La pluja, casi tot el dia, va continuar caient pausada y cansonera com pluja d'hivern, fins à la vesprada
que s'asserenà'I temps.

*•*

La revetlla de Sant Joan va transcórrer forsa animada, ab las tradicionals fogueras, espetech de petarts
de pirotècnia y espinguet de grallas y balladas.
En alguns indrets dels aforas d'animació n'hi hagué
també forsa, especialment à la carretera de Santa Oliva, que fou, com cada any, el Uoch predilecte dels qui
esperen la mitja nit pera'l conjur de la bonaventura.
A l'animació de dit lloch hi va contribuir la presencia de l'Orfeó Vendrellenc, que havia fet fer una fornada de cocas, que conduidas en un carro y ab acompanyament d'orquesta foren prèviament passejadas en
cerca-vila, convidantne à menjar à qui'n va voler, y
organisautse balladas ab la orquesta que's vegeren
molt animadas.
Aquesta festa del Orfeó va ésser celebrada per
tothom.
La revetlla de Sant Pere va ésser també bastant
animada. La Societat coral «La Lira» va sortir, com ja
té per costum cada any en dit dia, à fer cerca-vila ab
las grallas perà anunciar las balladas y anar à buscar
las cocas que després consumiren els coristas y convidats alegrament en el local social, en el qual regnà molta animació fins més enllà de la mitja nit.
, Ab motfu de la representació dé La Reina jove y
de la colocació del bust del seu autor en la boca del escenari del teatre del Casino Circo, nostra vila se ha
vist honrada aquests días ab l'estada en ella del seu fill
predilecte, l'eximi dramaturg don Àngel Guimerà.

3.

El Baix Penadés.
A la seva arribada va ésser rebut y cumplimentat
per una comissió de l'Ajuntament presidida pel senyor
arcalde don Francisco vidal y per varis amichs del senyor Guimerà, qui, al sortir de la estació, va ésser sa*
ludat ab un entussiasta aplaudiment de la gent que en
aquella hora se trobava al passeig.
Els qui havían anat à rebre'l l'acompanyaren fins à
casa seva.
Del cas insòlit d'haverse tingut de donar duas representacions seguidas de l'esmentat drama, à fí de
complaure als qui no havían pogut obtenir ni entrada
ni localitat, ne parlem, com també de las representacions, en altre lloch d'aquest número.
El senyor Guimerà va quedarne agrahidlssim de la
mostra d'afecte y admiració vers an ell que li ha donat
una vegada més la nostra vila, y aixís ens ho va significar al pendre comiat de nosaltres, pregantnos ho
féssim constar en nostre setmanari. També'ns va dir
que aquest istiu vindria à passar uns quants días à la
seva casa de la platja de Sant Salvador.
A reveure, doncs.
•*•

E L CIGNE D'OR
Vendrellencs: Quant no troveu al Vendrell lo que
desitjeu en quincallería, jocs de pintes, vanos, cinturons y demés articles similars, recordeuvos que vos pot
servir en Salvador Borrut.
E L C I Q N E D ' O R . — P l a s s a de l a L l a n a , 9 y S e m o l e r a s , 1,—Barcelona.

***

La festa del Sagrat Cor va.celebrarse divendres de
la setmana passada à l'iglesia parroquial ab molt Uuiment, ab ofici cantat ab orquesta al matí y funció à la
nit, en la qual hi va pendre part l'Orfeó Vendrellench,
qui cantà un trisagi y altres composicions de música
religiosa.
No cal dir que la concurrència va ésser nombrosa
tant à l'ofici com à la funció de la nit.
Ahir últim dia de Juny, va tancarse la matansa de
tocino en nostra vila, per est.ar prohibida durant l'istíu.
Fa duas setmanas aconsellàvem s'abstinguessin de
menjar caragols ab motiu de ferse à las vinyas el trac •
tament de l'arseniat, qu'esuna substància molt verenosa. Donchs bé, hi ha hagut un cas d'intoccicació d'una
familia à Barcelona degut à haver menjat caragols que
se suposa estavan intoxicats.
Cal, donchs, per precaució, al menys durant aquesta temporada, abstenirse de menjarne de caragols.

• **

Aviat apareixerà à Montevideu E l Correo de Cataluna, que's proposa ésser orgue de nostres compatricis en aquella República.
Tendirà principalment à establir una relació directa entre l'opinió de nostre país y Sud-América, sens
mediació dels corresponsals ni agencias telegràficas de
Madrid, que, bastardejant las noticias que de Catalunya tractan, fa que s'ignori el veritable caràcter de las
manifestacions de nostra vida social. Ademés, té'l propòsit de fomentar l'importació de nostres productes en
aquells paísos, cosa tan necessària pera nostra indústria, en crisis per la falta de mercats en que colocar las
sevas manufacturas.

• **

Demà havia de donar las darreras representacións
la companyia de sarsuela que ha vingut actuant en el
teatre del Casino Circo; pero aquest matí no teniam
noticia de si hi havia ó no funció, puig se troba malalt
l'apreciable actor senyor Gonzalez, per quina causa
van tenirse que sospendre las funcions del dia de Sant
Pere.
Celebrarem una prompte millora.

Bibliografia
—Hem rebut el volum 117 de la Biblioteca popular
de «L'Avenç», el qual conté una sabrosa colecció de
composicions poéticas, ab el títul de Perpinyanen
ques, escrites en català rossellonès, dèl distingit poe ta de la Catalunya francesa, Albert Saisset.
Va precedit d'un prólech den Pere Vidal, altre distingit escriptor rossellonès, y al final s'inserta una llista de mots rossellonesos, l'inteligencia dels quals pot
portar alguna dificultat als lectors de la banda d'ensà
del Pirineu^ donantsen la traducció.
Te troba de venda dit volum, com tots els de la esmentada Biblioteca, al preu de 50 cèntims en la Administració de nostre setmanari.
—La pròpia casa «L'Avenç» ha publicat, bellament
editada com acostuma la coneguda llibreria, la novela Dues amigues, original de Antoni Vallaurada, autor nou, al menys per nosaltres, en la novelería catalana.
Dita novela es interessant y escrita ab bastànta
trassa, y els caràcters dels personatges hi son bastant
ben descrits. Potser la perjudiquen una mica l'accés
de disquisicions, que arriben à cansar. A b tot se llegeix ab gust.
Forma un volum de mes de doscentas planas, presentat ben pulcrament, y's ven al preu de 3 pessetas.
—El distingit y celebrat poeta Manuel Rocamora,
ha publicat baix el títul de Polidesa, unes reglas en
vers, de molt agradable lectura y escritas ab la senzillesa que pertoca pera que las reglas, ó consell, que
conté'l volum, se fassin mengivolas. Van acompanyadas de bellas llustracions de J. Llevarías.
L'obreta està molt ben editada per la llibreria Bagunyà, enquadernada en cartonet, y's ven al preu de
1'50 pessetas.
—També hem rebut un exemplar de L a Xalona,
que son autor^ Victor Canigó, denomina «ensaig de
novela».
Es una narració senzilla, que no passa d'articlet,
sense la pasta suficienta pera un esbós de novela.

Aparatós destilatoris

Secció Oficial
Caixa d'Estalvis
Imposicions veriíïcadas en aquesta Caixa durant
el diumenge
Dia 25 de Juny de 1911
47 imposicions, important. . . .
372' PtSs.
1 reintegres
20' »
Nota.—Se admeten giros sobre totàs las plassas.
Prestams, dipòsits, compra-vendas de valors y descomptes de cupons de tota mena.

Plassa Mercat.
RecHiidació obtinguda en la Plassa Mercat desdé *I (Üa
17 al 30 del corrent mes: 126'65 ptas.

Registre Civil.
Inscripcions veriflcailas en aquesta oficina.
Naixements.—Una nena filla de Faustí Bernal y Remey
Sonet; Una nena filla de Josep Gaya y Eulària Nin
Defuncions —Rosa Alegret Socías, de 64 anys; A n t ò n i a
Gual D o m è n e c h , de 15 anys; Pere Borrell Güell, 78 anys.
Matrimonis —í&nmv Socías Marti ab Bonaventura RecasensTrillas.
IMPRKMPTA RAMON GBBMANS Y N E B O T . — V B K D R E L L .

Se ven una casa
molt apropósit per petit propietari, situada en lo carrer
de Santa Agna, número 70. Se vendrà ab molt bonàs
condicions.—Informaràn en la imprempta d'aquest periódich.

PRESTAMS
HI ha pera prestar ft primera hipoteca, de 5000 ft
50000 pessetas.
Informarà l'advocat d'aquesta vila D. Fraiuiisco Vida!
y S o c í a s , carrer,de Sant Sebastifi, 16, primer.

Oa 1 d o

de tots sistemas •
•

Filtres j pastorisadors pera vins

pera màquinas de parar y secar
•
C a l d e r a s de doble fondo
Estufas y
B o m b a s de v a r i a s clases V

o ía

cl o

TUBERIAS ESTANADAS
p e r a v i n s , licors, e t c .

Pau

Quivernau

Montserrat, 36 y Sant Magí, 3 4 — V E N D R E L L

J o a n S a s CO

pera conduccions d'aigua, gas, materias fecals y cables eléctrichs

Dipòsits de totas cabudas, canals y canalons
Aquest material es el més resistent, aixís ho acreditan els molts trevalls ab ell realisats
C o n t r a c t a s especials segons c a b u d a s .

D e m a n i n t s e p r e u s y detalls.

Carrer de bant Gervasi, 40, — V I L A N O V A Y G E L T R Ú

Representant en aquesta vila: Evaristo Julivert, fabrica da mosaiclis, carrer del Qr. Robert

ntaj Ctcns

Casa nova, apropósit

Se ven al preu de 50 cèntims à l'imprempta Alegret, de Vilafranca.

per numerosa familia, 75 duros anuals, dona raho
en Benet Marimon, propietari de la
mes antiga Fonda del Monastir, dita de
cala « Assumpta »

DIPÒSIT

D E

5

Carburo de Calcí marcs Jdí I
de 3o$epb figueras, Xenda

I irv Kol>e;ï-t;. n ú m e r o
.

-i-.— Vendrell

|
•

•

42 ptas. 100 kls. franch envàs, gasómetro f
44 »
»'
»
làmparas i
Per toneladas rebaixa de preus

S

4.

E l Baix Penadés.

A N U N C
Novetats pera senyora

No bebas mas,

ORAN ESTABLIMENT D E

estc vicio no es mas que
nuestra mina.

Plassa Pi y Margail, núm. 17 y|18.—Vendrell

Ahora es posible curar la pasión por |
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de. la bebida pueden ser
librados de éste vicio, aun
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo
Coza, ha sido inventada, es faoil de
tomar, apropiada para ambos sexoa y
todas edades y puede ser suministrada
con alimentos sflidos 6 bebidas, siu
conocimiento del intemperante
WTTfSTTï4
Tcda9 aquellas pe^sonas
üLUf/Oi.AA
que tengan un embnagamt A TTTTT A 30r" en ^ familia 6 entre
U H A I U I I A . sus reiaoione3i no aeben
dudar en pedir la, muestra gratuïta de
Polvo Coza. Escriba hoy COZA POWDEE
Co., 76 Wardour Street, Londres, Inglaterra. E l Polvo Coza puede ser tambien
obtenido. en todas las f armàcias y si Vd.
se presenta à uno de los depdsitos al pié
indicados puede obtener una muestra
gratuïta. Si no puede Vd. presentarse,
pero desea escribirpara adquiriria muestra gratuïta, dirijase directamente à

Extensos rais en o n
per la present

Temporada d'istin

COZA POWDEE CO. 76 Wardour Street, Londre» 412
Depósitos:

EN

VENDRELL

Espechitot en flnpines de es mellors fabriques

iFarmacia de Manuel Trayner

S a s t r e r i a de } o a n B o x a l í s Ssparteria g cMeïïeria
de JToan E»oola

Successor de CHI Boxadós

Ultimas novetats en llanas, alpacas y drils per aquesta estació
Variat assurttt de ermíllas fantasia

««g—-

Crajos de llana novetat desde $o pe$$cta$
Hi

r

Asurtit en barrets de paíla
persianas de tota mena

Preus sens competència

Qrans existencias

Taller de construcció de cerruatjes

FABRICA DE GUANOS

DE TOTAS C L A S S E S

Primsras materias per abonos

ANTIGA CASA «GALAN»

EMILI

GUANOS

flQUER^S

ESPECIALS

pera vínyas y cereals

Oarrer ile 8. Sebastià, (Muralla 38)
=

V E N D R E L L

=

Establiment de Novetats pera Senyora
Pail n\Íla

Hassa M a y Carrer llt. 2

Se han rebut ja grans existencias de novetats pera la present temporada, tan genres de
fantasia com en llanas y adornos.

Assortit en Percals, Ificbjfs, genres blanch y altres a que's dedica la casa

Carrer

de M o n t s e r r a t . - V E IS) D F t W L · L

Francisco Escofet Maiié
SASTRE

I

Í Í ^ S X Í V C I M ,

ntím. «S jii^ítl., "Vendrell

Poso en coneixement de ma distingida clientela y del públich
en general, haber rebut un variat assortit en genres de alta novetat per la present temporada d'istíu.

Confecció Gsmsradíssíma

-

Preus sens competència

