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Es per enaltiment de Catalunya que'ls nos- í yicció de que aquest partit ha de subsistir per
tres homes de valúa intelectual, senten aquesta damunt de tots els obstacles y de totes les dipruitja d'esser escoltats y compresos per aqueix vergències.
El viatje dels orfeons «Tarragoní» y «CataMadrid, que en la seva vida paradoxal ens tira
Y ho diem aixís perquè veiem en la U. F. N .
là» à Madrid ha posat molt alta la esperitualiencara, com un insult, lo que en els pobles republicana, la definitiva evolució dels ideals
tat de Catalunya, en el lloc meteix ont tantes
avensats es un timbre de glòria: ésser treba- polítics de Catalunya, una admirable y Uógica
vegades s'ha fulminat contra nosaltres amb
lladors.
convergència doctrinal. Ha reunit els vells eledespectiva entonació el dictat de mercachiD'aqueixos treballadors surten les munions ments de r«Unió Republicana», de tradició esfies. Si, avants d'are, no s'hagues provat que
orfeóniques que are han sorprès als madrilenys panyolista y vagament autonomista, els fedeaquí, à més de preocuparse de lo que es font
am la seva labor meritíssima. D'aqueixos o- rals, hereus d'un immens contingut esperitual,
de prosperitats materials, se cultiva, com en
brers han sortit les llegions de senzills choris- les doctrines del gran vident Pi y Margall, y'ls
cap altra regió d'Espanya, tot lo que constites de Clavé que escampats per tota Catalu- nacionalistes republicans, inspirats en un fertueix el pa de l'esperit, la tasca d'aquestes entinya, desde les ciutats als petits llogarets, sor- vent amor à Catalunya y à la llibertat. Y bé,
tats artístiques seria abastament pera deixar
prengueren, tant per la seva organisació y després d'un llarc període de lluita perfectaben sentada la reputació del nostre poble com
comportament com per la idealitat que repre- ment xorca, en que'ls antics grupus que avui
à ferm aimant de les més pures idealitats.
senta el seu esfors, als bons fills de Madrid, composen l'Esquerra se combatien, inmotivaL'Orfeó Català à Madrid no hi havia de
quins no poden capir que després del treball dament, à sang y à foc, s'ha arribat à una claportar, no hi ha portat, cap altra significació
cotidià ens quedi humor, als catalans, pera ra afirmació, bella y concreta, que és la consde catalanisme que la que s'en desprèn natucompendre que tenim quelcom més à fer que titució de la U . F. N . R. Partit essencialment
ralment de la seva existència y de la seva
à la catalana, allissonats per la trista experiènguanyarnos les caixalades.
obra. El seu art, que abaixa les fronteres, lo
En Gual va à Madrid, carregat de son his- cia del fracàs de tots els partits à la madrilemeteix pot triomfar ú. Madrid,, que à Paris ó
nya, encarna, ademés, en el seu programa
Londres, llocs ont no se l i buscarien altres torial catalanesc, pera portarhi unes seleccions totes les nobles y adecuades aspiracions regesignificances. Lo demés és consecuencia natu- artístiques, y triomfa. Com també hi han tri- neradores. Enclou y tanca'l sentiment patri
ral de les distancies y de les relacions establer- omfat tants y tants artistes catalans que hi dels catalans y la llur fervent devoció perla
tes amb la població que se visita. En aquest haurien pogut «plantar botiga» sense témer la llibertat. Per aixó, basantse en el reconeixeorde, Barcelona, per sa internacionalitat, es competència en el mon del art à que's dedi- ment de la personalitat de les petites nacionacamp molt més abonat que altres capitals pera quen. Que si Catalunya es terra de fabricants; litats ibèriques^, advoca per la constitució de
que hi tinguin bella floí ida les manifestacions, no es menys terra d'artistes.
Pero, arribaràn à ferne cas aquells que sols una futura y polenta confederació republicana.
siguin de la manera que's vulgui, que hi puguin
Y bé, aquestes nobles idealitats, que son
ens
aventatjen en fer xistos? Voldràn confesdesenrotllar els fills d'altres Estats europeus.
carn
y son sang dels catalans no poden desaNo cal ponderar, doncs, després de la for- sar que à les seves aficions taurines, nosaltres
parèixer
aixís com aixís, no poden arrebassartíssima actualitat que tot lo català ve tenint en hi podem oposar un veritable art incomparase de l'ànima de Catalunya. Per aixó es precís
la vida de l'Espanya, la trascendencia extra blement superior à les seves aficions? Ho dubque, per damunt de tot, mantinguem ben alta
tem.
Els
aplaudiments
d'un
dia,
se
transforartística d'aqueixa excursió. Madrid te una esla gloriosa ensenya de la U. F. N . R. y ensepectació obsessionanta. per tot lo català; y si men l'endemà en el més gros menyspreu, y es
n yém à Barcelona que à Catalunya l'unió es
insignificanta
la
impressió
que'ls
queda
de
lo
al bon poble d'allà dalt se l i havia fet creure
un fet y una realitat indestructible, que la manque aquí ningú se preocupava d'altra cosa que que per ells no es altra cosa que una festa exòtindrà contra tot y contra tots.
de la fabricació de teixits ó d'amontegar rique- tica, y sense que tingui amb ells la més petita
N.
ses treballant, se l i ha provat ara novament, y relació d'esperitualitat.
FRIS.
ell se'n ha convensut entregantse amb entussiasme, que en aquesta benhaurada terra també se sab dedicar el temps en obres que contribueixin à la elevació del nivell moral del poble,
La festa del primer de Maig, dita del treball, ha
malgrat s'hi hagin d'esmersar els guanys que
prés carta de naturalesa en nostra vila, de tal manera
Quatre paraules
que vagan tots els oficis, estaments, obradors y trebatreballant s'obtenen.
lladors
del camp, associantshi també els patrons. Es
Volem
dirhi
també
la
nostra
en
lo
que
s'ha
Que no és, nó, per un afany lucratiu que'ls
dir,
es
una festa general, y aspecte de dia de festa
vingut anomenant «crisis de la U . F . N . R.» y
orfeons han anat à Madrid; es pera satisfer a
pren
en
aquest dia la població.
quell petit orgull nobilíssim d'esser aplaudits ho fem desde les columnes d'aquest setmanari
A
l
matí
va celebrarse la manifestació obrera, acomper la seva tasca d'art; era pera demostrar als purque creiém que cap periòdic de Barcelona,
panyada
de
la orquesta, y à la qual hi concorregueren
que ho dubtessin, que de la nostra terra no sols perteneixenf à l'Esquerra, té autoritat, pel seu totes les societats de treballadors ab llurs banderes;
poden sortirne els viatjants de comers am les sectarisme exagerat, pera publicar cap article haventhi concorregut à més, enguany, la Junta y socis
caixes abarrotades de mostres dels genres fa- inspirat en una pura ortodòxia federal nacio- del Casino Republicà Autonomista ab la vella bandera,
bricats aquí, sino que també sabem exportar nalista republicana.
una de les més antigues de Catalunya, del Comitè
Devém manifestar, avans que tot, ben no- Federal.
articles esperituals, desconeguts per complert
à «províncies», am tot y constituir aquí una ble y clarament, que som decidits partidaris de
La manifestació, que fou mol nombrosa, va recórrer
la. U . F. N . R., que abriguém la pregona con- pacíficament els principals carrers de la vila, disolventcaracterística ben popular.
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se en l'estatge social de les Societats obreres federades,
de quin lloc havia sortit.
A la nit va celebrarse un miting à la sala del Centre Industrial, que va veures forsa concorregut, que
presidi en Gay, president del Centre Republicà, qui
explicà'l per qué enguany els republicans havien pre s
part activa à la festa del primer de Maig, dient que hi
anaven à fer propaganda política, puig havien d'aprofitar totes les dates memorables pera conquerir el predomini del partit republicà de nostra vila, à fí d'estar
preparat pera les succesives eleccions municipals, y
acabà fent alussió à les passades, quina complacencia
en deixar sortir un regidor de les dretes els portà'l nomenament d'arcalde de reial ordre, lo qual s'ha d'evitar
en les eleccions vinentes.
Després parlà en Jaume Romeu, qui explica'l significat y l'origen de la festa del treball que aquell dia se
velebra à tot arreu; fent historia dels progressos que
la idea socialista ha fet à les principals naciens europees, especialment à Alemanya, en la qual el partit
socialista ha conquerit tal pujansa, que avui dia té més
de 100 diputats ar Parlament. Acabà fent l'elogi de les
idees socialistes.
Seguí en l'us de la paraula el popular propagandista Joseph Vidal. Comensà preguntantse el perquè de
la unió dels republicans y'ls socialistes, y diu qu'ell
sempre l'ha predicada; perquè sempre ha vist la necessitat de quc'l socialista ha d'esser republicà, ab quin
règim podrà anar alcansant les seves aspiracions .
Se defensa dels atacs que se li han dirigit per les
seves primeres propagandes, dient que tant allavores
com ara, ha tingut sempre respecte per les persona s
y per la propietat y ha predicat l'amor y la fraternitat.
Parla de la classe obrera pagesa, dient qu'es la
més mal retribuïda, puig descomptant les festes de 1'
any y'ls dies de vaga forsosa, resulta que'n treu del
seu treball un jornal irrisori. Diu que sempre se'n h a
preocupat de la classe pagesa^y que la seva doctrina
respecte à la rabassa tnortó es la mateixa avui que la
d'ahir.
O
Canta les excelenóies del socialisme, dient que avui
ja no espanta aquesta doctrina, y que tothom, dintre
la seva esfera, ho es de socialista, desde les pcrsone s
de carrera y capitalistes, que s'associen y sindicaten
pera'l millorament de la seva clasee, fins als misser
obrers que fan lo mateix pera defensar las seves revindicacions.
Acaba defensant la seva gestió dintre'l Municipi,
especialment la seva conducta durant l'epideraia de 1'
istiu passat, que's posà incondicionalment al servei del
poble, mentres que'ls qui'l combaten fugiren abandonant covardament la població, com s'hi ha posat avui,
desinteressadament, en els treballs de l'arreglo de les
aigües.
L'Andreu Nin comensà historian els progressos formidables que ve fent el socialisme en tots els paisos civilisats, dient que l'Espanya va un sigle atrassada, y
que pera posarnos en condicions cal enderrocar el re gim actual, per ésser un destorp.
Recomana als obrers que darrera les lluites polítiques no descuidin la seva organisació, dientloshi que
deuen estar al costat dels republicans. Endressa una
llohansa al partit republicà vendrellenc, que sempre
s'ha posat al costat dels obrers.
Parla de la germanor universal, dient que les guerres no desapareixeràn sense l'unió federativa de les
nacions, qu'era la doctrina del gran mestre del federa lisme espanyol don Francisco Pi y Margall.
Parla de la significació política de la festa d'en •
guany, y ab xardorosses parrafades combat la ges tió
guvernamental den Canalejas, qui dientse avans socialista, quan ha sigut al poder ha procedit al tancament de
Societats obreres y ha empresonat à molts treballadors
y que se li deu demanar que les obri aquestes presons,
y protestar de la iniqua llei de Jurisdiccions y tamb é
de la desastrosa guerra que venim sostenint sense cap
profit al Marroc.
Acaba dient que la significació de la festa del primer de Maig, no deu ésser la d'una festa mès, y que
com molt bé ha dit un escriptor, no deu dirsen la festa
del treball, sino la protesta del treball.
Y s'aixecà à parlar en Cabús, de la Joventut F . N ,
R. de Barcelona. Comensà dient que la festa que se
celebrava representava la protesta de les injustícies
socials, fent alusió als fusellaments de Montjuïc y als
Successos d'Alcalà del Valle.
Diu que's deu complir el compromís de concedir les
vuit hores de treball, lo que ha fet ja l'Ajuntament de
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Barcelona, que les imposa en els contractes de treball municipal.
Segueig dient que deuen dictarse lleis pera assegurar el retir de la vellesa; pera reglamentar el treball
de les dones y dels nois, quina explotació toleren les
Autoritats; pera reglamentar els treballs de mines
que no deurien explotar las grans companyies, sino 1'
Estat; pera reglamentar els serveis d'Hospitals y Beneficència, ja que la que avui tenen es deficienta; y
que aquestes lleis deuen dictarse pera que desapare gui la desigualtat social d'avui dia y pugui l'obrer
emanciarse.
Paria de les grans extencions de terrenos sense
cultiu que hi ha al centre d'Espanya, que son una vergonya, dient que'ls Governs deurien obligar als seus
propietaris à cultivarlos ó à cedirlos à aparaería à altres que'ls cultivessin.
Diu que les agrupacions obreres deurien poguer
tenir personalitat pera acudir à les subastes d'obres y
empéndrerles colectivament.
Anatematisa la llei de Jurisdiccions, que diu que
ni'ls mateixos que van dictaria la volen ni gosen à defensaria. Sols ab un regim de llibertat podrem demanar les nostres justes aspiracions.
Recomana als obrers que persisteixin en les seves
demandes; dient que'ls capitalistes deurien confondre s
ab els obrers, puig aquests tenen dret à la vida,
Tots els oradors foren sorollosament aplaudits,
tant al final de les peroracions com en algunes de les
seves parrafades.
En Gay resumí, dient que aquests actes de propaganda sovintejarien, anunciant pera últims de mes una
conferencia del diputat à Corts per Barcelona, don
Pere Coromines
Se acordà demanar la derogació de la llei de Jurisdiccions; una ampla amnistia pera'ls empresonats polítics y per qüestions socials y l'acabament de la guerra del Rif;

Indult als pròfugs y desertors
La «Gaceta de Madrid» ha publicat un reial decret
indultant als pròfugs y desertors de l'Exercit, que comprèn als desertors de l'exèrcit y de l'armada, als declarats fugitius de classificació y de concentració, y als
minyons que haventlos correspost per la seva edat no
hagin sigut inclosos en cap allistament.
Els desertors y fugitius acullits à aquesta gràcia seràn destinats à cos y deuràn servir en actiu el temp s
que'ls correspongui pera completar el que estigueren ó
estiguin els demés individuus del seu reemplàç, essentlos abonat als desertors el servey ab anterioritat à la
deserció.
Els fugitius, tots, y els minyons no allistats, al acullirse à n'aquesta gràcia, podràn solicitar també la redempció à metàlich fent entrega de la cantitat de
1.500 pessetas.
Se concedeix el mateix dret de redempció à n'aquells reclutes que un cop declarats desertors no arri baren à quedar en cos.
Se fixa'l plaç de tres mesos, à comptar desde la publicació d'aquest decret en la «Gazeta», als minyons
que's trobin à Espanya ó en ses posessions d'Àfrica, y
de sis als que resideixen à l'extranger, pera acullirse
à n'aquests beneficis, essent condició precisa la presentació dels interessats devant les autoritats militars espanyoles ó agents consulars d'Espanya à l'extranger.

Ajuntament
Dimecres, ab motiu de la festa del primer de
Maig, no va celebrar sessió de primera convocatòria, tenintse ahir divendres la de segona, ab assistència dels regidors senyors Vidal Galofré, Gray,
Carreras, Ramon, Badia y Romeu, baix la presi
delícia de l'arcalde senyor Mascaró.
Se Uegel y aprovà l'acta de l'anterior.
No hi va haver despaig ordinari à la ordre del
dia.
A proposta del senyor Badia, s'acorda colocar
una filerada de passeras desde la punta de l'acera
de la casa de la senyora viuda de Alvarez fins à
la part central del Passeig del 4 de Mars.
S'acorda treure la cantitat de 300 pessetas pera pago de jornals de la brigada sanitària, del

compte corrent existent à la Caixa de Crèdit y E s talvis d'aquesta vila.
Y no haventhi més assumptes de que tractar,
s'aixecà la sessió.

Informació vinícola
De la casa Anió, Maristany y Companyia de
Barcelona.
El mercat segueix en plena espectativa sense
majors transaccions, comprant el comers al dia, y
ab molta prudència pera, cubrir les més precises
necessitats, y no volent vendre el culliter si no l i
paguen lo que ell vol. Hi ha, donchs molta retenció per part de compradors y venedors, y solament
entre compradors s'opera quelcórn, essent els únichs
que faciliten un xich els preus.
Les regions valencianas s'han remullat, pero segueixen seques les d'Alacant, hont els planys son
justificats. Per aixó la fermesa y alsa se produeix
allí ab més intencitat que'ii lloch.
A Itàlia, han nfiulxitt les clases primes y perillossas: més al istiu les superiors en graduació y especialment les molt plenes de color y calitat se mantenen à sran altura.
Es difícil treure l'aisua clara de la diversitat de
noves que arriben de tot arreu y de apreciar les
resultancies d'un temps tan anormal y variable. En
pocs dies s'ha parlat de glassades, de bon temps, de
aixut y ara de pluja, donant lloc à que'ls pessimistes vegin compromès en part un bon rendiment en
la vinenta cullita; peró es aviat per avalorar els
perjudicis per contrarietats A la vinya, com ho es
pera fer calendaris descomptant una bona anyada.
Dintre una, quinzena se podrà veure quelcom, lo
mateix en bé que en mal, y allavores serà temps de
ferse una idea dels efectes dels freds, dels quals encara, no n'estem lliures, y de la falta d'aigua, j a que
la pluja no ha sigut prou general y en certes localitats arriba retrassada. Així resulta imaginaria l'especie llensada de que'ls francesos hagin perdut 3
milions d'hedólitres per les gelades, com la de que
les vinyes italianes hagin també sofert molt, de la
mateixa manera que seria també ilusori creure desseguida en una recolecció aburidosa.
Aqueix estat de coses entreté els negocis y se
realisen poques vendes; tothom espera veure venir,
fentse difícil adquirir A menys de 24 à 25 pessetes
els blancs del Penadés y de 23 à 24 els negres d'aquells voltants y cap à marina.

Nou sistema de empeltar la vinya.
Una Revista extrangera'l descriu com segueix:
Quant el cep que s'ha d'empeltar està overt y à
punt de posarhi la pua se li fica una patata regular,
que primerament haurà sigut foradada, fentla corre
avall de manera que la pua pugui posarse be. Po
sada aquesta fa pujarse la patata de manera que
tota la soldadura, quedi cuberta.
Ab aquest sistema pol ferse l'empelt à un palra
y mitj de terra, lo que no deixa d'esser una grau
ventarja, y à més la, seva vida està més assegurada,
doncs no es de témer la sequedat perquè la humitat
de la patata proporciona frescor necessària perquè la soldadura pugui ferse bé.

Per fí,1 després de quinze diàs de núvols y petits
ruixims y alguna tentativa de pluja, y fins pedregada,
de que parlarem en el número de la setmana passada,
las nits y matinadas del dissapte y diumenge, va ploure de debò y ab abundància en tots els indrets de nos tra comarca, posantse segons ens diuen, més de dos
pams de saor à las terras de conreu.
Si bé aquesta pluja ha vingut forsa retrasada, ha
caigut à temps pera impedir la pèrdua completa dels
sembrats que s'assecaven ja avans d'espigar, y à salvar las cullitas de patatas y llegums, y molt à temps
també pera las vinyas.
El temps, després d'aquestas plujas ha deixat d'esser variable y ab mésfixesade bon temps, encara que
la temperatura ha sigut quelcom frescal.
«•*
Degut à la abundosa pluja que va caure dissapte
passat, va baixar una no molt grossa rierada pel torrent de l'Abornà, la qual va causar alguns desperfectes, per sort de no molta consideració, en las obras de
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Réconocida en todas partes
SIN RIVAL para mesa, estómagò, diabetes y artritisitio. Venta en Farmacias, Droguerías, Hoteles, etc.

El dijous, en la Iglesia parroquial d'aquesta vila
captatge de l'aigua que s'estan realisant en dit lloc; in- 1
vadint la torrentada el gran pou y la mina per la qual varen ünirse en matrimoni la hermosà y simpàtica sehi passa la cononada de conducció, quedant en l'un y nyoreta Carme Mumbrú y Reig, y el jove don Joan
l'altra gran cantitat d'aigua y gravà,'^que el dimars Ortiga y Hermenegilda, acreditat comerciant de Barcelona. Apadrinà al nuvi, en la cerimònia del casament,
quedava ja treta y nets altra volta pou y mina.
Per tal rhótiu ens quedarem ün parell de dias S'erise el seu soci don Pere Padrós; y à la núvia don . Antoni
Comellas, persona dé molta intimitat y que contribui à
aigua à la població.
la fundació de la important Casa Mumbrú en aquesta
**+ '
Ha mort, millor dit, s'ha suïcidat, el setmanari ilus- vila.
iraí regionalista jÇitçut!, de Barcelona., à causa.de la
Amb motiu del dol recent que aclapara à la família
ensopegada que donà ab la publicació d'aquella carica- Mumbrú, la boda se celebrà sense ostentació de cap
tura que va moure tan rebombori, y que li valgué una mena. •
pública desautorisació dels seus propis alleg'ats.
A l desitjar, de tot cor, moltes felicitats als cohtr^Per haver d'arribar à tal extrem, no calia aquella yénts en el seu nou estat, oferim nostres més sentits
carta, cantant la polinodia, endressada al «Centro Ma- respectes à donya Caterina Reig, viuda de Mumbrú.
drileflo», de Barcelona. Sense ]a mateixa hauria, njort
ab més gallardia.
JOAN RUIZ Y PORTA
De; totas maneras, sentim la desaparició del popuProcurador dels Tribunals
lar setmanari pel sentit de catalanitat que l'informava.
Mendes Núne8?J 6 , 2 °
I , TARRAGONA

I >l^.

•**

l^Oí-StïL·l^

Especialista en parts y malaltia^ de la dpria ;

Carrer de la Muralla, mim. 3, pral.—Vendrell
- Consulta de 11 à 12
Dias íestíus, de 8 à 10
Gratis els dijous no festius de 8 à 10

Com anunciarem oportunament, diumenge al matí
va venir <4 nostra vila la Societat coral «La Roca» „ de
Gunyolas, que fou rebuda à la estació per bon nombre
; de coristas de «La Lira». De bona arribada Se din'gí: ren à la Casa. de la Vila, à la qual pujà una comissió
à saludar al senyor Arcalde, qui els hi donà la ben
vinguda.
Dseprés à la píassa el coro cantà l'himne «Salut als
cantors» y «Bon matí», quinas composicions va aplaudir el públich'aplegat à la plassa.
Durant l'estada dels expedicionaris à nostra vila,
se vegeren obsequiats y acompanyats pels coristas de
«La Lira», que no'ls deixaren fins que aquells prengueren el tren d'un qüart de vuit del vespre pera retornar al seu poble, ben satisfets dels obsequis rebuts
durant la seva curta estada entre nosaltres, ab sentimen de no haver pogut cantar en públiçh, com era.son
propòsit, à causa del temps plujós que va regnar à la
tarda.
, • • + •••

. . Í

Feia temps que hò hi haviem sigut. La nit passada
uns ratoners han entrat à casa nostre amich el conegut
procurador y propietari Joan Nin y Porta, sita al carrer" de Santa Agna, quins datreras'donan à la part forana de la població, entrant aquells per una reixa
del celler.
, •
.
Segons se'ns diu, els; Uadregots' se han emportat
unas 600 pessetas en plata....
. Del fet se'n ha donat coneixement al Jutjat, que
instrueix las corresponents diligencias.
-
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Consultori Médich
Çabirjef de Vias~Urir}arias, Slertricitat, Jtíassatge, etz.
Horas de consulta: defH 41 y6 à 8.

>

Dias festius: de 10 à ,1

Carrer del D r . Robert, 8, 1.°.—VENDRELL

***
Entre'ls telegrames detinguts, en las oficinas de Telégrafos de Barcelona per no trobar als seus destinataris, n'hi ha un procedent de nostra vila endressat à
Maria del Pilar, Ausias March, 33, primer.
Dilluns y dimars va celebrarse à la Audiència provincial de Tarragona un judici' per Jurats contra'l vehí d'aquesta vila R. V . y V . per una suposada falsificació de document quin judici s'havia tingut de sospendre, per diferents motius, sis ò set vegàdas.
Després de las pro vas, el Fiscal va retirar l'acusació, donant el Jurat un veredicte d'inculpabilitat, essent per lo tant absolt el processat. '
,
Ens alegrem.

***

; Després de molt llarga malaltia, que la tenia ]a de
temps imposibilitada, dimars va morir la senyora Antònia. Soler, viuda de Fontana, mare de nostre bon
amich el conegut propietari y duenyo de la més antiga barberia d'aquesta vila Joan Fontana y Soler.
Rebi aquest y la seva apreciable família nostre més
sentit pesam.

***
Devant la, Comissió niixta de reclutament ha açabat el judici d'exencions dels minyons de l'actual reemplàs y anteriors, y's reanusaràn el dia 6 del corrent,
haventse concedit un plas pera completar els expedients els dias 18, 20, 21 y 22 del mateix mes.

***

f \ V \ f \ í \ ç i Especialista en enferme. I V d L f C l W C l tats de ia dona Rambia
de Sant Joan, 75, principal, Tarragona.—Vegis anunci en la 4.a plana.

y à més 16 fotografías cada quedern de vistas y monuments de ditas ciutats.
• Val cada quadern 50 cèntims de pesseta, y la casa
editora de Albert Martin, Barcelona, Consell de Cent,
140, Enviarà un quadern de mostra à qui'l demani.

Secció Oficial
Caixa de Crèdit y Estalvis de Vendrell
Imposicions verificadas é n aquesta Caixa durant
el diumenge
• Dia 28de Abril de 1912
29 imposicions, important. . . .
243' Ptas.
2 reintegros . . . . . . . .
.
139'
>

Plassa Mercat.
K e c a u d a c i ó obting-udH en la Plassa Mercat <i«sde '1 dia
27 al 3 del c o r r e n t mes: 62'20 ptas.

Registre Civil.
I n s c r i p c i o n s verificadas en aquesta oficina.
Naixements.—Xin nen fill de Rafel Palau X i m e n e s y
de Carme J u n y e n t Giró
Defuncions—Kosa R e y n é s Prat de 80 anys; A n t ò n i a
Soler T r i l l a de 72 anys.
Matrimonis —3OÜU Ortig-a H e r m e n e g i l d a ab Carme
M u m b r ú Reig.
IMPKKMPTA RAMON GBEMANS Y NBBOT.—VBNDRBLL.

Umpum eléctricas

•A E 6, 3 ptas. * Osrram, 3 ptas.*Z, nuevofllamento,2 ptas
De venta à casa del instalador

E M I L I V I V E S , carrer del Doctor Robert.

ïl*»

PRESTAMS
HI ha pera prestar íi primera hipoteca; de 5 0 0 0

i

SOOOO pessetas.

Hem rebut el volum 126 de la Biblioteca popular de
«L'Avenç», que conté una colecció de Noveles y Poe:mes originals del celebrat escriptor Geroni Zanné.
Forma un volum de 94 planas, el qual, com tots els
de la esmentada Biblioteca, se ven al preu dè 50 cèntims, en aquesta vila à la Administració de nostre setmanari.

t)f ÜM A£

J^IM|I0!#

de las mellors Marcas
Vendas à plassos

f

desde 25 pessetas mensuals
Lloguers, desde 8 pessetas mensuals.
Gambis, ab condicions las més ventatjosas.
PAGÈS Y MARTÍ, Aribau, 31, pral. % Barcelona.

Hem rebut els quaderns 13 y 14 dei «Portfolio de
Espana», corresponets à Alacant y Saragossa respectivament. Comprenen el mapa de la provincià y la
descripció y nomenclatura dels pobles dé la mateixa.

Inl'ormHrft I ' ad vocat d' a q u e s í a vila D. Krancisco Vidal
y s o c í a s , carrer dt- Sant S e b a s t i à , 16, primer.

Cspartcrfa de cal Pau IXm
regentada per son fill Joseph Vives
Plassa de Pi y Margall, n.0 5.—VENDRELL
En aquesta antiga y acreditada casa|

(ül·- se necessita un aprenent-N||

üendo f una

CQSO

de dos pisos y corrals

situada en el carrer de Santa Agna, coneguda per
cal Sech Crispus.—Per informes: Joseph Ferret, carrer Major, 32, baixos.

M00

Han arribat els llibres de figurins
per la prop-vinenta temporada de
istiu de las edicions .Élite, Revue
Parisienne. Mode de Paris, SaissonParisiennc,
Parisiana, etz. De venda Imp. Ramón Germans SÍ N.

Joan Sas

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

Dipòsits de totas cabudas, canals y canalons
Aquest material es el m é s resistent, aixís ho acreditan els molts trevalls ab éll realisats
Contractas especials segons cabudas.

Demanintse preus y detalls.

Carrer de bant Gervasi, 40. — V I L A N O V A Y GELTRÚ

Representant en aquesta vila: Evaristo Julivert, fàbrioa de mosaiclis, carrer del Or. üoiisrt

Eïl Baix P e n a d é s .

Qran

Pesinfecfant

Poderós insecticida, antiséptich y anti-criptogàmich, no es corrossiu ni venenós, molt
= = higiénich pera la salut pública

ícabls pera 1 saneijament É Escolas, tallers habitacions, presons, hospitals, comunas, estables, pairàs, bodeps, elz. etz.
Remey eficés contra la major part de las enfermetats dels animals domèstics com son; la glosopeda o mal de peu, la sarna ó ronya, el
brom herpes, esgarrinxadas, etz.—Curació infalible de las enfermetats parasitarias dels tarongers, llimoners, oliveras, pareras, ametllers,
pomeras y demés arbres fruyters, vinyas hostalissas y plantas de jardí.

Dipòsit: C. Dasca. - Vendrell

"Nostre producte, quinas aplicacions son indescriptibles, l'oferim al públich segurs de que al empleario tal com el recomanem, obtindrà un èxit complert en qualsevulga de las desinfeccions que's tractin.

mmmmmmmm

Clínica y Consultori

pera les enfermetats de la dona

Vies urinarias, Cirujía operatoria, parts,
electroterapia y anàlisis micro - qufmich
= d'orina y productes patológichs. =

baix la direcció del

Sero-Reacciò lassemann

Aplicació dsl 606

J)fm [ R a b a d à

Ex-intern de l'Hospital de la Santa Creu, ex-ajudant de la Policlínica del Dr, Fargas y Metge de les Cases de Socors de Barcelona, etz.
IINRIlí Tfl * De 10 à 12 y 5 à 7—-P^ra obrers, de 7 y mitja à 8 y mitja nit. —
liilUyy i Ha P e r d i s pobres, franca, els dilluns, dimecres y dissaptes de les
12 y mitja à 1 y mitja.

E

Rambla, de Sant Joan, núm. 75, principal, Tarragona

FABK1GA DE OÜANOS
Primaras materías per abonos
pera vinyas y cereals

Carrer

d e m o n t s e r r a t . - V E K I D R J S L·L

= = = = = = = =

de =

Josep Martí |a| ^ a ^ í
de las mellors fabricacions del País y Extranger, y gran assortit en

lohoioros, Sifons y demés articles É Sanitat ürliana

=

Ixistencias en Oeràmica fina y Objectes propis pera regales
Carrer de Montserrat, 48 y 50-VENDRELL
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Temporada d'istiu de 1912
Extens y variat assurtit en genres d'alta
novetat propis per la present temporada

Gonfecció esmeradíssima. Preus sens competència
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

este vicio no es mas que nuestra ruina

Ahora es posible curar la pasión por las bebidas embriagadoras. Los esclavos de la be£1 bida pueden ser librados de este
f l vicio, aun contra su voluritad.
JL'::1!;! piada para arnbi
nbos sexos y todas las eda-

des y puede sersuministradacon alimentos sólldos ó bebidas, sln conoclmiento
del Intemperante.
M
.
Todas aquellas personas que
iviuestra tengan un bebedor en la faeratuita milia ó entre sus relaciones,
&
no deben dudar en pedir la.
muest'a gratuïta del Polvo Coza. El Polvo
Coza puede también obtenerse en todas
las f irmacias y en los depósitos al pl'' Indicades Para adquirir la muestra gratuïta, escriba hoy à

Tí^ill^»

M0im É tota meno de moíeriflls però construccions

=

Baixada, número 5, principal.—VENDRELL

'••'^rr' Una cura Inofer
fenslva, liamada Polvo Coza
i | 1 hasidomventa(
tada, es faoil de tomar, apro-

GUANOS ESPECIALS

A n t o n

F . ES ASS CT ROE F E T
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COZA POWDER COMPANY
76, Wardour Street, Londres, 41 2
Depósitos: V ^ D R E L L : Farmàcia M. Trayner

SASTRERIA DE JOAN BOXA!
Successor de Gil Boxadós

Tetnporada d'istin

Grans y variats assurtits en
genres ultimas novetats en
llanas, alpacas, estams y
drils per aquesta estació. Variat assurtit en ermillas de lantasía

Trajos de liana novetat de desde 30 pessetas

Unich expendedor dels acreditats ciments de "Garraf"
y r e P r e s e n t a n t de l a

m üe 0 jchs „ peíra arlificjai Él8 Sr8 j | i mm y FülOtlMirciiiana

TÜBOS DK GIMSNT de varias midas pera la conducció d'aiguas

Canals pera I riego y accessoris. Sifons, Dipòsits pera aigua, Safretjos, Pous Mouràs, Refrescadors, etz., etz.
"~~
{ « S Í - constitueixen cloa-cabs y a.lcíi-írítar·illas
Mosaics hidraulichs de dibuixos artístichs y variats; Cairons de portlant pera aceras; Àygueras; Rentamans Escalas; Pilans; Balustres; Àrrimaderos; Banyeras; Lavabos; Surtidors; Xamaneyas; Cartelas; Florons; Frisos; Capitells; Ventiladors; Columnas de diferents dibuixos; Estatuas; Gerros, y una infinitat de pessas d'adorno pera fatxadas y jardins.

Vegis catalechs.

6.- Pla ssa del Teatre.-6.—VENDRELL

