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Al vol
Catalunya reneix. Altra cop à Barcelona,
la ciutat minada per les passions de bandería
l'esperit patriòtic ha fet una bella y ufana explossió en la plassa pública. Aquesta vegada
no han sigut les vexacións humiliants dels nostres enemics les que han portat à la joventut
catalana, als homes que demà hauràn de portar el pes y la responsabilitat de la direcció de
la política à Catalunya, à manifestar amb cants
y visques que'l catalanisme viu latent en els
cors dels bons patricis; aquesta vegada el poble ha manifestat son voler al aire lliure, pera
protestar de la política d'avinenses amb els
partits del règim qui ve endogalant ú. Catalunya, preconisada per la Lliga d'un quan temps
à'n aquesta part.
Fa poc que al sortir d'un miting de protesta
per la ignomínia de lo de les notaries, «Els segadors» vibraren en els carrers, després de
molt temps d'haversels poc menys que retirat
vergonyosament. L'actitut incerta dels regionalistes, tan estridents avans, feu ja duptar del
seu patriotisme. E l viatje del Orfeó Català à
Madrid, que alguns volien servis de pont, millor
diriem de via subterrània, pera junyir la política catalana al carro del centralisme, va inspirar unes frases despectives pera l'himne nacional català à un prohom regionalista, potser
dels que més l'havien cantat. Ni la intenció
torsada del viatje, ni el comentari al himne,
podien convenir al esperit patriòtic y Els Segadors y els visques mes entusiastes acompanyaren al Orfeó à son estatje.
Diumenge passat, amb motiu dels Jocs Florals, de la festa catalana per excelencia, festa
de la glorificació anyal de la llengua y de la
historia catalanes, festa major de les nostres
lletres y homenatje vivent à la Catalunya d'avui, la nota dominant sigué l'esclat del poble
amb les ressonantes notes d'«Els Segadors».
Mes lo nou del cas, lo que à nosaltres llunyans
espectadors ha arribat amb mes forta coloració, es l'efecte produit als regionalistes, que no
poden dissimular lo molt que'ls contrarien; es,
també, aquesta agressivitat posada pe'ls cata
lanistes al seu cant, al entornarlo enfront del
orgue dretista;—de les dretes, sí, que no es ni
regionalista el que s'avergonyeix d'escoltarlos
amb el cap ben alt.—
Han de desenganyarse els senyors de la
dreta; la seva situació actual es falsíssima à
tot serho. Se'ls fa precis esvair aqueixa atmósfera que no'ls deixa actuar lliurement. A Madrid els criden V i v a E s p a f í a f fitantlos els ulls
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pera desentrenyar els escrúpuls de la seva ànima al contestar aquell crit, de la mateixa manera que à Barcelona ressona en ses orelles el
Visca Catalunya! com una fuetada per la seva
deserció. Y aquí, com allà, se troben impossibilitats de confondre llurs entussiasmes amb el
poble, perquè, disortadament per ells, estàn
mancats de fé en cap idealitat. Si persisteixen
en l'equívoc no podràn construir, ells, els constructius, no ja el casal de Catalunya entre'ls
catalans, ni tan sols la poltrona pera'ls seus
prohoms à redós de'n Maura.
E l nostre himne nacional es caliíicat d'impotent, tal volta perquè no'ls ha acostat tant
com desitjaven al govern de Madrid, y are, el
«bon cop de fals» els serveix únicament pera
segar l'herba als peus dels catalanistes, tan de
l'esquerra com als de la Unió, qui mantenen
ben viu el foc sagrat del amor à Catalunya.
Son migrat catalanisme els priva de exposarlo en el seu diari, qui ressenya sempre amb sordina els esclats potriotics del poble. Ells decidiren al Cu-cut! à desaparèixer, segons propria confessió. E s que hi hauria, en aquella redacció, algun rebel à la política de la Lliga?
Aquell setmanari ha callat; més à Catalunya
no la faràn enmudir els que'n voldrien fer ofrena als partits de la monarquia hereva de la de
Felip V .
FRIS.

Carta oberta
A l'amic Andreu Nin
He llegit l'estracte de l a teva conferencia donada a l Centre Republicà Autonomista d'aquesta vila,
y no'm sé estar d'endressai te unes ratlles. Ferne un
elogi? P e r q u è ? No'l necessites, car tots le coneixem prou y sabèm com ho fas: K e z i l l a m e n t bé. La
teva veu fresca y ardida ens ha conmós més d'una
vegada, de viril energia. La teva joventut batalladora, se contagia, als qui t'escolten, ab aquella dia
lecta frisosa d'un ideal covat en l'esperit. La teva
franca paraula es fa ressò de lo que tots sentim y'ns
encoratja y fortifica.
Seria feina llarga iinar glosaut un per un tots els
conceptes que en la teva conferencia exposes, feina
llarga y fins dificultosa per feria la meva pobra ploma, que sense una forsa de la meva voluntat no se
sabria bellugar damunt el paper. P a r l a r é tan sols
de la part del teu hermós parlament endressada à
la joventut, car j a sabs lo que l'estimo à'n aquesta,
no obstant y ésser com tú dius un xic pessimista.
Digueres ais joves que llur acció no deu reduirse
sols à les lluites electorals, j a que aquestes son no
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més que una conseqüència. Aquesta idea tan oportunament traduida per tú, es la meva constant daria, que si malament no recordo vaig més ó menys
manifestar temps arrera en aquestes mateixes planes.
Jo crec com tú, que no n'hi ha prou en saberse
sostenir ferm els dies dels grans combats, no; es necessari convertir la vida en un de continuat, car eu
moments de palestra se va més contra el nombre
que l'idea, y en les lluites diàries se combat l'idea
sense ovirar el nombre. Els convensuts tenim el
deure ineludible, al ensemps de conservar el caliu,
de fernos nous campions en els camps de l'altra
banda. Devem guanyar voluntats refractaries y enfortir les passives del nostre camp, y à'n el cotidià
esfors fer més fàcil el dels dies de prova.
Tú ho digueres: Devém convertir els casinos en
escoles; les converses en Ilissons hont apendre à
conreuar la santa discussió, y de les lectures profitoses ferne l'únic joc. Necessitem apendre à peqsar
à facilitar al cervell la seva feina y aixó, pera l o grai ho, imposa exercir una costum assídua per foragitar el rovell de l'apatia, apoderat de la majoria
dels joves.
La política y la religió deuen ésser els temes envers quins deuen dirigir les seves reflexions totes
les societats que aspirin à adquirir una ben determinada personalitat; que vulguin ferse un demà ben
venturós de llibertats.
Es hermosa la substitució del «Benaventurats
els que pateixen» pel «Benaventurats els que's revolten», que determina unes noves creuades de generacions capacitades de la realitat de la vida.
Tenim de foragitar de nostre vocabulari la paraula
mansuetut, que no es més que un vici de degeneració Per qué devém serho de mansos? Ab quin dret
devém resignarnos à sofrir sense protesta? Per res,'
ni per cap. Quedi pels vells y pels pobres d'esperit
el sa berse subjectar à u n jou homicida y de desequilibri. Nosaltres, no; nosaltres devem revoltarnos contra tot lo que tan sols s'assembli à una tirania; contra tot lo que tendeixi à limitar els camps de nostres accions.
Dius molt bé, amic; res de parar l'altra galta
quan ens peguin en una, al contrari, devém tornarnoshi ab les mans nostres, y ab les dents si aquelles
soles no poden y segaria la mà que'ns hagi pegat.
Crec més; deuríem ésser revolucionaris per sistema, car avui està tot lo de l'altra banda, tot lo
que'ns desgoverna, tant corcat y embrutit, que se
imposa un constant estat de violència, si volem sustreurens del seu contagi.
Prou, amic; puig m'adono de que sembla te v u l gui convèncer de lo que j a estàs prou convensut,
pero jo, menys jove que tú per edat y temperament,
sento també calíuar en el meu cor l'ideal que à tú
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t'empeny à sembrar per aquesta nostra estimada
terra, la llevor de la causa que abranda tot poble
ab aspiracions d'esser lliure.
Avant, ardit company; amunt sense tòrcer mai
de camí, que per tot allà hont passis hi deixaràs
cors que t'estimin y brassos oberts d'amics desitjosos
d'abrasstirte.
Mana y disposa de ton amic,
J. A L E U FIGUEROLA.

La barra de les Dretes
Dilluns prop passat va reunirse la Junta municipal del Cens Electoral pera informar les reclamacions fetes sobre inclusions y exclusions de les llistes, y ab aquest motiu, vàrem enterarnos de la b a rra que tenen els dretans, ó millor dit, els caciquis tes, quan se proposen burlar la llei.
Es el cas que uns senyors, obrant en representació dels qui han de «redirnirnos de la tirania dels
republicans», y tornarnos la moralitat que imperava en la administració municipal en els gloriosos
temps dels alvaristes y fontanistes, van presentar
à l'Arcaldia, ab la pretensió de que les firmessin
l'Arcalde y ' l Secretari de l'Ajunlament, unes llistes
d'inclusió y exclusió d'electors, y com sia que'l Secretari uo les volgués firmar per varies rahons,
entre elles perquè alguns datos no resultaven del
padró de vehins y perquè les tals llistes se contradeien ab altres antecedents facilitats per l'Arcalde
à l'Institut G-eogràfic y estadístic, vetaqui que, ab
tota la frescura del mon, acorden habilitar un secretari pera firmar les famoses llistes, y aixis ho fan.
Si aquest ardit els dona bon resultat j a no cal
que pateixin els nostres redemptors. iQue necessi ten reventar algun enemic? Nomenament de Secre
tari habilitat al canto, y vinga certificar monstruositats.
Si, valents defensors de la moralitat y de la religió, aquest es el cami dret y segur pera alcansar el
poder y la glòria... si es que'l poble, cansat de la
vostra hipocresia no us treu del temple de la mateixa manera que Jusucrist als mescaders.
No sabém si es veritat; mes no falta qui hadit
que avants d' obrar de tan escandalosa manera
l'Arcalde y els seus corifeus varen consultar el cas
à l'Institut Geogràfic y que aquest els va consellar
el nomenament del Secretari habilitat. Nosaltres no
ho volem ni bo podem creure.

Quatre paraules als joves
Pera poguer disfruiar de Iotes les llibertats, de
tots els futurismes que'ls nostres cervells imagineu
ó pensen l'un per haverho llegit, l'altra per sentirho à dir, es necessari ernpendre una campanya activa, enèrgica, pera que tots els que sentim aquets
desitjós modernisants no descoiiegem l'obra que dem à ' n s pot ésser portada. Es convenient continuar
en la nostra vila la sèrie d'Hctes progressius emancipadors, pera enfortir coneixements mancats de
cultura. Enteremnos del eslat social que es un dels
problemes més hermosos. però també més dificil de
resoldfe; y una vegada ben cónvensuts y forts, es
campemnos per tota la encontrada pera sembrar
les bones doctrines del progrés. No defallim no, esplicant an els homes ingenuus, la via que fa 1' obrerisme, lo que creix la organisació del proletariat.
Nosaltres, els joves, som els qui hem detenir
més interès en estar al corrent de l'actualitat de la
vida social, pera poguer lluitar en el dia de d e m à
contra'l capital egoista, qui té poc menys que esclavitzat à l'obrer. Femli veure les llibertats de que
som mereixedors y les felicitats que no podem gaudir à causa de son egoisme, y de les quals ne som
ben dignes.
No deixem d'assistir y pendre part activa à tots
els,actes instructius y culturals, els quals han d'especgir les foscors que'ns envolten.
-
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Nocturn
«Rodamón» té la costüm de retirar tart à les
nits y de retirar sempre sol, menys quan s'escau à
ferho ab algún amic noctàmbul que ha d'anar pel
mateix indret, cami de casa.
Y veusaquí que'l dilluns anava sól, passant pel
carrer del Recó pera sortir al de Salmerón pel del
Crèdit, y va trobarse ab que la làmpara elèctrica
de la cantonada d'aquest darrer carrer y del carreró dit de l'Orfe, estava apagada, com ho està la major part dels dies, ab tot y que deuria restar encesa
durant tota la nit per ésser de les que se'n diuen
«guies», per quin motiu, l'esmentat carrer del Crèdit, de tan poca amplada com d'extensió, restava
més fosch y negre que foradada de via ferrea. Y
«Rodamón» s'endinzà an aquella espessa foscuria,
y tot just havia passat de la Caixa de Crèdit y Estalvis, quan li semblà sentir un lleu remor à pocs
passos devant d'ell. S'aturà y parà orella, posantse
en guardià ab el bastó de ferrada punta, única arma de defensa que sol portar à les nits.
El remor no's reproduí; peró dilatant tot lo que
va poguer el seu esguard, «Rodamón» pogué notar,
entre l'espessetat de la fosca, una ombra que osci lava al bell mitj del carrer. Espera una estona, y
res, l'ombra quieta; ni reculava ni avensava, restant inmovil.
Aleshores «Rodamón», sempre en guardià ab el
bastó, a n à reculant, de cara à l'ombra, fins A la
cantonada, y's dirigí à la propera plassa de Pi y
Margall, en un de quins bancs havia vist al vigilant, explicantli'l cas, y ab ell y un amic d'aquest
que l'acompanyava,, se dirigiren à l'esmentat lloc,
portant el vigilant el fanal ab la llum tapada. L '
ombra continuava allí, inmóvil, notantse una petita
oscilació à la part superior de la mateixa. S'hi aproparen, y ' l vigilant obrí'l fanal y's feu la llum...
Y vegereu un carro ab un burro enganxat, un
ase veli y macílent, de llargues y oscilantes orelles,
estoicament quiet ab la prosopopeia y gravetat de
un burro vell y xacrós que no més espera la mort
per descansar, y potser filosofava sobre si eren més
gustoses y nutritives les negres garrofes que'l vert
aufals, ó sobre la incomprensible deixadesa del seu
amo que l'havia abandonat, à altes hores de la nit,
en aquell carrer estret y fosc com gola de llop, exposant al primer y confiat noctàmbul que per allí
passés, à una greu y fatal topada ab el carro, com
molt bé hauria pogut succeir à «Rodamón» si hagués anat distret ó badant.
Ja es deixadesa taüt per part de «La Electra»,
tenir apagada la làmpaara guia en un lloc com
aquell, com per l'amo del carro y burro, deixiírlos
abandonats al mitj d'un carrer tant estret com
el del Crèdit y tant fosc y tiegre com restava aquella nit de fosca.
RODAMÓN.

Ajuntament
Sessió de primera convocatòria celebrada'l d i mars, 8 del corrent, baix la presidència de l'Arcalde senyor Mascaró.
Se llegeix y iiprova l'acta de l'anterior.
No hi ha despatx ordinari ni ordre del dia.
El senyor Ramon pregunta à la presidència si
es cert que, pera un determinat assumpte, havia
fet un nomenoment de Secretari habilitat.
L'arcalde contesta que es cert; pero que creu
no ésser cap desconsideració pera'l secretari de l '
Ajuntament senyor Serra.
En Gay l i diu que si que .ho es, y que à més era
una demostració de desconfiansa vers dit senyor
Serrn, que l'havia obtinguda sempre, ben complerta, de diferents arcaldes, tant monàrquics com republicans.
En Vidal l i diu lo que j a hi ha dit en altres oca-,
sions, aixó es: que'ls seus amics y consellers no l '
estimen, y que per tant, res els hi importa ferli fer
papers ridícols y posarlo en compromisos, y que si
algún dia, per haver los - escoltat en un mal consell
li sucsueix algun fracàst podrà recordar els avisos
que se l i han dOriat.

A proposta den Ramon, s'acorda que l'A juntataraent se suscrigui com a congressista al Congrés
regional d'Ateneus y Associacions de cultura que
ha de celebrarse à Vilanova y Geltrú.
El propi senyor Ramon prega s'investigui si va- :
ris vehins, quina relació llegueix, cumpliren les í
condicions que se'ls hi imposaren al concedilshi'l j
permís pera verificar obres.
[
En Romeu reprodueix la denuncia, que va fer ;
ja en una altre sessió, de que à la fàbrica, d'electricitat continuen tirant les aigües oliades de les màquines al rec conductor de les aigües dels renta- '
dors públics, en perjudici de la salut pública, lo
qual uo deu permetres de cap manera.
Manifesta l'arcalde, que quan en Romeu li va
fer la denuncia per primera vegada, va cridar à l '
Enginyer Director de l'Electra pera amoneslarlo
y que si ara reincideix li imposarà una multa.
En Romeu li diu que si com arcalde no'n pot
sortir que ho posi en coneixement del senyor Delegat de Sanitat, qui potser tallarà d'un cop la tal extralimitació. També's queixa de que sien en tant
número les lampares elèctriques que hi ha dies
quedin sense encendre; haventhi hagut dies que al
carrer de la Barceloneta Baixa no n'ha cremat cap.
En Vidal demana A la. presidència que ordeni
als serenos interroguin A lots els sospitosos, sien
forasters ó de la vila, que trobin pels carrers A altas horas de la nit, y'ls fassin comparèixer A l'Arcaldia si sospiten de les seves intencions.
En Ramon demana se procedeixi al riego dels
passetjos.
En Badia pregunta si s'ha fet l'inspecció sanitària A una determinada casa que deuunciA; A lo
qual contesta l'arcalde que no havia tingut encara
ocasió de comunicarho al senyor Delegat de Sanitat.
En Ramon prega A l'arcalde qne quan s'ausenti de nostra vila, ho posi en coneiexment del primer tinent, lo que diu sab no fa, A fi de que la població no quedi orfe d'Autoritat municipal. La Presidència promet ferho en endevant.
Y no haventhi més assumptes de que tractar se
aixeca la sessió.

Informació vinícola
De la casa Arnó, Maristany y Companyia de
Barcelona.
Un petit moviment d'allA y d'aqul per atendre
les necessitats urgents, es tota l'animació de la setmana. Els negocis que's realisen son comptats, pf.!ro
la fermesa del culliter no decau gens, trobantse cada dia més confortada per l'abundància de cellers
buits.
Entre'ls que tenen encara existències ha cristalisat la creencia dei bon preu, y el comprador, tol
y operant al dia's veu obligat A pagar tant quant
li demanen si vol adquirir quelcóm.
Lo mateix Alacant que Valencià, Andalusia que
Catalunya, estAn en igual situació de desavenensa
entre venedors y compradors.
La regió Manxega es la sola que va donant lloc
A importants operacions repartint per totes direccions grans cantitats de vins, malgrat l'aument lent,
pero progessiu de preu.
Y si venen confirmades les noticies que arriben
de que un fort descens de temperatura ha castigat
aquella intensa producció, si l'impresió inmediata del
pagès, sempre negra darrera el desconsol d'una
glassada, ve autorisada per la apreciació més justa, uns quants dies després l'alsa iniciada seguiria'l
seu camí y desapareixeria'l desnivell existent entre
aquells y els nostres mercats.

El temps asserenat y primaveral iniciat la setmana passada després dels días seguits de núvols y plujas, ha continuat ab fixesa durant la present, de tal
manera que la temperatura, més que primaveral, ha
sigut verdaderament d'istiu.
El mes de Maig s'ha presentat, donchs, rialler y
assoleiat, desmentint l'adagi que diu que «pel Maig
cada dia un raig», puig no ha caigut ni una sola gota
durant la seva primera decena transcorreguda, brillant cada dia espíéndit el sol.

El Baix Penadés.

Reconocida en todas partes
S1N RIVAL para mesa, estomago, diabetes y artritismo. Venta en Farmacias, Droguerías, Hoteles, etc.

Els dias 25, 26 y 27 del corrent mes de Maig, se ceLas yinyas se presentan, per ara, ben sanas y xa-. I
mosas, ab tot, els vinyaters, no deixan de prepafàr; lebrarà à là vehina vila de Vilanova y Geltrú, el sè-,
las sulfatadoras y las ensofradoras, ,
. : ! .gon Congrés regional de Ateneus, y Associacions: decultura; ab motiu del qual, ;í nu'.s de las sessions .del
• **
Congrés , se verificaràn altres actes culturals y d'exEn el número de la setmana passada donarem
pansió,
com son: Inauguració de la Manifestació artíscompte d'un robo efectuat, la matinada del disSapte, à;
tica
vilanovinà;
recepció d'Atitoritats y delegats à 1'
casa de nostre amich el procurador don Joan Nin PorAteneu;
visita
à
l'Escola Industrial; visita y conferenta; donchs bé, després va saberse que à la mateixa
Biblioteca
Muséu-Balaguef; festival d'Educamatinada: s'havia, intentat l'escalo de la confiteria que.
ció
Física;
conferencias
ab projeccions; banquet ófi-;.
don Magí Bèllvé posseix al carrer d'Orient, cantonada
cial, etc.
i
al de Trulls.
Els congressistes y el públich en general podran
Tant aviat com el senyor Nin va adonarse de que
visitar durant els dias del Congrés: l'exposició d'artishavia sigut robait, molt dematí per cert, va anar ;i avisar la guardià civil, trobantse ab que tot el destaca- tas vilanovins instalada à l'Ateneu; l'Escola Industrial,,
ment del puesto d'aquesta vila havia anat à Tortosa ab ahont hi estaràn exposats els trebells dels alumnes; y
la Biblioteca-Museu-Balaguer, ahont hi. estaràn expo,motiu del viatge que'l Rei va fer à aquella ciutat,.
A bon segur que'ls Uadregots aprofitaren l'ausencia sats els projectes presentats pera el Concurs de porde la guardià civil pera fer de las sevas. Veusuqui las tades. ,
„;,,„
...
,
ventat] as de la concentració en casos per l'istil.
Las Societats artísticas y recreativas de la localiLo que ignorem es si'l Somatent, en ausen.cia de la > tat y els Teatres públichs organisrràp pera el dia 26 à
guardià civil, va fer investigacions pera,desçubrir als la nit espectacles en honor dels Congressistes.
autors del robo realisat y del ítustrat. ••:
• ",. :.

**•
Especialista en parts y malaltías de la dona
Carrer de la Muralla, núm. 3, pral.-^Vendrell
Consulta de 11 à 12
Dias festius, de 8 à 10
Gratis els dijous no festius de 8 à 10
• **
L'«Orfeó Vendrellenc» sembla que ha entrat en un
període d'activitat, després d'un quant temps dé vida
somorta y sedentària. A l'hora present eriseja de
ferm, repassant las composicions de son repertori y.
tenintne en estudi altras de novas, entre aquestas
«Aleluia», de Hayden, per las tres seccions.
Segons s'ens diu, r«Orfeó» té'l propòsit de celebrar
aviat, potser per la diada de Corpus, un gran concert
junt ab la renomenada orquesta «Sinfónica», de Barcelona, que dirigeix nostre amich y çompatrici èl jove y celebrat violoneellista Joseph Rabentos, qui s'ha
. dat à conèixer ja à Barcelona com expert director d'
orquesta.

***
• Dimars la forsa del puesto de la guardià civil d'aquesta vila, que com la d'altres pobles de la provincià
van concentrarse à Tortosa ab motiu del viatge del
quefe de l'Estat, estava de retorn aqui.

**•
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Consultori Médich

,

-

Çabirjét de Vias-Uririarías, Steríríciiat, jYíassatge, etz,
Horas de consulta: de II S Í y 6 à 8.

Dias [festius: de 10 a 1

Carrer del D r . Robert, 8, 1.°.— V E N D R E L L
Ha treballat darrerament al Teatre Municipal de
Perpinyà, capital de la Catalunya francesa, una companyia catalana de la qual form^ya part çpm à primeT .
ra dama, la eminent actriu Concepció Llorente, entre
quinas obras que's representaren s'hi comptan las de
nostres estimats amichs y compatricis Àngel Guimerà'y R. Ramon y Vidales, respectivament, Za filla
del mar y E l carro' del vt: - •
••• - ^ - - ^ ^
. El popular sainet d en Ramon, ja s'hi ha rej^resen- •
tat sis ó set vegadas, en diferentas ocasions, en dit
teatre de la esmentada ciutat francesa; 1
Durant lo mes d'Abril s'han embarcat en lo port dé
Tarragoua 7.972 bocois y 567 botàs de vi; 3.792 bocois 3' 559 barrils, d'oli; 1.262 saebs d'avellana y 461 d'
ametlla.
.

JOAN

RUÍzV

»•*

•**
Dilluns à dos quarts de deu de la nk se reunirà en
Junta General extraordinària la Joventut F. N.R. d'aquesta vila.
• • ,r: •., • • • •
,
Sé'ns prega ho publiquem pera coneixement de tots
sos socis.

,

Demà farà son debut en el teatre del Casino Circo,
una companyia de sarsuela que actuarà en el mateix
durant la temporada de primavera, dirigida pel primer
actor don Joseph Rojas y pel mestre don Santiago Sabuias.
.
Pera la funció de la tarda s'anuncia E l Santo de la
Isidra y Las Carceleras, y pera la de la nit, Molinos
de viento y La Divisa.,
v.-.

***

Ja pot fer la Raquel Meller,
pot els seus'CÓuplets CfintA,
que ho alcansarà mai l'éxit
que obté'l V i c h y C a t a l à .
De venda en la Confiteria, de P a u M a t a . carrer
Alt, n ú m e r o 13
. .
. v •

T)i «IM Af»

de las mellors Marcas

ï Cl | | Q J

j

f

^

Vandas à plassos

desde 25 pessetas mensuals

Lloguers, desde 8 pessetas mensuals.
Gambis, ab condicions las més ventatjosas.

PAGÈS Y MARTÍ, Aribau, 3T, pral. 1", Barcelona.

S e c c i ó Otícíaï

Gaixa de Crèdit y Estalvis de Vendrell
. , Imposicions veriiScadas en aquesta Caixa durant
el diumenge
Dia 5 de Maig de 1912
41 impósicions, important. . . .
566' Ptas.
6 reintegres
• .' •
133'
»

. Plassa Mercat
K m i H i i d a u í ó o b t i u g - u i t » fn i» l ' i a s s ü M e r c a t d e s d e 'I d ú

4 al 10 clel corrent m e s : 63'7Q ptas..

Joan

iMPRBMPTA

RAMON OERMAN» Y NBBOT.—VKNDRBI.L.

Camparàs cKcirte

A E G , 3 ptas. + Osrram, 3 pías.*Z, nuevofllameDto,i ptas
'' " '

De venta é casa del instalador

EMILI VIVES, carrer del Doctor Robert,

PRESTAMS
Hi Im pur» [ire.stíir A primera hipoier·ii, i)f 5000 ft
SOOOO pesselas.
Inrormarft I'ad youHt d'aij uesfa VÍIH I). Krancisco V i d a l
y socfat*. carrer de Sant SebastjA, ,!«, lirímer.

üenÉ íuno coso de dos pisos y ÍOPFOIS

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

JOIKRIA* PL·ATERIA*REL·LOTJEEIA
y objectes pera regalos

E L U N I W R S O ' Bsoito, 8
Grans assurtits * Prens reduits y flxos • Tot garantisat

Ccgfa marca Ca Uendrellcim
Es la mellor, la més aromàtica y desinfectant

Sa mellor propaganda es haverla probada
Preu de cada ampolla: 20 cèntims
Vendas al major y al detall en la acredttada drogueria

PAU NIN, Plassa Pi y Margall, 12
ahont s'hi troban també

Grans extstcnctas de productes desinfectants

iOD

Han arribat els llibres de iigurins
per la prop-vinenta temporada de
istiu de las edicions Élite, Revue
Parisienne, Mode de P a r i s , Saisson Parisiennc,
Parisiana, etz. De venda Imp. Ramon Germans & N .

Bpartcría de cal Pau Ulves

; regentada per son fill Joseph Vives
Plassa de Pi y Margall,n.05—VENDRELL
En aquesta, antiga y acreditada ca.sa|

se necessita un aprenent-NS)

ierías

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

PORTA

Procurador dels Tribunals
Mendes Núnes, 16, 2.° 1?
TARRAGONA

*•+

rV**
ï ? «> 1*% d / i Q Especiàlistà èn enfermeL / l • I V C l L F C l U C l tats de la dona. Rambla
de ; Sant Joan, 75, principal, Tarragona.^-Vegis anunci eri la 4.a plana,

, Registre Givil.
Inscripcions verlBoM.ia» en »que«f.a oficina.
Naixevuntt.— Ona neua fllla de Joseph Ivern Xotpsaus
y. de" Maria Roca Tarrés; una nena fllla de Joseph Rius
Amig-ó y de Josepa Niu Borrell.
, De/nncioti$.—Maria Flg-uero 1 a Guasch, de 22 dias.
Matrimonis.—Cup. .

Dipòsits de totas çabudas, canals y canalons
Aquest material es el més 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 G E L T R Ú

* Representant en aquestst vila: Evaristo Julivert, Mbrica É mosaichs, carrer del Or. Bobert

4.

El Baix Penadés.

Qran Pesinfectant
Poderós insecticida, antiséptich y anti-criptogàmich, no es corrossiu ni venenós, molt
. higiénich pera la salut pública •

m

HplicaHe pgra 'I saneijamení de Esoolas, tallers habitacions, presons, hospitals, comunas, estables, pairàs, bodeps, eíz. etz.

l

Remey eficas contra la major part de las enfermetats dels animals domèstics com son; la glosopeda ó mal de peu, la sarna o ronya, e
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 d e jardí.

_

Dipòsit: C. Dasca. - Vendrell

^«-Nostre producte, quinas aplicacions son indescriptibles, l'oferim al públich segurs de que al emplearlo tal com el recomanem, obtindré un èxit complert en qualsevulga de las desinfeccions que's tractin.

Clínica y Consultori

pera les enfermetats de la dona

Vies urinarias,
operatoria, narts
parts,
urinarias. Cirujfa
Ciruifa oneratoria.
electroterapia y anàlisis micro - químich
= d'orina y productes patológichs. ==

baix la direcció del

•

F. ESCOFET
SASTRE

o».» n n n „ „ j A m ^ . — „ „ ,
Sero-Reacció
lassemann

Baixada, número 5, principal.—VENDRELL S |

Aplicació del 606

Temporada cf istiu de 1912 i

l^abddà

J)fa

i

Extens y variat assurtit en genres d'alta
novetat propis per la present temporada

Ex iatera 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.

IHIIfSIlíiTfl'

Confecció esmeradíssima. Preus sens competència

D e l 0 à 1 2 y 5 à 7 — P e r a obrers, de 7 y mitja à 8 y mitja n i t . U U I I U U U I H . P e r ò ' l s pobres, franca, els dilluns, dimecres y dissaptes de les
12 y mitja à 1 y mitja.

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

jYo bebas jVlis,

FABRICA DE GUANOS

N

este vicio no es mUs que nueslra ruina

Ahora es posible curar la pasión por las bebidas embriagadoras. Los esclavos de la be^
bida pueden ser librados de este
Í | | vicio, aun contra su voluntad.

Primsras mateiias psr abones
GUANOS

Una cura Inofensiva, liamada Pnlvo Coza
ha sido Inventada, es facll de tomar, apropiada para arnbos sexos y todas las edades y puede sersümlnistradaconallmentos sólidos ó tiebidas, sin conocimiento
del intemperante.
JL.
.
Todas aquellas personas que
íviuesira tengan un bebedor en la facratuita milia ó entre sus relaciones,
s
no deben dudar en pedir la
muestra gratuïta del Polvo Coza. El Polvo.
Coza puede también obtenerse en todas
las íVirraacias y eu los depúsltos al pié indicades Para adquirir ia muestra gratuïta, escriba hoy à

ESPECIALS

pera vinyas y cereals

Carrer de Wlontserrat. - V E N

D R E L·L

IHagatzém de tota mena de materials pera construccions
.

de

============

Josep Martí (9) < ^ a ^ i

COZA POWDER COMPANY
76, Wardour Street, Londres, 412
Depósitos: VENDRELL; Farmàcia M. Trayner

SASTRERIA DE JOAN BOXADOS
Successor de Qil Boxadós

Ixistencias en Ceràmica fina y Objectes propis pera regales

Grans y variats assurtit s en
genres ultimas novetats en
Uanas, alpacas, estams y
drils per aquesta estació. Variat assurtit en ermillas de fantasia
—^=3=-» I • l ' t í
1 > í X t" X V1 i f S í-4 i I T T ! - i

Carrer de Montserrat, 48 y 50.-VENDRELL

Trajos de llana novetat de desde 30 pessetas

de las mellors fabricacions del País y Extranger, y gran assortit en

=

Inhodoros, Sifons y demés articles de Sanitat Orliana

ï

-g

I
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Unich expendedor dels acreditats ciments de "Qarraf"

l - ^ #^1 A / f ^

y

^

=

Temporada djjtig

y representant de la

m

úe inosaic|ls y p8(jra jfiijjgjji

8rs. i». G. BÜT8EMS ï FUADEBl-Barcelona

. TÜBOS D E G I M M T de varias midas pera la condusció d^aiguas

Canals para'l riego y accessoris. Sifons, Dipòsits pera aigua, Safretjos, Pous Mouràs, Refrescadors, etz., etz..
í^e* constrireixeiT o l o a - o a - s y Ív 1 :iJII t n f i 11 Íi

Mosaics hidràulichs 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 diíerents dibuixos; EstatuaS; Gerros, y una infinitat de pessas d'adorno pera fatxadas y jardins.

Vegis catàlechs.

6.-Plassa del Teatre.-6.—VENDRELL

