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Al vol
Es indubtable què l'hora actual no es propicia à la política catalana, qui està passant una
fonda crisis, una forta tranformació, com si
aconteixements de grossa importància haguessin oberts nous horitzons en el cel de Catalunya. Y res més lluny d'aixó. N i en els partits
monarquies que monopolisen el govern s'hi ha
vist mai l'intenció de atendre en lo més mínim
les aspiracions autonomistes, ni en els partits d'
oposició s'hi han pogut endavinar desitjós d'ajudar d'una manera eficàs al nacionalisme català.
Uns y altres han procurat atraures les forses catalanistes que ab ells tenen afinitats,
sense que per la seva banda hi hagin posat altra cosa que un verbalisme búit y apropósit
pera no comprometre res pera el dia que se'ls
residenciés en el terreny de les efectivitats.
La forsa del autonomisme català no resideix
precisament en les fileres dels partits del
centre. Es aqui à Catalunya que cal ésser
forts si's vol que aquesta pesi en els destins de
l'Espanya centralista.
En Melquiades Alvarez actualment està
continuant la llista dels que s'han aprofitat
sempre de les debilitats dels catalans amb alló
de la «bien entendida». En les seves paraules
s'hi endevina que'l seu autonomisme no es altra cosa que un tòpic de circunstancies; perquè es natural que à l'hora d'organisar un partit no ha de deixar d'aprofitar se de qualsevol
dels aspectes que l i puguin convenir pera el
seu plan general. Com que no ve à resoldre
res nou en el sentit de veritable democràcia,
y la seva nova actitut no es altra cosa que posar en una nova posició aquest malalt crònic
que's diu republicanisme espanyol, no podrà
allistar nova gent pera el seu partit, car ont
no hi ha bandera no pot haverhi exèrcit. Únicament podrà recrutar als dissidents de les organisacions actuals, à tots aquells que senten frisanses continuament y que sempre se
creuen postergats. Es ela que'ns referim à Catalunya aont els partits populars compten
amb l'entussiasme del poble, y aont aquest intervé directament en la política; per lo que
respecta à les altres terres quina política es
merament personal, l'intervenció, mes ó menys
directa, del seu capdill pot influenciaries en
determinat sentit.
Pero no és, no, un nou organisme lo que
necessiten les idees lliberalisadores en la nostra terra. L'instrument adequat pera el plantejament de lo que constitueix el nirvi, la subs-
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tància de la actuació progresiva y lliberal, no
pot ésser altra aquí, que la U . F. N . R. de base prou ample pera que tota acció encaminada al assoliment de noves formes de govern
hi trobi un ferm apoi y una segura colaboració.
Mes no ha sigut aquest, segurament, el plan
del senyor Alvarez; en lloc d'enrobustir amb
la seva paraula y els seus prestigis l'obra que
pera el pervindre te de desenrotllar la U . F.,
pretén aprofitarse de les miserietes que l i dificulten l'accionar coratjosament, y se disposa
à organisar, de la manera que l i sigui més
adicte, la massa republicana de la nostra terra. Sembla talment que lo que's busqui sigui
desencoratjar, encara m é s , als republicans
pera que estiguin ben disposats, en son dia, à
passarse à una esquerra monàrquica, nó com
ho feu en Castelar, qui créia haver traspassat
tot el contingut del seu programa al actual regisme, sino asquejats de la renovació contínua
del republicanisme, y de les ambicions mai satisfetes del seus prohoms.
Si no hi ha prou seny, si el poguer fer la
traveta als uns pera enlairar als altres, si la
política de capelleta ha de prevaleixer à la dels
ideals, en Melquiades Alvarez trobarà aqui à
Catalunya.— potser no més à Barcelona-—l'ambient necessari pera ferse cap visible d'un partit. Mes si'ls ideals son posats per sobre dels
homes, h a u r à de regoneixer que no l i cal tractar amb nous comitès, pera treballar per la
República.
Si no hi ha seny, el centralisme haurà batut una vegada més, y'ns caldrà adoptar l'actitut passiva dels federals d'en Pí durant tota
aquella sèrie d'anys del caciquisme unitarista.
FRIS.

Unió Federol HacioiiQlístQ Republicana
de nostra vila

/

Avui dissapte, dia 25, à les nou de la
vetlla, tindré lloc una conferencia en la sala
d'espectacles del Centre Industrial, a càrrec
del diputat a Corts per Barcelona

D. wmmm mmmmmmàM

qui desenrotllarà el següent interessant tema
Pi y Margall com à precursor
del Federalisme Nacionalista

NO 'S TOKNAW

MI.S OKItílBrAL,»

Els apotecaris d'Olot de la política espanyola
Conta una vella tradició catalana que à la vila
d'Olot hi havia un apotecari que, preu per preu, se
bevia ell les medecines. Doncs, bé; una cosa consemblant venen à fer els cap-pares dels partits monàrquics que alternen en el governament de l'Estat
espanyol. Preu per preu ells també's queden, si no
en profit propi en profit de la familia y de la parentela llurs, ab tots els càrrecs d'importància, honorífics uns y i etribuits ab grossos sous els més.
Vegis una llista de fills, gendres y parents de
personatges del partit lliberal que disfruten de tals
prebendes. Y consti que'ns la dona feta en Lluís
Morote, perteneixent al partit lliberal, en un article
que ba publicat en un periòdic de l'Habana, del
qual l'extraiem.
El senyor Montero Rios té un gendre ministre,
el senyor García Prieto; un altre gendre diputat, el
senyor Vincenti, aspirant à qualsevol «momio» de
importància; un fill ministre del Tribunal de Comptes y un altre fill subsecretari de Gracia y Justícia.
El senyor Martínez del Campo, avui mort, també
gendre seu, fou ministre en una situació lliberal.
La direcció de Registres l'ocupa un fill del general Weyler; el subsecratari de Governació es un fill
den Navarro Reverter; el director de Pòsits un fill
den Güllon; el director de Còrners un fill den Groizard; el subsecretari de la Presidència un fill den
López Domínguez; à una inspecció d'ensenyansa hi
ha un germà den Gasset y un cosí den Canalejas en
una altra inspecció.
En quant à diputats, la llisla es més llarga. Ho
són dos fills de l'Amós Salvador, un germà den Ruiz
Valarino, dos fills den Cobian, un den Rodrigónez,
un de l'Arias Miranda, dos de l'Alonso Castrillo, ua
gendre den Romanones, un cunyat y un nebot den
Canalejas, tots els fills y gendres den Montero Rios,
un del general Weyler, un den Jimeno... Fins el
personatge de menor quantia marqués de Marianao
té un fill diputat.
Ara, fora d'aquestes vinculacions familiars que
valen més que'l talent per lo que's veu, hi ha un altre factor pera coiocarse bé en la política. Es la
clientela, l'amistat y la tertúlia dels primats dels
partits monàrquics, qui's van repartint tots els demés càrrecs desde'ls quals se governa aquest desgraciat país.
Aquesta obra d'asquerós nepotisme, d'oligarquia
tancada al talent y à lo que representa iniciativa y
renovació, es l'obra de la monarquia y del partit
lliberal. Penseu que quan manen els conservadors
passa lo mateix. Y aquests senyors són els patriotes que acusen de mals espanyols als que volen eliminar tanta podridura.

£1 Baix Penadés.

Errors
Es innegable que en filosofia, aixis com en els
demés rams del coneixement humà, hi prenen part
important influencies exteriors; els llibres llegits,
les converses sostingudes y oides, les líissons apreses y demés factors contributius que de grà en g r à
van modelant ab elements eterogenis dins la emogeneitat del fons. Es clar que rarament se coucebeix una personalitat ben determinada que no s'hagúanat formant ab elements agens. Veritat ès que
tots els primers passos dels grans homes en el món
de les ciències han guardat ressabis d'anteriors mestres, quins han anat deixant à mida que la pròpia
personalitat s'ha desenrotllat en ells; res hi val dir
aixó; en res ha mimvat la pròpia clarividència, puig
si bé en la forma y en el fons han demostrat la font
hont ingeriren els primers glops de l'amarga beguda de les ciències, no per aixó pot negarse en cap
l'esperit del fons, complerta y originalment personal.
La filosofia es lo que més s'escau per aparentar
plagis; aquesta, basada en l'estudi anímic de la, so
cietat, sense una base matemàtica que simplifiqui
d'una certa manera la seva acció y actuació, si bé
es la que pot trobar més variants, es à l'ensemps la
més suceptible à semblar copiada.
No sempre ès original una idea filosòfica, pero
ho ès més sovint de lo que sembla. El gran alemany
Goethe, diu que la més gran aberració del jovent
es que al concebir una veritat que j a anteriorment
hagi sigut dita per altre, cregui no ésser original.
En aquest erro hi viuen molts homes, y no precisament dels que'n cocebeixen idees, sino dels que
les analisen.
iQuantes ales haurà ferit al anar à empendre'l
vol portentós vers el camp de les ciències, alguna
crítica punxanta y equivocada! Quantes ilusions no
haurà malmès un article erudit, demostrant la coasemblansa d'una obra, parida de lo més pregón de
una ànima esperansada, ab una altra, concebuda
anys ó sigles arrera y del tot desconeguda del qui
ha tingut la dísort d'exterlorisarlal
No; no deuria ésser aixís. Deuria respectarse en
tot cas l'esfors que li ha reportat à l'humil explicar
10 concebut, moltes voltes inconcientment, ants bé's
tindria d'ajudarlo à modelaria la borrosa idea que
sent y no acaba de compendre. Se li mata l'ànima
al novell pensador que desprenentse de lo que tant
11 ha costat d'exposar, se li diu que alló no es seu
per la sola y minsa rahó d'haverla dita un glorificat.
Menys exigent y més justa deu ésser la critica
al analisàr els primers passos del qui, ab un esfors
de tots, podria arribar à ésser un pensador profond,
que à voltes sota una rústega y imperfecta vestimenta, s'hi amaga un esperit selecte, que pot pervertirse devant l'enrunament ocasionat per unes
ratlles escrites, à voltes, en un moment de raalhumor, 6 obeint à una tivantés escuetament personal.
Encoratjar al qui comensa, per donarli alè en noves
empreses, que j a es sabut no's diu tot d'uti cop, ni
en la primera provatura.
La crítica, més que de jutje, deu actuar de consellera corinyosa, puig un cervell que comensi à
mauifestarse es debilita ab l'esfors, y necessita que
l'enforteixin ab l'esperansa d'un proper triomf y no
dongui lloc à caure en la sensible aberració que
anatematisa el gran pensador alemany.
URSUS. ,

mícols paraules a un amic
Tú, amic meu, ho endavinaràs qu'es an à tú
que'm dirigeixo, malgrat no estampi ton nora.
En una tarda de Novembre vas pujar al tren
que't devia transportar à altres terres. Quan eres
dalt del vagó, vas esguardar els arbres de nostre
herraós y rialler passeig, per entre- quin brancatje,
despullat de verdors, veuries també el brollador, que
aquells envolten. Mentres el tren anava fent via,
tú contemplaves les foranes d'aquesta nostra estimada vila; gairebé no la oviraves ja, tot anante
allunyant d'ella, y quant més te la guaitaves més
te dolia deixaria, y esdevenies melancólic. Y un
iadeu! ben enèrgic devies donarli tot pensant ab la
grau urb, per tú inconeguda, vers la qual t'encaminaves.
Ton pensar futurista devia imaginar cóm seria
aquesta; y la veuries ab amples y llarcs carrers de
grans y luxosos edificis; arreu gents per tú extranyes; carruatges, autos, tramvies... Pensant aixó.

atravessarles la terra catalana, sens oblidarte del
tot de la nostra vila.
El sol n'era ben post quan el tren en que anaves
va aturarse sota d'aquell cel boirós y humit que la
major part de l'any plana sobre la gran vila de Pa ris. Sentint el burgit de la urb immensa, prou de vies parar orella, mes, ai! que no la comprenies
la parla d'aquelles moltituts, extranya pera tú.
Pero al en sent demà, ton cor glatiría joiós, y ni
la neu, ni'l temps fret y humit te preocuparien Sense coneixenses ab ningú, te dirigires envers un agrupament esperantista y vetaqui que per medi de
l'Esperanto te relacionares y contragueres amistat
ab una munió d'homes de diferentes races y nacionalitats, y'ls seus brassos s'obriren pera abrassarte
com à un germà arribat de terres llunyes, com si
sempre te haguessin conegut y estimat. Així avui
veiem juntarse homes de totes parles, mercès à una
sola: l'Esperanto.
Has tornat de Paris à la terra estimada, havent
restat uns dies entre nosaltres, que hem tingut el
goig d'abrassarte. Hem rondat per nostres carrers
en nits de suau temperatura y lluna clara, explicantnos tú l'atractívola bellesa y grandiositat de la
capital de Fransa, hont deixares aquells companys
d'esperantisme, dels quals podem dirne amics internacionals. De tes gentils paraules, poc temps hem
pogut gaudirne; altra volta ens has deixat dientuos:
jà reveure, amics!
L'amistat ens uneix; les necessitats de la vida,
una vegada més ens ha allunyat.
S. ESVERTIT.

Aj,juntament
Sessió de primera convocatòria celebrada'l d i mecres, dia 22, baix la presidència del arcalde senyor Mascaró, y ab assistència dels regidors senyors
Vidal Galofré, Sonet, Gay, Guitart, Ramón, Badia
y Romeu.
Se llegeix y aprova l'acta de l'auterior.
Se dona compte d'una instància del President de
l'Orfeó Vendrellenc, solicitant l'apoi de l'Ajuntament pera'l concert que junt ab la gran Orquesta
de Música de Cambra de Barcelona, que dirigeix
nostre compatrici'l jove violoncellista Joseph Rabentós, projecte donar el dia de Corpus.
S'acorda subvencionar dita solemnitat musical
ab la cantitat de 60 pessetes, ab la condició, à proposta del senyor Ramón, de que l'enlrada general
pera'l públic, sia à un preu mòdic, beneficiós pera
les classes populars.
La presidència donà compte de que havia fet tapar el conducte de desaigue de la fàbrica d'electricitat que comunicava ab el rec conductor de les
aigües dels rentadors públics, à fi d'evitar s'hi tiressin les oliades de les màquines de la fàbrica.
A proposta del senyor Ramón, s'acorda que l ' A juntament informi en sentit favorable en el judici
contradictori obert pera l'ingrés à l'Ordre Civil de
Beneficència del senyor Rector de la parròquia
Mossèn Esteve Font.
En Vidal denuncia que la làmpara guia del carrer de Baix del barri de Fransa, fa dies resta sense encendre.
Y s'aixecà la sessió.

Informació vinícola
De la casa Arnó, Maristany y Companyia de
Barcelona.
Van essent més optimistes les aprecicions sobre i'especte de la vinenta cullita. Passat el període de les glassades, entra'l de la florida, quin comensament ha tingut lloch en ells terrenos ben exposats y en les plantes més primarenques.
Les apariencies de les vinyes son bones en general, y fan pensar en la possibilitat d'una anyada
satistactoria, salvant sempre contrarietats que poden venir.
L'impresió dels preus també es satisfactòria y
remuneradores les vendes que's realisen; seguint
la fermesa j a iniciada fa temps, y convertida en alsa efectiva darrerament.

Ahir à la tarda, ab el tren procedent de Tarragona,
va arribar à nostra vila'l senyor Governador civil de
la provincià; pero la seva visita no fou directament per
nostra vila, ja que, de la estació estant, en carruatge
va marxar à visitar alguns pobles de la encontrada.
A la estació, excepte'l nostre batlle de R. O., no
acudí à cumplimentar à la primera autoritat civil de la
provincià, cap altra autoritat ni cap personalitat de las
que exerceixen càrrech oficials, ni cap regidor del
Ajuntament, per la senzilla rahó, segons s'assegura,
de que nostre ínclit batlle va fer una planxa ab la des atenció, que també va serho pel senyor Governador,
de no invitaríos à la rescepció d'aquest.
En cambi, si no avisà à les altres autoritats y personalitats de representació oficial, va fer avisar à do micili, à fí de que acudissen à la estació, als qui formen
el conglomerat de las dretas, dels quals, ab tot y l'avis
personal, no arribavan à una dotsena y mitja els qui
acudiren à la crida del batlle.
íQuín efecte causaria en l'ànim del Sr. Schwartz la
ausencia de las distingidas personalitats representativas que acudian à cumplimentarlo en las sevas visitas
quan l'epidemia?
Va efectuar el regrés à Tarragona ab el tren del
vespre, anant à pujar à la estació de l'Arbós.
Las obras de l'arreglo de las aiguas de Tomoví tocan à son terme. Els treballs de captatge del torrent
de La Bisbal han quedat llestos, haventse perllongat
una vintena de metres més de lo que s'havia pensat en
un principi; à la caseta que guarda'l gran pou de captatge els paletes hi estàn donant l'últim cop de ma, havent comensat la construcció de l'altra caseta que ha
de guardar la distribució al final de la mina, en el molí
del Blanquillo.
La colocació dels canons de conducció dintre dita
mina està també molt avensada, y ben aviat se donaràn per acabats tots els treballs, y nostra vila tindrà la
seva aigua potable tan ben captada y conduida que no
veurà la llum fins que ragi à las aixetas de las fonts
públicas y de las casas particulars.
Pera compendre l'aument que tindrà'l caudal ab las
obras de captatge verificadas,, bastarà dir que l'aigua
que actualment surt pel rech Travesser es tant abundanta com avans, ab tot y que ara no hi passa més que
la que's capta al torrent de La Bisbal, puig la del torrent de l'Albornà, com es sabut, abasteix sola la població sens transcórrer per dit rech, com feia avans
juntament ab la provinenta de l'esmentat torrent de
La Bisbal.

***
Avui aquesta nit el digne diputat à Corts per Barnelona don Pere Corominas, donarà una conferencia
púbica en la sala d'espectacles del Centre Industrial,
desenrotllant el següent tema: «En Pí y Margall com
à precursor del Federalisme Nacionalista».
Farà la presentació del conferenciant nostre amich
y company el jove propagandista Andreu Nin.
Dita conferencia es una de la sèrie que està organisant la Joventut F. N . R. de nostra vila d'acort ab
el Centre Republicà Autonomista.
**=4>

En l'estracte de la sessió de l'Ajuntament que publicarem la setmana passade, diem equivocadament
que la font que s'acordà emplassar al camí de Tomoví,
ho seria devant del molí del Blanquillo, devent dir del
den Perot, à Tomoví mateix; haventse escullit ja el
lloc d'emplassament, que serà sota'l llorer existent prop
dit molí, per quin motiu se la denominarà ab l'escaient
nom de «Font del Llorer».

***

La nit del dissapte al diumenge passats, els ratoners que de poch temps ensà ratonejan per nostra vila, van provar d'entrar à la torra que don Miquel Puig
posseeix à la carretera de Saota Oliva, enfilantse per
un balcó; pero no van comptar ab els timbres automàtichs d'alarma, els quals van tritllejar de valent al pretendre aquells obrir el balcó, despertant al masover,
qui tocà el pito, fugint els lladregots.
iTant díficil es descobrir qui son els que composan
la pandilla que actúa en nostra vila?

• **
Dissapte passat l'agutzil de l'Ajuntament de la vehina vila de Vilafranca, ab ajuda de la parella de Mossos de la Esquadra de La Granada, va detenir à un
subgecte expendedor de bitllets de Banch falsos, dels
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quals se n'hi trobaren à sobre 5 de 100 pessetas y 10 de
50, en total 1.000 pessetas.
Dit subgecte havja baixat del tren & La Granada, y
per la via, à peu, se dirigia à Vilafranca, essent detingut pel camí. Se diu de nom Enrich Alvarez y Pérez,
y es natural de Sevilla.
•
;

***
Especialista en parts y malaltías de la dona
Carrer de la Muralla, num. 3, pral.— Vendrell
Consulta de 11 à 12
Dias festius, de 8 à 10
Gratis els dijous no festius de 8 à 11

***

La Societat coral «La L i r a Vendrellenca» sortirà
demà, ab el tren de quarts d'onze, cap à Vilafranca,
pera concórrer à las festas que hi tindràn lloch en celebració del cinquantenari de la fundació del coro *E1
Penadés». ,
Estàn inscritas, entre de la comarca penadesenca y
del pla de Barcelona, 14 Societats, formant un conjunt
d uns 500 cantaires, que baix la direcció del niestre Enric Morera, executaràn las següents composicions:
«Els Pescadors», «Las Flors de Maig» y «La Marsellesa»,de Clavé, y «El nostre Cant», «L'Empordà» (sardana) y «Cant à la Vinya», de Morera. El concert tindrà lloch à las cinch de la tarda à la plassa que desde
ara portarà'l nom de Joseph Anselm Clavé.
Sabém que, ab La Lira, aniràn à Vilafranca bastants joves companys dels nostres coristas.

*+•
La «Unió Catalanista» ha aplassat la magna Assamblea que té anunciada celebrar & Tarragona, al objecte
de donarhi major impuls, malgrat la no conformitat
dels elements que segueixen las inspiracions de la Lliga
Regionalista de Barcélona.

**•

Dimecres estigué aquí nostre ' amich y compatrici
el celebrat violoncellista Joseph Rabentós, que vingué
pera dirigir els ensajos de l'Orfeó de las composicions
que aquest ha d'executar en unió de la gran Orquesta
de Música de Cambra, de Barcelona, en el concert que
se celebrarà el dia de la festivitat de Corpus.
Consultori Médich

A últims del corrent mes apareixeran els dos primers volums de la edició de las obras, complertes del
gran poeta Joan Maragall, que's publica en homenat-,
ge à la memòria de l'eximi pensador, y en correspondència à l'interés que la seva obra valiosíssima ha despertat efa tótas las esferas del • nostre poble.
La edició constarà de 10 volums? 5 de «Afticulos y
Elogios» (en castellà); 2 de «Poesies»; l de«Traduccions de Goethe»; y 2 de «Escrits en prosa».
Els cinch volums primers aniràn precedits d'un
pròleg den Miquel S. Olivèr.
' •'
- S'en faràn tres edicions, una popular en bon paper
yerjuratv que valdrà, en rústega 35 pessetas, y rellL
gats en tela inglesa, 45 pessetas; y altres dues de luxo. El pagament pot ferse també à plassos.
Especialista en enfermeDdé Sant
r. Joan,
Rabadà
tats de la dona. Rambla
75, principal, Tarragona.-—Vegis anun-

ci en la 4.a plana.

.

#**

Carrer del D r . Robert, 8, /.0.—

Dias [festius: de 10 à 1

VENDRELL

***
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El quefe del servei Agronómich de la provincià faà aviat una visita d'inspecció als vivers d'horticultura y de ceps americans.

*#*

iMllU^

Vendas à plassos
^
desde 25 pessetas mensuals
Lloguers, desde 8 pessetas mensuals, .
Gambis, ab condicions las més ventatjosas.

PA6ES Y MARTÍ, Aribau, 31, pral. 1% Barcelona.

Secció Oficia]
Caixa de Crèdit y Estalvis de Vendrell
Imposicions verificadas en aquesta Caixa durant
diumenge
Dia 19 de Maig de 1912
42 imposicions, important. . . . •
334' Ptas.
4 reintegros
. .
107'
»
el

Plassa Mercat.
Recau dació obtlngrudn eu la Plassa Mercat desde 'I dia
18 al 24 del corrent mes: 61'40 ptas.

Registre Civil.

Ha mort à Barcelona lo jove nacionalista republicà
don Joan Rodés Baldrich, germà del amich y casi compatrici el diputat à Cors don Felip Rodés, al qui, com
à la demés familia, acompanyém en lo dolor que'ls embargà per pèrdua tan sensible com irreparable.
***
Demà, diumenge de Pasqua, actuarà en el teatre
del Casino Circo, la companyia de declamació de la
notable primera actriu Maria Panadés, dirigida per 1'
aplaudit primer actor Joseph M.a Vila; representantse à la tarda el drama castellà en 3 actes, de Eugeni
Sallés, E l nudo gordiano, y à la nit, el drama de nostre gran Guimerà Maria Rosa y la comèdia en un acte La cosina de la Lola.

luscripclons verlflcadas en aquesta oficina.
N a i x e m e n t s . — ü n nen fill de Jaume Papiol Ràfols y
Teresa Mané Vives.
•De/uncions—Joseph G r a u Súrroca de 64 anys; Joseph
Galofré Company de 20 anys.
Matrimonis —Cap.
' IMPRBMPTA RAMON GBRMANS T NBBOT.—VEKDHBLL.

EL

Es la mellor, la més aromàtica y desinfectant

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

.

P A U NIN, Plassa Pi y Margall, 12
ahont s'hi troban també

Grans exístcncías de productes desinfectants

M s d'una m É ÉS pisos y corrals
situada en el carrer de Santa Agna, coneguda per
cal Sech Crispus.—Per informes: Joseph Ferret, carrer Major, 32, baixos.

Camparàs electricas

A E G, 3 ptas.* Osrram, 3 ptas.*Z, DIMOfllamento, 2 ptas
•

De venta à casa del instalador

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

PR EST A MS
,.H1

ha pera prestar é primer» hipoteca, de

5000 à

50000 pessetas.

l i f flliiAfl* de las mellors Marcas

***

La població de Roda de Barà està de enhorabona
ja que l'Audiència territorial de Barcelona acaba de
dictar sentencia confirmatoria de la del Jutjat de primera instància d'aquest partit, declarant de propietat
de dita població las aiguas de que s'assurteix desde
temps inmemorial, imposant las costas à don Francisco
Navarro, que l i discutia la propietat de las mateixas.
Felicitem per tal motiu al vehinat de Roda, al seu
Ajuntament y especialment à nostre amich don Joseph
Marti, arcalde de la població, per son zel en la defensa
dels drets del poble.

Í ;

; —En l'establiment de novetats y articles pera senyora, de Carles Altés, se ha rebut un extens y variat
assurtit de genres propis per la temporada d'istiu tant
per vestits y brüsetas com en exarpes última novetat.
Especialitats de la casa: angelinas de las mellors maréas, llana y .clin vegetal à preus sens competència.

Çabirjet de Vias-Urirjarías, Slerfrícitat, Jrtassafge, etz.
Horas de consulta: de 11 à 1 y 6 à 8.

/,

Cegia marca Ca Mrellense

Informarà 1'ad vocat d'aquesta vila 1). Kraucisco Vidaly f-iocías. carrer de Sant. Sebastià, 16, primer.

Anís del Tàup (Topo)
Premiat ab medalla d'or. Zaragoza, 1908

Exportació à provincias y ultramar. Demanis per totas parts
Fabricant: Joseph Germà, Sabadell.
Representant: E . Miró, Dr. Robert, 15 Vendrell

Iflaría Casellas üané p;£ ce08;."
Classes d'ensenyansa de corte y confecció de cotillas
Se tallan patrons à mida. Confecció de vestits pera senyora
Carrer del General Prim, 13, entresol, -Vendrell

Aparatós BOSTON per fregar vidres
Representant exclusiu al Vendrell:

Espartería de cal P A U V I V E S

MODAS

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 & N .

UNIYERSO-flsalto,s.·Barcdona

Qrandes surtidos

Preciós reducidos y fijos

To do garantizado

Joan Sas HiCiÓ È lllMS È Gílfll
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 Gemsi, 40. — V I L A N O V A Y G E L T R Ú

Representant en aquesta vila: Evatísta Julivert, fàbrica de nrosaích, carrer del Dr. Roliert

E l Baix P e n a dés.

Qran Pesinfectant
Poderós insecticida, antiséptich y anti-criptogàmich, no es corrossiu ni v e n e n ó s , molt
higiénich pera la salut pública = =

AplicalÉ pera 1 saneijaineiií de Escolas, tallers habitacions, presons, hospitals, comunas. esíalles, quadras, hoiegàs, eiz. etz.
Remey eficas contra la major part de las enfermetats dels animals domèstics com son; la glosopeda ó mal de peu, la sarna o 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 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 recomaném, obtindrà un èxit complert en qualsevulga de las desinfeccions que's tractin.

Clínica y Consultori

^ •v^s'· ^ix'V
' w^o z"^^ 'y^<'

,?^\> "y^? r/:^··? ^

pera les enfermetats de la dona

= F. ESCOFET =

Sero-Reacció lassemann
Aplicació deíGOS

Baixada, número 5, principal.—VENDRELL

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

baix la direcció del

SASTRE

Temporada d'istiu de 1912

pf/ l^abadà

Ex-intera de l'Hospital de la Satita Crea, ex-ajudant de la Policlíaica del Dr. Fargas y Metge de les Cases de Socors de Barcelona, etz.
Pe 10 à 12 y 5 à 7—Pera obrers, de 7 y mitja ;1 S y mitja nit. —
UUllJUU I H. P e r d i s pobres, franca, els dilluns, dimecres y dissaptes de les
12 y mitja à 1 y mitja,
Rambici de Sant Joan, núm. 75, principal, Tarragona

rilNSllí TO'

Oonfecció esmeradíssima. Preus sens competència
^^^^^^^^^^^^^^

FABRICA DE GÜANOS

<<J - v<>

^•Zi.J

esle vicio no es mas qyg nuestra ruina

Ahora es posible curar la pasión por las bebidas embriagadoras. Los esclavos dé la bebida pueden ser librados de este
vicio, aun contra su voluntad.

Primeras materías per abones
GUANOS

m

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

Una cura inofensiva, Uamada Dolvo Coza
ha sido Inventada, es faoil de tomar, apropiada para ambos aexos y todas las edades y puede sersuminlstradacon alimentes sólidos ó bebidas, sin conocimiento
del intemperante.
.
Todas aquellas personas que

ESPECIALS

pera vinyas y cersals

muesira tengan un bebedor en la fa-

Anton
Carrer

^^rfcilloí^s

de Montserrat. - V J E l s l D F l E L · L

IHegatzóni de toío mm de materials pera construccions
,

de

= = = = _ _ _

Josep Martí |9)

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

=

e"ratuita milia 0 entre sus relaciones,
&
no deben dudar en pedir la
muestra oratuitadelPolvo Coza. Kl polvo
Coza puede también obtenerse en todas
las IVirmaoias y en los depósitos al pi^ indicades Para adquirir ia muestra gratuïta, escriba hoy à

Inhoíioros, Sifons f k m arliclss de Sanitat ü r t a a

=

Sxistencias sn Osramica fina y Objactss propis pera regales
Carrer de Montserrat, 48 y 5 0 . - V E N D R E L L

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

SASTRERIA DE JOAN BOXAi
Successor de Gil B o x a d ó s
Grans y variats assurtits en
genres ultimas novetats en
llanas, alpacas, estams y
drils per aquesta estació Variat assurtit en ermillas de lantasía

Temporada d'íslto
-4^-

I•

Trajos de llana novetat de desde 30 pessetas
mtmLmamameiaaa

Llorens B o v é

Unich expendedor dels acreditats ciments de "Garraf"
y representant de la

Fàbrica de mosaiciïs y pedra artificial dels Srs. i. 0. BIIISEIS ï FWtíU.-Barcelona.

TUBOS DS GIM3NT ds varias midas psia la conducció d'aiguas
Canals pera'l riego y accessoris. Sifons, Dipòsits pera aigua, Safretjos, Pous Mouràs, Refrescadors, etz., etz.
Mosaics hidraulichs de dibuixos artístichs y variats; Cairons de portlant pera aceras; Aygueras; 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 catàlechs.

6~Plassa del Teatre,- 6.—VEN D K E LL

