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Estimat llegidor: No tindrem pas itinerari per
astres viatges ni tanpoej tin.dretu les consegüents
plesties que ocasionen! També la falta de costum
xírà portar-nos en el cas que es trobà aquell persoIge d'una novela de Qustau Fressen que haven
issat tota sa vida, com nosaltres, viatjant sobre llips, tenia totes les parets de la seva habitació plèIsd'itineraris de totes menes: a la índia a la Xina,,
(tes les Ameriques i als diferents indrets per on la
|va fantasia l'havia passejat, i el dia que tingué de
padar-sè a Hamburg, que tan sois distava de la
tva població una hora i mitja, feu tals preparatius
Itepà, i donà íals instriiccioiiissls seus, i disposà tan'
Ses últimes í-oluntats que per sempre mes es re-'
i p de! steu viatge com una fita! de broma dintre
vida. Amb nosaltres, després del treball,
pfitant les hores d'esbarjo, qui tingui l'amabilitat
I seguir-nos amb un ratet de lectura viatjarà per
Ig món.
.
'
-f-J ,';' '
J Avui els terratrèmols de Xile, prop passats, fan
cordar-nos ei bell panorama de Nàpols i sa bahia,
m així també ço que en el temps fou Pompeia,
lli en parí desenrunada, qui sufrí les conseqüents de les erupcions del Vesnbi.
1
'%
m BADIA DE NÀPOLS.—Inesborrable és el
Omení en que per primera vegada es contempla
(uesta badia sens parió, fent-11 guardià d'honor el
litinella gegant coronat de foc, el que s'anomena
ubi. Els tombants , de Nàpols, de la 'sirena de!
Partenopeo,, son d'una beílesf} que no te pondeifi,;platges en, fprma de petxina,, aigües .qu/e.fyjsren en el golf, imponents timbes-cantelludes, cosí braves ratades pe! mar, Poríici i la torre del Gre)assentades en els primers esfreps del punxegut
tibut del Vesubi, jolius pqbles que s'entreoviren:
itre una foresfa exuberant <que ha crescut damunt
pavaque inondà Pompeia: tot, tot- combinàní-se:
f i convertir aquells llocs en la Meca dels amants
ilo bell. La part sepíeritrional de la badia" està pleí de records plàscids. A cada retorn talment, sembla
| ens esperen els fantasmes dels temps antics en|ca!Iats amb e! mantell seductor de la llegenda i
ües tradicions, i l'oreig suau del plàcid mar, com
Htummill a cau d'orellà va desgranahl-nos molts
ells i histories noms que ens son familiars. L'imagi-
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MATERIALS BE L'ARBÓS I SA COKIARCA
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
C a r r e r de S a n t J u l i à , 2

ANUNCIS, ESQ UELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA
rnació va reconstruint en son lloc la munió d'esplendoos s Villas o cases d'esbarjo que pertenesqueren a
romans iHustres; iThisforia i la fauía entrellacen sos
fils de seda i ©r, teixint una xarxa encanta'dof'a sobre
aquell Hoc beneit. Allí, Virgili tingué una Villa, on
la seva fecunda imaginació:; creà i d6hà< foïma à1 les
S eves més preuades obres: allí volgué el poeta que
ses despulles descansessin, i l'emperador August m^inà que es cumplís sa voluntat. En el cim del Paüsòíipo
orr mena un estret camí, en mig d'un jardí de rara
bellesa, es torba la tomba del Príncep dels poetes
italians, mirant vers els Hocs infernals que amb sa
vident fantasia describí en la Eneida. •
.......

•ü alià í * sp
C A P I T A E Ptes. 5,Q0O.00Q
RESERVES Ptes, 825.000

AGENCÍÀ' D' ARBÓS
RAMBLA QE^ÉR, 1 f CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691
Negoclérn foís èlfe cüpóiis de venciment primer
corrent, i els de les obligacións TRESOR 5 per 100
venciment dia 15.

^.Çom^íes corrents - Girs ï r a n s f eren cl é:s telegràfiques:
Descomptes - Negociacions
Compra-venda de valors
Dipòsits de; valors,
. C A I X A ::0^E5TAIL^VIS
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; tarda de
4 a 7 íots els dies feiners, i de 9 a 1 els diumenges,
,.A'ÍÍÍ-'Í;Ï
ííífiM

Casa ^ e n t t a l : "ApodacdfÈ t (edifici
propi) TARRÀ&ÒlSiA.
Caixa A l í x t i i a r : «Borsi de Tarragona-», Rambla de Sant Joan, 27.
.' A L T R E S AGE^NCIES: -

Torredembarra i Morell

Remontant-nos enrera, quan el romanticisme feia '
esborancs en les joventuts, Lamartine en sa joventut
hi visqué i li fou inspiració, regalant-nos en la bella
obreta que sempre es llegeix amb fruïció: Graciella.
Amb poques hores, faidejant e! Vesubi, el tren
ens porta, per enírè mig de pobleís de color de rosa
enclavats entre vinyes, a Pompeia. Que es digui
el que es vulgui referent a Pompeia, el cert es
que un passeig a través de sos carrers escavats i
temples deixa en l'anima una impressió que jamai si
esborra, impressió que ultrapassa a tot quan pugui i maginarse. Allí, al peu de la terrible muntanya que
segueix portant en son cim un plümall de fum, s'exiten una antiga ciutat, en runes és cert, peró que da
ta! manera fou protegida per la capa de lava contra
les invasions dels gots i els vàndols, que encara a^vui mateix.sembla talment com siisqs carrers s*h'à-.
guessin repoblat, podent-se apreciar fins a cert punt
les costums que allí imperaven en el temps en que
i Jesús resseguia la Galilea. Pintures al fresc s'hi troben respectades per l'acció anorreadora de! temps.
All i s'hi trobaren a munts els seus vivents junt amb
ses joies, quan aterrats fugien davant j'erupcíó, pero
què les cendres els embolcallà per sempre mes. Les
parets sense,sostre es mantenen fe;rmament)(iil;es columnes no han perdut la seva originaria coloració. El
foro de Pompeia, per acabar estava i nombroses estàtues arreu escampades sens ocupar son lloc hi havia quan s'estengueren les mortíferes cendres del
volcà, no estretes fins al segle passat. Fou Pompeia,
. una de les rèsidencles mes aifavorides' dels* fónï'aos'
adinerats. Cicero hi tingué una quinta d'esbarjo. La
catàstrofe sobrevingué el 24 d'Agost de l'any 79 de
la era Cristiana. El mantell de cendres i lava inflama-
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da que durant dinou segles cobrí el cadàver de Pompeia, arribà a tenir 20 peus d'alçada. Queda per descobrir gran part de la ciutat i per que les excavacions
continuessin el govern italià, fins abans de la guerra
hi tenia destinada una quantitat.
Per la copia

R. R.

CONTE
E L RETORN DEL POETA
Un forci xiulet de la màquina va treure a
En Ricad de sa abstracció. E l tren anava a
entrar en agulles. E n Ricard, còmodament
recolzat en un vagó de segona, va girar els
ulls vers una capa blanca que s'extenia al
llarg de Texplanada, bresol de sa infantesa.
E l tren s'acostava al seu poble nadiu, i ell
íoiós anava reconeixent els arbres i prats
que guardaven purs ensomnis de sa edat
primera; alií ell havia cantat entorn d'aquells
arbres junt amb sos companys, i encara
li semblava oir aquelles veus seràfiques entonant deliciosos cants infantils, allí ell havia
recitat amb llàgrimes als ulls els seus primers
versos a sa amada Àngeleta. Quatre anys
íeia que sos ulls no havien vist aquells
prats, tan plens d'estimats records. Quatre
anys que, en un dia infaust, va empendre
camí a la ciutat per a cercar fama, a impuls
d'insistents precs de l'aimia, per ella havia
marxat furtívol de sa casa, contra la voluntat dels seus pares, per ella havia passat fam i sens cabals, dies de pluja i sense llar, dies de fret i sense abric. Per ella havia afrontat quatre anys l'adversa fortuna,
mes, tot ho feia encoratjat per l'amor d'ella.
Per ella res li era obstacle; la fe de poder un
dia retornar ple de glòria i ofrenar-la a sos
peus, li donava forces per a vèncer tota desventura.
Mes ara que, després de tants afanys,
havia arribat a obtenir renom amb ses formoses poesies, ara que la glòria li havia obert les portes de bat a bat, una lletra de sa
germana anunciant-li les properes noces de
la que havia sigut per ell l'altar de sos somnis, tirava per terra l'anhel de quatre anys
de lluita.

la cara. No, ja no l'amava, ja havia desaparegut la passió que vers ella havia sentit, 1'
odiava i necessitava escarnir-la, rescabalarse de sos afanys i penes...
E l tren acabava d'aturar-se a l'estaciò.
Al baixar buscava entre la colla de gent que
esperava el tren qualque cara coneguda, i
com una pluja, moltes mans van estendre^s
davant seu, que ell anà maquinalment estrenyent una per una.
Dfentre les cares ja quasi desconegudes,
va veure la de TAngeleta que s'anava atançant, alterosa, amb un somriure irònic,
quasi teatral.
—Que tal Ricard
?—Li feu ella donatli la mà.
E n Ricard com impulsat per un ressort
va allargar-li la seva destra, sense forces
per a poder-li dir un mot, va sentir en son
cos com un esgarrifament de fret i no va
gosar tirar-li tota la munió d'insults que s'
havia preparat. Davant d'ella va sentir-se incapaç de dir-li res. jEstava tan bella! no podia malmetre una poncella tan formosa, i
capbaix, va seguir camí a casa sevs, rodejat d'algunes noies del poble que l'aixordaven amb preguntes d'aquella Barcelona tan
somniada com desconeguda i que elles s'imaginaven deliciosament perver-sa i bonica a l'encems.
A l'endema en Ricard tornava a agafar
el tren que el portava a Barcelona altra volta. Com la primera vegada, tampoc va despedir-se de ningú, sols l'Angeleta va rebre
aquesta missiva: «Després d'haver sabut tes
properes noces amb U N A L T R E , em creia
odiar-te; malhauradament he vist que no es
així; va arrelar massa pregon el meu amor.
Que siguis la mes ditxosa de les mullers et
desitja aquest desgraciat—Ricard»...
De là finestra d'un vagó del tren en Ricard donava un adéu al poble nadiu qui sap
si l'últim, ensems que una llàgrima brollava
dels seus ulls...
JOSEP FIGUERAS

Decàleg de la poda
de F olivera
En el culliu de l'olivera cs cau en dos estrcms o-

El paràgraf fatídic de la missiva de sa ger- posats. Hi ha qui considera supèrflua la seva poda
mana bullia en son cervell i l'anava repetint I deix desenrotllar iots els brots i branques, i en
com un dement: «L'Àngeleta que abans ha- qualsevol direcció; la planta, així, resta desequilibrada, les branques de fusta prenen increment sovia sigut la teva aimía es casa amb en Ra- bre les de fruit i al cap d'alguns anys l'arbre esdemon».
,
vé improductiu. Altres tallen branques a tort i a dret
Era per això que en Ricard tornava a sens distingir entre branques de fusta i de fruit, la
qual cosa no sois compromet la fructificació sinó
sa casa, volia veure a l'amada sens entran- que fa perillar ia vida de la planta. Aquesta desoyes que l'abandonava després d'haver sofert rientació, dissortadament molt estesa, respecte el
tan per ella, esplicar-li aquells dies de fret i criteri que ha de seguir-se en la poda d'aquest arbre, junt amb el descuit en que es te la fertilització
sense llar, recordar-li que a precs d'ella, va dels oliverars i cl seu conreu, es causa de la anorabandonar sos pares i finalment escupir-li malitat en les seves collites; essent així que es trac-

ta d'un arbre que portat convenientment pot doM
collita anyal.
La poda racional suprimeix la fusta inútil i i«
rames que per la seva posició destorben en mésj
en menys l'alimentació de les fructíferes. Així a'aj
soleix que s'utilitzin al màxim els principis nulrllla
que l'olivera extreu de la terra i que se li proporció
nen amb les abonades i treballors; i es regularitzi
ta distribució de'la sàvia enjre les rames, assegi
ranl la nudrició jdel major nombre de fruits. La cl
racterística d'una olivera ben podada es donar fo
per totes les seves parts, tan dintre com fora del
copa.
Els següents preceptes basats en les lleis fisiolí
giques de l'olivera són pauta d'aquesta poda rack
nal; aplicables tots ells a qualsevulga de les form
que cs tingui de donar a l'arbre.

I. —PODAR l'OLIVERA AL MENYS UNA Ví
GADA L'ANY; P E R Ó LLEUGERAMENT EV
T A N T L E S SECCIONS GROSES, Q U B SO
SEMPRE NOSiVES.
II. —L'OLIVERA SOLS FRUCTIFICA SOBR
RAMA DE DOS ANYS; ha d'evilai-se doncs el t
llar aquestes rames, sots pena de retardar la frucl
ficacló dos anys mes.
III. —LES FLORS DE L ' O L I V E R A SOL
FRUCTIFIQUEN Q U A N ESTAN B E N EXPOS/
DES ALS RAIGS DE SOL; d'aquí ia necesifat (
tenir sempre airejada i il·luminada la planta.

IV. —LES RAMES VERTICALS DIFICILMEN
PORTEN FRUIT, M E N T R E S Q U E L E S HOR11
Z O N T A L S I LES PENDULES S O N L E S ME
F R U C T Í F E R E S : ha de fer-se, segons aixó, guen
als brots que creixen verticalment i deuen cuidar-i
les rames que's dirigeixen cap a terra.
V. — Q U A N L'ARBRE T 5 M O L T E S RAME
F R U C T Í F E R E S E L FRUIT QUEDA PETIT
A M B POC OLI; Llavors convé equilibrar la plani
per mitja de la poda, fent qus; les rames de fruiti
siguin moltes ni massa poques.
VI. —EVITAR AMB LA PODA L E S ALTE!
NANCIES DE P R O D U C C I Ó ; Aixó s'assoleixi
nin en compte els preceptes II i V . o sigui; respe!
tant les rames fructíferes(bienals, i evitant una coli
ta extraordinària que exposaria l'arbre deixanN
improductiu un o dos anys.

VIL—ADOPTAR LA PODA A LA COND1C1I
DE LA PLANTA I DEL TERRENY; en el senti! é
que si la planta té força I la ferra és naturaimej
fèrtil o artificialment fertilitzada, [la poda ha d'ésM
mes pobre, 1 vice-versa, ,81 l'abre i el terreny I
troben en condicions oposades.
VIII—IMPEDIR Q U E L'ARBRE ES DESEN
ROTLLI E N ALÇARIA; Tan quan la planta és à
tan mes la fructificació es torna escasa i irregular,
IX.—TÉMER I EVITAR Q U A N SIGUI POJ
SIBLE L E S GRANS S E C C I O N S . Car desegj
libren l'arbre i són causa d'enfermetats com la roj
ya i la gangrena.

X.—NETEIAR CONSTANTMENT L'ABRB í
LES RAMES SEQUES I ROMPUDES 1 REGÍ
BRIR LES FERIDES A M B QUITRÀ O ÀMBÍ
U N G Ü E N T E X P R É S PER AIXÓ.
Seguint aquest principis obligarem a l'arbrej
donar fruit dintre l'any i que desenrotlli les reimli
que fructificaran l'any vinent.
La forma a donar a la part aèria de i'olivcral
pen de la varietat. En cas de dupte de quina ha |
ésser la forma característica la millor és la de m
Les formes irregulars i espesses s'han d'abandoni
perquè priven l'entrada a l'aire i a la llum; a mésli
ramificacions interiors no acostumen a donar H
i si ho fan, l'oliva és petita, queda verda iesderaí
la qualitat. En canvi la forma de yas deixa entrarl
llum i l'aire, no entreté les boires i per fant Thuni
tat que tant favoreix les malures; proporciona It
diferentes parts de l'arbre i equilibra la seva |
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çló; i facilita les operacións de recolecció, poda t
raclamenís de malalties.
Al podar les ferides es fan de manera que la sulerficie sigui llisa i inclinada, perquè se n'escorri 1'
Wgua. S'emplearan eines ben esmolades. Les sectíons mal feies deixen pencírar l'humifat I permeten
ll desenrotllo dels microorganismes que produeixen
jacàries. Es precís netejar les oliveres que estan alicades d'aquesta malaltia, trcient-les-hi Ics parts
iodrides i recobrint ièa ferides amb quitrà. Les eines
|ue hagin podat arbres atacats de caries es desinfectaran amb sublimat corrossiu.
Acabada la poda és convenient netejar la soca
plent-se de rascletes o el guant melàlic, traient ve[ruguas, secalls, escorçes, molces, etc. A continua!ló és bona pràctica emblanquinar les soques amb
:a!ç.'
La època més convenient per podar és després
les gran gleçades i abans no comenci la primawa.
De no ésser possible l'efectuar la poda anyal es
radicarà la poda blen moderada, tenint també
resent els principis generals més amunt descrits.
Jlargar el període de poda m é s de dos anys és
fmpre conlraproduent.
TERRÒS

Converses Filològiques
(De la Publicitat)
VII
Ja iniciada la nostra decadència literària, s'ajunm formant un sol mot els dos elements de la
oposició composta per a, i la novella preposició
nple {pera) a n à adquirint la mateixa extensió
«l'espanyol modern dóna a la seva preposició
•ta. En català provincial dels segles de decadèn\pera esdevingué l'equivalent exacte
para.
bora nasqué la conjunció pera que, responent a
tonjunció final para que.
Adés havem tornat a escriure per al, els gramà> han advertit que no cal pas emprar aquesta
Iposició composta en tots els casos en què l'esjjtyol usa para. Peró la majoria de la gent contila traduint constantment per per a aquesta pre|lció espanyola; i axí esplica qne aquella con|cló catalana, nada d'una imitació de l'espanyola
|a que, perduri encara en el calalà d'avui, escriÉn tres mots: per a que,
|La conjunció que tradueix para que no és pera
w\ pera que, sinó perquè (en una sola parau, i també tradueix aquella conjunció la locució
Ijuntiva per t a l que. Perquè, com la conjunció
nana perché, és causal i final, traduex porque
|o que; i per als casos en què l'ús de perquè poi produir un equívoc, tenim per a la significació
il, per tal que, i per a la causal, per t a l com.
VIU
|En un excel·lent article escrit en un català acujíssim, trobem, pero, una falta de construció que
e| m assenyalar al seu autor, segur que la reco|erà i ens agrairà que la hi advertim. Diu així
laràgraf on figura la construcció defectuosa:
Iró, si podem fer aquest retret als nostres cdiíen ço que es refereix a la nostra literatura meftvai, no podem fer-los-hi... en ço que es refeta la nostra literatura renaixenl». S i l'autor replx atentament aquest paràgraf, no deixarà selament de notar quz fer-los-hl és incorrecte. En
fjos-hl el pronom /os significa als nostres ediSlel pronom h l vol significar aquest retret; los
orrecte, peró no ho és hl, que mai no pot fer
fomplement directe. Es fer-los-el que calia esiNo diriem: Aquest retret, no el podem fer
Inosfres editors? Doncs, reemplaçant els nosíedilors per els: Aquest retret, no els el podem
h, si volem ajuntar els complements a l'infinlym podem fer-los-el.
POMPEU FABRA

de qualsevulga manera
si hi cap, o sino res.

Capvespre d'hivern
A l meu mestre Dr.
Pere Barnils Giol
Què és mústic el campt
Que fosc està cl cel!
. I qué solitari corre avall, avall,
el rec blanc de gelt
La glaçada augmenta.
Que es aspre l'hivemt
Que tristes tremolen les rames nuetes
en silenci etern..,!
Els ocellets trineu
amb pena i feblesa.
I els remats s'entomen a cercar els soplutjos
deixant la devesa.
Brama ferament
el vent paorós.
I a la llunyania s'ou l'udol dels gossos
sord i llastimós.
La llum va mimvaf.
Les ombres creixent.
La nit fosca i muda sos vels «ndolats
arreu van extenent.
Callen ja els ocells.
Ja el corder remuga,
ja els gossos no udolen; la masia guarden
I la gent poruga.
Al llit de la fosca
s'ha adormit el vent.
El rec també dorm, i els arbres, I els núvols,
i tot ser vivent.
Aci hi ha quietud,
silenci hi ha aqui.
Allà, foscor... Sembla l'ofec de Natura
que arriba a son f i .
Estelets de neu,
espessos baixant,
vesteixen la terra, com verge cadàver,
amb sudari blanc.
I com melangiosa
cançó de dissort
arriba de lluny un ressò de campanes
que toquen a mort.
ANICET VILLAR

Per xo la meva carteta
en terra es degué quedar
i els Reis la meva sabata
tota buida em vandeixar.
MARINGO

CRÒNICA ARB055eNCA
MUNICIPAL
Sessió de segona convocatòria del dia 28 de Desembre,
Assisteixen els Consejals senyors Mafié, Amiguet, Rovira, Feliu, Batet i Albornà, presidint l'Alcalde senyor
Cruafies
Oberta la sessió i aprobada l'acta anterior, el Senyor
Alcalde dóna compte d'haver assistit en aquest dia Y
enterrament de D. Joan B. Canas Mayner, ex-secretari
de l'Ajuntament, fent remarcar la seva zelosa ectuació durant el llarg temps que exaccí el càrrec i proposa consti
en acte el condol de la Corporació. Així s'acorda per unanimitat, posant de manifest ei Secretari actuant, en nom
de la familia l'agraiment per record i honor tributat al seu
pare.
Seguidament el propi President réferlnt-se a l'acord
pres en la sessió darrera, diu que les obres començades
en la casa del carrer Major n.0 43 abarcarén l'enderrocament total de la finca, concedint-se ai propietari interessat
l'oportú permís que té demanat per continuar les mateixes.
S'aproven varis comptes i pagaments i s'aixeca la sesió.
RELIGIOSA
Diumenge dintre l'octava de l'Epifania.—Avui a dos
quars de dotze catecisme de perseverància, i a dos quarts
de quatre doctrina i a les cinc rosari, funció dedicada a
Ntra. Sra. dels Dolors i pldtica dominical.
Dimarts, festivitat de Sant Julià, i festa patronal de la
Parròquia: les misses, ofici i funció com els dies de festa.
Misses: Demó a les sis per Agna Lidla Sommer; a dos
quarts de vuit per Emilia Vidal. Dijous a les sis per Carme Bonsoms, i a dos quarts de vuit per Francesc Amiguet
Dissabte a les sis per Francesc Jané. (a. c. s.)
ESPORTIVA
Avui a dos quarts de tres: partit de futbol entre l'Esmeragda de Moja i Arbós F. C. En ei camp d'esports d'aquesta vila.
VARIA
Des de fa algun temps vénen perpatrant-se qualques
robatoris, especialment del gènere gallinaci. Rumors, que
hom sent, asseguran haver aixarpat alguns autors de
semblants piliades; s'han esvait. S'ha dit també que els
pillets utilitzen el primer tren del matí pel transport del
cos de llurs delictes, fins s'ha assegurat que s'havia vist
que efectivament eren gallines ço que carregaven. Amb
aquests detalls, no es podria fer un bon escarment i sanejar aquesta contornada deia tals subjectes?
Si no s'hi posa remei, tal se valdrà que els iltits que
han quedat en vida respectant-los les festes. . . . coli a terra; més val que ens n'aprofitem nosaltres que un
estrany.
•

• B

Pel distingit jove nostre amic En Caries Mas Mestre
ha sigut demanada en matrimoni la mà de la simpàtica i
formosa jovencella N'Eulària Sans Ferrer. Rebin els promesos i llur familia la nostra enhorabona.

• • •

FUTESES
La Carta dels Reis
La sabateta al balcó
la nit passada he posat,
i tal com deixat ho havia
aqueix matí ho he trobat.
Una carteta escrigui
als bons Reis de l'Orient.
Potser no l'hagin rebuda,
cosa possible en'aquest temps;
doncs amb aixó dels segells
hom es fa un garbell tan gran.
que no sab si amb un de trenta
n'hi haurà prou, o be d'un ral.
I a mes ve la companyia,
que ens sol tractar tan bé
que ens quedem sense noticies
car un cotxe l i dol fe,
tenint que porta els diaris
correspondència 1 demés
-

El 9 del present, festivitat de Sant Julià, diada de la
Festa Major petita, es celebraran en les societats recreatives «Grop Arbossenc» i «Treballadors del Camp» saraus de tarda i nit amenitzats per orquestra.

• • •

Durant la setmana passada ha tingut lloc ei traspràs
de Na Josepa Palau i Palau I En Josep Solé Badia. Rebin
les atribulades famílies l'expressió de nostre condol.
• na
Ha sigut portat a les fonts baptismals un formós nen
fill de Josep Marqués i Teresa Moyés. Se li posaren els
noms de Ramon N., Joan i Josep M.a.

• • •

Una de les coses per les quals hom donava compte de
trobar-se al dematí, era el diari; el diari de cada dia,
(menys el dilluns). Ara un es lleva, cerca i recerca; miral
remira; i res: un malestar s'apodera de l'home, i una malagana corre per tot son cos —Que triguem a dinar! Va
a la cuina. —Doncs encara no està aquest arròs? —Mare
de Deu, que ets pesat; si tot just han tocat les deu; ves !
llegeix el diari que et distreuràs. —El diari?, calla no diguis més, ja et tinc: es aixó.
S'arronça d'espatlles cerca el diari d'air... Bo, el nen
ja n'ha fet una cucurulla. Alabat sigui Déu.
A la tarda, cap al tart, el porten; el bon home té altres
quefers i espera llegir lo l'endemà. I a l'endemà, el nen ja
n'ha fet una altra cucurulla.
Ja fa temps que el nen en fa de cucurulles; i no es podria trobar una manera per evitar aquest entreteniment?
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarró : Major, 43
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BADALOTA

S A S T R E R I A

Puntes
A L COÍXf

P U J O L

ROSA FONT
ARBÓS

Hem rebut les darreres novetats per
a la propera temporada d'hiven
. • • • • • • M M

« • • • • • • • ) •

Major, 42
fàbrica

ARBOÍ

de Serrar f«$le$

mecànica
de

•j

m

i s l i t i i ®

d e Ï n ^ y^Oo. de Chicago U. S. A.
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calídades insuperables, servidas siempre con ventaja de precio

Aquesta casa compra i vent fustes en brut i treballades. S'enci
rrega de fer tota clase de caixes d'ernbalatje
especialment per a fruites.

"Pi -m OTI i - o n
Puros X garantizados de Vera y Die
j r i l J j . U l l u l J Í A t / i b deOrihuela.
Depositario General

Pels particulars tenim a sa disposició la serra a hores, preus mòdic

Juan Mas Vidal

Venda de serradures i desperdicís de fusta

Arbos del Panadès

CORRESPONDÈNCIA
Don A. Calmet. - Ataulfo, 14. - 1 . ° B A R C E L O N A

PINTURA-DECORACIÓ
EMPAPERADOR

Francisco

D I S P O N I B L E

Arbós del Penedéi

Muralla 26 i 28

Ribas

Un bon sabó estalvia temps, roba i dim

3 J^ÜLXBC^ÜSTK^) J!!!L
NOM

Fabricació exclusiva de -i

LLUÍS ROMAGOSA I

Es preparen pintures pels aficionats
Garrer Major 54.

Taller amb aparells moguts elèctricament
per esmolar tota classe d'eines de tali
Especialitaíe

en

navajes

i esíisores

de

barber

P r e u s economies

JOSEP PLANA

Jussà,

33

BARBERÍA

ARBÓS D E L PENEDÈS

ARBOS

REGISTRAT

FÀBRICA EN SANT MARTÍ (Barceioif

FiffcadtíísiíIcKíífMio

iSStiSi

i

lli. M i

Ciments de tota mena : Guixi calç hidràulica, : Escales aiguere
lavabos, piques, wàters, safaretxos, d i p ò s i t s , t u b e r í e s i balustrl
C A L I T A T IMMILLORABLE.

ESCOLLIT ASSORTIT EN DIBUIXO!

No compreu se'ns v i s i t a r avans aquesta acreditada casa. Vegi's c a t à l e c i preus.
Doctor Robert, 12 i N o r d , 5
fgigh

TELÈFON 811

MjÉft

V E N D R E L L

c3K)

REPRESENTANT:

Maria Galvez Vda. Taral
Major, n ú m . 60

:

Arbós

ACIA
^2

TELÈFON 6 5 7

Preparació de Serums i Inyectables esterelit-zats
ESPECIALITATS

N A C I O N A L S I ESTRANGERES
AIGÜES MINERALS

ÓS D E L ' PENEDÈS

!
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