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Carrer de Saht Julià, 2

em d'imposar la cultura
La cultura és sens dubte, el fonament
!a civilització. Així hó demostren els
enços admirables del pobles que han asit una gran cultura. Tan convincent és la
mostracio, que dintre dels pobles il'lusits aquesta veritat ja és un axioma, Solamt nosaltres restem amb una cultura milà i sense voler-nos convèncer de que
més a base d'ella és fan grans els
)les.
El cas té més importància de que li dolen els esperits indiferents i superficials
íjüells que es troben en l'estat actual de
coses com el peix dintre l'aigua i,, natument; el seu més gran desig és que les
ndicions culturals restin com fins ara per
•gonyoses i denigrants que siguin.
Vénen les veus del Nord i posen sobre
lostre írontl'estigma ignominiós i mènyslador, que ens deixa com a cosa baixa i
ibutjable fora de la comunitat il·lustrada.
'Àfrica comença als Pirineus» —diuen
b un menyspreu olímpic que hauria d'a|r a tots els que tenen la responsabilitat
[juesía abominable situació.
Pero aquests, en Hoc de sentir-se atuits
remordiment i fer propòsit d'esmena,
|s de vanitat s'aixequen amb una p o s s e

txotesca i retreient altres èpoques histópes, criden amb veu patriotera que E s lya deu ésser respectada perquè fóu
|n mare de pobles. L'actitud exterior no
ésser més còmica i ridícula, peró dis^
rtadamentsota d'aquest vestiuari decíovn
tamagen les llances punyents que, ferint
> Nació sens treva, mantenen la tragèdia
seu anorreament.
El vaixell s'enfonsa i ells ens ensenyen 1'
ela com a signe de salvació. No han sa-
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C A P I T A L Ptes. 5,000.000
RESERVES Ptes. 325.000

AGENCIA

D' A R B Ó S

RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 681
Negociem els cupons obligacions Tresor 5 per
100 de venciment 4 Febrer i els del «DEUTE
AMORTITZABLE» 5 per 100 de venciment 15
del mateix mes.
Negociació de lletres sobre totes les
places de la Península.
Operacions en monedes estrangeres.. :
Segurs de canvi.
DESCOMPTES
Compra-venda de valors i negociació de
iota classe de cupons.
Admetem valors
en compte corrent i en Dipòsits en custòdia.

Caixa d'Estalvis
abonem el 8 1|2 per 100 en illbrefea a la visfa
»
el 4
»
en
»
a sis mesos
»
el 5
»
en
»
a un any

HORES DE DESPATX: Matí de 9 a 1; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a 1 els diumenges.

Casa Central: Apodaca, 24 (edifici
propi) TARRAGONA.

Caixa Auxiliar: «Borsíde Tarragona», Rambla de Sant Joan, 27.
ALTRES AGENCIES:

Torredembarra i Morell

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS D E TARIFA

but dirigir la nau i quan la tenen en perill
ens assenyalen com a bandera de resorgiment, com a única vàlua positiva digne d'
admiració., com el sol cant de glòria de la
pótria, el rastre que deixa alld a la llunyania
Inaccessible. Jau el buc ensorrat entre mig
de l'arena i ells impóvids miren al darrera \
amb el to vessónic de la inconsciència
diuen: «Oh, la nostra nau que en fou de
graní Mireu els signes esplendents que ha
deixat pel seu camí. Encara brillen, quan els
raigs de llum es dignen arribar-hi amatents.
Agenollem-nos davant d'aquelles resplandors i.resem...»
Si; podem respondre, resem els respons
de la mort, perquè el vaixell que jau ensorrat entre mig de l'arena ja ha començat a
ceure a les mans dels pirates.
,
Als patriotes veritables els indigna aquei-3
xa íoíla conducta, peró les seves seus són,.
i

encara tan escampades que no han pogutfer trontollar l'edifici oligàrquic que aguanta
aqueixa inconsciència. E s precís que aqueixes veus que clamen contra l'ignorància s'
estenguin per tot arreu des del palau més
esplèndid a la casa més modesta i pobra.
Jo us dic que la cultura no eu sap res
de partits, bandes, personalismes ni agravis.
La cultura no pot ésser ofegada amb el baf
de les lluites polítiques, perquè aixó fora un
crim social que cridaria venjança davant
del tribunal de l'história, el judici del qual
avergonyiria eternament als nostresfills.L a
cultura és imparcial, independent, universal, i és el símbol de la civilització. Demés la
cultura ve a representar el signe característic dels temps moderns. E n aquests temps
es pot ésser anarquista, socialista, antimonàrquic, antirepublica... tots els antis sembla que escaigin bé dintre de les llibertats i
tendències modernes menys Xanti de la cul-
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tura. Quasi no es concebeix un ciutadé modern, declarant-se obertament contra la cultura. Aqueixa sola declaració l'ompliria d'
oprobi; fóra una taca denigrant que arreu
l'acompanyaria convertint-lo en un paria
moral.
Si no volem doncs, merèixer el menspreu de les noves generacions, se'ns imposa un canvi de cocducta; necessitem interessar-nos per la cultura, rodejar-la de la
major autoritat i considerar-la com la mes
noble de les nostres aspiracions. I tot aixó
no deixar-ho per més tard, perquè la solució
s'imposa amb la més gran urgència. I si els
que dirigeixen la marxa del nostre poble
resten indiferents, obliguem-los a que prenguin més en serio les qüestions culturals
perquè no tinguem d'avergonyir-nos tots
dels seus procediments calamitosos.

per apercebre, circunscribir per circumscriure, prescribir per prescriure, proscribir per proscriure, induir per incloure, exclulr per excloure.
Tots aquests verbs en ir (no cal dir-ho), són
inadmissibles. P e r ó convé notar que no es solament
aquest infinitius en ir que cal evitar, sinó totes les
formes tretes d'ells per analógicaamb els altres
verbs regulars de la tercera.
Omitir, per exemple, conjugat com florir, ha donat
naixensa a formes com omiteix, omiteixi, omitim, omitia,
omitiré, omitif, que cal naturalment rebutjar al mateix
temps que l'infinitiu omitir. Les formes correctes son
omet, ometi, ometem, ometia, ometré, ornés: ometre, com
admetre, com emetre, com remetre, es conjuguen exactament com cometre o escometre. Anàlogament, abatre,
combatre i debatre es conjuguen com batre; interrompre i
prorrompre, com rompre; concórrer discórrer, etc. com
córrer; concebre i percebre, com rebre; circumscriure,
prescriure i proscriure, com escriure; incloure i excloure,
com cloure. Son, per tant, incorrectes formes com combatim, combatirem (en lloc de combatem, combatrem);
interrumpeíx, interrumpim (en lloc de interromp interrompem); ocurreix, ocurrird (en lloc de ocorre, ocorrerà)
concebeix, concebim, concebird (en lloc de concep, concebem, concebrd); prescribeix prescribeixi en lloc de prescriu, prescrigui).
POMPEU FABRA

ANICET VILLAR

Converses Filològiques

C A S O L A N E S

(De la Publicitat)
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Si se'ns h a g u é s ocorregut d'advertir en algunes
d'aquestes converses, que combatir (que es diu algun cop en lloc de combatre) es una forma dolenta,
segurament hauríem desistit de fer-ho pensant que
molts trobarien inoportú que ens entretinguéssim
encara a combatre una forma que tothom que escriu en català (així al menys ho pensàvem, sap
prou bé que és inacceptable. I , no gens menys, en
un dels uúmeros darrers d'una publicació catalana,
on hauria de dir: «no és prou lícit de combatre-la»,
llegim «no és prou lícit combaíir-la>l. Es, fins a
cert punt, excusable que un home de ciència que ha
fet segurament la seva cultura en espanyol i que
continua probablement llegint molt més en espanyol
que en la nostra llengua, incorri, novell escriptor
català en un castellanisme com combatir, però no
és perdonable que els que confeccionen una revista
seriosa peixin passar una falta fan greu. Quan es
publiquen articles de col·laboradors que no saben
prou el català, caldria revisar-los curosament abans
de donar-los a la impremta (revisió que tots sabem
bé prou que no no es pot confiar als nostres actuals
corredors de proves!). Certes publicacións tenen la
obligació de sortir en un català correcte, i és vergonyós de constatar-hi disbarats com combatir i d'
altres, si possible, més grans encara.

La llet: veus aquí una bona companya que no
deixa l'home a fot el llarg de la vida. Ella es son
primordial aliment en començar la existència; no
se separa d'ell durant l'infantesa, ni el deix quan
adulte. Emmotllant-se a mil combinacions llépoles
li és plaer del paladar, i alegre ses festes i festetes.
I quan la febre atuidora aparta tot aliment de sa
boca, ella fa pietosa aparició a la capsalera del
malalt i l i es sosteniment fins tenir-lo encarrilat per
la via de la salut o li es ajudada en sa lluita fins
caurer vensut per la mort.
Ella li proporciona un aliment complet i fdcil de
pair. Disoltes o emulclonades, porta de totes les
matèries nudridives necssaries a l'entreteniment de
la vida: és una sàvia i ben ponderada combinació
de matèries grases (mantega); sals minerals (fosfats), hidrats de de carbó (sucre de llet) i matèries
albuminoídes (caseina). I a proporció de la riquesa
i complexitat d'elements que conté, exigeix una
cura especial en el seu tractament. Es senyorivola,
vol ésser rodejada de protecció des del moment
que es munyida. En els recipients a on se la posa
i en l'aire, pululen infinitats d'enemics seus que, alterant-la, de saborosa i sana la converteixen en un
producte nociu. Misenyora netedat deu precedir-la
i acompanyar-la a tota ora i sempre per lliurar-la de mals encontres. Pero malgrat tot, es contamina d'un ferment que es riu de tota precaució I
que en contacte de l'aire provoca la fermentació
làctica, transformadora en àcid làctic del sucre de
la llet; la qual es torna agre, I s'emmafona. No
queda mes remei si volem conservar-la més de 20
a 24 hores (o menys segons l'época) que esteritzar-la per ebullició o pasteurització, amb condició
de nò delxar-la contaminar novament. AKre miljà
es conservar-la valent-se d'antisaepílcs, com acid
salicilic, acid borlc, perboraí de sosa... Ho fan alguns atrevits, peró la llei els pica el dits. Pot evitar-se el que s'emmaíon! afegint-li bicarbonat de
sosa.
En tornes d'aquesta exigència de netedat i condícia en la seva conservació, accedeix a ésser
transformada de munió de maneres. I , sota la ma
acciençada en el seu tractament, es transforma en
infitat de productes úttls i delitosos.
Manipulada per les habilidoscs mestresses de
nostres llars. Iniciades en els misteris de l'alquímia
culinària, és la pedra filosofal que els hi dóna elbeHugadiç bloc d'or del flam o les àuries plaques de
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El combatir constatat recentment en una important publicació catalana i Vocurreix de la secció telegràfica de la «La Publicitat», són exemples d'un
castellanisme freqüen en el català de la renaixença:
la substitució d'un verb de la segona conjugació
(en reo er) per un verb en ir quan el verb espanyol
corresponent és un verb de la tercera. Així, combatre i ocórrer (en espanyol, combatin ocarrir) han
vist sorgir els dos verbs combatir i ocurrir i han
patit llarg temps (i pateixen encara!) llur concurrència.
En autors moderns hem pogut constatar, entre
altres, els següents verbs en /r deguts a la influència castellana: abatir per abatre, combatir per combatre, debatir per debatre, interrampir per intenomprer. concurrir per concórrer, discurrir per discórrer, recarrir per recórrer, ocurrir per ocórrer, incurrir per incórrer, admitir per admetre, emittr per
emetre, omitir per ometre, remitir per remetre, concebir per concebre, percebir per percebre, apercibir

crema odoroses de Ilimó, cafè, vainilla o canyell
que, portades solemnialment per les mateixes mal
que han realitzat el prodigi, fan aparició pompalií
a taula en els dies de grossa festa casolana,
trèmol mató de monja i el de tovalló, blanc co
una tofa de neu, són altres tantes metamòrfosÍ8 8(
les quals, amb l'ajut del midó i l'herba col, sap
magar-se per tal d'esdevenir més apetitós al pal
dar. 1 combinant sa albura amb la púrpura delí
maduixes, es fa joi dels ulls f goig de la boc»
barrejant-se amb el vi es beguda amb que s'abe
ren Dafnis i Cloe. I si ostentosa crida a son ser»
al fret, i , convertida amb llet amerengada o
es permet el luxe de congriar efectes d' hivern
plena canícula i exigeix ésser gusfada sermonios
ment, quan convé sap ésser humil i amagadaim
condimenta les menges i els hi dona exquisida
boria. I la corrua inacabable de llepoües com: j
latina de llet, bisemt de llet, mató de Pedralk
daus, natilles...; o de begudes com: ponx, la i
mosa molkenlimonade... palesen la seva dudill
en satisfer nostres desitjós si sabem mantenir'
frésca i sana.
Per aquestes utilitzacions en els pobles in
sies, podem dir, aplicant aquí una popular; expp
pressió gràfica, que tenen la llet de la cabra
I a ciutat? A ciutat tenen de refiar de la llet que
hi és trasportada des de llunyans pimfs de prodi
ció. I per tal d'arribar a ésser destribuida pelsl
de consum en bon estat de conservació i estem
així sa acció benafectora ella obeeix amatentmeif
l'inglny que sometent-Ia al foc la esíerciltza oç
fent-li sofrir l'acció del fret la congela, la esqu8|
ra en blocs, i l'envia en vagons exprofessos al
localitats on la necessiten: de tal faisó a Niza a
ba la llet que en les vertents dels Alps Marítimsl
sigut munyida; i de les pastures del Jungfand és I
mesa a mes de 600 quilòmetres. I si la conserva!
esfa necessària per llarc temps, ella diu al'lndilsj
lletera: concentre'm, roba'm aigua! i adicionadl
no de sucre i hermèticament envasada, esdev||
conservació Indefinida. I més enllà va encar:!
prega: treieu-me tota l'aigua! i queda convetj
en pols finíssima. Nova Zelanda i el Canadd, f
nislrats per Anglaterra, la preparen en aquesta
ma en grosses quantitats que consum la metràl
! que han sigut valuós ajut de les expedicf
polars.
A mes encara accedeix, somcteurla a ra|
centrífuga de les desnatadores, I la matèria grai
la nata que així cedeixi agafeu-la, debateu-la,!
correu-la, renteu-la i malaxeu-la fins formar unal
la massa: i obtindreu els blocs o cilindres iri|
lenys de la mantega, reina dels condimenis ilafj
tisseria. O bé, desnatada o no, tracteu-la pel c|
recolliu la massa que s'emmafona, sepaieu-t
xerigot, dividiu-la i pasteu-la fins imiformar-la,!
leu, i premseu, i féu que fermenti: i cl producleí
el formatge que en forma d'esfera, cono, disc o|
joia, de color de púrpura, taronja, palla o 1
el complement d'una bona taula.
I per amor als infants deix que disminuelxií
seu contingut de caseina i esdevé matemitzoià
per augmentar sa digestibilitat permet que la c|
centrin i barregin amb malt de blat, que de la i
ta en fasln galetes, les torrin i les pulveritzin, I
fa res converfir-se en aliment de règim: i el
mon, Veucaseina, la nutrosa, la lactalbúmina.,
altres tants derivats seus.
I si voleu us dirà com per fermentació alcoi
ca, en C à u c a s la transforman en kefir, a Bulgài
Turquia en yogourd, a Armènia mazun, a la
en dahdi, a Egipte en ieben, a Cerdenya znglt
l no s'atura en tenir valor com aliment Iaii)i
terapèutic sinó que vol ésser també matèria
de productes industrials. Un cop desnatada, tK
II la caseina i estareu en possessió d'una matàl
aplicació extenssíssima. La fareu servir en
aprestes dels teixits, safinat del paper, fabrlcí
de cartrons, fabricació de llustres, estampat de i
bes, capsulacló d'envasos, ImpermeabilitzaciïS
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les, preparació de pintureà al tremp, clarificació
vins... ï amb ella preparareu la galatina i el lacfom que us daran imitacíóns de l'èban, del mar,de la conxa i de l'os.
Ien arribar a aquf, reparem que molt havem escrit sens que, amables llegidores, res d'immediamenf pràctic us haguem dit. I justament les casoBS que avui iniciem, desitgem que us en portin
lelcom de pràctic. En la casolana present, que
ir-vos de nou sl totes teniu traça de sobres en la
ànipulació de la llet per a fer-ne lleminadures?
impoc escau venir-vos a encaparrar amb detalls
lustrials que no us pertoquen. Peró sentint rença d'acomiadar-nos sens deixar-vos res de poliu, furtegem entre el pilot d'aplicacions de la llet,
m Irobem una que potser malgat la seva futilitat
ïdreu curiositat de provar. Haveu preparat mai
iòr de llet? Aquí vos donem la formula:
Barrageu un litre de llet amb un litre d'alcohol
tlificat de 50°, tireu-hl un tros de vainilla, una 111iona partida en quatre trossos I un quilo de sucre,
iqueu-ho tot en un reçielpient de boca ampla que
pareu hermèticament. Deixeu així durant 30 dies,
menant-ho dia per altre. Observareu que ei líquif
tmentara. Passats els els 50 dies flltreulo l estarà
punl de beure.

Ressò d'esquella
Qalang! galang! galangt L'euga ventruda
balandrejant l'esquella ressonants
passa pel rost de la carena muda
fosa en la pau de la muntanya santa.
Va fugint dels pastors; va tota sola
cercant la pau de la gran nit deserta,
sl sent remors, fuig més avall i tremola
son ull inquiet dins la parpella oberta.
Es l'euga mare, l'euga fecundada
que l'hora de la llum ha endevinada
guaitant des de l'alba l'infinit.
Galang! galang! galang! L'euga s'és fosa
balandrejant l'esquella tremolosa
dins la pau Inefable de la nit.
MN, ANTON NAVARRO.

POTI-POTI.
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De fora i de casa
França vol cobrar. Alemanya no vol pagar, o
menys no vol pagar tot el que ii demanen, 1 la
oca embolicant-se cada jorn més fort. Els francs
ia tercera parí del seu valor antic, els marcs per
s escombraries, I les corones a cinc cèntims el
lo de bitllets de banc, i a tot això una nova gueaen perspectiva, i i per arribar a aquest resultat, és
ie mitja humanitat va lluitar 4 anys seguits? Vahaurem de creure certs filòsofs, que aseguren
pe l'actual civilització ha fracasat.

*
*

*

Dos telegrames de Madrid que hom pot haver
(git darrerament. L'un deia: «El Qoblerno actual,
br principio es opuesto al nombramlenfo de alaldes de R. O., peró por razones polítlcas y conínlencias elecforalcs, harà uso de esta prérrogasa, nombrando los alcaldes donde sea Jnecesarlo
ara los fines que persigue.» L'altre telegrama no
íínys edificant deia axí: «El Sr. Sanchez Guerra,
eha puesto en comunicación con el Gobierno
ara Iratar de la reducción de la actual mayorla
onservadora. No podrà ésta contar mas de 50
Iputados etc. etc.»
Més clar ni l'aigua ni més cinisme 1 desapren16 per part del Govern que patim, tan poc! i la vointat popular d'elegir als seus diputats que la pariixl un llamp. Surtiran elegits els que el Govern
ülgui.
*

* *
Un nou partit s'ha format a Espanya, titulat
Acció Social» o quelcom així, essent el capdil! el
ír, Osorio i Gallardo, ex-conservador, ex-mauIsta, i ex espirant a quefe de partit, puix ja ho és,
segur que haurà pensat allò de que «vale mas
«r cabeza de ratón que cola de León». Finalitat
iolítica I social del mateix? D'aixó no ens preocu«mí iaerà qüestió d'unes quantes actes de diputat
nés o menys, I fins s'assegura que pel nostre dislíicle de Vendrell, es presentaré candidat un afiliat
il'esmentat partit. Veurem quin exemplar de la
Éuna política serà l'elegit.

MUNICIPAL
Sessió del dia 16 de Gener.
Asisteixen ets senyors Rovira, Mafíé, Batet, Albornà i
Feliu, presidint l'Alcalde Esteve Cruanes.
S'aproven els següents comptes: D'Enric Sans, per una
estora posada al saló de seslons, d'Import 150 ptes.; de Josep Ferrer, per varis gèneres, d'import 43,95 ptes.; i de
Rosend Marti, per fons i canyeries durant l'any 1922 I
conservació de l'enllumenat de la Casa de la Vila, d'Import
total 300 ptes.
S'acorda encarregarà Joan Llorens els trevalls d'espurgar els arbres dels passeltjos de la Badalota, Rambla Gener I Plaça de l'Exposició. Es parlà de la nova alineació
que deurd fixar-se a la finca del senyor Marcelí Gener del
carrer Major, cantonada al de Mísers, quedant-se en que
al dia seqüent es faci sobre el tarreny dita alineació.
I s'aixeca la sessió.

dits i al trobar al amic esclama: Noi, avui sí que són fredes.— Tens raó, per alguna cosa estem a la setmana dels
barbuts.
A les 9 les campanes donen senyal que dintre mitja hora es procedirà a la benedicció d'animals.
A la Rambla entretant es porta a cap la tasació de les
cavalleries de la Societat d'Assegurances.
A dos quarts de 10 la processó surt de l'església; pocs
moments després s'atura a la Rambla i es beneeixen les
cavalleries que han acudit en bon nombre.
Acte seguit a la capella de l'Hospital, es diu un Ofici
en honor al Sant. La capella és atapaida de faels que devotament segueixen el curs de la festa religiosa.
Acabat l'Ofici són cantats els goigs de S. Antoni...
Dues paraules respecte aquests goigs—que damunt la partidura diu «Qozos»—: Ben bé no hi ha dret a cantar alló
que al menys fa doscents anys que estan escrits amb un
aire de vals que encanta. I els cantors semblava que cantessin en català, ho semblava 1 precisament no del que es
paria.
Finida la Festa religiosa, a la Rambla, tingué lloc la típica encantada de pans 1 coques. El tradicional encantaire
dret dalt d'un banc, alça la veu 1 diu: «Qui en dóna més?»
I el poble té la paraula i tot en benefici del «Pa de Sant
Antoni».
A la tarda r«Agrupació Deportíva» organitzà un partit de futbol entre un equip del «Catalunya» de Martorell
(1.0 i 2.°) i el primer local.
Llàstima del temps que no volgué alegrar un encontre
que resultà molt divertit i amb jugades boniques.
La victòria fou de l'Arbós per 1 a 0, goal entrat en un
còrner.
L'equip foraster jugà amb 10 jugadors; tots excepte
un, eren bons equipiers i dominaren el joc. Dels arbosencs
estigueren encertats, molt encertats, el porter, defenses f
mitjos. Els devanters desastrosos.
El temps que tot el dia estigué indecís, a l'acabar el
partit ens obsequià amb una seria ruixada i qualque partícula de calamarsa. Feia fret 1 en feu mes encara; fins dintre els cines es notava ta gebror. Un drama, una comèdia...
el de sempre; un altre dia en parlarem, que falta fa, car
ens serveixen uns programets f luixets.
Una mica de ball i res mes.

• • •
Continuan registrant-se robatoris de gallines. En
qualque masia els lladregots s'han atrevit a quelcom més.
• • B
Avui el primer equip de futbol d'aquesta vila es traslladarà a S. Pere de Riudevitlles per celebrar un partit amb
el primer d'allí.

• • •
RELIGIOSA

Un aplaudiment per l'adop de nostres carrers, ja qua
son
apisonats amb tota cura. També tenim de mencionar
Diumenge III després de la Epifania.— A dos quarts
l'acera del carrer d'En Grau construïda aquests dies, car
de 12 catecisme de Persevarancia; a dos quarts de 4 Roes dóna l'alt exemple de portaa ^ la pràctica una de les
sari, trisagi al Santísim Sagrament i plética dominical.
bones millores que fan falta a nostra vila: les aceres.
Després de la funció de la tarda Junta General de les
• • B
Conferències de Sant Vicens de Paúl.
Hem llegit en la premsa diària rue la Penya Rhin té el
Misses: Demà a lesSper AgnaLidia Sommer; dimarts a propòsit d'emportar-se les voiturettes més enllà de Barles 8 per Casimira Marti; dijous per Carme Bonsoms, 1 celona. On anirem els penedesencs? Ara que teníem la
dissabte a les 6 per Francesc Jané I a les 8 per Joan Ca- mel a la boca.
Segons sembla Sabadell serà el teatre de les curses
fías (a. c. 8.).
que durant dos anys venien celebrant-se en el circuit de
• • •
l'Alrnúmnia.
Si aquesta notícia es confirma ho sentirem de veres.
VARIA
B B B
En el veí poble de l'Almunia ha sigut Instituït per D.
El dia 24 marxen a incorporar-se a files els següents
Emili Vidal-Ribas ur. premi, que s'adjudicarà anyalment,
mossos sortejats l'any passat: Josep Andreu Solé, Jaume
destinat a premiar el treball dels aparcers. Podràn obtar
Gatell Jansà, Francesc Olivella Coll, Josep Cruanes Esal «Premi Almúnia», que aixi es denomina la nova institucarré, Carles Mas Mestres i Julià Gomà Malla.
ció, tots els aparcers del terme municipal de Castellví de
BBS
la Marca, I serà concedit per un tribunal compost d'aparcers exclusivament. El dimecres passat a la tarda tingué
El dijous passat al vespre s'extravià un titul de la
lloc l'elecció per aclamació dels membres d'aquest tribunal Deuda Perpetua Interior 4 qer 100, séria A de 500 ptes,,
sortint designats: Joan Porreras de les Masuques; Joan n.0 Í.29Q.055Farrei de la Ràpita; Joan Rius de Les Cases Noves i Joan
Se suplica al que l'hagi trobat qne se serveixi remetre
Alsina de l'Almúnia.
'1 a aquesta redacció.
B

DIADA DE SANT ANTONI.-Hom diu que la setmana de Sant Antoni acostuma a ésser una de les mes fredes de l'hivern. Enguany la tradició no ha fallat. Un dia
rúfol, gris. El sol a estones ha tret el nas, tant sols per
donar fe de vida: que l'escalf que el mortal en ell cerca és
ben poc. El vianant passa tot bufant-se les puntes dels

•

•

Després de llarga absència acaba d'arribar procedent
de Santiago de Xile él distingit jove fill d'aquesta Vila
En Caslmir Bosch.
Benvingut sigui.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'ArDós : Ramón EscarrS : Major, 43

4.

BADALOTA

S A S T R E R I A !

Puntes
A L COIXl

P U J O L
Hem rebut les darreres novetats per
a la propera temporada d'hiveri

Major, 42

Rentat A u s t r í a c
Gran reforma en els tallers. Bs renten tota classe de trajos,
abrics, guants, cortinatges, mantellines, deixarit-ho com nou.
Per encàrrecs: MAJOR, 33

-

ARBOS

fàbrica mecànica de Serrar furtes

A R B O S D E L PENEDÈS

de

Boronat
de Nueff y Co. de Chicago U . S. A.
calidades insuperables, servides siempre con?ventaja de precio

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

Pimentones rorLgrntizo<!os de Vera y Dei

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

Depositario General

Juan Mas Vidal

Venda de serradures i desperdicís de fusta

i: Arte tísl' Fanadès

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

Muralla 26 i 28

Pintor-Decorador P r i i n 1 ó #S D i K c i o
EMPAPERADOR ' i ClIlüloUU rVlUdo
-^w—

Carrer Major, 54 - ARBÓS

Arbós del Penedé
Un bon sabó estàlvia temps, roba i dina

SA'BON¥"AEPÍ
NOM

Pintura de habitacions, portes^ carruatges, fatxades i especialment
en mobles en vell i en nou, a l'Oli i a l'esmalt.

À PREUS RÉDUiTS
A T P X T P T O - ES RIFA UNA BICICLETA
1 JLiN V ^ l V y .
A 25 CÈNTIMS NUMERO

navajes i estisores de

barber

Preus economies

JOSEP PLANA

Jussà, 33

^

BARBERIA

ARBÓS

D E L PENEDÈS

ü

;

Fabricació exclusiva de

LLUÏS
FÀBRICA

ROMAGOSA

EN SANT

MARTÍ (Barceloní

íca de jMo5iicprMc-l.iillldeyii

Taller amb aparells moguts elèctricament
per esmolar tota classe d'eines de tall
Especialitats en

REGISTRAT

Ciments de tota mena : Guixi calç hidràulica, : Escales aiguerei
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i baiusírei
CALITAT IMMILLORABLE.

E S C O L L I T A S S O R T I T E N DtSUiXOS

No compreu se'ns visitar avans aquesta acreditada casa. Vegi's catàlec i preusi
Doctor Robert, 12 i Nord, 5
frgigh
REPRESENTANT t
TELÈFON 811

-VENDRELL

iA

m

22

Wm

Maria Galvez Vda. Taraí
Major, núm. 60

: Arbós

I

U R
TELÈFON 6 5 7

P r e p a r a c i ó de S e r u m s i inyectables esterelit-zats

ESPECIALITATS NACIONALS I ESTRANGERES
5 ^
AIGÜES MINERALS
;s

:-:

OXIGEN PU|

