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Tresor perdut

j sols i tan seriosos;> alguns fins sentien vers ells
llàstima perquè no els veien mal jugar, f s'equivocaven, puig es sentien feliços, ells jugaven: ara que
els seus jocs eren molt diferents del «cavall fort» I
la «barra»; anaven a passeig, llegien, discutien I
somniaven: aquest era el seu joc.

Paria, malgraí íenir la supremacia de! món en
iber prodigar plaers als seus hostes, per en Joan
apoc menys que un cementiri. Donava voltes!
illoc es divertia, semblava que anès d'esma, i penique als clncuanta anys un home ja no pot trobar

Molt aviat vegé, en part, realifzar-se els seus
somnis, en Joan, puig els seus pareà van enviar-lo
a l'America a fer fortuna.

felicitat. Entrava a! teatre perquè sí, per passar
raps, ni tan sols els cartells mirava, la vida del
aire mai l'havia atret, i no hi podia trobar l'encant
|n home coneixedor. Un dia and a l'Opera i amb
|t, més que amb sentiment, la música li desperta
lyorances passades, recorts perduts. A l'acabar|el públic aplaudí frenéticament 1 cl director de I '
puestra es gira vers els espectadors, per agrair
japiaudiments que 11 tributaven; en Joan mirà deludament aquella cara del director, que 11 semsva familiar; creia haver-la vista en altre lloc, peno coneixia més que homes de negocis, i pensà
«no fos una il·lusió. Sortí del teatre i per un efrmira els cartells. Quedà asombrat al llegir «Dilleur d'orchestre Louis Formenter». Tornà tot esfal cap dins, buscant al seu amic d'infantesa, en
jls. Estava parlant amb profesors i unes senyo|me8 en Joan, prescindint de tota llei de corte|l'abrassà soptadament:
jhLliiÍ8...mon amic Lluis,..que no em coneixes?
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Sosos allà al seu poble, quan, com dos insepa-

abonem cl 5 li2 per 100 en ilibretes a la vista
»
el 4
>
en
»
a sis mesos
> . el 5
>
en
>
a un any

|es companys, assaboriren cl néctar de la fcliciidintre la seva infantesa, en plena comunitat,
jsanaven al col·legi, junts sortien per a jugar,
| cantaven a la parròquia, acompanyats

del

Vicari que els ensenyava; havien anat creixent
iguidament enlluernats pel sol que batia sobre
Ml mirador d'un arrabal del seu poble nadiu,
íd'on llargues hores amb els ulls fixes a la Hulla, somniaven en el llunyà confí que tenia de
(cobrir-Ios-hi tantes coses que en aquell poble no
|fen.
IQuan pesaven pel carrer, la gent se'ls mirava I
ientaven «Mira els homenets grans, sempre van

mes delit s'entregava totalment a l'art. Moltes voltes pensà en son amic Joan. A on era? Seria feliç?
Sentia desitg de veure'l, però no sabia on parava

Transferències de compte corrent a compte corrent, les efectuém lliures de comissió.—Transferències telegràfiques.—Xecs sobre totes les places de
la Península, Balears, Canàries, Marroc i principals
poblacions extrangeres. Els que sigan sobre Melilla i a
favor dels soldats expedicionaris fills d'aquesta comarca, els expedim lliures de comissió.

Caixa d'Estalvis

L'emoció els hi cobrí els ulls de llàgrimes; no

Europa: la glòria li ofrenava hores de goig, i amb

una cosa i altra, quan va donar-se compte, cl curs

fir en llurs cors com la tornada d'aquells dies

-Sl ets en Joan, el meu millor amic, l'únic...

Prompte van revelar-se les facultats artístiques
d'en Lluis i va ésser traslladat a les grans ciutats d*

al principi van escriure's: una carta es succeïa a I'

i possible trobar-se després de tants anys... van

|feia trenta-cinc anys que no havia vist.

En Lluis també ve deixar ben tost el caliu de la
llar per a ficar-se en cl mon de l'art; ell va voler seguir sa vocació a la música, i els seus pares, no
sens sentir cert recel, van accedir.

Negociém els cupóns de veuciment l.er, 4 i 15 de
Febrer corrent.

Descomptes.— Negociacions. — Compra-venda de
tota classe de valors al comptat i per compte dels
clients.—Comptes corrents en pessetes, en valors ! en
monedes extrangeres.—Dipòsits de valors en custodia.—Servei de agregació de fulles de cupóns, canvi
de carpetes provisionals per títols definitius, estampillatge, etc.

En Lluis, fent un esforç, reconegué al company

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA

altra; després en Lluis va marxar del poble i entre
de les cartes ja no seguia.
En Joan tan bon punt va arribar a aquell país
desconegut, va consagrar totes ses forces a fer-se
home, va reconèixer que sens esclavitzar-se

allí

perdia el temps, i va donar el treball i a Ics privacions lo millor de sa vida: la joventud; va lluitar
molt, va treballar amb zel, peró va aconseguir ferse home, poscir un gran capital. Un dia començà
a acariciar l'idea de retirar-se dels negocis I satisfet
somreia; es trobava ja cansat, era vell, havia treballat sens parar trenta-cinc anys 1 es

considerava

mereixedor del descans. Mes a on aniria? allà a la
seva pàtria no hi quedava ningú dels seus; tots havien mort; no tenia nin^ú en el mon, allavors, que

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

Casa Central: Apodaca, 24 (edifici
propi) TARRAGONA.
Caixa Auxiliar: ^Borsíde Tarragona», Rambla de Sant Joan, 27.
ALTRES AGENCIES:

Torredembarra i Morell

ja es feia vell, va sentir-se més sol que mai. Aquell
delit de matinar per anar als negocis cada dia li
anava fugint. Els cabells ja cuasi els tenia tots
blancs i aixó el feia pensar amb tristesa que la seva
vida no havia sigut res, que res havia conegut; els
negocis li absorbiren lo millor de sa vida...! va decidir retirar-se.
Començà a seguir mon. Prou s'esforva per a
poder gaudir la vida, fruir ço que no havia assaborit, peró les portes ja sols se li obrien per la bossa ell prou ho veia.

BADALOTA
La casualifat de trobar a en Lluís va anlmar-Io
una mica, en aquells moments va gaudir a cor ple
la felicitat, era l'únic que existia per ell en aquest
mòn.
—Joan —digué en Lluís —sigui avui per a nosaltres un dia de dolços recorts. Sento rejoir de
mon anima a costat teu. Conta'm quelcom de la
teva vida. Ets feliç?

Ei sulfat de ferro es disol en 20 o 30 litres d'aigua,
en un recipient de fusta. La cais es deixata amb aigua
i es tira a la disolucló dei sulfat, remenant, mentrestant, amb un bastó. Després s'hi afegeix aigua en
quantitat tal que sumada a l'empleada en disoltre el
sulfat i en deixatar la cals, faci els 100 litres de la
fórmula

Convé emplear aquesta barreja, principalment, en
aquells
arbres depauperats, les soques i rames dels
—No, Lluís. Vaig esclavitzar ma vida al treball,
sens dar-me compte de que en e! mon hi havia al- quals estan plenes de líquens i vegetacions que pertres coses. M'he asssabentat massa tard que els judiquen la seva epidermis i comprometen la vitalitat i
homes en aquest món tenim una altra missió des- bon funcionament de l'escorça. Algú, abans d'aplicarprés del treball... Em sento sol, molt sol. Lluís.., E n la, treu l'escorça seca i rasca les vegetacions. No és
indispensable fer-ho; doncs després de la primera acanvi, lú ets feliç. La teva glòria...
•plicació del remei els líquens i molces s'assequen i
—No ho creguis, Joan. Has vist aquella gent
cauen, I l'escorça vella se separa empesa per les caque fa un moment cm prodigava aplaudiments?
pes corticais que es formen a l'interior; i a la mateixa
Molts van acompanyats de llur amada, altres al'
primavera es forma escorça nova. Separant l'escorça,
arribar a sa casa trobaran uns braços que els espeja sigui per mitja del guant metàlic, rascletes o altre
ren o bé uns ilabis anhelosos, en canvi jo tinc d'
instrument, es destrueixen cavitats on se refugien inanarme'n sol, 1 quan arribo a casa per tota ella imsectes i gèrmens de malalties; i a més facilitant l'enpera una soletat, sento una fredor de veure'm sol,
trada del líquid pertot arreu, s'augmenten els seus
i penso que res val la glòria dintre aquest tan fret
efectes.
isolament...
L'acció d'aquesta solució ferro-cólcica és també
Ohf Lluís, jo et compadeixo, perquè també coaltament beneficiosa als arbres i arbustes joves i de
nec aquesta soletat que tú dius. j o he fet una fortumitjana edat, la vegetació dels quals s'excita i es v i na, però com tú la glòria per a res em serveix en
goritzen 1 tornen més productius. Segons resulta de
aquest món; soc tan infeliç com l'ésser mès misenombroses experiències, els seus benefectors efectes
rable.
es fan sentir no sols en les oliveres i ceps, sinó que
—La vida sens un allcient, sense unes mans catambé en els arbrers fruiters i en els ornamentals.
rinyoses que et cuidln pera poder disfrutar les dolS'aplica de la manera següent: Si es tracta de
çors d'una llar, és molt trista, i ja veus: la meva v i ceps o arbres joves s'embadurnen valent-se d'un pinda sols l'ha constituïda un anhel, la glòria, i a l'obfenir-la em dono compte de que per a res val sense zell, com qui pinta. Si els arbres són grossos es farà
un afecte amb qui eompartir-la; no vaig saber veu- servir un pulveritzador. En aquest cas com que és
re que la glòria solament no fa feliç a l'home, i avui fàcil que es mullin borrons o parts tendres, per a eviambdós ja hem fet tart; hem deixat perdre l'únie tar cremadures es rebaixarà ia quantitatat de sulfat a
3 Quilos i ia de cals a 4 Quilos. Deu procurar-se que
tresor..,
la mixtura recobreixi, com si fos un barnís, el tronc
I aquells dos vells de cadells bancs, ploran t
i punt d'enforcament de les branques grosses, ja que
com quan eren infants, s'abraçaren novament.
alií l'escorça està clivíliada. Després d'uns quants
tractaments,
les soques agafen un color vermellós
JOSEP FIGUERAS
que les fa albirar de lluny. La vegetació dels arbres
així tractats és més perllongada, i es distingeig pel
color verd intens de les fulles.
La mixtura és altament adhesiva, i no l'arrastren
les pluges. No és necesari aplicar ia cada any: basta
Som a l'època en la qual la paralització de la sava i el trobar-se els arbres, en sa majoria, desproveïts
de fulles, permeten i faciliten tractaments que, per
la seva causticitat, els podrien perjudicar aplicats en
altres períodes de la vegetació.
Un d'aquests tractaments és el preconitzat per Q.
Lotrionte, i que ve avalat per una practica continua
de 20 anys amb èxit complert. Amb ell no sols s'obté
una bona desinfecció dels arbres, destruint ous, larves i crisàlides d'insectes perjudicats i gèrmens de
malures, sinó que també rejoveneix els arbres i arbustes tarats de debilitat orgànica, tant si aquesta és deguda a falta de cuidados culturals, o a haver quedat
atrotinats per invasions parasitàries, o a l'influència
dels frets intensos, com si es efecte natural de la vellesa de la planta.
Aquest remei consisteix simplement en embadurnar tronc i branques amb la següent mitxtura:
Sulfat de ferro.
Cals
Aigua

.

.

.

5 Quilos

.

5 >
100 Litres

fer-ho cada dos.
En els arbres molt decaiguis i especialment en
les oliveres afectades de podridura de les arrels, els
resultats de l'aplicació d'aquest remei a l'aparell radicular són excel·lents. El procediment és el següent:
Es descalça l'arbre el suficient per a deixar al descobert el primer pis d'arrels; es treuen les parts malaltes
o envellides, posant cura en que les seccions siguin
ben llises, i llavors s'arruixa amb la mixtura. Si no hi
ha perill de glaçades, es deixaran les arrels destapades uns quants dies perquè les toqui el sol i l'aire.
En cas contrari es taparan desseguida. Hi ha qui assegura que fent els dos tractaments o sigui: a la soca i branques, i després a les arrels, ha posat en producció arbres destinats a ésser arrencats.
SI es vol augmentar el poder insecticida i parasiticída d'aquesta fórmula, s'hi afageix sulfat de coure i
lisol, en la següent proporció:
Sulfat de coure, 5 quilos.—Sulfat de ferro, 3 quilos.—Calç, 5 quilos.—Lisol, 1 quilo.—Aigua 100 l i tres.

Es prepara la dissolució dels dos sulfats, en
qual es tira la lletada de calç, remenant sempre, i j
l'últim de tots s'hi afegeix el Lisol.
TERRÒS i

Converses Filològiques
(De la Publicitat)
XV
Contava un acadèmic francès, per fer veurer I
a quin punt els correctors de proves del seu país
deixaven passar el menor mancament ortogràfic,^
una vegada, havent el! intentat que en un seu artfl
sortís escrit amb s simple un mot que en l'ortogrl
oficial s'escriu amd s doble, no ho pogué aconsj
guir àdhuc després d'haver restablert en les primd
proves la s simple, que el corrector havia reein||
çat per una 5 doble, i d'haver, en les segones provi
on el mot apareixia encara ames doble, advertit!
pressament al corrector que era la seva voluntat i
el mot sortís escrit amb s simple.
Em recordà aquesta anècdota, causant-me i
grossa satisfacció, el fet de trobar l'altre dia, en
d'aquestes converses, el mot avantatge, que jo hi
escrit amb una a en la segona síl·laba (pels moíj
que explicaré en una altra conversa), convertit |
corrector en aventatge, que és com apareix grs
aquell mot en el Vocabulari Ortogràfic de l'Institutl
Però el goig que em produi aquesta correcció !
saparegué aviat en a donarme l'endemà que, ení
altra conversa, el mot ell&ió apareixia escrita
/ doble!

XVI
Quan a fi d'un ratlla cal dividir un mot i la d
sió afecta un grup format per dues vocals separi
per una s doble, fem anar la primera s amb la v|
precedent i la segona s amb la vocal següent;i
mot com passar era dividit així: passar, ^ t à
aixóque fem en la ss no ho fem amb la rr? Abansl
fèiem: un mot com corrent era dividit així cor-|
Pero aixó era quan l'espanyol, en fi de ratlla,!
feia el dígraf r r fent passar solament la segonal
la ratlla següent (cor-rer). Ha bastat que l'espai
decidís de practicar la divisió -rr en lloc de ia dli
r-r, perquè els nostres tipògrafs adoptessin, af
per al català, la primera divisió en lioc de la segoí
Així, inconscientment, des de ta tipografia
la sintaxi i a l'estii, en els pobles condemnats a
guisme va operant-se l'acostament deies duesl
gues, sempre en perjudici de la llengua maten
Els tipògrafs adopten la divisió
els versificaí
fan monosíl·lab suau dissíi'lab orient; els
grafs consagren grafies com varó, vuidar,
prevaler, faoorir, reculen davant prevaliexer, f&
reixer; es ganeralitzen les pronuncies estúdla. ct
via, construccions com tenir que anar-hi frases i
com no hi ha dret son atribuides ais mots catali
gosar, aterrar, curar, cuidar, atropellar, remi
les significacions dels mots espanyols gosar, aM
curar, cuidar, atropelldr, remitir; i , de la lleij
dominadora, fins en copiem les errades mdróenl
de móbit, azarar ( a t é a r a r ) en lloc de azorar(i
torar).
POMPEU FÀBRi

BADALOTA

II Certrmen Nacional d'Estalvi
I El Consell d'Administració de la Caixa Postal d'Estalvis, ha acordat:
Primer: Obrir un concurs per a premiar un
article periodístic de 1.200 paraules com a màxim,
que glorifiqui i ensalci el estalvi com a virtut que,
economicamenf, fortaleix als pobles, al robuslir
l'organització econòmica familiar. Premi: 1000 pessetes, concedit per un Jurat, quins noms es conelxeian després del fallo.
Segon: Obrir altre per a els funcionaris de Correus, qne durant l'any 1922 s'hagin distingit esiudiant organitzacions que impulsin el desenrrotllo i que Indueixin a la ampliació de funcions de
la Caixa Postal d'Estalvis. Premi: 1000 pessetes
concedit pel Consell d'Administració.
i Tercer: Obrir un tercer concurs entre'ls nens í
nenes imponents de la Caixa Postal, compresos
entre l'edat de 10 a 15 anys, a qui contesti incllor
jes següents preguntes: l.a ^Qui va inclinar-te a
obrir la teva llibreta?...—2.a iQuina cantilat tens a
teva llibreta? — 3.a ^Amb quin fí ahorres?—
quina canlitat vols arribar?—5.a i Q u e fafés amb els diners quan els treguis?
La mellor contestació dels nens, i la que s'esIÍ mes aceríada de les nenes, sera ^premiada
kúa una amb una llibreta d'honor de 500 pessejes. Aquestes llibretes s'enfregaran en i'acte del
irtamen al nen o nena premiats o aquí aquells
leleguin.
Eis originals deís treballs s'enviaran al A d ilnistrador General de la Caixa Postal d'Estallis, avans de les ducs de la tarde del 15 de febrer,
s'enfregaran amb sobre tancat, indicant en cl
ÍU anvers el número del concurs o premi a
jue 's concorre, iuscribint^ ademés, en el sobre un
ema que tindrà de repetir-se en altre sobre tan;at que continga el nom del autor i son domicili 1
«sidencia per a ésser obert en el cas d'obtindrer
iremi.
Els treballs no premiats, podran ésser refilis per llurs autors desde'l dia següent a la celeiració del certamen, fins el dia 31 de març próIm, contra entrega dels rebuts que s'els donaré
lesser presentats els respectius originals.

Prop d'un llitet
1 que dormit que està! [Ves qui diria
que aquest ninet tendric, que ara somnia
qui sab si llums o flors
es el mateix que, fa un instant, jugava,
1 que, vesant de vida, l'esbrabava
ja en rialles, ja en plors!
Que quieíons que, sota els parpres, resten
aquells grans ulls que ingenus manifesten
el petit mon tancat radera d'ells!
iQue encesos que enrogeixen ses galtones
aquests clavells, besats, tot fent rodones
Prop seu, per papellones i per ocells.
Mireu com deixa anar, cansats els braços!
aquells bracets que es tornen dolços llaços
quan vol fer-me un petó!
iQue inmovils, ses cametes tornejades,
d'un cap de dia a l'altremai parades!
Que bell el caparró! <

Dorm infantó estimat! Dorm I somnia!
que així veuràs de nit, com veus de dia,
voltat d'olors i de sol!
No la coneguis, no, la nit, encara!
Oh! no! Et faria por, la seva cara
de llàgrimes i dol!
Segueix dormint. Ignora que jo et miro
ignora quel et contemplo i que deliro
perquè visquis nodrint-te d'il·lusions!
M'en vaig també a dormir. Deixam besar-te.
D'aqui a demà. Vejam si al despertar-te
diràs que has somniat els meus petons.
EMILI QUANYABENS.

CRÒNICA

ÀRB055ENCÀ
MUNICIPAL

S e s s i ó del dia 25 de Gener de 1923,
Assisteixen els regidors Srs. Mafié, Amigueí,
Feliu, Batet i Alborna, presidint l'Alcalde Sr. Cruafies.
Es dona compte de les disposicions del Butlletí
Oficial, llegint-se les circulars sobre jocs prohibits
i fixant cl cupo assignat a nostra vila per la contribució sobre edificis i solars del proper exercici.
També es dona compte d'haverse rebut aprobat
per la Superioritat cl Padró de les Cèdules personals de l'any corrent.
No havent-se presentat cap reclamació sobre
la llista d'electors de Compromisaria per Senadors, es declara ultimada i definitiva, acordant-se
remetre'n una copia al M . I , Sr. Gsvernador civil
de la Provincià per a insertar-se en el Botlletí Oficial.
S e s s i ó de la Junta Municipal del dia 25 de Gener, 2.° convocatòria.
Son designats vocals nats de les comissions
de valoració del Repartiment d'utilitats de 1923-24,
els senyors següents:
Part Personal.—Rnt. Caietà Viaplana, —-Julià
Borrell Poch.—Francesc Bonsoms Julivert.—Santiago Urgell Urgell.
Part Real.—Vidua de Josep Castellví.—Suc/ de
Joan Bta. Palau.—Carles Mas Tarafa.—Josep Ferrer Vidal.—Josep Romagosa Figueras.
S' aprovà l'Ordenança en que constan les Bases per a la confecció de dit document.

Contribucions.—Els dies 11, 12 i 13 de Febrer,
de 12 a 4 de la tarda, se cobrarà en la Casa de la
Vila, el 4.° trimestre de les contribucions industrial
! territorial i del repartiment de utilitats. Es fa present que tots els contrlbuients per rústica que paguin les seves quotes per semestres o d'un sol
cop l'any, que en dits dies han de satisfer els rebuts que en el seu degut temps no se els hi va cobrar.
També es fa present que els contribulents per
rústica i per industrial han de fer efectiu en el trimestre que s'anuncia la meitat del 25 per 100 de
augment sobre la primera i la meitat del 15 al 25
per 100 sobre la segona.

ció dedicada a Nostra Dona del Roser 1 plàtica Dominical.
Avui començaran els set diumenges a S. Josep.
Divendres a les 5 de la tarda conferencia a S.
Vicens de Paul.
Misses: Dema a les 6 per Agna Lidia Sommer.
—Dimarts les tres misses per F. Fàbregas.—Dimecres a les 8 per Emilia Vidal.—Dijous a les 6
per Carme Bonsoms (a. c. s.)

• • •
VARIA
A edat avençada ha mort En Jaume Pujol Recasens.
Nostre condol a la família.

• • •

A la riera de Castellet va morir un jove. Segons conten, al anar pel matí a un encàrrec, i a fi de fer dreçera
passà per sobre el glaç d'un pelec. Al tornar, no calculant
que ei sol havia fos en part el glaç tornà a passar-hi perdent-hi la vida.

• • •
El diumenge passat en el cine Arbossense va projectar-se l'últim episodi de La Taverna.
No ha sigut pas de l'aceptació pública car si en ella
pot apreciar-se el mèrit en el trevall els actors, la seva
expresició es per demés repugnant.
De res serveix exposar amb tota cruesa els flagells de
la vida si res de profit s'en pot treure.
Fa bona temporada que l'empresa del Cine es preocupa ben poc de que siguin plaents al públic els programes
que presenta tenint poca cura en les confeccions dels mateixos.
Be sembla que corresponent el públic, es mereix bon xic
de consideració per part de l'Empresa. Si aixi no ho fa, el
bon criteri del públic hauria de saber fer-se valer, prenent
qualque determinació.
Tot parlant del cine acut a la memòria uns cartells que
hi han clavats pels carrers de la Vila redactats en parla
castellana que diuen: EL RECLAMO.
Es un anunci d'un film diuen de gran resonancia peró
on se projectarà?...
Hom diu al cine Arbossense; alli no ho diu.
• • •
Sol, solet...
I que fa bo d'estar al sol en aquest temps de fredor.
Enguany si que l'hivern s'ha deixat sentir ben cruament.
A l'hora del mitg dia tothom cerca els raigs de l'astre,
de la llum, en aquest temps portador d'un tan cobejable
escalf.
Sol, solet... al bell mitj del carrer, hon el sol hi bat de
plé, la pa drina compte els punts de la mitja... mes enllà
una corra nda de jovencelles tot fent anar alegres llurs
dits fent saltar els boixets anant teixint les randes boi entonant al sol solet... el mancat de salut cerca la bondat de
l'astre del dia que sembla l'ajuda a recabrar les forces perdudes... davant son establiment el comerciant a la escalforeta del soi rumia la marxa del seu negoci... el bon pagès,
al defora, talment sembla pue fa anar amb mes dalit l'eina
del conreu; emperò cercant un arrecerper a descansar de
ses fatigues, possant-se la ma al front intentant esguardar
el rei del dia exclama: quin dia mes formós, talment no
sembla l'hivern; —i en son dintre tot concirós diu: —perquè un dia no et cotxes de nuvolada qae deixant anar els
regalims de l'aigua benefactora saonaria la terra que desprès serien mes profitosos els teus raigs? Sol, solet...
llavors brillaries mes encara.
B

•

•

En el partit de futbol jugat el diumenge prop-pasat entre El Poblenc F, C. i l'Arbós F. C. va guanyar aquest
ültim per 3 goals a 2.
Avui jugarón el primer equip de S. Pere de Riudevitlles i el primer d'aquesta Vila.

• • •
L'Agrupació Deportiva ha instalat el seu estatge social
en els baixos de la casa n.0 64 del carrer Major.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarrd : Major, 43

M E L D E ROMANÍ

RELIGIOSA

Obtinguda pel sistema movilista

Diumenge de Sexagèslma.—Avui a dos quarts
de dotze Catecisme de Persevarancia; a 2 quarts
de 4 Doctrina, I a les 5 reso del Sant Rosari, fun-

Punts de venda À•RRSr^Ma7or8r4,1

Calitat insuperable : Puresa garantida
Preus e c o n ò m i c s
A R B Ò 8

BADALOTA

SASTRERIA!
PUJOL

Puntes
A L COIXÍ

ROSA FONT

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

Major, 42

Rentat Austríac
Gran reforma en els tallers. Bs renten tota classe de trajos,
abrics, guants, cortinatges, mantellines, deixant-ho com nou.
Per encàrrecs: MAJOR, 33
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ARBOÍ

fàbrica mecànica de Serrar fmHi

ARBOS DEL PENEDÍS

de

Boronat l €$tm
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I,
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m
m
de Nueff y Co. de Chicago U. S. A.

calidades insuperables, servidas 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 5"rortffirtizados de Vera y DPels
ie particulars tenim a sa disposició la serra a hores, preus mòdic
Deposltario

General
Venda de serradures i desperdlcis de fusta
Juan Mas Vidal
Aribos del Panadès
CORRESPONDÈNCIA
Arbós del Penedé
Muralla 26 1 28
Don A. Calmet. - Atauifo, 14. - 1 . ° B A R C E L O N A
Un bon sabó estalvia temps, roba i dineí

Pintor "^Decorador 1—•
fr% § f% f \ f \ IZ3 •
EMPAPERADOE 1 i a i l U i O Ü U
lAIUClO

S A B O N S ARPJ

Carrer Major, 5 4 - ARBÓS

NOM

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

A

P R E U S

Fabricació exclusiva de

REDUÏTS

LLUÍS

A T T - T N l P i r V ES RIFA UNA B I C I C L E T A
JZiiN V ^ l V ^ y .
A 25 CÈNTIMS NUMERO.

/\ 1

Taller amb aparells moguts e l è c t r i c a m e n t
per esmolar tota classe d ' e i n e s de tai!
Especialitats en

navajes

i esíisores de

barber

• Preus economies

JOSEP P L A N A
ARBÒB

DEL

ilffca

romagosa

F A B R I C A E N S A N T M A R T Í (Barceloní

k ^ik^itMk'MílM&i

Ciments dc toia mena : Guix i calç hidràulica, : E s c a l e s alguerej
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balustrè

Jussà, 33

C A L I T A T

BARBERIA

DOCTOR

PEÜEDÈS

REGISTRAT

IMMILLORABLE.
' -ESCOLLIT A S S O R T I T E H DIBUIIOÍ
KTo 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.
ROBERT,

12

I

NORT,

5
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Preparació de Serums i Inyectables esterelit-zats
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