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imlif üe IHirai
Un míting mes ha donat 1' agricultura per treure
ú dogal que ens ofega. Després d'una propaganintensa per part dels capdavanters de la Unió de
wàters de Catalunya, poguérem veure reunits uns
IÓ homes—número que en la comarca de Vilapca, vinyatera per excel·lència, al menys havia d'
|r de 15.000, ja que els hi va el pa de cada dia.—
| esperen aquests agricultors que es queden a
I? La crisi del vi es crònica i necessita absolutait de totes les voluntats ben unides per aixecar-se
Quants agricultors que escoltaren la paraula aui de Mn. Rovira al dir-nos que ens véurem
gats a arrencar les vinyes, demanen in extremis
e! vi durant 5 anys, sols vagi a duro la carga, i
prs tots revoltats com un sol home ens desvelem!
íElmiting fou presidit pel Senyor Simó del Contde la U. V. C , qui a dos quarts d'onze obrí 1'
ï, cedint la pareulaa Mn. Rovira. Els agricultors,
lantla sevallarça peroració el seguiren atentament.
|igué veritats que tothom porta al pap. També els
i albirar com el nuè de la campanya que porten a
5en aquest pelegrinatge per Catalunya, es desr l'opinió perquè exigeixi el compliment de les
que consideren com un frau l'us de l'alcohol Inita! en l'encapsalarnent del vi i preparació de
classe de begudes. Assegura que la continurén
reste d'Espanya, atançant-se per últim als poders
stituits. Feu ús de dades clares i precises demositque el blat de moro de l'Argentina, que es desl a la destil·lació és un dels enemics nostres,
llte enemic, diu es VAzucarera i Alcoholera;
ppanyía poderosa que te estancada la remolatxa
K, no satisfeta amb els guanys que te, destina
tubercol no sols a satisfér la necessitat que
«iste de sucre, sinó que en cultiva en major esi per poder destinar-ne a obtenir major rendiment
íohoi. Encertadíssim estigué al dir-nos que a ped'esser VAlcoholera una compaynia potent i d'
ssimes influencies, havia obrat imprudentment a
tienaçar-nos amb tirar els ramolatxers conira els
yaters si continuàvem en la nostra campanya,
amb números clars dona idea dels escandalosos
ieficis que obté dita companyia amb les suors dels

C A P I T A L Ptes. 5,000.000
EESERVES Ptes. 4 0 0 , 0 0 0

Inscrit en la Comissaria Régla de la Banca Privada
A G E N C I A D' A R B Ó S
RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691
Negociem els cupóns DEUTES INTERIOR,
EXTERIOR. AMORTITZABLE 4 per cent i obligacions TRESOR 5 per cent, de venciments l.er
I 15 d'Abril vinent.
Compra-venda de valora al comptat, podent
interesat dipositar-los en custodia, i admetent-los
també el Banc en compte corrent, culdant en
aquests cassos d'abonar el cupó als seus venciments.
Caixa d'Estalvis
Imposicions a la vista, aboném el 3 i mitj per 100 anyal
»
a sis mesos »
el 4 per 100 anyal.
»
a un any
»
el 5 per 100 »
admetent imposicions des de una pesseta en les imposicions a la vista.
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a I ; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a 1 els diumenges.

Casp Central: Apodaca, 24 (edifici
propi) TARRAGONA.
C a i x a Auxiliar: «Borsi de Tarragona-», Rambla de Sant Joan, 27.

A L T R E S AGENCIES:

Torredembarra i Morell

ANUNCIS, ESQUELES J REMITITS
A PREUS D E TARIFA
pagesos remolatxers, i per tant, digué, nosaltres podem fer veure a aquests remolatxers que si no tenen
la vida en el cultiu a que es dediquen no es degut a
incompatibilitats amb els interessos vinyaters, sinó a
l'explotació de que son objecte per part de VAlcohO'
lera: ella es el seu enemic i no la vinya.
Remarcà a gran manera que podíem considerar
aquesta sèrie de mítings com l'ultima sortida que fa
la U . V . C. perquè després de recorre tots els resorts legals sols queda als pagesos, sino volen arrencar les vinyes, el camí de la violència. En aquest
moment els reunits sentiren la frisansa de quelcom
que bull en els cervells de tots; veus hí hagueren que
aprovaren aquest camí, car ningú vindrà a defensarnos, ni l'Estat tampoc en farà cas, fins el dia que
reunits en altre miting s'ens dongui la destral i la
teía per destruir ço que es contra llei, i fer sentir
nostra veu.
Nolt mes digué Mn. Josep Rovira sentint no donar íntegres ses paraules que tingueren la virtud de
sacudir fortament la conciencia mig adormida dels
agricultors.
Acte seguit tingué la paraula el Sr. Marí qui
abunda molt encertadament en el mateix tema, refermant en l'anim de l'auditori el convenciment de les
fatals consecuencies de la manca d'unió entre els
agricultors.
Tancà Tacte el senyor Simó amb quatre paraules:
Fill soc del priorat que, com tots sabeu, es'la comarca que dona el v i de 18 graus i que prompte s'en
puja al cap. Digué que seguirien tots els recursos legals; pero agotats a igual que el seu v i de 18 graus
obrarien conseqüents.
L'Alcalde de Vilafranca es feu càrrec de les conclusions un cop llegides pel Secretari de l'U. V . C.
Sr. Rosines i aprovades pels reunits.
I així terminà Tacte celebrat en el teatre Principal
de Vilafranca del Penadés.

CASOLANES
III
A les plantes en obligar-Ies a desenrotllar-se amb les
arrels comprimides dins el limitat espai d'una torreta, ja
els hi fem un tort. Quan més si en lloc de tenir-les a l'aire
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lliure les reduïm dins habitacions on l'atmosfera està viciada i la claror hi és escassa: ja elles destinades a vegetar en plena natura i a rebre llum i aire a dojo! Lectores:
si voleu que 1' enyorament no les mati poseu-les sovint en
llurs condicions de vida natural.
En l'anterior casolana diguérem de l'encís de les flors
ornamentant les parts foranes dels edificis. I vam fer repàs
dels cuidados que les plantes exigeixen en aigua i alimentació. Si les teniu a l'aire lliure, amb el que diguérem allí
basta; per tenir-ies ufanosses serà precís no obstant tenir
cura en remoure de tan en tan la terra, abrigar-les de les
inclemències atmosfèriques i iliurar-les de paràsits. Si el
Hoc habitual de colocar-ies és dins la casa, teniu de recordar-vos, a mes, de les funcions vitals que les plantes realitzen per les fulles.
Primerament respiren, aixó és: absorbeixen oxigen de
l'aire i desprenen anhídrid carbònic. I ho verifiquen tant
de dia com de nit. D'aquí podeu deduir que l'aire pur és
indispensable a la seva vida, i que si les teniu constanímen
dins una atmosfera escassa d'oxigen les sotmeteu a una
tortura: les asfixieu lentament. Que fer per salvar-les?
Obrir sovint les obertures, fer que entrin vivificants glopades d'aire; amb la qual cosa també hi sortireu guanyadores vosaltres. I millor encara és treure-les ben sovint a
l'ambient lliure: al terrat, a la galeria, al balcó: veureu
com us ho agraeixen! Però ca! que procediu amb cuidado
recordant-vos que són éssers que viuen en un medi que
no és el seu natural, així evitareu el posar les torretes a
ple sol, ni les treureu en dies frets o de vent i els evitareu
els canvis sobtats de temperatura.
Altre funció és l'assimilació de! carboni: les plantes absoryeixen l'anhídrid carbònic que hi ha en l'aire: el descomponen retenint el carboni i expel·lint l'oxigen. L'anhídrid carbònic representa per les plantes un aliment anàleg
al que nosaltres prenem amb el sucre i les patates o altres
substàncies feculentes o sucroses. I perquè es feu càrrec
del paper importantíssim que el caboni representa en la vida vegetal vos direm que dit element constitueix la meitat
del pes de la planta. Doncs bé: aquesta assimilació es fa
per la clorofila, o matèria verda que dóna color a les fulles;
peró solament es verifica en presència de la llum: a les
fosques l'acció clorofílica és nula. A més la clorofila no es
desenrotlla en l'oscuritat. Per tant les plantes necessiten
la llum en dos conceptes: en primer lloc per la formació
de la clorífila i en segon lloc per comunicar a aquesta
substància l'energia que li dóna activitat per descompondre l'anhídrid carbònic.
Procureu doncs que les torretes rebin llum, molta llum;
les plantes mateixes sembla que us ho demanin inelinant-se
àvidament cap a la direcció dels raigs lluminosos. Aquesta tendència a encorvar-se vers el punt d'on reben el màxim de claror és degut a que les parts dels tanys i rames
orientades en aquella direcció no creixen tan ràpidament
com les que estan en la banda oposada; per tan, a més de
fer-les rebre força claror, teniu d'anar les girant, procurant que en el transcurs del dia rebin igual il·luminació per
tots cantons: llavors us creixeran rectes.
Les plantes transpiren, es dir: exhalen vapor d'aigua
per les fulles. Aquesta funció, com les dues anteriors, per
verificar-se normalment, precisen que la superfície de les
fulles sigui neta: que llurs petits porus no estiguin obturats. Però l'aire de les habitacions està plena de pols finíssima que poc a poc, va deposi tant-se sobre les superfieies i per tant sobre el fullatge de les plantes. Prou s'espolsarien elles, si fos possible, la pluja d'invisibles corpúscols! Això que elles no poden fer, teniu d'executar-ho
vosaltres: agafeu una esponja suau i humida i carinyosament. com qui les amanyaga, aneu-la passant per sobre
les fulles. I més haveu de fer: mai escombrareu en sec
allà on les teniu, sinó usant mitjans que no eixequin pols.
I la higiene de vostres habitaciòns també en sortirà guanyadora.
Dues paraules mes sobre la respiració i assimilació de
les plantes. Els efectes d'ambdues sobre l'aire que respirem són contràris: la primera l'empobreix d'oxigen, i la
carrega d'anhídrid carbònic. La segona absorveix anhídrid
carbònic i desprèn oxigen. De dia aquestes accions s'equilibren i resulta molt poc alterada la composició de l'aire.
Dins les habitacions en les quals hi regna una claror estnortuida, els canvis de gasos son quasi insensibles. A ple
?ol és més activa l'assimilació, i l'aire s'enriqueix d'oxigen. De nit aquesta funció és quasi nul·la; i com que la
respiració no ha parat, hi ha una gran absorció d'oxigen i
el corresponent aument d'anhídrid carbònic, ço que fa que
l'aire sigui menys respirable. Per això haureu sentit a dir
lo perniciós que ès tenir plantes a les habitacions on es
dorm. Ço mateix pot dir-se de les flors, les quals a més d'
alterar l'aire, poden, per l'acció de les emeriacions oloro-
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ses dels pètals sobre els centres nerviosos, ésser causa d'
accidents varis, com: mal de cap, defalliment, opresió, o
moviments convulsius, com ara els ocasionen els clavells,
els lüris, els narcisos, etc.
Qualque vegada us serà precïs absentar-vos de casa
vostra per uns quants dies, i ho fareu amb la reeança de
que vostres plantes es morin de set. No temeu: aquest
contratems tè bon remei. Destrieu bè la terra de la superfície de la torreta o cossi, i poseu després totes les
plantes reunides en un lloc ombrll al volt d'un recipient
ple d'aigua, o dels que sigin necessaris segons la seva
cabuda i nombre de plantes que cuideu. Submergiu dintre
de l'aigua una metxa feta amb cotó de blens —una per
cada planta —fent que arribin al fons; on les subjectareu
per mitjà d'una pedra o teulís. L'altre extrem de les
metxes s'enrotlla al peu de cada planta, el qual prèviament es descalça i es torna a tapar amb terra. Un cop
mullada la metxa, l'aigua anirà passant a les torretes
d'una manera automàtica, i haureu assolit que la terra
tingui sempre frescor. Per comtpe de posar un recipient
comú a varies plantes, pot disposar-se'n un d'individual
per cada una d'elles.
Ara sols falta, benèvoles lectores, que l'eixutesa de
nostres indicacions hagi donant impuls al vostre amor
al conreu de les fiors, i que aquestes siguin l'ornat que
caracteritzi vostres llars. Puix aplicant-vos una dita
d'Anfós Karr: Per les flors haveu nascut vosaltres; per a
vosaltres han sigut fetes les flors.
POTIPOTI

Noces gentils
Dijous passat l'enllaç maírimonial de nostre apreciat compatricl En Casimir Bosch amb la gentil
senyoreta Na Teresa Escofet, familiar del director
de BADÍLOTA, congregà en el Temple Parroquial
una nombrosa concurrència freturosa de presenciar
l'acle.
En tocar l'hora assenyalada per la cerimònia,
els nuvis, amb un petit íntèrval de temps, arribaren a l'església. L'alba figura de la núvfa. irridiant
claror, avança per i'ampla nau con tofa de neu caiguda en la penombra del temple. La boira del vel
nupcial amb sa transparència no assoleix amagar
l'agraciada figura escaientment envolupada en ."els
plecs de prlmorós vestit blanc. Com gotes de llum
deixades pel camí, alleugerint-li el pes del ròssec,
la segueixen les xamoses nenes Roser Maimó I
Ramona Romagosa. Apadrinen a la núvia I al nuvi respectivament en Jaume Escofeí I N'Antoni Romagosa. Beneeix i l'unió el Rvní. Mn. josep Broquefes, Rector dels Monjos.
Finida la cerimònia relllgosa, els nous esposos,
I llurs famílies I invitats, en nombre de 45, es reuniren en un àgape de noces excel·lentment servit
en el S a l ó Arbossense per la casa Gesíí del Vendrell Animadfssim transcorregué el banquet, i dins
un ambient d'alta distinció. Com cercla que cenyís la taula, un sol desig lligava a tots els presents: !a felicitat dels nou casats.
La taula, disposada en forma de U , oferia un
bell aspecte, degut al gust que presidí en la colocació dels serveis, I a l'atinada disposició de la
garlanda de flors i fruita que corria enfront dels
seients. Una nota de brillant colorit frapava I a 1'
ensems acaronava els ulls, obtinguda per l'encertada combinació dej groc pòllt de plàtans I peres
d'aigua amb cl més càllí de les taronges, i l'encarjntósinat de ies pomes amb el verd del fullatge,
exaltat tot amb el púrpura dels llaços que lligaven
els torna-bodçs de nívea 1 argeníada porcelana
destinats acada un dels comensal?.
El «menu» integrat pels següents plats: Encuríiís, Canalons Rosini, Peix al forn amb salsa jnahonesa, pollaslre trufat. Xampany Codorniu, Mantegats, Pastiseria, Fruita, Cafè, Vins i Cigars, fou
confeccionat I servit amb aquell «savolrfaire» que
per si sol basta a donar renom a una casa.
Al destapar-se el xampany inicià els brindis En
Josep Torras, glosant apropiadament i humorística les paraules «Greixeu i multlpliqueu-vos». En re-

presentació de BADALOTA N'Andreu Surio! alçà
beire augurant futures i felicitats als nuvis,
congratulà de que aquesta vegada el treball call
que tan a honorat en Casimir Bosch a Xile, hi
torni vivificat per l'eLspiritualitaí catalana encari
da en la núvia; i acabà englobant en un sol abra
tots els presents. En Maringo pseudònim popt
riízat en aquest setmanari per sos oportuns com
taris en vers sobre actualitats, també diu una tj
de les seves que es rebuda amb expontanls api
diments. I finalitzà la simpàtica festa, bevent «li
vi en honor de iota els presents acabant amb j
següents paraules: «En i'acíe d'alegria que eÉ
celebrant, brindo per la felicitat dels que estem
gregals aquí, per la de les famílies aqui repral
tades i per la dels amics de Xile que ens espere|
la meva muller i a mi».
Bella noia, plena de cordialitat,—paiesdoraj
la simpatia que En Casimir Bosch s'ha conqiii
a Santiago de Xile—fou l'assabentar-nos qiie,j
gons cablegrama a ell dirigit des d'aquella cal
els amics amb que compta dintre la bona sodi
santiagulna es reunien aquell mateix dia en ei
banquet de simpatia, festjeaní de tal falsóel trasJ
dental acte que reaiitçava el nuvi, el qual sibíj
tava separat d'elis per l'espai, així hi romania
sent i lligat amb ells per mutu afecte.
Les targes del menu delataven una acuradsj
en la seva confecció. Mantes vegades ha vera j
gut constatar que la casa Ramon del Vendrell
Impulsada per un esperit inquiet que no repol
mai en la perfecció assolida en els treballs quei
ten de les seves premses busca Incansableunal
fecció més en l'art d'imprimir. Aixó també en|
permeteren apreciar les serioses participacloii|
Noces repartides dies passats assabentant
efectuat enllaç.
Durant el dia estigueren exposats en el dorç
de la núvia els regals amb que ambdós han
obsequlats.
La nova parella sortí ea viatge de noces í
Barcelona, per a continuar-lo capa Madrid,!
melent-se visitar les principals ciutats espanyi
Finida la p a s s e j a d a es traslladaran a Santlagj
Xile, on el Sr. Bosch te establerta sa estada.

TEATRE ÀRBOS5EN5Í
E L PATI BLAU — E L S HUGONOT31
Davant un públic que omplenava el teatre,!
gué lloc en la vetlla de la vigília de Sant jo8é|
representació d'aquestes dues obres.
El Pati Blau és una comèdia d'un sà senti
falisme, la poesia de la qual no arriba mantei
gades a la gran massa del públic: així no éij
trany que no despertés un gran entussiasine I
els espectadors. L'Interpretació fou molt arrol
dac hem de remarcar, no obstant, alguna enf
gada de N'Andreu Suriol en el paper de
deguda, sens dupte, a haver sigut posada l'oi
l'escena amb alguna precipitació: en canvi a|
mateix actor estigué molt encertat al final
mer acte I sobretot al final de l'obra. En Romíj
molt bé en el paper de don José, i N'Agustí S|
complí interpretant el petit paper de me
senyora Conxa Periu ens féu una Maria i
discreta. La senyora Lola Peris ens satisfeu i
pletament interpretant la protagonista; al fliuj]
primer acte, al contemplar-se en el quadre
pel seu estimat, estigué genial: en ei segon j
arribà amb molta graduació al desenllaç terrlb
l'obra, emocionant fortament a! públic. Molll
bar és l'actitud de les xamoses noies d'aqueslij
que volgueren prendre part en la represenlacj
l'inspirada obra d'en Rusiflol, donant així in
biení que millorà notablement el conjunt del'
les felicitem coralment.
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Finalitzà la vetllada amb la representació d'Els
Bgonots d'en Miquel "Echcgaray arreglada a
cena catalana per en Martí. Els continus xistus
iltuacions còmiques d'aquesta obra feren riure
Interrumpudament als espectadors. Val a dir
ie l'Interpretació fou intaxable; com en els grans
es de «L'Elenc». Les senyores Conxa Periu,
)la Peris, Patra Guitart i Margarida Rusifiol, els
nyora Esteve Cruafies, Joan Pomagosa, Josep
ana, Benjamí Solé, i sobretot els germans Suriol
llgueren encertadíssims, i tots rivalitzaren per
irlir airosos de son comès.
La presentació escènica mòlt cuidada en ambles obres. La decoració del Pati blau respirava
la la poesia que emana de l'obra. El vestuari
Is Hugonots molt adequat.

CRÒNICA ÀRBOSSieNCÀ
RELIGIOSA

Despréi di H i
ga malaltia ha entregat l'ànima a Déu
en Fèlix Pascual Mestre, omplint de dol als seus. Ens asociem de tot cor a al seva pena.

•

•

•

Diumenge passat reberen per primera volta a Nostre
Amo 10 nois 11 noies. Es de desitjar que perseverin en
el camí començat.

Diumenge de Rams.- Avui a dos quarts de deu benedicció de Rams, processó, ofici amb cant del Passió; a la
• • •
tarda a les quatre Vlacruels, que faré el curs de costum,
Nostre
amic
Josep
Carbó,
que durànt alguns anys fou
arribant a l'església adoració de les cinc Hagués, Rosari,
secretari del Jutjat d'aquesta vila, ha pres possessió, en
estació de la Butlla i sermó pel Dr. Boada.
propietat,
d'aquest mateix càrrec en rAjuntament de Sant
Dijous Sant a les deu Ofici, comunió general i processó al Monument; a les quatre de la tarda Maitines 1 Jaume dels Domenys. Es d'esperar que, donat son caràcLaudes, 1 a les vuit processó i , de retorn a l'església, ro- ter, es farà apreciar per actuar amb el mateix zel que
quan es trobava entre nosaltres.
sari i adoració de les cinc Hagués.
• • • •
Divendres Sant a les sis del matt, sermó de Passió
MIRA-PRIM
Avui, a un quart de set del vespre, en el centre de
pel Rvnt. P. Pere Peremiquel de l'Immaculat Cor de Maria 1 després via-crucls. A les deu. Ofici propi del dia. Sant Lluís Gonçaga tindrà lloc una tanda de projeccions,
presentant: primer. Vida de Sant Lluís Gonçaga, amb exAl vespre a les vuit processó.
Dissabte Sant a dos quarts de set del matí començaran plicació; segón, Vistes de Lourdes, i finalment els quadres
de riurer «Clown Frègoli» i a «L'aigua marovillosa».
N O T E S C O M A R C A L S les cerimònies pròpies del dia benedicció de fonts i després
• .• •
Ofici de Glòria.
jnt Jaume dels Domenys.
Misses. Dilluns les tres misses per Rosalia RomaEs troba passant uns dies entre nosaltres l'arquitecte
[Dilluns, festivitat de Sant Josep, el primer íeam del F.
gosa; dimarts a les sis per Agna Lidia Sommer, a les set En Joan B. Pons, qui ens ha recontat moltes i belles coDomenys es trasladà al Vendrell, junt amb un bon núJO d'entüssiastes, per jugar un partit amistós de futbol per Joan Cafias i a dos quarts de vuit per Josep Escarrà; ses de son recent viatge per Itàlia.
dimecres a les sis per Carme Bonsoms (a .c. s.).
I el reserva d'aquella vila.
• • •
A dos quarts de quatre començà el partit sortint els
• • •'
Divendres finalitzà el Septenari dels Dolors de la Ver(Vendrell, entreveientse totseguit una lluita aferrlsge. La Comunió general fou una bella demostració de fe
VARIA
n.
de
les congregants, A i'ofici assistí bon nombre de faels.
Als breus moments una arrencada del Domenys és desAmb aquest número regalem als nostres subscriptors
ipels defenses contraris.
A la tarda, després de fer l'entrada de 'noves congreganEmbasteixen els vendrellencs peró el joc individual del el quadern numero 19 de les «Notes històriques de la tes i projeccions, se celebrà la funció termenal del SepteHxtrem esquerra maiogra una bona ocasió. Baixen al- Parròquia i vila d'Arbós».
nari, predicant el Pare Pere Peremiquel, a l'igual que els
ivolta rabents els de Vendrell, i després de passar les
aires set dies.
ienses l'avant centre marca el primer goal.
Un atac dels Domenys porta la pilota ai marc contrari,
baló toea al pal. Un altre atac dels nostres 1 els venllencs es veuen apurats i tiren la pilota a còrner, que
jrada sens conseqüències.
[Els locals marquen el segón goal.
Refets els nostres dominen llargament, d'un xut magi; d'angle l'interior dreta marca el primer goal pel seu
I acaba la primera part arbitràriament als 39 mil de joc.
En el segón tems no decau gens el joc. Es tira un corcontra els Domenys sens conseqüències. El gol del d'
iat s'assoleix d'una donada formidable del interior dreesapladit. Dues bales són parades pel porter del Dosys.
De miracle són salvats dos goals pels locals, ja que per
!8 vegades ès arrebassada la pilota de les mans del porpsls devanters nostres.
El porter del Domenys salva tirant a còrner, sens conïèneies. Anotem una cameta de l'estrem dreta venenc.
ün atac del Domenys és perdut per massa codlcia d'un
mter. Es tiren dues cornérs pel bàndol i un freekik i
ilx l'encontre sens alterar-se t'escore de dos a dos.
[Arbitrà el Sr. Peret de Can Maginet del Vendrell
Inpardal, però afavorint algom als nostres.
Es digne d'esmetar la presència d'alguns jugadors i
ilic de Llorenç a l'encontre, ço que demostra, i ho fem
ítar amb molt gust, que l'actuació del nostre equip
perta intsrès més enllà de nostre poble.

EI dia 18 a la tarda fou portada a les fonts baptismals
la filleta que alegra la llar de nostre redactor En Jossp
Maria Escarrà. Li foren imposats els noms de Antònia,
Núria i Adriana. Renovem als pares la nostra (enhorabona.
•

•

•

. '

Molt de lloar és la iniciativa presa de reorganitzar
l'Associació de Sant Lluis Gonçaga que acoblarà novament nostres infants, treient-los de l'incivil córrer pels
carrers. Seria convenient que tots els nois entressin a
formar part d'aquesí Centre, ja que tot ordenant sos
esbarjos, fomenta en ells l'esperit de sociabilitat i no
descuida la formació religiosa.
La festa de sa constitució se celebró ei dia de San
Josep. Al mati hi hagué missa de Comunió general pels
só cis, essent bastantes les persones majors que, després
d'ella, s'acostaren a la Sagrada Taula. A la vetlla, en el
local de l'Associació, es representà una comèdia, un quadre dramàtic i un sainet. Els petits actors se sortirem
molt airosament de la seva tasca; palesant algun d'ells,
amb son treball, futures aptituds per l'interpretació de
caràrter en obres de més arduitat. La concurrència en
sortí molt complascuda.

• • •

El diumenge i dilluns de Pàsqua, al mati a la Rambla
1 a la tarda al Casino d'Unió Comercial de Vilafranca del
Penedès, hi haurà extraordinàries audicions de sardanes
a càrrec de la cobla «La Principal del Camp», organitzades pel Foment Sardanista d'aquella vila.

• • •
I per últim la noticia sensacional: Ha plogut!
Oi que sembla un imposible? Doncs es veritat.

E L D E ROMANÍ
O b t i n g u d a pel s i s t e m a moviiista
Caiitat insuperable : Puresa garantida
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de Nueff y Co. de Chicago U. S. A.
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FLAUTA

de cant meravellós

Per tenir de deixar el negoci 4

Es ven un colomal

( a meitat del preu a q u e ' l s v e n e n a B a r c e l o n a )

que conté SO parelles de coloms i els corresponents accessocisJ
E s venen també parelles soltes i uns 25 quintés de colomoíj

El que no surt bó es cambiat

EI que necessiti, bótes per posar vi, s'en venen de vuit i
cargues i mitja^ i d'altres de m é s petites, com també totf els.a|
rells propis per a celler.
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Venda; Major, 41. - A r b ó s
Un bon sabó estalvia temps, roba i diners

si^L J E ^
^'-í.y .

_

I^í

. K^^a Bà.%i

B^^L

NOM REGISTRAT

P a b r i c a c i ó e x c l u s i v a de

J; nLUIS ROMAGOSA:
FABRICA EN SANT MARTÍ (Barcelona)

. , i Podeu dirigir-se al Carrer Major núm. 51.

ARBOS

Fifica d* jtiotfic prínlic Casa JUL

Ciments de tota mena : Guix I calç hidràulica, : Escales ciiguer|
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes I balusírj
C à L I T A T UïflVIILLOKABLE.

; E S C O L L I T ASSORTIT EM

DIBOIXC

No compreu se'ns visitar àvans aquefeta acreditada casa. Vegi's catàlec i preus.
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EMPAPERADOR
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«pv •. Especialifaf en e!s frebalfcs d'empaperació. Podem oferir en aquest fam
nous mostruaris, recènímenf rebuís, tant del pais com del ésírangen

DECORACIÓ

D'HABITACIONS

Piníures de mobles i portes; a l'oït í a. l'esraalí. Demanis pressuposf
avants de començar cap obra amb la segürétat dé què us sera avènlaljós.

Preparació de tota classe de pintures per als aficionats
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