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a, Cap-vuitada de Corpus

nent.

així el bogar del barri dels Obrers cavalca
Ire les tocades del Corpus, i obra la portalada
iron va passant la currua dels barris restants:
«Perruca, El Pagell, Les Desfiles, Mísers, La
«ralla i Capellans.
Abunden les tocades i no s'esgoten les flora:
esi hi ha braç vigorós qu gronxant [es campanes
fa caure encampadissa d'harmonia com flors
irbre saccejat pe! vent, mans infnntines no inan-
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RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691
Negociém: tots els cupons de venciment primer de Juny corrrent; els de les C È D U L E S ARGENTINES 6 per 100 NOVES, els dels DEUTES
INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE 4
per 100, obligacions TRESOR 5 per 100 de venciment primer de Juliol vinent, i els de les accions
A L A C A N T S número 91, i NORDS nümero 77.
Comptes corrents en pessetes i em monedes
extrangeres—Descomptes — Negociacions— Xecs
sobre les principals places de la Península i de 1'
Extranger—Transferències, etz.
CAIXA D'ESTALVIS
Imposicions des de 1 pessetes a la vista 3 i VsT
Id
des de 250 a sis mesos al 4 per 100
Id
des de 500 a un any al 5 per 100.
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a r els diumenges.

Gasa Central: Apodaca, 24 (edifici
propi) TARRAGONA.
Caixa Auxiliar: «Borsi de Tarragona-», Rambla de Sant Joan, 27.
ALTRES

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA
quen que cerquen i fan captirl de quantes flors
esclaten en nostres horts i jardins, i les apomellen
garbosament per fer-ne obsequi als assistents a les
procesons nocturnes; i posen tots els sentits en fer
ben artístic, i amb les més formoses flors, el ram
que enjoiarà la Custòdia, en el qual, sens que
n'hagin esment, hi queden lligades ses rialles clares 1 el desig de fer un odsequt al bon Déu. I la
Cap-Vuitada és florida de cap a cap.

CAMPANES I FLORS
Us festes de la Cap-vuítada de Corpus han
lla! tan dins e! poble, que cada un dels seus
ve a ésser com una mena de festa major. Però
com per la Festa Major és tot el poble, que
b una sola ànima i un sol cor festiva el Sant
tonal, al trobar-se enfront del Sant dels Sants
tl misteri eucarístic, amb un magne instint de
gerarquics, la vila a'esgruna en barriades que
alien en set caires diferents la fesomia d'Arbós,
jés ja la massa anònima de la vila que en un
conjunt fa acatament a l'Eucaristia, sinó que
seus barris desfilen un a un i individualment
moren.
% aixó els dies de la Cap-Vultada són els
remorosos de campanes i els més olorosos
tors. Campanes cridaneres tenen ja a les nou
mati quant el cloquer llença a grapats els seus
s 1 cuita de que caiguin per lots els carrers
Mtif avís del començ dels Divins Oficis. CamKS canten davant el miracle de la Consagració:
ide veu fràgil implorant un instant ^de recolii'altra d'accent imperiós: enèrgiques batallaique les sentim dintre nostre com mà que colpeel cor i i'obliga a ajupir-se i a humiliar-se.
impanes quan, impacientment, cada barri fa
ia cte ta seva festa des del dia abans: a l'impuls
son enlussiasme les dotze del migdia cauen
bolcalladcs amb el triflleig que sobreïx del camlar. En el silenci que infanta l'cnnenou mogut
dringa la una com un solitari cascabell de plata;
iues prenen volada amb un doble batec d'ales
is campanes desensoyades giravolten novament
intson crit de festa per l'endemà. Campanes
reigen sa veu amb les lluïssors del crepuscle,
Inganí avalotadcs i joioses per la funció religiosa
vespre. Sols emmudeixen quan Nostre Amo,
(tat en processó, dóna el volt a tota l'església:
rors sols oc parla una: la Major, que martelleja
ignificQ, pomposa, segellant amb son percutir
iorel feix d'harmonia amb que, durant la jornas'han abraçat ie festa de barri del dia i la del
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AGENCIES:

Torredembarra i Morell

ELS BARRIS
Cada dia porta un petit enrenou en el barri que
li correspon. Prcvingudament ha elegit quatre prohoms que, mentre cuiden de fer recapta per ajudar
a pagar les despeses, disposen si la festa religiosa
ha de fer-se amb més o menys pompa, conjuminen qualque placenleria per la quitxalla i organitzet diversions pel carrer; els veïns, sens destorbar-se, poden anar fent el seu treball, assistir ala
actes religiosos i fluir a pler de la festa del barri.
Festes que són les que més èxit tenen per tal com
s ó n improvisades no defrauden cap esperança, I
tot ço que les integra és rebut amb joia, car com
hi ha res promès tot va de més a més. I en el major o menor bon humor i originalitat en Improvlsar-les rau aquella diferència de fesomies que, com
dèiem suara, hom podria trobar aquests dies entre
les barriades.
Unes queden satisfetes amb les funcions religioses, la xerinola de fer ramellets i el xacolata
obsequiós a Ics noies del barri. Aquests són el elements bàsics de la festa popular; cap barri en prescindeix. I altres sobre aquest fons comú a tots, hi
combinen el trenat de xerinoles de bona llei ! honestos divertiments.
E l barri dels Obrers ve a ésser la dona seriosa
i endressada que, després d'assistir als actes religiosos, es tanca a casa i no la tempten les diablures i danses que tan agraden els xivals i al jovent.
E l de la Perruca hom diria que és un senyor de
cara respectable que no s'extralimita gaire. Va a
ofici, a processó, fa remaliets 1 dóna xacolata. De
vegades somriu i a la tarda fa divertir la quitxalla.
Acostuma retirar aviat i no té temps per donar ballades. De tant en tant fa una francesilla i fa sarau
a l'Arbossense o a la Plaça, T é bona calaixera no
l'obra gaire. En guany si que ha estirat els calaixos i els seus prohoms el Rvnt. Sr. Vicari i senyora
Amadeu Mestres, Joan Condis i Joan Ferrer li feren fer un bon paper, contractant un quintet que ac o m p a n y à la processó i després tocà una tanda
de balls a l'aire lliure fins les dotze de la nit; no
mancant hi el bon acudit de fer bail de rams—minúsculs—i subhastar una marevellosa toia com mal
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n'havia, vist: col i tortell: oportuna combinació de
es arts de l'hortolà i la pastisería. I com que a tol
senyor tot honor, no se li escatimà l'acompanyament dels típics nans.
E l del Pagell no s'amoïna gaire: è s campetxano I humil com individu acostumat a que ningú li
pari esment. S'escau en diumenge i els seus actes
religiosos es confonen amb els propis d'aquest dia.
No lé facilitat de lluir-se enginyant algun divertiment car el cine i els balls II lleven ocasió de poder-ho fer. I es queda tot sol assaborint la placidesa d'una tarda i nit sense cap enrenou. Algun any
ha tret quelcom el gènií I s'ha alegrat amb el toc
de gralles o amb l'eníorlaliigamení de la musica
de piano de manubrl. Aquest any passà també senpena ni glòria, acompanyada la seva soletat dels
prohoms Srs. Ramon Raventós, Josep Pujol, Bartomeu 1 Escarr é Joan Vives.
Les desfiles. En son temps fou amic dels diverllmenís sorollosos. Vingué a menys. Es tornà roncer; amb recança deixava que els seus homes servissin de prohoms. De caràcrer desigual passa
anys amb el més justet i algun és expiendíd, com
en fa varis que féu festes a desdir sortint i (oí—l'ultima sortida—els típics gegants propietat del veletera del rostre poble En Francesc Fiol. (1) fa com
qui practica l'estalvi diari per a un dia donat fer-se
pasar un caprici, Desde l'any passat torna a recordar-se dels seus bons dies. En guany els prohoms Srs. Joan Amigueí, Antoni Feliu, Esteve
Cruanes I Julià Suau han contribuït a retornar-li
son aníic caràcter i han sortit els aíabals dels diables, s'han tirat coets i carretllles, rodes de focs
artificials; les gralles han acompanyat els prohoms
I amb el seu espinguet han fet dansar la jovenalla. Llàstima que la mullena privà ais balladors d'
estar-se a la Rambla tenlnt se d'acollir a la Sala
Pública.
Barri de Mtcers. Es rumbós, com caballer acabalaf que li agrada lluir-se. Pregona per endavant el programa de ses festes, adorna els carrers,
li agraden les lluminàries, dóna ocassió de lluir-se
els dansaires. Aquests any no desdigué deis altres.
Els sens prohoms Srs. Alfred Llopls. Joan Rosnagosa, FelixMané i Pau Recasens foren acompayaís a l'Ofici, a la funció del vespre, i a la tradisionai recapta amb el toc de les gralles. Obsequià
al veïnat amb una sessió vermut; i convertint el
(1) Aquests gegants forenf construïu uns quaranta nyns
anrera, per iniciativa del seu propietari i altres companys,
per lat d'amenitzar la festa de Sant Antoni de Padua.

'"í.-·'·

?J""v-':T.J·"',rT'"i

davant de la Font-Abeurador cn plaça de danses
profusament enllumenada, congregà a la nit la
formosor arbossenca repartida en la profusió de
cares boniques. No hi mancaran tampoc les carretlies i focs d'artifisi.
L a Muralla és el xicot estordit que tot ho observa i tot ho mira. Es queda a l'ultim dels barris
que mouen xerinola, i així si se li antolxa a tots
sobrepnja car de fot ço que han fe! s'ha anat quedant mostra. I manies vegades, en conveni amb
el mal temps, obliga als demés barris a acabar
en els seus dominis la festa: que per això tingué la
manya de quedar-se amb l'aixoplug de la Sala
Pública. I amb traça exíengué els seus límits fins
poder captar de La Perruca. De son gemi viu Ja
l'aníigor en feia comentari, dient:
La Mtirulla fot ho embrulla.
Enguany, dirigida la seva festa pels Srs Marcelí Soié, Manel Romagosa, Emili Ribas 1 Jaume
B o n à s , no ha desdit de la dels allres, ballant i
saltironant a la Sala Púplica al so de les gralles.
L'últim dels barris, el dels capellans, fa parellas
amb el dels Obrers. Pietós i sever com persona
consagrada al Senyor, fuig d'esplais mondans.
La seva festa és exclussivtnent religiosa. No fa
passar facècies als infants, ni riu amb les plagasiaís de l'olla, la paella, les curses de sacs, el cossi
etc. Aplega la mainada, l'endiumenge i surt arnb
ella processonaiment acompanyant, com reflexet
del Corpus, a Nostre Amo pels carrers endomassats i plens de la boirina multicolor dels paperets.
Ve-us aqui ço que és la Cap-vuitada: campanes,
flors i i'ànina popular donant expansió ai sentiment religiós i sa ingènua traça en divertir-se en
completa pau i germanor.
TAFANER

1808
Primer la Pàtria que tot
Catalunya, Catalunya,
Paíria nostra molt amada,
tú qui en els transcurs dels segles
fot un calvari de llàgrimes
í de sang, per major glòria,
has soportat sempre brava,
sofrint deis homes fereses
per aniquilar la raça
d'en Rafel de Casanovas
d'en Flvallé i Rei en Jaume,
sols per ser fills de la ferra,
d'eixa terra catalana
que té un mar i uns camps i uns rius

I unes muntanyes que encanten
i unes costums i una Llengua
tan seves com no n'hi ha d'altrea,
ostentant el seu penó
les glorioses quatre barres
que son sempre'l sant i senya
per quan puga lliberar-se...
Catalunya, tu tampoc
el passat segle't lliurares
de les ires de aquell home,
Napoleó Bonaparte,
foll delirant de grandeses,
emperador de la França,
qn'encengué la gran foguera
I amb les seves urpes de àguila
volguent ésser l'unic amo
de tota l'Europa, mana
a totes les seves tropes
que vagin a terra estranya
t> conquerir molta glòria
auriolaía per la fama...
Tan promfe arrivà la nova
per totes les encontrades
tothom va aplegar-se al veure
que la Pàtria perillava
i arréu clamà un crit patriòtic
que retrunyí per muntanyes
llogarets, pobles i viles
i capitals catalanes
i alhora, com un sol home
nostres avis planten cara
a l'invasor qui escarnia
la llibertat de la Pàtria.
—Via fora la gentusa
que la gentilesa ens paga
segant-nos les nostres vides
i arrasant nostres comarques!—...
Pel Juny del mil vult-censvult
a la vila de l'Arbós
va vsonar la hora d? rétre
a l'invasó amb gran esforç,
deixanl-Ii uns records molt tristos,
ferida amb un gran dolor.
L'esglai que arreu dominava
era en veritat molt gros
per quan passés per la vila
crudel, sagnat l'invasor,
pró l'ànim fort, que imperava
no era pas gaire ni poc,
f els veïns lots deliraven
esperant a aquells Ifeòns
que de home a home hi và tant
i Deu sap amb quin braó...
Tornaven de Tarragona,
la ciutat que mes fart fou
la darrera de caure víctima
de l'exéreit invasor,
després de lluita enconada,
d'episodis grans, heroics!
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Provisionals:

P l a t e r i a 11,

T e l é i o n 679,

Arbó)s

Favorescuda aquesta Casa amb la representació de l'antiua i important Entitat "CRDITO 'Y FOMENTO DE AHORRO S. A." de Barcelona, unvca que amb el seu servei de representacions en tot
Espanya, favoreix als seus Clients amb els mitjans fàcils i ràpits amb els Estats Units d'efectuiar les
operacions de Borsa a Plaç, aixi com de portar a terme a fi de mes l'operació de debte, faciltarejm diàriament als nostres Clients i amics que vulguin fer qualsevol operació bursótil, els camvis dlatris: els
del matí a les 10'50, sostenint-se el canvi fins a les 3; i els de la tarda a les Í7'00, sostenintt-se el
canvi fins a les 20, referent als següents Valors:

Deuda Perpètua Interior 4 per 100 Nords, Alacants, Andalusos, Orenses, Colconials
Rio de la Plata
DURANT LES NOSTRES ACOSTUMADES HORES DE DESPATX, gustosament ímfonmarém
a qui desitgi, com s'efectuen aquestes operacions, i rebrem les ordres amb que vulguin honrar-nos.
Descomtem a tots els venciments, tots els cupons en els mateixos preus que anuncia la Casa Soler
i Torra de Barcelona.
Admetem lliure de Comissió en les mateixes condicions de pago que s'enuncian totes les comandes
sobre totes les noves emisions de Valors que s'efectuin traslladant les seguidament a l'Entitat emisora.
CAIXA D'ESTALVIS
COMPTES CORRENTS DE CRÈDIT
DINERS EE GARANTIES DE" VALORS

Chabren, general francès,
era el qnefe, a íoí clam sort,
i's diu qu'esa sa, col'lumna
la mes forta I la millor,
formada per gent francesa
i altra gent de tot ei món;
el seu p a s per tot els pobles .
era saludat amb foc...
Quan Chabran va presentarse
a la vila del Àrbós,
lis seus filis, braus com llurs avis
I fent a sa raça honor,
nu e! pit, s o n pit de bronzo,
el bras armat, fort que fort,
els ulls fits cara als francesos,
amb uns grans batecs el cor,
—Ara és hora,—irats clamaven
arbosencs tots de l'Arbóst
Via fora la gentussa
que vé a robans nostre honor!—

Senyors d'unces de perruca
del barri Carrer Major,
feren festes a l'engròs
amb bullit i animació.
Els que en són de més avall,
volgueren competí amb ell
i serviren al veïnat
un bon àpat de pagell.
Doncs farem forces desfiles
per quan hi hagin molts malalts,
digueren, aixi els del barri .
del Carrer de l'Hospital.
També es féu una gran feslta
portant-se com cavallers
els veïns de la Muralla
fins al carrer de Mlssers.
I a la última partió
que n'es de geni ben curulla
com que son molts a partir
feren àpat de murulla.
I aixi d'aquesta manera
disfruíaren xics i grans
fent pels nena gran proeessó
pel barri dels capellans.

[ comença ardida lluiía
I els crits s'ouen qui sab on
retruny pel Pla la tempesta
dels fusells i dels canóns;
els joves, pitjor que monstres,
aquí'n cau un, alia d ó s ,
peró no importa: la Pàtria
glorificarà sa mort;
Els vells, els nois i les dones
no li tenen compasió
a l'intrús 1 tots apressen
per revalitzat millor,
I des de'ls terrats, finestres
I balcons vinga fer foc
amb un dailt i enfisiame
com no s'ha visí mal al mon...

*
*
*
La tradició n'és seguida
fent cada u en e! seu barri:
Processó sortija i jocs,
molla gresca i gran xibarrl.
MARINQO

De l'enemic sanguinari
lambé'n varen caure molts,
gue'ls trets engegats pels nostres
eren drets, amb molt aplom.

CRÒNICA À R B 0 5 5 d N C A
MUNICIPAL
Sessió de 2.a convocatòria del dia 24 de Maig.
Assisteixen a la sessió els Concejals Srs. Maflé, Amiguet, Feliu, Roig i Albornà, presidint l'Alcalde Sr. Cruaiies.
Són presos els següents acords:
Aprovar un compte de A. Vallès, d'import 40 pessetes, per una plaea anunciadora de l'Avinguda Mn. JacinTHEM1S

Vins generosos
de esmerada elaboració pròpia

FUTESES
Per fer obra que es parlés
els veïns d'aquesía Vila
feni un programa de festes
disfruíaren una pila.

Anunci.—Alcaldia Constitucional d'Arbós.
S'avisa a tots els proietaris veïns -i forasters que hagin venut o adquirit alguna finca i els hi correspodgui,
per tant, alteració de riguesa imponible, que per tot el
nies de Juny corrent poden presentar a la Secretaria Municipal a les hores d'oficina, els documents de traspàs
per a continuar-se en l'Apèndix que es formi. Arbós 1 de
Juny de 1923.—L'Alcalde, Esteve Cruanes.

• • •

RELIGIOSA
Diumenge III després de Pentecostés: Avui a 2 quarts
de 12 Catecisme de Perseverància; a 2 quarts de 4 doctrina, i a les 5 rosari, mes del Sagrat Cor de Jesús i Plà
tica dominical.
Dimecres festa de S. Antoni, a les 9 ofici, i al vespre
després del Rosari es donarà començ a una novena a dit
Sant.
Misses: Demà a les 6 per Agna Lidia Sommer; dimarts a les 6 per Dolors Figueras; dimecres a les 6 per
Rosalia Romagosa; dijous a les 6 per Carme Bonsoms;
divendres a les 5 per Germana Palmira de la Concepció
Malla (a. c. c.)
Matrimonis, Naixements i Obits inscrits en el Registre civil d'aquesta vila, durant el passat mes de Maig.
Matrimonis.—Cap.
Naixements.—Cap.
Obits.—Dia 24: Joan Suau Sicart de 69 anys per Clrrosis de Leanec,
•

Ranci selecte i IDísteia dorada
ELS

T R O B A R E U E N VENTA E M B O T A L L A T S
EN CASA

Esteve Cruanes
RAMBLA G E N E R , 2 BIS.
ARBOS DEL

PENADES

B

•

ESPORTIVA
L'Agrupació Deportiva d'aquesta vila conseqüent en
son pograma de presentar partits que resultin d'interés per
tot bon aficionat al futbol, ha organitzat per aquesta tarda l'encontre TARRAGONA—ARBÓS (primers equips)
Sots les ordres d'En Josep Cruanes s'alinearón: Tarragona:—Roca, Inglés, Cendrós, Porqueras, Solé, Odena,
Qoves, Samà. Forés, Creus, Albareda. Arbós.—Suriol II,
Nuarlat, Romagosa, Guasch, Bertràn, Mas, Suriol, I , Piera
Lloret, Llorens, Mestres.
Es començarà a dos quarts de cinc en punt de la tarda.
• H sa
VARIA
Amb el aquest numero regalem als nostres supseriptors
el quadern n.0 23 de les «Notes Històriques de la Parròquia i Vila d'Arbós.
m am
Degut a malaltia del nostre impressor, preguem a
nostres lectors dispensa en alguna irregularitat de correcció. Aquest mateix nombre apareix íetxat el dia 8 quan
li correspon el 10.

•

I allavores, al dar-se'n compte
: En Chabran, el sense cor
• va mana a la soiadesca
calar-hi foc a l'Arbós
ventjant-se de! heroisme
dels valents morís o no morís,
que defensaren sa Pàtria
com un so! home, amb braó,
vessant la sang molt goijosos
i obert el pit noble'l cor,
fent honor al sagrat lema:
Primer la P à t r i a que tot!...

II BARRIS

to Verdaguer, fer constar en acta l'agraïment de la Corporació vers dit Sr. per haver regalat altra placa igual
pel mateix passeig. També s'aprova una relació de jornals invertits en arranjament i neteja de les alcantarllies
de la carretera general.
Practicat el sorteig per la designació dels nous Vocals de la Junta municipal, donà el següent resultat:
Per la secció l.a—Don Carles Mas Tarafa. D. Josep
Arnan Batlle i D. Josep Ribas Sans. Per la Secció 2.a—
D. Josep Rovirosa Roger, D. Josep Romeu Mestres i
D. Ramon Escarrà Illa.—I per la Secció 3 a—Don Ramon
Miquel Figueras, D. Anastasi Calvet Olivella i D. Pere
Rovira Bonan.
Es faculta a la presidència per a contractar una orquestra per la processó de Corpus Cristi i la sortida de la
dança «Gegants».
í s'aixeca la sessió.

•

•

Um dia d'istiu—el primer que tenim enguany—ha coronat la capvuitada del Corpus. La mainada endiumenjada,
t raslluint-se-li l'alegria pel rostre, acompanyada del seu
Mestre, ha assistit a la processó que ayalment es celebra
per ella exclusivament. Com de consuelud ha sigut nombrosa. Els balcons endomassats, curulls de faels retent
homenatge a Nostre Amo, processionalment portat pels
carrers, i cobrint amb paperets i ginesta els petits eoncurent s

• • •

|

Dijous prop-passat tingué lloc l'enllaç matrimonia
d e la belta jovencella d'aquesta vila Na Rosa Tuset Batet amb el jove Josep Güell Bigayre.
Als novells desposats desitgem una venturosa lluna
de mel.

• • •

Avui a tres quarts de set de la tarda al Centre de
S. Lluis Gonçaga es projectarà un programa de cine.
• HB
Després de les noticies que hom llegeix de varis
indrets, i per cert bon xic croentes,/ no era d'esperar
la poca energia que s'ha notat aqui a l'Arbós en ço referent a la persecussió dels gossos. S'en veuen transitar
molts sense morrió de reglament i pitjor encara bona
porció d'ells sense morrió de cap mena.
Es de doldre que les mides presses de primer entuvi
no s'hagin continuat amb la mateixa activitat que en son
començ. Aixó fa que persisteixi el perill pels vianants i
la poca cura per part dels que tenen cans.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarrà : Major, 43

BADALOTA

Fraocesc Ribas fïipai paït ealitiJi
—

PINTOR

• —«MM»

:

DECORADOR

EMPAPERADOR

Major, 5 4 - A R B O S
Especialitat en els treballs d'empaperació. Podem oferir en aquest ram
nous mostrnarls, recentment rebuts, tant del pais com del estranger.

' DECORACIÓ

D' H A B I T A C I O N S

.

Pintures de mobles i portes, a l'oli i a l ' e s m a l l . Demanis pressupost
avants de començar cap obra a m b la seguretat de que us seré avenlatjós.

de Nueff y Co. de Chicago U. S. A.

calidades insuperables, servidas siempre con ventaja de prec;

Pinientones §ronLTnlizad0S de Vera
Depositario

Juan Mas Vidal

estalvia

temps,

SABONS
NOM

roba

i

diners

ARPA

REGISTRAT

• Fabricació

exclusiva

de

LLUÍS ROMAGOSA
FÀBRICA E N SANT MARTÍ (Barcelona)

fàbrica

i t

Arbós dsl Panndi

'i. CORRESPONDÈNCIA.

\

D o n A . Ca I n i et. - A i a u l f o , 14. - 1.° B A R C E L O N A

Preparació de tota classe de pintures per als aficionats

Un bon sabó

General

i

JWosíic JlWrMc Casa JULIVEÍ

Ciments de iota mena : Guixi calç hidràulica, : Escales aigüera
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipósl·ls, íuberícs i baíusírí
CÍ4L8TAT I M M I L L O R A B L E .
E S C O L L I T # . S S O R T ! T EM DIBUIXO!
No compreu se'ns visitar avans aquesta acreditada casa. Vegi's catàlec i preus.
DOCTOR

ROBERT,

12

i

HORT,

5

ï-S

TELÉFOil

VENDRELL

Representant a Arbós:

Maria Galvez.

BÍ

— —

Carrer Maj

1

Gua ch

Josep
TELÈFON

685

mà

BOMBA

BLOCH

Per aixecar aigua a qualsevol altura
Per trasbalsar vins, olis, àci
TIPUS 1251220

volts

Tipus 500 litres a 20 metres altura: 330 pts. | Tipus 2000 litres a 20 m. altura: 6251
» 1000 »
»
»
»
487 » } » 3000 »
»
»
, 725

Mim

DISPONIBLE

preus m i el i3Do| de liiiple, l el A pe? pmpe
l mmi
E s v e n en l a

€a$a

VALLÈS.-Piaterla

é.-Jlrl

Sastreria PUJO
Assortida amb tots
els gèneres propis de la temporada

MAJOR, 42

ARBÓ!

