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C a r r e r de Sant Julià, 2

,a ràbia i manera d'evitar-Ia
II i darrer.

Ei gos, atacat d'aquesta terrible malaltia,
ttença tornant-se capriciós, enfadant-se
) gran facilitat i grunyint arreconat en
sevol reco fosc de l'habitació,' i t é per
des d'exaltació en els qualsTanimal mos[«tot ço que el rodeja: coses i persones,
:ep|]LÍànt pero ei seu amo, amb el qual contipòrtanr-se festosament. Després de dos
Is dies ranimaí acostuma a fugir de caiolèntment, i si està tencat o Uigfat, es
fò follament amb les dents de tot ç o que
pideix d'escapar-se. Si retorna a casa seCosa exepcionalj-hi arriba tot malmès i
de mossegades, i va amb la cua caiguïnvers ei seu amo com esperant el càstic
6 correspon a la seva malifeta, fins que,
at, es deixa caure en terra. Durant
M període de la malaltia el gos té una
i\-dificultat d'e enviar-se els aliments, esialment l'aigua, encara que algunes vees aquesta dificultat es tant insignificant
pot passar desapercebuda. En aquest
íode pot comprovar-se un canvi d'expresde la mirada, deguí a u n a lleugera desdó de la vista i també a una r o j ò r del
«c de l'ull i a la obertura extraordinària
a nineta.
La presència del seu amo fa que els
iptomes acusadors de la ràbia esdevinin molt atenuats fins al punt de què manvegades poden passar inadvertits. De
hera que per a posar en clar la follia d'
gos és necessari allunyar-los sempre
seu amo, i principalment posar-lo en
íiència d'un altre gos. E n aquestes con-
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DE TARRAGONA

C A P I T A L Ptes. 5,000.000
RESERVES Ptes. 4(00.000

Inscrit en la Comissaria Régla de la Banca Privada
A G E N C I A D' A R 3 Ó S
RAMBLA GBNER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691
Negociém: tots els cupons de venciment primer de Juny corrrenf; 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 número 77.
'
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"i
Comptes corrents en pessetes í en monedes
extrangeres—Descomptes — Negociacions— Xecs
sobre les principals places de la Península i de 1'
Extranger—Transferències, etz. j
t;
CAIXA D'ESTALVIS
Imposicions des de 1 pessetes a la vista 3 i Va0/"
Id
des de 250 a sis mesos al 4 per 100
Id
des de 500 a un any ai 5 per 100.
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a 1 els diumenges.

Casa Central: Apodaca, 24 (edifici

fons assistirem en el gos malalt a un atac

propi) TARRAGONA.

ràbia desesperada, fins al punt de que
isets petaners plantaran c a r a i mosse|an i terrabosquejaran gossos extraordiiament grossos i capaços de desfer-los
ina sola queixalada.
Aquest període d'exitació dura de 3 a
iies, després dels quals l'animal va para-

Caixa Auxiliar: «Borsi de Tarragona», Rambla de Sant fcan, 27.
ALTRES

AGENCIES:

Torredembarra i Morell

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA

iitzan-se, començant per la boca^ les potes
del davant i el pit, fins a morir.
Qué s'ha de fer, doncs, quan una persona ha sigut mossegada per un animal rabiós o sospitós de ràbia?
Primerament deu xuclar-se ella mateixa
la ferida fins a fer rajar la sang amb abundóncia, tan com es pugi; després es tocarà
la íerida amb tintura de iodo o amb càustics
(àcid sulfúric o nítric i sobretot termocauteri), procurant no fer les grans destroces
que es feien abans, puix no prevenen la
r àbia i en canvi poden donar malfssims
resultats per a la cicatrització ulterior de la
ferida; i finalment i principalment es traslladarà la y persona mossegada, desseguida
que pugui, a l'institut antirébic més pròxim,
per tal de sofrir la vacunació preventiva
i nvéhfada pe? aquell gran' geni que es deia
Pasteur-ajudat dels seus coliaboradors
Chamberland i Roux—i que, quan és aplicada a temps, ens preserva de contraure l'enfermetat.
Aquesta vacunació es verifica per una
sèrie d'injeccions en el teixit cel·lular subcutani del ventre. Aquestes injeccions conten enscada una, uns 3 milímetres de mèdula
de conill rabiós, la qual ha estat sotmesa a
la desecació durant uns quants dies per tal
de minvar-li la virulència. La mèdula de
cada injecció es diferencia de la de l'ante*
ri or en qué la duració del temps de la seva
desecació hà disminuït en un dia. E s comença injectant mèdula que ha sofert 14 dies de desecació i s'acaba injectant-ne una
que no més ha estat desecant-se durant
tres dies. No s'acostuma a injectar médules
més virulentes,, car resultarien perilloses.
El tractament dura de 15 a 24 dies i, segons
els cassos, s'aplica el tractament simple o
l'intensiu, la tècnica dels quals creiem que
no és necessari exposar aquí. Aquestes
injeccions la major part de les vegades no
donen lloc més que a lleugeres reaccions
locals, i encara que alguna vegada puguin
supurar i produir erupsions i dolor en les
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articulacions, mai poden donar lloc a accidents greus.
Abans d'aquesta vacunació, entre 100
persones mossegades per gossos rabiosos
sospitosos, la mortalitat pujada al 80
per cent si eren mossegades a la cara, i
al 20 per cent si eren mossegades a les
extremitats. Ara, gràcies a l'aplicació d'aquest mètode, la mortalitat no és—deixant
de banda els cassos en els quals la vacunació no pot obrar per haver sigut aplicada
massa tard—més que de 8 per deu mil.
Cal, doncs, que quan s'hagi d'anar a un
institut antiràbic, s'hi vagi el més precipitadament possible, car és preferible donar
alguna injecció endebades, que no pas arribar a infectar massa tard per impedir l'aparició de la terrible malaltia que fatalment
ha de matar al qui la contrau.
JOSEP M.a ESGARRÀ.

EL CRIT DE LÀ NINA
CONTE
La Dolors cada dia es sentia més sola. En Claudi, el seu marit, ja feia uns mesos que cada dia
romania menys temps ai seu costat, i quan ho feia
res li plaïa a casa seva; semblava que tenia de
caurer-li a sobre. La vida de cafè i d'amics li absorvien la vida de la llar. Havia canviat molt dels
primers anys de estar casats, i un prec de la seva
muller originava sempre una petita disputa que
procurava ella ofegar.
Aquell dia s'hi trobava més que mai, la Dolors,
de sola. Al costat de! Ilitet de la nina, la seva fllleta
Maria que poc abans s'havia posat malalta, esperava ansiosa el consol del metge, ja que del seu
espòs no l'esperava.
Un salt el cor II féu cuan oí passos. Era el doctor que la serventa havia fet pasar.
—Es greu senyor Metge?, preguntà amb dalé
la Dolors.
—Es tracta de una febre una mica forta. Però no
s'alarmi, senyora, en aquesta edat ja és habitual
una febrada d'aital naturalesa sens cap perill.
•^-Tinc tanta por doctori
—A Iotes les mares els hi succueix el mateix,
podria trobar-se res millor que la mare per cuidar

la criatura?, aqueixes criatures que son veritables
flors fràgils? T o m a r é demà, i si la nena aa despertés I la febre persistís acompayada de agitació
o bé deliri fagi-ho saber.
—Senyor metge vostè no em diu la veritat. É s
greu?
— L i repeteixo que no hi ha per qué alarmarse.
La nena dormirà profondament i la seva mamd
també... Adeu siau fins a dema.
La mare restà al costat de la nina inquieta i
amb els ulls dilatats per l'espant; no es cansava de
mirar cl llit on dormia la nena.
En tots els rellotges del voltant tocaren las dotze, i Dolors, prop de Marta, pensava en els seus
primers anys de muller, I el record de tanta ventura
li servia de pallatlu a la seva ànima.
Per fi of que el seu e s p ò s entrava i com sempre
es dirigí a la seva ha'bitació. Ella anà a trobar-lo per
a dir-li que la nina estava malalta i , amb llàgrimes
ais ulls li fèu veure el fret abandó en què s'havia
trobat aqueixes hores d'incertitud.
En Claudi acepfà les paraules de sa muller, però, com una acusació immerescuda, i les paraules
se sneceïren promptes i seques. Amdós aixecaren el
tó arribant a la finalitat de sempre: que no podien
entendre's ni estimar-se. Ella amb les mans a la
cara plorava.
Sobtadament oïren un crit. Els dos es miraren.
[La nina s'ha despertat. I oblidant-ho tot els dos agafats correreu al llit de la nena.
Ambdós restaren silenciosos comtemplant la nina que dormia junt l'un de l'altre amb les cares plenes d'angoixa i les mans agafades. Ambdós la trobaren més maca, més deliciosa que mai.
La nina dormia profondament. La nina sols havia somniat I proferí un crit.
Claudi abraçà sa muller al veure la nina fora de
perill.
La nina dormida havia despertat l'amor.
JOSEP FIGUERES

Festa de Sant Antoni
Cara Plateria, cara Jussà n'hi ha una casa en I '
angle de la qual n'hi es feta una capella.
Anys i anys hem comptat, potser fins a quinze,
sense saber ei perquè hi fou feta. Mes enguany els
veïns d'aquell indret han volgut fer reviure una antiga tradició, i el dia 13, diada de Sant Antoni, hi
veiérem una imatge del Sant Patró del dia tot rodejat de flors i òiris.
Festa religiosa I festa profana s'han barrejat
durant el dia.

E! carrer de Plateria n'és mig guarnit de ver
adornat amb l'ensenya catalana, i ai trobar-se a
el Jussà un entrecreuat de garlandes dibuixa i
placcta enfront la capella on es desenrolla tol
programa.
Al migdia morterels anunciadors; a mitja ta
bona munió de fasls resen el Sant Rosari dav
de la capella: després la mainada es diverteix a
jocs i enlairament de globus. Entrada la nit s'hl
un esplèndida il·luminació elèctrica, un seguit
focs d'ailiflcl, i com a remat de festa, sarau: a
ball de roll de pasta adobada, I ball de toia, esa
reemplaçat el ram per un roll de bones proporcií
amb inscripcions al·legòriques i un gallardet d
colors de nostra terra. S'apaga l'electra, s'apagi
els ciris de davant el Sant, i tothom a dormir,
tradició a cau d'orella ens recorda, fent-nos-la
yorar, la nota bonica dels infants pujals al ba
que dóna el tom a la cantonada, entonant elsgo
acompanyants d'un acordió.
A l'estil de l'anllgò, subtituintl'electra—prodlf
sa troballa de l'home—a la teia encesa que furmji
davant la capelleta, i per substituir l'acordió lall
instruments que abans s'estilaven cercarem
guany un piano de corró: mala troballa van fer
resulta un instrument per demés antipàtic i de í
gust.
Amb tot, cal felicitar als organitzadors perc
així com aquest any han fet reviure una costumi
s'anava oblidant, facin que perduri.
N . RE
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B A D A L O TA, desitjant contribuir ai
nar tot el relleu merescut a nostra M
Major, que amb justícia ha sigut tità
com *una de les més típiques de Catalum
prepara l'edició d'un número extraorm
que, com avantguarda, sortirà ta sem
anterior a dita Festa.
Ao cal dir que aquest caràcter d m
guarda fa precis que dit número es fiqui f
tots els recons de nostra comarca, is'i
campi per les poblacions i llogarets fon
a ella. A aquest fi s'en farà un tiratge i
cepcional que permetrà repartir profusa^
els seus exemplars per tot arreu. Ens*

Agent autoritzat per Vilanova i comarca de la casa

FORD

TURISME
XASSÍS
VOITUBBTTE
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Oficines Provisionals: Plateria 11,

T e l é i o n 679,

Arbós

Favorescuda aquesta Casa amb la representació de l'antiga i important Entitat "CRÉDITO Y FOMENTO DE AHORRO S. A . " de Barcelona, única que amb el seu servei de representacions en tot
Espauya, favoreix als seus Clients amb els mitjans fàcils i rópits com en els Estats Units, d'efectuar les
operacions de Borsa a Flaç, aixi com de portar a terme a fi de mes l'operació de doble, faciltarem diàriament als nostres Clients i amics que vulguin fer qualsevol operació bursótil, els camvis diaris: els
del matí a les 10'50, sostenint-se el eanvi fins a les 3; i els de la tarda a les 17'00, sostenint-se el
canvi fins a les 20, referent als següents Valors:
D e u d à P e r p è t u a I n t e r i o r 4 per 100,
Nords, Alacants, Andalusos,
Orenses, Colonials, R i o de l a Plata
DURANT LES NOSTRES ACOSTUMADES HORES DE DESPATX, gustosament ímfortnarém
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 als mateixos preus que anuncia la Casa Soler
i Torra de Barcelona.
Admetem lliure de Comissió en les mateixes condicions de pago que s'enuncien 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 EN GARANTIES DE VALORS

toiesta escampadissa eí convertirà en un a l'atac els ferroviaris i en un enrenou davant la
ml lent mitjà de propaganda pel comerç nostra porta entren el primer gol pel seu bàndol.
En una escapada de l'extrem esquerra del DoK desitgi oferir els seus productes i no
menys, aquest xuta a gol, repel·lint deficientment
mre el contacte amb el consumidor. Per- el porter, remata l'interior dreta amb el cap, rebo\t els anunciants se'n puguin beneficiar tent la pilota al travesser, essent rematada per I '
inferior esquerra (també amb el cap), passant per
) hi reservarem un espai importantissim.
segona
vegada al marc vilafranquí; ha estat també
Les cases, doncs, que vulguin utilitzar
ïplanes d'aquest número per al seu re- un gol magnífic. Grans aplaudiments.
Els ferroviaris jllensen un free-kik ! amb un rese'ls prega que es dirigeixin personalmat de cap, assoleixen l'empat; també s'aplaudeix.
hto per escrit a aquesta Redacció, on se
El gol que donà la victòria als de Vilafranca, se
fdonarà tots els ressenyaments que desit- 'I feren els nostres mateixos: el mig-centre al repeijà, lels fem avinent que per evitar agtome- lir un centrada de l'adversari, xuta rebotent la pifions de treball a última hora, les que es lota a les cames d'un defensa i entra a igoal.
Mdeixin cuitin a donar-nos el seu encàrrec.

NOTES COMARCALS
[IAUME DELS DOMENYS
|En el partit de futbol jugat diumenge passat al
Inp del F. C. Domenys, entre els «Ferroviària de
lafranca» i el nostre primer, resultaren vencedors
|iell8, per 3 gols a i .
La primera part franscorregué sense marcar-se
)gol mercès a la bona actuació del porter dels
jtownys, que, ben secundat pels defenses \ mig
|lrt, repel·lí moltes pilotes, puig els vilafranilns, en aquesta primera part, tenien el vent, al seu
por i dominaren bastant.
A poc de comensaí el segón temps, l'extrem
lla del Domenys passa la pilota al interior, alisl a l'avant centre l'avant centre a l'extrem
buírra i aquest d'un xut de voiea marca, el prí|r gol de la tarda. Ha estat un gol superior,
pla pilota ha fregat violenímení a! pal. Tornen

El dia 15 de l'actual morí en el barri de Cornudella Én Pere Màrtir Sanahuja (a) Cirera. Comptava 86 anys i era el mes vell de! terme fa. c. s.)

Sovintegen les visites de la Guardia Civil als
establiments públics. Hom diu que estan relacionades amb una severa repressió del joc. Ja era hora que les Autoritats posessin cura a l'increment
escancalós que aquet níal social havia pres en nostre poble.
El dia de Sant Antoni els Paletes d'aquesta població es traslladaren en autòmnibus a passar el
dia a Santes Creus.
L A PAU

CRÒNICA A R B O ^ C N C A
.
MUNICIPAL
S e s s i ó de 2.a convocatòria del 7 de juny.
Assisteixen els Regidors Srs. Mafié. Amiguet,

Rovira, Batet, Feliu I Albornà, presidint l'alcalde
Sr. Cruafies.
S'aproven els següents comptes: de P. Colomer, gastos de la mesa electoral en les eleccions
de Diputats últimes, d'Import 53'50 pies; altre del
Comissionat que assistí al judici d'exencions davant la Comissió mixta de Tarragona, d'imporí
23 ptes.; i una nota del pagat a l'orquestra de Vendrell I portadors de la dança «Gegants» en^el dia
de Corpus, que Importa 112 ptes.
Es dóna compte de l'expedient instruït pel canvi de traçat, del camí que des de la Carretera de
Barcelona a Tarragona dirigeix a Can Casaiías,
acordant-se accedir a dit canvi i autoritzar al sol'
lícífant Sr. Marqués perquè efectuí la reforma pel
seu compte.
I s'aixeca la sessió
RELIGIOSA
Diumenge IV després de Pasqua.—Avui a do»
q uarls de dotze Catecisme de Perseverància; a dos
quarts de quatre Doctrina i a les cinc Rosari, mes
del Sagrat Cor i plàtlca dominical.
Diumenge, festivitat de S. joan, a les deu
Ofici a càrrec de l'Administració.
Misses: Dilluns a les sis per Agna Lidia Sommer: dimecres a les sis per Fèlix Pasqual; dijous
a les sis per Carme Bonsoms; diumenge a les set
per Joan Cafias (a. c. s.)
ESPORTIVA
Un encert és la concertació{del partit de futbol
del diumenge passat. Jugant el «Tarragona» de
valor positiu per contendir amb avantatge amb
nostre team, el desenrotllo del joc no convencé
a n ingú, defraudant les esperances dels espectadors.
Al final de la segona part es posaren un xic
excitats els ànims dels jugadors, i segurament per
aquest motiu el refree plegà el joc ans del temps;
no n'hl havia per tant.
Els arbossencs feren el primer i únic goal als
pocs segons de començat el partit.
Un penal contra els tarragonins fou perdonat.
Els forasters obtingueren 4 goals, un d'ells
anul lat per ofside.
L'extrem esquerra nostre es destacà moltlsim,
essent poc secundat pels seus companys, malogrant-se tot el seu joc. Junt amb aquest es destacà
com sempre En Bertran, i essent molt esforçat
En Guasch. Del joc apuntàrem 39 hauts dels
nostres i 18 dels visitants; còrners 3 i 1 respectivament; pilotes parades pel porter local 4; visitants
1. Total una tarda grisa.—Kik i klk.
VARIA
Avui en cl Centre de S. Lluís a tres quarts de
set, es projectarà un variat programa de pel·lícules
I es representarà el quadret «Un llaminer castigat»
de N'Antoni de Rius Vidal, pels nois J. Malla I J.
Sanahuja.

• • •
Ens congratulem de !a victòria obtinguda ei
diumenge passat, assolint l'Investidura de Diputat
per la Mancomunitat, pel nostre amic En Josep
Marí. La nostra enhorabona,

• • •
Hem estret la mà del nostre amic i col·laborador
en Josep Masalleras, qui ha retornat definitivament
de ferres africanes. Nostra benvinguda.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarrd : Major, 43

Vins generosos

I AN
{Llogant un piano nou o d'ocasió, dintre un número de
ffisualitats determinades obtindrà V. el piano de pro-

de esmerada elaboració pròpia

EL DE ROMANÍ
Obtinguda

Ranci selecte i Mlsteiadorada

£XPOSiCIO

PERMANENT

|Secció de manubris, canvis de música, sempre
xierna, sense canviar el piano.

N I U Pere M m \ m \ m m
Vilafranca del Penadés

ELS TROBAREU E N VENTA EMBOTALLATS
E N CASA

Esteve

Cruanes

RAMBLA GENER, 2 BIS.
ARBOS D E L PENADES

pe! s i s t e m a tnovilista

Calitat insuperable : Puresa garantida
Preus econòmics

-~

.

-
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PUIltS de V e n d a

A . Rotnogosa, Major 1
R E8carrd Major 84
J. Ferrer, Majoi 31

A R B Ó S

4.
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Francesc Rihas
PINTOR

DECORADOR

EMPAPERADOR

Major, 5 4 - A R B O S
Especialitat en els treballs d'empaperació. Poderor oferifjjen aqüest rdm
nous tnostruarls, recentrnent rebuts, tant del pais com del estranger!

DECORACIÓ

D" H A S I T A C I O N S

Pintures de mobles i poríes, a l'oli i a l'esmàlí^Demanis^pressupost
avants de començar cap obra amb la seguretat de quejus serafaventatjós.

ripai pam ©aliticb
de Nüeff y Co. de Ohicago IT. S. A.

calidacle^ insuperables, servidas siempre con ventaja de prec

Pimentones 5^ar,iz<,<!o5 de Vera
Depositario General
Juan Mas Vidal

CORRESPONDÈNCIA
Don A. Calmet. - A í 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 estalvia tempsr roba i diners

SABONS A R P A
NOM REGISTRAT

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

LLUÍS ROMAGOSA
FABRICÀ E N §ANT MARTI (Barcelona)

Arbós del Panad

Fitrica de Mosílc P t M c Gasa JULIVEK
Ciments de tota mena : Guixi calç hidràulica, : Escales aiguere
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balusín
CALITAT IMMILLORABLE.

E S C O L L I T « S S O R T I T E N DIBUIXO

No compreu se'ns v i s i t a r avans a q u e s t à acreditada casa. Vegi's c a t à l e c i preus.

DOCTOR

ROBERT,

12

I MORT,

5

:-:

VENDRELL

Representant a Arbós:

Maria Galvez.

TELÈFON 8t

Carrer Maj(

J o s e p & u a sc l
6 8 5

TELÈFON

£49

ARBOS

B O Híl B A B L O C H
Per aixecar aigua a qualsevol altura
t
Per trasbalsar vins, olis, àcids
T I P U S 1 2 5 | 2 2 0 volts
Tipus 500 litres a 20 metres altura: 330 pts. \ Tipus 2000 íitres a 20 m. altura: 625 pts.
» 1000 »
»
»
» 487 » • » 3000 »
»
» - 725 »

Iguisli preus mi el \ n He üeiipti, l el ft w ipoiple pasaieil
Es ven en la
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Sastreria

PUJOL

Assortida amb tots
els generes propis de la temporada
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