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Més d'una de les lectores que foren prou pacients per seguir-nos fins al final de l'anterior
Casolana, esperant segurament írobar-hl quelcom
de profit, al veure fallida la seva esperança exclamà desil·lusionada: jVet aquí un valent trapacer
que al voler ressenyar-nos sobre el millor mètode
per blanquejar ia roba bruta amb un mínim de
desgast pel teixit, comença la casa pel mig, i
s'embranca 'pariant-nos ja de la bogada! i P e r ó
que no n'eslà assabentat, Poti Poti, que primer cal
passar per aigua?

Les entitals esmentades celebraran dinmenge
mi, dia 15 de juliol, la seva fesla anual en ho;de ilur Palró i en obsequi dels soeis protectors.
PROGRAMA
Mes set, missa de comunió general amb plaipreparelòria pel Sr. Rector Dr. Gaielà ViaplaConcili-dii de l'Associació.
Ales 10, Ofici Solemne amb sermó que dirà el
bl. Sr. Lluís Vendrell Pvre.
Ales 11, S e s s i ó de la Mutualitat, durant la qual
Éà lloc l'obertura de llibretes per als nois 1
Is i el repartiment de vals per a les imposimsen la caixa de la Mutualitat.
A 2 quarta de 4 de la tarda, en l'edifici deies
ïoles Nacionals, inauguració de la Exposició
blar amb assistència de les Autoritats.
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A les 6, Vetllada en ei Teatre Arbossense:
Obertura Tanhauser (Plano a 4 mans).
El Rei i els seus fills.
|,aFira.
Els tres Reis d'Orient.

Wagner
Llongaeras
Llongueras
Ltongueras

Alternant amb la interpretació d'aquestes cOmsicions es representaran els Q.r'drea Plàstics
ont Artística», «Can osa de l'Aurora» i «Al lcgoide l'Arbós». Recitació de Poesies.
Ales 9 del vespre. Funció Teatral en el Teatre
bossense, posant-se a l'escena el drama «Víctiideí deber» d'en Manel P u g é s , sots el següent
partiment: Sr Rector, j . Roig; Martí, J. Escarré;
m's,]. Soler; Gregori, M . Maymó; Jaume, J. Roagosa; Un mosso, J. Martí. I la sarsuela d'En J.
nnubens, música del Rvnt. Francesc Palau,
ire., «Càpsules Mauser», eo la qual interpretanels papers de Sr. Ramon, Franclsco, Ignasi i
«net, els nois J. Soler, J. Sans. J. Urpí i J. Malla,
«pectivament
Finida la funció teatral s'engegarà un gran ra«11 de focs artificials davant de l'Església.
Nota: Els organitzadors d'aquesta diada reitrcien » l'empresa del Cine i a ia Societat «Grop
ibossenc», per ia galanteria que han tingut de
idlr-los-hi graciosament ilur local.
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SUBSCRIPCIÓ
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N e g o c i é m tots els cupons de venciment 3 0 Juny i l.er de Juliol.
Des del dia 1.er del corrent, i en compliment
de ço acordat pel Conçell Superior Bancari, abonarem els següents tipus d'interés, que son obligotoris per a tots els Bancs qui, com el^nostre,
estigan inscrits en la Comissaria Regia d'Ordenació de la Banca Privada, creada per l'Estat
per revestir de les degudes garanties les operacions dels Bancs nacionals que pertenelxen a ia
mateixa:
Comptes corrents a la vista
2's/Oo anyal.
»
» clase obrera 8 dies preavis. 3% »
, »
» »
» 6 mesos plaç. 40/o »
»

»

»

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

C a s a C e n t r a l : Apodaca, 24 (edifici
propi) 7ARRAGONA.
C a i x a A uxiliar:

*Borsi de Tarrago-

na-», Rafnbla de Sant Joan, 27.
A L T R E S AGENCIES:

Torredembarra i Morell

Ens a g r a d à l'exclamació, perquè acusa habitud
d'ordre i interès en que cada cosa sigui cn son
lloc. Peró ens obliga a defensar-nos del retret de
no saber començar les coses. I diem: que si entràrem per la finestra fou portats per aquest mateix
esperit d'ordenació, puix, eli,—entenent que al tractar d'una tècnica cal assenyalar primerament les
pràctiques nocives que s'hi han introduït per tal
d'evüar desde el primer moment tot perjudici al
proposar-nos fer indicacions sobre el rentar, formulà la següent pregunta:—^Quina és ia operació
de la neteja de la roba blanca que actualment més
la castiga?.—I l'experiència quotidiana respongué
amatenta:-El fer bogada, car s'hi ha ficat mlsenyor
clor que amb tal de deixar-ho tot ben blanc, no es
para davant de l'estropici que pugui fer cn ia roba—
I nosaltres en oir tal raonament creguérem que era
oportú començar tractant de l'operació en la qual,
per la introducció de les legies decoloranfs. havia
claudicat quelcom aquella assenyada vigilància que
poseu en la regència de tots els menesters de la
llar.
1 un cop justificats començarem la casa per
allà on es deu: pel fonament.
Tenim a un canfó la roba impnrificada per diverses substàncies, I a i'altre els agents adequats
per eliminar-les. Comenscm agafant la roba i examinant-la. Si la trobem humida i no s'ha de rentar
immediatament ia guardarem estesa. Si no disposem de lloc convenient, la farem aixugar bé, la colocarem en una caixa o sac: apilada humida s'hi
desenrotllen fermentacions, ei teixit en val de menys
i les taques adquireixen certa fixesa que no tenien
i es complica el rentat.
SI ens fixem en les impureses que porta la roba
veurem que podem ciasiflcar-les dins els tipus següents: Substàncies albuminoidees: provenen de la
suor, orins, sang, I de certs aliments com la llet,

BADALOTA
etc. Substàncies grasses: provenen dels olis, llars,
aliments, pomades pintures, etc. o són escretades
per les glàndules sebàcees de la pell. Substàncies
inertes: partícules de terra, pols de tota classe de
materials, Illrnadures, carbó, cendres, etc; aquestes estan empresonades per les substàncies grasses
que les mantenen adherides al teixit. Substàncies
colorides: v i , suc de fruites, sang, cafè, ecf.
. Cada grup íé diferenles propietats 1 la seva ellimlnaciò requereix l'ús d'un diferent agent I distint
procés a seguir. Els albuminoides es disolen bé
en fret, peró el calor els coagula i els fixa: d'aquí
podem deduir que el rentat mai deu començar-se
amb aigua calenta. Les grasses en general són
insolubles en l'aigua, peró tenen la propietat de
combinar-se amb els sabons i els àlcalls, donant
productes solubles o sumamení dlsgregables. Les
substàncies inertes són fàcilment arrastrades desdel moinenf que per eliminació de les grasses que
les fixaven queden lliures sobre el teixit; no necessiten agent ni procediment especial: van desapareixent en el transcurs de les operacions del rentat.
De les substàncies colorides, unes són solubles
en l'aigua, altres es decoloren amb els àicalis, altres exigeixen l'ús de decoloranls.
Són necessaris, doncs, els següents agents
de neteja: aigua, sabó, àicalis i decolorants.
L'aigua és el més important: no sols el limina
les impureses solubles i les Insolubles després de
modificades pels altres agents, sinó que mecànicament arrasíra les simplement adherides; i a més és
el vehicle necessari per l'aplicació dels demés detergents. La millor aigua per rentar—com totes sabeu
moll bé—és la de pluja. La raó és la següent: el sabó per actuar necessita estar disolt en l'aigua, doncs
bé: l'aigua de font i de pou porta disolts carbonats
I sulfats de calç 1 de magnèsia que és combinen
amb el sabó format gromolls insolubles, la qual cosa produeix una pèrdua de sabó i empideix que actuí bé. A més aquest precipitat queda fixat sobre la
roba i la fa quedar encarlronada. Aquest efecte és
més manlsfest en les robes de llana. La precipitació de sabó que correspon a un quilo de calç continguda en l'aigua és de 750 grams. Per (ant quanta més calç porta l'aigua tant més Impròpia és per
rentar. Segons l'origen de l'aigna és variable el seu
contingut en sals: si passsa de 2 a 3 decígrams
per litre, és impròpia per beure. Una manera de
millorar les aigües crues consisteix en aprofitar la
propietat que fenen els àicalis de descompondre
les sals de calç i magnèsia. Generalment basta t i rar a l'aigua un gram de carbonat de sosa per
lilre.
Els sabons són cossos resultants de l'acoió del
àicalis sobre una grassa, al comerç es troben sabons durs I molls. Aquells sobtenen amb sosa; i
aquests amb potassa. La quantitat d'aigua que porten els primers és molt variable: els marbrejats són
els que en porten menys d'aquí ve el seu crèdit. Els
molls porten un excés d'àlcali pue augmenta el seu
poder detersiu; per aquest motiu són empleats per
rentar robes molt brutes. L'acció del s a b ó s'ha explicat de moltes maneres, Chevreul suposava que
el sabó en contacte amb l'aigua es descomponia f
que la sosa que quedava lliure entrava en combinació amb les sustàncies greixoses que impurifiquen
la roba. Però s'ha comprovat que el sabó actua encara que no estigui en presència de substàncies
grasses. W. Spring en dóna una explicació, segons la qual si bé es veritat que ei sabó es descompon en dos cossos: àlcall i una sal àcida de s a b ó
aquest últim és el que precisament es conbina amb
totes les Impureses de la roba, i l'àlcall no
serveix mes que per assegurar la suspensió de la
combinació en el líquit, impedint que s'agromolli i
que es deposltl en ei teixit. Podem comprovar aquesta teoria fent el següent experiment: Es deixata
fum d'estampa dasgrassat en aigua, \ es filtra: tot
el negre queda empapat al filtre perquè no s'ha disolt. Pero ai es deixata amb aigua de s a b ó , el negre llavors afravessa el filtre, la qual cosa prova

que el s a b ó s'ha combinat amb una substància
fnerte. Altra manera d'obrar el s a b ó , segons Ehrsam, és la següent quan es vol mullar una matèria
grasa, fibres vegetals, pols, etc. amb aigua pura, en
els punts de contacte es produeix una tensió superficial que retarda molt olmposlbilita el que l'aigua
pugui empapar-ies. Però si es mullen amb una solució de s a b ó , d'aquesta absorbeix la matèria grassa I sublàncies Inertes; I mentres les arrastra amb
l'emulsió provocada pel fregat la rentadora, l'aigua
penetra lliurement en el teixit I exerceix la seva acció disolvent.
Els àicalis més usats són: la sosa càustica i e!
carbonat de sosa. La primera deu usar-se amb molt
culdado; s'utilitza en la confecció de lleixius; no és
prudent utillzar-la gaire. El carbonal sòdic, havem
vist que s'aplica a la correcció de l'aigua de rentar
en l'anterior Casolana ens ocupàrem de la seva aplicació com anticlor, i com a component del lleixiu
que substitueix a les cendres. El carbonat sòdic a'
expen en el còrners en dues formes: cristall de sosa I sosa Solvay que té forma pulverulenta. El cristall de sosa porta un 60 per 100 d'aigua de cristalitzacló. Per tant, a igualtat de pes, és més activa la
sosa Solvay. Un quilo d'aquesta ve a equivaldré a
nu quilo 700 grams de cristall. La bogadera adoptarà l'un o l'altre segons el preu.
Els decolorants usats són el polvos de gas, legies (hipoclorlt sòdic o potàsic), gas sulfurós, oxigen.
Lectores: en arribar aquí ens adonem que é s
excessiu ja el nombre de quarlel les omplertes,
sens haver esgotat el tema. Però perllongar nostra
prosa seria abusar de rhospitalltat de BADALOTA, i
fer un tort a vostre venevolent atenció. Posem fl aquesta Casolana, deixant per allie dia el compliment de nostra promesa d'anar pujant la casa des
del fonament.
POTIPOTI

INAUGURACIÓ D'UN SERVEI

AUTOMNIBUS ARBÓS
El dia 4 dels corrents, a les 10 del matí el nou
vehicle, engalanat amb la bandera de les quatre
barres, fa sa compareixença al carrer Major, parant-se enfront de l'Església, on el senyor Rector
el beneeix.
Ocupats tots els lloc» per veïns arbossencs,
empren ruta vers Vendrell, Llorens; Banyeres i r«torna a l'Arbós; satisfets els ocupants, de les bones
condicions que reuneix el cotxe.
Una excursió, a la tarda, a Comarnga, feta a
tot pler dels invitats, tanca els viatges de prova de
l'Autòmnibus A r b ó s .
Remerciem la finesa de llur Invitació ais propietaris senyors Esteve Cruafies i Santiago Urgell,
que, guiats pel seu amor a la Vila, han aportat
amb l'adquisició del cotxe un excel·lent mitjà de
gran utilitat i còmode per a fer d'un mode fàcil excursions que fins al present ea feien amb grans dificultats. No dupíem que entitats I particulars arbossencs 1 comarcans sabran apreciar les bones
aventatges de poder disposar de l'esmentat vehicle, aprofitant-lo per a llurs sortides.
Sense itinerari fixe queda des d'ara a la disposició del públic.
Felicitem als susdits senyors pel bon? encert que
han tingut, montant aquest servei que ha vingut a
omplir un buit que hom notava en nostr a vila.

Ningún otro fabricante en el mundo entero ha sostenido tan
persistentemente la caïidad de sus pr'òductos,
y con tanta determinac i ó n mantenido los
preciós tan sumamentc
bajos.
De manera, que al
comprar productos
Ford; no sólo experimentarà la satisf acción
de haber elegido con
acierto, sino de haber,
ademàs, economizado
dinero.
A plazqs si así se desea
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Agustí Cab
Agent autoritzat per Vilanova i comarca

Un bon sabó estalvia temps, roba i

Sabons
NOM

REGISTRAT

Fabricdció exclusiva de!

LLUÍS ROMAGOS
FABRICÀ

A S A N T M A R T I (Barce

BADALOTA

3.

J A N E I C R U X E N T
BANCA i BORSA
Oficines Provisionals: Plateria I I . T e l é i o n 6 7 9 ,

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
Espanya, favoreix als seus Clients amb els mitjans fàcils i ràpits com en els Estats Units, d'efectluar les
operacions de Borsa a Plaç, aixi com de portar a terme a fi de mes l'operació de doble, faciltarein diàriament als nostres Clients i amics que vulguin fer qualsevol operació bursótll, els camvis diaris: els
del matí a les lO'SO, sostenint-se el canvi 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:
Deuda P e r p è t u a I n t e r i o r 4 per 100,
Nords, Alacants, Andalusos,
Orenses, Colonials, Rio de l a Plata
DURANT LES NOSTRES ACOSTUMADES HORES DE DESPATX, gustosament ímformarém
a qui desitgi, com s'efectuen aquestes operacions, 1 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-Ies seguidament a l'Entitat emisora,
CAIXA D'ESTALVIS

COMPTES CORRENTS DE CRÈDIT
DINERS EN GARANTIES DE VALORS

L'ofici del pagès
Un piopielarl del Pla del Llobregat té les seves
rgetes que diuen:
FULANO DE T A L
PAGÈS
De manera que entre lots els títols que podria
ilentar I per damunt de tols elis posa cl de país, crelent-se que n'hi ha prou d'aquest per a
lanyar-se la consideració de la gent.
Té raó. Tols els oficis honrats són bons i nois, peró com çj de pagès, cap.
Mentre en el món uns canten com les cigales, alis xerren com els pardals, altres escriuen com
sescarbats, altres viatgen com les llebres, uns
i cases com els aucells, altres fan carreteres
in els cargols, uns cacen com eís gossos, altres
i mines com les rates, uns teixeixen com les alyes, altres vigilen com els gats; ells, els pagess, treballen per fer blat f pa, no sols per a ells,
ó per a toia l'humanitat.
Quan Deu va dir a Adam: «Guanyaràs el pa
b!o suor del teu front», va fer lot ei mon, i tota
maquinària dependent del treball del pagès; de
nera que tot el món menja amb el pa pastat amb
mor del pagès.
Mentre mig món busca el secret de viure amb Tesina dreta, el pagès l'acota de bona gana sabent
i d'allò que el! fa en menjarà tothom, tal vegada
lom menys e!l.
Mentre mig món busca les delícies i els pners
1»8 ciutats, sos teatres cafès 1 tranvies i passe. j ,
lagls es lliga fort les espardenyes perquè als
tcats de les ciutats no hj faltin queviures i fins
iles delicioses.
El pagès i el capella venen a ser les dues comes del món: el pagès, que ens dona el pa

i AM©
Llogant un piano nou o d'ocasió, dintre un número de
Kualitats determinades obtindré V. el piano de prolit.

EXPOSICIÓ

PERMANENT

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

HBIP1 im Mm iMeiino m
Vilafranca del Penadés

material de cada dia; el capellà que ens porta el pa
diví sobresubsíancial de cada dia.
Sense pagesos el món no rutllaria; sense sacerdots ei món rutllaria cap a la seva perdició.
El pagès que no es treballador ha dei deixar l'ofici dc pagès perquè no pot viure; el p a g è s que no
es fort no pot rebregar la terra; el pag;és que no
es humil s'en dóna de menys dc fer de pagès; cl
p a g è s que no es sofert no pot soportar les inclemències dc la natura, I així ve a ser el p/agès treballador, fort, humil, i pa4iení per naturaleísa.
El pagès vol ésser honrat i dc bones costums,
perquè el viciós i l'estafador no troba modo de
viure fent de pagès.
El pagès veu a Déu en ses obres cada dia més
que ningú, perquè veu grillar les llavors, i veu
ploure en el temps de sembrar, i veu ei venten el
temps del batre, i veu bullir el vi en temps del collir.
El pagès tem a Déu en sos càstigs perquè veu
Ics riuades que tot ho arrasen, i les pedregades
que lot ho maseguen, I els bufaruts que tot s'ho
emporten, i les erugues que tot s'ho mengen.
Be mereix l'ofici de pagès ser honorat tant i
m é s que qualsevol altre ofici dels que ens donen el
pa de cada dia.
JAUME RAVENTÓS
(De Proses de bon seny)

CRÒNICA

ARBCK35GNCA

RELIGIOSA
Diumenge VII després de Pentecostés.—Avui a dos
quarts de quatre Catecisme, a les cinc Rosari, Corona
Dolorosa i començ de la Novena a la Mare de Déu del
Carme, després de la qual hi haurà reunió general de les
Conferències de S. Vicens de Paul.
La novena del Carme, en els dies feiners, es resaré
després del Rosari.

Misses: Demà a les sis per Mariano Martí i a dos
quarts de vuit per Agna LidiaSommer; dijous a les sis
p er Carme Bonsoms (a. c. s.).

• • •
ESPORTIVA
Diumenge passat l'Arbós F. C. es traslladà a Les
Cabanyes per jugar un partit de Futbol, amb els d'aquella
població. Resultaren empatats a 2 goals.

• •

ESCOLAR
El dia 4 dels corrents, el Sr. Luna, inspector de 1*
ensenyança passà la visita reglamentària a l'escola de
nois d'aquesta vila.
Durà l'inspecció més de tres hores I ens consta que
»' esmentat senyor en sortí altament satisfet, escoltant amb
vera complacència els alumnes del Sr. Lleonart.
Nosaltres que hem passat per les seves aules, sabem
pla bé les grans condicions que adornen al nostre mestre
1 l'abnegació i zel que posa en l'ensenyament dels seus
deixebles.
Felicitem-lo una vegada més I felicitem-nos de que el
p oble de l'Arbós, durant tants anys, hagi sigut mereixedor de guardar tan bella persona.
urna
VARIA
Amb aquest número repartim als nostres subscriptors
el quadern n" 24 de les «Notes històriques de la Parròquia i Vila d'Arbós».

Josep Cruxent Borrell
a l'acomiader-se de les seves amistats,
els hi ofereix son nou domicili.

Avinguda Canonge Baranera 150
BADALONA
Trencat per la festa major de Gornal, que tingué lloc
el dia de Sant Pere, ha comensat a desgranar-se el rosari
d e festes majors dels pobles d'aquesta comarca. Avui II
t oca la tanda al de Banyeres que la celebrarà amb les feste s religioses de consuetut i amb ballades, en ambdós locals, a la tarde i nit, que seràn amenitzades per les orquestres «La Filaimònica» de Barcelona i «La Principal»
de Sant Sadurní.

• • •
La bondadosa dama N'Eulalia Martorell Vidua de
Freixas passa per la fonda pena d'haver vist morir el seü
fill Joaquim que a Valls s'havia conquerit el respecte de
tothom pel seu tracte social, i serietat en l'exercici de la
seva carrera. Al trametre nostre pesam a la mare i demés que el ploren, esperem que en els seus sentiments
cristians trobaran el consol al seu dolor.

• • •
Divendres es traslladà a Badalona, junt amb sa distingida família, Don Josep Cruxent, qui, palesant l'interés
que li inspira nostra vila, contribuí amb el seu entussiasme a ta fundació de BADALOTA, de la qual ha sigut fins ara
desinteressat administrador i col·laborador. Molt sentim
que la seva absència ens privi del seu ajut en la part
administrativa, però confiem que, des de la seva nova estada mantindrà el contacte espiritual amb nostres lectors,
c ontinuant la seva acertadada col·laboració en aquestes
planes.

• • •
S'ha inaugurat una línia d'autòmnibus que, sortint de
Vilafranca i passant per aquesta vila, es dedica al trasllat
de passatgers a la platja de Calafell.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós

Vins generosos
de esmerada elaboració pròpia

Ranci telem íroisítiadorada

M E L

Esteve Cruafíes
RAMBLA GENER. 2 BIS.
ARBOS D E L PENADES

: Ratnón Escarra

D E

: Major, 43

ROMANÍ

O b t i n g u d a pel s i s t e m a

movilista

Calitat insuperable : Puresa garantida

ELS TROBÀREU E N VENTA E M B O T A L L A T S
E N CASA

•

Preus e c o n ò m i c s
•r^

,

i

i

Punts de venda

A. Romogoaa, Major 18

R

ARBÓS

E»ca^,Mfío^4
J. Ferrer, Majos 51

4.

BAUALU1A

Francesc Ribas
PINTOR

DECORADOR

EMPAPERADOR

Major, 5 4 - A R B O S
Bépeciàlitdt en els treballs d'empaperació. Podem ofeíir en aquest ram
nous móstruaris, recénfmenf rebuts, tant del pais com del éàtrangér.
DECORACfÓ

D'HABITACIONS

Pintures de mobles i portes, a l'oli i a l'esmalt. Demanis pressupost
^avanfs de començar cap obra amb la seguretat de que us sera aventatjós.

Preparació de tota classe de pintures per als aficionats

•i

m

m

de Nueff y Co. de Chicago U. S. A.
caiid&des insuperabl&s, servides siempre con venta}a de precio

Pimentoties
l

bepositario

ralT*'—Ve^N
©eneral

J u a n M a s Vidal

Àrbós d@i Panadès

CORRESPONDÈNCIA
'.

Don

A C a l m e í . - / A í a u l f o , S4. - 1.° B A R C E L O N A

Fitrica i t jKosííc KMtMc

Casa JUllVERI

Ciments de tota mena : Guix i calç hidràulica,: Escales aigüera
lavabos, piques, wàters, safareíxos, dipòsits, tuberíes i balustrej

DISPONIBLE

CALITAT IMMILLORABLE.

E S C O L L I T f S S O U T I T E N DIBUIXOS

U o c o m p r e u se'ns v i s i t a r a v a n s aquesta a c r e d i t a d a c a s a . V e g i ' s c a t à l e c i p r e u s .

DOCTOR

ROBERT,

12

I HORT,

5

TELÈFON

V E N D R E L L

Representant a Arbós:

B L O C H

Per aixecar aigua a qualsevol altura
Per

Maria Galvez.

trasbalsar vins, olis, àcids

T I P U S 1 2 5 1 2 2 0 volts
Tipus 500 litres a 20 metres altura: 330 pts. \ Tipus 2000 litres a 20 m. altura: 625 pts.
» 1000 »
»
» 487 » !
3000
725 »

ipsts ÍMUÉ el I50o
| È lesíoite, i el i% WMÈ wint
Es ven en la

€a$a VALLÈS.-Plaíería é.-Jïrbó

Oarrer Majo:

Sastreria P U J O L
Assortida amb tots
els generes propis de la temporada

MATOR, 4 2 =

m

FUSTÉ
mmm

811

ONIB

DIS
B O M B A

m

BANISTERI
ÍPALMA

PENEDÈS

ARBÓ

