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lOEFENSCR DELS INTERESSOS MORALS I
P R E U S D E SUBSCRIPCIÓ
i i comarca, un mes, t'50 ptes : Fora, trimestre, £ ptes.
tóranger, 1 any, 12 ptes. : Núm. corrent, 15 ets.: Atrassat, 25

MATERIALS D l L'ARBÓS I SA COMARt
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
C a r r e r de S a n t J u l i à , 2

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS D E TARIFA

Onze de Setembre

u
GONA
lOAPITAL Ptes. 5,000.000
R E S E R V E S Ptes. 400.000

inscrit en la Comissaria Régia de ia Banca Privada
A G E N C I A

D' A R B Ó S

RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691
Neeocién tots els cupons venciment primer del cofont, i els del DEUTES INTERIOR, EXTERIOR I
MORTITZABLE 4 per 100, i OBLIGACIONS TRE|0R de venciment primer d'Octubre pròximCompra-venda de valors al compta, i per compte
tels clients.
Admetém valors en Compte corrent i en Custodia,
Ibonant als interessats els respectius cupons des de'l
lla del venciment.
En els comptes corrents de la Classe Obrera, abofiémeU següents tipus d'iníerés:
Imposicions amb 8 dies pre-avís 3 per 100
Id
a sis mesos 4 per 100
Id
a un any
4 i mitj per 100
Els interessos de les imposicions a plaç els liquidém
ler trimestres naturals, a l'igual que'ls cupóns.
iHORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a 1 els diumenges.

[Casa C e n t r a l : Apodaca, 24 (edifici
\ropi) TARRAGONA.
Caixa A u x i l i a r : «Borst de larrago\m, Rambla de Sant Joan, 27.
ALTRES

AGENCIES:

ITorredembarra i Morell

La data de l'Onze de Setembre ha d'ésser pels catalans un record curull d'escarmen ts i exemplaritats.
Exemple ha de domar-nos de braó en la defensa de ç o que encara è s nostre; de fortiitud en no deixar-nos arrabassar el poc que
havem conquerit, i premdre'ns ç o que encara ens detenten; de constància en palesar que isom violentament esclaus., i de santa ira per
maleir a qui ans ofen dient que, fora quatre somniadors els d e m é s
estem estoicament conformats. Altrament serien esmerçats en v ó tant
de dolors, tantes angoixes, el sacrifici dels que moriren en aquell
jorn d'oprobi.
Herois de 17I4Í C a l que vostra sang no sigui vessada endebades.
Màrtirs de la Pàtria: fem que al besar nostra santa Bandera, |en posar els llavis sobre les r oges barres, a l'escalf del bes es liqüin en
sang vostra que mullan t nostres llavis, ens ubriagui, ens encengui, ens
arrossegui a la follia heroica de fer ç o que faria un fill per sa mare al
albirar-la sofrent entre Ibutxins i cadenes presa.
Data de l'Onze de Setembre! T ú ets l'escarment a la manca de
voluntat ferma de voler ésser un poble amo sempre de si mateix. T ú
marques la màxima degradació de nostra Pàtria en la devallada, que
slnicia alia a Casp quan conculcant un dels deures dels pobles, entreg à son govern a gent estranya.
Onze de Setembre! Has d'ésser una marca sempre roenta aplicada a la carn viva de nostre poble; que en tots moments li recordi
com e s d e v i n g u é que fos bastida l'odiosa ciutadele materialització del
monstruós motllo amb que s'ens volgué plasmar un nou cervell, un
nou cor, una nova llengua. I no ens morírem en la tortura perquè
Déu ens ha fet tal com som i sols l'home foll creu poder esmenar a
Déu. ! ens r eférem, fins colgar magnàninamení aquella construcció
signe de domini tirànic, sota una coberta de flors.
Però l'enemic sotja. Nostra espiritualitat, nostre ésser nacional
rebroten demil maneres. Però ell està amatentperbastir sobre aquest
florir de nostra ànima retrobada, una nova mena de ciutadela que
ens aniquili moralment, ens degradi i ens inutilitzi per ésser mai m é s
nosaltres mateixos.
Onze de Setembre! Ca! que ton record ens encomani fermesa i
seny per no prevaricar mai m é s ; perquè tots els catalans ens unim
en un sol voler i ens fem prou potents per enderrocar tota mena de
ciutadeles. I sobre les runes alçar-hi nostra casa, ben nostra, sense
hostes, però oberta a tota la humanitat.

BADALOTA

Preparació d'envasos per al vi
Tenir els recipients vinaris en mai estat de conservació, pot donar lloc a alteracions en els vins,
fent inútils els cuidados posats en l'obtenciò de
bones veremes i en la seva el'laboració. Per ésser
època oportuna recordarem breument, qué cal fer
per tenir en les degudes condicions els envasos
per a vi.
RECIPIENTS USATS
QUE NO PRESENTEN ALTERACIÓ.
D e fusta.—Des del moment que s'hagi buidat
sigui la que sigui l'época, s'escorreran bè; es renten amb aigua pura, s'escorren novament I s'ensofren, renovant aquesta última operació cada sis
setmanes fins les veremes. SI fa anys que no han
servit, abans de posar-hi vi, es donarà una bona
estuba, es convenient també delxar-hi fermentar
ei most avans de posar-hi vi fet.
E N C A I R O N A T S I E N C I M E N T A T S — E l s encaironats es netegen pulveriízant les parets amb
iïetada de calç I rentant-los després amb aigua.
Els enclmentais basta fregar-los amb un raspall I
aigua clara.
Alterats.—Per regla general sempre que un envàs
presenti una alteració és convenient treure el tartré;
amb ell s'arrasfren la major part dels microbis o
gférmens de malaljies.
Agres,—Si l'agror és lleugera pot confondre's
amb l'olor de l'àcid sulfurós procedent de la com bustió del sofre. E s prudent doncs olorar l'envàs al
cap de 24 hores d'haver sigut destapat. Si l'alteració és lleugera, basta refrescar-lo amb aigua í ensofrar fortament tres vegades amb 48 hores d'intèrval. S i l'alteració és intensa se'l tractarà amb calç
í aigua bulienta, o bé se'l rentarà coplosnment amb
solució de carbonat de sosa (350 grams de cristall
de sosa per 10 litres de aigua); a continuació es renta amb aigua pura, s'escorre, i, «ncarl'envàshumit,
s'ensofra vàries vegades com en el cas precedent.
Florits o podrits.—Rentar-los amb solucions de
permanganat de potassa (1 gram per litre d'aigua),
es passa aigua elara i s'ensofra. Per obtenir millor
resultat, s'ompliran d'aigua, f es tirarà dins el permanganat (10 a 15 grams per hectòlitre). Se sacseja l'envàs per fer disoldre el permanganat, i es deixen plens tres o quatre dies, fent-lo rodolar de tan
en tan. S i persisteix la mala olor es renova l'operació.
Si la fiaridura és intensa, es desfonen i cremen
amb un soplet, o bé es pela la capa de florit amb I'
aixol fins veure's fusta nova.
No hi ha mal seguretat completa de treure els
gustos de podrit i florit. S'ha d'ésser molt caute en
fer servir envasos que hagin sofert aquesta alteració.
Altres males olors o gustos.—Es tracten com
veurem pels envasos nous. Si no basta es fa tractament pel clor com segueix: E s comença per rentar el recipient, i després es fa actuar una solució
de pols de gas (clorur de calç) en la proporció de 1
de pols de gas per 10 litres d'aigua, diluint aquesta
solució fins a deu vegades el seu volum en el moment de servir; es renta després repetidament.
Sempre queda en la fusta un remanent de clor capaç de fer-se sentir en el vi.
RECIPIENTS NOUS
S'ompíen d'aigua que s'hi deu estar de vuit
a deu dies. S i no es disposa de molta aigua s'acruixaràn les parets vàries vegades copiosament,
després se'ls buida i se'ls deixa assecar un dia o
dos.
De fusta.—Es tracten amb estubes de vapor
seguit d'un rentat d'aigua fresca o bé es tiren dintre
trocets de calç i aigua a continuació. S'empleendos
quilos de calç per hectòlitre de cabuda i dos litres
d'aigua per quilo de calç. També poden rentar-se
amb aigua salada bullenta preparada en la proporció de ínig'quilo de sal per 20 litres d'aigua. Un í
altre procediment deuen anar seguits d'un rentat
amb aigua clara.

preguntes, mantes vegades gira sos ulls vers li
dona del banc. (Quins pensaments es van forjan
en sa anima candorosai
Ja han arribat al moll de l'estació. Tot és donm
ordres, encàrrecs, comiats, remerciament... Li
noieta, aprofitant aquells moments, s'escapollelx
Corre com una daina. La satisfacció es remarà
en son semblant. Indici segur d'haver realitzat i
seu pensament.
Va de dret a l'encontre d'aquella dona.—Bom
dona-!l diu,—haveu perdut vostre marit, i aqueï
pobrissonet nen, el seu pare; no teniu diners, siní
pagueu l'anyada vos treuran de la casa;—.
Les llàgrimes brollen dels ulls de la dona. Ple
na de condol i amb veu apagada, li diu:—^Perí
qui t'ha enterat, filla meva, de les meves desgré
eles?—..
[Quin rebombori! i Q u è ha esdevingut en ei
—No ploreu, bona dona; sè quan gran ea vos
carrer de Sant Ramon? La gent, amb semblant d' tra dissort; em feu molta llàstima; voldria eixuga
inquietut, s'agrupen davant d'una pobra casa. Té 4
el vostre plor—. metres escassos d'altura. L a finestra del pis, sobre
— i E t s , potser una criatura divina?; ^Seras ui
el portal d'entrada.
àngel que Déu m'envia per endulcir, amb tot carln
S'ha mort el cap de casa. Tenia 50 anys. Ha yo, ics meves gran® penes?—.
estat casat, gairabé, tres anys. Quden sense ampar
La noia obre el moneder i trelent ei blíllet i
la vídua I un fill.
diu: Teniu, pagueu i'anyada de la casa. Consolen
Sis mesos li ha durat la malaltia. Els pocs re- vos que Déu Nostre Senyor aliviarà vostres do
....,.„
cursos s'han acabat. iQuin espectacle. Déu meu! lors—.
S'esvera la dona al notar que el bitllet es d
No pot ésser més trist! Tothom ho comenta am b
500 pessetes.— No, filla, no. Torna aquest billli
llàgrimes als ulls.
Quan ja mort deixa caure sa dalla damunt d'un als teus pares—.
A l'aclitud resolia de la dona queda la noiasoi
vell, exclamem: [Pobre home! [Déu el perdó! Quan
treu del món un ésser plé da vida, un pare de famí- presa. I amb veu un xic temorosa li diu:—Es be
lia, el pa de la muller I del fill, sembra la consterna- meu el bitllet; preneu lo.—No filla meva. no. Guai
de-t'el.—La noia insisteix:—Preneu aquest billli
ció i la commiseració en els cors.
i remeieu les vostres desgràcies.—De capiw
Ja han transcorregut 4 mesos. Aprop de l'csía- nera.—Llavors, tirant-li sobre la falda,1 i diu:—Xff|
ció del ferrocarril, hi ha una placeta. E n un dels és vostre;—i emprèn una corredissa envers l'ej
seus bancs de pedra, s'hi veu sentada una dona. tació.
En els seus peus, un nen que s'arrossega per terra.
La dona agafa el bitllet, d'una revolada pren i
La mare no ha complert vlnt-i-cinc anys.
nen al braç. Amb pas apressat, va fent la maleli
E l nen no arriba als dos. L a dona vesteix po- ruta que la noia.
,,,
brement de negre.
Entre la família és noteda la desaparició de]
La dolor ha envellit i ha enlletgit sa cara. Té el noia. Quan més investiguen, més creix la frisajj
semblant demacrat. L a mirada fixa. Presagi segur en els cors. Tot són comentaris. L a noia és enej
de que una idea trista rosega el seu pensament.
irem bondadosa, docíl ^senzilla. Negres pressíi
La dona fatigada reposa en un banc. Venia d'u- timenls sembren l'angoixa en ses ànimes.
na masia de veure uns parents seus. Les necessiLa noia s'obre pas entre el nvint de gent (ji
tats es remeien de moment. Després l'auxili va es- enrotlla la família. D'un salt es tira sobre la eei
cassejant. A mida que van minvant els auxilis, les mare. Petonejant sa cara, 11 deia:—Mareía mev»,i
penes creixen.
em renyis!—
Era dia de festa. E l passeig de l'estació, en els
Tothom queda com astorat. Ella, sempr* nu
pobles, és cl més concorregut. Homes i dones, jojoganera, respon a la pregunta que surí de tols i
ves i vells, tots endiumenjats, transiten pel pa- llavis—on eres?-amb carícies, mitnos i nfalag
sseig. Tot és alegria. Com alegre és la natura. E s - ments.—Bé digues id'on vens?—diu el seu paí
tàvem a 6 de juny.
—Tot us ho contaré punt per punt, ratlla per ralli
Entre la munió, és destaca un grup de gant de
Quan baixàvem ací a l'estació, ha enirislit mi
remarcable distinció. Un matrimoni i una graciossí- cor la presència d'aquella dona.—
sima noia d'uns 8 anys, habillafs amb luxe i elegàn—jSenyora!—diu una veu, entreíaiiada pel a
cia. Els acompanyen els seus pares, respectables pe r bresall i el cansanci. (Es la dona que s'obra p.
la seva edat, pel seu port i pel seus modals. Mantes per entre ela ciicumstanta).—Tingui. Aquest bill
persones de servei I amics per part de la comitiva. me l'ha tirat aqueixa senyoreta. Se m'ha presen:
La senyora fixa la vista en la dona sentada en al meu davant, sense saber com. M'ha endevlw
el banc.—jQuina cara de llàstima fa aquella dona! expressant se amb molta dolçura. les penes q
—diu.—No és estrany, senyora,—diu una veïna—la em tenen el cor afligit. E s treu del moneder aquí
mort del seu marit l'ha portada a la misèria mes es- bitllet i me'l dóna. Jo no li vull. Protesta que
pantosa.—(La nota, parant de saltironar, és tot ore- ben seu. Li dic que el retorni als seus pares. U
lles).—{Pobra dona!—I com que no pot pagar l'an- vors me'l tira a la falda. Marxa corrents com u
yada, l'amo la vol treure de la casa.—;Quina situa- papellona. No la perdo de vista la segueixo-,
—Aquí té el diner, senyora.—No, bona do
ció! per remeiar-la, 11 enviaré algun diner.—Vostè
quedeu-vos-el; també jo us el dono. E s una quan
és molt bona; tot ho acull.
tat que cada any 11 regala l'avi per imposar a
La família aquesta era la de més poseció del
poble. E n aquest vivien els avis, pares de la sen- caixa dotal. L i tindrà de menys—.
—Jo molt contenta, mareta meva. No veus d
yora, el marit de la qual era una acabalat fabricant
d'alfombres de Barcelona. Els joves esposos tota era tan apremiant la necessitat d'aquesta dona'
—Ai cor d'àngel—,
els anys venien a celebrar el sant de l'avi. Aquest
feia un regal a la néta de 500 ptes. per imposar a
E l tren ha arribat. Prenen comiat i pugen alc
la caixa dotal.^a nena, radiant de joia, portava el
xe. Arrenca el tren. L a noia marxa amb el cot.
bitllet dintre el moneder.
La noieta ni canta, ni brinca, ni salta. E s queda de satisfacció. L a dona as queda amb l'ànima i
enrera i amb ella, altres amlguetes que l'acompan- rulla d'agraïment.
ROC
yen. Moltes voltes respon amb incoherència a ses

Encimentats.—Se'ls donen dues capes d'àcid
tàríric al 25 per cent. amb 48 hores d'intèrval; des prés es renten amb aigua clara. O bé tres capes de
silicat de sosa: la primera amb una part de silicat I
tres d'aigua, la segona una de silicat i dues d'aigua
l la tercera dues de silicat I tres d'aigua. Després
de dar una capa es deixa assecar, es renta, es deixa assecar altre cop i es dóna la nova capa.
Encalronats.—Es renten les parets 1 es tartaritzen i sillcatitzen els junts. E s convenient fer-hi fermentar vi most abans d'allotjar-hi vi fet.
J. R.

Cor d'àngel
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Primer de

Setembre

Mires humanes, res més.
Bons caçadors: que es piqui una mica vostre amor propi i prepareu la campanya peir l'any vinent;
del contrari sortireu a caçar i tornaretu a casa amb
un puput, un enganya-pastors, un musiol. Pim, pam,
pum, tot serà fer salves en va.

Pim... Ha sonat un tret. Pam... n'ha sonat un altre. Pum... i un altre. Pim, pam, pum... i encara més.
Aquest s'ha sentit a la costeta; aquell mès enllà
de la timba, i pel dret de Sant Samison fambé s'han
et salves: seran en va?
GLADIS
Som al primer de Setembre I s'ha aixecat la veda, amb la llicència a la butxaca, una bona escopeta, ben proveïts de municions i acompanyat d'un
gos que no li manqui un nas ensumador, podem sorr ai camp, a la muntanya, en cerca de la cobdiciaia perdiu, a la saga de la guatlla, en persecució del NO HI HA MISTOS
íonil! que la cassola espera; i l'amor propi del caçaCom que els cèntims passen alts
ior ens farà contar les facècies de la forada.
Rumià el Senyor Canons
Dels companys que anem, l'un diu que en sap
Un milja ben lucratiu
ma remada, que les va veure peonar, l'altre també
Per guanyà alguns calcrons.
rasap una, que també les va veure peonar; anirem
I el bo del Senyor Canons
per l'una i anirem per l'altra.
Fa un bon dia i tot és auguri d'una bella jornaDesprés d'haver-lo trobat
Somreia tot satisfet.
Escopetes a punt, les barres alçades, cerca d'aIntentà posà un mercat
pil, cerca d'allà; els cans olfategen... i es fa fosc.
Dedicant-se a la revenda
Apostats a l'entrada del poble, hom sent exclaDe
capses de cinc o deu
ir:
De mistos del monopolio;
—Jo he mort un puput.
—Jo he fet caure un esparver.
Com que als estancs no en veu
L'altre ha sacrificat un enganya-pastors; i aquell
Pro el bo senyor Canons
i tirat a una guatlla, però tan lluny, que sols ha
Va fer un negoci complert,
iviat l'escopeta, perquè no sigui dit que el primer
En comptes ne vendre mistos
a d'aixecar la veda no hagi fet soroll.
Vengué piules I cohels.
les perdius, on son? On han nanat a parar aE
s que la pública hisenda
itells remats que es veien peonar?
Fa dos mesos que es veien cares alegres, reuHo fan Ja molt malament;
íons de caçadors que disfrutaven parlant de la moiPro ja es veu la martingala.
caça que enguany hi havia; que cuidaven bé ei
Ens preparen un augment.
os i fins li posaven murrió perquè no li matessin,
Ja diuen ara que els mistos
it enguany anava de serio.
Els de cinc en valdràn deu
Què s'han fet dels calendaris cinegètics?
I els de deu potser que a trenta
Ben bé no ho sabem. Però ve-us aquí que una
jada era un rameta; ve-us aquí que hi havia un
I tots muls, res no digueu.
igranall; ve-us aquí que uns llaços parats; ve-us
Mes el bon Senyor Canons
liiíqueun reclam; que un mal perdigot. I les perVol vendre mistos; pro callí
iuetes, innoscentes i tontetes, quan tot just camiE s milió un encenedor
iven, esgarriades un xic del fogar de llurs pares,
Però això si... que no falli.
neien totes al vil engany: atretes per la veu falsa
;l «eu pare, enllepolides pel grà de blat tenyodor,
MARINQO
Miiades de viure entre ei moblatge de la casa llur,
cauen occides ai tret traidor o a la mordaça indigna
mal caçador.
I el mal caçador diu que s'hi guanya la vida: aiimplica encubridors.
KELIQIOSA
iCaçador, el bon caçador! Jo te he sentit parlar,
reunions de carrer i tertúlies de cafè, i m'ha semDiumenge XVI després de Pentecostés..—Avui ados
at oir-te:
quarts de dotze catecisme de perseveràneia; a dos quarts
—Aquest any sí que disfrutarem, perquè si la de quatre doctrina i a les cinc corona dolorosa i plàtica
làrdia civil no s'en cuida (és molt gran el país per- dominical.
Misses: Demàa les sis, per Agna Lídia Sommer; dijous
iè pugui vigilar-lo tot), jo em convertiré en un debt. Alií on senti un tret, allà vaig jo, i denúncia a les sis, per Carme Bonsoms (a. c. s.).
sieguida; ja veuràs si farem feina.
m m m
Tothom assenteix, tothom cooperarà eficaçment,
SOCIETARIA
ilt els bons caçadors es coverteixen en denunciaEl Sindicat Vitícola Comarcal tingué reunió general
li.
ordinària el diumenge passat 2 del corrent. Donat ei dia
Pero bé el temps de posar en pràctica l'acordat, ploviscós que feia amb tot i veurers concorreguda per
íouun tret...—Ja la faria jo la denuncia, peró és s ocis de la vila i comarcans foren molts els que segurament pel temps deixaren d'assistir-hi ja que dels 600 solanoi després...—
cis en que compta l'entitat sols podien contar-se uns dosaents escasos, ados quarts de quatre obra l'acte ei senyor "President donant compte de la gestió i vida del
Sindicat durant l'any transcorregut; acte seguit ei senyor
Secretari llegeix amb dades precises l'actiu i passiu fins
a ia data present donant clara idea de l'actuació i curs
Llogant un piano nou o d'ocasió, diuire un número de brillant del nostre Sindicat.
insualitats determinades obrlndró V. el piano de proTambé llegeix les entrades i despeses de la campaJat,
nya 1922 a 1923 essent aprobades per unanimitat. E»
EXPOSICIÓ P E R M A N E N T
p reposat per la junta ei 25 per cent per amortització de
deutes, essent'aprobat.
o Beceió de manubris, canvi& de mdslca, sempre
Es proposat fer una campanya de propaganda per la
«lema, sense canviar el piano.
comarca remarcant els bons resultats del Sindicat, quedant que ia junta ho tindré en compte.
ill-S. Pere süera M i í M
Et cambl de membres de la Junta Administrativa fou
Vilafranca del Penadés
aprobat. Substituint als senyors Romagosa Rosell, Ven-

FUTESES

CRÒNICA

I AM
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3,
tosa Petit i Jané Ferré per Agustí Escarré Janer, Andreu
Font Suriol i Frederic Alborné Vidal.
Balanç General del Sindicat Vitícola Comarcal de PArbós
Campanya 1922-23
ACTIU
PASSIU
Caixa
1551'43 Emprèstit 1919 23025'00
C. C. deudors
53934'35
Id.
1921 50000'0G
T. cartera e. 1919 6975'00 C. d'Estalvis
40000'00
Edifici-fóbrlca
71082'08 Acreedors
5000'00
Maquinaria
66953'00 Cupons a pagar
4258'50
12174'40
Mobiliari
1823,55 Impost alcohol
Envasos
5508'50 C. C. acreedors 2640,65
942'00
Generes
22186'09 C. C. soci
A. B. de Penedès
250'00 A repartir 1922-23 44645'08
Capital
47578'28
230263'91
230263'93
Compte de Pèrdues y Ganàncies
Producte alcohol 88815'85 Interesos
5675'10
Id. tartre
20171'15 Combustibles
5359'75
Id. varis
7129'90 Transports
5211 15
17453'35
116116'90 Jornals
D. fabricació
4401'80
5858'42
D. generals
Vi i mares
25212'25
Amortitzacions
2300,00
A repartir 1922 23 44645'08
116116'90
Kilos de brisa recollits 923690 = 15394 sacs
REPARTIT
734490 K. brisa fermentada a 5 75 p. 100 K. p. 42233'15
18090 » »
» agre a 2'50 p. 100 » »
452'25
171110 » »
verge
a 1,Í453 100 » * 1959'68
923690

44645'08
VARIA

Renovant les profitoses vetllades cinematogràfiques
que ei Centre de Sant Lluis donava per esplai dels seus
socis, interrumpudes durant els mesos que mes s'ha sentit
la calor, avui a (Jos quarts de set de la vetlla es projectarà un variat programa de cintes cinematogràfiques.

• • •
Pel Ministeri de Foment ha sigut subvensjonat l'arranjament del circuit ^ilafranca-Monjos-Aimunia on ha de
celebrar-se la tercera cursa organitzada per la Penya
Rhin.
Aquesta important prova automobilista no tindrà lloo
el 14 d'Octubre com s'havia anunciat, sino que ia seva
celebració s'ha ajornat fins ei dia 24 del mateix més, per
tal de que la seva coincidència amb altres manifestacions
automobilistes que s'escauen en aquell dia no fos obstacle
asstsíir-hl molts aficionats.

• • •
La tempesta del dia 31 causà desperfectes en la llnea
telefònica de Torrelletes. La tardança en l'adob de la avaria ens privà la comunicació amb aquell poble durant uns
quants dies.
• • •
S'han acomiadat d'aquesta vila, donant per finida la
temporada d'istiules famílies Roquer—Negrevernis, Machiandlarena-Castro. i Basas-Grau.
Plaenta els hagi sigut l'estada entre nosaltres

VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós

: Ramón Escarrà : Major, 43

MEL DE ROMANÍ
Obtinguda, pel sistema movilista
Caiitat insuperable : Puresa garantida
Preus e c o n ò m i c s
-r»

.

•,

-j

A. Romagosa, Major 11

Punts de venda «

J. Ferrer, Major 81

A RBÓS

BADÀLOTA

F r a n c e s c
PINTOR

DECORADOR
Major,

CALAFELL

R i b a s

BANYS, CAFÈ I

EMPAPERADOR

Servei d'autos:

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

Pintures de mobles i portes, a t'oli^i a l'esmalt. Demanis pressupost
avanfs de començar cap obra amb !a seguretat de que us seré avenlatjós.

Preparació de tota classe de pintures per als aficionats

ROSEND MARTI

íbrfca k

Punt de Parada a l'Arbós: Davant l'abeurador de la Carretera

ffmik jlíir Sulic
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I NORT, 5

V E N D R E i L i -

Representant a Arbós:

Maria Galvez.

TELÉFOSM

—

Vilafranca

n

- c.

20

A r b ó s del

c

w
!!
U

ijor, $i s f orn, 2 i

I

Penedès

BAN15TERI

S

iPALMA

PENEDE5

811

i

Carrer Major

Olis i Valvolina purs
J. fzmt Vidal
s
REPRESENTANT DEL

Rambla Gener,

:-:

Arbós

FotO'Citttii Hlifril
Sucursal de

E S C O L L I T A S S O R T I T E N DIBUIXOS.

s

Major, 15

ífcs I

No compreu se'ns visitar avans aquesta acreditada casa. Vegi's catàlec i preus.

DOCTOR

Bensína Shell

%s % W

Ciments de tota mena : Guix i caiç hidràulica, : Cscales aigüeres,
lavabos, piques, w à t e r s , safaretxos, d i p ò s i t s , t u b e r í e s i balustres
CALITAT IMMILLORABLE.

D i p ò s i t

2 00 pessetu
l'50
»
l'OO »
l'OO >
l'OO »
075
»
025
»

Desde Vilafranca, a les 9*00 mati i 2'00 tarda.
» Monjos,
»
^lO »
2'10
*
» Arbós,
»
9l30 »
2'30
»
» Gornal,
» Belivey,
» Vendrell, a les 10 mati i 3 tarda.
» Calafell a la platja

Especialifat en als treballs d'empaperació. Podem oferir en aquest ram
BOUS mosfruarla, recentment rebuts, tant de! pafs com de! estranger.

DECORACIÓ

Casetes i roba per a banyar-se

Coberts des de S pessetes

54-ARBOS

RESTAURANT

