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M A T E R I A L S D l L'ARBÓS I SA COMARCA

Un aniversari més
Avui entrem en el tercer any d'aquesta
blacjó. í a l passar balanç de les dues ante transcorregudes, a un cantó hi troba
bona voluntat amb què ha anat realitzant
seva tasca, i a l'altre les esperances que
públic posà en ella per la seva aparició,
voluntat i constància esmerçades perquè
fielles no resultessin fallides, BADALOTA
it ben meurar-les; i sap que hi ha abocat
íes les seves forces i posat a contribució
Itotal i escàs valer. Els resultats de la
fa actuació, l'influència beneíectora que
É obligada a exercir com tot periòdic,
ibre el públic es aquest qui estó en miTS condicions per a apreciar-los i saber
i han reportat l'utilitat esperada.
Nostre joi més gran fóra que no haguém treballat endebades, i per tant que el
iblic, al finalitzar el segon any, trobés un
isec a favor seu.
BADALOTA desitja augmentar aquest
enefici, si és que hi és; o fer-lo aparèixer,
és que hi manca. Per assolir-ho contià aplicant la seva escassa vàlua que,
m minça que és, necessita que sigui reirçada amb l'aportació de nous valors,
oe qui se senti il·luminat per la guspira de V
ispiració. o guardi el fruit dels seus treballs
especulacions en els diferents ordres de 1'
ctivitaí humana, o sigui apte per despertar
enfervolir l'amor a la pàtria, o tingui comSlència en els múltiples problemes del coneu de la terra, o se senti atret pels interesDS de la comarca, tingui el desprendiment
e fer-ne participant als demés, que per
ixo trobarà en la redacció de B A D A L O T A
servidor sempre amatent en recollir i
ileccionar tot ço que tingui un valor posi-

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
C a r r e r d e S a n t Julià, 2

tiu/i organitzar-ne gustosament la seva
publicació per posar-ho a l'abast del públic
des d'aquest setmanari.
I ara sols ens resta enviar nostra salutació als col·laboradors actuals, estendre
1 a mà als futurs, regraciar als supseriptors
i lectors, desitjar resultats falaguers a nostres anunciants i donar una estreta de germanor a tots els demés periòdics, especialment als que ens honoren amb llur intercanvi.
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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.
Comptes corrents en pessetes i en monedes
extrangeres—Descomptes — Negociacions— Xecs
sobre les principals places de la Península i de i '
Extranger—Transferències, etz.
CAIXA D'ESTALVIS
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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 1 els diumenges.
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propi) lARRAGOhA.
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1640-1923
jCorpus de Sangí
Un nou Corpus de Sang ensangonenta
els carrers de la comtal ciutat. Un Corpus
de Sang a l'inrevés: que no són^ no, lluites
socials ço que desagna nostra Pétria ferintla en son cap, sinó l'odi del centralisme
contra Catalunya. Del centralisme que, sentint rebrotar dintre seu les males entranyes
del Comte-Duc d'Olivars^ ha tingut la sinistra traça de fer abraonat catalans contra
catalans; ! en lloc d'ésser foragitada la genteta forastera que ens aniquila, és sang
catalana la que arreu es vessa.
Corpus de Sang a l'inrevés: que no són,
no, els enemics de nostra terra rebent el
pac de ses iniquitats de mans de justícia
catalana. Més avençats que el d'Olivars
han fet un invent diabòlic: no envien soldadesca i xusma vil que mati, robi, cremi,
ultratgi, fasi caserna de les llars catalanes
i repeteixi les infàmies de Palau Tordena,
La Roca, Cardedeu, La Garriga, Riu d'Arenes; avui tenen el poble català sota peu,
i deixen dar metzines perquè enfolleixi,
el burxen i li posen a les mans el Star perquè s'occeixi ell mateix.
El Corpus de Sang d'avui és Catalunya
escanyada per Castella.
Corpus de 16401: el teu toc de sometent eren repics de Victoria.—Corpus de
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1Q23Í: els teus dispars marquen els cops
de mai! que reblen una cadena.
I a aquest Corpus de Sang hi afegeixen
la proese del damnat Felip V. Volen aterrar-te, Barcelona, com llavors ho fou ton
barri de la Ribera. Els corseca l'enveja de
que esdevinguis magnifiscent; de que siguis
el cap del ressorgiment d'una nacionalitat
poixanta en activitat, senyi espiritualitat.
Per estalviar-se l'enderrocar et destorbe n
el construir: et fan la cameta quan t'engrandeixes, t'inonden de porqueria moral quan
t'espiriíualitzes, desfermen sobre teu el crim
quan tires avant superbs projectes. Et volen
atrotinada, volen que tothom et fugi, i que
la consunció t'acabi. Volen fer de tu un femer; volen convertir-te en cementiri.
Arraseu-la; aniquileu àdhuc tot Catalunya, si podeu: alceu amb ses runes T o probi d'una altra ciutadela: bastiment monstre que agafi des del mar, cubriní totes les
serralades, íins les partions que dels que
no són nosaltres ens separen, i veureu sos
fonaments fendirse, sos murs esquarterar-se
i ses pedres, una a una, sentint-se catalanes, esclafar i servir de tomba als autors de
tal infàmia. I dentre la desfeta veurien brollar un grapat de terra xopa de sang cata lana que Déu novament emmotllaria i amb
son alè daria vida per tal de que no s'e xhauris la nostra raça.
Catalans! No ens fem més destroces.
Nostres enemics són uns altres. Embestim los amb el mateix crit dels segadors: / Via
fora! fMuiran els traïdors! j Visca la terra !
FONT D'HORTA

RETORN
I
De llunyes terres vinc, poble adorat.
Quan temps que no t'he vist, o brassol meu!
T'en recordes eneara. niu amat,
d'aquell últim adeu!
Quantes coses per tu hauran passat
que el meu record lleial
encara que era lluny ha endevinat!

Mes ton viure ha sigut ver i real,
jo no més ho he somniat.
Sigui record de somni o veritat,
quan és ja sols record, no es tot igual?
Jo mai no t'he deixat,
amb tu sempre he viscut
ta imatge auriolada d'ideal
a tothora he tingut
vora el cor escalfant el sentiment
que abranda l'ànima d'un sant amor
al terrer benvolgut
on florí alegrement
el primer brot de l'arbre resplendent
de la felicitat i del dolor.
II
Escolta, sol que escalfes el recó
d'aquesta plaça amable;
tu que dones cada matí un petó
al front to venerable
d'aquesta església amada dels meus avis,
pels meus pares amada
i que jo tarnbé amo perquè en ella
s'obriren els meus llavis
la primera vegada
*
per resà una oració, fina poncella
de flaire religiós al cel plantada.
Diga'm, oh sol, ou són aquells veliets
que a l'aspre hivern sortiren
a buscar ta caldor i arrupidets
cercaven el recer de les parets
ipenes i condols es repartien?
Quan hi penso m'arrenca l'enyorança!
Pobres vells! Compungits i llatzerats
sols tenien rialles
en veure's envoltats
pels nens que eren l'alè de l'esperança
i quan sos llavis molls deien rondalles
omplien nostre cor de benaurança.
Tu sempre ets el mateix; per qué no ho son
també les altres coses?
Per què hi ha en les fal leres d'aquests mon
tantes il·lusions foses?
: Tornarem a gojar més d'aquell viure?
Ah, no, mai més, perquè no sabem riure
com l'innocència riu!
De la mort no hi ha res que s'en deslliure;
sempre és nou ço que viu.
Oh, temps per què no tornes?
Amb ta marxa eterna! tot ho trastornes!

IH
On és la salzereda esponerosa
que s'esqueia allà baix a vora el riu?
Qui ara ens donarà fresca agradosa
les tardes de l'esliu,
quan la calitja espessa i fadigosa
merceixi el nostre cos?
A l'aigua que somriu,
qui li donarà imatges per pintar?
I el ventitjol flairés
on haurà frondes per remorejar?
També per allí el temps passà afanyós
amb sa dalla esmolada:
res hi ha del qué hi vivia, tot s'és fos
sota l'imperi mort de sa alenada.
i
IV
Caretes noves, rosses, enciseres.
d'on sou i d'on veniu?
Calla, ja ho sé! Són les flors primiceres
d'un arbre que ja em diu
la vostra fesomia on és plantat.
Aquest és d'un bon pare benaurat
que amb mi jugà mil voltes
quan era petitet.
Se li assembla com al cep ses redoltes.
Mireu que és boniquet!
Aquell és fill d'un que fou amic meu.
Pobre amic, ja morí!
AI cel el tindrà Déu
per a premiar-li el bé que féu aquí.
A tots us conec ara, a tots. Ah si,
bé prou que sé quins foren vostres avi»!
.
.
.
.
,
.
. <
Sento el meu cor glatir
i el curt alè s'em para vora els llavis.
Angoixes que no puc pas definir
Del pit al coll me pugen i m'ofeguen
i em corprèn un aroma dalerós
i ün sentiment confós
de dolor, de plaer i de benaurança,
impresions que dins, l'ànima ès repleguen
al remor del record i l'enyorança.
Estic tot enguniós,
M'en vaig a descansar
a l'alcova on delícies vaig somniar
i on novament ditxós me sentiré
quan en somnis daurats veuré passar

Agent autoritzat per Vilanova i comarca de la casa
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ia vida qua feliç ja vaig gojar
i que despert mai més no gojaré.
I altra volta unes hores nen seré!
ANICET VILLAR

I / u n i c remei

una de les ciutats mes importants d'Europa, la capital de Catalunya que compta amb um milió ! mig
d'habitants: la gran, la superba Barcellona.
Aleshores continuaríem cullint vi, no hi ha duptc, peró hauríem fugit de l'esclavitud del vi; tindríem altres fons d'ingressos mes segures i continues, i amb el benestar que es disfrutarla, no aolsament n'hi hamia prou per a viure com a persones civilitzades i modernes, sinó que encara en
quedaria pera fer creixa la nostra vila; que bé prou
ho necessita.

A l'Arbos, a !a meva estimada vüeta, tant petita
om xamosa i enclsera, hi ha dos elements de v i Aleshores destruiríem aquest malestar, aqueixa
i, o sigui dues fonts d'ingresos, veritablemenj cngunia que regna l'Arbós, la meva estimada vlleta;
nportant: l'un el v i , les puntes de coixí l'altre.
acabaríem amb el seu estatisme, amb el seu endorLa terrible crisi que atrevessa el primer element miscament, i tots plegats la faríem créixer, la fa«vida esmentat, o sigui el vi, fa que el nostre po- ríem avençar moralment i material pels camins que
e estigui molt anguniós i es queixi de que els In- trepitgen els pobles que compleixen amb les lleis
rtssos no cobreixin els gastos de cultiu de les de la vida, que son les lleis de millorament, de senyes, i que cerqui la manera d'eixir d'aquest carre- lecció i de progrés,
isense sortida, clamant perquè s'apugi el preu
HEHMENOOL PONS
iivi, amb ia qual puja de preu quedaria resolt saBarcelona 26 de Maig de 1925.
sfactoriament el greu conflicte.
Eviden tment el preu del vi es una cosa desconirlant. Nosalres, els que ja portem el coll mitja
sitúria grassa, l'hem vlts basianles vegades car,
is molt car; emperò tot seguit havem presenciat
RELIGIOSA
ub tristesa com anava baixant, baixant, fins arriDiumenge dins l'Octava de Corpus.—Avui a dos
ïr, alguns alguns anys, a preus tant Irrisoris que
quarts
de 12 Catecisme de perseverencia; a dos quarts de
imant representava la ruina dels pagesos que te4
doctrina
i a dos quarts de 5 Rosari, mes del Sagrat Cor
m la desgràcia d'haver de refiar de la collita del
de Jesús i Trisagi a la Santíssima Trinitat.
Dijous, Octava de Corpus, a les 5 Rosari, Trisagi,
Aixo fa que la vila de l'Arbós no tingui la con- Estació al Santíssim Sagrament i Processó.
sultat, la solidesa, ni la sensació de seguretat,
Durant el mes de Juny, a les 6, exposat Nostre Amo,
ie s'observa en altres pobles de la nostra mateixa missa amb exercicis del mes de Juny dedicats al Sagrat
alalunya agrícola.
Cor de Jestís.
La vida a l'Arbós no es descapdella d'una maMisses: Demà a les 6 per Agna Lídia Sommer; dijous
ira normal, acompassada, harmònica I progresi- a les 6 per Carme Bonsoms (a. c. s,).
Divendres, festivitat del Sagrat Cor de Jesús, a les 9
.comesde llei natural, ainó que està sempre
Ofici;
i a la tarde a dos quarts de 7 junta dte les Confeigecte a sotragades, a surts, a alts i baixos ràrencies.
idi, violents, ruïnosos i desencoratjadors per a
major part dels seus habitans.
ESPORTIVA
Itots aquests malís són deguts a la Inseguritat
L'Associació de Caçadors del Penedès organitza un
il preu del v i , única collita del poble. Quan a tir de colom que se celebraré el dia de la Festa Major de
ranço perden la collita, i nosaltres la salvem, el vi Vilafranca. Ha començat a rebre vallosos preimls.
• • •
'apuja de preu, toís ho sabem; mes en quan a
ïança les collites s'endevinen, oh! aleshores no hi
VARIA
Coincidint amb la persecució de gossos que no porten
aquí ho aguanli: avall els preus, i avall sempre,
tr mes que cridem, clamem i balandregem. Aqui morrió, s'ha observar que molts gats morien amb símptoQpodem refiar de lleis reguladores i protectores mes d'enverinament. Advertim al públic que la mort d'
aquests animals no es deguda a que mengin residus deiiri de govern, per la senzilla raó de que no hi ha
xats
pels gossos, que es recullen escrupulosament, sinó
overn: es a dir sí que n'hi ha massa: però es un
que és obra d'algun imprudent que s'aprofita de l'ocasió
overn que no nies es preocupa de fer-nos pagar
per satisfer el seu odi als gats í usa de mitjains reprovats,
s contribucions i impostos, carregant-los tot sosens recordar-se que hi ha criaturetes que poden ésser
ní, i de treure'ns els fills de les nostres llars i dels víctimas del seu poc senderi.
Mires camps per a fer—los anar a la guerra del
arroc, a, patir i a emmalaitir-se i molta d'ells a
Éar-hi els ossos,
•
Doncs no poguen refiar dels govercs ni de nlnúque pugui i vulgui ajudar-nos, estem enfront d'
n dilema ciar, senzill, inexorable: o ens conforlem amb aquest estat de coses, qui cau, cau, i qui
aixeca s'aixeca, o bé anem decididament a curar
mala la mateixa arrel seva.
Aclualment, l'Arbós compta solament per viure
•S—SrtiWSyS!nb uns sola cul'ita, la del vi; doncs bé, jo crec
Setmanalment es reben|nous assortits en sedes
gt l'únic remei que tenia es que no haguéssim de
llanes í variats gèneres de coló.|
tíiar-única i exclusivament de dita collita, sinó
Tenim tot ei més exigent que la jmoda imposa.
ee tinguéssim altres collites, com passa a molts
obles de Catalunya. Al terme nostre hi ha molta
Igua sofa-íerra, a poca profunditat en alguns inrels, mes fondo en altres; doncs bé, cal el meu Articles baratíssims.—Comprareu els gèneres i els
llendre, començar i utilitzar aquesta que hi ha a- trobareu sota preu d'altres viles.
lagada en el nostre subsòl, ca! arrancar les vlCamises i demés articles per home.
iyes velles 1 totes les que no donen gaire, ! tenir
amps, arbres fruiters de secà i tot el regadiu que
Vestireu amb gust i economitzareu comprant a
i pugui; quant mes millor.

CRÒNICA ÀRB055ENCÀ

Les Ai riques
Novetats per istiuf

Gustos arribats de Paris

Lo mes elegant i escollit

Avui dia hi ha i'aventatge de la forsa elèctrica
liuees podria utilitzar en moltes sinies, i la seguilaíde tenir sempre venuda tota la producció, per
»r molt important que aquesta fos; que per alguicosa l'Arbós té a seixanta quilometres escassos

LES

AMERIQUES

Platería 11
Telèfon 679
A RBÓ S

L'Associació de la Corí de Maria destinà el diumenge
passat a festivar a ia Mare de Déu amb tota pompa. L'altar major de la Parròquia fon adornat amb devassall da
flors: l'execució delatava el bon gust i traça de les administradores. L'il.luminació esplèndida.
Al mati a les set se celebrà missa de Comunió general, acostant-se moltissimes devotes a la sagrada taula.
El R. P. Fr. Valentí Pons pronuncià una sentida piótlca.
L'assistència a l'Ofici Solemne també fou nombrosa; digué l'oració sagrada el mateix predicador. A la tarda la
plugeta que començà a caure a l'hora d'organitzar la
processó, privà el que aquesta sortis al carrer, i es féu
dintre l'església.
•

•

B

Donem la benvinguda al distingit jove N'Esteva Maymó que per primera volta visita aquesta sa vila nadiua
després de llargs anys d'abséncia, els quals ha passat a
l'Amèrica, on retornarà per a continuar en front de la
casa que té establerta a Quezaltepeque, República de
Sant Salvador.

b m m

La diada de Corpus es commemorà amb tota solemnitat. Al demati es celebrà l'Ofici Solemne propi del dia,
amb assistència de les Autoritats. A la tarda, malgrat els
mals auguris del demati,-feu bon temps i pogué sortir
la processó amb el Santíssim Sagrament. Portà el penó
principal el simpàtic jove En Benjamí Solé, acompanyat
d'En Pere Ràfols i En Joan Solé com a cordonistes. El
nombre d'atxes fou crescut. La gernació que s'arrenglerava pels carrers endomassats, presencià molt respectuosament el pas de Nostre Amo.
L'animació correspongué a l'alegria que desperta
sempre la Festa de Corpus: moltes rialles, moltes jovencelles lluint habillaments vistosos, profusió d'altres flors
ginesta, paperets,..:el de sempre; sempre el mateix i
sempre nou. Els gegants s'hostatjaren a l'entrada de la
Casa Gran, rebent moltes visites de la quitxalla.

• • •

A la Bisbal del Penadés es procedirà un d'aquests diumenge a la inauguració d'un edifici per Escoles Públiques
construït tenint en çompte les condicions que exigeixen
la pedagogia i l'higiene. Ha sigut projectat per nostre amíc el competent arquitecte N'Antoni Pons.
9

•

•

•

B

•

Maig jardiner, golut. de flors belles, ha lligat en
guany en el ramell de ses dies l'escena rosella de la Pasqua Granada, que s'obra i s'esfulla en llengües de foc; i
la maravella del Corpus esparpillant-se radiant com ungirassol de pètals d'or i entré les dues festes, com flor
capdal de la toia apomellada dia per dia sobre l'altar de la
Verge, hl ha fet obrir magnífica la festa termenal del mes
de Maria.
A l'escalf de la Pasqua, enjoiada d'un cel blau, els absents s'atançaren a la llar amada: i nostres carrers sentiren la dolçor d'ésser trepitjats pels qui en feren un dia
lloc deses esplais d'infant, i que, un cop allunyats d'ells, hi
retornen en festes assenyalades, cercant-hi un moment de
repòs en mig de les preocupacions de l'home.
La blancúria de l'úitim diumenge de Maig sigué entelada per la melangia d'un dia tristoi i Ilagrimós que obligà
a recloure tota la festa dins del temple. D'una engruna en
tingueren esmen els carrers, on les lleus petjades de les
nines anant cap a la processó i tornant-ne amb les infantils
mans curelles de flors, ressonaren com trepig de dansa d'
àngels.
I Corpus després d'amagar el começ del dia envocallat
en cortines de pluja, a mitjan demati estripà i arrambà les
boires; i des de la plenitut del migdia fins a acluarse detras de la parpella de l'horitzó, el sol liuí entre les filagarses de nuvolades, com custòdia immensa voltada de
fumarel'la d'encens.
I Maig jardiner lligà el ramell de ses dies el record
patriòtic Corpus de Sang.
• • '•
Segons havem pogut anar comprovant en les notícies
comarcals publicades en els periòdics, s'han presentat diferent cassos de entre els gossos en diferents indrets de
Catalunya, havent-hi llocs com a Lleida que s'havlan obligats a donar boles dia i nit.
Les nostres autoritats han pres també les mesures
convenients i lloem la seva actitud enèrgica en fer complir
l'acord pres sobre aquest asssumpte—encar que segurament qualque perjudicat, sota l'anònim piqui barroerament— Però donades les circuntancies d'aquest any, en
què hi ha hagut tanta escampadissa de gossos dolents,
creiem que per allunyar tot perill es veuria amb gust qua
les boles fossin donades a tots els gossos que tot i portant
c orretja, es aparent el seu efecte, ja que poden mossegar
fàcilment.
Bandera catalana flameja en el balcó de la Casa de la
Vila: bell acord pres pel nostre Ajuntament i vist joiosament pels arbossecs. El dia de Corpus desgranant sa l i túrgia, clou la festa amb tradicional processó; l'orquestra
acompanyant de la mateixa, segurament per rutina deix
sentir les notes d'una marxa que, tenint nosaltres la da
Joan II, li trobem un caire d'instrusa sentint-la sonar davant les quaire barres.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarrà : Major, 43
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Francesc Ribas
PINTOR

DECORADOR

1

EMPAPERADOR

Major, 5 4 - A R B O S

D' HABITACIONS

Pintures de mobles I portes, a l'oli i a l'esmalt. Demanis pressupost
avants de començar cap obra amb la seguretat de que us seré aventatjós.

P r e p a r a c i ó de tota classe de p i n t u r e s per a l s aficionats

Un bon sabó estalvia temps, roba i diners

^ : N O M REGISTRAT

F a b r i c a c i ó exclusiva de

LLUÍS ROMAGOSA
F A B R I C A E N S A N T MARTÍ (Barcelona)

calidades insuperables, servidas siempre con ventaja de preq
•

Especialitat en els treballs d'empaperacló. Podem oferir en aquest ram
nous mostruaris, recentment rebuts, tant del pals com del estranger.

DECORACIÓ

de Nueff y Co. de Chicago ü. S. A.
i . . — in

-N^^^^S»

Pimentones rorLge8irtizados de V9ra
Depositario

General

Juan Mas Vidal

Arbós dgl .Panadi

CORRESPONDÈNCIA
Don A . Calmet. - Aiaulfo, 14. - l.0 B A R C E L O N A

íbrica iz jKtosíic P r M í c Casa JUUli]

Ciments de iota mena : Guix i calç hidràulica, : Escales aiguerei
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balustré
CALITAT IMMILLORABLE.
E S C O L L I T A S S O R T I T E N DIBUIXO!
No compreu se'ns visitar avans aquesta acreditada casa. "Vegi's oatalec i preus.
DOCTOR' ROBERT, 1 2

I MORT,

S

:-:

TELÈFON

81

— —
VENDRELL
— —
Representant a Arbós: Maria Galvez. Carrer Majo

Sofres i Sulfats
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BOÜiil

RAMON RIBE
MERCERIA

NOVETATS P E R A L A TEMPORADA D'ESTIU

«n'm

i

\& n

i

Per aixecar aigua a qualsevol altura
Per trasbalsar vins, olis, àcíi
T I P U S 1 2 5 Í 2 2 0 volts
Tipus 500 litres a 20 metres altura: 330 pts, \ Tipus 2000 litres a 20 m. altura: 625p
» 1000 »
»
»
» 487 » { ' » 3000 »
»
»
725 ;

Bpsls wm ü el I50|o de lesiQile, I el fio

w

iFoiite pipiei

E s v e n en l a
Acabo de rebre
un nou i variat assortit de vanos de iotes classes

Casa VALLÈS.-Plauria

Paraigües i Ombrel·les
Gen.; es de punt: Assorlif espècia! en la secció de mitges
Camises d'home en nous dibuixos

A r t i c l e s per a do!
Gran existència en mosquiteres de totes mides i sistemes

C o n f e c c i ó de roba b l a n c a p e r a s e n y o r a i n e n s

ajor, 33.-ARBÓS

Sastreria P U JOL
Assortida amb toís
els generes propis de la temporada

MAJOR, 42 -

ARBÓ!

