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I l i ü Sil! in i Si Pire
Des d'el mar íias ai Montserrat, les c l o
Jes de l'Alt i Baix Penedès tancades pels
ns de Montmell, Castellví, Pic de l'àliga i
altres, i en tot son esíenall de rnasiam, per
srevetllesde Sant Joan i de Sant Pere encein ses fogaíes, guspires de vida que en la
jsca del cap vespre les contemplem com
els fugitius. E's nostres carrers també s'
m e u amb lluminàries semblants, esInt la joia dels infants; portant un xic d'
iplai als nostres ànims decandits, ja que
in heralds d'una revetlla de festa.
On tindríem de remontai-nos per trobar
[rigen d'aquesta costum? Les dades mes
lligues ens venen d'Italia, de quan la Roi esplendent era senyora del mon i ei seu
telecte es debatia dintre unes creenses abtdes. Els seus moradors, primaris descopedors de la valor que natura els oposai,lligaven esmaperduts son esforç cotidià
íb figures simbòliques propícies als seus
Signis. D'aquí s'en determinàuna recula de
us i deeses dedicant-los-hi grans festes i
Cnficis. Després que Prometeo, segons la
ira mitologia, sostragué el foc sagrat d e 1'
Impo fent-ne ofrena als mortals, aquest
1 considerat com a purificador. Una d e
i deeses venerada (en les terres d'Itàlica)
terra de pastures—era Palas a qui es deava una festa nomenada Papile o Parilia
[la que! estaven excluits els sacrificis sagits, essem una de les pricipals ceremòsels focs ja eren de purificació: després
les ofrenes a la deesa es reunien els asíents en camperol banquet, finint-se
randant els focs i amb peu lleuger sa 1 tanien mig de g r a n gatzara i forta embestia les begudes.
Segons Ovidi, son moltes es versions
Uecantar-lo a l'acert sobre l'origen d'atestes pràctiques, i creu que la mes pròxi|a la veritat pot ésser la q u e diu: que a
Imdacio de Roma quan es donguí ordre

m

D E TARRAGONA
C A P I T A L Ptes, 5,000.000
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inscrit en la Comissaria Régla de la Banca Prlïada
A G E N C I A D' A R B Ó S
RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 84
TELÈFON 691

Negociém tots els cupons de venciment 3 0 Juny i l.er de Juliol.
E! Banc Comercial de Tarragona esta
encarregat del pagament dels cupons i
títols amoríitzats de la «Junta d'Obres del
Port de Tarragona», quins serveis reelitzém lliure de comissió.
Informacions financieres
Canvi de monedes
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a 1 els diümenges.

C a s a Central: Apodaca, 24 (edifici
propi) lARRAGOhA.
C a i x a Auxiliar: «Borsi de Tarragona», Rambla de Sant Joan, 27.

A L T R E S AGENCIES;

Torredembarra i Morell

ANUNCIS, E S Q U E L E S I R E M I T I T S
A P R E U S D E TARIFA

de traslladar els deus patris als nous temples, els emigrants calaren foc a les seves
antigues cabanyes; i ramats i pastors saltaren per entre mig de les flames.
À contar des de l'any 7 0 8 de Roma es
celebraren les Papil·les com homenatge al
César. Temps després, en l'época d'Adrió,
la festa de Palas s'identificà amb la de la
dea Roma i donà ocasió a tota classe de
jocs.
Sobrevisqué al paganisme i a la supremàcia política de Roma; subsistint mes o
mens desfigurada fins que ei Consell de
Consíantinopla en el segle V I I de nostra era
els prohibí. D'aquesta festa n'es vestigi, segons sembla, el nostres tocs de Sant Joan
i de Sant Pere. Es coserva igual costum
en terres d'Alemanya.
R. R.

L'esclau fugitiu
Aquell dia erem molt lluny; eram ben bè a més
de 80 quilometres de la factoria. Feia una calor
horrorosa; el terrer era mes trencat de ço que fins
llavors haviem trobat; els soldats que m'acompanyaven caminaven amb fadiga i estaven assedegats;
per treurem l'impedimenta, vaig deixar ies en un
petit turó amb l'ordre de no moure's fins la meva
tornada, i jo me'n vaig enlM amb mon inseperable
Bushiman.
Aquest es burlava dels nostres soldats; jo el feia
callar, peró entre mi pensava:—si ho sabias!—...
quan ve-us aqui que, havent travessat bastant terreno molt dolent, ens troven altra vegada devant l'immensa planà; el meu guia hi pega llambregada, i
fixant els seus negres ulls en un punt de l'horitzó diu:
—Per allí passa un moro.
— i O n , Bushiman?
I ell me senyala un punt que jo no veig; me poso
les ulleres i . . . el mateix; agafo els binocles de campaya i efectivament, veig un bulto que camina enllà
d'enllà en mig d'aquella plana.
—Quina vista mes bona que tens, Bushiman!
Büshiman pren els binocles, se'l mira una estona
i em diu:
—Es un negre que va sol; anem-lo a trobar, que
ens dirà on són els moros.
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I ens en atiem cap on és ell; jo no el perdo de
vista amb els binocles; camina molt poc a poc, va
carregat i sembla que no ens ha vist; esíem ja molt
aprop quan trenca de camí: ies que vol fugir de nosaltres? Bushiman dispara la seva escopeta enlaire
i fa una sanyal amb el bras, i veig que'l negre es
para i s'asseu a terra: es home que vol pau.
El meu guia em mana que m'esperi i ell se'n va
al encontre d'aquell caminant; quan es aprop d'ell
li mana que s'alsi, se saluden com a fidels seguidors
de Mahoma, parlen un xic i ambdós s'asseuen a
terra. —Ja hi ha feina per. rato—vaig pensar jo;
peró no, el meu guia es persona molt formal, i al
cap de poc me fa senyes perquè hi vagi.
•—Hem fet un presoner—em diu en Bushiman.
—Com s'entén—exclamo jo,—aquest home no
ens ha atacat, anava lliure i per mi ben lliure és.
Llavors Bushiman m'esplica que aquell home
era un negre, i,'per tant, esclau, que havia fugit
dels seus amos, i nosaltres teniem dret a quedarnos el, afer d'ell ço que vulguessim, fins a matar-lo.
No cal dir que jo no participo de semblants idees,
f amb l'auxili d'en Bushiman interrogo a queil pobre
negre, d'aspecte més que miserable, doncs va casi
nu i fa una cara de llàstima i uns ulls d'esparverament que em cortrenquen
I el pobre home m'explica que era esclau d'una
mora rica de l'interior, peró que li feia passar molta
fam, i per aixó n'havia fugit, anant a la ventura pel
desert, sense altre provisió que una pel! d'aigua
salobre per no morir de set; que feia dos dies que
no havia menjat res, que es moria de fam i cansament. I tot anant-se explicant no para de mirar-me
amb uns ulls que no vessen llàgrimes, però que es
coneix que ploren i tremolan iot ell de por; es que
en Bushiman ha amenaçat amb rompre-li el cap d'un
cop de fusell si no li diu la veritat de tot; i be prou
que es coneix que la diu la veritat el pobre home! ell
no plora, peró a mi si que casi em fa plorar, sobre
fot al pregar me que e! prengui per esclau, peró que
no el matem i li donem menjar.
1 menja, devora, amb una fam de bèstia ço que
li donem que fins em fa por; i ell segueix mirant-me
amb aquells ulls tant estrayns que no vessen llàgrimes, pero que ploren; mes ara es d'agraiment.
MN. FONT I S A G U É
{De Quadros del Sàhara)

L'ART MUT
La üíeraíura, l'Intercanvi de llibres, periòdic» i
revistes; les vies de comunicació i l'Intensitat en
les relacions comercials, són mitjans que han influït molt en fer coneixe a cada país ço que els
demés pobles tenen, valen, i en la forma que viuen ties desenrotllen. Lea visites periòdiques de
missions intel·lectuals i la reunió de congressos de
totes menes, han intensificat l'interés general d'aquest aíantsainent, però malhauradament no ho han
pas lograf del tot d'una manera eficaç.
Gairebé en termes generals, pot dir-se que
molts de nosaltres que no havem viatjat, o havem
viatjat molt poc, desconeixem ço que hi ha rera les
fronteres espanyoles; en tenim una tan remarcada
Ignorància de la forma en que es dasenrollan al extraoger que quasi sembla que a l'escola no ho ensenyin; I amb l'història passa altre tant.
Però, sembla que tot sigui relatiu en aquest
mon, i aquell temps que teníem d'ocupar aprenent
Geografia i Història Universal, altament preciós
per a molts de nosaltres que quan comansavem a
coneixe al valor d'un llibre ena treien de l'Escola,
ens l'ha fet aprofitar en part aquest ari mut que va
neixe a França i que és el cinema.
Quans n'hi ha en aquesta mons de Deu que si
no fos el cine, avui encara ignorarien que París hi
ha una Torre Eiffel i que a! Nord-Amèrica hi han
cases de trenta i tants pisost i moltes altres coses
que el film ens ha ensenyat. Jo estic que arribarà
un temps en que els governs s'iaíeresaran per
aquest nou procediment d'ensenyança; i demanaran
concursos literaris, artistes notables i pintors moderns, a l'objecte d'adaptar amb tota atenció la
visió respectiva.
Establirdn també música especial ajustada als
assumptes de la projecció, perquè realment es precís reaccionar contra l'absurd contrast, molt violent
que a voltes es nota amb les visions, 1 quz al públic
una mica inteligent li es desagradable.
Cal fer avinent, no obstant, que avui caldria fer
consiensuda la Iria de peiícoles que han d'ésser
projectades per la r a ó que el cine es com un llibre
on hi va a llegir i per tanta apendre tothom, grans I
petits i encara que literàriament parlant E n Z o i a sigui tan digne de llegir com l'Alarcón, i En Trigo
com En Prsvost, jo no considero recornenable per
un noi de dotze anys la lectura d'En Zola ni d'
En Trigo. El cine s'ha de considerar instructiu i per
tant procurar separar el bó del dolent; es digne.
JOSEP FIGUERES
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AVICOL
PES A L M E S DE JULIOL.—Al mes de Julk
l'aviram entra en un dels períodes crítics de la sr
vida: comença la muda que ès fatal a les galllm
velles i als gall» de mes de tres anys: Les gall!»
es desponen 1 les llocades, si neixen, resulten
quíliques i de poc desenrotllo.
Per evitar perills i despeses inútils duran! i
cinc mesos que dura aquest període, es dividirà
gallinam en dos lots. L'un, destinat al consum,
formarà amb les gallines de mes de tres anys, li
males ponedores (es ma! ponedora tota gallina qi
al segón any pongui menys de 120 ous), els gal
de mes de dos anys i els galls que no hagin ren
lat bons. El segón lot estarà integrat pels caps re
tants. Aquests s'els sotsmetrà als següents culdí
dos: separar les gallines en absolut dels galls,e!
quals, aixi, passen mellor la muda; tenir les gal
nes en paratge fresc i amb ombra; aumentar larai
cló de vert i disminuir la de procucció; donar gt
lleuger i amanides de s e g ó i quartes, a les quali
per tal de facilitar la sortida de la ploma nova, s'i
fegirà 100 grams de farina o turtó de liinosa pj
cada vint caps. Si es possible se les deixarà a i
pejar. Observi's si cap gallina agafa la costura J
picar les demés per menjar-se les plomes; si li
ocorregués se la separarà inmedlatamení.
|
Durant la muda es purificarà la sang d'aquesj
animals administrant-los-hi sofre i ferro alternallt
mení, durant tot el Juliol i Agost, i amb una semai|
de 5escans entre cada tractament. La dòsis de!a|
fre es de deu grams de sofre en pols per cadavlij
caps durant vuit o deu dies seguits; es posen eiil(j
amanides. Ei canó de sofre posat ai aigua no
cap efecte, perquè el sofre i es insoluble. Pot ra
plear-se el sulfur polàsic del qual se'n tiren
quantes gotes en l'aigua de beure. El ferro S'Í
administra també de vuit en vuit dies en forma (
sulfat de ferro disolt en l'aigua de beure; dósli:
grum com una avellana per cada deu caps.
Juliol es el bon mes per fer capons. Es trien p
llaslres de cinc mesos o de quatre, de cresta a!li
vermella i ben desaurotll^da. No s'els deixa mtnji
desde el dia avants de l'operació. Poden beure lai
com vulguin. Practicada l'operació, durant les do
ze primeres hores, sols s'els dona pa mullat i !
petites dòsis, i gens d'aigua, fora de la que
el pa. S'els posa sobre palla neta. A les vintlqu
tre hores, si res d'anormal s'ha presentat, s'els d(i
na el menjar corrent.

Agent autoritzat per Vilanova i comarca de la casa
F O
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TURISME
XASSÍS
VOITURETTE
XASSIS-OAMIO
SBDAN
OMNIBUS
Tractors i Arades
E s t o c de p e c e s de recanvi

BADALOTA

J A N E I C R U X E N T
BANCA i BORSA
Oficines Provisionals: Platei ia I I , 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 eni tot
Espauya, favoreix als seus Clients amb els mitjans fàcils i rópits com en els Estats Units, d'efectuair les
operacions de Borsa a Plaç, 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 bursétil, els camvis diaris:; els
del matí a les 10'50, 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 Perpètua Interior 4 per 100,
Nords, Alacants, Andalusos,
Grenses, Colonials, Rio de la Plata
DURANT LES NOSTRES ACOSTUMADES HORES DE DESPATX, gustosament ímformarém
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

Tant guslosa com la dels capó és la carn del
tslre cricit seperaí de ics gallines, I la de polla
ida sense gaíl. La separació es farà tant prompmanifesti la diferència de sexes. Als pollastres
donarà bona alimentació fins un mes avans
Mtar-los, que es quan s'els darà alimentació
luada per engreixar-los. Les polles, un cop seides, s'ha d'esperar fins a vuit mesos per coíar el seu tractament. En son dia en donarem
fetegi's sovln e! galliner, emblanquini's, i fasMfumigacions 1 desinfeccions si convé,

•

•
RELIGIOSA

uinenge VI després de Pcntccoslés.—Cateclsidos quarts d< quatre; a les cinc, exposat ei
l»lm, Rosari, exercicis propis de! mes i Procesrinterior d«l temple com final de! Mes de!

i també de l'ingrés fet el Recaptador del Repartiment d'
utilitats del any últim, en la suma de 1173 ptes.
Son acordats i aprobats varis comptes i pagaments.
El Sr. Alcalde manifesta haver rebut del Sr. President
de la Comissió organiizadora dels Jocs Florals d'aquesta
vila, celebrats 1' any últim, un llibre memòria de dit
certamen pera fer-ne ofrena al Ajuntament., S'acorda
aceptar-lo amb agraïment.
Seguidament son estudiades les bases de! pnestec solli citat a la Mancomunitat de Catalunya per a feir obres en
l'escorxador municipal, i considerant-se gravo8(es per el
Municipi s'acorda desistir de ia realització del mateix, i
que per las Comissions respectives s'estudii de nou e
projecte de les obres per si es pot modificar en el sentit
de reduir-les, i , a la vegada, els mitjans per a portar-les a
cap, per tal de empendre la execució de la millora seguidament per reclamar-ho aixi les necessitats de! siervei.
I s'aixeca la sessió.

tat Cor de Jasús.
i Junta de les conferències tindrà lioc cl proper
lenge, dia 8.
tes:—Demà

a les 6 per Agna Lidia Sommer;

«sa l«s 6 per Carme Bonsoms de Ferrer; Dista les 8 per Joan Cafías, i a dos quarta de 8
ïmilia Vidal de Font (a. c. s ).
mersarl: Dimarts a les 7 1 a 2 quarts de 8 per

ESP'ORTIVA
Diamenge passat contendiren en el Camp d'Esports
d'aquesta vila el «F. C. Tranquils» de Vilafracai» i el primer team de l'«Arbós F. C.» Resultaren vencedors els
primers per 3 a 1.
Uns i altres lluitaren braument per assegurar-se la
Victoria.

«ta Quirse Tinloré (R. I . P.).

• • •
MUNICIPAL
del dia 26 de juny.
niitelxen els Concejals Srs. Mafié, Amlguet* Rovira
ni, presidint l'Alealde Sr. Cruafles.
i dona compte de la nota setmana! d'arbitris de esI llocs públlcf», que importa la quantitat 108 ptei.

IAM
iogant un piano nou o d'ocasió, dintre un número de
oalltats determinades obtindrà V. el plano de pro-

eXPOSICIO

PERMANENT

ió de manubris, canvis de música, sempre
a, sense canviar el piano.

IB mn Pere Mm \mm m
Vilafranca del Penadés

La cursa motorista que tingué lloc el dia 29 del corrent en el circuit Vendrell-Benyeres-Arbós, esdevingué
en aquesta Vila una bella nota de color. Els punts estratègics: viratges de l'Estació, i de l'encreuament de carreteres, així com el passeig de la Badalota i tota la part
de la Vila que dona a la carretera eren curuiis de curio908 que seguien amb interès els moments de la cursa.

Per dintre la població donava bo de veure car els
veins cuidaren de règar-!a evitant d'aquesta manera les
molèsties de la pols. No així en la carretera lliure on el
gran núvol de terra que alçaven al passar brunzents impedia poder comtemplar còmodament la festa esportiva.
Sense cap incident desagradable fou portada a terme
ü e v a t d e d u e s topades aparatoses en ei pas a nivell de
l'estació afortunadament sense cap consecuencia.
•

VARIA
El dia 24 fou portat a les Fonts Baptlsmals d'aquesta
parròquia un formós nen fill de Domingo Miquel i Victòria Collell. Se 11.imposà el nom de Manuel. Acompanyem
als pares en la seva alegria.
Diumenge, en el Centre de Sant Lluís, els petits aficionats posaren en escena la comèdia «En Joan de la
Calma». La concurrència sortí complascuda de l'habilitat
palesada pels petits .actors en l'interpretació dels seus
respectius papers,
La festivitat de Sant Joan es celebrà solemne. En la
seva revetlia mans focs encesos en els carrers de la vila
demostraren que la vella tradició no s'és estroncada. A
les societats recreatives es celebraren sengles saraus que
es veieren força concorreguts, rivalitzant les jovencelles
amb llurs habillaments de temporada d'estiu.
En el dia de la festa en l'Església Parroquial es digué
solemne Ofici en honor del Sant. Lléstima que l'administració deixi perdre la simpàtica costum de donar tot el
relleu religiós a la festa, oblidant-se enguany de l'orquestra que desde feia molt temps acompanyava els cants
litúrgics.
•

Rand selecte i Itiistela (forada

• •

E s t e v e Cruafles
RAMBLA GENER, 2 BIS.
ARBOS D E L PENADES

B -

•

Es troba entre nosaltres En Josep Rabentós, compatrici nostre arribat fa pocs dies de Cuba i que després de
breu estança entre nosaltres retornarà a aquella República acompanyat de la seva família.
• • •
Una galana festa tingué lloc en el fogar de nostre amic
l'acabalat comerciant de vins En Santiago Urgell que
íranscorregué agredivola i plena de distinció, afermant
oficialment el prometatge de sa cunyada l'agraciada jov encelia Na Enriqueta Roca amb nostre distingit amic, fill
d'aquesta Vila, En Bartomeu Escarré.
Rebin la gentil parella nostra mes coral enhorabona
que fem extensiva a les famílies llurs.

• • •
Hom assegura que una empresa d'aquesta Vila està
ultimant les gestions per adquirir un automnibus pel servei de! públic. Veurem amb gust que sigui un fet ben
aviat.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarré : Major, 43
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Obtinguda pel s i s t e m a movilista
Calitat insuperable : Puresa garantida

E L S TROBAREU E N VENTA E M B O T A L L A T S
E N CASA

•

Juny s'ha portat eom funcionari amant de cumplir el
el seu deure. Mentre el calendari no senyalà el dia 21,
abstingué de desfermar ia calor pero un cop l'istiu féu sa
entrada oficialmen': no ha sigut roncer en donar-nos temperatura en la mida deguda a aquesta època de l'any. Això ha fet que els estiuejants comencessin a traslladar-se a
nostra Vila per a fruir de les comoditats de fora durant
els mesos de la calor. Entre elis hem tingut el gust d'encaixar amb les famílies Machiandiarena-Berlin i Romagosa-Rossell.

Vins generosos
de esmerada elaboració pròpia
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Punts de venda

A. Romogosa, Ma)or 18

a E.carré Mafor M

A R B Ó S

J. Ferrer, Mafor 81
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DECORADOR

PINTOR

Major,
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EMPAPERADOR

54-ARBOS

Especialitat en els treballs d'empaperació. Podem oferir en aquast ram
nous mostrnarls, recentment rebuts, tant del pals com de! estranger.

OECOftftCIÒ

D' HABITACIONS

Pintures de mobles i portes, a l'oli i a l'esmoli. Demanis pressupost
avants de començar cap obra amb la seguretat de que us serà avenfatjós.

I

m

de Nuefí y Go. de Chicago U. S. A.
calidades insuperables, servidas siempre con ventaja de prea

Pimentones roriLTn,izadüS de Vera
Depositario

General

J u a n M a s Vidal

Arbós del Panadí

CORRESPONDÈNCIA
Don A. Caimet. - Ataulfo, 14. - 1.° B A R C E L O N A

Preparació de tota classe de pintures per als aficionats

3

Un bon sabó estalvia temps, roba i diners
Íta}
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NOM REGISTRAT

k JMosilc $l\

Ciments de tota mena : Guixi calç hidràulica, : Escales aiguerei
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes 1 balustre
C A L I T A T IfVllVlILLORABLE.

F a b r i c a c i ó exclusiva de

E S C O L L I T ASSORTIT E H OIBUIX0I

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

LLUÍS ROMAGOSA

DOCTOR

FÀBRICA E N SANT M A R T I (Barcelona)

ROBERT,

12

i NORT, 5
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Representant a Arbós:

:-:

E

LL

Per aixecar aigua a qualsevol altura
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 litres a 20 m. altura: 625 pts.
» 1000 »
»
»
»
487 » •
» 3000 »
»
».
725 »
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E s ven en l a

a$a VALLÈS.-Plaíerla
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TELÈFON 81
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Maria Galvez.
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Carrer Majd
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Assorffda amb íoís
els gèneres pròpia de la temporada

ARBÓ.

MATOR, 42
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