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Festa Major
La Festa Major ha vingut i ha passat.
ia vingut sens aquell enrenou que fa que de molt
imps abans se'n parli; I es comentin, alabin o critiquin
ivàries diversions i festes que van projectant-se per
mblnar un atraient programai fer que la Festa superi a
dels demés anys o presenti quelcom d'original que li
d un nou aspecte.
Suprimida la Comissió de festes, la vila apart mancad'entussiasme. Però hom no sap quina és la màgia de
Festa Major que el se'.í sol nom, com acer quepercutelxla
foguera, treu espurnes d'engrescament del mateix
JC de l'indiferència, anusa voluntats, un nou esperit glak dintre tothom i a l'hora precisa tothom es belluga I
ilesteigs queden combinats, com si emportats per l'inèrcia
i celebració semblant durant tantíssims anys s'orgaIzessin i es posessin cada u en son lloc espontàniament,
i promte es diu que les funcions religioses- nucli al
ill del qual s'agombola tota la Festa—seran solemmnism com sempre. Que tindrem sardanes. Que no hi manran diables ni gegants, ni gralles, ni orquestres. Pels
irers es claven cartells anunciant funcions teatrals i
esportives. Es reparteixen programes de les curses
bicicletes 1 dels partits de futbol. Les societats recreai«8 inviten als seus balls de tarda i nit amb l'alicient de
Bes orquestres... Tot un devassall de paper que ens esca que no n'hagi quedat per fer programes oficials.
I arribat el dia hom es disposa a tafanejar i a tastar de
Iço que se'ns ofereix com a Festa Major.
Et primer que sentim són trons i campanes. Oh, les
lalotadores campanes! Han tocat ben brilloses. Van coiçar dissabte al migdia per obrir la Festa i han confiat posant sa nota harmoniosa en el moment oportú de
iadia, recordant les hores d'assistir a Completes, als
Ivins Oficis i a les Processons. Actes religiosos que han
liat amb la brillantor de consuetud. Els faels han omittl'església, on els Oficis s'han celebrat amb pompa
tedralicia, cantant-se diumenge i dilluns la missa a tota
nestra, i interpretant-la la capella de la parròquia el
natts en què la festa fou dedicada a Sant Josep Oriol,
paraula eloqüent del P. Corrons Sj. féu el panegíric
Sant Julià el primer dia i el dels Màrtirs compatrons el
essent els temes desenrotllats «Sant Julià fou la
itge de Crist» i «Els Màrtirs donen testimoni de Crist
lli respectivament. Les processons lluidíssimes ambdós
B, constituint una bella mostra de fe I palesant les simpmb que compta el pendonista N'Andreu Lleonart.
La Festa s'ha anat descapdellant d'una manera contii, sense deixar claps desproveïts de diversió. Entre els
i el dinar en quedaria un: doncs s'ompla amb el
ioresc festival de la plaça, que enguany, mancant-hi
dansa i els xiquets de Valls, resulta algom descoitt, La tocada de sardanes li infón vida; i d'entre el eaos
iipectadors quelcom es remou, s'ordena i s'organitza; i
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Negocién tots els cupons venciment priímer del corrent, i els del DEUTES INTERIOR, EXTERIOR I
AMORTITZABLE 4 per 100, i OBLIQACIIONS TRESOR de venciment primer d'Octubre próxitm.
Compra-venda de valors al compta, i per compte
dels clients.
Admetém valors en Compte corrent i era Custodia,
abonant als interessats els respectius cupons des de'l
dia del venciment.
En els comptes corrents de la Classe Oibrera, aboném els següents tipus d'interés:
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 impoeicions a plaç els liquldém
per trimestres naturals, a l'igual que'Is cupóns.
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; 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) JARRAGOAA.
C a i x a A u x i l i a r : *Borst de Tarragona-», Rambla de Sant foan, 27.
ALTRES

AGENCIES:

Torredembarra i Morell

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA
d'endemig del desordre es destaquen 1 s'aixamplen les
gràcils anelles de dansaires que rítmicament oscil·len.
I portant dintre la cadença de la dansa altres rodones
es formen més tard, més prosaiques I més positives, al
volt de la taula. Les primeres hores d'aquesta, sense la
passada de les danses, transcorren silencioses.
El Camp d'Esports té les banderes arborades. Seguim
la corrua de gent que s'hi dirigeix. Hi entrem. Hi veiem
grossa gernació tots tres dies. Qui no és aficionat als esports troba la sala de ball oberta, 1 a qui no ama encauarse, l'orquestra de la Societat d'Agricultors, interpretant
algunes composicions, al Portal Nou, i «La Principal del
Camp», executant sardanes, a la plaça, li fan passar agradosa l'estona.
Les diversions de la tarda estan per acabar quan el
campaneig anuncia la sortida de les processons. Aquestes
s urten omplint son curs de la Festa religiosa i popular. Un
cop entrada amb tot son seguici de gralles, atabals, orquestra, trons, carretillades, rodes de focs artificials..., és
precís que l'enrenou no pari fins ésser hora de sopar. I la
plaça s'ompla novament de l'aldarull de les danses, i acaba la cosa amb un intent frustat de carretiliada que quasi
no val la pena d'esmentar.
EI sopar es fa un xic apressat, perquè aviat serà hora
d'anar al teatre o al ball. I encara, abans la cobla «La
Principal del Camp», es troba espai on inquibir una audició de sardanes, i de més a mès aprofita els entractes per
t reure el regust de la La Muerfe Civil, assegurant-nos
amb el plany de la tenora que sona com un lament enyorívol de que es deixi perdre la beatltud de la nit plàcida 1
lluminosa per les truculències del dramon. O be son les
serenades que donen un avant gust de les filigranes de
que son capaces de fer les orquestres en la interpretació
dels balls. I no hi manca el típic vals cargolat, tocat amb
una empenta que dona impuls als balladors per començar
a giravoltar. I tantes ganes encomanen de ballar que les
sales queden curulles resultant els balls lluidíssims. I entre teatre i balls les nits queden plenes 1 les hores de dormir escasses.
Els carrers tots els dies s'han vist animadíssims, sobretot a les tardes 1 vetlles, pels forasters que arribaven
atrets per les festes esportives i el renom de nostres
processons.
Contribuí a fer agradosa la Festa la supresió de les
dues molèsties de l'estiu: calor i pols. En la minva d«
temperatura la vila no hi tingué art ni part: te d'acceptar com tothom ço que li es donat. Pero tingué manya en
suprimir la pols, regant els veins els carrers^ el Municipi
l'Avinguda de Mossèn Cinto, fent així agradívola l'arribada a la vila 1 l'accés al Camp d'Esports.
I transcorreguda la Festa Major, tothom ha quedat laç.
Dimecres és mandrós, peró cap al tard encara velem qae
tè ànims per ballar-ne algun al so del piano.
TAFANER

BADALOTA

Festes Esportives
Hom
llegeix en els pogrames de l'Agrupació
Deporliva: Diumenge: interesant partit de Futbol
entre ela primers equips P. G. Barcelona i Gracia
Esport Clnb. Veritablement l'esforç era gran 1 atractiva la combinació, ço que feia preveure un grós
èxit. Dificultats sortides a última hora motivades pel
Barcelona tirà per íerre aquell projecte, i es concerta l'encontre entre els Segadora de! Barcelona i els
Tranquils de l'Europa. Excessivament tranquils
deuen ésser els Srs. de l'Europa, car no es van
presentar. Per fi a l'hora anunciada per començar
es presenfan a! camp
dels Segadors i l'I í local.
Es disputen una copa donada per En Joan Pic i Pon
f es queda amb al trofeu l'Arbós pue bat a son
contrari per 4 goals a 1. El partit sens ésser un seguit de filigranes té moments de certa visualitat.
Dilluns.—Les curses de bicicletes son un èxit
acabat d'organització i de públic, que acudeix nombrosíssim a presenciar ies 1 en surt altament satisfet. :"
SE Í:.
Í1: { ^ ; r v i " "
'^Ciirséhdè debütanís.—Obtenen- els prfemfe ela
corredors següents: Primer premi, Copa «Sanroma»
Parés II; segon premi, maniliar Canals, Vilanova;
tercer premi, objecte d'art Quinovart i Escoda,
ÓUixéns; quart premi, medalla de plata Royald-Eafleld Moraté. " '
'][
Cursa nacional.—Primer premi, 100 pies. Alegre (a) Mano; Segon. 60 ptes., Llopis; Tercer, 30
ptes., Trresserres; Quart, 10 pies., Hewiíson; Quint,
iinaraiiípolla de.Xampany, Ferré.
Cnrea comarcal.—Primer premi, gran copa
Laureà Moreno, Pascuel; Segon, tubulars Bergougnan, Oíiixens; Tercer, maniliar Monpeó, Romagosa; Quart, Objecte d'art Guasch, Rosaot; Quint, Fanal de bicicleta Mas, P a t é s ï.
Dimarts.-—Partit de Futbol entre els primers equips de futbol Vendrell F. C. 1 À r b ó s F . C.
Hi havia verdader interès en presenciar aquest
encontre. El temps desafavorí un xic la fes??,; e! cel
encapotat privà de veure's el camp pis com es presumia.
El partit en si es desenrotllà molt més bonic que
el del primer dia; els dos equips, principalment el
nostre, els hi manca tècnica futbolística; no es
veuen passos precissos i la major part del temps
se'ls veu senzillament pilotcjar.
Sots les ordres de N'Emili Blai s'arrengleren de
la següent manera:
Vendrell: Nin-Vidal, Colet Martin, Trayner, Planas-Líeó, Mascaró, Barnadas, Ivern, Cubota.
Arbós: Glmeno-Nualart, Romagosa - Guasch,
Bertran, Mas-Rovirosa, Gomà, Llorens Just,
Nualart II.
Surt el Vendrell passant la pilota a l'ala esquerra;
centra Cubota 1 Gimeno esquiva menant la bala a
còrner. É s tirat sens conseqüències. Altre còrner
contra l'Arbòs que para molt bé Gimeno. El Vendrell es fa amb la pilota i domina durant una estona.
Gimeno para un bon xut. Off-slde del Vendrell, que
no ho és. Xut del Vendrell que toca al pal; és rematat i Gimeno bloca. Arrencada Arbós. En Gomà s'
apodera de la pilota portant-la fins als defenses
vendrellencs, va a còrner. Es firat i aclareix la defensa vendrellenca. Off side Arbós. Arrencada -Arbós. Mans contra Arbós. Frek-kik contra Vendrell,
sense conseqüències. Arrencada Arbós que acaba
en off-slde. Colet tira la pilota; Cubota centra i para Gimeno; agafa l'esferic Lleó que centra precís
repetint molt bè Gimeno. L'Arbós avença sens conseqüències; els devanters vendrellencs s'apoderen
de la pilota i es precipiten sobre la porta groc-negre
esquiva Gimeno desviant a còrner. Aplaudiments.
Tornen els devanters vermells a fer-se amb l'esfèric; centra Cubota, I Mas, interceptant la passada
la llença fora del camp. Dos off-sides contra A r b ó s .
Un altre que no ho és. Mans contra el Vendrell.
Arrencada bonica dels davanters arbossencs que
interromp una entrada colossal de Colet qui envia
la bala als seus davanters; off-side Vendrell. Arren-

cada de l'Arbós, centrada bonica de Rovirosa que
es repelida. Rovirosa xuta al pal. Els vendrellencs
es fan amos de la pilota passa Barnadas a Ivern
qui xuta 1 marca l'únic gol de la tarda; és aplaudit.
Canvi de Romagosa i Bertran. Arrencada de l'Arbós: xut fulminant dé Llorens que toca l'angle; xu t
Rovirosa que para Nin. La pilota passa als domenys dels vermells. Ivern xuta i para molt bé Gimeno. Escapada de Llorens, que intercepta Colet.
Off-side Vendrell. A tres quarts de sis acaba la primera part.
:
Surt l'Arbós que porta la pilota fins a la defensa vermella, Rovirosa xuta a fora. Arrenca del Vendrell. Sortida bona de Gimeno. Mans de Nualart,
Penalty contra Arbós que Colet tira a fora, Aplaudiments. Gimeno tira el kik recullint l'esfèric
Guasch que passa a Rovirosa el qual centra; recull G o m à i xuta a fora. Escapada de Cubota.
Bertran tapa el jugador; Gimeno surt i aclareix.
Off-sldn del Vendrell. Arrencada del Vendrell; xut
que toca al pal. Passada de Just a Nualart qui
centra, allunyant la pilota, Colet. Còrner contra
Vendrell. Avenç de l'Arbós tallat per off-side; Llorens es fa amb !a pilota; passa a Nualart qiji centra bé; Gomà amb el cap la tira a kik. Domini de
l'Arbós que dura llarga estona. Passa força temps
sense cap falta. Off-side Arbós. Continua el domini de l'Arbós. Mans de just davant la porta del
Vendrell. Els arbossencs es creixen. Batibull a la
porta del Vendrell que aclareix Colet. Arrencada
de! Vendrell que inforromp Bertran. Torna a domi nar l'Arbós. Els davanters grocs-negres s'entenen
força: Llorens, Gomà, Just i Rovirosa juguen moll
bé. Off-slde de l'Arbós que no ho és. Batibull a la
porta del Vendrell; la pilota va a kik; mans de Romagosa. Arrencada de l'Arbós: centra Nuarlat,
menant la pilota als peus de Romagosa qui es troba
desmarcat davant la porta del Vendrell desemparada: el gol sembla inevitable. Romagosa pífia; té
una mala tarda. Arrencada del Vendrell. Frèkik
contra Arbós que tira Trayner sense conseqüències
Off-side del Vendrell. Arrencada I combinació bonica devanters arbossencs. I s'acaba el partit.
L'àrhrit complí molt bé amb Imparcialitat i justícia essent del gust de tothom el seu comès.
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Ningún otro fabricante en el inundo entero ha sostenido tan
persisíentemente la calidad de sus pròductos,
y con tanta deteminación mantenido los
preciós tan sumamente
bajos.
De manera, que al
comprar p r ò d u c t o s
Ford,- no sólo experimentarà la satisíacción
de haber elegido con
acierto, sino de h'aber,
adcraàs, economizado
dincro.
A plazos si as/ se «fesca

Pías. 6.1

Ptas, 2.64

Ptas. 4.201

Se itiiDfnlstran boAl
xas o nemniticos
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Muerte Crvil.-La Teta 6ailinaire

En el dia de la Festa Major I davant d'un públic
no massa nombrós, la companyia d'en Jaume Borràs, ena representà les susdites obres.
Tots sabem la poca valor artística, per no dir
nul'la, del drama d'en Glacometti. No ho diem nosaltres: ho han dit en tots els Ions I en tots els
Idiomes la major part de crítics teatrals. Una sola
qualitat té: la de que un actor pot llulr-s'hl; per això el veiem anunciat sovint.
Però quan el que interpreta aquesta obra no és
un gran tràgic: un gran artista en tota l'extenslò de
la paraula, el públic no pot trobar-hi cap interès.
I això és el que va passar diumenge. En Jaume
Borràs interpretà d'una manera superba el momerit
de la mort: les convulsions produïdes per l'cstrignlna sap simular-les de faisó sorprenent; però en
tota la resta de l'obra no sabé matisar: no féu ressaltar els contrastos del gènit, adés violent adés
carinyós I humil, de Laurenci, i ens resultà una interpretació d'una monotonia aclaparadora. Sols
en la relació del primer acte hl hagué moments
en què l'emoció començava a corpendre'ns; mes
tot seguit quedàvem desil·lusionats per aquells
canvis de veu tan fliígits, que—encar que siguin
un recurs per arrencar aplaudiments de la galeria
—el
bon gust d'un actor hauria de desterrar-los
per sempre. Els demés que prengueren part en la
representació de La Muerte Civil sols cumpliren
per sortir del pas.

Agustí Cabí
Agent autoritzat per Vilanova i comares

Un bon sabé estalvia temps, rota I

Sabons
NOM
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Fabricació exclusiva d

LLUÍS ROMÀGOi
F A B R I C A k S A N T M A R T I (Bar?

BADALOTA
En canvi el xamós quadreí de Camprodon fou
La primera part molt bonica, quedant dos goals
ínlarpreíaí molt escaienlmenl per par! de lots, i el a un a favor del Vendrell; el primer del Vendrell,
públic ea refeu un xic de la mala impressió que li off-slde.
A la scgotta part no s'hi veú cap joc; pilota va,
lavia causat el drama.
Com a fi de festa, en Jaume B o n à s ens recità, pilota ve. El Vendrell aconsegueix fer tres gols m é s ,
com ell sap fer-ho, La Bandera i E l Japet i la Je- un de penalty, i per fan queda eq posressió de la coleta d'en Gnimcrà; L'atzavara d'en Pitarra, i L a pa «Plandlura» que es disputaven.
llengua trocejada de F. Rahola, escoltant llarga
L'àrbrit imparcial, pero no en sabiia prou. Que
aplaudiments.
en un partit sols es marquin dos off-sides, quasi no
MIRA-PR1M
es comprèn.

àlguns consells a l s que i n t e r v e n e n
en els J o c s F l o r a l s
I.—L'objecte artístic inspira una invencible malfiança.
Cal no oblidar-ho. Encara que l'objecte hagi estat comprat expressament, tothom creu que es un mort, es a dir
present de noces que va rebre ei generós donant fa anys
que ara lliura amb la secreta satisfacció de quedar be
lense cap sacrifici.
I II,—En el Jurat poden encabir-se poetes, prosistes,
tóoriadors, pintors, escultors, músics, propietaris, ramaers, esportistes, etc. etc. No mes cal, com a condició inIspensable, que hagin llegit la Oda a Barcelona d'En
'«rdaguer, i que coneguin, de nom, en Joan Maragall.
lo hi fa res que no sàpiguen escriure en català; llur colesa es limita a llegir.
11!.—Els membres del Jurat que siguin poetes i que
lliguin intenció de tirar a altres Jocs Florals, han de mide no practicar el toquem i toquem d'una manera irçasidesvergonyida. Guardar les formes sempre està bé.
IV. —No es ben vist que els senyors donants abusin
íia facultat de designar ei tema. Sempre serà un símtola de crueltat permetre que en un cartell aparegui aquest
igraf; «Vint-i-cinc pessetes, d'En Pau Cularons i Satanella, al millor estudi sobre: La patata primerenca: el
nu passat, el seu present i el seu esdevenidor.—Possible
íiluencia en els problemes socials, polítics i religiosos.»
V. —Aparentment la Reina ha d'esser designada pel
ita guanyador de la Flor Natural. De fet, ha de desigpr-la el Comitè organitzador, únic responsable de l'éxit
(esta.
•
1 VI.—Tan interessant com la Reina és el pare de la
lelna, que ha de pagar, ultra el vestit de la seva filla,
iguna mena de refresc per als poetes i per al Jurat.
VIL—El mantenedor no ha de fer mai un discurs que
|iri mes enüó de dues hores. L'ideal és que no passi dels
jtu minuts. Peró l'ideal sempre ha estat inassolible. *
VIU.—Els poetes han de llegir de manera que el púllcentengui, al menys, les paraules de llurs versos,
IX. —La Reina i el poeta de la Flor han de mirar de
«ensopegar en pujar les escales de l'estrada presidenil. Si, tanmateix, ensopeguen, no cal que es capfiquin
el cosíum. El públic ja hi compta.
X. —Els organitzadors han de recomanar als músic»
«e no toquin gaires pasodobles, jotes i aires andalusos.
iblic potser arribaria & adonar-se que no es aquesta la
«isicB escaient,
CARLES SOLDEVILA
La Publicitat ú<à 14 d'Agost de 1923).

NOTES

COMARCALS

SANTA OLIVA
Amb moliu de la Festa Major, es celebrà dijous
passat un partit da futbol entre, el Vendrell F. C. i 1'
ürbós F. C.

CRÒNICA ARB05^eNCA

M E L D E ROMANÍ

Pi AM©
Llogant un piano nou o d'ocasió, diutre un número de
lensuaütats determinades obrindrà V. el plano de prolletat.

EXPOSICIÓ PI

rà palla, arena, o terra trida a fi de que l'aviram
pugui salisfer el seu instint de revolcar-se. Si es
disposa d'espai suficient al costat de cada dormitori i cebert s'arranjarà un petit pati per aviar-hi
ics gallines si fa b ó . Es convenient que en aquest
pati hi creixi herba, farralje, sembrat o vegetació
natural. A fi de que no manqui mai aquesta verdura
natural, es dividirà aquest patiet en dos per mitjà
d'un filat. Aixi, de primer, es pot tirar cl gallinam
a un cantó i quan ha esgolat l'herba s'el fa passar
F.
a l'altre; i es dona temps a que l'herba rebroti.
Alternant d'aquesta manera mai falta verdura
natural.
Amb aixó es té un bon galliner. Setembre i
Octubre són els mesos més adequats per establirRELIGIOSA
lo. En la nota del mes d'Octubre continuarem les
Diumenge 15 després de Pentecosfès: Catecisme de indicacions sobre aquest lema.
perseverància a dos quarts de dotze i a la tarda doctri• • B
na a dos quarts de quatre, i a les 5 rosari, visita al Santi...
VARIA
sim i plàtica. Divendres a dos quarts de vuit comunió
Al M. I. Sr. Dr. En Joan Boada i Camp, fill de Vilapels socis de l'Apostolat del Sagrat Cort de Jesús i a
franca del Penedès, emparentat amb amics nostres d'ala tarda junta de les Conferències a les sis.
questa vila, adrecem la nostra entussiasta coral enhoraDilluns 1 els tres dies següents aniversari per Mn. Quirbona per l'alta distinció de que ha sigut objecte per prat
se Tintoré Pbre.
del Rei, amb el nomenament de Canonge de !a Seu barMisses; Demà a les 7 per Agna Sommer, a dos quarts celonina, en premi dels valuosos serveis prestats a nosde vuit per Josep Sans Hugué; dijous a les sis per Car- t ra diòcesi des de l'any 1909, en pue el malaguanyat Dr.
me Bonsoms; i dissabte a dos quarts de vuit per Emília Laguarda el nomenà son Secretari de visita, i que desemVidal (a, c. s.)
peny actualment amb encert el càrrec de Secretari de
Des de demà el rosari es dirà a les set, i des de diuCambra i Govern.
menge prop-vinent la primera missa els dies festius es
• • •
dirà a dos quarts de sis.
Dijous
fou
portat
a
les
fons bapílsmals un xamós nen
m m m
fill
de
Salvador
Sans
i
Antònia
Borràs. Se li imposà el
AVÍCOLA
nom Julià. Acompanyem als venturosos pares en la seP E R A L M E S D E S E T E M B R E . ~ B n la nota
va alegria.
d'Agost oferirem donar les regles per l'establiment
• • •
d'un galliner en les degudes condicionis. A tal emAvui el Sindicat Vitícola Comercial d'aquesta vila cepresa venen emmotllades les pràcliquesi de Setembre
lebrarà reunió ordinària.
f Octubre. En efecte: ta població del galliner pre• • •
senta en aquest mes un aspecte desasstrós: les gaAvans de la Festa Major es netejaren totes les entra"
llines acaben la posta i a no ésser pesr les polles
des a l'Arbós que per haver-hi poc tranzit hi ha la made cinc a set mesos no es recolliria nii un ou, É s
la costum d'embrutar tirant-hi el que fa nosa a les cadoncs, un moment oportú per arreglar, modificar ses.
0 traslladar els galliners, ja que durant el dia es
Es llàstima que els veins no secundin a les autoritats
pot deixar anar el gallinam per fora i ai la nit basta
en mantenir nets aquests llocs i els tornin ja a fer serrecollir-lo en qualsevol local apropósilí.
vir per tirar-hi inmundicles donant una llastimosa idea de
Els galliners poden tenir per base; la reclusió com entenen la netedat.
perpètua de les gallines o bé el deixar- les en lliberProcedint aixi, tal volta s'assolir que qualque mostat durant el dia. Quan Ics gallines ham de passar segaire pugui dir, amb raó, que la tàcita de plata, quedia i nit en un recinte tancat (el petit oorral casolà, deiem l ' altre dia, es converteix en galleda d'escomel parc avícola d'un aficionat, que l'estableix a briaire.
• • •
l'hort o al jardí) s'escollirà per instal·lar cl galliner
Advertim al públic posi cuidado en examinar els bitun tros de terreny ben orientat i que hi toqui el sol
des de la soitida. S'hi construeix una caseta amb llets del Banc d'Espanya, emissió de 30 de Juny de 1906,
els materials que siguin més economies (rajola, car s'ha comprobat en corren de falsos.El falsificadors, segons diuen els entesos, no devien
uralita, tàpia, fusta, etz,^ i de dimensionis proporcioésser
gaire manyosos. I diuen també que les diferències
nades al número de caps que hagi de eixopluxar.
més notables entre els bitllets llegitims i els d'imitació
Una caseta de tres metres per cinc, de superfície,
són les següents: Els dolents tenen mes feble l'impresió
1 dos d'alçada és sufisient per vlnticinc o trenta de les xifres dels angles superiors de l'anvers. Les cares
gallines. A la paret que faci de fasana s'hi dispo- de les matrones són de dibuix defectuós, i els vestits bos a r à un portal i una finestra. Ni a la paret del fons
rrosos, així com també el banc on s'apoia la figura de la
dreta. L'orla que serveix de marc ès defectuosa, i el fons
ni a Ise dels costats no s'hi farà cap obertura,
es més clar que en els llegitims.
doncs, és precís evitar les corrents d'aire que són
Al revés, el colorit es més fort que el dels bons, i la
mortíferes per les gallines. Ç o que pot fer-se és
numeració ès feta amb tinta més vermella.
suprimir la paret de la façana: llavors és com si
les gallines estessin a ple aire, en el qual poden
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
dormir impunement. El pis del dormitori ha d'ésser
Representant a l'Arbds : Ratnón Escarrà : Major, 43
fort: enrajolat, emporlanat o de fusta. Ha de tenir
una lleugera inclinació per facilitar i'escórre's l'aigua quan es renti.
Els saltadors es posaran tots a la mateixa alçada de terra: a vuitanta centímetres; i amb quaranta
c enlfmeíres de separació dels uns als altres. Cada ga- O b t i n g u d a pel s i s t e m a m o v i ü s t a
llina d'un volum mitjà ocupa vint centímetres, en un
metre, doncs s'hi agojaran bé cinc gallines. Es
Calitat insuperable : Puresa garantida
posen tots al mateix nivell, perquè disposats a diferentes alçades les gallines tenen tendències a
Preus e c o n ò m i c s
posar-se totes en els més alts 1 estan apretades. Al
J
I
-i
A. Romagosa, Major 11
costat del dormitori s'hi aixeca un covert ocupant ——
el doble o triple espai que el dormitori, que serveix
i^m.morH
d'eixoplug per les gallines els dies de pluja o de
J. Ferrer, Major 31
ES Cl 3
saM^-'
lloc d'estada durant cl dia quan se les té cautives.
El pis d'aquest cobert no ha d'ésser dur: s'hi posa-

I E N T

Secció de manubris, canvis de música, sempre
«oderna, sense canviar el piano,

liP NIII-S. m Mm \im\m m.
Vilafranca del Penades

Punts de venda

BADALOTA

CALAFELL
PINTOR

DECORADOR

B A N Y S , CAFÈ I

EMPAPERADOR

Coberts des de 5 pessetes

Major, 5 4 - A R B O S

Servei

Especialitat en als treballs d'empaperació. Podem oferir en aquest ram
nous mostruaris, recentment rebuts, tant del pais com del estranger.
D E C O R A C I Ó D' H A B I T A C I O N S
Pintures de mobles i portes, a l'oli J a l'esmalí. Demanis pressupost
avants de començar cap obra amb la seguretat de que us seré avenlaljós.
P r e p a r a c i ó de t o t a c l a s s e de p i n t u r e s per

ROSEND M A R T I
Dipòsit de

Bcnslna $
O

L

Jfmik

Gener,

JCidriolic Casa JULIVERl

CULiTiüT I M M I L L O R A B L E .
E S C O L L I T « S S O R T I T E N DIBUIXOS
No compreu se'ns visitar avans aquesta acreditada casa. Vegi's catàlec i preus.
DOCTOR

ROBERT,

12

I

I^IORT,

5
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Carrer Majoi
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Ciments de tota mena : Guix i calç hidràulica,: Escales aiguerei
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balustre!

Arbós

Foto-Eitttdi Attnirall
de

d'autos:
Desde Vilafranca, a les 9'00 mati i 2'00 tarda.
» Monjos,
»
9'10 »
2'10
»
> Arbós,
»
9'30 »
2l30 »
» Gornal,
» Bellvey,
> Vendrell, a les 10 mati i 3 tarda.
» Calafell a la platja

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

aficionats

Fíbrica de

Casetes i roba per a banyar-se

3

Major, 15
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