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FELICITAT
La fclicüat, d'imperiosa necessitat pel ben viu't, ha sigut obgecfe de molts escrits. Jo també vul
llr algom sobre aquest ideal formós entre els fornosos.
LA FELICITAT LA CREEM NOSALTRES
Per sentir nos ditxosos ens tenim de crear la
elicitat dintre nostre: en l'ànima. La felicitat igual
|ue la tristesa la portem en nosaltres mateixos i
m acompanya arreu on anem.
Algunes persones creuen que la felicitot es treia; i la busquem fora d'elles en les diversions, deilljos, plaers, viatges, etc. però inútilment; sino la
por/en amb ells no la troben. Els homes busquen
a felicitat per lots els camins menys pel verdadar.
buscant felicitat, ço que troben molts son desenlanys. E« veritat que en el decurs de !a vida teIm que passar per coses que ens indueixen a
reure que no es possible assolir la felicitat; que
tnim dies i hores alegres i altres de tristes, 'però
i felicitat està en sentir-se satisfet en qualsevulga
Ircunslància que ens Irobem: que no importa les
oses que puguin venir, l'essencial es eninotllar-se
el'es amb contentament.
La felicitat consisteix en estar satisfets de ço
u« posseïm. El que no te aquesta conformitat no
oi ésser feliç. A mes el temps borra nostres penes
tns fa lluir ei sol altra vegada. Poques persones
ilha que no en tinguin algun de dia feliç; però jo
«vial gent que mal ho es de felissa; i no ho es
ni senzillament perquè no tracten d'esser-ho.
L' EGOISME ES ENEMIC DE LA
FELICITAT
Els egoistes mai viuen feliços. La Caritat es
m dels principals fonaments de la felicitat. Doneu
sereu feliços. Si no podeu donar materialment,
loneu en la forma que pogeu, però doneu. No sae
l u i'hislòria de l'home que no va conèixer la feliilal fins que va fer la primera almoina? La satisiccló d'haver fet feliça a una altre persona amb quelomseu, va fer-lo feliç a ell. Aquell dfa va sentir
«gonasnent d'haver passat la vida procurant no
tes que per ell. Deu i l'experiència ens ensenyen
pe ço que donem ens es retornat tant si es un doliliu material com si es una ajuda d'un altre
lasse.
PREOCUPACIÓ ES U N ALTRE ENEMIC
DE LA FELICITAT
Devegades ens preocupem de coses nimies que
li tenen la pensa ocupada hores i àdhuc dies,
límnt-nos la serenitat necessària per cumpllr
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ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA
mb nostres ocupacions; I el resultat es qua no
fem res ben fet, I que la nostra salut en val de
menys. Com que la major parí de la preocupació
son per coses que han passat o tenim por que
ens esdevinguin, resulta que si son passades
ja no podem posar-hl remei i quan mes aviat ens
les triguem del cap millor. Fent-ho així trasmudarem la preocupació en felicitat. SI la preocupació es per coses pue temem o imaginem que ens
han d'ocorrer, la mateixa preocupació ens lleva
les forces necesaries per evitar els esdeveniments
i ens priva de poguer trobar un camí o remei per
lliurar-nos d'elles.
Perquè pensar que la vida es una tragèdia; i
perquè fiar-nos en ço desagradable que passa
en el mon quan el bo el supera en f r a n part? Els
pensaments pessimistes, son precisament els que
ens priven de la felicitat; i els optimistes son els
que ens fan sentir ditxosos. Havem de recordarnos mes de les coses agradables I oblidar les
enutjoses.
La vida es molt curta; i com la ciència ens
ensenya L'home viu mes o menys segons ço qae
f a c i de la seva vida. SI voleu escursar-vos encara
mes els vostres pocs anys de viure no teniu de
fer mes que privar-vos de Iota felicitat i deixarvos dominar per les penes d'aquest mon.
L'EDUCACíO C O M UN PRINCIPI DE
FELICITAT
Realment sembla inversemblant que haventnos ensenyat les escoles d'aritmétlca, historia, geografia, i demés assignatures no s'hagin preocupat
d'insinislrar-nos per fer-nos homes grans; com
conduir-nos be en la societat; com viure feliços,
1 estrany es també que ens hagin deixat en l'ignorància respecte la manera d'excercilar nostres potencies mentals que son l'instrument de nostra
educació i nostra prerrogativa d'essera racionals.
En les escoles de nostre païs, com escepció d'altres nacions, s'hl ensenya i'História Sagrada,
peró no la seva significació o doctrina, que es
precisament la seva esència la qual als nois I
noies jovenefs no els es possible descloure lleginla sols com una rulina. Déu ens fa ben clar en
1 es seves ensenyances que tenim de viure joiosament. Els maieixos màrlirs que moriren per la
Religió gaudien amb els turments que els foren
imposats. Les ensenyances de Déu es tindrien
de perfeccionar en nostres escoles. Dintre de poc
en les escoles públiques dels Estats Unils s'hi ensenyarà la Bíblia. Associacions poderoses estan demostrant que es d'urgent necessitat de fer-ho. Hi
ha moltes coses en aquest mon que necessiten
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ésser meiioradcs I encara qua sembii estrany les
deixem per demà. Ço que era bo fa vint anys avui
no va! res. Déu ens dona l'inteligència i després
de tants anys que fa que'l monexisleixsemblaimposlble que encaranosàpiguem fer us adecuat d'aquesta poderosa facultat. AI contrari, vivim com els
animals sols ens ocupem d'agavellar riquesa material i no ens recordem de l'espiritual, si exerciteiié
l'intelecíe es enginyant coses perla destrucció de
nosaltres mateixos. A l'harmonia del bon viure ni
lloc en nostra pensa li donem.
LA INFLUENCIA DE L'AUTOSUGESTIO EN LA
FELICITAT
; |
Està provat que molta gent agafa malalties i
empitjora! fins arriva a! sepulcre per que vol; el mateix, que, no es feliç perquè no vol. La causa no es
altre que el no saber regir nostre pensament: nostra aclitut mental enfront dels aconteixemenls de la
vida, dubtant de l'éxit de nostres esforsps, no
creient en la felicitat, no reaccionant contra els temors de que el dia menys pensat ens pot atacar
renfermefat. El poder del pensament sobre eh cos
humà i la manera d'exercilar-io ha estat una de les
mes meravelloses conquestes que el mon ha vist.
Si a les escoles s'ensenyés als nois i noies la manera de practicar-lo arribaria un dia en que la raça
I la nació assolirien nu alt grau de perfecció. Llavors esdevindrien Innecessaris el manicomi i la presó; desapareixerien les guerres, pestes... i la humanitat viuria millor. A la persona que desitgi posar
cn pràctica aquest poder, li recomano l'estudi dels
llibres de M; Cane perquè son els mes simples i
mes pràctics; els de mes veritat i valor, Fent bona
pràctica d'autosugestió, qualsevol pot coiretgir-se
sigui el que es vulgui el defecte que tingui, pot curar se moltes dolències, evitar-se malalties i allunyar dolors i penes; es dir pot esdevenir un individu u mas perfecte 1 feliç. Tot ço que requereix, es
dirigir nostre pensament vers idees de sana moral
i salut perfecta.
LLUÍS AM1GUET
Evansville, Agost 1925.
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CASOLANES
VI

El beli daler de gaudir de la dolça emoció de
sentir-se llegit per uns ulls forrnosos ens dona gosadia per continuar nostra prosa malgrat en surti
insípida i mal engiponada. Però una circunstàncía
creiem que contribueix a fer-la quelcom agradosa,
i es que les Casolanes venen a ésser un diàleg en
el qual vosaltres sou un dels interlocutors, amables
lectores, i sabut és que allà on vostra personalitat
s'hi presenta tota mena de sospita n'es esbandida.
Selvaguardats, doncs, per vostre somriure benèvol
que els lectors veuran transparentar al Ira vers d'aquesles ratlles, anem a exposar a continuació ço
que ens manca dir sobre el rentat de la roba de fibra vegetal.
En la casolana anterior havem examinat quines
matèries impurifiquen les robes i els agents que la
naturalesa I l'indústria ens donen per eliminar les.
De la correspondència entre les propietats d'unes I
altres neixen les tres operacions que integren el
rentat total i que son: pasar per aigua, bogadejar,
i rentar la bogada.
Ei passar pèr aigua te per objecte: eliminar les
substàncies albuminoides les quals vegeremqueno
més eren solubles en l'aigua freda; les grases que
poden ésser arrastrades pel sabó i part de les substàncies inertes. En aquesta separació hi intervenen
operacions mecàniques, físiques 1 químiques. Mecàniques: e! fregar amb les mans, el picar amb la
pala, l'efecte de l'aigua que al ésser vigorosament
expulsada al exprémer la roba arrastra les sublànsimplement adherides. Físiques: disolució de les
substàncies solubles en l'aigua. Químiques: acció
del sabó sobre les grasses.
L'aigua en que es passi per aigua ha d'ésser
freda o lleugerament calenta a fi de no coagular les
albúmines, i contribuir per tant a fixar taquessobre
la roba. Per a rentar en fret els sabons mes econòmics són els rics en acid oíèic, com és ara e! d'oli
d'oliva. Amb aigües calcàreas o salades el sabó

que dona millor resultat es ei que conté una quantitat prudencial de reïna del tipus de l'àfiíònienat
coco^fec, cares bastant-alcalí i espumòsT Si la
roba es posa a estobar amb aigua de sabó, es
contraproduent l'ús de solucions de sabó massa concentrades; Spring ha demostrat que les solucions al
2 per cent,' actuen menys enèrgicament que les al t
per cent sobre tot amb relació amb les substàncies
Inertes.
Les taques accidentals que poden ésser cultes
per llegiu calent al passar bogada i esdevenir indelebles si no han desaparescut per l'acció del sabó
al passar per aigua, s'han d'elliminar abans d'encossiar. Indicarem alguns procediments.
Les de pintura, barniç, reïna i petroli marxen
amb aiguarràs o benzina.
Les de tinta i rovell fugen arah sal d'agrelles
que ha d'usar-se amb precaució per ésser verinosa.
És posa una capa prima d'aquesta sal sobre la taca i s'hi deix caure aigua calenta gota a gola. De
sapareguda la taca s'esbandeix ben bé la roba amb
aigua, sens torbar-se car ei teixit es cremaria, i bona la
fariem, lectores, en lloc de taca tindríem un forat.
Pot empiear-se també una solució de protoclorur d'
estany (200 grams de sal eslànnica i 500 d'àcid clorhídric per lílrè d'aiguay.'Si la tinta es .Vermella .,fa
IreuTàcid làrtric disolt eh aigua; Aquests procedimen's tao sols són aplicables en robes blanques.
Per les de color iej so! agent Inofensiu es la llet;
sols té l'inconvenient de requerir puciència: es sumergeix la part tacada dins de llet calenta la qua!
es va renovant fins a haver desaparegui la taca. Sl
en queda una mica de rastre fuig amb una ensabonada. Pot seguir-se també cl següent procediment.
Es mulla la part bruta de rovell o tinta amb sulfhldrat amònic. De moment rebreu un surt, car les taques tornaran negres. Rctttéü-les bé amb aigua clara soia. Sumergiu-les a continuació durant una
quants minuts èn una disolució mòlt diluida d'àcll·l
clorhídric, i les taques aniran desapareixent. Renteu les un cop eliminades. Les de tinta també s'eliminen usant, primer, àcid clorhídric al 1(4 que treu
la sal de ferro que entra en la composició de la tinta
i després es tracta per un descolorant que pot ésser
legla. Per tintes d'anliina donen bon resultat l'alcofoll i el cloroform.
Les taques de matèries colorants d'origen vegetal (fruites, vi, suc de flor c t c ) es tracten per
una disolució^ de parmanganaf de potasa al dos per
cent. Queda una taca fosca que es treu amb fum de
sofre. Es fa cremar sota d'un embut I la P?r' de
la roba tacada es posa sobre el coll de l'embut de
manera que rebi el fum que en surí. A continuació
es renta.
Per eliminar taques d'humitat fareu dlsoldre en
un paíricó d'aigua una cullerada sopera de sal I
una de cafè de sal amonic. Inipregnareu la taca
amb aquesta solució l extendrèu la roba a l'aire
durant unes dotze o vinficuatre hores. Després
renteu.
Les taques de sang acaben de desaparèixer
amb lleixiu.
,
Les de nitrat de plata es treuen amb una solució de cianur potàssic al quince per cent. Sl son
produïdes per revelar fotografies marxen amb
una solució clorhídlca de sal d'estany.
La segona operació, bogadejar, es practica per
tal d'eliminar les impureses que resisteixen ai passar per aigua. Es funda en l'acció dels carbonats
de sosa 1 potassa sobre les grasses I matèries colorants. Es una operació en que intervenen operacions químiques (dels àlcalls sobre les grases I
colorants) i físiques (disolució de les combinacións formades). La casolana V fou dedicada tota
ella a aquesta part del rentar.
I havem arribat a l'ultim tractament: el rentar
la bogada. Al sortfr del cossi la roba, a més de
lleixiu, està impregnada de les substàncies que
s'han quedat a l'esdevenir solubles les que les
fixaven sobre la roba. Per lliurar-ia d'aquestes
matèries se la renta amb aigua ajudant se del sabó aplicat sols a les parts que ho necessiten. Es
una operació d'acció quasi exclusslvament mecànic i, .
....j
Là millor aigïia es la corrent SI no es disposa
d'aigua corrent ha de preferir-se la calenta a la
freda. No obstant la última esbandida ha de fer-se
amb la freda.
Quan les robes procedeixen de malalts afectats
de molaltia contagiosa han de deslnfeçtar-se abans
no s'entregln a la rentadora. Sumergeixin se durant dues hores en una solució de sulfat de cpure
(12 a 15 grams per litre d'aigua). Les solucions
de sublimat són més enèrgiques. S'emplean en
la següent proporció: 15 grams de sublimat per

50 litres d'aigua a la qual s'hi afeixen 50 grams te
sal per facilitar la disolució;
Per evitar el perill de la toxicitat de les sa
metàllques i la seva acció nociva sobre la celulosa
de les fibres s'ha substituït per anlissèptics or
gànics.
Veus tiqui la fórmula que dóna ei De. Barille
d'us completament inofensiu.
Cresiline: 200 grams—Sabó vert: 100 grams
Cristall de sosa: 500 grams—Aigqp: 10 litres.
S'emulsfona la cresiline amb el sabó. Es disol e
cristall de sosa amb l'aigua 1 es barrejen els doi
líquils. La roba es sumergeix en aquesta composi
ció durant dotze hores.
POTI POTI

Lletra oberta
Sr. Director de BADALOTA.
Molt distingit Sr. nostre: Amb el sentiment que pugi
sentir tota corporació que s'aprediïde sèria i ben dirigí^
al veures forçada a descendir peis mals averanys d| tp,
certes qüestions sobradament Injurioses i menyspreu»
bles, en 1Ü que la defensa pròpia reclama e! mes,enérj
esclariment davant d'un públic interessat, acudint avoí
té pregant-li es digni donar cabuda en les planes deh |
publicació que dirigeix, a la present lletra oberta. . i;:
Molt ens ha sorprès com en el número pertanyent)
la setmana passada de BADALOTA i El Baix Penadéú
Junta Directiva de I'«Agrupació Deportiva Arbós»
ei jove Esteve Cruanes respectivament, publicaven wL·
insolentes resenyes comentant els esdeveniments lesul
tats de la visita que;ei diumenge dia 23 al nostre csç^
el primer equip de i'Arbós per a contenir un partit
el nostre primer eqaip local.
Diem insolentes resenyes, perquè nò creiem dignt
en cap concepte, de que semblants diatribes, filles é
mes verinós despit, vinguin impresos en forma d'aposlrs i
fants acusacións, en contra nostre Club d'Esports, a
contra del nostre públic 1 en centre de la nostrd pobladí y
«empre digna mereixedora del mes elemental respecte. ,| j,
A nosaltres no ens plau ni el paper de víctimes, i
el de domenyadors, i per lo tant tenim sobrada valeà I
i sobrada sinceritat per a reconèixer els nostres erroii i
quan tenim culpa i per a mostrar-nos prou indulgents qn |
espresenten casos com el que ara ens ocupa.
it
Malgrat aquest principi nostre, molt ens hem de doidí
del léxie corrossiu i grollerament blasmador empleat! «
dites ressenyes i de\s comentaris assessoradors que1 i
punt i seguit s'han permès fer-hi els mentals setmanari >
:
Seguint doncs aquest principi, síguins permès ool !
par-nos no mès que de la puntuació del veritables jú
ocorreguts en nostra vila, perquè si públicament hemi ,
gut difamats, públicament siguin els fets reals els qi
ens vindiquin per ells tots sols.
Amb la formalitat que acostuma concertar tots els m
partits, aquesta Directiva i atenent-ss al encàrrec expi
que per carta li feu r«Agrupaci6 Deportiva Arbós» de
en el partit que es tenia que celebrar en eí nostre camp
dia 23 del passat arbitrés l'encontre un arbrit foraster,í(
encomanat aquest a n'el conegut esportment En Joi
Bonet, qui havent arbitrat diferents partits (entrse
quals podem inc!uir-hi el partit celebrat el dia 30 d\
a Santa Oliva entre ei primer equip de I'Arbós i ei prim)
nostre, obtenint un resultat de 5 a 1 goals a favor del
drell), sempre ha sigut del grat de tothom pels seus co
neixements de joc i per la seva imparcialitat.
Concertat així arribà el diumenge i abans de conreí
çar el partit quan ja el públic estava aposentat ie
equiplers formats, l'equip de I'Arbós ignorem per quli
causa, demanà la sustitució del arbrit per un altre quefo
de Vendrell.
Aquesta imposició que a més de significar una vil
lència per la Junta era una mostra de desconsideraç
per l'arbrit i que per altra part els de Vendrell susceí
tibles amb son natural amor propi, feia abstindrelsa
aquella sobtada petició, indignà a la part mes apasslo»
da del públic que començà a impacientar-se davant d'i
quella molestadora exigència.
La junta tenint en compte aquesta rivalitat tonta qi
creuen els de I'Arbós que pot existir entre élls I el
del Vendrell, proposà diferents medis d'avinença entreej
quals proposà que una part fos arbritada per En Boneti
altre per l'arbrit que èlis designessin, pero tot fou enrl
bades. Cada nova proposta, nova negativa i nova iij
transigència fins arribant al punt de negar-se a jugaí;
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DE VEftiDA: E N L E S F A R M À C I E S I E N L A D E L ' A U T O R

Vlajor, 2 2

Telèfon 6 5 7

it fent galü d'un matonisme i una pinxería no molt oporma per a encalmar l'indignació del públic.
Aquests son els fets que dintre ei Camp varen desaollar-se, i si a fora les discusións dels del Arbós i del
íblic tingueren una trascendència menys prudencial,
«altres no n'hem de dir la mes petita cosa, sinó que
s joves del Arbós havien, de tenir una millor cura en
> provocar espectacles, deguts a ses grolleres i proicatives paraules i ademans poc correctes entre perso!S que's titllin de civilitzades, que en favor nostre hem
: dir, que no son molt comúns en nostra vila.
I ara, com que no voldríem que ningú donés una aeciació equívoca a la nostra justíssima intermediació
i resultats del partit que havia de tenir lloc el dia 23
1 passat, no per a desfer agravis que no havem infit ni promogut ni els hem mai fonamentat, sinó per
demostrar que la superioritat del nostre equip no necesa de l'indulgència de cap aibrit per a contindter amb 1'
uip de l'Arbós, públicament, en el camp que vulguin,
ib l'arbrit que desitgin i en les circunstàncies que estili oportunes, saben que sempre ens tindràn disposats
in encontre que defineixi que no tenim ni cap necelat d'ardits impotents que desdiguin del noble procedir
IClub d'Esports de Vendrell.
LA JUNTA.
Un acle lamentable entre els dos Clubs Vendrell
\rbós, ha fe! que enrisíressin les plomes les juns respeclives.
Malgi cil l'alusió que se'ns fa en aquesta lletra
«altres continuem protestant enèrgicament dels
Isdel Vendrell, com protestaríem igual de fels per
islll que passessin en altres indrets que no fossin
endrell. No és precisament Vendrell el que ens
protestar, són els/eís. Ningú, emperò, es plany
irgust i els planys hi foren. És d'un bell procedir
nnportar-se noblement amb qui és hoste d'un.
Molt ens dol d'haver tingut de tornat sobre alesta enverinada qüestió; ja que comprenem que
im més se'n parla més s'exciten les passions. Ho
:m fet per força i desitjaríem no haver-hi de tornar.
IDALOTA, emperò, continuarà oferint ses planes
Iota polèmica mentre no baixi a terrenys indignes
K)desdigl del seu lema.

CRÒNICA

ARBCXtódNCA
MUNICIPAL

El dissabte de la setmana passada es feu públic per
jaesta Alcaldia el següent
BÀNDOL
N'Esteve Gruanas Vives, Alcalde constitucional de la
lad'Arbós, faig a saber:
Que prorrogada per R. D. de 9 de Novembre últim la
{ència del arts. 2° i 4art de la Llei de Subsistències de
de Novembre de 1916, als efectes de l'art. 16 del Re-
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glament dictat per a la seva execució, i en compliment de
la circular de l'ExtUi Sr. N'Alfons Alcayna, General Governador civil de la provincià, de data 25 de l'actual, publicada en el B. O. corresponent al dia 27 del mateix, pel
present es requereix a tots els possessors de substàncies
alimecticies i primeres matèries magafzemadles en els seus
respetius locals d'aquest terme municipal, perquè dintrel
de 24 hores presentin aquesta Alcaldia—a fi d'ésser remeses a dit Govenr Civil (Secció de Proveïments)—relacions
jurades i duplicades de les existències que tinguin en son
poder, advertint que inexorablement s'imposaran les degudes sancions als que deixin de complimentar dita Circular.
Arbós 29 de Setemdre de 1923.—L'Alcalde, Esteve
Cruanes.

Capitular els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana, de 11 a 12,1 espera de la prudència 1 bon zel de
tots ells que procuraran complir les ordres que en aquest
moments ertan dictades per la Superioritat, així com les
odensnces i bàndols municipals per a evitar-me haver
d'adoptar mides severes per incompliment de la llei, advertint que en compliment del meu deure, 1 àdhuc deploran-ho, s'imposaran les degudes sansions als contraventors.—Arbòs 3 d'Octubre de 1923. L'Alcalde Car/es Mas.

U n b e n sabó estalvia temps, r o b a i , diners

S. E s v e r t i t

RELIGIOSA
Divmenge XX després de Pentecosfès.—Avui a dos
quarts de 12 Catcisme dè Persevràncla; a dos quarts de
4 doctrina i a les 5 Rosari, mes d'Octubre 1 plàtlca dominal.
Mises: Demà a les 6 per Agna Lídia Sommer, dimarts
En virtut del R D. del 30 dels mes passat, en el po- a les 6 i a les 7 per Joan Domingo; dimecres a les 61 a les
bles de tot l'Estat Espanyol han sigut sospeses els Ajun7 per Franciscà Domingo; dijous a les 6 per Carme Bontaments i substituits-pels Vocals associats.
La noticia es sabé a l'Aibós per telegraitna dirigit al soms, i a les 7 1 a dos quarts de 8 per Maria Ribosa; diCaporal del Sometent. Com que no es tenlai cap mes no- vendres pels difunts d'una família.
va, l'astorament era gran: tothom comenta, Itofhom fantaVARIA
sieja; però arriben els recaders portadors d'encàrrecs i de
Llegim en «El Noia» de Sant Sadurní que un caçador
notícies fresques, de vegades massa fresques, l'excessiva
frescura de les quals es perdonable puix són noves afaga- va tenir l'encert de matar un toixó.
des al vol, mantes vegades pujant o baixant d'un tranvia
És rar, afegeix, cobrar peces tan escasses per aquell
i els ànims es calmen: la substitució es generral.
redós.
Dimarts dia 2 dels corrents a quarts de tres de la tarPeró ço que és més rar és que el tolxo fos un oc«I
da es presentà la Gurdiàa Civil encomanada de fer e! com afirma el confrare.
canvi. •
• • •
Son cridats els Regidors i Vocals Associaits, 1 celebren
En
la
nit
del
dimecres
al dijous passat, per una esSessió extraordinària baix la presidència o deslaporal de la
tranya casualitat que ningú s'esplica, es calà foc en una
Guardia Civil que actua de delagat del joveirn.
En ella es dona compte de les disposicionis del Direc- casa situada a la carretera anomenada per «cal Roc». EU
tori, i en virtut de les mateixes cessen en el càrrec de v eïns hi acudiren prest amb portadores i galledes plenes
Regidors, els que ho havien sigut fins ara Srs. Esteve d'aigua 1 després d'algun esforç aconseguiren dominar el
Cruafíes, Francesc Mafié, Joan Amiguet, Pere Rovira, An- foc.
ton Feliu, Anton Solà Joan Albornà, Pau Bffltet I Josep
• • •
Roig, i son Substituits pels Vocal Associats, «Is quals e»
S'han acomiadat d'aquesta vila, després de passar-hl
distribueixenfelscàrrecs per votació en la següent forma:
1 a temporada d'estiu, les famílies Martínez Domingo,
Alcalde President, Sr. Cailes Mas Tarafa.
Primer Tinent, Sr. Josep Arnan Batlle.
Moreno, Olivé i Pons.
Segon Tinent, Sr. Josep Romeu Mestre.
Que els hagi sigut agradosa llur estada entre nosalRegidor Síndic, Sr Josep Ribas Sans.
tres.
Regidor primer, Sr. Ramon Escarrà Illa.
• • •
Regidor segon, Sr. Josep Roviroa Roger.
El dia 29 del meg passat tingué lloc el traspàs de
Regidor tercer, Sr. Pere Rovira Bonan.
Regidor quatrè, Sr. Ramon Miquel Figueres.
N'Anton Font Romagosa. Acompanyem a la família en
Regidor cinquè, Sr. Anastasi Calvet Olivdla.
la pena perquè passa.
S'acordà celebrar les sessions ordinàries elis dimarts de.
• • •
cada setmana a les vuit del vespre.
L'Elenc Artístic Arbossenc ha començat els assatjos del
Per sorteig són nomenats Vocals associats els següents d rama en quatre actes degut a la pluma dels notables
senyors: Secció primera, Julià Borrell Poch, Andreu Font
Suriol i Jaume Masalleres Blat; secció segona, Josep escriptors Víctor Mora i Francesc Garcia, que porta per
Ferrer Vidal, Josep Fàbregas Suau i Manel Plana Casas; títol. «La Masia de les flors». La representació tindrà lloc
secció tercera, Josep Martí Olivé, Josep Moyés Ribas j en la diada de Tots Sants.
Joan Ribas Mestres,
• • •
*
Estem al fort de la verema; en general la collita és
* *
bóna i el grau del most ha millorat bon xic des dels priA la Casa de la Vila hi ha exposat el següent
mers dies que es començà a collir; de 10 graus que es
BÀNDOL
trobaven ara se'n compten de 13 i 14.
Al comunicar al públic la constitució del nou Ajuntament i per coneixement general, aquesta Alcaldia es posa
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
des d'aquest moment a diposiciò de tots els veïns per a
Representant a l'Arbós : Ramón Escarrà : Major, 43
i
qualsevol assumpte que els interessi de la matixa, haventse fixat per rebre el públic en el despatx d'aquesta Casa
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N O M REGISTRAT

Fabricació e x c l u s i v a de
L L U Í S

R O M A G O S A

Fàbrica en S a n t M a r t í (Barcelona)
Internacional, 5 0 . - T e l é f o n 5 5 3 S. M .

Vins i Vermouths
C a r r e t e r a de S a n t a O l i v a , 8

=

VENDRELL
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BADALOTA
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Francesc Ribas

J. E c h e v a r r i a i Companyia
R a m b l a de S . F r a n c e s c , 3 0 . Telèfon 2 3 1

VILAFRANCA

PINTOR

DECORADOR

DEL

PENADÉS

EMPAPERADOR

Productes i aparells enologies
Primeres matèries per adobs

Major, 5 4 - A R B O S
Especialitat en els treballs d'empaperació. Podem oferir en aquest ram
nous mostruaris, recentment rebuts, tant del pais com de! estranger.

Sofres i Sulfats

DECORACIÓ 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 serà avenlatjós.

Comerç de Drogueria, colonials etc.

Preparació de t o t a classe de pintures per als aficionats

ROSBND M A R T I
Dipòsit de

Densína Sbell

Representant en aquesta vila: A. Surioi, Major 22

Fítrict de jHosíic Jtidrinlic Casa JULV
I ERT
Ciments de toia mena : Guix i calç hidràulica,: Escales alguerès,
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balustm
C A L I T A T IMMILLORABLE.

E S C O L L I T ASSORTIT EN DIBUIXOS.

No compreu se'ns v i s i t a r avans aquesta acreditada casa. Vegi's catàlec i preus.|
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