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S E T M A N A R I
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C A T A L À

DELS INTERESSOS MORALS i

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

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ

REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ
C a r r e r de S a n t J u l i à , 2

Sis i comarca, un mes, l'50 ptes : Fora, trimestre, £ ptes.
ranger, 1 any, 12 ptes. : Núm. corrent, 15 ets. : Atrassat, 25

Diada infantil
Fins ara aquesta diada havia format
irt de nostra Festa Major. Aixó li donava
irtaire pintoresc, un caient de cosa ofial es convertia en un número de visualitat,
nguany, recabant per ella sola un jorn
implert sense el contacte amb les diverDns pròpies de les festes majors que l'ofejin amb ses faramalies, i la deixin converk en un passatemps per a traspassar sens
mig d'una diversió a la s e g ü e n t / g u a n y a r é
tib espontaneitat i intimitat; sense res que
isvirtui la seva significació, el públic s'hi
impenetrara totalment.
Es la festa d'Infancia arbossenca: avui
\rbós estó davant de sos fills mes petits,
le li somriuen, cor-oberts, sentint glatir
ntre seu l'ideal de devenir ciutadans
iifectes que els hi es inculcat per les dues
ititats patrocinadores d'aquesta diada; cal
le Iota l'atenció de l'Arbós sigui per ells.
Jué diríem de la mare que mentres el fi)t li puja a la falda, freturós de petons i
anyagueries, ella el descuida, i es distreuapolninant-se, o anant a altres quefers, i
íix que l'infantó, tristoi i concirós, torni
Is seus jocs enyoradís de l'amor matern?
Jué diríeu d'aquest no saber aprofitar els
roments d'expansió filial per insinuar-se
«s i més e n l'esperit del fillet i exercir innéneia amorosa i benefactora en ses idees
sentiments? Cal pendre part en la joia de
ostra mainada. Cal que vegi que veritablelent ens interessem per ella. Aquesta sera
i millor manera de fer-li capir que avui
talllza un acte seriós: que el dia d'avui es
culminació d'una actuar assenyat i perIstení: que es el crit de joi llençant davant
obra benefactora realitzada durant l'any
nrla «Fraternitat Arbossenca» i lr«Assojacio de S. Lluis G.» que mancomunada(imt s'ens presenten portant de la m ó a
petiton», guiant-los, l'una, a son be-

I

DE

TARRAGONA

ANUNCIS, ESQUELES IREMITITS
A PREUS DE TARIFA

nestar material i social; l'altra cuidant de
dona expansió sana i santa a son esperit.
Amb nostra actiíut havem de contribuir
a que l'iropresió que es busca produir en
els tendrívols esperits sigui mes fonda i mes
durable; i que per tant, en dies veniders, la
persistència d'aquest recort, sia un dels factors que no deixi morir en ells el só ensenyament i religioses costums rebudes de les
dues entitats esmentades. I no oblidem que
a l'ensemps farem obra patriòtica, car treballant per l'educació de nostra generació
infantil preparem la Catalunya de demé.

C A P I T A L Ptes. 5,000.000
RESERVES Ptes. 4 0 0 . 0 0 0

Inscrit en la Comissaria Régla de la Sanca Privada
AGENCIA

D' A R B Ó S

RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691
Negociém tots els cupóns de venciment corrent, i els de les obligacións TRESOR 5 per 100
venciment d'avui, i els de 4 i mitj per 100 i 5 per
100 de venciment 4 Agost, aixís com també els
del DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100 de venciment 15 Agost pròxim.
VALORS - CUPONS
C A N V I DE

MONEDES

TRANSFERÈNCIES
ASSEGURANCES DE CANVI - GIRS
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 Central: Apodaca, 24 (edifici
propi) TARRAGONA.
C a i x a Auxiliar: *Borsi de Tarragona*,

Rambla de Sant Joan, 27.
ALTRES AGENCIES:

Torredembarra i Morell

Mutualitat Escolar
Sols pot tilllar-ae de veritable la cultura que
és integral: la que disciplina totes les forces de
l'esperit: la que encarrila per un igual la intel·ligència, el voler i el sentiment, sens permetre el predomini de l'un en detriment dels altres.
La escola és el tòrcul on s'estampen els treta
més característics de la fesomia moral dels futurs
homes: queden gravats amb tal singular energia
que no es bonen més. L'escola, doncs, ha d'exaltar
les potències adormides, apaivagar les massa exaltades, per tal de que el deixeble esdevingui un Individu culte, equànfm: un verdader caràcter.
L'escola no ha de considerar a l'home sols com
un individu aillat, sinó que també com ésser social"
L'escola ha de recordar qne està plasmant els components de la societat futura I que per tant la seva
acció irradical beneficiosament o nefasta en la
seva constitució. L'escola ha de deposltar el germen de virtuts socials.
L'home que hagi sigut pujat des de petit parant
esment a son perfeccionament com Individu I com
a membre del cos social, serà el més útil a la col*
lectivitat.
EI mestre excel·lirà tan més en la seva missió
quan més tingui present aquest doble aspecte
de l'ésser huma.
Atenent a aquestes consideracions ipodem dir
que les escoles de nostra vila realitzen bona tasca?
Certament qne sí. I referint-nos més contretament
a la de nois—que és la que més íntimament coneixem per haver après alií les primeres lletres—
ens plau dir, que les dues generacions que havem
rebut l'ensenyament de l'aetual Sr. Mestre, sols
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podem parlar amb lloança de la valor dels seus
coneixements pedagògics, i de la manera que
els aplica a l'Il·lustració de l'Intel·lecte educació
dels sentiments 1 formació de la voluntat dels seus
deixebles, sens oblidar sa instrucció religiosa i cívica.
Peró en nostres jorns d'infants, mancava la
forma, que posteriorment hi ha sigut introduïda,
d'iniciar nos en l'acció social. Un dia l'Estat espanyol la introduí amb la creació de la Mutualitat Escolar. Nostre mestre, acollidor de tota idea on h i
lluqui una utilitat pedagògica, la instituí en nostra
vila sots al nom de «Fraternitat Arbossenca», I
ve-us aquí com avui en i'educació dels infants arbossenca ja no hi manca aquell llevat social que h a
de contribuir a fer d'ells els perfectes ciutadans de
demà.
Car la Mutualitat Escolar és una institució d'influéncia social positiva. Ella crea en els infants
l'habit de l'estalvi, no amb teoritzacions, que rellisquen sobre la voluntat i la deixen freda per obrar,
sinó que aplicant el principi pedagògic de la educació per l'acció, els estimula amb premis perqu é
per sa Iniciativa pròpia 1 per son esforç personal
aportin durant l'any petites economies a la Caixa
de la Mutualitat. I de tal faisó, des de l'aubada de
la vida, els ensenya a teixir el mantell econòmic
que enforma de doís o pensions els abrigarà, qua n
arribin les fredorades del crepuscle de la vida.
I molt aclençadament no els inicia pel camí de
l'esfalví personal, sinó pel del col·lectiu, llevanf-li
així caràcter d'egoisme. Es dir, procura que l'arrel
de l'habitud que planta en els infants sigui ben sana :
fitant a que en ells no es desenrotlli, exagerada ,
l'idea de profit exclussivament individual, que materialitza el carécter, I que, quan grans, podria
llençar-los cap a la perversió del sentit de l'estalvi:
vers la tacanyerla: vers l'avarícia que abassegant
totes les potències de l'home el converteix en corc
de la família i de la societat, l'empeny per les vies
de la fraudalència I el fa caure en l'usura que no
tenint-ne mal prou de! diner que eixorcament apila,
surt al camí ral de la necessitat i allí despulla sens
misericòrdia els malaventurats que hi troba.
I igualment que de l'afany immoderaí del lucr e
els aparta d'altre escull: de la prodigalitat amadora
de viure al dia, qje no coneix demà i mira amb
desdeny la previsió, que malbarata els recursos
del present i posa als seus seguidors a mercè de
tots els aconteixements, i sempre en perill de caure
en la servitud dels altres si arriba un advers d e m à ,
car gràficament s'ha dit: quebossa buida es arrossegada per tots els vents i que bossa plena son propi pes li dóna estabilitat.
I a l'involucrar en Tidea d'estalvi la d'interéa
colectlu i d'ajuda mútua en les necessitats de l'esdevenidor, la Mutualitat Escolar deposita en el terreny verge de l'ànima infantil llavors de veritable
írascendència social car ella infiltra ei respecte i
amor al pròxim amb el qua! acostuma a tenir interessos comuns des de l'infantesa! desvetlla en els
nins l'esperit d'associació, contribueix a l'aproxi mació de les classes socials reunint l'estalvi del noi
humil i del ric, ensenya les avantatges de la cooperació, habitua des de la primera edat en l'esperit de
sacrifici per assolir un millor demà per sl mateix I
els altres, fomenta la perseverància... ^Quà m é s
dir de l'estalvi col·lectiu quan son elogi ha sigut fet
per un autor dient: que l'idea d'aquesta virtut social
és la més profitosa a inculcar a la mainada després
de les de formació religiosa?
A aquesta Institució que completa l'educació ds
nostres nois i noies fent-los-hl pendre part activa
en una obra de reconeguda írascendència social,,
havem de donar-ü nostre apoi, encar que tan sols
sigui pel egoisme, en visté dels beneficiosos efectes que reportarà el dia de demà. I tots devem restar agraïts als socis protectors que amb noble gest
secuden la bona obra realitzada pel senyor Mestre
Don Andreu A. Lleonart a l'instaurar la Mutualitat
Escolar en nostres escoles.
J.

R.

ELS INFANTS
—Com s'n han de considerar els Infants?.—Com a
homes petits que segons la dita dels antics, son dignes de la major reverència.
—Que hem de pensar que son en realitat?—Uns
germanets nostres,, tan importants com nosaltres davant de Deu i la comunitat, sense mes diferència que
la successió cronològica, í, per tant, dignes d'especial respecte, més i tot que els homes grans, perquè
els manca la llum crítica de l'esperiència; i s'enmotllen com cera a tot ço que els fa impresió.
—A QUE obliga el respecte amb els infants?—A
corretgir-los de tot defecte o mala inclinació, de tota
cosa mal feta, i a lloar-los i a estimular-los per les coses encertades; ensenyar-los a jogar i a cantar honestes cançons de la terra apartant-los da les aficions
perverses, com ara es la del cinematògraf de ficció,
vigilant llurs paraules, cants, jocs i accions.

- sa
Ptas. 3.435

RUCABADO
Catecisme cteducació civil.
Pías, 3.57

JURAMENT

CÍVIC

(Formulat en vàries Escoles de nens dels Estats Units)
1. ° No destruiré cap arbre, aixi com cap jardí
on visquin flors i plantes.
2. ° No escupiré en els tranvies, ni en les classes, ni en les aceres dels carrers.
3. ° No estriparé ni llençaré troços de paper en
els llocs públics.
4. ° Protegiré les aus l els animals.
5. ° Faré us de llenguatge correcte i obraré amb
prudència.
6. ° Tinc d'amparar la propietat privada la vegada que la meva.
7. ° Prometo ésser ciutadà sincer i lleal.
8. ° Seré cortès i just amb les persones.
9. ° Respectaré l'autoritat i li donaré mon auxili.
10.° Procuraré formar una base d'estalvi i no
gastaré mes del que guanyo.

AUTOMNIBUS ARBOS
Carrera setmanal entre els pobles de Sant
Jaume, Llorenç, Arbós, Castellet, Pantan, Lourdes i Vilanova, i vice-versa.
El dia del viatge serà el dijous de cada setmana; sortint de Sant Jaume a un quart de 8 del matí per enllaçar a
l'estació de l'Arbós amb el tren de les 7'57 que va a Barcelona. Seguiré després el viatge fins a Vilanova, sortint
de l'Arbós a les 8 del matí. La sortida de Vilanova pel
viatge de retorn serà a les 6 de la tarda, i en ésser a l'estació de l'Arbós els viatgers procedents dels trens de Picamoixonsi de Barcelona podrón traslladar-se als respectius pobles del circuit fins a Sant Jaume.
TARIFA DE PREUS
De Sant Jaume o vice-versa:
A Llorenç 0'25 pessetes; a Banyeres 0'60; a Arbós
0'90; a Castellet l'60; al Pantan 2'00; a Lourdes 2'50 a
Vilanova 3'25.
D'Arbós o vice-versa.
A Castellet 0'50 pessetes; al Pantan 1 '00; a Lourdes
1'50; a Vilanova 2'25.

Carrera setmanal de Sant Jaume a Coma,rruga, passant pels pobles de Llorenç,
Santa Oliva i Vendrell:
El viatge es farà el dimecres de cada setmana, sortint
de Sant Jaume a dos quarts de 3 de la tarda i de Comarruga a les 7 de la tarda, retornant a Sant Jaume pel mateix trajecte.
TARIFA DE PREUS
De Sant Jaume a Vendrell, anar I tornar 2'00 pesse •
tes; de Sant Jaume a Comarruga, anar 1 tornar, 3'25 pessetes.

Pías.. 5.3411

HO
Ningún otro fabricante en el mundo en-

tero ha sostenido tan
persistenteracnte la calidad de sus pròductos,
y con tanta dcteminación mantenido los
preciós tan sumamentc
bajos.
De manera, que al
comprar productes (i(
Ford; no sólo experimentarà la satisfacción
de haber elegido con
acierto, sino de haber,
ademàs, economizado
dinero.
A plazqs si asi se desea

Ptas. 6.17

Ptas. 4.260
Se snminisfs·an bandaja

zos o neamàtico» «tptdi

asi Sé ioMdn.

Agustí Caba
Agent autoritzat per Vilanova i comarca

Dn bon sabó estaliria temps, roba i

Sabons
NOM

Ari

REGISTRAT

Fabricdció exclusiva de

LLUÍS ROMÀG03

Servei de Banys a Comarruga.
Dimarts i dissabtes sortida de l'Arbós a dos quarts de
3 de la tarda i de Comarruga a les 7 tarda.
Preu: 2'25 pessetes per seient, anada i tornada.

FABRICA

A SANT

M A R T I (Badí

BADALOTA
Aniversari: Dimarts a les sis per Dolors Marí Llanusa
i dissabte per Fortiana Casas Mascaró, congregante»
que foren dels Dolors (R. I . P.).

J A NE I CRUXE N T
BANCA i BORSA
Oficines Provisionals: Plateria 11, T e l è f 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 em tot
Espauya, favoreix als seus Clients amb els mitjans fàcils i ràpits 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 bursdtil, 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 P e r p è t u a I n t e r i o r 4 per 100,
Nords, Alacants, Andalusos,
Orenses, Colonials, Rio de l a Plata
DURANT LES NOSTRES ACOSTUMADES HORES DE DESPATX, gustosament fmfortnarém
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 dt Comissió en les mateixes condicions de pago que s'enuncien totes les comamdes
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

tvei de Banys a Calafell.
)mndres i diumenges sortida de l'Arbòs a dos quarts
tarda, i de Calafell a les 7 tarda.
'reu: 2'25 ptes. per seient anada i tornada.
,a empresa del Cotxe «Autómnibus Arbós» es reserva
nt de suspendre algun viatge si circumstàncies
iclals ho determinen, avisant amb dos dies d'anticipamtls llocs respectius de parada o bé amb pregó
llc,
El primer viatge a Comarruga es fard el dimecres
|8. El primer viatge a Vilanova es faró el dijous dia
ll viatge dels diumenges a Calafell serà eventual,
k detalls 1 informes en lo que respecte a viatges esjilí, «1 públic podrà dirigir-se a l'Arbós en els telèfons
E4 o 667 Indistintament.

Irònica à r b o s ^ e n c a
MUNICIPAL

L·ló del dia 3 de Juliol.
Iislsleixen els Regidors Srs. Mafié. Amlgu«t,
|(,Batct t Albornà, presidint l'Alcalde Sr. Crua1-

t

S e s s i ó del dia 10 de Juliol.
Assisteixen els Regidors Srs. Mafiè, Amiguef,
Roig Feliu, Batef i Albornà, presidint l'ABcalda Sr.
Cruafies.
Es dóna lectura a una nota setmana! (d'arbitris.
Es dóna compte d'haver-se rebut el fíinlqult d'
aprovació pel M . I . Sr. Governador civil (de la província dels comptes municipals de l'exíerclci de
1921-22, sens haver-hl fet cap reparo.
Seguidament s'aprova un dlctamem de les
Comissions d'Hisenda i Foment, propoísant modificacions en el projecte de les obres a realitzar
en l'escorxador públic, quedant reduït el pressupost
de les mateixes a 15.000 ptes. Ss fixa també el pagament de dita quantitat en Ires plaços compresos
en l'exercici corrent i en els dos següents,.

PI

A ü

Llogant un piano nou o d'ocasió, dintre un número de
Hiilltats determinades obtindrà V. el piano de pro-

MCPOSICIO

PERMANENT

Secció de manubris, canvis de música, sempre
krna, sense canviar el plano.

i M Pers Mm is-leiino m
Vilafranca del P e n a d é s

Tarda: a dos quarts de sis, Trisagi Carmelità cantat
per les Srtes. del Col'Iegi; novena i motets. Sermó a càrrec del M. I . Sr. Dr. Cartafïà.
En dita capella es podrà guanyar el Sant Jubileu desde les dotse del mig dia del dia 15 fins a les dotse de la
nit del 16, per la qual cosa la capella estarà oberta
durant el dia.

VARIA
La easa Vallés d'aquesta vila ha obert en el carrer
Major un nou establiment dedicat amb primordial fi a l'exposició dels articles a que la casa es dedica.
El dia d'obertura fou molt visitada, \ en ella poguérem observar un bon assortit d'objeetes sanitaris 1 mants
útils d'electricitat, ultra diversos articles de ferreteria,
llauneria, lampisteria, etc. etc.
Felicitem ai seu propietari N'Agustí Vallés i desitgem
que sigui pròpera la marxa del seu establiment.

• • •
El diumenge passat fou portat a les fonts babtismals,
imposani-se-li el nom d'Emili un formós nen fill de Josep
Mareiiias i Encarnació Jané.
Ei dilluns cristianaren dues xamoses nenes amb el»
noms de Joana-Maria i Maria-Teresa, filles d'Agustí Altet
I Teresa Boada.
Prenem part en el joi d'amb dues familes.
A la matinada del dimarts fou notada per molts veïo*
d'aquesta vila el terratrèmol que es sentí en molts Indret»
de la península,

S'acorda solsmetre l'anterior acord a lla ratifica
c Ió de la Junta Municipal i exposar-lo al públic pel
terme de 20 dies.
I s'aixeca la sessió.

C a s a per a llogar
Espaiosa i situada al millor punt de la població;
pròpia per a estiuejar.

• • •

S'aprova un compte de J. Pujol d'import 24ptes.
dues gorres d'uniforme per l'agutzil i a'encarrela confecció d'alíra pel guarda municipal
Esfaculla a la presidència perquè facilili el vesU%\ Ball de Diables al veí Pau Ribas pera
icórrer com a tal dansa als festctjos de la Festa
jordei Vendrell.
felSr. Batlle dóna compte de que igualment
ktitat sol·licitats els gegants per les pròpies
ks, acordaní-se a sa proposta de negar dita
jcesló.
Resta pendent fins a la sessió vinent el tractar
(referent a les obres projectades a l'escorxador.
Éeca la sessió

Les QG. Carmelites Terciàries Desealses per honrar
a Sa Sma. Mare i patrona la Verge del Carme, el dia 16,
en la capella de l'Hospital, 11 dedicaran els cultes següents:
Al dematí a les nou. Ofici solemne: es cantarà la Missa
de «Te Deum Laudamus» (de Perossi) interpretada per
les alumnes del col'Iegi. Celebrarà el M. I Sr. Doctor
Josep Cartafïà, Canonge de la Metropolitana Primada de
Tarragona. Durant l'Ofici Comunió general amb plàtica
preparatòria pel mateix celebrant.

RELIGIOSA
Diumenge VIII després de Pentecostés.—Feista de la
Mutualitat Escolar i de l'Associació de S. Lluís Gonçaga.
A les set missa i comunió general, a les deu ofici amb
sermó que dirà el Rvnt. Mn. Lluís Vendrell, Pvre. A la
tarda funció a les cinc amb exposició de S. D, M.
Demà a les vuit Ofici a la Mare de Déu deil Carme i
a la tarda a dos quarts de cinc. Rosari i Conclusió de la
novena Carmelitana.
Dissabte exerciscis del dia 19 dedicats a S. Josep,
durant la missa de dos quarts de vuit.
Misses: Demà a les sis per Agna Lídia Sommer; dimecres a dos quarts de vuit per Antònia Rossell Casafías;
dijous a les sis per Fèlix Pasqual (a. c. s.).

Es llogard amb mobles o sense.
Per a detalls dirigir se a Anton Ferré, Cafè d t
la Rambla.

• • •
Hem rebut galana invitació del Consell Directiu de V
Esbart Folk-lore de Catalunya per assistir a la manifestació cultural de la dansa popular catalana que tindrà lloc
demà diumenge al camp del F. C. Vilafranca de la veïna
vila.
Agraim la atenció.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbóa

Vins generosos
de esmenada elaboració pròpia

MEL DE ROMANÍ
Obtinguda pel s i s t e m a movilista

Ranci selecte I I t M a dorada

Calitat insuperable : Puresa garantida

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

: Ramón Escarra : Major, 43

Preus econòmics
„

-

A. Romogosa, Major 18

Esteve Cruafies

Punts de venda Y ^ ^ U

RAMBLA GENER. 2 BIS.
ARBOS D E L PENADES

A R B Ò S
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PINTOR

DECORADOR

EMPAPERADOR

Major, 5 4 - A R B O S
Especialifaf en sis treballs d'empaperació. Podem oferir en aquest ram
nous mostruarls, recentment rebuts, tant del pals com del estranger.

DECORACIÓ D ' HABITACIONS
Pintures de mobles i portes, a l'oli i a l'esmalt. Demanis pressupost
ovants de començar cap obra amb la seguretat de que us seia aventatjós.

de Nuefí y Co. de Chicago U. S. A.
calidades insuperables, servidas siempre con

Pimentones rSLTn,izados de Vera
Depositario

General

Juan Mas Vidal

Arbós del Panadí

CORRESPONDÈNCIA
Don A . C a l m e t . - A í a u l f o , 14. - 1.° B A R C E L O N A

P r e p a r a c i ó de t o t a classe de pintures per als aficionats

íbrica de jWosíic Jtiíf totfc

i VI NA
L'antiga i acreditada casa J. Maflé (a) «Qunsé» vos
ofereix en condicions incompatibles un important stoc de
bótes, barrils i portadores que té disponible procedent de
la seva fabricació.

BOTES

O A L I T A T IMMILLORABLE.

' ESCOLLIT ASSORTIT

DIBUIXO

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

ROBERT,

— —

12

I INIORT, 5

:-:

VENDRELL

Representant a Arbós:

de vàries mides des de 16 a 128 litres

JUUVER]

Ciments de tota mena : Guix i calç hidràulica, : Escales aiguerei
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i baiusíre
DOCTOR

de cabuda 9, 10 i 11 cargues

ventaja de prec»

Maria Galvez.

TELÉFOU

81

= = —

Carrer Majo

PORTADORES
de varis tamanys

Tot gènere d'absoluta confiança

PO

Aprofiteu aquesta avinentesa per a proveir-vos de lo
que necessiteu, car per a major facilitat, fins el 31 d'Agost regiràn preus de reclam.

J.

%m% (i

Carrer ae la Roca, 5. flrbó
B O M B A

O C H

Per aixecar aigua a qualsevol altura
Per trasbalsar vins, olis, àcids
T I P U S 1 2 5 | 2 2 0 volts

Sastreria

Assortida amb tots
els generes propis de la temporada

Típas 500 litres a 20 metres altura: 330 pts. ! Tipus 2000 litres a 20 m. altura: 625 pts.
» 1000 »
»
»
»
487 » \
» 3000 »
»
»
725 »

npesli! ppeus H el

is'jo

de desioinple, l el

% w mt\ wwA

E s v e n en l a

€a$a VALLÈS.-Piaieria

é.'flrlés

P U J O L

MATOR, 42

i

s

BANISTERI

iPALMA

PENEDÈS

ARBG.

