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ANUNCIS, E S Q U E L E S ÍREMFTJTS
A P R E U S D E TARIFA

»na es bon en de nostra memòria; I no els reveiem

breu; i la brunzent locomotora projecta la seva silueta en l'entre-via. Com d'habitud, l'estrèpit i aldarull rodoladís, i fèrrea extructura de l'enginy mecànic que s'apropa velocíssim, ens evoquen el marava
llós procés tècnic de la seva construcció.

Però l'imalge d'algun d'ells resta tan unida a

Brillant evocació cnlremesclada d'angoixa.

RECORD DE JUNY
Hobituaiment, els mil incidents de la vida quo-

una circunslància exterior a nosaltres, que basta
aquesta es produeixi novament davant nostra
cepció perquè el record d'un petit fet que li vagi
[quedi alliberat de les presons de l'oblit, i el
eitlÉEiTi altra volta clar i distint com si estès
minat pe! so! del present: així, la pronunciació
lïol mot basta sovint, per fer reviure tol un
ide sensacions.

!'

|uny! Ve-us-en aquí una de paraula que té la fast de desvetllar en nosaltres el record d'un fet
i potser trobareu fufil, però que tingué l'encant
er irradiar sobre nostre la subtil espiritualitat
(delatava.
•lorla e! dia envolcallat en la calitja aixecada
lus xafagós dia d'isliu. El sol començava a tràiler les serrelades ponentines. Xisclaven els
Is, Per l'espai planava la melangia que acoma toia cosa que mor; Moria el dia! En aIs moments de traspàs entre la recança de veufondre's l'esplendor diürn, I el joi de l'advenli)l feèric de la nií plena, tota picada de punts Ilulosos com patró de màgica puntaire en el qual
a estel marca un forat on el punxant cant del
Iclava lluminosa xarxa de celíslia I lluna, dant la qual—amb vels de boires i retalls de núvol
uleig de iolils, que com un torsal posa relleus i
imita claps mes sonors sobre el murmuil de la
tara sospés en el gran^silenci de la nit; i sentors
bladeriea, de flors i herbei, de marjenades, que
Niïs com fils d'aranya s'enlrelliguen i dibuixen
éesc de ràfegues mes càlidament oloroses soi el suau fons de l'aroma de les vinyes en flor—
dils de juny teixeixen la musical randa plata i
iva d'un perfumat nocturn estival, en aquells
«anís s'esdevingué la petita cosa que ens amarà
ibeetitud i ens il·luminà l'esperit com si fós ple
i.
Qualleu!: Ens trobem al costat de la via-ferris. Els riells com dos nervis ens trameten la senclódel trontoll d'un tren que s'apropa. Un xiscle
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Negociém: tots els cupons de venciíment primer de Juny corrrent; els de les C È D U L E S ARGENTINES 6 per 100 NOVES, els dels DEUTES
INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE 4
per 100, obligacions TRESOR 5 per 100 de venciment primer de Juliol vinent, i els de les accions
A L A C A N T S número 91, i NORDS número 77.
Comptes corrents en pessetes* s!i én monedes
extrangeres—Descomptes — Negociacions— Xecs
sobre les principals places de la Península i de I '
Extranger—Transferencies, etz.
CAIXA D'ESTALVIS
Imposicions des de 1 pessetes a la vista 3 i VsT
Id
, des de 250 a sis mesos al 4 per 100
Id
des de 500 a un any al 5 per 100.
HORES DE DESPATX: Matí de 9 a l ; tarda de
4 a 7 tots els dies feiners, i de 9 a 1 els diumenges.

Casa C e n t r a l : Apodaca, 24, (edifici
propi) TARRAGONA.
C a i x a A u x i l i a r : *Borsi de 7arragona», Rambla de Sant Joan, 27.
A L T R E S AGENCIES:

Torredembarra i Morell

Evocació en la que, ombrejades per l'ala de
les hecatombes, 1 dancen les figures dels minera
les entràmenes de la terra. Evocació que sobre
fons de rojors ignees s'hi progeclen les siluetes
del obrers metalúrglcs: els torços nusos, il luminata
per les resplendors dels llingofs candents i Herois
del ferro fus alliberat per l'ardenta digestió dels
alts forns, brillen com sí fosin esculpits en blocs
incandescents. L'espai s'esquitxa de glops d'espurnes, I s'encén llengüetejat per les flames escupides pels vcnlruts convertidors oscilants i penjats
com campanes, de boca al cel i gola muda que en
lloc de sons llença dardells i esperons de foc que
clavant-se en els flancs del treball mefalúrgic atien
la seva activitat i li arranquen un bram frenètic
sens terma: traut eixordador en el qual s'hi destrien
estridents sons melallcs clavant-se com un ganvfnet
en el molsut percutir dels martells pilons; pantejar
acompassat de les manxes; gemegar del ferro i l'acert torturats pels laminadors i íorculs que els
plasmen com cera en mans d'infant; burinar de
taladres, fressa de torns, cisells, polidores,... martelleix, grinyols, rutllar de rodams, romflar de motors... aglutinat tot dins l'horrisson fragor de la forja i la caldcrerla, deatacant-se ara més un soroll,
ara mes un altre com modulacions de la veu clamorosa de la manufactura del ferro Snfantant els
seus monstres fills del mineral i del foc. Evocació
en f i , del poder de l'inleligència de l'home, domenyadora de les mes ocultes i indòmites forçes
naturals i ordenantles a la satisfacció del benestar
humà.
I com pinyol amarg envolpat per la carn de frulí
delitós, els dits de la realitat dins aquella magnificant visió de I ' activitat moderna sols hi palpa
odis pregons, anhels insans, lluites inhumanes...: 1*
home oblidat de que té esperit i la recerca exclusiva d'utilitats, volguent assolir-les per sobre de tot
i contra tot. I aquesta desoladora constatació es ç o
que pertorba l'esperit amb indlfinible malestar.

BADALOTA
Però perquè, avui, simulteneament amb el pas
del tren no es desperta cn nosaltres l'habitual sensació de neguit? Perquè ben al revés es trasmuda
en Impresió plascevola i sentim devallar com un
balsem sobre nostre esperit?
Guaiteu! Guaiteu! Si fins la locomotora que s'apropa no apar tan adusta; i te aire de festa!... O h
bon Deu! en sa devantera s'albira un punt d'or que
irradia joia... es un grapat de llum... es un ram de
ginesta. Ell! ell fa cl prodigi!: Ell sobre l'angoxosa
visió hi fa esclatar el sol que submergeix en un mar
d'orla margenada on creixen les ginestes: en vistes de la mar blava que llistada d'escuma i encrespada vora el sorral, allisa son llom i aclareix la color alià en la llunyania tornant-se més i més color
de cel, fins que no se sab on arriba el mar ni oh
arriba el cel I apar que el mar, fus i fet u amb el cel
gn un òscul immens que borra tot horitzó, es comb a
sobre nostre cap, el cobricel la, i , com grapat d'arena d'or arrastrat de l'abís, hi fa lluir nocturna estelada que de dia desgrana en ruixim de flors damunt
de les ginesteres. I de tal faisó sota l'immensa cúpula blaviça, resplendent de sol, estels i ginesta,
cada aspecte evocat troba ei contrapès d'un de m é s
plaent: a la trepidant i febrosa activitat dels tallers
oposa la placidesa infinita de la natura verge; a
les rancúnias humanes, l'armonia de cel, mar i terra
treballant conjuntament en els fenòmens mefereológics que escampen vida pel globus; als desespers,
l'esperança en un més enllà devallant del firmament
obert com uu esquinç blau fet sobre l'infinit...

ralitat no la veurem marxar a tomballons i a riscos d'estimbar-se en un pregon anorreament.
I la llum es feu encar mes potent; i una mes extensa comprensió ens fou dada. I vegerem que en 1'
esfera individual cal que cada u sàpiga enflorar
amb el ram de ginesta la marxa de la seva vida cotidiana: amb la ginesta de l'optimisme, que fa trobar
flors en els indrets mes ingrats; que ensenya de extreure bellesa veritat, amori jol de totes les circumstancies, per prosaiques i eixutes que siguin: que llavors el goig de viure Irobant-lo cada u dintre si meteix no el tindrà d'anar a cercar a fora. 1 amarats d '
aquesta gaubansa interior, encomenant-la als ç o n semblants, serem la poixansa benefectora que els
ajudarà a arrossegar el tren de la vida per feixuc
que sigui.
Aquesta es la lliçó que florí dintre l'hora espectant d'aquell crepuscle.
I deixant-nos l'ànima enriolada la locomotora
passà brunzenta tota embellida del flam de la ginesta. I s'allunyà entre els vinyars, de sarments vincladissos enrestellats de pàmpols movent-se frisosos com mans aclamadores. I se l'engol cl cap-vespre. I era son terme la ciutat turbulenta, vetllada
pel crim. I allí el mal baf degué ofegar aquella guspira d'espiritualitat com brasa que cau i s'apaga en
un bassal de sang.
Veusaqui el record que ens desvetlla el resplendent mot de Juny.
Benhaja la ma del gentil maquinista que amb
gest exquisit transfigurd la força posant-hi un bri
de bellesa.

I de sobte, com a qui se li desplega el significat
d'expressió hermètica, s'ens aclarí amb nova llum
el simbolisme d'aquella ginesta: Veus aqui ens diguérem ço que falta7 sinó volem abominar d'ella, a
FONT D'HORTA
la civilització moderna que, avui per avui, arrastra
a l'home com si sols fos un munyoc de matèria:
posar en sa devantera el ram de ginesta: el ram de
espiritualitat que desperti totes les forces sentimenLa molinera, la Lluna i el Vianant
tals i voluntàries 1 les agermani amb les de l'intelLa molinera, blanca de pols de farina, totes les
ligència, per tal de que cada una de les baixeses que
enverinen l'humanitat trobi el seu antídot en cl po- nits de lluna plena s'emmiralla en el rierol. I , es
der integral de l'esperit. Llavors, renascut l'equili- clar, dins de l'aigua hi ha la lluna blanca, polida i
bri, apoiada la civilització sobre el cultiu de l'espe- rodona.
rit i els avenços tècnics i encarrilada sobre la moMes la molinera, oblidada de la lluna, pensa:

—Que blanca que soc i que formosa!
Si no fa lluna, la molinera surt a la flntstrj
esguardar els estels.
I el vianant, qui no ho sap, pensa tot velei
del camí estant:
—Quina lluna mes formosa, avui!
J. M.a LOPEZ-PICC
(De Lleures Barcelonins)

NOTES COMARCi
S. JAUME DELS DOMENYS

Futbol.—Diumenge passat dia 17 varen col
dre al camp de F. C. Domenys.Els «Joves de'
franca» i el nostre primer. La lluita fou aferrissí
no defallín mai ni els uns ni els altres. En el
mer temps l'interior esquerra dels « J o v e 8 > , qu
hà força bé, reb una passada avançada Irouan
colocat darrera els defenses en clarissim «offs
i degut a nixó marca amb molta facilitat ei pr
goai. Es tiren dos còrners .contra els joves |
contra el Domenys i fineix el primer temps,
Molt avançada la segona part l'avan-cj
local passa els defenses contraris i d'un xut b;
consegueix l'empat. Un penalty contra els Jove
perdonat ço que val aplaudiments.
Amb dos còrners contra els vilafranquins fl
l'encontre que ha sigut molt vistós.

LA PAll!

CRÒNICA ÀRB055ÉÍNQ
MUN1CIÍ
S e s s i ó del 19 de Juny.
Assisteixen els Regidors Srs. Maflé, Amlj
Feliu, Rovira, presidint l'alcalde Sr, Cruafies,;
Es dona compte de una nota setmanal d'í
tris d'escorxador i llocs públics, d'Import |
111'60 Pis.; també de la cuota senyalada a a|
Municipi en el repartiment format per la Manel
nitat de Catalunya pel corrent exercisci, que
cendeix a 4108*49 ptes.
S'acorda otorgar permís a Marcelí Jané per]
ficar una casa en ei solar que posseeix al cd
Major número 41, cantonada al carrer de I
facultant-se a la Comissió de carrers perquè

Agent autoritzat per Vilanova i comarca de la casR

F O

TURISME
XASSÍS
XASSIS-OAMIO
VOITURETTB
OMNIBUS
SEDAN
Tractors i Arades
E s t o c de p e c e s de r e c a n v i

BADALOTA

J ANE I CRUXE NT
BANCA i BORSA
Oficines P r o v i s i o n a l s : P l a í e r i a 11, 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 em tot
Espauya, favoreix als seus Clients amb els mitjans fàcils i rópits com en els Estats Units, d'efectuair les
operacions de Borsa a Flaç, 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 bursàtil, els camvis diaris: els
del mati a les 10'50, sostenint-se el canvi fins a les 3; i els de la tarda a les IT'OO, 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 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 comaindes
sobre totes les noves emisions de Valors que s'efectuin traslíadant-les seguidament a l'Entitat emisora.
CAIXA D'ESTALVIS

COMPTES CORRENTS DE CRÈDIT
DINERS EN GARANTIES DE VALORS

leixl a fer elsenyalament de la acera a construir
la casa de R. Jané situada en la Rambla Gener
aero 4.
Llegida una instància de la Comissió organitiora de la curtsa de molos i slde-cars projectada
29 del corrent, que p a s s a r à per nostra Vila, solant una subvenció de l'Ajunlament, després de
u dlscusió s'acorda no concedir cap quaniiíat
economies i per falta de consignació en cl
issupost.
a ® a
RELIGIOSA
)iumcnge V després de Peníecoslès.—A dos
iris de dotze Catecisme de Perseverància; a dos
Irts de quatre Doctrina cristiana i a les cinc conlaciò del mes del Sagrat Cor de Jesús i piàlica
minical.
Divendres, festivitat de S. Pere i S. Pau, les
ises Ofici i funció dc la farda com els Diu
Jges,
)iumenge vinent l'apostolat de l'Oració d'aques'arròquia, celebrarà la conclusió del mes del
paí Cor de Jesús amb els següents actes: A
set del demalí Missa de Comunió genera! amb
lica i a les deu Ofici amb sermó p e l Rvnf. Sr.
iduard Roman, Pvrc. Catedràtic del Seminari.
Btarde a les cinc, exposat Nostre Amo, Rosari,
rciacia del mes, trisagi a la Santíssima Trinitat,
rócessó per l'interior dc l'esglcsla.
Misses: Dilluns a les sis, per Agna Lídia Somír, a les set per Joan Mayner, i a dos quarts dc
tper Mercè Mayner. Dimars a les sis per Dome:Maymó. Dimecres a les sis per Joan Cafias, i a
squarts de vuit per Josep Escarrà. Dijous a les
per Carme Bonsoms (a, c. s.)

• •

•
ESPORTIVA

Avui a dos quarts de cinc de la tarda tindrà lloc un
tiit de futbol la victòria del qual es disputaran el F. C.
ranquils» de Vilafranca i el primer team d'aquesta vila.

1AM
Llogant un piano nou o d'ocasió, dintre un número de
insualitats determinades obtindrà V. el piano de proitat.

EXPOSICIÓ PERMANENT
[Secció de manubris, canvis de música, sempre
a, sense canviar el piano.

Ull

Pere Mm M

Vilafranca del Penadés

ESCOLAR
Reunida la Junta de Mutualitat Escolar s'acorda, celebrar tots els anys a fi de curs, la festa que acostumava
fer-se el tercer dia de la Festa Major, entre altres motius,
per evitar les molèsties que durant el periodeí de vacances ocasionava als Srs. Mestres la preparació de dita festa. La d'aquest any tindrà lloc el dia 15 de JulSol amb coop eració del Centre de S. Lluís Gcnçaga, estamt-se ensajant en aquest «Les Càpsules Mauser» i el drama «Victim a del Deber». A les escoles es procedix al aissaig de les
t res compocions de Mestre Llogueres «El Rei i els seus
fills» «La fira» i «Els tres reis del Orient.»

• • •
VARIA
Diumenge fou portada a les Fonts Batismails d'aquesta
Parròquia una nena filla de Pau Pujol Montaner i Maria
Tutusaus. Li foren imposats els noms de Mercè, Carme 1
Montserrat. Felicitem als venturosos pares.
• UB
El dia 19 nostre compatrici En Robert Atniguet es
dirigí a Santander on s'embarcà, junt amb la seva família,
en viatje de retorn a Cuba, per unir-se amb son germà
Josep en el comers que te establert a Falla (Camaguey).

• • •

Dimarts, en nostre temple parroquial, fou bateijada
una filleta de Pere Mané Mitjans i Dolors Figueras Gatell. Rebé els noms de Maria-Antonia, Joana, i Monserrat. Acompanyem als pares en el seu goig.
u

mm

Avui en el Centre de Sant Lluis, a dos quarts de set
en punt, es posarà en escena la comèdia en tres actes
d'En Manubens «En Joan de la calma» representada pels
següents jovenets, aficionats de L'Associació: J. Esearró,
J. Soler, J. Mitjans, J. Romagosa, J. Roig. J. Farré, J.
Sanahuja, J. Garriga, J. Malla, M. Sensé, J. Maymó,
J. Casanes, A. Mayner, J. Tarrida.

• • •
Diumenge passat, en la sessió de Cine, al Arbossense
fou, projectada una pel·lícula en la qual posant el revòlver
en mans d'un disbautxat amb el qnal te que veurà la jus
ticia, es presenta el seu suïcidi com un acte valerós I
lloable.

Vins generosos
de esmerada elaboració pròpia

Ranci selecte í misf ela dorada
ELS

TROBAREU E N VENTA EMBOTALLATS
EN CASA

Esteve Cruanes
RAMBLA GENER, 2 BIS.
ARBOS DEL PENADES

No ens convenen moralitats d'aquestes, per mes que
vi nguin manyosament engiponades amb la trama d'arguments sentimentals per fer-les passar com a bones.

• • •

Horari de trens que regira desde primer de Juliol
Trens ascedents: Sortida Barcelona T. a les 3'50
h. passa per Arbós a les 6'58 h. arriba a Tarragona a les
8'15h.
LI euger: Sortida, Bsrna T. a les 8 h. 47; passa per
Arbós a les 11 h. 00; arriba a Tarragona a les 12 h. 02'.
Omnibus: Sortida, Barfla T. a les 12 h. 31; passa per
Arbós a les 14h. 50; arriba a Picamoixons a les 16 h. 44'.
O mnibus: Sortida Barfla T. a les 15 h. 02'; passa per
Arbós 17 h. 51': arriba S. Vicens 18 h. 09'.
Lleuger: Sortida Barna. T. a les 17 h. 28'; passa per
Arbós a les 19 h. 39' arriba Picamoixons a 21 h. 28'.
Carga amb cotxes de tercera: Sortida Vilafranca
ales 18 h. 57'passa Arbós 20 h. 11'; arriba S. Vicens
21 h. 00'.
Trens descendents: Correu, Sortida Reus 4 h. 50'.-A r b ó s 6 h . 57'.--BarflaT. 9h. 49'.
Lluger: Valls .6 h. 15'.-Arbós 7 h. 57'.-Barna T. 10
h; 06'.
O mnibus: Picamoixons. 9 h. 15'.-- Arbós 11 h. 01'.-BarnaT13h. 02'.
Carga am cotxes de tercera. S. Vicens 14 h. 24'.--Arbós 15 h. 54'.--Vilafranca 17 h. 05'.
Lleuger: Tarragona. 15 h. 55'.-Arbós 17 h. 31'.-Barfía T. 19 h. 37'.
Lleuger: S. Vicens 18 h. 48.--Arbós 19h. 19'.-Barna
21 h. 45'.
Comentari: i\ Hem millorat molt!!!
Hem sigut obsequiats aquests dies amb la visita d'un
grup de nois de l'Escola de Catllar acompanyats de seu
M estre, nostre compatrici i coloborador d'aquest setmanari. En Lluís Cafias. L'objecte de la sortida s'ha compl ert abastament i a plena satifacció de visitants i visitats
car tan a Lurdes com en el Pantà de Foix, així com en els
d iferents llocs d'aquesta Vila que honoraren amb llur visita foren rebuts i afalagats i atesos amb aquella amabilitat
i afecte que mantes vegades han donat proves els veins
d' Arbós i encontrada. Des d'aquestes columnes ens preg uen els excursionistes fem extensiu llur reconeixement
a tots en general i d'un mode especial al Sr. propietari de
L urdes, al Sr encarregat de les obres del Pantà, R. Germà nes del S. Hospital i Sr. Joan Roquer propietari de La
Gi r alda la bellesa de la qual han admirat sospresos i sinc erament elogiat els nois forans ben impossts de sa preuadavalor artística.
•

•

• .

En la veina vila de Vendrell ha qnedat conati luida la Comissió organitzadora de la cursa mofo rista que es celebrarà el vinen dia 29, festivitat
de Sant Pere en la següent forma: Vicens Puig,
presidení; Lluís Pla, Vlce-presidcnt; A. Montserrat, secreiari; Isidre Aymcric, tresorer, I Pau Guí,
vernau, delegat dc! Club d'Esports.
Dita Comissió eslà molt satisfeia de les impressions
que va rebent com de les cooperacions
i facilitats que arreu ha trobat per a poffar-la a
terme; ço que fa preveure un gran èxit.
Compta amb lo apoi del R. M . C. de C ; i ia
Mancomunitat ha promès l'arranjament de les carreteres pel seu compte.
La casa productora de Vermout Cinzano, ha
ofert un vermut d'honor i tres premis consistents
en: una copa de plata, medalles d'or i plata.
Una representació de la Creu Roja de Tarragona ha recorregut el circuit a fi d'Instal·lar el servei
convenientment, i el Govern Civil ha ofert bon nombre de guàrdies per a garantir l'ordre en el recorregut.
Podem donar la següent llista dels que fins ara
han ofert premis a la Comissió Organitzadora:
Qevernedor de Barcelona, Marquès d'Alella, Marquès de Vilanova, Martínez Domingo, Vermut
Cinzano, Sludebaker, Motos Arley. Motos Indian,
Fontanals de Vilanova, Neumàtics Bergougnan,
Governador de Tarragona, Alcalde de Tarragona,
J. i C. Morden i C.a, Sebastià Morden, Agència
F o r d i Bar Nin.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Esearró : Major, 43
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Francesc Ribas
PINTOR

DECORADOR
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EMPAPERADOR

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

DECORACIÓ D' HABITACIONS
i.

- •

Pintures de mobles i portes, a l'oil í a l'esmalt. Demanis pressupost
avants de començar cap obra amb la seguretat de que us seré aventatjós.
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càlida des insuperables, servidas siempre con ventaja de prec
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Arbós dei Panad
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J M u
U
m
m
Ciments de tota mena : Guixi calç hidràulica, : Escales aiguere
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balustn
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F A B R I C A E N S A N T MARTI (Barcelona)
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Representant a Arbós:
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Per aixecar aigua a qualsevol altura
Per trasbalsar vins, olis, àcids
TIPUS 1 2 5 1 2 2 0 volts
Tfpas 500 litres a 20 metres altura: 330 pts. í Tipus 2000 litres a 20 m. altura: 625 pts.
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E S C O L L I T A S S O R T I T EN DIBUIXO
N o compreu se'ns v i s i t a r avaas aquesta acreditada casa. V e g i ' s c a t à l e c i preus.

LLUÍS ROMAGOSA
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C A L I T A T IMMILLORABLE.

F a b r i c a c i ó e x c l u s i v a de
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Mosíic JCUrMc Casa

i diners

SABONS A R P A
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de Nuefí y Co. de Chicago IJ. S. A.

Preparació de tota classe de pintures per als aficionats
Un bon sabó estalvia
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Casa VALLÈS.-Piaierla é.-flrbós

Maria Galvez.
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Sastreria P U J O L
Assortida amb iots
els generes propis de la temporada
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