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Prec,—E1 fa el Sr. Campama interessant.
un planol d'obres presentat per En Josep
gas. Se'n pren nota.
No tractant-se d-altre assumpte, l'alcalde
president Sr. Torras aixeca la sessió: era un
quart de dues.
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dimarts, a les 10 de la vetlla, es reuni
ren a Casa la Vila, baix la presídéncia
del Comendant militar D. Manuel Corrons,
l'alcalde sortint Sr. Fuster, l'alcalde electe
Sr. Torras i tots els nous regidorseConsti
tuïts en les oficines de Seeretaria, procediren
a l'arqueig de la caixa municipal i a la con
fecció de l'inventari. La tasca no acaba fins a
tres quarts d'una de la nit, retirant-se totse
guit el Come.ndant militar, l'ex-alcalde Sr.
Fuster i les forces del reg,irnent de Trevifio
que custodiaven la Casa.
Els vocals associats.—Seguidament al saló
de sessions i baix la presidéncia de l'aicalde
Sr. Torras i amb assistència de tots els nous
regidors, es. verifica el sorteig per l'elecció
dels vocals associats, sortint degits els se
nyors següents:
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permanents

missió de Foment de l'anterior Ajuntament.
Les cornissions permanents.—Es procedí
al nomenament dels individus que han de for
mar-les. Les integraran d'aquesta faisó:
FINANCES: senyors Quer, Claramunt,
Soler Batlle.
La presidiré el primer tinent d'alcalde Sr.
Saumell.
GOVERNACIO: senyors Ràfols, Piñol i
Rafecas.
La presidira el tercer tinent d'alealde Sr.

Als

,

de treball I'imprernta no podria deixar-nos
llest a temps.

tinent d'alcalde Sr.
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fer el desig duna informació ràpida tal com
rec/amava la trascendéncia dels esdeveni
ments que s'han succeit aquests dies, ha
vem publicat aquesta fulla extraordinéxia
i la del dimarts, substituint aixi el número
ordinari d'aquesta setmana, que per excés

FOMENT: senyors Balta, Puig, Massanell
La presidirà e1 segon
Colomé.
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Per correspondre a l‘entusiasta acuIlida i a
les demostracions d'afecte que ACCIO
está rebent per part del públic, i per satis

Campama;
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En

Magí Alayo Blanch
En Pere ColomerJort
En Josep Mir Oliver
En Rossend Parellada isach
En Félix Mestre Nutó'

i9.quQst ma';i

el circuit el

genQra! Ciovernador de Barcelong!;

N'Antoni Saumell Via

Llopart Mata
Enyau Rigual Miret
En Joan Madriles isach
En Pere Colomer Dalmau
En Joan Trens Ribas
En Félix Bertran Sabater
En Lluís Ribas Garcia
En Félix Pujol Balta,
i En Robert Coret Palet
sessió

d'aq uesta gran cursa ínternacio
nal—ajornada per al 21 d'octubre,per ce
lebrar-se el dia 13 a Brooklands la cl.ssica
prova anglesa de les 200 milles—que iniciara
la quinzena automobilista de tardor, a mida
que s'apropa la data, es VC1.1 reflectir en les
moltes demandes de detalls i de localitats
que va rebent l'entitat organitzadora.
EI III Gran Premi «Penya Rin» mereix ex
tensoS comentaris de la premsa estrangera,
demostratius de l'interés amb qué és espera
da la prova.
Sembla que ha d'ésser nodrit el contin
gent d'estrangers que acudira al nostre cir
cuit, havent ja anunciat la formació d'expe
clicions alguns A,utomóbils-Clubs de França
que sol.liciten a l'ensems informacions so
bre localitats, allotjaments, etc.

L'interés

En Joan

ordinéiria

Immediatament seguí la celebració de la
sessió ordinària de primera convocatória.
El Secretari Sr. Parés dona lectura de la
acta de la sessió ordinaria de I'anterior Ajun
tament i de la sessió extraordinaria de cons
titució de l'actual, éssent aprovades.
Acords.—Declarant pobre als efectes de
quintes el soldat En Jaume Esciasans Rim
bau; i nomenant e:s joves En Josep Recasens
Girona i En Joan Balaguer Castellví per de
clarar en l'expedient de pobresa del minyó
En Josep Mestres Mestres.
Pendent.—Hi queda un díciamen de la co

Les inscripcions
Ilista d'inscripcions s'estableix actual
ment de la següent ferma:
N. 1. Elizalde I (F. de Vizcaya).
N.` 2. Elizalde II (.I. Feliu).
N.° 3. Aga I (Philipp).
N..°1. Aga II (Schell).

N.° 5. Aga III (Stahl).
N.° 6. Talbot I (Lee Guinnes
N.° 7. Talbot II (Divo).
N.' 8. Talbot III (Resta).
N.° 9. Elizalde III (X. X.)
N. to. Asto'n Martin I (L. Zhorowsky).
N.' ti. A. I. R. A. M. 1. (F. Llorens).
N.' 12. A. 1. R: A. M. 11. (J. Pagés).
Entre les sollicituds d'inscripció que
s'han rebut d4rrerament i que estan pendents
de definitiva admissió figura la cl'un cotxe de
construcció barcelonina.
De l'examen del lot d'inscripcions que
actualment ofereix ja la gaçantia d'una gran
lluita de marques i corredors, pot deduir.se
Rin» no dcs
que el III Gran Premi «Penya
mereixetá en res clel de l'any passat, que sens
dubte ha constituït la carrera que més forta.
impressió ha. deixat en el nostre públic.
Telfon i teIégraf
lia estat ia concedit el permís per a la
ilwal•ladf)d'una linia telefónica al Ilarg del
circuit, durant el dia de la carrera, tant per
atendre eis més mínims detalls d'organitza
cIó, com per a facilitar la informació de

ACCIO

blic i preinsa en les tribunes, on tambéestara
installat un lloc de telégrafs.
El circuit i els entrenaments
Al circuit estan ja ben habilitats els quí
lómetres de la nostra vila a 1Alrnúnia í d'a
quí una setmana podra donar-se per llesta
la seva total habilitació, a fide que quedi
ja en disposició de celebrar els entrenaments
dintre de pocs dies, puix la majoria de les
cases inscrites han anunciat que cap al ro,
trametran ja els equips. El programa dels
esmentats entrenaments oficials quedara fi
xat aviat.
Es sortirà en grup?

'Algunes cases de les inscrites han con
testat ja a la consulta que els ha estat feta so
bre si donarien Ilur conformitat a la sortida
grup isenabla que, previ el consentiment
dels poders deportius corresponents, és la di
ta emocionant forma :de sortida la que s'a
.doptara.
Eficaces innovacions
Aquests dies es començara el muntatge
de les tribunes, i la sennana entrant es posa
ran els vallats del circuit.
S'habilitaran, enguany, dues vies princi
pals d'accés al circuit: una per al públic i u
na altra per als que vagin
les tribunes en
.automóbil. També probablement s'habilita
ran dos llocs per a garatge: un poc abans de
arribar al viratge de la nostra vila i un altre
junt a les mateixes.tribunes, i així es contri
buira a evitar les possibilitats de l'engorrós
«embotellament» que s`ha produit en altres
ocasions.
Sembla que les tribunes seran eixampla
des i reforrnades per oferir majors comodi
tats i condicions de perfecta visibilitat.
Es donara al «peomenoirs» una amplada
de deu metres, i, de la mateixa manera que
les tribunes, estara separat uns sis metres de
la carretera.
Els premis
Sabem que ultra les 43.500 pessetes que
constitueixen la dotació oficial de la carrera
per premis en metalic, algunes firmes indus
trials de mecanismes i accessoris concediran
particularment altres premis en metalic,sub
jectes a determinades condicions.
D'organització
Mentres tant, tots els treballs d'organit
zacio es porten amb molta cura i es van in
tensificant. Tant a Barcelona corn a la nostra
vila s'aetiven aquests treballs et*ots els or
dres d'organització.
Visita del Governador
Per aquest matí a dos quarts d'onze té a
nunciada la visita d'inspecció al circuit, el
governador militar .de Barcelona, en fun
cions de governador civil, general Losada.
Sembla que arribara amb automóbil.

NOVES
El Cardenal de Tarragona. — De
pas cap a Tarragona, el diumenge a Pentra
da de fosc arriba a la nostra vila, procedent
de Sant Magl de la Bufaganya, on practica
la Visita Pastoral, 1Ernin. Cardenal Dr. Vi
dal i Batraquer.

la nostra Basílica, es
Després de vísitar
del Sr. Dega, sortint vers la
tigué al domicili
ciutat imperial.
IE
Nomenament.-1-la sigut nornenat pro
a la nos
fessor de la sucursal del Seminari
Mn. Pere Co
tra vila, el nostre preuat amic
ma, pvre. beneficiat de la Basílica.
1111
En
Operació.—El nostre volgut amicSant
de
la Junta del
Jaume Gili, mernbre
estat, des
Hospital, es troba en satisfactori
en tant de
près de la delicada operació que
en a
el
dissabte
passat
éxit li practicaren
els doctors En Carles Sa
quell establiment,
la i En Francesc Carnpllonch.
resta
De tot cor li desitgetn un prompte
btiment.
Almoina.—Dissabte, a les 12, a la rec
toria de la parróquia de la Santíssima Trini
tat es donaran bons de pa, carn i arrós als
mensualment
pobres de la parróquia que
recullen el pa de S. Antoni.
L'almoina és d'un fill il•lustre de la nos
tra vila.
Festa del Roser.—E1 diumenge es ce
lebrara a la nostra Basílica la festa solemne
del Roser.
A les 8 del matí es dira Missa de comunió
general amb platica pel M Iltre. Sr. Dega.
A les 5 de la tarda es resaran les dues
la ter
primeres parts del Rosari, cantant-se
cera per Pescolania i el poble, exercicis, cant
de la pregaria a la Verge, sermó pel Rvnd.
D. Gil Parés, pvre. capella custodi del Tem
ple Expiatori de la Sagrada Família, proces
só pel temple, cant dels goigs, salve i be
nedicció de rosaris.
Són Sagristanes les damiselles Na Dolors
Via i Na Rosa Gili.
Cap d'any.—E1 dissabte a les ro del
es
matí, a lesglésia parroquial de la Triaitat
cantara un solemne ofici aniversari en sufra
D. Josep M. de Fàbre
del
Dr.
de
•Panima
gi
director.
gues pare del nostre volgudíssim
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—PER LLOGAR, hi ha un primer pis
i electri
amb terrassa, aigua abundant, gas
citat. Raó a Pimprenapta del periodle.
=COMPRAREU els millors anissats, li
corrents de taula. Car
cors, vinsgenero.sos i
rer de 1Indistria, 3. Vilafranca.
111 •
— Els millors models per la present tempo
rada els podeu veure a la sabateria «Les No
vetats» de Vda. de A. Olivella Galimany.
▪
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— Per queviures de totes classes, especial
rient café torrat a l'estil de Cuba, pastes per
a sopa i productes de Gluten per a diabétics
marca Ramon Quer, ho trobaran a preus mo
Cons
derats en la casa EDUARD QUER,
titució, 35.
Casa per vendre a la plaça de la Constitu
ció. Raó a l'impreinta del periódic.
• la •
.ES VEN Ilana per a confeccions. Es do
Sant
na treball per fer a domicili. Rambla de
Francesc, 26.
• 111 1111
Próxim trasllat de la casa
SAMNARINI
a la Rambla de Nostra Dona 17.
IME a 1111
=ES VEN una casa al carrer
Raó a Pimprenata del periódle.
Iffi
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— Casa per a vendre. Carrer de Sant Bernat.
Raó Procurador Lluch.
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Representant: Josep Salvany i Alegre
Magdalena, 6 - Teléfon, 56

- — Santa

—
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a Paltar de la Verge de
Montserrat de la Basílica, el M. Iltre. Sr.
amic En Mel
Dega, beneí l'enllaç del nostre
cior Balta. fill de.1 regidor Sr. Balta amb la
damisella vilafranquina Na Maria del Roser
Santacana. L'enhorabona. •
113 111
SASTRERIA per a senyores i senyors
JOSEP TORRAS, Font, 13, segon.
a
=ES VENEN botes usadeS de 7 cargues i
—

1126811~~"~"~"11"8111
Cursos

de

Comptabilitat

Partida doble, america i centralitzador (pa
sistemes d'ensenyament del

tentat),segons els

Liceu Dalmau de Barcelona
Classes especials per a senyoretes.
Matricula: Pou de la Pina 9. 2°.

lizum
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mitja. Raó en PitJopremta del periodic,
—ES VENEN CANARIS del païs, semi
res
flautes i flautes a 17`50, 20 i 25 pessetes
pectivament.
Essent ara el temps per a preparar amb
encert les co.naries per la cria, es venen les de
de 10 rals una per
raça flauta al baix preu
tot el mes d'octubre; passat aquest temps, al
menys a 3 ptes. Raó a l'impremta d'aquest
periódic.
HA un carro, animal i guarniments
bones condicions,
per vendre amb molt
Raó a l'impremia d'aquest periódic.

BANYS

03!é

restaurant

co,ALartLL
haura diariament un servei d'autos de
anada i tornada des de Vilafranca, passant
Ballbey,
per Monjos, Rapida, Arbós, Gornal,
Vendrell i
ram
Bar
Continental,
de
Vilafranca:
Sortida
bla de Nostra Dona.
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