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Àngel Guimerà
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«Som i serem gent catalana...», paraules del gran poeta que ha mort.
Dintre de cada fogar és sentida la mort dels éssers volguts. El fogar dels que som i serem plora el traspàs del seu poeta.
BADALOTA, familiar d'aquest fogar, expressa avui la seva dolor per la pèrdua de N'Angel Guimerà.
Les seves planes son honrades amb el relrat del català il·lustre.
La matèria de! seu cos venerable ha deixat un buit en la terra, mes la restallera de poesies i obres dramàtiques i discursos quedarà entre nosaltres com pà espiritual.

QUIMERA
Ha mort l'Angel Guimerà; millor dit, ara comena viure; a viure la vida de l'immortalitat. Es l'eIrna paradoxa de tots els genis. Perquè En Guime|à—no hi ha pas cap dubte—ha sigut un geni: la
nateixa ingenuïtat de la seva ànima infantívola, amb
ïuelcom de feblesa, al costat de la seva gran masculinitat creadora, acaba mes d'arrodonir-lo i remarlar·lo; perquè de feblesa bé^ pot qualificar-se el fet
Be presentar-se als escenaris del poble per ell fuete|at, a doblegar-se davant dels aplaudiments que
Iquest prodigava a les traduccions dels seus drames;
feblesa que encara contrastava mes enfront d'aquells
iiateixos drames, tan punyents, tan mascles, tan

f angosos d'aquell homo sapiens, de Linné, tan carregat d'animalitat. Si no fos així, el geni no fora
geni, que fora Deu.
Peró, deixem-nos de filosofies i diguem que. En
Guimerà, deixa obres que no moriran mai. D'entre
els seus drames. Mar i Cel i Terra Baixa passaran
a la posteritat. També hi passarà el primer acte de
Maria Rosa; acte d'exposició, d'apuntament dels
tipus, expontani, sobri, ple de vida i ben escrit com
cap mes d'En Guimerà nl de tota la dramatúrgia coneguda. Llàstima que després d'aquesta exposició
superba, única, segueixi un nus i un desenllaç on
aquella grapa genial, d'excelsilud, no s'hi veu gaire.
Però—altre vegada?—, deixem-nos de crítica i
diguem que, En Guimerà ademés d'un gran home.

que enlaira la catalanitat molt mes que el fet sol material i fortuit, d'haver nascut a Catalunya.
L'Angel Guimerà, par© de tantes obres, no deixa
fills corporis, de carn i ossos. Millor. Així no veurem
repefir-se el de sempre, aixó ès, que els fills dels
grans homes semblin tant i més escarrencits i carrinclons que els altres, com si portessin un trajo man1 levat als seus majors; i és perquè aquell nom, com
aquell trajo, els hi ve gran, molt gran. L'estreno,
s'hereda ni es trasmet.
Donguem, doncs per finit el nom glórios, però
portem-lo tots al cor i gravem-lo també al marbre,
que ès mes fort i dura sempre.
MARC FRANC

BADALOTAv

IflaiililliaililiislllisiliilligiïnaF
{Continuació)
:
L'Oliba em preguntà si era cançonera. Ben al
contrari: pensava jo que semblanf-ocasió de parlar-li potser no passaria mai més. Així ho conegué
.en mos ulls I continuà garlant:
Vos conec; la vostra veu m'és familiar (ai no
donar-me tractament de vostè ni de tú, creguí que
coneixia a! nostre Pompeu Fabra); també sou
amant de la bella nit; a voltes varieu de companys;
el corrrent és que aneu amb un de sol, devegades
amb més. Ara un nou company teniu. Sa veu, sa
dolça parla mallorquina, impetuosa, l'escolto amb
encís. S é que fa anar enrenou a qualque mosca
balba; i per cert que convenen un xic algunes i n jeccions de briositat, ja que hi ha molt de sang de
peix a vila, i cregueu que vostres avant-passats no
en tenien pas—
j o li dic:— Debeu saber moltes històries de
nostra vila? Fa temps que la vostra família està
aposentava aquí? Conteu-me tot ço que sapigueu—
—Fets de l'Arbós? Encar que la memòria no
em falla, I tols els sé puix tenim per costum traspassar-los de pares a fills, no necessiteu pas les
meves narracions. El pastor d'ànimes d'aquesta
vila en sap tota vostra història; i teniu la sort de
poder-la repasar i captenir-vos-en. Allí, per poc
amatents que sigueu, podeu veure la virior demostrada en dies de més angoixa que els presents. Mes
avui encara vos queden espurnes de l'esplendorós
passat: entre el materialisme que va minant tots els
pobles, qualques arbosencs ardits reverdeixen gestes passades; també en teniu algun, animat de l'esperit ancestral, que llimat un xic podria ésser dels
millors—
El lloc no és ni molt menys còmode; n! me n'adono, abstret com estic considerant a l'ocell que
amb posat totxo es mostra tan sapient, el qual
continua amable contestant a les meves preguntes :
—En quin temps prenguéreu estatge en vostre
antic Arbucio?, Ens considerem arbosenques des
de que es col·locaren les primeres pedres amb que
s'hi bastí la primera casa de Déu. I vinguérem des
d'Olèrdola; i els meus avant-passats se n'hi veie ren de totes. Arbosenques sempre, hem tingut diferents estatges; prou ho sabeu. Però aquest formós
casal on ara som aposentades creiem que serà
nostra estança per menfres duri la vila, si cosa a l
contrari no disposa Nostramo. Esforç gegantí fou
el de vostres passats a l'aixecar aquest temple.
Mireu la sola nau que té: esbletesa i majestat sols
ai'hi veu—
—Al viure sempre en aquesta Santa Casa, deveu sentir quelcom de l'ungiment que espandeix?—
—Els meus pares i avis ja ens ho ensenyaren!
santifiquem la festa. Des de menuts que ho fem.
Però desde molt temps hem canviat la costum de
les hores: els dies que sentim les veus sonores del
cor l'ofici és per nosaltres, però si és l'orga i cants
d'allí sortits el que fereix nostra oïda, ens amaguem
I la missa baixa ja oïda ens serveix.—
De sobte m'inquireix:— Podríeu donar-me comte d'un fet Insòlit que no he pogut saber mal que
era? Es el cas—diu—que un dia, el de S a n í Joan,
precisament tal dia com demà, després de l'Ofici
uns crits esgarrifosos desvetllaren nostra atenció.
Des de l'amagatall veiérem plenes d'admiració una
munió de gent dalt del presbiteri. Com que enfilem
E'altar major des de lluny ens semblà que enmig d '
ella un bailet saltava, botia; i aquella gent cridava,
a'esgargamellava; i nosaltres pensàvem: qué pot
ésser?, quin dimontii de coses pot haver dut aques t
fet estrambòtic? Amb nostres ullassos enlluernats
anàvem resseguint l'església; poc a poc a n à r e m
destriant els detalls del quadre: la gent situada en
ei presbiteri formava un grup compacte, fora del
j| jliet que destacava sol. A les escales de marbre

M a r c d í 3<iné
Corresponsl de les Principals Entitats Financieres
Inscrites a la Comissaria Règia de la Banca privada

Puc facilitar a l'acté totes les operacions de Valors al comptat i a terme i
Girs per totes les places del mon.
Descompto tota classe de Cupons i
reviso els Números que s'amortitzen per
avisar a l'interessat.
Facilito diners contra entrega de Títols, Joies i altres Valors.
Caixa d'Estalvis que facilita el
seu producte dintre la mateixa comarca
8 dies pre-avís 3 per 100
6 mesos plaç 4 per 100
12 mesos plaç 5 per 100

Aquestes imposicions es consideren en
igual garantia que els Valors en Custodia.
A les IT matí i a les 6 de la tarde
tinc a disposició el cierre de Bolsa per
comprar i vendre els Valors a terme cotitzats.

Agricultors! IndustrialsI
Mitjansant garanties trovareu el móxím
de facilitat per el desenrotllo dels vostres
negocis en aquesta petita i sana

Banca Artossenca
netes s'hi ajuntava una faixa del paviment lluint son
blanc; venia després, en el centre de la nau, un altre grop, no molt nombrós. Mira i remira... Per fi
una de nosaltres vegé una vara; totes diguérem: \ V
Alcalde! Seguidament en velerem altres de vares, I
totes capírem el mateix: jSerà ei Magnífic! Com
que sobraven Individus pensarem que no sols I '
Ajuntament feia acte de presència sinó que també
les demés Autoritats hi assistien. Resseguint-ho tot
hi veierem també els devots que havien assistit a I '
Ofici I que segurament tan éstranyats com nosaltres seguien l'acte. i Q u é era? Tinguérem la dissort
de que s'acabessin els crits I de que ans de poder
fer mes averlguacions ja tothom desfilés. Quin greu
ens sabé no poder assabentar-nos del caire de I '
acte realitzat! Una de les nostres, tot i ésser de
dia, sortí batxillera; però veié que cadescú anava
a casa seva I que res extraordinari commovia la
vila—.
i l'òliba acabà la seva relació preguntant-me:
—Podriau dir-me vos qué fou aquest aconteixement
que sens ésser cap acte del culte ni tenint-hi cap
part la clerecia tingué la virtut de anar enrenou les
autoritats?—

I jo contrariat tinc de dir-li:—No ho sé pas
no hi era. Però no em contareu cap cosa de vi
ria?;—Vaig demanar-li veient que ses dites i
guntes podien, en ésser repetides, portar-me se
sos compromisos, ja que en una vileta com la
Ira poden comentar-se de porta en porta fets
a monlanyes, pot parlar-se de tot, lot pot sabé
tothom, però—Guttemberg fou un ésser terrible
les énimes espantadisses—la lletra impresa ai;
tempestes insospitades creant trifulgues dificll
desembullar. La meva amiga bonatxona es d
distreure per la meva pregunta, i tota rioleraem
— Ç o que vaig a contar-vos no és molt vell
dala en que finí tal costum no la sé, car nosa
no contem el temps per anys; òlibes en cl pas
òlibes en el present, òlibes en ei futur, i sols sé
ha passat. I era que per la Pasqua Granade
temps de l'avior hi havia la gaia costum entre
donzelles arbosenques d'anar a fora a fer collil
roselles. La faldada, com foguerada de jove
era portada a aquesta Església i mentre el sace
ofrenava el Sant Sacrifici, llençats des dels f(
de la volta a imatge de les llengües de foc, d
llaven sobre les testes dels faels els pètals esclat
de vermellor. Un any; un pètal més atrevit que
altres, voleiadís anà a íer un bes al calze on el
cerdot oferia la Sang del Crisi; i com si aquesl
gués estat l'òscul de comiat, la costum es féu f
disa.
JANET
(Continuarà)

E L CAMI D E L S O L
TRAGÈDIA

(Fragmeàt del primer i
ROGER

Sí, sempre!
Sempre en avant, mos almogàvers! Mira'ls,
Querau d'Arenes; són dels teus; ta pàtria
els ha posat al món, de Catalunya
i d'Aragó han sortit. Sans ells, l'onada
de sang turquesa nó hi ha al món qui aturi;
i eixordant a la terra, s'estendria
per sempre al damunt Constantinopla
fins al cim de ses cúpules mes altes.
I ells ni ho saben qui són! Corona i porpra
sostenen amb ses mans als Paleòlegs,
i, mireu-los com van, semblen captaires!
Regnes enjouen i tresors curullen,
l en mig de pellingots ses carns s'obiren,
I ni escut ni coraça els arrecera!
Mes tant se val mentre espetegui enlaire
l'Estandart d'Aragó i de Catalunya!
Sols i serenes els han fet de bronzo
On van sos ulls, la mort hi fa la feina!
Dormen al ras amb pluges i ventades,
Sobre la terra el cap, per on hi arriba
encara el trepidar d'estols que fugen!
Pateixen fret i fam, i el pa «e'l mengen
esquiíxat de sang pròpia i sang contrària!
Els abrusa la set, i en tolls fangosos
disputant-ho ais cavalls, tots junts d'hi abea
Lluiten de sol a sol, botení com tigres,
calent i alçant-se, entre les dents la fulla
de ferro pirenenc i al puny l'ascona.
Barra un camí un tot sol; els rius detenen
amb morts i agonltzants, i omplen les valls
de bèsties i genets: tant se'ls en dóna!
Obren el ventre al vol al cavall frèstec
que, venint com el llamp, al eaure tira
pel cap al turc a qui d'un cop degollen!
Fills meus, carn de ma carn, raça volguda,
nostre és él món, duent el sol per guia:
de cara al sol, mos almogàvers sempre!
ANQEL QUIMERA

BADALOTA

L'Allotjat

Diada Infantil
f
Bé li escau a La Mutualitat Escolar «Fraternll a t Arbo8enca> celebrar una festa anyal que com
Juna exclamació de joia excita en mig de lo feina
pilenciosa i quieta que va relaiizan dia per dia, any
|rera any, acumulant I fent fruitar els estalvis dels
pacolars; petites quantitats, Insignificants avui,
p e r ò que mercès a l'organització general de les
Mutualitats Escolars i la particular de ia nostra
Ivila, amb "sos socis protectors, es veuran acrescuIdcs Ans a formar un dot que en el moment de la
fnajor edat, quan fa poc que s'ha pres o es va a
endre estat, quan prenen volada aspiracions d'inependència, i hom fretura de valdre's per si mateix,
indrà a constituir una de les bases econòmiques
n els infants d'avui trobaran apoi per a llençar-se
ses empreses d'homes.
Bé II escau celebrar aquesta festa: exclamació
le joia provocada pel presentiment de la satis•acció de demà en tocar el fruit delperseve•ant estalvi. Té tot l'encís de l'ardid cant del
ïeballador que para la tasca i es dóna un mo1 nent de lleure per sadollar-se de l'esperança d'un
|(ur i ben guanyat benestar. Esperançat La Mujualilal Escolar n'és un de niu d'esperances que s'
ijoqucn en l'infantesa! I perquè aquestes esperan1 les no quedin fallides, cal no tan sols apoiar sinó
igrandir la obra de la «Fraternitat Arbosenca»;
ionar-ll vida poixanta; conquerir-li prosèlits que
inant engrossint les files dels socis protectors,
onlribueixin a l'obra d'amor entre els estaments
Ue realitza aquesta institució i augmentin sa bene•ectora influència en l'ordre econòmic Individual i
ol'lecHu.
I lots plegats acudim a aquesta festa que les
etlts mutualistes ens ofereixen avui pera palesars com ens interessem per ells, com agraïm sa
ona voluntat, i a mes perquè comprengin la vàlua
de ia Mutualitat—fora de la tendre comprensió de
fcnolls.d'ells—al mesurar ia amb l'impotància que
Honem els majors als seus actes,
I
I guaiteu com d'aquust obrar en rebrem bones
tomes, car indican-nos que hi ha quelcom més elelat que la materialitat de la vida, ells ajunten, agerJianen ia festa de la Mutualitat amb la del Centre
le S. Lluís. Així ens diuen que l'interès material ha
l'anar vetllat sempre per la consideració de que
fun!c interès veritable és ei de l'esperit.

p els joves Soler, Guasch, Urpí, Guasch, Garriga i Tarrlda.
Es prega la puntualitat.

CRÒNICA À R B 0 5 S E N C A

i Ta?
CAPITAL Ptes. 5,000.000
R E S E R V E S Ptes. 450.000

Casa Central:

Apodaca, 24 (edifici
propi) TARRAGONA.
Caixa Auxiliar: «Borsíde Tarragona»,
Rambla de Sant Joan, 27.
Inscrit en ia Comissaria Régla de la Banca Privada
Negociém els cupóns obligacions TRESOR 5 per
100 venciment 4 Agost; els del DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100 de venciment 15, i els de venciment
1 .er el liquit dels quals ens siga conegut. Aixís mateix
ha quedat oberta la negociació de les CÈDULES ARGENTINES 6 per 100 de venciment l .er d'Agost i l.er
de Setembre vinents.

En la Seii de niples ments íe la isse oMa

Admetém imposicions en lli tretes, abonant:
Llibretes a vista 8 dies pre-avís 3 per 100 anyal
id.
a 6 mesos plaç. . . . 4 id.
»
id.
a l any 4 i mitj per 100 anyal
Aquests interessos son els màxims senyalats per el
Consell Superior Bancari per a tots els Bancs que,
com el nostre, estén inscrits en la Comissaria Régia
de la Banca Privada.

CAMBRA CUIRASSADA amb compartiments de
lloguer instalada en el BORSI DE TARRAGONA,
montada a l'altura de les mellor en el seu genre.
També tenim Cambres cuirassades instalades en la
Casa CENTRAL i en nostra Agencia de TORREDEMBARRA.

A G E N C I A D' A R B Ó S
RAMBLA GENER, 1 i CARRER MAJOR, 64
TELÈFON 691

A L T R E S AGENCIES:

ROGRAMA de les festes de la mutualitat
Escolar i Centre de Sant Lluís Gonzaga
celebraràn avui en honor de llur patró i
en obsequi de llurs socis protectors.
MATI
A les 8.—Missa de Comunió general amb plàtica pel
«nyor Recior d'aquesta conciliari del Centre.
A les 11.—Ofici solemne en honor de Sant Lluís.
I A les 12.—Repartiment de vals per Inscripció d'impollcions a la Mutualitat, que tindrà lloc en el Teatre Arboïenc. Hi asistiràn les Autoritats.
|
TARDA
| A les 5. —En el Saló Arbosenc vetllada escénic-ilterafia-musical que es descapdeiiarà en el i egüent ordre:

!
I Tota Festa familiar com de caràcter pú)lic per ésser completa no hi han de faltar
ils castells de foc artificials.

en prepara desde

i

15 a 500 pessetes

Despatx major, 46 flrltói

Morell :-: Torredembarra :-: Vilaseca
1. ° Faust. Fantasia (piano a 4 mans... Gounod.
2. ° Concurs d'ocellets (intermedi camperol) Rius
Vidal.
3. ° Recital de violi pel senyor J. Saumeli amb acompanyament de piano.
4. ° Cançons i jocs d'intants; Llongueras.
a) Ei Domilega (nois)
b) Son deu noies per casar (noies)
c) Els soldats venen de França (nois)
d) A la terra del bon pa (noies)
Recital de poesies que alternarón amb aquestes
cançons,
NIT
A dos quarts de 10.—Es calarà un Ramell de Focs d'
Artifici davant de l'Església.
Immediatament en el Teatre Arbosenc, Gran Funció
teatral per l'Esbart dramàtic del Centre, posant-se a l'escena la formosíssima comèdia dramàtica de Ciurana.

Fe, Pàtria i Amor
que glosa els tres lemes que inspiren als poetes de la
terra.
Repartiment: Gregori, Soler Guasch. Andreu, Ferrer
J. Rafel, Maimó M. Paquito, Fontanilles Enric. D. Horaci,
Romagosa J. S/sef, Ribas J. Carter, Romagosa. Lifo, Escarràj.
Per fi de festes es representarà la sarsuela de gran
broma

RELIGIOSA
Diumenge VII després de Pentecostés.—Avui no W
haurà-Catecisme de Perseverància ni Doctrina.—A la
tarda funció a les 7 a l'altar de la Mare de Deu de la Cort.
Demà, durant la primera missa, comensarà una novena a Sant Roc, i continuarà els dies següents a la mateixa hora.
Dissabte Jubileo de la Porcíuncula les visites de la
qual podran comensar al migdia de la vigilia.
Misses: Avui a les 8, per Josep Escarrà.—Dimars, a
les 7, per Carme Altet.—Dimecres a dos quarts de 9 per
Josep Altet. (a. c. s.)
ESPORTIVA
Fa/60/.—Entre dia equips infantils formats dintre nostra Agrupació es jugà un partit de futbol diumenge passat
vestia l'un els colors del club, l'altre ei color blanc.
Jugaren força bé veient-s'hi enginy i empeny en ésser
guanyadors. Quedaren vencedors els groe negres per 3
a 2 goals encar que ei partit hauria acabat en empat, però l'interès dels jugadors féu allargar l'encontre per tal de
m arcar ei goa! de la victòria. Arbitrà en J. Cruafíes.
Tinguérem el gust de veure'hi gran nombre de socis.
VARIA
—Casa Vallès.—Des del 31 de Juliol al 25 d'Agos
gran rebaixa en tots els articles.
Cuberts d'alpaca a preus molt reduïs. Taller: Plateria6.
• • • .
Lladregots: No hi estàvem acostumats. A la nit del 20
al 21 assaltaren l'Hospital d'aquesta vila, on tenen estatge
les G G. Carmelites.
Fos qui fos l'assaltant, necessità bona estona per a
portar a terme el seu plan: cercar una escala a l'eícòrxador en obres, apagar els llums guies, saltar el mur
de tanca, passar hi l'escala, entrar per la reixa del'escusat
forçant la. AI treure el pany per a internar-se a l'edifici,
feu soroll que posà alerta a les GG. CC. Criden d'auxili
i el lladregot es fa escàpol. Els veïns hi corren prestos,
fan una recerca pels volts del convent que no dona resultat.
A l'endemà al matí, fou detingut un captaire que per
ses contradiccions fou tingut per sospitós.
Romagué pres als baixos de Cala Vila fins dimatrs al
dematí que la Guardia Civil se l'emportà al Vendrell, d*
on fou retornat a les 11 perquè, segons digueren, era incompiert l'atestat. Tornà a passar la nií a la cel la dels
baixos de la Casa Capitular, i el dimecres ai migdia la
Guardia Civil se l'emportà altra vegada al Vendrell. I no
sabem res mes.
Ve com l'anell al dit per a dir que un lloc apropiat per
a presó es mol convenient en un poble; encara que es millor naturalment que no s'hagi de fer servir gaire.

• • •

CASA VALLÈS.=Làmpares Philips forma per a l'SO
pessetes una. Comprant ne 6 es donen a l'40 una i comprant-ne 12 a l'30.
B • •
El dia 19 del corrent en el presbiteri de l'Altar Major
de la Basílica de Montserrat contragueren matrimoni nostre amic En Josep Mata de la raó social Grimol amb la
gentil jovencella Na Maria dels Àngels Garriga, profesora de la ciutat comtal.
Apadrinaren la boda nostre amic N'Agustí Suriol per
part del nuvi i en Tomàs Buxó per part de la núvia. Uní
els esposos el Dr. Mn. Marcelí Garriga qui després de la
ceremònia digué una eloqüent plàtica.
Acte seguit passaren els novells esposos amb sos respectius pares—Na Maria Virgili de Mata i N'Antoni Garriga—i a tots els convidats, que eren en gran nombre, a
besar la Verge Bruna, a la qual la núvia feu ofrena del
ram de tarongina.
Fin'da la festa religiosa es traslladaren al restaurant
recinte del Monestir a càrrec de Perelló i Busquets, on
sota l'experta direcció de Joan Pince, mestre de l'art culinari, fou servit un espléndit àpet que transcorregué plé
d'alegria i satisfacció.
A mes de la direcció cal alabar la cuina i el bon encert
d'ésser escrites les targes anunciadores de la minestra en
nostra estimada llengua.
Els nuvis amb el projecte d'un viatge de noces, es
despediren dels seus convidats, els quals quiscun per son
cantó'es dirigiren a les cases llurs després d'acomiadar-sa
de la Moreneta.
Desitgem a llurs joves esposos una llarga lluna de mél

• • •

CASA VALLÈS,—Planxes elèctriques suisses a 18
pessetes garantitzades.
.
VENDRELL : IMPREMTA RAMON : TELÈFON 770
Representant a l'Arbós : Ramón Escarrà : Major 43,

BADALOTA

4.

Comarruga

Balneari

Sant Vicens de Calders (Tarragona)

Els banys medicinals tan famosos per a la cura del Reuma, Artritisme i tots
sos derivats estan oberts tot l'any i a càrrec de la Direcció del Hotel. Ademés, en
benifet del públic, funcionarà des del 15 de Juny al 15 de Septembre, el Nou BarRestaurant popular «El Pinar», amb habitacions independents i econòmiques,
AMB PENSIÓ O SENSE.

l'administrador, Fidel Mir Merino

itm

Telefono, 828

i

«

13 Conde Asalto, 13 Telèfon 4.91S
B A R C E L O N A

Vendrell

AVÍS
Aquesta Casa, ara fa poc reformada, d
posa d'un gran nombre d'habitacions an
tot el Confort modern.

iiftnia mmmi®

magatzem de tota mena de fustes i mm de pí del pals
Serveis ràpits i molt econòmics

Josep JM/ C a m e l l

Llorens del Penades

liotel Ibtrk
del Padre

(Tarragona)

H OXE L
recomanable a totes les persones que h
de traslladar-se a Barcelona, especialme
als que celebren el Viatje de noces per e
tar emplaçat en el lloc més cèntric de
capital.

Preus reduits

Fítrica de jWosdic JWdtMc Casa JULIVERT

Mesianrant

Ciments de iota mena : Guixi calç hidràulica,: Escales aigüeres,
lavabos, piques, wàters, safaretxos, dipòsits, tuberíes i balustres

C A L I T A T IMMILLORABLE.

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

No compreu se'ns visitar avaas aquesta acreditada casa. Vegi's catàlec i preus.

DOCTOR

ROBERT,

——

12

I NORT, 5

:-:

TELÈFON

VENDRELL — —

Representant a Arbós:

Maria Galvez.

811

JOAN

Sortida de Vilafranca a les dues de la tarda

AMIGUET

Construcció de tota classe de mobles
Taller de fusteria a preus limitats
Exposició i gran assortit de quadres i mobiliari
Rambla Qener

•

platja de Calafel
ORARI per al servei d'aulos entre Calafell, Vi
drell, Arbós i Vilafranca.

FUSTERIA y E B A N I S T E R I A

•

de la

Carrer Major

••••••^••••••••BaaBaars^mmmswtssamaanms^SBsaBaamMmmMmmmmmuuBMmuBmmmmssuaut
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emplaçat junt al pim

•

A R B O S

Sortida de Calafell a les vuit I quart de la nit

amb
•
•
•

s
i
•

Tols els diumenges, de 1 a 5 tarda: Conci
orquestrina.

Dijous i dissabtes n i t

LLUÏTS BALLS
Restaurant: C o b e r t s i a la Cari

•

I
•

A |pr"fo
r^lCJI La

P i p í Í Q Í P Q I ^ r a n tal'er ^ construcció i reparació de Motos
L»IL>Í l o L c J o > i Bicicletes i venda de tota mena d'accessoris

J O S E P

C A N A L S

Especialitat eh quadres i manillars per a curses i tots els gustos
Seguretat, lleugeresa i elegància. Gran stock de camares i cobertes, totes marques
La

•

CASA CANALS

ofereix bicicletes a preus baratfssims. No compreu sens visitar-la abans

Garantia en tots els treballs
Soldadura autògena
Bicicletes de lloguer a 0'75 pessetes l'hora

i Taller: Carrer de la Palma, 11 : A r b ó s del P e n e d è s
•

Sastreria

Joan

Ferri

Ultima novetat per a la temporada d'isi

Rambla Gener, 15

Arbós del Penel

