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barbàrie

el món civilitzat es sentí greument fe
rit en els seus sentiments més nobles, en
assabentar-se dimecres passat de que a Gré
cia, l'ex-president de ministres Gunaris i
quatre membres mes del seu ministeri, junta
ment amb el generalíssim que comenava les
forces gregues a l'Assia menor destrossades
pels kamelites, foren afusellats a la ciutat
d'Atenes, per ordre de I•actual govern, cum
plint una senténcia del comité revolucionari.
Anglaterra ha retirat, en senyal de protes
ta, el seu representant diplomatic.; i al Senat
italia el senador Bollart. el president iel tni
nistre de Marina han aixecar la seva veu aira
da per a demnar el crim d'Atenes. Totala
Ja premsa anglesa ha comentat el fet d'una
faisó ben desfavorable als
grecs, comparant
l'afusellament actual amb l'assassinat del rei
Alexandre i la regina Draga de Sérvia i fent _
constar que adhuc el crim actual és més im
perdonable perque s'ha volgut paí•lial-lo amb
l'apariéncia de legalitat i justícia.
.EI pretexte del comité revolucionari per a
procedir d'una manern tant íulminant ha si
gut la desfeta grega de l'Assia menor i la cul
pabilitat en el fet, segons el tribunal revolu
cionari, de Gunaris i els seus.
Per poc que hom entengui en les
qües
tions polítiques i llur tramitació, sabra que
els ministres constitucionalment són
respon
sables, peró que moltes voltes la responsabili
tat cau o hauria de caure en
personatges se
cundaris que no cumpleixen exactament les
ordres rebudes. La mateixa premsa hellénica
que volía el puniment dels culpables, peró no
l'afusellament, fa constar que acceptuant a Gu
naris la culpa de la desfeta grega pertoca a
personatges secundaris i que el fet sembla
més una venjansa indigna que un homenatge
a la justícia.
Nosaltres volem suposar que Gunaris era
culpable, adhuc més, que els seus ministres i
el generalíssim també n'eren, peró no té Gré
cia altre mitja de puniment que aqueix tan
radical í impropi dels nostres temps en maté
ries polítiques?
I en matéries polítiques, tal com se van
posant les coses, pot dir-se que hí ha algú
verdaderament responsable? I les Corts de
Grécia i el poble ^de Patras que elegi a Guna
ris per una rnijoria absoluta, que 110 signifi quen res, o al menys no indiquen que un es
tat d'opinió seguia al dissortat ex-president en
la seva obra política?
Tal volta 1.única tara de l'afusellat ex-pre
sident, era el sostenir l'itnperialisme del des
tronat rei Constantí; doncs Grécia hauria o
brat amb mesura enviant a l'exil els homes que

irega

sostingueren a l'ex-rei, i la opinió pública gre
ga s'hauria sentit alliberada.
Ara caldrá duptar molt del
grau de
dernocrcia de la Grécia actual i
quan ells ens parlin de, la barlArie turca, cal
dra posar-se a
El fet es repeteix. Fa molts segles el filó
sop Sacrates tingué de veure la cicuta,que era
la pena capital d'aquell temps, per que en
senyava una filosofia que moralment era la
més acceptable d•aieshores. Ara uns ex-mi
nistres son afaaellats per llurs errors
polítics.
Aixo ens fa duptar força de la tan ponderada
.cultura grega i ens fa pensar que els cultes
serien uns pocs, i que la cultura no influiria
en la gran massa, a no ser que els turcs,durant
els anys de la seva dominació,els-hi haguessin
empaitat un mal veri.
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Verge Immaculada, Patrona de nos
tra Associació, el Consell Directiu ha
organitzat per al divendres vinent, els
següents actes:
A les 8 missa de comunió

general amb
platica preparatória, a la Capella dels
Dolors de la Vila.
Ia

214 de 10 del vespre, en nostre estat
ge social, una extraordinaria vetllada
teatral a carrec de l'Elenc Artístic.
El Consell es

complau en convidar els
socis als esmentats actes, esperant llur
assisténcia.
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Sols els egoisrnes dels de dalt i la set
insaciable de plaers dels de baix han vin
gut a trencar el ritme etern amb que deuen
vibrar els corsdels amos i dels obrers
Si els patrons s`haguessin avençat a
concedir millores a llurs subordinats i ha
guessin escoltat la veu dels prohoms de
nostra terra,dels homes cims de Catalunya,
si s`haguessin preocupat de la classe mitja
i havessin augmentat espontniament el
salari, talment corn reclameven les cir
curnstóincies i l'alça de les subsisténcies, el
Sindicat únic no tindria raó d'ésser, el pá
nic i l'alarma constant en que vivim, no e
xistirien, les pistoles Star no haurien es
clatat, i els carrers de nostres ciutats no
quedarien xops de sang humana.
En Cambò parlá clarament sobre els
deures dels patrons, més la seva veu es va
perdre en el desert. El que no es va perdre
fou l'avinentesa que els falsos redemptors
del proletariat aprofitaren per a augmentar
la discórdia i escampar les idees anArqui
ques, que maten totes les activitats de la
indústria i del comerç.
Jó ja sè que els obrers no tenen estricte
dret d'ésser admesos com socis del negoci,
que els amos exploten.La justícia commuta
tiva sols reclama per als treballadors un
salari personal suficient per a mantenir un
obrer frugal i de bons costums. Ho digué
en l'article titolat «Els límits del salari
jtst».
Encara que alguns sociólegs s'inclinen
a la sentència contr'aria. és probable que
els amos no estan obligats a donar als o
brers participació en els beneficis.
Cal, peró, reconéixer que no són sola
ment dos els factors del problema social i
que no estaria capacitat per a solucionar
els conflictes que trasbalsen el món qui no
més admetés el capital i el treball.
Els directors de la Utbrica, els tècnics,
els capdavanters del moviment indwitrialno
són amos ni obrers. Cal reConéixer llur
personalitat? Açó és el que s'está escatint
actualment en el ministeri del Treball cle
Madrid.
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Els de dalt
els de baix
una sola societat i la prosperi
tat clels uns depén de la dels altres. La
natura'esa nols ha !'et jaas enemics, no ha
interposat pas cap muralia que impedeixi
la cornunicae'ó lntirna..
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a dos quarts de déu de la
vetlla, Palcakie Sr. Fuster va obrir
la sessió. Hi assistiren tols els regidors
menys els Srs. Gijell i Feliu (qui disfruta
de Ilicéncia.)
S'aprová l'acta de la sessió anterior.
La prinzera Tenéneia.—Es 1)rocedí a la vo
tació clefinitiva del primer tínent d'alcalde,
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resultant 7 vots pel Sr. Mitjans, 5 pel Sr.
Ribalta i un en blanc. La Presidéncia doná
possessió del carrec al Sr. Mitjans.
Penya Rin.—Es faculta a l'alcaldia per a
contestar una comunicació d'aquella entitat
preguntant respecte la subvenciò ccnce
dida.

informe.—Hi passaren a la comissió
de Foment:una instància d'En Josep Mont
serrat Miret, per a empalmar a la clava
Santa Magdalena, i u guera del carrer de
na d'En Joan Bosch Borrell, corn a prest
dent del Casino Unió Comercial, per a o
brir un balcó a la façana del Casino en lloc
de la tribuna projectada.
Perrnisos.-TEs concediren a: N• Esteve
Ferré per a collocar un rétol al carrer de
la Cort, 9; a la,Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis per a fer obres a la fa
çana de la casa núm. 2 de la plaça de Sant
Joan. on muntarà. la Sucursal de la Caixa
i el Casal de la Dona Vilafranquina, i a En
cabrit al
Joan Gotdia Gili, per a vendre
lloc que ii designarà la comissió.
Acords.—Es prengueren els següents:
aprovar ;'estracte dels acords presos el
mes d'octubre per a insertar al Butlletí 0
ficial;pagar a En Manuel Juliachs 135 ptes.;
Parranjament de l'escala de la Zona;i a pro
posta del Sr. Mitjans,traslladar a PAjunta
ment cle Barcelona el condol de la Vila per
la catastrofe del diumenge al port de la ca
pital.

venda arabulant.—S'acorcia.,de confor
rnitat amb rinforme de la comissió de Go
vernació, interessar a l'alcaldia dongui les
ordres oportunes per que els venedors am
bulants que venen a Vilafranca compleixin
els requisits de la Llei. Icomunicar als fir
mants de l'instancia objecte de l'anterior
acord, que la comissió estudia Pa.ugment
de la tributació dels que venen a la via pú
blica.
El ferro-carril eléctric.—La Presidéncia
donà compte de la reunió celebrada el diu
cle sollicitar
menge passat per a tractar
que el ferro-carril eléctric que de Sarrià
anirà fins a Molins de Rei, continuï cap a
Vallirana, Vilafranca iVilanova.
hi assistiren l'al
Digué que a la reunió
calde i tres regidors de Vilanova i repre
de
nostra
Vila.
sentacions
També es parlà en aquella reunió del molt
convenient que fora treballar prop de l'A
Barcelona per que vagi a la
juntament de
fixació d'uns drets sobre el vi proporcio
i
nals al grau, no com ara que amb la tri
butació actual queden tancades les portes
per als nostres vins.
Per a fer totes les gestions de comú a
cord Vilanova i Vilafrancas'acorda—digué
la Presidència—el nomenament d'una co
missH5 integrada pels alcaldes, dos regidors
i dos representants elegits per les entitats
económiques d'ambdues poblacions.
S'acordà nomenar com a regidor el Sr.
Miró íconvocar pel divendres a les socie
tats de ia Vila per a fer llur representant.
La Nancomunitat del Penadés.—Manifestá
la Presidencia que el dissabte havia reunit
els alcalcles de otre districte parlant-els-hi
del projecte de Mancomunitat dels municipis
del Penadès. Akasí, que la reunió tingué el
caracter de preps tatória de la que es con
vocara de tots els alcaldes del Penadès.
Sr. Solsona in
L'aigua de La
sisteix demanant la nota de les despeses des
de Pincautació cl'aquesta aigua.
Contestant una indicació del Sr. Solso
t.at cri."
na, diu la Presidencia, que hv,a

dat per la companvia de l'aigua a un acte
bj
de conciliació al Jutjat Alegi que ell
assistí amb el Síndic i el Secretari, peró
no com
que l'acte nos pogué celebrar per
parèixer l'empresa.
Sr.
Solsona
es fe
i
Precs preguntes.—E1
mo
licita de que el Sr.Parès (qui en aquell
tornat
a ve
ment no era a la sessió) hagués
nir per a treballar, emperó si solament ha
via vingut per a votar, el millor hauria si
gut que no hagués vingut.
AIludit el Ss, Abella, fa constar que en
la votació de la primera tenéncia el vot en
blanc, era el seu.
El Sr. Miró parla del cobrament del re
de 1920-21. entenguent
partiment pendent
re
que ans s'havia de saber si ha recaigut
solució a un recurs que hi ha contra dit re
inte
partiment. La Presidéncia promet
rar-se.n.
El Sr. Mascaró soltlicita s'interessés de
l'Estat Parranjament de la carretera cPI
Vi
gualada. sobre tot el tros que creua la
o
la. La Presidéncia li contesta que stha
havent rebut
carreteres,
de
l'afer
cupat
una lletra del diputat Sr. Zulueta assaben
tant-li que s`han concedit 25.000 ptes. pel
tros de la Vila de la de Barcelona a Tarra
de
gona i que s•ha acordat l'arranjament
•la de S. Sadurní i S. Jaume.
S'acordà interessar del diputat l'arran
esta en péssim
jament de la d'Igualada, que
estat.
Sr. al
Contestant al Sr. Mirb
calde que no s'havia fet res iespecte la Bi
blioteca Popular.
El Sr. Alsina denuncia un tancat de pa
ti de la Parellada que està ruinós i altre del
carrer de Santa Clara que d'ença que s'es
llavissa encara no s'ha fet la paret corres
ponent.
El Sr. Miró denuncia també un pati
sense tancar, de la cantonada dels carrers
de Valls i Montserrat i altre de la cantona
da de la Quinta del Gall i Nord.
Passaren les denúncies a la comissió de
Foment, manifestant la Presidéncia que
s'ha
respecte la del carrer de Santa Clara
via ja ordenat al propietari el cumpliment
de la Llei.
No parlant-se d'altre assumpte, s'aixeca
la sessió; eren dos quarts de 12.
B.
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EI III Gran Premi
de la Penya Rin
de l'éxit assolit per la Penya
Rin de Barcelona, amb el seu II Gran
Premi Internacional de voiturettes, corregut
en nostre circuit, i que amb absoluta unani
mit.t ha estat reconeguda com la prova de
automóbils de iSoo c. c. més nodrida en
concursants i de lluita mes dura, entre totes
les que enguany s'han celebrat a Europa, els
elements directors de la Penya es preparen
el seu calendari moto
ja per a desenrotllar
rista de Pany proper, del qual van ésser con
linies
cretades les
generals en la darrera ses
sió de Directiva.
El que mès interessa al Penadés, és que
en la dita reunió s'acorda sollicitar de la
Cambísi Sindical de Construccions i ,i,:l.Reial

DESPRES

Automóbil Club d'Espanya, el corresponent
permís per a realitzar el III Gran Premi de
Voiturettes el dia 17 de juny.
Anunciada ja en principi una dada, cal
que Vilafranca i totes aquelfes persones que
vetllen per a les nostres coses, es preparin a
treballar de ferm per a lograr que a.Pigual
dels demés anys, el III Gran Premi Interna
es corri també en el cir
cional Penya
cuit Vilafranca-Monjos-Almúnia.
Liagra=—M
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RESULTATS DELS PART1TS JOGATS
EL PASSAT DIUMENGE
Ateneu de Tortosa 2
Sitgeta 1
Vilafranca z.2
Gimnastie 1
Ibérie Tortosa
Tarragona 3
Al camp dels primers.
GIMNASTIC CLUB 1
COMENTARI. —

VILAFRANCA 2

No-res-menys, donat
Pestat ePendormiscament en que es troba en
nostra Vila el «rei dels jocs», són poques les
vegades en que Pafició deixondeix palesament
l'interès per un encontre.
Sols quan la rivalitat caracteritza els lluita
dors eS quan sembla recordar-se el nostre pú
blic del Camp d'Esports.
I així succeí el darrer diumenge. Fou d'a
bastada suficiéncia Panunci de la vinguda del
primer Club tarragoní, perque al moment del
començ de la lluita, es vegés cercat el terreny
del joc, per un concurs granadíssim assede
gat de les ernocions que són de consuetud en
partits com..aquest.
I en veritat, la valor del partit, recompen
sa abastament Patenció que va abocar-hi res
tol nombrós de vilafranquis que'l presencia.
RESSENYA ABREU JADA.-A tres quarts
de 3, amb una puntualitat desacostumada,con
voca a la formació eis dos onzés, Parbitre Sr.
Massana.
Representaven el «Gimnastic».— Calabria.
—Gibert, Marcé.—Ras. Paulo, Bas.—Ferré,
Nadal, Montemayor, Casas (P), Casas (G).
Defensaven nostres colors: Sabater 11.
Montaner, Paulino.—Sabater 1, Cuasch, Fer
ret.— Giralt, Almirall, Esteve, David, Juvé.
Un incident entaulat pels germans Armer
lla contra el Club, fou la causa de Pabséncia
cPaitals jogadors.
Malgrat aquest contratemps, animosament
surten els nostres.
Fos la natural desorientació en les nostres
rengles o el joc admirablement compartit entre
els devanters tarragonins, el cas és, que, mo
ments després de mo‘ilitzat Pesféric una es
capada brunzenta dels forasters, es emprada
per Casas (P) i com una exhalació, aconse
gueix les malles resguardades per Sabater II.
No cal dir la impressió que deíxa aquesta
jogada. Mancada nostra rengla cPatac, dels dos
principals elements, era inútil augurir nos u
na tarda afortunada. Sols uns voluntat ferma
als
colors
del
íun carinyo plenament manifest
Club que, onejant al vent, presidien, podien
fer assolir el triomf als locals.
Així pensavem nosaltres... a rhora que
novameni era reempresa la Iluita.
La braor amb que des d'aquest moment
actuaren els vilafranqnins no es pas transcri
bible. Primerament contrarestaren amb gran
valentia el joc dominador dels contraris i poc
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a poc imposant-se d'una fasió inesperada,enco
meneren llur entusiasme al concurs que, amb
impaciéncia i interés a l'hora,seguia amb crei
xent obtimisme, les facécies d'aquests impre
sionants minuts.
Salvant coratjosament els mitjos forans,
assetgen nostres devanters el marc de Cala
bria. La defensa rebutja feblement l'esféric i a
l'aprofitar l'avinantesa rematant Giralt a curta
distancia, vegérem un gol innevitable, de no
rtcrur providencialment el pal de la meta tar
regonina,
Per breus instants, es descapdella la lluita
al centre, sobresortint !actuació de David el
regatejar valentment la pilota, als devanters
del «Gimnastic».
La intervenció oportuna de Ia defensa lo
cal, que de bell principi, actua com en sos
temps millors, desfa diferentes incursions dels
«vermells».
L'EMPAT. --Quan més remarcable esde
venia la empenta dels
nostres, un «conner»
encertadament dirigit, porta el
joc al llindar
de les xarxes de Calabria i recullint David
l'esféric, profana, el'un schoot creuat, la porta
forastera. El públic amb entusiasme innanar
rable, ovaciona sorollosament la jogada.
Centrada la pilota, ben tost
assenyala l'ar
bitre l'acabament de la primera part.
Caracteritza el començ del segon
temps,
un lleuger domini dels «vermells»
que dona
lloc a l'intervenir freqüentment nostre
guar
dameta, a que aquest palesi ses habilitats.
Altrarnent, Sabater I, des de la rengla de
mitjos, confirma el domini acabat que té so
bec el joc, eaivant maníes situacions
eompro
e,eses.
En una entrada dels locals, als dominis
contraris, acciona magníficament el »goal-kee
per» del «Gimnastic» -parant un schoot ben
dirigit dels nostres atacadors.
Durant llarga estona, en
que resta ben de
finit el domini vilafranquf, mal-perden nostres
devanters bon nombre de jogades enfront la
meta contraria._
UII2 escapada dels
tarragonins, porta el joc
als nostres dominis i salvant
mitjos í defenses
erriba l'avant-centre vísitanta pocs passos del
marc local; Sabater, amb valentia desmesura
da, salva aquest tanto segur, arrebassant l'es
féric tels peus del jogador. El concurs recom
pensa la tasca del nostre guardameta, aplau
dint llarga estona.
EL GOL DE LA VICTORIA. — Quan
més empenyada era la iluita al
terreny del
«Vilefranca», empren nostres devanters arnb
gran llestesa ia pilota iavençant decididatnent
Juvé, la dirigeix per l'angle al blanc tarragoní,
amb tanta eficacia, que deixa albírant visions
sZannora» tarragoní. Es per demés apuntar
iaiegria amb que fou rebut, aquest tanto, pel
Moments després pitava el referée l'aca
bament d'aquest interessent «match» del que
en servara una ferma
recordaeça l'afició local.
Ultra Pactuació brillant dels vint-i-dos e
quipers, deu liorejar-se la tasca imparcial de
l'arbitre Sr. Massana la correcta actitud del
públic nombrós que presencia l'encontre.
PARTITS ANUNCIATS PER A DEMA
Atiétic Vallenc—Reus Deportiu
Sitgeta—Valls Depertiu
Tarragona--Arbós
Eesems rebrem en nostra Vila, per prime
vegada, la visita del potent equip «Ibéric Tor
tosa» que tan bon paper esta desempenyant
en aquest Campionat.
ROCAS.

Fefeta de la Purissirn.a.—Divendres
es celebrara a la Basílica de Santa Maria.
A les 8 hi haura missa de comunió gene
ral amb platica pel M. Iltre. Sr.
Dega.
I a les 5 de la tarda, rosari, visita, Quaran
ta Aves-maries,
cantat
Tt-isagi
per la capella
del mestre Bové i el poble, exercicis cantant
els motets la secció de darniserles de l'esbart
«Catalunya Nova», sermó pel M. Iltre. Dr.
Carles Cardó, Pvre. Canonge de Barcelona,
cant solemne de la Salve i besamans a la
Verge.
Les presidentes d'enguany de l'Arxicon
fraria, senyoretes Na Josefina Torrents i Na
M. Montserrat Monner, conviden a tan so
lemnes cultes a honor de Maria Immacu
lada.

Llicenciats.—Amb motiu del llicencia
ment dels soldats de quota de la quinta del
at,que no són al Marroc, han estat llicenciats
nostres amics els joves vilafranquins, En
Jaume Valero, de Sanitat Militar, En Pere
Soler, caporal de Trevirio i ,En Joan Just, de
dragons de Montesa.

Condol.—Dilluns a la vetlla vola cap el
nostre bon amic el
Celtanima l fillet
farmacéutic En Rossend Olivella.
Acompanyem en llur dolor als atribulats
pares i demés família.

re a S.,31ruit.
.P.Arróqai
Divendres a dos quarts de 12. durant la Mis
sa, començara el Tríduurn solemne a la Im
maculada., continuant l'endema a un quart
de 7 del vespre i acabant el cliutnenge durant
la funció de la 'arda. El chor de Filles de Ma
ria i el noble, atternaran en els cants, tel P.
Ceferí de Granollers, caputxí, predicara el
dissabte a la funció del vespre i el diumenge
a la Missa de comunió general i a la solern
níssirna funció de la tarda.
6.1

121

rrons eseeciale ner a uis.r l r1ió í el café to
rrat sistema ettle:í.
Dernani's n tot arre.0 i a Ia pleça de la
Constitueió 35, Ca,a Quer•

CASA PER VENDRE al carrer de Puig
moltó, núm. 12, composta de botig:t i tres pi
sosa—Raó: plaça de Clavé, núm. 15.
111
- LLET CONDENSADA marca «VAQUE
RA».—Representant: Josep Colotner, Font 13.

— Viseteu «Les Novetets» de la Vda. de A.
Olivella i Galitnany i trobaren nn immens
assortit de calçat de. senyor i senyora, els ul
tims models de la present ternporadn.
Assortit extraordinari de calçat per a esport.
— Els
o vul
que tinguin caixes antigues;
'gnin comprar-ne alguna i desitgin fer-se-la
o
eonstruir-ne
un
rnoble
combinat,
restaurar
poden dirigir-se al carrer dels Ferrers, 43 ta
ller d'escultura, de Joan Bonet, qui per sos
coneixements teóries i practies que té dels es
tils, és Púuic que pot fer aquesta classe de
ó
treballs,fent que el moble conservi són estil,
,c,argeter iantiguitat.

Es

lloga

The Sta.
de nellver.—Arnb
molt d'éxit i aterofitament ve celebrant-se el
a
solemne novenari
les animes del Purgato
ri, en nostre temple parroquial.

.

Benzha n. 70énthris
1/1

NI

Prat de, la Ribe 26 i Paltna 11

— Finca petita per vendre situade entre To
rrellee i Pontons. A uns 10 nainute cle 1e. ea
rretc-net. Raó n l'imprenta del periódie.

NT1 QUIT A.TS

re

3,11a1n.ltw.—H2 experimentat una Ileti
gera agravació en son delicat estat de salut la
mare de nostre preuat amic el Dr. D. Lluís
Urpí, Pvre.

local que mideix 100 metres
nroni 1•)el o depósit o indus
tria.Raó:Plaça J. Clavé, 2.

Es compren robes de seda, joies, caixes i
altres mobles, eseultures dc fuste. i pedra, fe
rros forjats, quadres, plats Ò plates, esmals,
etc. etc.al taller d'escultura de Joan Bonet,Fe
rrers, 43.

Af 1101111)r11 f3.1701"É
—
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Representant: Josep Salvany i Alegre
—
Santa klan-.cialetta, 6 - 'reléfon, 56

111115023.1~..1.10=42,...3tW,U,IZZ,102:241117C31M^".,2M:71=527=====112=1
F..1s •captaire s —Malgrat els laudables
serveis que presta la «Beneficéncia Vilafran
quina», continua captant-se per la Vila i fins
els captaires estableixen certa permanéncia
en dies i llocs determinats.
Cridem l'atenció del Sr. Alcalde.

p;:r a.construccIons

(t-1,

,
La easa «Quer» participa haver rebut de
rescent fabricació:
:11“1:e« Nae eree.
Farina de eivada «Nature».
Puré de fítsols «Naturee.
neeennannem neetres eepecialitats en maca

4`..&

Dibnixos nous.—Qintlited supe)ior
Gran aseortit eti (lasses eronómiques
Keeales de granit.

JU7k1•1

CORAL

linrnbla33, Teléfon 103.
Tothom
.21

;,hrn,-; ,L•11 eow:tiltar aques
eeeír.

4.1ZUSZEI.5.193 gier....,=7~119~69~;=01Z1.4211
IMP. F.STEVA. - TEI..115. - VILAFRANCA.
111UPEPAMS7.1-,,..

4 — ACCIO
1111111111k.

iimmigee•

)1
Q

7:)

Ii•••J

ANTONI JANER.-Agent autoritzat per
Vi1rfr;c: j tot i Pen;idés
universal •••.=.1•2.041611121.1I.Iii r
de 1 au.tolllobLt

a

GARATGE

o

.

Representant: J. CORAL
Font, 1 Vilafranca

JOSEP

TORRAS

SASTRE MODISTO

Foot 13-2.° Vilafranca del

3.575 ptes.

3.910 ptes.
3.435 ptes.
3.570 ptes.
ptes.
otes.
ptes.
ptes.

1

IIII~11111~1CIN111111111~~111~.1

2.780 ptes.

TnbloldGs dGi Dr. Tarp

3.020 ptes.

Remei eficasíssim en les malal
ties del ventrell i dels bu

3.450 ptes.

dells.

3.730 ptes.
4.260 ptes.

Aquets preus són franc bord Ckliz
A aquests preus han d'afegir-s‘hi ptes.. 250 pels nólits de

Penadés

Reparació d'autos, motos i
motors industrials. Venda
de neuma.ties, effinares
grassa de totes classes.
Automóbil de lloguer per
a excursions. •
Rapidesa-economia.

3.710 ptes.

3.770
5.340
6.175
2.645

SEITIRA N 0

Carrer Santa Digna
(carretera .(le Vilanova)

PEUS V1G1NTS DES DEL 19 DE SETEMBRE
Turistne sense arreneada . . .
Turisme sense arrencada i llantes
.
desmontables . . . .
Turisme .ainb arreneada i -llantes
. . . . .
desmontabies.
Voiturette sense 'arreneada.
. .
Voiturette sense arrencada i Ilantes
destnontables . .
. . . .
Voiturette arnb arranertela i llantes
•
desmontables .
•
.
Coupé.
•
Sedan.
.
.
Chassis sense arreneada
Chassis sense arrencada i Ilantes
. .
desmontables . . . •
Chassis amb arrencada i llantes
•
•
.
desmontables
Chassis camió sens arreneada amb
macissos o neuma,tic darrera i llantes
.
desmontables . . . .
Chassis camió amb arreneada amb
rnacissos o neurnatics darrera i
llantes desmontables .
.
Tractor Fordson .

de

EMILI

Poden

adquirir-se a
macies.

les

far

GUASCH I SERDA

Ckliz

de

la Vila.

Barcelona.
•

rensaistre.,":asissainese~~esua.
CSS

Tusterla meranica consirucció

Pe

tant$

0

‘+o

CQ.

zy) cc:3

,
• • •.: ,•

Z:be E

Tallers i despatx:
Depósit de

r:T.1

CLASCAR, 13. TELÉFON, 49
PLASSA DE JAUME I, 3.

<

I'GrfGoció

Wrz;

u;

gs-•<1.)
'P1
• ) -51 •r-I
(1)
0
0
0 0$
•
o

Unica casa montada- amb maquinaria moderna
Frou
ï ime limitat qüe en cap altra 7IINETIAM
GUSTOS
CORONES PER A TOTS ELS

PromptItud

0.)

r. z„
•

c4

o

'3
rt
`•
• s:1
•
0
-01.q

.sc onomia

cD • r-I
C'S
5:1
-4)
c•C 4-D
cS
cS
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MENTOLINA

LICOR DEIN,IODA, reconegut com el més delicat licor en tot el món; e
laborat baix fórmula del molt reverend P. Abad, cisterciense, Henry
Lubbre. Insuperable estomacal d'herbes aromatiques,
VENDES: En establiments de Queviures, Cafés i Fondes
Fabricat a Tarrno•ona
Verdader licor dels frares.

RESERVAT PER
CORAL

fiemandes al

Representant
Sant Pere,

Goncessionaris per tot el

:

J. ECHEVARRIA

Primeres matécies per a adobs.
Sulfats

Maquinria apicola.

.~=77,7r,

C.a

Productes

111Ó11: §IS.

iglesias i

Provença, 242

arcès

— BA

=7,

SABATERIA
Jn=e Parcra Bols

enológics.

Calçat fet i a la mida. Material im
millorable.
Preus

Adobs,

incompetibles eit to.
tes classes,especial

etc.

Teléfon, 1031
Rambla de_S..Francesc, 30

rga Guarro

3542=1

de coure.
Szfre.

1aud

116.TVI1AFRANCA DEL PENADES

ViLAFRLiCA DEL :2EINEDES

Plaça de Jaume I, :1.

ment en el d'home
cosit.

