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l'etern Rosori
LES

Sagrades Lletres inspirades pel ma
teix llèu,on es contenen els grans n is
teris de la nostra santa Religió, presenten
sovint la Dóna com a salvadora del pob'e
cle Déu en les crisis en què perillava la se
va existència; i certs poetes moderns, amb
viva intuïció natural del seu espet it, par
len de Detern femení, i la seva expressió
ha cl`ésser recollida pel teóleg pet qué ma
nifesta d'una manera mès o menys exacta
la veu de la naturalesa, que és un ressò
de la veu de la Veritat eter na. As miste
ris de Pordre sobrenatural, cort esponen
misteris de l'ordre natural, perqué el visi
ble és una manifestació imperfecta de Pin
visible, i el temporal és el próleg i la intro
ducció a Deternitat, I la realitat típica a
què deuen referir-se .moltes figures en les
quals intervé la dóna, que es fan i clesfan
en ... el temps, ja sia en Phistória del nostre
llinatge, ja sia en les relacions entre es
hotnes, o en els seus naturals sentirnents,
representen la finalitat que té ia dóna en
l'ordre trascendental del món; i COm al seu
terme deueri referir-se a la Immaculada
Verge Maria, nostra Mare i Senyora,i Ma
re també del Verb etern encai nat en les
seves puríssimes entranyes, que cle via con
tribuir a la transfot mació esp'ritual del
llinatge humà.
A Delevaciò de Maria Santíssima cor
respon la nostra elevació, perqué ella re
presentaIa nostra naturalesa, i les gracies
i excel-!éncies cle qué PEtern vo'gué ornat
la s'estenen a tot el llinatge, puix en Ella
s'inicia la restauració humara En la Ver
ge Maria la maternitat de Jesús, enclou la
maternitat de tots els cristians; i la mater
nitat té una trascendéncia,que els seglesno
poden dissoldre, que atany a la naturalesa
de les coses, i que de consegüent é& una re
lació eterna. Les conseqüéncies de la ma
ternitat són eternes, i per tant ella matei
xa és perdurable. Per aixó Maria que fou
Mare de lléu a la terra, ho és tambe en el
cel; tant corn ho fou en el pessebre de Bet
lem, ho és en el soli de la glória de la divi
na eternitat.
Les conseqüéncies de la rnaternitat de
Maria són incalculables, i no podra com
prendre-les la nostra limitada intelligéncia
fins a la glória, perqué tota la glória celes
tial de la humanitat redimida, deriva de la
maternitat de Maria. Veiem en antics re
lleus í gravats,que les ordres religioses re
presentaven glorificats els seus monjos so
ta el mantell de Maria Santíssima;peró no
són solament aquells religiosos i religioses
els qui troben la felicitat perdurable del
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cel dins del mantell de la lannaculada Ma
,re: tota la Humanitat que.arriba a aconse
guir la glorificació eterra ens la. podem i
maginar abrigada;ota el mantelde Maria,
perquè tota la cristianitatés la família de
María i, sos per la seva divina maternitat
els homes entren a la glót ia. Així és que
les escenes terrenals cle la vida de Jesús i
Nlaria es perpetuen en la vida eterna. No
són com una cinta cinematografica que pas
sa pel davant dels nostres ulls per satisfer
la insaciable .curiositat humsna, per exci
tar els nostres net vis i pr oduir una pas
satgera erneció. Són aquelles escenes, niés
que escenes, són substancia eteina, són
els factors d'una vicla perdun:We de!
huma, són una manifestaciò de la
misericórciia divina envers els 1.on-cs•, són
la mateixa misericórd!a divina
ii cnt' i
permanent per tots els segles dcls egles.
1)e Insnera que els m'steris ee! Santfs
sim Rosat i, no solarnent sc".'n la substancia
i la font de la giàcia cl:vina en
'vida tran
sítória del rrón, sinó que tarnhè cle la
en la vicla eter na. Diu l'apóstol Sant
Pau que Déu en el misteri cl•un decret e
tern, en atrila la pleritucl dels temps,reu
ní íresumí en Jesucrist tot c l cel i la terra,
fent aleshores coné:xer as herres el sa
grament clel ;eu an- or. IYe nr.rra que la
encarnació, naixe rre nt, i5 sió, ri ort, re,surrecelò, ascerció de Je ús, la virguda
E•perit Sant, i la glorificí ció,11a in
tercessió universal de la Immscult cla Ver
ge Maria, enc'cuen totes les- re.acicns en
tre la
i la butnanitat, o sia, entre
Déu i PhorrIe, entre el cel la teri a. Són la
intersecció entre Plrfin!t i el finit, entre
Dèu i 'a criatura, i sols mitjançant aquests
misteris els hornes podem estar units amb
Déu i així participar de la seva g àcia ro
birana en aquest món, i en ialire, de la se
va inefab!e glória.
-La
tradició cristiana, i Dart niés excels
i sublim, representen la nob'e figuta del
nostre Pare Sant Domércc amb
a
de la inspiració al front. La inspiració di
vina se li cornunica per milja de la Imma
culada Verge Maria, i la inspiració fou la
intel•ligéncia lluminosa del misteri de les
relacions de Dhome amb Déu i am la seva
Mare Santíssirna,
t luum. DR. TORRAS I BAGES.

(Fragment d una Pastoral publicacla el
setembre de 1914 a posta del mes dedicat
al Sant Rosari.)

A1WS PRNEDE,
demaneu-lo arreu
Especialitat de la casa A.GALLENIÍ
Teléfon 221.
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Catolicisrne
socialisme
catolicisme i el •socialisme són dos
enemics irreconciliables. Els católics
no poden pas anomenar-se ni ésser socia
listes. L'ess.éncia del socialisme econftnic
consisteix en aquestes dues negacions:
no és lícita 1a propietat individual es
table dels mitjans de producció; 2.a, no és
necessària ni útil.
El catolicisme, en canvi, estableix a
questes dues afirmacions: 1., és lícita la
propietat particular dels mitjans de pi o
ducció; 2., és necessaria a la societat. Es
per aixó, que fins presc'rdint "del caire re
ligiós, moral i social del socialisme, no po den els católics adherir-se al socialisme.
L'acció social católica obté el.nern çle de
mocracia cristiana, peró mai podia ano
menar-se socialista.
Quina participació
pot haver-hí entre la justícia i la iniquitat,
la llum i les tenebres?
Des de Pius IX que conclemrà el socia
lisme en el Syllabus i en diferentes encícli
ques, fins a Dactual Pius Xl, tots els Sants
l'ares han parlat clar en aquest punt. Ee
Lleó XIII ja són coneguts els seus mots
que diverses vegades hem retret.
El B sbes dlIollanda en una Pastoral
col•lectiva del 10 -de desembre de 1918 se
expressen cl•aque.sta rranera: «La doctri
na del soc'alisme sobre la propietat i la
possessió llegítima, .sobt e el rrattin-oni i
la lamília, sobre Dautoritat i la vida social,
doctrina amb qué volen trawformar el
món, prescindeix de les eternes i immuta
bles Ilei.3..de Déu, dels ensenyaments divins
i dels preceptes de DEvangeli. Aquest er
ror ha estat concletnnat per la Santa Es
glé ia.. El socialisme esta en oposició amb
11 fe cató!ica. Diuen que els cató'ics afi
liats al partit socialista no són clignes de
rebre l'abso!ució sacramental. Acbc n
dient: ésser católic i socialista simulltniz• ment, és impossible.
Més clar parlaren encara els Bisbes de
la província del Rin inferior. «L'ideal so
cialista en el seu conjullt, res té de cristia
i va contra Dordre establert per Déu. Mai
l'Església, tingueu-ho per segur, confon
drà les nccions de teu i meu; jarnai tam
poc permetra que els confong-u:n. És injust
i illícit voler clestruir la propietat de tots
els mitjans de producció. Aquesta i reten
sió és contràriai inconciliable P. ibb la doc
trina cristiana.»
Escoltem per últim a Emili Van du
Boom: «el fi principal de totes les direc
cions (dels socialistes alemcnys) és cornu
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nisme, aiató és, l'abolició de la propietat
privada. dels mitjans de producció. "Fots
els partits socialistes són enterament
cl'acord amb el comunistne i, dernés,amb la
idea materialista i en l'aversió al cristia
nisme. Les moltes direccions sols es dife
rencien en la celeritat en que v&en efec
tuar la socialització »
El socialisme espanyol no es diferencia
pas de l'estranger. En el Congrés extraor
dinari del partit socialista celebrat a Ma
drid el dia 9 d'abril de 1921, digueren el
següent: «afirmem avui, com ja ho v:írem
fer des del principi de la Revolució rusa,
que estém plenament identificats amb a
quella Revolució».
.D. MONT SENY

fl

En tornar Vilafranca a la vida normal, fi
nida la verema, haurà perdut aquell jovent
carinyosament volgut i que en marxar s'em d'un cor que Pacompa
portara to:a la
nyarà en les llargues vesprades hivernals,
tristes, soliues, plenes d'enyorament.
Ells poden ideuen foragitar de si,la iacon seqüéncia, enfortir la voluntat, deixant de
banda rtots .squells pe.ssatemps que eis po
drien ésser fatals, i sobretot, conrear curosa ment la ciència, no sols la dels homes, sinó
també la ciéncia i nnoral cristianes.

VEAMPES
l'austera

3

te arnb els més grans, perden la noció del
deure religiós per tal de no ésser motiu de
riota.I dels que aixamplen el seu camp d.acti
vitat fora de casa, no cal parlar-nt; tots sa
bem que fa «sprit fort» menysprear la religió
i els seus dogmes; la religió és un destorb.,.
cal desposseir-se ben bé d'ella.

V. OLIVÉ.

amigueta

'HA sospés per uns dies la vida vilatana
tan monótona,si voleu,tan mancada d'ho
ritzons, peró que indubtablement assenyala
arnb justesa la nostra idiosine.rasia.
I, pensava jo en la inconstancia, com el
més estès dels nostres mals. De les iniciati
ves que han sorgit al caliu no massa pacífic
de innombrables reunions, bastarien com a
matéria de judici, per afirmar que Vilafranca
és la terra dels homes que no s'acontenten
amb el cincrónic viure quotidia. Hi ha qui
parla de donar temps al temps;al que tal su
pósit cregui vigent entre nosaltres, no ens co
neix.
Tot passejant, un dia, hem hagut esment
d'ésser aquell el lloc destinat a bastir-hi una
bibliotecs; i aquest altre, el del monument
al mestre virtuós i patriota; aquí, no massa
temps enrera es reunia una joventut entu
siasmada que volia enfortir la raça...
Repassant la vostra memória no recordeu
vigoroses temptatives literaries
científiques
sense gaire resultat?
Ens convindria un xic de la calma reflexiva
dels habitants d'altres planes ibériques: a
diferencia d'ells, nosaltres no toquem boi mai
de peus a terra. A grans esforços inút-s,grans
desencants.
La quitxalla goss de veure les bombes ro
ges plenes de gas, gronxar-se en
esti
ren el fil impacients de tenir-ho entre les
mans; prompte no saben qué fer-ne perqué
ja no els illusioiia gens i les deixen anar.
No volguéssim fer com la menudalla, po
sant-nos a les mans ço que després ens des
p!aura, sense curar de pensar-ho.
Un esperit observador no troba tampoc
enlloc .aquella serietat amable que tan pre
disposa a_la confiança; o la gent és suma
ment tenebrosa o sense mesura es diverteix...
i quines diversiorp! 1 el terme mig?
potser
ho diem referint-nos a aquells gravement allà
asseguts? qui sap si parlaran de negocis o les
circumstancies no els permeten més expan
sió. Es pondera la reserva, peró en el seu
lloc viu una murnittració despiatada, aixó sí,
amb aires de reser va.
Desconeixent I.equanimitat no pot el nos
tre poble manifestar-se profundament rell
giós: més aviat és indiferent; indiferéncía es
túpida.
Parlant d'aixó, un amic deia: la fe, és
l'esqueix plantat en l'infant que arrelarà més
tard. Els joves que resten a la vi:a,en contac
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satisfacció recullím de la premsa
d'avui la nova de que el nostre vene
rable Prelat acaba de nomenar Governa
dor eclesiàstic substitut de la Díocesi al
nostre illustre compatrici el Dr. D. Joan
Boada Camps, canonge i secretari de cam
bra i govern d'aquest Bisbat.
Siarr=1.~. ZI.X,V105=28.1~.
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anunciàrem oportunament, el diu menge proppassat se celebraren a la
parróquia de Santa Maria de l'Almúnia, so
lemnials cultes a honor de Nostra Dona de
les Dolors. L'escolania de Molins de Rei, di
rigida per En Joan Doménech, interpretà la
Missa «A la Mare de Déu de Núria», de Mos
sén Romeu. Durant, l'ofertori, el Sr. Paloma
res, canta admirablement el «Panís Angeli
cus» die César Francls En acabar l'ofici, tota
la massa coral, canta el Virolai, música de
Mossén Rial. Presidien la festa les Autoritats
locals. El temple parroquial era p!e de gom a
gom. Les administradores de 1<altar de les
.Dolors, repartiren durant l'e fici bonics re
cordatoris de la festa.
Després de l'ofici, tingueren Ilcc a la pla
ça de I•església, els dos cants amb gestes.
«La ronda de la Jardinera» i «Som deu noies
per casar» del mestre Llongueres, els dos
dialegs «En Patufet i l'amica 1 aBorrellons de
neu» d'En Josep M. Folch i Torres, per Joa
quim Fabrega, Joaquim Llopart í Maria Fa
brega.
Els xamosos nens i nenes ballaren els se
güents ballets: «De punteta i de taló» i «Ba
longera» de Pallars i Castelltersol respecti
vament; el «Contrapas Xinxina» i el «Galop
de Cortesia», Gurb. Tots foren molt aplau
dits,
A les 4 de la tarda, comença la funció re
ligicsa i es feu la Corona de les set Dolors de
Maria, cantant-se el Pare Nostre original de
En,joan Doménech i l'Ave Maria de César
Frank, que interpreta magistralment el Sr.
Palornares.
Tota la pobl•ació conserva un record ines
bort able de tan solemne festa.
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celebra sessió la Comissió
Permanent. La presidí l'alcalde Sr. Hill.
Hi assistiren el segon tinent d'alcalde Sr. Mi
ró i els substituts Srs. Alemany i Senabre.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
Acords.—Aprovant l'extracte dels acot ds
de la Permanent de l'agost; lliurar a cada pro
pietari d•autornóbil o camió d'equesta vila la
placa numeradora, miljançant el pagament de
10 pies. per placa; cotrunicar als propietaris
d'automóbils, side-cars i motos, aci inscrits,
que s abatinguin d po.tar velocitat excessi
va, del contrari, seran penyorats en 25 ples.;
que per l'alcaldia, es donguin les ordres o -

DILLUNS

portunes, per tal que, els encarregats de
recollir les escombreries, ho facin diària
ment i les portin amb vehicles que reuneixin
les degudes garanties d'higiene; es declara la
exempció de subhasta pel servei de l'aigua de
la Vinícola, que es paguin 1.334 pies. men•
suals i que es gestioni la prórroga del con
tracte; i que es compleixi la prohibició de
vendre peix fora de la Peixeteria.
Cornunicacions rebudes.—De la «Benefi
céncia Vilafranquina» assabentant com havia
quedat constituïda la Junta d'aquella en•i
tat,
Idel Govern civil, declarant no ésser de
entendre en el re
la seva competéncia,
curs interposat per la S. A. Fabriques Fo ch,
referent als drets d'entrada a la ncstra robli
ció de 50 pies. per tona de gel.
74 informe.—Passa a la comissió de Fi
nances una nota presentada pel Delegat go
vernatiu, de les despeses amb motiu de la vi
sita que ens feren els Boy Scouts, de Barcelo
na.1 a la de Governació,una comunicació pre sentada a l'alcaldia, pels metges i farma céu
ticstitulars.
Ditnissió retirada.—EI Sr. Miró, accedint
a súpliques i requeriments dels seus com panys de Consistoti, reiira la dimissió del
càrrec de regidor i de segon tinent d'alcalde,
que havia presentat.
Presídencia li dona les més expressi
ves gúies.
Penderd —Llegit un escrit dels metges ti
tulars, En Francesc Campllonch i En Ricard
Fortuny i dels farmacétics titulars En Jo:ep
Guasch i En Joan Bosch, interposant recurs
de reposició d'un acord del dia 9, s'acordí
quedi damunt la taula per estudi.
Permisos.—Es concediren çer fer obres
a N'Antoni Gili Font al carrer de N'Àngel
Guimera, 12; i a En Pau Estruch Solsona al
carrer d'Amalia, 20.
No es tracta d'altre afer.
SIMEr,

I
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Nomenaments. — Han estat aprovats
els nomenaments de caixer i d'habilitat del
regiment d'infanteria de reset va de la nostra
vila, fets a favor del capità D. Isac Villacorta
i del tinent D. Manuel Tió, respectivament.
Quotes militars.—El dia 30 acaba el
període pel pagament d.1 segon o terç plaç
de la quota militar.

Incorporació.— S'han incorporat a fi
les els minyons del cupus d'instrucció de la
lleva del 23.

ACCIO — 5

Vilafranca
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der enllestir d'una vegada, el canvi total de
les velles canonades installades en el subsol
de Vilafranca.
A mes mes, sabein que el dipósit de re
es construeix a la muntanya de S.
Pau, sera acabat a les dat reties dl ines que
ve. La capacitat d'aquell dipòsit equivaldrà
a la quantitat d'aigua que per tres dies ne
cessita el consum normal de la Vila.
A mitjans del mes chactubre la Compa
nyia disposara ja del grup moto-bornba des
tinat a pelevació de les aigü.s. Segons sens
ha assegurat, la pressió del capdal alcançara
23 metros desobre les cass del carrer del
general Zurbano, que és la maxima elevació
entre els carrers de la loca'itat.

Thl ontserratque
EL

Romiatge del Cos de portants a Mont
serrat, queda definitivament fixat pel dia
19 fins al 22.
El nastre venerable Prelat s'és dignat do
ntr la 13:nediccié als romeus i nomenar dele
gat seu al nostre vedgut Sr. Degà, perqué pre
sldís Pexpedicio.
Condicions: Despeses totals de viatge,
quatre dies de cella, Ilum, insígnia 1 antor
xa, 19 pessetes.
Qui desitgi visitar Manresa el dia 21 al
matí,on celebí atam comunió general a !a Cova
de S. Ignasi, haurà d'afegir 6 ptes ; i sis rals,
si pren el desdejuni esp'éndit que es tindra

Col•legi do S. Ramon.— Havent-se
començat ja les classes de primera ensenyan
ça el primer de setembrea., dimecres, ajudant
Déu, dia td octubre, tindra lloc l'obertura
del curs de 1924-25, per als alumnes de Bat
xillerati Comerç.

preparat.
Nota: Pel bon régim del Romiatge, que
da prohibit admetre a les cePles des pele
grins, durant els dies de 1 estaia a la Santa
Muntanya, a ningú que no estigui inscrit al
Romiatge.

Parróquia de la Sma. Trinitat.
Nes del cSagrat Cor.— Comença ra dilluns,
practicant-se tots els dies a les 7 del vespre
i amb exposició del Santíssim.

INCINIONINNINNOMML

Mes del Rosari.—Començara climecres.
Tots els dies, a les 7 del matí, es practicara
amb exposició de S. D. M.

NOVES
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Canvi de Governador
diaris barcelonins cPaquest matí, han confir
mat els rumors que ahir.corrien per la Vila,
ePhaver-se designat per substituir al general
Sr. Lossada en el Govern civil de Barcelona,
a l'ex-capità general de Catalunya,Sr. Milans
del Bosch.

dret
Conflagració
de possess'ó és zelosament guardat pel veï
natge que té per centre la font del carrer de
Amàlia. D'aquí que els pobrets veïns de
centres que graviten entorn d'altres fonts,
quan es veuen ob:igats a recórrer a la del
carrer d'Amalia esmentada, hagin d'heure
se-les de bo de bo amb les veïnes usufruc
tuaries d'aquella font, que es creuen inves
tides d'una possessió inalienable.
Mes d'una vegada quan una visitant amb
'els cantirs bu:ts anava a cercar el seu neces
sari a la font .de referéncia, s'ha hagut de
veure rebuda amb poca benevolença pels
habitants d'aquelles latituds.
Ens sembla, per exemple, que Vilafranca
no és tan gran ni tan petita, que justifiqui
exclusivismes de cap mena.

N
Batxillerat.—Després cle brillants e
xàmens, ha obtingut el títol de Batxiller, la
distingida damisella i collaboradora del
nostre «Bellesguard», N`Anna Maria de Saa
vedra i Macià, filla del nostre preat amic,
el culte escriptor, D. Roma de Saavedra.
Próxima inauguració. — Probable
ment, a jutjar per l'avançades que estan les
obres, dins del vinent mes d'octubre podrà
fer-se la inauguració de la nova parróquia
i casa rectoral de Santa Margarida (Mon

•
Important.—E1 Butlletí Oficial publca
una circular de l'Inspector de Sanitat prohi
bint que les drogueries, botigues de queviu
res i altres similars, venguin els med'ca
ments que assenyala en una Ilista, fent avi
nent que castigara amb tot el rigor tals abu
sos que originen greus perjudícis a la satut

jos).
N

N

•

Reunió.—Dissabte passat, se celebra al
saló de sessions de l'Ajuntament,amb la pre
sidéncia del Delegat Governatiu, el comen
dant d'infanteria D. Eduard Figueras, una
reunió d'elements cPaquesta vila i dels po
bles del partit, adscrits a la «Unión Patriótica
Espariola».
L'egides pel Sr. Delegat les disposicions
rebudes sobre Porganització, quedà consti
tuït el comité comarcal pels presidents de
cada un dels locals i pels alcaldes, que ofi
cialment en són vocals nats. Per la represen
tació del districte al Comité Provincial fou
elegit per unanimitat l'ex-regidor D. Santia
go Abella.
• NI
L‘aigna de La Bleda. —Continuen
els treballs de collocació de la nova xarxa
de canonades. Fins ara hi ha estesos uns
8.000 metros de canonada, i la resta, o si
gui un miler de metros, diu que seran col
locats sense pérdua de temps. per tal de po

pública.
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tes pendents amb Pesmentat Régim arnb
perill d'incórrer en greus responsabilitats,
exigeixin als que es presentin a tals efectes,
el document que justifiqui el caracter de de
legats d'aquesta Inspecció, podent comuní
car a aquesta, tots els dubtes o dificultats
que tinguin referent a ,la forma de portar a
compliment, les prescripcions del Regla
ment del Régim de retirs, havent d'enten
dres que no tindran cap eficacia els paga
ments que haguessin realitzat o efecluessin
els patrons, fora de Pesmentada Caixa Col
laboradora o de les seves sucursals a Catalu
nya i Balears.

Mes del Raser.—Dimecres comeeçara
a la Basílica, practicant-se cada dia durant
la missa primera de les 6, i a la tarda, a les
7, amb exposició del Santíssim.

infantat un robust he
reuet Pesposa del nostre subscriptor iamic
En Rossend Muntané.
L'enhorabona.
Visita. — Al començament d aquesta
ha estat a la nostra vila, en visita
d'inspecció, PInspector provincial de Sanitat
Dr. Bercial,
1E N
setmana,

Convoeatória. — L'Associació Mutual
de Dependents d'Escriptori, celebrara reunió
general de socis, en el seu estatge social, di
mecres, a dos quarts de to de la vetlla.
Havent-se de tractar afers d'importancia
la Junta recomana Passisténcia.
L'hora oficial.—Scha disposat que el
dissabte vinent, dia 4 d'octubre, a les 12 de
la nit, s'gui restablerta l'hora natural. Per
tant, aquella nit, es retardara Phora avan
çada el mes d'abril d'enguany.
Éll

Zstadistica

parroquial ds la setmana

Baptismes.—Antoni Via Figueras; Ramon
Nonat Ventura Rosich; Manuel i Maria Mes
tres Ros; Jce;efa Bertran Roca; Josep Albiacla
Mateu i Josepl\larqdés Carlà.
Defunció.—Bernabea Olivan Rubio,
Matrimoni.— Rodolf Martinelli Fusetti
amb Francisca Atsera Bonell.
6112611 ISIESEINPIE2011

E1 Dscho CanónIoo sn ,:atsittfïa
Instituciones

privativas dol misno

Tesi doctoral per
Elretir obrer.—La Inspecció Regional
del Retir Obrer Obligatori, a Barcelona, ha
traslladat les seves eficines al nou edifici de
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
Plaça de Junqueres, núm. 2, baixos, te
léfon 1366 S. P.
Les dites oficines seran obertes tots els
dies feiners i hores de deu a una i de tres a
sis, llevat els dissabtes a la tarda; havent-se
assenyalat per a les reclamacions verbals,
les de tres a cinc de la tarda.
La Inspecció adverteix a tots els elements
interessats en el compliment del retir obrer
obligatori que, per tal de no deixar-se sor
prendre pels que sense atribucions de cap
mena s'ofereixin solucionar-los els assump

1

D. Joan Boada i

Camps,

pvre.

llegida a la Universitat Central de Madrid el
malg de 1901.
SEGONA

EDICIÓ, amb formularis per a
Patorgament i autorització de Testarnems
per a Pelevació d'aquests a Eacrip
tura pública.
DUES pessetes.

De venda a la Impremta de JOSEP ESTEVA
plaça de la Constitució, 13 —Vilafranca.

4— ACCIO

FALTAN
dirigirse

a

— Es ven o lloga un pati, situat al capdavall
del carrer de la Llibertat.
Raó a la imprenota d'aquest periodic.

cr,r,ERAz

"La Sedera S.A.

—VENDRÉ un bonic carret tartana i un mag
riffic cavallet de quatre anys. Raó a l'impretn
ta d'aquest periódic.

Ateneo, 7
TENarduRrik

— VENDRÉ una pessa de terra de sis jornals
amb camp, vinya i arbres. E3ta situada aprop
de la Vila. Hi ha una mina d'aigua i pous.
Raó a la impremta del periódié.

wrk ktimazs

ccUcul mercantil

ldicmes

Inauguració del nou Curs, el primer d•octu
bre próxim.
Classes especials per a senyoretes.
Horari apropiat als dependents de Comerç
ACADÉMIA

MERCANTIL

— Se vende fiinca rústica veinle
jornales, al
lado del mar a medio Krn. estación S. Vicen
te.—Detalles: Salvador Antielt.

pleguen punts de mitges de seda, a
preus reduïts. Consellers, 3, entresol.

=califfiel.U1Sr

0*1egi

de S. flemon de

— FUTBOLISTES.--Visiteu «Les Novetats»
de Vda. de A. Olivella Galimany i trobareu
un veritable assortitnent de calçat per 'aquest
esport des de 20 a 27 PTES. Visiteu la casai
us en convencereu.

OFFIMMZNTS:

MIRO
Vilafranca.

Rambla de S. Francesc, 27, 2.

AVISO.El Jui ado Califiendor en la exposición
de Milan,estimó conceder Diplcma de Honor y
Cruz de Gran Mérito a las Pa*stas alimenticias
marca "LA. TERESINA".Fabricante R.QUER
Vilafranca del Penadés.
Pruebe Vd. lo 3 macarrones especiales
para guiso italiano que los tenemos en todos
los tainafios, a si como Spaghetti, Tallerfne
Cannelonís.
Nuestras pastas tipo italiano no contienen
co'orante.
Venta en todas partes y Plaza Constitu
ción, 35. Casa Eduardo Quer.Teléfono, 330.

- FESTES MAJORS.—Per fer un bon apat
que surti bó i barat, no lii ha com proveir-se
dels queviures de la casa EDUARD QUER,
PLAÇA CONSTITUCIÓ, 35, que a noés d'és
ser el depositari de les excelents pastes per
sopa i per guisar a Pitaliana,matca, R. QUER,
té un gran assortit de vins, xampanys, licots
de boues marques i cal recordar també per
completar le festa Pincotnparable café torrat
a 1istil de Cuba.
Pa i pastes de GLU rEN especials per dia
bétics, marca «Ramon Quer».

— Es
desitja portar Ilibres o fer altres feines
d'escriptori a comerciants o petits industrials,
a hores i amb modestes pretencions.
Per•informes a aques!a Administració.

Penyarort

dirigit pgr PP. de la Sagrada Famíiia
Vilafranca del Penadés.
CONFERÉNCIES de Batxillerat i Cornerç.
CLASSES de primera ensenyança
primer, segon i terç grau.

Anuriciz divcrus

GCW22:25120

-

Per encarrecs: Josep Salvany i Alegre —
—
— — Santa Magdalena, 6 - Teléfon, 56
1=1:6564iL91151111101M3.—^1.211652~ewlZzal

classifints

PARA FIESTASMAYORES
La fabrica de pastas LA TERESINA hapuesto
a la venta un nuevo dibujo de pasta que lla tna TIBURONES, apropiada para sopa de cal
do en grandes fiestas.
Venta en todas partes y Plaza Constitución,
35, Casa Quer.

VHNDES:

— Els millors models per la present tempo
rada els podeu veure a la sabateria «Les No
vetats» de Vda. de A. Olivella Galimany.

— ES VENEN dues cases en punt céntric.
Ra) a la impreinta del periódic.

— Para grandes fiestas TIBURONES. Véase
anuncio esta pagina.

1•111111111011100a116r./114,

— PIS
per Ilogar en punt céntric. Raó: Pro
curador Sr. Olivella.
cssgrrirwsoz.ffnï=11151:11L—.
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FRA.NCtS

i

Solfeig, piano i violi
particulars i cursos col.lectius

Lliçons

liosa

Maria I
-

En Coll, 6

Itfrica

Lara

Vilafranca.

IMP. — ESTEVA. — TEL.115. VILAFRANCA.
~ielM11111=11211111111~1EM
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Vilafranca del

Carretera Igualada, 9
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Contractistes

Propietaris

4D 3E—,

.13.a•

Penadés

rkosAic per vendre
qualsevol preu, peró molt barat.

JOAri COME, Rambla, 33
Ceid011, 104 Uilafranca
It

ffilip•MIPIM«•1

DEFiLATDRIO JOVINCELA
TP
EL VELLO
ESPECIkl PARP, CUTIS
DELICADOS Y AJADOS
Pon EL U30 ,DE OTAGS

a

rirr: RAIZ

FABRIOIES SOLER
Vilafranca

DEPILATORIOS
De ven!e.e;] todes pares

Importació directa d

A cada aplicación reaparece menor número.de pelos igual que
sucede con la .11ectrolisis (Depilacit5n Electricv.).
Se vende a 6 pesetas en la CASA RAFECAS
calle Angel Guimer, 20
Amlamlit

(Barcelona)

1Idobs

Sulfat d'amoniac
Clorur de potassa
Nitrat d e sosa
Demaneu preus i detalls en

Químics
Sulfat de potassa
Superfosfat de calç
Adobs compostos

nostra secció de venda.

Garatge i
re.)Araeiò, venda i
de
en-bel:s per la roba, torretes,
Tifitudo[(s, barrilets, C'e.
T eln,11 pel fecte per a tots els
g,ustos.
.1 rruinjuiu ?.nt de seients de
endires.

JOAH FORTUHY

FABREC,PIS
cantona

Sots-ag,ent pel Penadés
Carn r d'En Goimet a 33
Vilafranca del Penadés

de emnion3, an1o, molocicletes
i motors a bnzina i maquinaria
en general

I. Sans

•

SEFIRANO

Submiaistre de lubriticants

Tabo".Ls ds1 Dr. r,Frp
Rstnei eticasíssiin en les malal
ties del ven trell i dels Im

AutomóbiTh

.(,lavant la Bat.ica)

delhs.

Vilafranen del Pç'nadé.-;
Carrer Santa
34
(carretera de Vilanova)
,7

Neuma.tics, ca.mares i
grassa de totes classes.

IA
Als ectusls I futu:s

prpiGtariG cl'utomóbils

Compte

igualada, 19 — Teléfon, 228

de tots els tipus

ilgu,1

PI,AÇA DE-JAUNIE

taller de

reparacionS

Rapidesa-economia.

i cmioris

Poden

a
adquirir-se
'
macies:

les

far

011ACII.—Parell'Ida 39.
SERDÀ.—Cort 3.
'
SERRAT.—Cort I.
BOSCII.—COrt 19.

,
1!...»26~1~~1

EL AUTO UNIVERSAL
Tothom sap que hi ha tallers mccanics on se re[-,..):istr2n escandalosos
abusos en les reparacions de cotxes FORD, exigint preus tris i quatre
vegades més crescuts d Pexacte valor de les peceS i de la Lina do l'o
perari.
D'altra banda Pextraordinaria difussió mundial d'aqueta marca,
que ha deixat-molt a rerassaga totes les Lltres, ha fet que la cobdIela in
dustrial es llencés a produir. peces de recenvi, la solidesa de les quals ni
de lluny pot comparar-se amb les que, per secret privilegbt, produeix i
empra la Ford Holor Company, S. A.
Veus aquí, perque aquesta Casn, qual org-anilzacio és tan perfect,
com els seus productes, Ita vingut a evitar els inconvenftnts -(smentats,
resolvent d'una manera prac.ica i senzi1l4 el doble problema de glranti,
la 11itiirntat de les peces de recanvi i de reduir el cost de les repara
cions, amb Pavantatge de que aquets cost sigui conegut de l'intercssat
ans de deixar el cotxe al taller.
Pel primer, imposaa les seves AGENCIES Poblicaciòde tenir Cors
(;1.12, S(3•Vc ix la mateixa
tantme.nt un bon stoke de material de r
Casa, i per matar de soca-rel els abusos de t11er, reparteix catmees
els
de
cada
i
les
de col•locació.
amb
peça
despeses
illustrats,
preus
Amb el ea1Mee a
sap cada ti per endavant EXACTAMENf el
cost de IPs reparacions del seu cotxe, i, adquirint els productes FORD
a lea AGÉNCIES OFICIALS, té la seguPeta Iabsoluta de la seva
aixó ésimportant; car les falsificacions no escassegen. A vui s'esan
venent com, a 910918 cotxes reconstruits quals motors porten els ntIme?os
atrasgats,essent així que de la Ford Atolor.Compon!! n'han sortit
de nou miliows!!!
Ford Motor Compay, S. A. E.
Agénei'l
Oft&al

ANTONI JANER

o.U.i1824~1,1

440#›
g3
t41
eff=a2

JOSEP TORRAS—SASTRE
Per senyores icavallers

Disposiable
Fonl, 13. 2."

perla "nal"
del Penades

Carrer de la Font, 37 i Rambla Ntra. Dona, 37, baixos
VILAFRANCA DEL PENADÉS

fusteria illeCailied I construcció (1.1 .41th

AGI SOLEH

Tallers 1 despatx: CLASCAR, 13. TELÉFON, 49
Depósit de taute: PLASSA DE JAUMB I, 3.

TJnica casa montada amb inaquinria moderna
Prou fixo 1 mes limitat quoon ap altra FUNERARIA
CORONES PER A TOTS ELS GUSTO -s>
Per enerrecs: Josep

Coiomé

Font, 13

Promptitud

Porrecoló

k2L,U

ticonomk

- ACCIO

152

LaTO

te,neis

en-

vuestras

bodegas

instalada una prensa con

tínua?

,Estais
,Estais

satisfechos de su

trabajo?

seguros de tener la mits moderna, la de que da níAs

rendimiento con la misma fuerza que las dernits?
teneis

asegurada gratuitamente por la casa
desperfectos?
,C;(uttl es la que' cumple todas estas cualidades?

constructora

contra sus

La

conocida por

La

deseada por

]Eaa

todos
todos

los
los

inteligentes.
propietarios.

continua

presa

Para convencerse visitar 1a que est, funcionando en la
la caSa de campo del Sr.
de

San

Enrique

Martín.

bodega de.

Vallés Escofet

Sarroca

