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O, per un cor sincer no hi ha tertne mig
l'ateTstne i la religió. Plau-me i pretenc que abans
que tot cal estimar la netedat de l'ànitna. Printer
lue res, que ella sigui ben neta,
ilida! No és veritat que hi hagi

bcn coraljosa, ben acom
arranjaments, no és veritat

es
ute hom pugui ésser això o allò sens ésser-ho de fet. No
iot pactar ainb les dificultats: o bé hoin és vençut per elles,
) bé les venç. El pritner deure és de no suportar en si ma
eix res que tingui l'aparença d'una altra cosa: cal tenir a

juesta cosa mateixa, o be llençar-la tot seguit.
Si no és tan clar que Déu sigui una persona i que tingui
a seva història escrita en els Evangelis, aleshores no exis
:eix. I per que preocupar-ros d'ell, si no és per creure-hi de
cor a cor, i a la presencia mateixa de la seva faç? Con
:ta tots els tnístics, fora dels cristians, són els ateus qui te
tten raó.
ha molts plaers a assaborir ací baix: i per mor
Puna mala i esquifida cfeença, entafurada com una boirina
un recó del nostre cor, ens els deixarem escapar? No;
seria més just, si se n'és capaç, de ito creure en Déu: això
seria inés sà, inés natural.
Però ja que niés precís de ercure en Ell, dotics bé! que
sigui segons que és escrit. De la tnateiXa inanera que Jesús
és posat en creu, nu ívisible de per tot arreu, aixintatcix jo
vull que la ineva fe sigui fixa i definida, i aquella mateixa
que tot el Inún coneix; i hoin sap de sobres que no se li pot
eauviar una coma sense destruir-la.
Ett entrar en els urgents lítnits del

dogina catòlic és quan
imaginació troba de sobte el scu bencstar i la seva
veritable activitat, com un arbre que es planta en un terreny
ben preparat sent pujar per dinire scu la seva fory:, i circu
lar la seva sava, i les seves branques disposar-se per a la
la nieva

flor.
Pascal ho ha ben vist que calia arribar fins al capdavall:
esforç, la seva àninta d'un cop stalliberà de totes

un gran

ies s;nies llibertats: ella cessà d'ésser envoltada de possibles;
iaquella
nit, en aquella terrible desolació, en aquella angoixa

aquell encongirnent, la seva iliflia. assolí la seva joia:
Jacob«.
.:Aquesta és la vida eterna, que us coneguin a Vós sol
Déu veritable i Aquell que haveu enviat, Jesucrist». (i)
«Déu d'Abraham, Déu d'Isaae, Déu de

«De la Foi.»

JACQUES RIVIÉRE.
Trad. J. de P.

11) Escrit trohat en el vestit de Pascal despré,J. la seva mort. La ruirnra cit
de l'Exode, 6; la
segona, de nt Joan, 7li 5.

Fulles
històriques

ELS

nostres antics Reis es
Preocupaven de les qües
ri3ns de sanitat dels pobles. A
continuació transcrivim una de
les lletres enviades al Batlle i

jurats de la vila per En Martí 1.
Diu
,(Lo Rey. Per tal car volem
esser informats de la sanitat
d'aquexa vila e de les comar
ques d'aquella, volem e us
manam expressament que en
continent vos informets amb la
maior diligencia que porets, ab
los curats, metges e altres perso

njo

LITÚRGIQUES
Els

ERIA força curiós de veu
rea través crun estudí pau
sat dels rítus oríentals tot rart
totes les emocions pròpies de
cadascun crells. Inspírats sens
dubte pel temperament icurulls
del sentiment daquells pobles
són una esplènclicia manife stació
del caràcter de la raça; craquella
raça amíga de la magnificència,
de la grandesa esclatant, de la
majestat hieràtica. La tasca,
però, seria desproporcionada a
aquestes converses planeres. Al
trament la poca importància de
molts daquets pobles, lleva en
gran part l'interès duna des
cripció detallada.
Fixezn-nos tan sols una mica
en els ritus d Occident. Són
només tres: el ritu Mozaràbic,
el ritu Ambrosià i el ritu Romà.
Antigament n` hi havien ha
gut altres—recordezn el gal"licà
(França); ben prompte però el
nombre zninvà i es reduïren a
tres; i encar més bé diriem a
un, atesa rescassa extensió dels
dos primers.
El ritu Mozaz-àbic sobreviu
a Salamanca i a Toledo. Fundat
per Sant Isidor de Sevilla fou
fins a ronzena centúria la líttír
gía nadonal crEspanya. Ilom el
suprimí, malgrat znoltes fer
vents protestes, per znotius po
lítics i religiosos—calia de totes
passades, que la unitat de
l'Esglesia fos una cosa palpa
ble—; en el segle XV1è , esmor
tuïdes les antigues lluites, el
Cardenal Cisneros, restaurava
els llibres de la vella litúrgia
fundava a Toledo un collegi
de preveres, educats segons a
quest ritu, per tal de perpetua,r

nes que us parega, si aquexa vi
la e ses comarques son sanes e
si y continuen aquestes epide
mials pestilencies; e sí no n'i ha,
quant temps ha que y son pas
sades, e en quals parts n'i ha
pus vehines; e encontínent nos
en certifiquets clarament per
vostra letra per lo portador de
de la present que us trametem
per aquesta raho. E aço no la
guiets o mudets. Dada en Bar
chinona sots nostre segell secret
a XXVIII dies de Juliol del any
M. CCC. LXXXX VII. — Rcx
Martínus.--Dirigitur baculo et
juratis Villefranche Penitensis.
—Dominus Rex mandavit mihí,
Guillelmo Poncii.»
(2krx. Cor. d'Arap,(5, reg. 2239,
fol. 53.)
J. B. i C.
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acceptar el /crrec
capellà de rAsirresignat a
viure en una casa ressonant tot
hora de planys de dolor. Asil
de nens malalts! Cares tristes,
crits crangoixa, laments de so
frença! En assabentar els amics
del meu deterrainí, llega en
lturs rostres la mateixaimpressió•
M`equivocava. La reacció a la
dolor és diferent en el nen que
en rhome. Quan la dolor visita
rhorne s'installa en el set; cor
í allí retruny per sempre més
el clam de pietat o d'íra, com en
el corn marí la remor de les
onades. En canvi, les llàgrimes
del nen no duren gaire més es
tona que la punxada física. La
dolor no se li arrapa tant a
rànima com al cos.Els nois plo
raven per torn. Al costat del qui
gemegava, els altres reíen í juga
ven. Un Asil de nens, a desgrat
de llurs dolences, és sempre un
bosc de rossinyols.
A rhome,la dolor o raixeca o
rembruteix; al noi, si per cir
cumstàncies especials no raixe
ca,tampoc no el degrada.--No sé
si aquesta observació pot genera
litzar-se.Cert que així succeïa en
els nois de 1Àsil. Però potser
era fruit de rambient saturat de
fe religiosa i de dolça caritat. Si
la pietat és útil p2r a totes les
coses de la vida, segons la dita
de rApóstol, i vivifica especial
ment reducació, mai no és tan
necessària, ni tan profundament
activa com en les consciències
sangonents. El qui pateix-sense
fe, és un sepultat en vida que
mor rosegant la seva carn. La

VAIG

01.0143‘
fe—ho hem constatat moltes
vegades—suavítza la dolor í la
converteix en un introductor a
la glèría. Es evíden.t que si el
nen es troba en un ambient de
revolta, sentirà ell també, per bé
que menys, el mateix atuïracnt
i la mateíxa revolta.
El noi que ha llargament
sofert, no mostra la cara dels
altres noís, fresca íingénua, ni
la de rhome qui ha patit, fosca
í dura. Es més reflexiu (i) que el
noí normal; més ingenu i con
fiat que rhome apenat. Les do
lors perllongades tenyeixen el
rostre adolescent duna mena
de pàl'lida transparèncía i lí
floreixen en aquella expressió
suavíssíma, inconfusible que és
el signe de bellesa moral més afi
nada. Quína ànima més bella la
dels meus petíts grans adolorits!
La dolor era per a ells, verament,
el segon baptísme de rànima.
Els suplia la interligèncía í els
despertava un instint de purifi
cació íd'expiació sobrehumanes.
El plaer és el gran contradíctor
de la moral i ells, els petits ín
fats,lluitaven a base d'una habi
tud de sacrífici. Ells entenien
al llenguatge de Déu. Conpatien
amb el Críst. Era amb un to
ben sincer que algun que se sabía
íncurable, li agraïa elgran pre
sent de la dolor. Quins tremo
líns d'emoció m'encomanaven
ensems quina lliçó em díctava
més d'un cada dissabte, en pren
dre íntim contacte amb la seva
àníma per la confessió! Sovint
escoltant-los m`havien víngut
flor de llavi aquells versos del

poeta francès:
Dir3 1ch in don divin au .`ond Je la so:fijr3nce,
Sollícirc'est méritcr, ces( monter, cesi grandlr;
ne la seva memòria. Actualment
«Les llàgrimes- són necessà
s'usa noznés en les esmentades
s`ha dit. De les
ciutats espanyoles i en capelles ries al gení»
llàgrimes dels meus adolescents
particulars.
el
geni moral.
sorgia precoç
El mot Mozaràbic, fou em
No és excessivament que la
prat primerament per tal de
pedagogia moderna aparta el
posar en riclícul aquells cris
noi de tota figura de dolor?
tians cr Espanya que estaven
Quan Déu vol educar un home,
obligats a servir el rei moro,
no l'envia a l'escola de la como
però que tenien permès rexcer
dii:at o del favor, sinó a la del
cici de Ilur pròpia religió; des
sacrifici. Els fons dels grans ca
prés passà, com veiem, a adjec
ràcters és la paciència í la pa
tzvar el mateix culte de la
ciència s'adquireix patint. L'ho
relígió.
me val en proporció de la pena
El ritu Ambrosià es practica
encara a Milà. S'anomena així que ell mateix sap imposar-se.
No hi ha virtut sense sacrifici.
perquè Sant Ambrós, com a
No hi ha part sense dolor. El
bisbe que era de la capital lom
és un arbre regat amb
barda, el va ordenar i imposar. progrés
suor i sang.La redempció es rea
L'actual Sant Pare Pius XI, és
litzà a la creu.
el primer Papa eixit del ritu
Si rhome pogués viure sem
Ambrosià.
en el goig, es comprèn que
Elritu Romà prevaleix duna pre
zna,nera gairebé universal en
(i) Normalment. la doior contrqmex
tota res,glésia. Les nostres cort
notablement al desvetilament de la cons
verses litúrp,íques no fan altra clència,en ia primera inFància «Solament
cosa que anar-ne donant la seva després d'una llarga sèrie d'experiències,
especialment doioroses, segons he pogut
coneixença.
Pre
veure, el jo es dist injeix del
GREGORI BENOIT.
yer. El ahn del nio e. XX pàg. 464.
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lo de generació. a generació cres s'omplí de gom a gom i àd- nió d'atinades
evitéissim al noi totes les penes.
fins a fer-!0 perfet. Ells donen
huc mantes persones hagueren torn d'aquest tema, digué que
Però, un dia o altre, la dolor
de romandre dretes. Aixer és,tan- precisament perquè la ciencia
el verexemple de com s'assoleix
trucarà a les seves portes i s'es
la perfecció. Ací hi ha l'alta mateix, un exit que honora a- no és exclusiva de ningú, t
tatjarà a la seva llar íli caldrà
horn havia d'interessar-s'hi, La
ens
ofereix
1a
história:
lliçó que
quella casa. Aixó és una prova
intimar-hi. Malaurat, llavors,
Escoí drt '
en aquesta renúnc;a que en que no és tan cert com diuen que qual cosa no vol dir res més si_
si de jovenet no hi féu coneixen
la gent es de,entent de les coses nó que cadascú ha de procurar
comptes de canviar el lliure
ça! Portar dignament la sofren
Conferènc'ia
albir de la f.tntasia, perfeccio - culturals. D:mecres, amb la con- assolir els necessaris coneixe_
ça és un atletisme rnoral; però
Joa qui m Folclk i Torres na en
ferència inaugural d'un cicle de ments científics—es a dir, conei
comptes de mod,ficar,
Vatletisme és el fruit d'una sèrie
afina, abocant tot l'e,forç de I içons sobre diversos temes d•in- xer les coses per llurs causesi
d'excercícis. Quan de petit s:ha e
terès general, el Casal de «La per llur relació entre sí_pera
la seva sensibilitat aLíssima a
IIJNIENGE passat l'Esco
begut la copa de fel, desprà es•
fer amb la màxima perfec.
troba menys amarga. Qtia4).
d'Art inaugurà el curs la via tranquilla, modesta i Principal» va entrar a la ruta que poder
fins
ha de menar aquella entitat a la ció la tasca a què es dedica. Re
del
mil'oramtnt
en els anys de formació no s`ha de--conferències o lliçons que es gloriosa
a l'excel-lència.
vertadera grandesa. Si les con- marcà que moltes descobertes
rebut cap ferida, rnés tard, la •proposa d-oferir als seus a'um
han estat fetes precisament per
Així la flor nasqué perfeta,
fe:encies successives comptessin
més lleu esgarrinxada desespera. 'ftes i associats. La primera lliçó
amb el nombre (.1`oLults de la gent que no es dedicava a la pio_
afinada
de
treball,
és
el
del
per
segles
L'aspirína
gran enemic, anà a càrrec
senyor Joa
elaboracla per una llarga pre
ex-Di
primera, cosa que és d`tsperar, fessió dintre la qual entrava
ens deia una mare, gran educa
quim Folch i Torres,
paració tècnica que I. artista s'hauria demostrat que els socis índole d'aquelles descobertes.Es.
dora dels seus deu fills. Guerra rector del Museus d'Arqueolo
mentà el cas de Pasteur, un mes.
creador heredava en arribar la d'aquella casa volen aprendre.
a Yaspirina!
gia i Art de la ciutat de Bar
seva ora.Així la Venusgnidiana, Fins ar a s'havia dit que només tre normal, qui després de pre.
Com proclamava Job, és lluí
cdona, qui tbssertà entorn del
ideal secular d'una raça. sorgia volien ballar. Era necessari i és guntar a Fabre com eren els cuc:
ta la vida de rhorne sobre la te
tema: «L Escola de la per
gloriosament i a'enant de vida, lloable alhora que hom procuri de seda, perquè ell no n'havia
rra; i segons els mots d'Heràclit,
fecció».
vist mai cap, resolia tres mesos
de I escuma d' aquesta mar d'esborrar aquesta mena de mal
la lluita és el Rei i el Pare de
Mossèn Manuel Trens pre
mes tard 1 epidèmia de febre que
d' esforços de dues centúries.
renom que duia aquella col-lectotes les coses. Sense la voluntat
sentà el co tferenciant i enume
devastava
alta
tradició
tivitat.
aquells cucs i feia per_
de resistència i de superació de rà, les tasques
en què ha Hereu de la més
féu
Parlem de la conferèncía. A- dre, per tant, la collita de sed,
la dolor, no és posíble cap Iluita, excellit i els seus merits, «els escultòrica. Praxitelles
de
com els seus passats, encara bans de parlar el Dr. Pla i ArFrança.
ni interlectual, ni social, ni eco
quals—digué amb subtil ironia
Establí aquesta conclusió: Es
nòmica o política; menys encara
afegí una perfeceió a les per
mengol, En Josep Senabre, com
han valgut ara el liicencia
a delegat del Cons-II Directiu de necessari que cadascú aprengui
feccions beredades, posà l'ex
moral.I sí no és possíble la lluita ment»
a
fer
bé la feina a què es dedica i
interna
a
la
forma
hu
l'entitat
dintre
la
Cotnissió
de
moltmenys ho és la victòria.
El senyor Folch i Torres pressió
mana que i llegaren.
Cultura, explicà amb breus mots és iiecessaii, aislmateix, que
Molts pares s' escandalitza
va d:r que l'Escola de la per
Vet ac; en aqu'ésta senzilla el pla de Iobra que es cornenaningú no es desentengui de la
rien que algun díjous a la tarda,
feceió era la tenacitat, la cons
la nos- ciència en general.
el mestre conduís els seus alum
tancia dels grecs antics, els lliçó una bela ensenyança per va. «Vulern—deia—que
«Convé que hi hagi ptrsones
nes a 1Hospital, com si no fos quals passaren anys i anys a vosaltres, deixebles nous de tra entitat no quedi rerassagada
en el moviment en pro de la culque vulguin aprendre el que nu
aquesta la millor lliçó que els seguint els mateixo4 viaranys 1 Escola nova. La perfecció de
tura que es manifesta a Vilafran- saben. Procurar fer bé la pròpia
pogués donar en tota la setma
de I.art abans no arribaren a mana la humilitat i la constàn
na. Avui els corlegis visiten assolir la perfecció concretada cia. Els grecs aprenien seg!e
ca i arra u de la no •tra ter ra. S ha feina, estudiar-la, perfeccionar
això és la cièacia, per tal
un
derrera
menats
per
monuments, grans institucions en la Venus de Gnido de Pra
segle,
vingut dient, potser amb raó, la, que
entusiasme únic i per un ideal que la nostra entitat havia des- d aportar aquestes realitzacions,
culturals o d'explotació indus
les
coses
de glòria i d immortalitat que cuidat exc,ssvament
aquests estudis, aquests perfec
trial o agrícola. Bell costum,cer
Explicà per què en l'esta
enamota. Ells en la simplicitat culturals. !ei a esmenar aquest c'onaments, aquesta c'encia, al
tament. Els mestres que els a
tuhria hellènica es troben
servei Je l'hurnanitae»
companyen no haurien mai tants nus tnascleins i en canvi de llur treball quotidià modest descuit, que no era ben bé desEl Dr. Pla í Arrnengol fou
cuit, sinó feina en les tasques
d'oblídar de remarcar als nois els nus femenins no abunden. i e,forçat, com un aprenentat
inolt aplaudit per la nodrida
la quantitat d'esforc, de cons
«L'home nu, com una demos - ge heroic preearaven la g ória d'administració i direcció de
concurrencia.
de
llur
i
la
com
tota
creació
poble, ells, l'entitat,
qual
tància, de sacrifici, que aquelles tració de bellesa i de força, es de l'avenir
- tant com PI axitel.les, són pares novella necessitava una atenció
obres admirables suposen. L'e
mostrava en les festes atlèti
del
Centre
ducador no ha de perdre mai de ques, en les o'implades. El nu
d'aquella obra immortal, Ilor constant fins a tant que fos ma
vista la dolor en les seves múl
cle la civilització hellènica, que jor d'edat, per smenar aquesta
masculí era un tipus social».
Penedès
ells ajudaren a fer, i que ha manca d'acció cultural a la nos
tiples facetes, com a factor d`e
Seguí l evolució de l'art
tra entitat, avui inaugurem ona
Conferència
ducació moral. L'ascètica és al
grec, s'aturà a remarcar la ajudat a fer immortal la Grèria.
fons de la moral i a la base de fervor amb què els hel'Iènics
Penseu-hi amics a l'hora tanda de conferències que vol Salvador Nata
tota grandesa humana.
retien culte a la bel!esa, amb dels vostres estudis. Feu poc di lem que t'nguessin el rnàxirrt
i feu bé. Feu bé les més petites
Comoditat,espontaneYtat,lli
profit per a tots nosaltres». A
què es lliuraven a l embelliment
aquesta entitat dissabte
bertat, alegría, Ilumi sol, ocells escultòric d'Atenes, amb què coses que elles són la llovor cle continuació el senvor Senabre
passat donà una conferèn
féu la presentació del conferen
i flors...; tot això és útil, és en
tot el poble atenenc prenia part les grans. Vegeu si en la petita
cia el senyor Salvador Mata i
feina de cada dia hi assoliu una cianti aquest començà la seva in
certa manera indispensable per en esperit o en obra en la cons
dels
Puig sobre el tema: «Acció
a la perfecta eclosió de Yànírna
trucció del Partenon.
petita conquesta, i aporteu- la teressant dissertació:
ferments en els productes a
a la pàtria. Que d'aquestes pe
infantil. Però això no és prou.
«Quan estudvem -digué
l'antecedent—Jigué
No esperem gran cosa duna d'aquells primitius anònims que tites llavors humils i obscures sentlem a dir a cada catedràtic grícoles».
Va fer un resum del que
generació educada d'esquena a
q.ue la ciència que ell ensenyava
bregaren per a donar la forma se n'adoba la terra, se'n forma
anterior
digué en la conferència
la dolor. Ensenyem als nois a
humana a un tros de marbre el jaciment de la cultura, se'n era la més important entre totes,
sobre
mostos i vins, i es fixà en
lluitar, obliguem-los a sofrir. A
informe,no hauria estat posible fa en un mot el camp a posta i,encara, ran de la constituc'ó del
l'estudi dels ferments benefi
costurnern-los progresivament al
a Policlet infondreel sentit dela per a les glorioses floracions Sind1W de Mttgts de Catalunya, ,
a la
ciosos i en els contraris
fret i a la calor, a la fam i a la vida orgànica a ella. Sense a
de l'art, en les quals hi hrurà oírem un dia com un metge 3
vinificació. Després remarcà
entus'asmat
la
rnic nostre,
set, al vent í.a la tempesta; sub
pr
quest sentit de la cosa orgànica, ni que els segles passin, una
va
l'acció dels innombrablesi
creació d'aquell crganisme, rifir
jectemlos per un cert temps a la Nliron no hauria arribat a donar engruna immortalizada del vos
riats ferments quepoden inter
mata: «No hi ha dubte que la
penúria econòmica, a la contra
amb la matèria, la sensació del tre espe rit. Així en la Venus
venir en l elaboració del pa,
dicció de llur caprici, al venci
nostra cièacia é la més impocos humà en moviment. Sense praxitèl•lica hi hagué palpi
kefir, yoghourt, con
ment propí,a la realització de co
tant!» No vaig poder-me estar formatge,
ambdues coses Fidies no hauria tant, donant v;c1 tal cos exqui
de
serves vegetals, ensitj “nent
li
anava
ses àrdues,a1 desplegament de tot
de respondre
sid de la deessa, els silenciosos
que
equi
pogut resurnr-les íunificar-les,
ferratges, tabacs, etc •
el dinamísme de què son capaços.
sumant a aquesta suma damunt i seculars esforços dels primi - vocat. lJs metges -vaig dir-li
els mit
Explicà, finalment,
Dur el cos, pur el cor, àgil el marbre l'encí4 de les qualitats
trus. Així en la flor desclosa hi són només própiament necessa
més segurs i més moderns
i sagaç Yesperit. La fornal de la de la matèria animada, i sense han fetes g ória de perfum i de ris a una part de l'humanitat: als jans
de
tots
aquests
dolor els donarà el tremp nece
malalts; in..ntre que el que fa el de conservació
el secret de donar a l'estàtua b&lesa, les contorsions esfor
productes.
sari en les grans lluites.
çades de les rels obscures i in
pa, posern per cas, és necessari a
aquesta palpitació vital, Praxt
la huatanitat sencera. 1s a dir,
Forgem una generació he
visibles.
xitelles no hauria pogut donar
roica autentica educada en ne
té més importància, per exem - EI curset de Prehis
la sensació que una ànima i un
roisme moral estendrà, després, pensament vivien en el cos es
ple, la ciè tcia de fer pa, que no
Casal «La
tèria a l'EscoIa d'Art
en tots els ordres d'activitat cíu
tatuari.
pas la de curar els malalts.
ve.1 dir aillb lot això qu,,. é.,
tadana, noble í alta, la seva
F1eu4 ací, per tant, resurnida
Conferència
n :c.:sari d!sf:r aluell
ambició, la seva gosadia, la seva tambè, amb el procés evolteiu
preju Dr. R. Pla i Armengol
EMÀ,dítimenge tindrà
de la cultura grega, la història
dici que f., crCliFe a ino'ts que la
potència
la prímera llíçó del curse
Mai no manca al lleó Ia seva de la generació d aquesta flor
ciència la posseeix només un
donarà
Societat r(1..a Pi incipal»co
estament privilegiat, uns quants d'art prehistòric que
b&Iís>ima que és la Venus de
presa, diu un adagi indi.
en•re molt. No. La ciència no senyor Josep Colomines,
Gnido. Hem vist els primitius
mençà dimecres passat el ctCatalan,
A.LBERT BONET, PVRE.
cle de corifrencies que la seva és cap privilegi. Foren científics rInstitut d'Estudís
apreneat esforçats de renunciar
és un ho•
aquells primitius que per nri,jà El senyor Colomines
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d'un caracter molt planer
del mes dc
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serà un parlament
ferència no
ni al'lusiu a coses des
abstracte
sinó
més aviat una
conegudes,

sèrie ordenada i metòdica de
come ytarís sobre unes projec
cions que donaran la visió i cla
ra comprensió dels objectes, de
uur destinació, matèria i quali
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totes menes.

nammefflommesee~rn
n2
4..La
clientela agradecida propaga tr-

:3

— QUEVIURES i demés arri

RAFEL JOVER

cles que serveix la casa

Erluaret Quer

Parróquia de la Sma.
Consellers, 16 i Cort, 30
Trinitat.—Demà tindrà lloc
Constitueiò 35, Teléfon 330, són
Especialitat en aufals pesat per
en aquesta parròquia la solem
recomanables per llur excel•lent
dedi
màquina
sense
cascuta
garantit.
ne conclusió del Septenari
cat a la Verge de les Dolors amb Zulla, trepadella, mongetes, naps,
qualitat i preus aventatjosos.
tat.
els següents cultes: A les 8 del
••••-ào. ••••ff
escaroles, cols, remolatxes, etc
El senyor Colomines té mants
Missa
de
comunió
matí,
general
estudis de prehistòria publicats amb
Sofrins i ràfies
AmIgo
plàtica
preparatòria
pel
en els Anuarís de 1I. crE. C., Rvnd. P. Brú dIgualada. A les
DÉBIL
Vagons de fems a preus reduïts
en d iferentes revistes i en tirat
tome
10, Ofici a honor de la Verge
a
part.
Ell
ha
estat
sempre
ges
Dolorosa, cantat per la capella
rhome de confiança de YI.
de música parroquial.
POSADA DEL PI Concellers,2
C. per a les excavacions fetes a
A dos quarts de 7 del vespre
Es serveig menjars a totes hores.
Catalunya, a Aragó, a Mallorca
Professora en Parts
Corona Dolorosa, exercici pro
ha
estat
ha
desco
ia lbíça:ell
qui
pi, sermó per Yesmentat orador, Es porten a domielli vins de totes
Ex •alumna de l'Hospital ClínIc
bert díferens estacions prehís
Benediccíó Papal í Salve solem
classes i a bons preus.
de Barcelona
Aurienta el APETITO y les F(JERZAS rapdamente
toríques í pintures rupestres. ne.
Per això ell més que ningú po
Medicamento Aprobado y Recomendado desde
Carretera
de Tarragona, 18
El Grup Escolar.—Ahir
ei atio 1897, por la Real Academia de Medicina
drà ,eplícar com se troben a
y Cirujia, a los débiles,
a les 7 del vespre se celebrà al
quests restes prehistòrics, la ma
pritner, segona. Vilafranca.
Sólo
vala
6
Camprolo hoy
nera crexcavar-los, i la classe í saló de ralcaldía una reunió de
ptasj
Los Madicos, que lo conocen practicamente in
fil•••••11•01,1a
qualitat dels objectes craquesta representants de la Premsa local,
receta_n, lo toman ylo dan a sus familias
époc t. Els excursionistes i tots convocada pel Sr. Alcalde per a
•
";.104,"
els que s'interessen per restudi explicar les gestions que ha fet Constitució, l 3 - Tel. 1 i 5
del Penedès podran aprofitar-se per tal que la nostra víla pugui
—11•6,ININIMEEMONIWIr
de valent.
comptar amb un Grup Escolar.
Precisament el Penedès pre
La setmana entrant parlarem
VIINDZS:
històríc és molt poc explorat í més extensament de les mani
sens dubte que hi ha d'haver festacions del Sr. Alcalde.
— CASA I ESTABLIMENT per
enterrats molts restes perta
vendre a punt cèntric.
Capella d les Dolors —
nyents als primers habitants
Dimarts es començarà el solem
Rtó: en aquesta impremta.
del nostre país. Tantdebò que a
no Septenari a la Verge de les
quest curset puguí excitar la
tots els díes a dos quarts
— Casa per vendre al carrer de
Dolors;
cobdícia dels recercadors i írlus
de 7 del vespre es resarà la co
St. Bernat, 9.—Raó: Esteve Fa
trar llur seny í llur tasca de re
rona, exercícis del Septenari,
bregas, Santa Magdalena, 39.
cerca
cantics í sermó pel Rvnd. P.
El sumari de la primera lliçó
Francesc X. Ferran S. J. Dijous
- ES VEN un carro tartrana de
és aquest:
zern :Currer d St. Fe4-riíiT
a les 4 de la tarda la Rvnd. Co
8 seients en molt bon estat i
Edat de la Pedra: Paleolític
Teltloii, 129.
munitat de la Basílica cantarà
infe ior.Paleolítíc superior.Neo
amb resistència per a portar car
i Laudes.
•••••••••
lític. Eneolítíc. Edat del Bronze: solemnes Maitínes
r‘ ga sí així convé. Raó en aques
La cultura del centre crEuropa. Divendres, festa de la Mare de
ta impremta,
a
les
8
del
matí
Missa
de
Déu,
La civilització de la costa Alme
comunió general pels Senyors. A
br.
insa Ramon
riana.Desenrotllament a les Ba
— ES VEN un quart de ploma
les to Ofiei solemne i tot el dia
lears i Sardenya.Edat del Ferro:
Ariban, 5,principa1,2.a,esquerra -Consultes: de 4 a 6 Barcelona.
adoració a la Verge; al vespre es
d aigua de la via. Raó en aques
L'época de Hallstatt. Els Celtes.
Vilafranca
del
Penedès.
els
dissabtes
de
to
a
P;aça Milà, 7,
donarà la Absolució general.
ta impremta.
Els Ibers.
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El Rvnd. Corrector, Junta
Secreció iatnn t
Meffila
11154...« les senyores sagristanes Na Jo
e vio.ses
1.Iistet
epi
Retraç de desen rot lla mero tinfantil:
sepa Serdà vídua de Batlle i Na
Rosa Jané vídua de Balaguer,
lepsia, psicastè
joveneixement i Operació de Steinach.
ESCOLf1
nia i
Nutrició, Artritisme, Diabetis i Obesitat.
conviden a tan solemnes actes.
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Diun2enge, 3 d'abril
S811 Cugat Seszarrigues.
71 les 6 de la tarda
BAIXOS amb cup per llogar.
—La Lliga contra el mal parlar
Una lletra —Signada per subscrípcíó pro-monument a Ju
fundada en 1925 en aquesta Pa
Carrer d'Amitlia, 43.
.A.ntoni Pícanyol í Bros, antic li
I Lliçó de
els
dies
celebrà
durant
Futbo).—Demà
con
rròquia
resident a Vilafranca ídomici
jugarà
22, 23i 24 del mes de març, un liat actualment a Santiago de tra el Vilafranca un potent e
— Cirurgià Pedicur Massagista
solemne tríduu. Féu els ser
quíp de l'Esquaelra Anglesa.
Cuba, hem rebut la lletra se
M. RIOS COLL
(71mb projeccion.)
mons el Rd. Dr. Ricard Aragó, güent adreçada al President del
Sant Bernat, 4.
per
Infantament. — L'espoFa
pvre. Com acabament del Trí
F. C. Vilafranca:
del nostre bon company
duu, el matí del dia 25 se celebrà
«Molt senyor meu: Havent
Colomines
una nodrídissima Comunió ge
Giralt ha infantat un formós
guanyat durant dos anys el carn
neral ía la tarda un míting antí
nen.
ESTAMPES I POSTALS
píonat del Grup de Promoció
blasfem a la plaça de YEsglèsía. Ponent el F. C. Vilafranca, de
Felicitem els nostres amics
Impretnta Esteva.
gfil. DE«Efi
resdeveniment.
Parlaren els eloqüents oradors sítgem que aquest segueixi de per la gràcia de
Dunirts, 5 d'abril
Manuel Teixidor, Ferran M.a victòria en victòria fins a entrar
Foc —Dímecres se`n calà al
71 les 10 del vespre
Ruiz, Joaquim Busquets de al Grup A.
magatzem de fusta de c-à1 .Alba
rE,scala i el gran propagandista
Feliciteu tots els jugadors del reda. Sortosament s'hi va acudír A.INIONTIA,Dentista
Con.ferèticia
del bon mot Ivon YEscop.
F. C. Vilafranca en nom dels a
temps perquè el foc no pren
— Barcelona.
i
Acabà la festa amb una so
fills del Penedès, a Santiago de
Pelayo, 30-1..
gués'majors proporcions,la qual
—
'fel. 2.042 A.
lemníssíma processó presidida Cuba í la seva comarca 0 rien
molt
cosa
hauria
estat
possible
per les autoritats i a la que assis
tel.»
a causa del fort vent que {eia.
A Vtlafratica del Peuedèe, con
.es
ultra
una
munió
de
tiren,
gent,
Tenimaquesta lletra a dispo
titata visitant tots els dies de
molts rectors veïns i altres sició del F. C. Vilafranca.
Que coppenen
inercat.
sacerdots.
Rebi les nostres felicitacions
Foment Sardanista Rambla de Nostra Dona, 37,
el senyor Rector de Sant Cugat
Compreu, si no ho heu fet,
Aquesta entitat ha contractat
pral.
Mossèn Josep Bech, organitza
un g a assortiment de géne
;Jer avoi 1 demà la cobla «La rs pel proper histiu des del més
dor entusiasta daquestes fes
Dentadures sense paladar.
de
amb
Principal
Llagostera»,
manera
tes magnífiques.
barat al més ho, de
que
Treballs sistema americd.
el concurs de la qual celebrarà el
qui vulgui vestir bé. elegant
D'un concurs.—En el con
els següents festivals:
ut cente
del mes dellilarC•
ec.)nónic que..viii
Extraccions sense dolor.
Avui a dos quarts de deu, als nari Establiment itindrà la g•rar
seu contingut és interessant de dehó. curs poètic convocat per Ràdio
Lot, la revista catalana de rà
Orifteacions i empastos
jardins del Tívolí, demà a les tia de la màxima perfecció ihara
diotelefonía,s`han rebut 43 com
onze del matí al mateix lloc, tu ia.
de totes classes.
posicions, els lemes dels quals
lea•S•MMI•1••••..1••1•1
sardanes; a la tarda, al Teatre
es detallen en el número crabril Tívoli, actuació del Grup de
Preus ecorthiníes.
de resmentada revista. Reunit Ballets Populars el qual ballarà
Consultep gratuites.
Profcssora de idiomes, ofereix a el Jurat qualificador, ha decidit onze danses; a dos quart de deu
lurs sturnnes i alumneses el seu
d'atorgar el primer premi a la
del vespre, al mateix teatre, sar
c9 a la
que porta per lema «Enyor Bar
AMB CENSURA ECLESIÀSTICA
Hou domiciii,
danes.
celoní» i el scgon a la del lema
Una part dels beneficis que
Ca rrer clz la Palma, 1 - 1 :r
IMP•IISTEVÀ.-TEIL.115.-VILAFRANCA
«Delectança».
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Col3truccló iconservació de jardins.
Exornament de salons.
Despatx: PLAÇA DE SANT JOAN, 8. —Vivers: ATENEU, 21

111.6%..3111.•••

Tb1o.d

1 Dr.

I
Tarp lz
ba.

Itemei eficasíssina en les malal
ties del ventrell i dels bu-
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Vendes de Cases i Xalets de o
ta mena. IIisendes de recreu i
amb bons renditnents a boi es
condicions i preus.
Establiments de Queviures, de
roba i d'altres,a preus d gar) a.
Capitals d'isposables per
préstecs hipotecaris amb peti es
igrans quantitats al 6 per 100
S'admeten tota classe d'ofe ri
ments per a la compra-vendai
préstecs.
Tracta reservat i se: ios.

r
—
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dells.

BARTOMEL FIGUERAS
A. Quinzer& 32

Tel. 334

Poden adquirir-se a le
tuacies:

far

GUA:.=CII.—Parellada 39.
SERD.À..—Cort 35.
SERRAT.—Cort 1
BOESCII.,--Cort 19.

Fidel Vivos

.1•••••,,

Tallw dc rustcria
IVIscànica c LUIS FAEllt

Veritui

Carrer d'Ett Coll, 5, prinn r.

-

r.f)
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2,911E111••••••1101.al,
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fer,

Clus

111(1Penfil !111RO
de 192(i-192Í

CLASSES GENERAL, en agrup2ments de 10 alumnes maxi n.
Gramtíca Castellana. ( Hores
C.à cul Mercantil.
de 14-15 i 18 19
‘de12.-13 Idiomas.
i
Teneduria de;111bresde 19
Correspondència
Reforma de llecra.
de 20-21
Ou di oberta lt ninstUw1.3,que es tancatà el dia 30 de setemb e.
LLIÇONS ESPECIALS —Pràtiques generals d'escriptori,
ocr u
Dactitog-afia.-- EstenOgrafia.—Transports.—Geografia.
nicacions.—etc. etc. — ReSlill)(S hores del dia, en clases in
dividuals, en agrupaments de 2, 4 i 6 alumnes.
Matricula oberta tot l'any.

0.>
Aquesta casa assabenta la seva clientela i el j úblie eci eneral
que demés de fer tot el pertanyent al ram de con-tt nceió té obert
un estribliment de mobles de luxe i de senzills a preuseem ótnies.
—

Exposició i venda de Mobles: Piaça de la Constitneió, 39. —
Plaça de A. Clavé, 14.
Tfillers: Carrer de Ponent, 12.

P Míró, IDIrGctor
TeleL5Sor, 345
Francese, 27, segon. rfilafranc

Rambla de Sant

4«ftaltmem.•••••••••••limetT.11

Pk°

ous PREU
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Tractor

Agricola

.t.-íjtss.iiiir

inzp0294

Als

tuturs

prcpletarls

c.trctc-rs

i ';ccnr;vIs

d'automóbil

lcgítirrts

EL AUTO

FORDSO

Ar,,crí
és el

Ptes. 4.500

periòdic de més circulació
de Penedès.

Tractor Industrial Pes. 5.300
•Nou model

d,n 2 portes.

Si vo!ett conl-lrar en bones e, ndicions •:dteceu•vos a lri t'c
de
Agent OFtc'll, qui ha renuaciat ‘elu,v'ariament el contracte
vendes.

ANTOM JANER
Lincoln

2t47.,07e'd

Rambla de Nosrr: Donp, 37, despatx
Sant Pere, 100, le2 101, gatatge i talter

Fordsw

VILA FRANUIIL

ATYTO!:.: - C-AMIONE S TP-ACTORES

earretera
r-r

r_

Tarragona,
EtI

1

Carrer de Sc. Pere, 6 - Teléfon, 245
Pianos inanubris de tots els sistemes.Repartori d'ectualitat a gust dels clients.
reduït.
Venda
de
Preus
pianos de teclat nous les millors marques 1500 pies.
pagats en 33 mensualitats 1650 ptes. Garantits.D'ocsio des de 500 OfeS. Llo
molt
econòmics.EXTENSA
SECCIÓ DE FERRETERIA. Eines per
guers
a paletes, fuster, manyans, sabaters, carreiers, boters, ferrers, efC., i una
infinitat cLARTIC:LES per a la pagesia, menestrals i constructors d'obres.
Vidres, Baldoses etc.— Preus baratissirn.—Tot rchir directament de fàbrica.

Varietat en plantes de saló, de flors i d'arbustos
Arbres de fruit id'ombra. Arbres de llavor de totes menes.

nEszlv.7:11,v, rtn.
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BARA FA i mes FORTA,
fer enc,'‘rrecs: josep F.sh
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