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amb feliç acord, motivat potser
per l'escàndol ocorregut allí ma
teix rany anterior, hom deter
minà de celebrar amb tota so

SANTA

lemnitat1Hora Santa en aquell
clos sagrat ía la mateixa hora
que hí agonitzà Jesús.
A les set del vespre centenars

de persones
ní, unes de
la porta de
la carretera

afluïen a Getsema
la Ciutat Santa per
Sitti Maríam o per
que ve de la de Da

Sant

vespre

OS anys seguits he
tingut la satisfacció
immensa de passar
la Setmana Santa a
Jerusalem.
Com la intrèpida pelegrina
del segle IV, la gallega santa E
gèria, des del matí del divendres
de Llàtzer a Betània fins a la
utraa del diumenge de Pasqua a
Emaús, he pogut resseguir els
mateixos sagrats Ilocs on es rea
litzaren els misteris de la vida,
passió í mort del Redemptor,
que l'Esglèsia ens recorda duna
manera tota especial eri aquest
sant temps de Passió.
Si hom, però, em preguntés
què m`ha impressionat més pro
fundament de tot el que he vist
isentit en aquesta Ciutat Santa
per antonomàsia, i sobretot en
aquests dies que la vida del crís
tià es reconcentra en el record de
la mort de rHome-Déu, li res
.
pondria amb tota ingenuïtat: La
visita de Getsemaní la nít del
Dijous Sant de rany passat, que
per primera vegada shi va cele
brar 11-loraSanta sota les cúpu
les de la nova basílica, a rentorn
de la roca sagrada que veié el
Redemptor pregar i entristir-se
fins a la mort, a rombra de les
venerables oliveres que si no
són contemporànies de Crist,són
en veritat rebrots caducers de les
que presenciaren ragonia del
kedemptor í el seu empresona
ment després de la traïció de Ju
des.
Getsemaní és a quatre passes
dela meva residència habitual
al flanc meridional del Mont 0
l1vet, i és el pas obligat per vísi
tar tots els santuaris de la Citt
tat Santa;
gaírebé cada setmana
he tingut el consol de
celebrar
la santa Missa en
algun dels al
tars de la nova
basílica; qui-sap
les vegades
hi he menat carava
Tles de
pelegrins i turistes els
quals n'han tingut prou amb la
sola composició de lloc i el re
(°rd dels sublims misteris dels
quals fou un dia escenari rHort
de
Getsemaní, per a desfer-se en
114r1mes de tendresa i consol,
compasió i compunció since
ra- Mai,
però, en les meves vi
sites consuetudinàries havia ex
Delirnentat jo una emoció tan
Profunda com l'any passat que,

4,01•14...wa,77.11.~.

LA

M . 945

13,3,3

••••

PIETAT

Aquí la Passió fineix i la Compassió perdura.
El Crist no és ja dalt de la Creu, és amb Maria plena d'amargura.
Com ella l'acceptava un jorn, promès, latnbé el rep ara ja immolat.
El Crist, qui adés sofria als ulls de tots, de nou és de la Mare al sí amagat.
Per sempre més bEsglésia, entre eis seus braços, pren ara cura del seu ben amat.
Ço que prové de Déu i ço que és de la Mare i ço que bilonte feia,
És tot plegat sots son mantell per sc inpre Int) ella.
Ella l'ha pres i el veu i ei toca i prega i plora, ella l'admira;
Ella és sudari, ella és ungüent, ella és sepulcre i mirra.
Ella és el sacerdot, ballar i el vz-:s, és el Cenacle.

Aquí- fineix la Creu, comença el Tabernacle.
(De Pa.ul Claudel: Corona Benignitatis Agní Dei)
JOSEP LLOVERA, CANONGE, TRAD.

masc, altres del Mont Sion o per
la Via de la Cautivitat, alguns
de la banda de Siloè i Betània,
craltres tot baíxant pels tres ca
minets del Mont Olivet que do
nen a rHort de Getsemaní. La
basílica de les dotze cúpules fou
aviat molt petita per eixoplugar
aquella munió de gent devota í
pelegríns vinguts de les cinc
parts del món expressament a
passar la Setmana Santa a Je
rusalem.
Els cultes litúrgics estaven
anunciats per a les vuit del ves
pre. Però, si n'era dímponent
respectacle dels voltants de Get
semaní mitja hora abans! Des de
Ras el-Amud, el mateix que en
els dies de David pogué Ado
níes sentir les aclamacions mo
tivades per la proclamació reial
del fill de Betsabee a Gihon,hom
distingia ara perfectament els
càntics sagrats que entonava la
pelegrínació de penitència tot
devallant del pressumpte palau
de Caífàs, de la pregària que re
morejava amb veu baixa un
grup de catòlics mexicans que
amb el rosari a la mà anaven
resant els misteris de dolor tot
acostant-se per la Víade la Cap
tivitat. Ací i allà 'hom es troba
va amb colles de persones cobe
joses de contemplar de prop tots
i cada un dels llocs a què es fa
referència en la narració evan
gèlica de la Passió de Jesucrist.
—Aquí devia haver deixat
nostre Senyor els deu apòstols
en venir ET1 a fer oració després
del darrer Sopar—xiuxiuejaven
uns que acabaven de travessar
el pont del Cedron.
—Ja som a un tret de pedra
de la Basílica—mormolaven cral
tres que seguíen el mateix camí,
en arribar a la carretera que duu
a Jericó—; sota cralguna d'a
questes oliveres es degueren a
geure Sant Pere, Sant Jaume i
Sant Joan, dels quals se separà
Jesús abans crentrar a ragonia.
Un sacerdot belga, vellet, ens
veu apropar-nos al Santuari, i
entre content í con.tristat ens ve
al darrera dient:
—Veíam, Pare, si vosté em
treu de dubtes. Sóc un pobre sa
cerdot belga, que des que fiu or
denat de prevere vaíg arreconant
els petits estalvís que hom pot
fer en una miserable parròquia
rural, per tal de poder fer de
tant en tant mon pelegrinatge a
Roma i a Terra Santa. Abans
de la guerra, poguí venir a Jeru
salem cada cinc anys; enguany,
però, és la primera vegada quc
hi torno des de t9t3, i qui sap si
aquesta serà la darrera de ma
vidal Doncs és el cas que ara ho
trobo tot canviat a Getsemaní:
vegi, ahiz mateix em vaig empe
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Via de la Captivitat que pujant de! Torrent Cedron, a l'esquerra, duu a Gse
maní ia la carretera que va a Jericó.
A Pesquerra: La nova basílica de Getsemaní.
dalt i a la dreta: Capella russa de Santa "Magdalena.
A sota. Cementiri jueu de la Vall de Josafat.

nyar dir Missa a rEspluga
que hi ha al costat mateix del
Sepulcre de la Mare de Déu,per
què sempre m`havien dit que e
raaquell ellloc auten.tic de rago
nía de Jesús; però després m'as
sabentaren que no fou allí
sinó a la nova basílica que, se
gons el plànol del meu guia, té
remplaçament de rantiga esglé
sia que els seus avantpassats, els
benedictins que tenien el princi
pal monestir de Palestina a la
Vall de Josafat, bastiren en els
temps de les Croades en me
mòria del misteri de la traïció
de Judes. Em sabria dir què hi
ha de veritat en tot aixó?
I de bon grat o per força ens
haguérem crentretenír recordant
a aquell antic pelegrí de Terra
Santa qualques pàgines de la
història antiga í moderna de
Getsemaní, començant per fer-li
veure—cosa senzillament plane
ra tractant-se d'una persona a
vesada a llegir la Bíblia—que
enlloc de rEvangeli sens díu
que roració i agonia de Jesús
tingués per escenari una esplu
ga, hipòtesi que per altra banda
no dadiu gens amb cap text e
vangèlíc, car sant Marc ens díu
que el traïdor datançà a Jesús,
acompanyat de molta gent ar

mada trespases í bastons (14,
43), i el mateix pot molt be de
duír-se de sant Joan (26, 55);
que, segons el testimoni de la
major part dels autors i pele
grins de Yèpoca bizantina, espe
cialment del patriarca Eutiqui
de Constantinoble (t 583), aque
lla espluga era venerada perquè
Jesús hi havia menjat mantes
vegades amb els seus deixebles i
molt particularment hí sopà el
vespre abans de fer la seva en
trada triomfal a Jerusalem; que,
en fi,les excavadons fetes a Get
semaní pels PP. Francíscans
rany 1920 havien descobert pri
mer els fonaments de resglésia
del segle XII í després els de la
basílica de l'Agonía, bastida en
elsegleIV,e1 paviment de la qual
hom pot veure reproduït en el
formós mosaíc de la sumptuosa
basílíca actual encara no aca
bada.
La nít craquell Dijous Sant
recordava en tots els seus mí
nims detalls la nit memorable
del primer Dijous Sant.Els raigs
esmortuïts de la lluna que aca
bava creixir pel damunt de les
muntanyes de Moab reflectien
sobre la Porta Daurada i els
murs emrnarletats de la ciutat
deïcida, per la seva banda oríen.

La

Setniana
Santa als po.
bles

rurals

A Parnieíssim
Mn. Pere Verdaguer, pvre.

EN

totes les solemnitats litúr
giques dels pobles rurals, en
cara que despullades d'aquella
majestuositat exterior amb què
les veiem revestídes a les grans
ciutats, hi trobem un caient típic
embaumat d'un sentiment re
ligiós tant enlairat, que als es
perits enamorats de la vida ínti
ma dels nostres poblets ens atrau
fortament.
Qui no ha passat un diven
dres sant als poblets de la mun
tanya, no sap què és identificar
se la franquesa de la nostra fe
amb ràníma popular.
À trenc eralba veuríeu sortir
de les masies, vells í jovenalla
camí de resglésia, i llurs conver
ses en veu baixa no tenen lla
vors el to fs aiu i alegzoi dels
diumenges quan dencaminen a
Míssa primera.

tal, ensems que aquella claror
augmentava el contrast del flanc
occidental del Mont Olivet a la
falda del qual recolza el venera
ble santuarí de rAgonia, que a
vui com en els dies de la Passíó
és el veritable Getsemaní, és a
dir, premsa doli, car ho és de les
oliveres que poblen rOlivet í la
Vall de Josa fat.
Heus ací com comentaven
el verset quara ata sís de
gelí de sant Mateu uns turistes,
tot contemplant raspecte cor
prenent que aleshores presenta
va el Santuari des de la carrete
ra on comença rímmens cemen
tíri jueu.
—Sí, com és de suposarjesús
orava gírat de cara al Temple,
verament havia de veure bé com
sanaven acostant Judes í els al
tres envíats dels prínceps dels
sacerdots, dels escribes i dels fa
rítzeus, els quals seguríssima
ment degueren venir per aquí de
dret a dret de la vella ciutat, feta
avui excerlent terra de conreu!
—I que bé dexplica erací es
tant—féu un altre veient com les
tenebres embolcallaven a aque
lles hores el santuari de rHort
de Getsemaní—que bé dexplica
que Judes i la seva colla tingues
sin necessitat de llanternes i an
torxes, un cop passat el Cedron!
S'acostava rhora assenyalada
per la commemoració solemne
de rAgonia de Nostre Senyor.
El mateix que la nit de Nadal a
Betlem, ningú no dormia a Je
rusalem la nit del Dijous Sant.
Centenars trautomòbils anaven
venien de la Ciutat Santa a
rHort de Getsemaní. Des de la
capella on els cismàtics grecs se
celebren la lapídacíó de santEs
teve fins al cementirí jueu, la
carretera íels voltants de la Vall
de Josafat era tot una immensa
onada de gent entre mig de la
qual amb dificultat hom podia
mateixos
travessar. Fins els
protestants tenien el seu servei
religiós a raire lliure a les afo
res de la capella russa de santa
Maria Magdalena a la vora de
rindret on es venera el misteri
la traïció de Judes. Gràcies per

El sol com si recordés encara
aquella escena der Calvari que
féu sagnar la seva cara, damaga
vergonyós entre les boires, í les
obagues í planúríes resten orfes
dels seus raigs, ní sentiríeu les
cantúries dels ocells, ni el vent
gosa xisclar temorós de trobar la
pau i quietud amb què es desper
ta la natura, només el murmull
de raigua del rierol escampa els
seus planys enllà
Aquell dia no fan pleta da
vant resglésia; silenciosament
van entrant íals pocs moments
veureu sortir la professó del via
crucis; la compenetració íntíma
dels misteris es veu marcada a
llur cara; hi va tot el poble, se
gueixen devotament les esta
cions que el senyor rector llegeix
en veu clara i a cada estació un
bes a terra i sobre cada bes una
llàgrima...
Tornats que són al temple,
comença llavors aquell acte que
no deslsorrarà mai de la nostra
imaginació.
Tot convida a plorar; el cru
cifix de la capella fonda agegut
al mig del temple amb la Verge
de les Dolors al seu costat entre
les rengleres de ciris que poden

coave
i
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A baix: D'esquerra a dreta, Tombes dites d'Absalon, de Sant Jaurne i de Za
caries.
Al rnig: Cementiri jueu a dalt i sota de la carretera de Jericó.
dalt: Hort de Getsemaní.
Damunt de tot: A Pesquerra, lloc anomenat «Viri Galilehr dels grecs. A la
dreta, Monestir dels Benedictins del Mont Olivet.
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sonalment al cap de la policía,
puguí fer via entre mig d'aque
Ila immensa aglomeració de fi
dels í entrar, minuts abans de
començar la funció, a la gran
basílica que només en aquella
ocasió hem vist plena de gom a
gom, el mateix que rHort que
té als costats, sota les olíveres
del qual pregava en silenci la de
vota multitud....
El que sentí rànima en a
quella hora de records memora
bles no és pas per ésser escrit.
Hom havia fet estampar expres
sament Der aquella ocasió, un
resum dels textos evangèlics re
ferents als misteris que tothom
anava a contemplar. D'aquesta
man.era tothom pogué seguir
amb el major recolliment les ce
rimònies que sanaven descapde
Ilant amb una devocíó digna del
lloc i dels misteris
que es com
.
memoraven.
A cada una de les cinc lli
çons evangèliques seguia el cant
crun responsori i una oració a
dient, i un cop resats un Pare
nostre, Ave Maria í Gloria Pa
tri, durant uns cínc minuts res
tavael poble en meditació ísi
lenci.
Una hora i mitja durà la
Commemoraciò solemne de r.A
gonía del Senyor en el mateix
lloc on la sofrí el bon Jesús en

la memorable nit del primer
Dijous Sant; les portes, però,de
la basílica no es tancaren fins
rendemà al dematí. Hi feia tant
bo d'estar a Getsemaní aquella
nit!...
Bon nombre de pelegríns se
guiren en processó de penitència
tot cantant el psalm Miserere
acompanyaren a Jesús per la
Via de la Captívitat, des de
rHort de Getsemaní fins al lloc
on Jesús passà tota aquella nit
de la seva passió.
Eren ja les dotze de la nit, i
Jesús Sagramentat ens esperava
en el Monument.
Hihaurà cap craquells milers
de pelegrins de Jerusalem, que
puguí oblidar les emocions sa
ludables experírnentades en a
quella Hora Santa?
Dijous Sant de 1926, podré
oblidar-te jamai en ma vida?...
D. GERARD M. SAINKNY, O.S.B.
Jerusalem, festa de rOració
a l'Hort, 15 de febrer de 1927.
L'autor craquest escrit, el Pare Salvarty.
un peneclesenc que treballa en la traducció
de la Bíblia que publiquen els monjos
Montserrat, ens ha prornès collaborach,
constant per al nostreperiòdic. Li hem de
manat escrits sobre les recerques bíblique,
en les quals intervé isobre diversos temo,
referents a Palestina que puguin interessar
als nostres lect.ors. Pensem poder
aviat el seu segon article.

les
íun que altre estel estén el seu la Lliga de Perseverança í
tarda, 0
esguard albirador sobre la terra senyores. A les 5 de la
la
que espera amb ànsía inquieta ficí de tenebres, acoMpanyant
el jorn de glòría, el toc
capella de música el cant del Mi
serere i fasos. A les 9 del ves
J. M., pvre.
pre, Hora Santa amb la predi
cació de les set paraules de Je
sús en Creu. Escollida música
sacra alternarà amb la predica
ció.
Divendres. À les 5 del matí
les6
estarà oberta la Basílíca. A
se ce
sermó de Passió. A les 10,
lebraran amb tota solemnitats
amb
cerimònies pròpies del dia
ent
religioses que assístèncía del M. I.
la
durant la Setmana Santa sc
crObra. A les 5 de
celebraran a les esglésies se
tarda Ofici de tenebres i fasos.
el
güents:
matí
aed
BenSANTA MARIA. — Diu
de
íOfici
fonts baptismals
q
menge a les 3 de la tarda, i di
lluns, dimarts i dimecres, es farà glòria.
de
la
Vera
SANTISSIMA
la solemne adoració
amb CO
Creu.
—Dijous a les 10, Ofici
Dimecres a les 5 de la tarda, muníó general, plàtica i processé
pera posar Nostramo alrnormla
Retornen silenciosos cap a Ofici de tenebres i fasos.
5
les llars llurs, les campanes res
Dijous a les 10. Ofici solem
cant
el
ne
amb
sermó.
Distribuïda
la
ten mudes i només sentiríeu
Lava"ri
des. Ales 7, funció de
feréstec triquilleig de les tene
sagrada comunió als Rvnds. Sa
Rector,
el
senyor
bres a dalt del cloquer, que es cerdots, M.I. Ajuntament i Jun
que practicarà
ta crObra, processó per a posar segons ritus, a dotze nens
confon amb els cops descompas
els dotie
Nostramo al Monument. Se
quals representaran
sats de la mainada; el jorn sa
rnanament
dorm embolcallat en el misteri, rà vetllat pels senyors i joves de Apòstols i sermò de

comptar-se pel nombre de famí
lies (tothom n'hi porta de ciri al
monument); les cares groguen
ques de les dames abillades amb
el trajo negre de noces que en
tot rany no veu claror llevat
craquesta diada; el posat seriós
dels homes, radmiració barreja
da amb respaordiment de la
mainada, qui no sap capir tot
aquell munt de coses extranyes i
que darrauleix esporuguida prop
la falda de la mare en sentir el
predicador com comença amb to
solemne el sermó de Passió.
Al cap de poc, veureu com
llagrimegen, condolits pels so
friments amargs de Jesús, que
un a un va desgranant el predi
cador, í amb quin delit surt la
quitxalla fora del temple í venja
a cops sobre una fusta, la mort
de Jesús íles llàgrimes de Ilurs
mares!
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Glossa de Passió

DEL

CAMÍ EI
La ingratitud

QUESTA settnana celebra l'Església el més gran
misteri que ha vist l'humanitat viadora:
ri de la nostra

el miste

redempció. Tota la vida de Crist
aquest punt, tots els seus actes són com un
nostra
preludi, una nota preparatòria al gran poema de la
rotal regeneració.
Si en els llindars del temps s`havia transgredit el precep
el mal
te pel cobejat plaer de menjar una fruita on, segons
esperit, hi estava vinculada la ciència del bé i del mal, just
era que quan es volgués esborrar aquest acte prímer de ma
ledicció, s'acomplís un acte contrari: un sacrifici. Si un plaer
trencà el rittne de l'amistat divina, tan sols la dolor podia
en Creu fou la vícti
altra vegada instaurar-lo. Crist penjat
darnunt
pla que s'oferí en sacrifici d'expiació. Ell carregà
les seves espatlles tota la pesantor dels nostres pecats i la

overgeix

o

a

VUI, diumenge de rams,
serà bo que meditem un
xic sobre la ingratitud.
La ingratitud! Pecat lleig
repugnant, trista cosa horrible,
escruixidora, que ens parla cra
viliment i deshonor sense vels
atenuants.
Branden els palmons,les pal
mes, els brancalls crolívera, els
feixos daurats de llorer olorós...
Sota el cel diàfan i transparent,
on riu paternalment la solella
da, hi floreix com un bosc me
ravellós que avança, desfermat,
riquíssim de vibracions múlti
ples, duent al cor de la majoria
un doll inestroncable cramor, de
voluntat, crentusiasme fèrvíd í
delirant. Mésail que darrera la
glòria apunta la desfeta, que
darera la joia la dolor s'hi a
maga, que darrera la claror shi
entrelluca la fosca, que darrera
rabranclamem triomfal espia la
incliferència glaçada sínò la hos
tilitat implacable...
Car la ingratitud, mare de
la hipocresia, companya del des
vergonyiment, germana de la
medíocrítat, eixampla neguitós
els braços sempre per tal cra
plegar, duna guisa ben estreta,
a tots els homes que són com
miserable ríeral llefiscós que
passa, mancats craauell caracter
que dóna a les obres que s'exe
cuten un segell de fortitud, pu
resa i dignitat supremes.
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DIVENDRES

passat, l'Al
calde Sr. Àlvarez va reu
nir al seu despatx oficial els re
presentants de la Premsa local
per tal crassabentar-los de la si
tuació en què es troba rassump
te del Grup Escolar.
Explícà les gestions que hom
havía fet per a acollir Vilafran
ca a la llei sobre grups escolars
que deixà de regir el dia 31 del
mes passat, segons la qual llei
rEstat concedeix per a la cons
trucció credifícis escolars el 70°I0
de subvenció. Per tant, el local,
que
vindria a costar
unes
245,000 pessetes, costaria a l'A
unes
juntament
74,000 pessetes.
De moment manquen ter
renys a posta per a construir
resmentat edifici. S`lia pensat
en els que hi ha al carrer de la
Parellada i Pou de la Pina. Pe
rò de totes maneres, rAjunta
ment acceptaria oferiments cral
tres terrenys que puguin conve
nir. L'Alcalde encarregà als re
presentants de la Premsa que
fessín públic el seu desig de re
bre les dites ofertes de terrenys o
bé rassenyalament de locals con
venients per llur grandària, si
tuació cèntrica, etc. etc.

decididament una Escol-a Gra
duada, no haurem guanyat pas
molt. Tindrem escoles noves pe
rò no escoles perfectes. I el més
sensible és que un cop redífici o
els edíficís escolars seran bastits
per a servir crescola unitàría,Yes
mena serà bon xíc difícil.
La comissió que ha nome
nat l'Ajuntament per a portar a
terme el projecte del Grup Esco
lar, la formen els regídors Srs
Feliu, Colomer (J.) i Ferrer.

El comunícat que la Societat
«La Principal» i la seva Cornis
sió de Cultura va adreçar a YA
juntament ha rebut la següent
resposta:
portà fins a la mort.
Veritablement, la Creu ha estat el lligam que ha juntat
Cumplimentando un acuerclo
delaComisión MunicipalPerma
celi terra en la suprema unitat d'una aliança d'amor. L'hu
nente he de contestar a V y de
rnanitat abandonada—com diu l'Apóstol—als seus propis
màs sefiores firmantes de la a
tenta instancía a esta Corpora
excessos havia negligit tota llei divina,havia rebregat la seva
ción dirigida, significàndole que
anima per encabir-la dins un cor petit que sols amava els
el Ayuntamiento que me honro
dalers mortals. Estava canviat l'ordre amb què va ésser esta
en presidir, no ha clescuídado
blert el món. Calia un retorn, en quan es pogués, a l'ordre
por un momento la construccíón
de un Grupo Escolar, obra de
de la gràcia; era per això que precisava una regeneració de
necesídad suma, yque es al pro
l'humanitat i un sacrifici d'expiació per Déu. És aquest el
pio tiempo manifestación de la
nnsteri que s'acompleix en la Creu. Crist clavat en ella és el
cultura de los pueblos.
Hem de dir, exposant un criPara llevar a la pràctica tan.
i
la
nostre Redemptor. En la Creu, amb els braços oberts
teri propi, que el pla que,pel que bellos propósitos, era indispen
testa inclinada en un gest d'eternal assentiment a la volun
es veu, hom vol seguir per a insable saldar previamente el cuan
de resoldre la qüestió de tíoso déficit que sobre nuestra
rat del Par 2 ens recorda cada moment i especialment en a
de les escoles a Vilafranca, no Hadenda
Munícipal pesaba,
quests dies de recolliment de Setmana Santa, el gran misteri
respon a les modernes normes fruto de anteríores administra
de l'amor. L'amor sols ha estat el mòbil del seu sacrifici;
pedagògiques. Aquest fet, con
cíones. Sin ello no era posible
NOIA DE
anth l'amor més intens de què nosaltres som capaços compen
fessem-ho, ens ha decebut.
solicitar ni obtener la subven
Sembla que només es vol ción que el Estado ofrece a la
sarem una engruna del gran sacrifici acomplit per Crist. Ell
tractar de donar a les escoles vi- construccíón de Grupos Escola
ha ofert tot el que tenia, fins la seva vida;. per què nosaltres
•
lafranquínes un local o uns lo
res. Esta obra -poco ostentosa
•=..,4:0
x
sín acudir a
en aquests dies no 11 fen, prOenel+niie.
que ara í més vistosos.Aixè, da- tual Ayuntamíento
exacciones extraordinarías, y re
constitueixen la nostra personalitat? Ofrenem-li el nostre cor
vant restat actual dels edíficis
su
vez
ha percibír
a
escolars en ús a Vilafranca, ja nunciando
a dos quarts de qua
obert comuu cIlier desbordant de rernordiments, de lluites,
anterio
fóra una gran cosa. Però a rho- dos repartimientos por
nosaltres
sortirà
de
la
te
del
de
tre
de
la
tarda
formados,
disgust
decrims, de decepcions, en un mot,
ra de fer una despesa i de crís- res Corporacíones
de liquí
la
satisfacción
cosa?
Ell
no
¿te
les
Dolors
de
la
vila
el
tarlitzar
un
caldria
fer
doníen
capella
projecte,
rnateixos. Què hi fa que tot plegat sigui poca
ante
económico
embolcalli solemne i consuetudinari Vía una cosa definitiva. L'Escola dar el ejercício
demana res més. Basta per dignificar-ho que Ell els
y saldar
Graduada seria la tal cosa defi- rior aquellas deuclas,
de
Crucis que cada any, el Diumen
dins la gràcia que ha conquerit amb la Passió sacrosanta.
nitiva. I, certament, sembla que sus cuentas con un superàvit
418
`87
pesetas.
Demanarem, doncs, a tots els fidels, que aquests dies s'a ge de Rams, el «Cos de Portants hom no es decideix a menar el 184.Cancelados
ago
ya
aquellos
envers
rúnic
aquest pla,
del Sant Críst» celebra amb molt projecte
ruarin ben bé en la meditació de la Passió de crist i l'ado
dotada la población de a
que podria posar la nostra víla bios,
a sus necesidades
rin de cor, puix per ella ha retrobat l'humanitat el camí de de lluïment.
al nivell que li pertoca en ror- gua suficiente
de
y practicadas algunas obras
la Ilurn i el camí de la felicitat eterna.
dre de la cultura escolar.
e
Fórem els primers en remar- saneamíento cuya realización
diví
el
drama
Tan sols així commemorarem dignament
en el mo
car que havia de causar joia als ra inaplazable, puede
Ofici de tenebres.
tarda,
em
de l'Amor i de la Dolor.
mento actual gestionar y
Divendres, a les 8 del matí vilafranquins rintent municipal
la obra antes dícha, a
craconseguír un Grup Escolar prender
Ofici propi del dia.
Llavors
no
cocogiendose a los ben.eficios que
a
Vilafranca.
per
SANT ELIES.— Dijous a neixíem detalls del p-rojecte. Ara otorga el Real Decreto de t7 de
À dos quarts de 10, exercicis
DOLORS, DE LA VILA.
dos quarts de 9 del matí, Ofici
en el dia
que en sabem alguna cosa més Díciembre de 1922; y
allora Santa; alternats amb Continua celebrant-se el solem
cantat per les noies del Corlegi
de de ayer tuve la satisfacción de
—poca cosa, no obstant—hem
ne Septenarí que acabarà el di
rnúsica clàssica.
corres
i comunió general.
en
la
Oficina
el
presentar
dir, sense voler negar que
Divendres a les 6 del matí, Iluns al vespre.
Divendres, a dos quarts de 9
un a
Grup Escolar, sigui com sigui, pondiente, cumpliendo
sernió de Passió per Mossèn. Pe
Dijous i divendres, adoració
Ofici propi del dia.
cuerdo
del
Ayuntamíento
pleno,
és necessari a la nostra vila, que
re Coma, pvre. Ales lo, Ofi
de la imatge del Sant Crist, vet
construc
NTRA. SRA. DEL CAR
el nostre entusiasme ha minvat el expediente para la
ci de Presentíficats. Ados quarts llada pels socis del Cos de por
Escolar
en
ción de un Grupo
a les 9 del matí, bon tros.
de 7 de la tarda, corona a la tants. Divendres, a dos quarts de ME.—Dijous,
al Es
a les 5 de la tarda, cant
Posats a fer unes Escoles, a- nuestra villa; ofrecíendo
Verge de les DolorsíVia-Crucis 9 de la vetlla,processó de la Con Ofici;
donde
la
el terreno, y solar
de Maítínes íLaudes.
questes haurien de posseir Yor- tado
•olemne cantat per rescolania i gregació dels Dolors. Portaran
ha de emplazar
Divendres,a les 9,0ficí i cant ganització i les condicions peda- futura Escuela
en
la
de
Jesús
Creu,Joan
Poble.
Imatge
a mas a la cons
de Pàssio;a les 5 de la tardaMai
gógiques de darrera hora. No és se,y constribuir
Dissabte a dos quarts de 8 del Blanch, Albert Moliner i Salva
con un 50%,
tines i fasos.
el tipus crescola unitària, que trucción del edificio
dor Valls.
-Dati,benedicciò de foc nou,fonts
asciende a
be
de
su
valor;
que
a
les
8
del
matí,
el
ens
Dissabte
que
de 7
tostemps hem patit,
a
dos
quarts
Dissabte,
'aPtismals i Ofici de glòria.
de foc nou i del ciri convé. Suposant que no es puguí 247.615!7o pesetas, segun presu
de la vetlla, es farà la funció de nedicció
el
Arquitec
SANT FRANCESC.—Di
formado
por
profecies i Ofici.
fer de moment una Escola Gra- puesto
la Soledat de Maria amb sermó pasqual,
a les 8 del matí, Ofici so
A.ntonioPons
duada, esperem, esperem encara. to MunicipalDon
pel Rvnd, Climent Parramon,
en su
•errine amb comunió general
Al fi i al cap hem passat fins a- Dominguez; peticionando
del Estado una
Processó per rinterior del temple pvre.
raamb unes escoles deficientís- consecuencia
P2r posar el Santíssim al Monu
al
asciende
7olo
SANT PELEGRI.—Dijous
simes, que podríem passar un subvención que
referida.
.rient.
divendres, podrà adorar-se la
temps més mentre hi hagués Ves- del valor de la obra
He de consignar, rindíendo
Divendres,des de les 5 del
Graduada
Santa Imatge de Jesús en Creu.
rEscola
perança que
podrà visitar el Monument
un tributo de justicía, nuestro
havia de venír.
A. les 8, es començaran les ceri
SANT RAIMOND.—Di
al digno Gober
a la
Esperar una cosa bona és agradecimientode esta Provincia
a
dos
de
9
del
matí
7:16nies pròpies del dia i proces
jous
quarts
mílior que posseir-ne una de de- nador Cívil
So Per a treure el Santíssim del Ofici solemne i comunió gene
Don
Joaquin Milans
no
fer
Excm.
S:.
ficient. Si Víntent és de
ral amb plàtica ; a les 4 de la
Monument.

ik.7°

o
dle

Grup Escolar
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del Bosch que ha impulsado
tan deseada obra, y ha ofrecido
al que suscribe todo su apoyo
para que en plazo no lejano
cuente rçuestra villa,cuna de tan
tos hijos eminentes, honor de
las letras patrias,con un Estable
címiento de Ensefíanza que sea
manifestación de la cultura de
sus habitantes.
Lo que es grato comunicar a
V.para su conocimiento y satís
facción.
Dios guarde a V. muchos a
tios.
Villafranca del Panadés, 31
de Marzo de 1927.
El Alcalde,
Juan Àlvarez.
Sr. D. Jaime Carbonell y de
màs firmantes de la ínstancia de
fecha 16 del actual dirigida a este
Ayuntamiento.

Cançó

de

la

Allà al

la mar de color de plata
el cel rosa allà ponent

que com un estel camina,
el dring dels esqtzellerings

s'encen tot COM una flama.

fa una bella musica.

Asseguda en un vinyaz
una donzella cantava,

Donzella de la cançó
t`és xic el món i la vinya

cantava ramor que ve
per la carretera blanca

el tetz cantar s`ha endormit
en tos llavis crambrosia.

Ara la terra és dels grills

Cucs de llum en el carni

í crun estel que tremola,
i la llum que el jorn s'endtzu
als ulls de la noia es posa,
i canta que cantaràs
i la vinya es tota una ombra,
ai, amor com fas delir

pARLAREM

En aquest temps en què tant
de gent—i potser nosaltres i tot,
que el lector judiqui—malen
tent el ver sentit araquest mot,
és oportú parlar-ne. Altrament,
és un tema que ens abelleix i ha
crabellir a tota pez-sona. Noés
craqtzells temes que provoquen
ires íinciten a prendre represà
lies crobra, verbals o escrites.
És un tema bon minyó, suau, in
ofensiu, edificant. Cap conse
qiièneía no pot provenir de trac
bondat.
Tothom té Tineludible deure
de practicar Ia bondat. Mai no
serà suficientment justificada la
transgressió craquest deure, enc
que els homes trobem sovint
raons per a prescindir crell. Pe
rò, val a dir-ho, uns estaments,
unes classes socials determina
des haurien de donar per mitjà
de llur comportament Texemple
diàfan craquesta bondat tan ne
cessària en la vida corlectiva í
tantes vegades prescrita per les
lleis divínes humanes. I aquest
exemple no el donen.
Molta part de lesrevoltes que
han fet i fan trontollar el món,
moltes de les commocions que
han subvertit ordres de coses es
tablerts, han provingut, preci
sament, craquesta manca de bon
dat: els forts s`han cregtzt amb
el dret de fer sirgar els febles a
benefici de llurs conveniències.
els rics han volgut dominar cls
pobres i han aixecat els fona
ments de llur riquesa damunt
la mateixa pobresa. En una
pa
ractla, els rics i els forts, que
generalment són identica cosa
perquè la força és a servei de
la riquesa, han prescindit de la
bondat. I els febles i els pobres
s`han cregut, aiximareix, an)b
dret a prescíndir-ne.
En humPra lògica aquest dar
rer fet té una perfecta justifica
ció:sha produït com a fatalcon

lluny s`ha encès un llum

puputs a la pineda
un airet suau al cel
un barquet a la mar negra.
La llum del carro és punxant
í clara com una estela:
rera della i va

seqüència del primer. Aqttesta
revolta més o menys abscondida,
znés o menys encesa, però en ple
creixent, dels cizze hem anomenat
febles i pobres, no ha esclatat
pròpiament per auto-determi
nació dels revoltats, sinó més a
viat per culpa de racarnissa
ment de la mateixa opressió.

GENEk

la seva riquesa per a donar-se
el ltzké de fer-se passar per mu
nificent, no és bondadós: quí dó
na una almoina a tzn pobre
se'l mira dc cua
no és bon
dadós; qui attzra la farn del po
bre que li és grat í es nega a
donar un mos de pa al qui, tot
znereixent-ho, no n'hi és, no és
bondadós. La bonesa o es prac

fia barata, com s'acostuma a dir.
Però filosofia barata o cara, té

z-ir el mal que s`hauria
pogut
evitar amb rexercici de la bon
dat.

gats hauríem de tenir en comp
te.

desvakut per a fer-ne un criat
a desgrat seu, sigui bondat.
No, la bondat espandeix dol
çaznent i desinteressadament el
bé sense fer remor, guareix mi
sèries de resperit i clel cos de
guisa qtzieta, senzilla, modesta.
El bé pel bé és rúnica
bondat
veritable. Altrament, la bonesa,
per ésser-ho, ha de tenír tzn or
dre de continuita.t: qui faci cari
tat avui i eseatin2i demà el pa
dels servents, no és bondadós;
qui nedi en rabundor de tant
en tant, per tal de quedar bé
amb la pràpia consciència, es
desprengui dun gra darena de

Crecició de l'Ardiacanat
del Penedès

EN

el Capítol tingut pel
kthn. Sr. Bisbe de Barcelo
na D. Ponç de Guallza i els Srs.
Carzonges de la Seu amb ínter
venció del Notari de la znateíxa
Discret Bernat de Vilarrúbia,
el dia primer croctubre de 1324,
foren creats frs Ardiacanats,
tot i disposant qtze el primer sa
nomenés de Mar el segon del
Penedès, i el tercer del Vallés,
als qtze respectivanzent s'uniren
les esglésies parroquials de San
ta Maria del Mar, Santa Maria
de Vilafranca i Santa Maria de
Caldes de Montbuy, reservant
se el Prelat ln provisió de les
esmentades Dignitats. Per exer
cir la cura dànimes a les dites
esglésies, és disposà la institució
daltres tauts

Vicaris perpetus.
Aquestes unions foren aprova
des i confirmades tarnbé
pel
Rclm. P.Francesc, Patriarca de
Jerusalem,
Bisbe-Administra
dor perpetu de Barcelona, el24

la Ciutat» (Editoria des
derns), en fragments, per «La
Ven de Catalunya«.»Cenjes
cenacles» (»Minúcies), pe,
ri de Mataró» i «Un

rnzliariromàa
Sant Esteve de
Castelle»,

El prizner Ardiaca del Pe
nedès fou Berenguer de Papiol
en el <<Llibre vert» de la nostra
vila, a últims del segle XVI, lle
gim: <<Los Ardiaeas del Panadès

Convocatòria.—Per a trac
tar de si procedeix o no dissoldre
entitat mutualista Mtítua del
Penedès, cs prega als socis de la
mateixa que es dignin concórrer

son quatre, hu de la casa ferran,
dos de la casa de collcleçansa y
raltre de la casa de Miquei Bar
thomeu.»

Noves
Casni de «La Principal).
l'au
ats'o:-itzat
to:itat governativa el curs de
conf lènaies que aquc.sta entitat
té anunciat.

0?urtunaineul

es

lixas à la

en què se celebra !a la
i zcia de .1.Coll i Creixel I obre
escoles graduades
el tema
va po
quc convcnen», qu
celebrar per no comptar amb
l'esmeniada auturiizac ó.

data

Podem anunciar que el tema:
«.‘natomía», qu é el qs_Ls se
unirà a la confere scia sobre les
escoles gradua,les, ha estat en
doctor Nlanuel López i Cull.
Exelusió. —Per

manca ile

pagament ha estat exclós de
nostra llista de suscriptois En

históriques

«La Veu
fragmel‹.(s_ percontacte

Ics vacants.

TEOGN IS.

Fulies

í alguns
de Catalunya»,

Manuel Trens, pvre., per »Bada
iota» de l'Arbós.
Agraïm als confrares la 1sa.

Rectors en propietat o els que
els substitueixen quan ocorren

J. B. i C.

tuoses. Vet ací com ara horn no
troba cap més remeí que els

sos, en els presumits, en els
que
es vanen de qualitats
que no te
nen i en els que divideixen el
proïsme en tríes i més
tries, la
bonesa de cor. No creiéssitz
que
fer Caritat ostentosament
sigui
bondat, no creiéssíu que prego
nar a tots els vents un favor fet
a qui el
necessitava, sigui bon
dat, no creiéssiu que afavorir un

rany 1851, que és ei vigent, su
primí aitals Dignitats i Vicaries
foren nomenats des de llavors

amor i besada tendra.

Vet ací, doncs, com la manca
de bondat daqtzells qai podien i tica a cor obert o no és tal
bo
havien crésser bondadosos, ha nesa.
submergit la societat en una
Totsaquests mots entorn de
mar craigues tèrboles i turnul
la bondat, seran si voleu, filoso

No vull dir amb tot això que
la bondat no existeixi
claznunt
la terra. Existeix,
existeix, sor
tosament. La trobariern í hom
la troba cada dia
arrecerada en
ànimes humils. 0, que humiltat
és certazzzent sinònim de
bondat!
No cerquéssiu en els
orgullosos,
en els pettzlants, en els vaníto

ra que en aquestes parròquies
PArdiaca tenia la cura habitual
el Vicari perpetu ractual.
L'article 25 del Concordat de

amor,

t LLUiS R,krots

iiinucies

de la bondat"

de novembre de 1394, de znane

espera

La tcrra s'Iza tornat dor,

aquella besada dolça!

La bondat

dolça

Josep Q(íeraltó, propie'ari, de
Sant Martí Sarroca.
Tancament de curs.— El
dimarts vinent,a les vuit del ves
pre, tindrà lloc a les «Escoles
Nlila» el tanc4ment delcui.s 1926
1927,
Els biillets del diumen
ge.—Arub la grac•a i l'exquisi
desa que el distingeix el «Grup
Folklòric. del Foment Sardanis
ta va presentar-nos el diumenge
passat un enfial de beles dan
ses i bal'ets pc-pulars d'una fai
só tota acuraJa.
El alist,ngit auditor i Cflie Cill
plenava el «Teatre "Fivoii» va
prern;ar anit) f.)-e s aplau lí
snents ii ialSc.I d .is noNtres gen
ti's
Desaparició d'un eol•le ga. 11a deixat d
Ci
wyçtre etr col•:cga «Badalot» de
l'Arbós.
La decisió

ha estat presa per
rk,ons ceoinstrniques.
Els noutre% e.Rerits.—Dar
rerament hass
rep:
u'i(N
els s,systr,..s esc,
Ne;..iiell,k; Li
critica
Mitl
cies», p. r 1-1 V et.1 dc Sabadell,

a la reunió general que se cele
brarà el pr'òxim dimarts, dia 12
del corrent, a dos quarts de deu
en punt del vespre, i sigui el
que
sigui en aqu'ella hora el núnierc
de socis que es trobin reunits, en
el local de la
al Ca
re
San
talunya Nova,

sociectaartCrhodre

Joan, cedit graciosament perla
junta de govern d'aquesta atès
cl fl beuefic de l'efititat que con
voca la reunió.
Reunió.—La Junta del Ca
sino Unió Comercial convoca a
una reunió par a tractar d'un
pr( jetat augment de les tarifes
telefórAques.
La dita reunió se cee.braia a
l'es.m.ntada entitat el dia 12 vi
nerst a dos quarta de deu del
vesprss.
L hora d• estiu. --Recor
d/énr-9;-oe- avui a ks onze del
vespre s'han d'avençar una hora
els rellotges, car és avui que co
rnençarà a regir l'hora d'estiu.
Fütbol.—Den)à et F. C. Vi.
Idfranea .anir à a jugar a Barcelo
na contra el reserva del F. C.
(jrac'a.
Rtidio -Lot.— El darrer ruí
mero suara publicat de la revista
catalana
la radiotelefonia Pa
dio lot
podiía
qualificar-se
d• extraordinari a jutjar per Iii
gran quantitat d'ilustració già1-1
ca i pl seu text fortament inte•
ressant i de palpitant actualitat.
Publica demés de les poesies
premiades en el seu important
Concurs poèti&, re'rats dels au
tors, infursnació dels ilarrersa
venços de la Televisió, 1 una in
teressant informacló rclativaa
del micròfon en els Exercícis
Esp.r.tuals que suara teui.n
ultra les seves acostunsad.:s see
cions.
Servei d'autos.—S ha inau
gurit un servci d'asits'inmibus
de ViLfranca a Sant Sadurni.
p3s.sant per Avinvonet i Sant Pau
.1•Ordal.

participa
rans

als subscriptors fo

per trime,
tres a Vilafranca, que per
de facilitar la tasca de rad
que paguen

ministració,crara 'endavant sets
passarà a cobrar Ilur subscripc'''
en quotes anyals.
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SULFAT DE COURE
SOFRE FL

TELLA

.?1

D1POSIT

GENERA EA

A

LA.

COMARCA

Sl:L.FATADORES

PREUS ESPECIA 1,S PER A GRANS PAHTIDES
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cles que serveix la casa

RAFEL

rRitun (011U0

Eduarcl Quer
ConSlitUCiò 35,

— Llavors per la sembra de
totes menes.

a

Teléfon 330, són

imprzmta
ESTEVA
la

de Pastes alimentícies
i Xocolates

Droguería i Queviures

f.

:onstitu:i6,34-Vil3fr2ncld
SE

A

SERV E1X

Ferefis-Tel., 136

VIINDHZ:

Consellers, 16 i Cort, 30
Especialitat en aufals pesat per
màquina sense cascuta garantit.
trepadella, mongetes, naps,
escaroles, cols, remolatxes, etc
Sofrins I ràfies

— CASA I ESTABLIMENT per
vendre a punt centrle.
Raó: en aquesta impremta.
— CuS3 per vendre al carrer de
St. Bernat, 9.—Raó: Esteve Fa
bregqs, Santa Magdalena, 39.

AmIgo
DÉBIL
tome

POSADA DE1. PI Concellers,2
Se serveig menjars a totes hores.
Es porten a domicili vins de totes

Joan Quarro

Elíxir

CALLOL

class( s i a bons preus.

Aumenta el APETII0 yles FUERIAS rapidamenle

ESTAMPES

Medicamento Aprobado y Recomendado desde
el afio 1897, por la Real Academia de Medicina
yCirujia, alos débiles.
COmprolo hoy miscao.. Sólo vale 5 ptaó.

ESTEW9

DOMICILI

Los Mdoos, que lo conocen practicamente lo
recetan lo toman y lo dan a sus tamilias
r:11

Constitució, I 3 - TeI. 115

k(.9

Les

Olis d'oriva

capses de paper i sobre que
a UNA PESSETA a la
venen

Impremta
son de

25

ESTEW9

fulls i 25

4nuncis classifiRts

JOVER

Vagons de fems a preus reduïts

Fébrica

wilivieswasenn~linia
ant
La clientela agradecida propaga cl

sobres.

- ES VEN un carro tartrana de
8 selents en molt bon tstat I
amb resistència per a portar càr
r. ga si així convè. Raó en aques
ta impremta.
— ES VEN un quart de ploma
d aigua de la vila. Raó en aques
ta impreinta.

inuijois diversos
— Bonica i espaiosa habitació a
punt cèntric, per llogar.
Raó: A la Impremta del periódic.
- Es neCe8 i:a una dependenta
per a botiga.Es indispensable que
sàpiga Ilegir i escriure.
Raó: E aquesta impremta.
— BAIXOS amb cup per llogar.
Carrer dAmfii, 43.
Cirurgià Pedicur Massogista
M. RIOS COLL
Sant Bernat, 4.

Maga izem:Carrer de St. Ferran
Telèfon, 129.

A.MONT1A , Dentista

br.

Per

rumAnnz
ilLAFRANCA DEL

DECORACIÓ
CURSOS I CONFERÈ.N
CIES DE DIVULGACIÓ
ARTISTICA I TÈCNICA
Matrícula per a obrers: 5 ptes.
«
per a no-obrers:
Protectors des di pta. mensual

P1.* Ramon Escardó

PAPEL
LETS
O L OT,

vegetil i

sense

té un grai assortiment de gène
res pel proper istiu des del més
barat al niés bo, de manera que
el qui vulgui vestir bé. elegant i
rc,mòmic que visiii aqut cente

N 0
cola

A Vilafranca del Penedèe, con
tinua visitant tots els dies de
mercat.
Itambla de Nostra

Dona,

pral,
Dentadures sense

ElSasireria CuOs

PENEDIÈS

DIBUIX, PINTURA,
ARTS .APLICADES,

Josep

Aribau, 5,rrincipa1,2.11,esquerra Consultcs: de 4 a 6 Barcelona.
Plaça
7, els dissables cie to a i - Vilafranca dc IPcmedès.
MAL A LTIEs
Secreció iat.ant
Ilistet istne, epi
Retraç de desenrofflament infàntil:
jOVelleiXeinent i Operació de Steinach.
lèpsia, psicasiè
ma i
Nuti ició, Artritisme, Diabetis i Obesitat.

nari Establiment i rindrà la g ran
tia de la màxima perfecclo i bara
tura.

Gmoveu Solé
de EsceU

paladar.

Treballs sistema ameried.
Extraccions sense dolor.

Orificacicms i empastos
de totes classes.

Profa2Lora en

Parts

Ex alumna de I-Hosri.a! Clínic
de Barcelona
Carretera de

Tarragona, 18
primer, segona. Vilafranca.

Pretis económice.
Consultes gratuitc:
AMB CENSURA ECLE.SLÇST1CA
IMP.ISTFVA.-TEL.115.- V1LAFRANC.,

4 — ACCI 0

3.11SDINZIUÀ

de

Piaries

30AN VIDAL

d

mnbr

toclat

i

Forretoria

Carrer de St. Pere, 6 - Telefon, 245
JF
rka./1
Pianos manubris de tots els sistemes.Repartori dctualitat a gust dels clients,
Preus reduït. Venda de pianos de teclat nous les millors marques 1500 ptes,
pagats en 33 mensualitats 1650 ptes. Garamits.D'ocasió des de 500 otes. Llo
guers molt econòmics.-- EXTENSA SECCIÓ DE FERRETERIA. Eines per
a paletes, fusters, manyans, sabaters, carreters, boters, ferrers, etc., i una
Infinitat d'ARTICLES per a la pagesia, menestrals i constructors d'obres.
Vidres, Baldoses etc.— Preus baratissim.—Tot rebut directament de fabrica.

Varietat en plantes de saló, de flors i d'arbustos
Arbres de fruit i d'ombra

Arbres de Ilavor de totes menes.
Coistrucció i conservacló de jardins. — Exornament de salons.
Despatx: PLAÇA DE SANT JOAN, 8. --Vivers: ATENEU, 21

..a•••=11Miffil
I <II) i C›

Tablo'.dos dl D.

KJES

17,I 'ZÇ.)CS --(1..04) "--"'w. r. +.)1.)
.4-10

Tarp

,. Arj)

Rennei eficasíssim en les malal
ties del ventrell i dels bu

1117 A

(...5 e3-1D 0
, -, 0'
'"'ç _.,.. eIGS
cq ri .,•,.
0 --,
0 --0 ,..6.'

A. gainter, 0,”

Tel. 334

Poden adquirir-se a
macies:

les far-

( IJA.01I.—Parellmia 39
SERD/Ç.—Cort 35.

• <2

SERRAT.—Cort 1
BOSCH.—Cort 19.
111~.1.1.BWO.•••••.3•••••.

'': .-9.419!

Fidel

Vives

Vontura

Carrer d'En Coll, 5, primer,

licaOmía 11ecastI 111TRO
Curs de 1926-192/

i Taller ds rustcria
Mezàniza de LLUIZ rAnt

CLASSES GENERAL, en agrupaments de 10 alumnes màxim.
Gramàtica Castellana.
I-lores
(..à.cul Mercantil.
de12- 13 Idiomas.
de 14-15 i 18-19
1
Corre!pondència iJern.
Teneduria de;Ilibres de 19-20
Reforma de lletra.
,de 20-21
Qu:!da oberta la martícula,que es lancatà el dia 30 de setembre.
LLIÇONS ESPECIALS —Pràctiques generats d'escriptori.
DacAlografia.-- Estenografia.—Transports,—Geografia.- Comu
nicacions.—etc. eic.
Restants heres del dia, en classes in
dividuals, i en agruparnems de 2, 4 i 6 alumnes.
Matricula oberta tot Pany.

•
Aquesta casa assabenta la seva
i el 1.11blic en
eneral
que demés de fer tot el pertanyent al ram de con-ti ucció té obf rt
un establiment de mobles de luxe íde senzqls a preus eco. timics.

Reserv.at

<1.=
Exposició i venda de Mobles: Plaça de la Constitució, 39.
l)omici 11:
ça de A. Clavé, 1-1.
Tallers: Carrer de Ponent, 12,
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IMMINNISZEW

dells.

BAI1TO1iiEL FIGL EllAS

Vendes de Cases i Xalets de to.
ta mena. IIisendes de recreu i
amb bons rendiments a bones
condicions i preus.
Kstabliments de Queviures, de
roba id'altres,a preus d. ganga.
Capitals d'isposables
per a
préstecs hipotecaris amb petites
grans quantitats al 6 per 100.
S'admeten tota classe d'oferi
ments per a la compra-venda i
préstecs.
Tracta reservat i seriós.

cP ,..,
":: 9
-.-4
:.t5

-

P viró, Diroctor
TolO!or 345
Rambla de Sant Francisc, 27, segon. Vilafranca,

••••••=1•!.

1111~1•1•11•1•11!arla4n,4awr

Avis
Ala

OUS PREUS

ctua1

i

ini,portaatissiin
prplotarls d'automóbils,

uturs

cstrflor.r.4 trctcr

i recar,v!s

logítIms

de
EL AUTO UN'TVERSAL

FORDSO
Tractor

Agricola

Ptes. 4.500

Tractor Industrial Ptes. 5.300

r9

és el perlódic de més circulació
dei Penedèc.
IMM

PNP

EJORAES_L_E____

_

11 rumn
1••lou model ,,edarl 2 portes.

Sl voleu comprar en bones condicions adreceu-vos a
Agent OaÍ, qui ha renunciat voluntz'triament el contracte de
vendes.

C.
Lincol.r.

ANTON1 JANER

_1[ LLN.

‘WO7e1C4

Fordscr‘

Rambla de Nostra Dona„ 7, de!•patx
Sant Pere, 100. 102 i 101, gara.ge i taller
VILÀFRANCA DEL ÍtN1.:1OES

AU1-05 CAMIONES TRACTORES

earretera
r

a•••m••••-.

-i

Tarragona, 47
it'•J

1•0•111•••••••••••••IM._

. •••••

:L=D)
és la 1114uina descriure més
—
BARATA i 111S FORTA.
Per enckrecs: Josep Esteva,
Constitució, 13-Telèfon, 115.
•••••.

