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CAllí

Les campanes de Pasqua
joíoses!Cam
panes sonores,desbordants,

CAMPANES

extès de tots és el llatí. El llatí
és el llenguatge oficial del ritus
romà, que és, com veiérem en
Tanterior conversa, gairebé uni
versal en tota 1Església. Tots
els restants llenguatges litúrgics
cal cercar-los en aquell mosaic

varíadissim de litúrgies orien
tals, esmentats també en rúlti
ma conversa.
Per raó de la seva cabdal im
portància parlarem només del
llatí.
En el prizner segle del cris

tianisme, els fidels de Roma
empraven la parla grega en les
cerimònies del culte; tenim u
na viva remembrança daquests
costums en el famíliar Kírye
eleíson, en la missa solemne del
Papa, en la qual repistola i re

gentils i esbogerrades!
Campanes que ens parleu del
Crist ressuscitat!
Campanes que sou com l'a
nuncí de la plenitud de prima
vera! Campanes que doneu una
sensació de triornf, de benau
rança formosa adorable, dun
més enllà superador de la mi
sèria i la dolor, que esbandiu la
freda tristesa corsecadora! Cain
paneS que feu reviure les írlu
sions, que jugueu purament amb
els crits aguts de les orenetes,
que subratlleu el poema de la
verdor exuberant que taca ro
cre de la terra pantejant!
Campanes que preludien les
caramelles! Campanes que sou
com un desfici neguitós, campa
nes que llenceu vers rabraçada
germanívola, campanes que ens
dueu la flaire de mil flors que
esclaten dolçament, carnpanes
que sou com gràcia i bàlzem
d'unció, campanes crinnocència i
de tendresa i de serenitat! Cam
panes, campanes, campanes que
sou com una gran cançò damor
que no s'acaba, que ompliu a
pleret rintim dels cors, que ra
begeu les ànímes amb la delícia
inestroncable crun redreçament!
Campanes gloríoses que sou com
una pregàría, que excetliu per
damunt totes les coses, que coro
neu la realitat amb Tencís duna
llum obcegadora!
Campanes evocadores de bea
titud!
Campanes tritllejants!Cam
panes tremoloses cremoció, carn
panes lloadores de la vida reno
vellada, campanes de somni, de
meravella i de voluntat inefa
bles! Campanes que eleveu el
pensament, que desvetlleu la i
maginació, que refermeu la vo
luatat, que bandegeu la negra
lletjor de rescepticísme migra
díssim! Campanes,campanes que
sou com herald de majestat de
l'esperit i que, ingènues, senzi
ineludibles, caietz damunt
les testes acotades batejant-les
ttr7ib rosada de fervor vehement!
Campanes eternals! Campa
oes velles i tan noves!
Campa
nes ben simples i profundes!
Campanes inoblidables!
NOLA DE GURIZ1.

CONVERSES

LITÚRGIQUES
Del Ilenguatge litúrgic

Església admet en la seva
Litúrgia una munió de llen
buitges, entre els quals el més

946
vangeli són cantats avuiencara
en llatí i en grec. Bentost, però,
—en la segona i tercera centúria
—el llatí fou introduït com a
llenguatge oficial de tot el ritus
romà; i avui, llevat del cas dels
orientals, prevaleix com a tal en
tot el món catòlic.
Però, hom sol preguntar-se
amb cert pessimisme: quines a
avantatges reporta rús del llatí,
que és una llengua morta, com
a llenguatge de la Litúrgia?
De bell antuvi, cert, la pre
gunta apar justificada. Però ca
len pocs instants de reflexió per
obtindre'n una resposta satis
factòria.
Evidentment 1 uniformitat
del llenguatge és la senyal més
palpable de rtznitat de creences.
Dóna a Texpressió de les rna
teixes una estabilitat i perma
nència que mai cap altra llen
gua viva exposada sempre a mtz
dances i decadències, podría do
nar. Noresmenys, una llengua
vivent serà vívent a una nació
determinada però per al restant
de Thumanitat serà també una
llengua morta. El llatí endemés
desperta una sana reverència a
rEsglésía i a les persones i co
ses de Església; pregar amb les
mateixes paraules amb què pre
garen els màrtirs davant dels
turments és un excitant efica
císsim de la nostra pietat. Cap
altra llengua, finalment, podria
donar-nos aquell regust de se
gles, aquell tast creternitat que
tenen per exemple els per om
nía saecula saeculorum, Domí
nus vobíscum.

LA RESURRECCIÓ
Pinturicchlo —Fresc del Departament Borgia al" Vaticà. Segle XV.

La Ressurrecció del Crist
Evangeli de Sant Lluc, XXIV.-1
el

G12EGORI BENO1T.

Socielat «la Principal»
Dijous, 21
A les 10 del vespre

primer dia de la setmana, inolt de matí, vingueren al sepulcre, portant les

aromes• que havien

Conferència

preparat. l trobaren que la llosa havia estat feta rodolar

sepulcre. 1, havent entrat, no trobaren el cos del Senyor Jesús. I succeí,
restant elles parades daixò, que, hetis aquí, sels posaren davant dos homes
amb vestit refulgent. I, estant elles temeroses i amb faç clina a terra, els digueren: <:,Per
què cerqueu entre els morts el qui és vivent? No és ací, sinó que ha ressuscitat. Recor
deu-vos com us parlà, essent encara a la. Galilea, dient: .Ell Fill de l'home lia d'ésser
lliurat en mans d'hoines pecadors, i-crucificat, i el tercer dia ressuscitar›.1 es recordaren
de les seves paraules.
havent tornat del sepulcre, anunciaren totes aquestes coses als Onze i a tots els
altres. I eren Maria, la Magdalena, i Joana, i Maria, la de Jaume; i les altres que anaven
amb elles deien als apòstols les mateixes coses. 1 a ells els smblaren un rapapieig a
questes paraules, i no les creien.
Però Pere s'alçà, i corregué al sepulcre; i, havent-se inclinat, veu només les faixcs
d'amortallar; i se n'anà, meravellant-se en son intelThr del que s'era esdevingut.

per

del

De la eSinopsi Evangélica». text grec del P. Lagrange
i versió catalana de Ll. Carreres iJ. isl. Llovera, prres.
Primer volum. suara publicat, de la Fundació Bíblica Ca
talana.

Jo5Er coLL I (IMELl
Tema:

Les escoles gra
duades que con
venen.

Ja heu comprat el número d'abril de
a

Paraula

Cristiana?
L'excel'lent revista catolica és, cada dia
més, una de les millors revistes de la nos
tra terra. l número del mes que som con
firma la seva vàlua.
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Collecta

a

profit

del

Seminari

....
insuficient el nombre de vocacions per a cobrir les baixes
de sacerdots. En el darrer quinquení han mort a la Diòcesi
de Barcelona 144 sacerdots i en canví només han estat promoguts
al presbíterat 76. Amb restadística a la mà dels sacerdots ordenats
rany 1924 es pot constatar que per cada cent mil habitants s`han

ES

ordenat a les demés Díècesis de Catalunya, quatre sacerdots nous
i a la de Barcelona només un.
Segons les dades oficials, la capital del nostre Bisbat, com tam
bé les seves principals poblacions industrials, han tingut un ex
traordinari augment de població. No obstant, hom pot observar
en aquesta mateíxa època la dísminucíó de vocacions i per tant,
de sacerdots. Segons una estadística de rany 1924, mentre a la ma
joria de Diòcesis d'Espanya el promíg de sacerdots és de tres a dos
per cada mil habitants, a la nostra de Barcelona és de 1`17.
L'Església tenia per ella mateixa suficients béns a Espanya, a
cumulats per la pietat de les generacions passades, els quals béns
li foren injustament arrabassats En ares de la pau, rEsglésia va
creure convenient de resignar-se a una restitució parcíal d'aquells
béns, restitució que es tradu 'i.x en ractual pressupost de culte i
clero. La misèrrima subvenció anual que cobra el Seminari no
s`ha augmentat crençà de prop crun segle, no arriba tan sols a una
gratificació decorosa duna mensualitat al professorat. Elnombre
de beques per a estudíants pobres és reduïelíssim. Per cada alumne
que la obté n'hi ha dos que han cracudir a ralmoina individual i
privada, això sense comptar els que no poden començar la carrera
per manca de mitjans econòmics.
Per què els catòlics diocesans no han de contribuir amb llurs
almoines a les necessitats dels seus propis seminaris? L'Excm. í
Rdm. senyor Bisbe de Barcelona Dr. Josep Miralles i Sbert ha es
crit suara una arlocució que remarca la necessitat imperiosa de ce
lebrar a totes les Esglésies de la Diòcesi la corlecta, ja ordenada
per altres Prelats, a profit del Sernínati. En compliment d'aquesta
ordre, demà les Esglésies vilafranquines recolliran les almoines
que els catòlics vulguin aportar per a engroixir la dita corlecta.
Tant-de-bo aquestes almoines siguin ben importants í profuses!

del

AL•LOCUCIÓ
Senyor Bisbe a favor del Seminari

És notori als nostres coope
peradors en el sagrat mínísterí
que ni els alumnes del nostre
Seminari Concilíar arribats a
rorde de Presbiterat no són en
nombre suficient per a cobrír les
baixes anuals de sacerdots ía
tendre les necessitats espirituals
de la Diòcesi; ni les rendes i in
gressos pecuniaris de rEstablí
ment són suficients per a redu
cació, instrucció i manteniment
dels semínarístes pobres, que
formen gairebé la totalitat dels
matriculats; ni es decorós, per a
una Diòcesi tan important i tan
caritativa com és la nostra, que
per mancança de restímul con
venient i per absència de zel en
fomentar vocacions eclesiàsti
ques, es perdin per al servei de
rEsglésia barcelonina tants de
joves com es conqueririen per
a rapostolat sacerdotal només
socorrent-los amb restima i la
constància que els seglars pia
dosos dediquen a ajudar els
desvalguts, al sosteniment des
coles populars i a la fecunditat
crobres post-escolars i centres de
sà esbargiment.
Aquestes consideracions van
influir poderosament ranim dels
nostres dos immediats Predeces
sors, i mentre el darrer va dedi
car, continuant Yobra admira
ble realitzada a Cèrdoba, tots
els seus esforços a augmentar el
nombre de beques al Seminari,
el penúltim, en la Constitució
180 del Sínode Diocesà celebrat
cl Febrer de 1919, va establir, en
perfecta consonància arab el que
s'indica en el Cànon 1555 del
nou Còdex.
«Per a contribuir al sosteni
ment gratuit al Seminari dels

estudiants necessitats, que són
la majoria, ordenem que cada
any, el prímer diumenge croctu
bre í el diumenge de Pasqua
Florida, o en altres dies pròxims
que hom consideri més opor
tuns a cada localitat, es faci u
na corlecta a totes les parthquíes
i demés Esglésies públiques del
Bisbat, ínclús a les exemptes;
preparant els fidels convenient
ment per tal que comprenguín í
sentin la transcendència cra
questa cooperació a les voca
cions eclesiàstiques.»
Ens hem assabentat amb do
lor que aquesta ordre, tant en
el que es refereix a la materia
litat de la corlecta, com en rex
tensió de les Esglésies on aques
ta s`ha de fer, com igualment en
el que respecta a la preparaeíó
dels fidels per a engroíxír-la, no
es compleix tal com el Còdex
autoritza í com el nostre Prede
cessor va imposar; amb la qual
cosa, a més del mancament en
que incorren els renitents, s'aug
menta cada vegada més el per
judici sofert pel Seminari i es
frustren els nobles intents de la
nostra Santa Mare Església.Da
vantcraixò, ens adrecem a tots
els Encarregats crEsglésies, pre
gant-los-hi i àdhuc ordenant
los-hi que el proper diumenge
de Pasqua de Resurrecció, o el
dia immediat que els semblí més
a propèsít, curin que es realitzi
la col-lecta, i procurin preparar
la abans amb tota ratenció que
desitja el Sínode i amb ramor
al bé de les ànímes que els dicti
llur zel pastoral.
Una vegada realitzada, se
serviran donar-nos compte del
seu resultar, per tal de publicar

lo a les pàgines craquest Butlle
tí, la qualpublicació es farà pel
mateix ordre cronològic dels ofi
cis que anem rebent, i així cons
tarà els qui són els més sorlícits
a cooperar en aquesta obra real
ment salvadora per a la Diòce
si.
t EL BISBE.
Barcelona 25 de març de 1927.

Tancament de curs a
Ies «Escoles Milà» de
PAssociació Catòlica

DIMARTS

d'aquesta set
mana tingué lloc, a les 8
del vespre, el tancament de curs
1926-1927 de les escoles noctur
nes per a obrers de rAssociació
Catòlica,
Hi assistíren el M. Iltre. Sr.
Degà, Dr. Joan Badia, el Rvnd.
Sr. Rector de la Sma. Trínítat
Mossèn Carles Llois, el Presi
dent i Tresorer de rAssócíació
Catòlica, Srs. Soliva i Torres.
Vísítaren en primer lloc la
classe de dibuix aplicat als ofi
cis, on hi havia rexposició. dels
treballs realitzats pels alumnes
durant el curs. Després es tras
lladaren a les classes generals
on examinaren els treballs cres
criptura í gramàtica i els alurn
nes practicaren qualques exerci
cis de aritmètica, Religió íMo
ral.
El Dr. Badia dirígí la parau
la als alumnes i els recomanà
ramor al treball i a la virtut; els
exhorta a la pràctica de les ense
nyances rebudes, car míllorarien
la execució del treball en rofici
a què es dediquen i ensems se
ria d'esperançadors resultats per
a respíritualítat llur i per al scu
ressorgiment cristià. Féu elogis
dels joves aplicats,així com tam
bé de rAssociació Catòlica i del
professorat per robra realitzada
en pro dels joves obrers.
Tot seguit es repartiren els
prernís consistents en llibres i
llibretes amb imposícions a la
Caíxa crEstalvis als alumnes
que durant el curs es distingi
ren per la seva constància, apli
cació i compliment dels deures
religiosos, i es donà per acabat
racte.
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Exposició

cl‘Art

Penedès
PENEDESENCs:

_

LExposíció

dArt que Yany passat se celebrà a la capital de
rAlt Penedès, aquest any, i per la seva Festa Major, tindrà lloe
a la nostra estimada vila.
Vet aquí, perquè la Comissió organitzadora voliniciar les seves
tasques amb una crida que us desvetlli i us faci aportar decidida

Cata
sigui
1
la
v n.
y to
tarie
2

ment el vostre esforç a aquesta manifestació crart que tant ens en.
noblirà, ja que la terra manifesta el seu daler de superació, no sols'
procurant ren.robustiment de la seva economia, sínó no deixant
mai enfosquir la claror espiritual que írradiet.
Tant el que ha estat com el que és, inclús el gràvíd crimminents
realitats, integrarà la II Exposició del Penedès. I dintre craquestes
dues fases no oblidarem cap matís artístic, valorant-lo prèviament
els tècnics per no caure en un caràcter industrial. I alliçonats per
aquest críterí, la selecció í rempremta comarcal seran els senyals
inesborrables del nostre tarannà artístic.
Vílanova í Sítges bressol de pintors egregis, Vilafranca fogar
d'escriptors insignes, Vendrell llar preeminent de músics eximis,
es donaran les mans fent la rotllana de germania íranella intren
cable circumdarà tot el nostre Penedés que té la generositat i finor
mediterrànies. I la nostra vila, el dia daurat de la seva Festa cab
dal, estatjarà aquests neguits fulgurants i sonors que el nostre Àn
gel del campanar, invàlid í tot, mostrarà sempre als vinents i als
que vindran com a custodi que és de resperít paíral.
Assenyalada és la transcendència de la missió que sens ha con
fiat. Despullats de tot egoisme, pensant sols en la flama que la íl
lumina i en el batec del vent que la fa tivant, doneu-vos la vostra
corla.boració, tornant roentes d'entusíasme de tota mena les festes
preliminars, fent néixer iniciatives, ajudant-nos en la recerca de
Yart clel passat, descobrint-nos vocacions inèdítes, i vulgueu que la

Con
reco
qual

nostra víla síguí una vegada més--ella que sap tant de dolor—re
verenciadaeper tota la terra, perquè ha sabut fer víbrar les cordes
més amagades i subtils de la seva ànínaa.
Per això, penedesencs, us fem aquesta crida.
Vendrell, 1927.

LA

COMISSIÓ ORGANITZADORA

8 de maig.
El mateix Centre té en pro
jecte una interessantíssima ex
cursió familiar al santuari de
Nostra Senyora de Núria pels
dies 26 al 29 de juny. Es dona
ran tota classe de detalls al do
micili social de rentítat a tots
els qui els ínteressi de concorre
a resmentada excursió.

Conforencie, Dijous vi
nent tindrà iloc al Casal de «La
Principal» la conferència que no
es va poder donar dies enrera
sobre el tema «Les escoles gra
duades que convenen». Anirà a
càrrec del senyor Josep Coll í

Fútbol —Demà jugaran al
camp local el Gràcia F. C. i el
F. C. Vilafranca.
S`han fixat les dates per a la
celebració dels partits del cam
pionat de Barcelona segona ca
tegoria. Heus-les ací: 24 del mes

tor de rEscola de Viticultura
Enologia de la nostra vila, se
nyor Cristèfor. Mestres i Arti
gues.
Neerolegies. — Dijous va

que som; Vilafranca-Granollers,
al camp de la U. E. de Sans;
de maig: Granollers-Canet, al
camp del Badalona; i día 8 de
maig: Vilafranca-Canet, camp
del Júpiter.
Els no%t,~ «Q,u;“lernt»
Nocos.d'or —Dijous vinent
mensuals.-Els pròxims «Qua
tindràlloc a la església de Nos
derns» seran dedicats exclusi
tra Senyora del Carme de Car
vament a Sant Jordi. Ultra una
melites Calçades, la festa del
munió de gravats, contindran el cinquantenari de vida religiosa
següent sumari: «Editorial»;« EI de la Mare Assumpció de la
retaule de Sant Jordi», per Mos
Sena. Trinitat. A 1s 10 se cele
sèn Manuel Trens, pvre.; «Els brarà Ofici solernne predicant cl
de
Sant
Lluís
goigs
Jordi», per
Rvnd. Dr. Lluís Urpí, pvre. La
Feliu; «La festa de Sant Jordi
Clerecia cantarà la Missa ,Cum
de
Patró
Catalunya (L'any 1558 jubilo» de la Mare de Déu. L`a
els diputats la celebren a Vi
padrinaran en tan memorable
lafranca)», per L1. Camós i Ca
festa, el seu nebot En Manuel
Conservador
de
rArxiu
bruja,
Guílamany i Na Teresa Guila
Municipal Histèric de Barcelo
many vídua de Poch.
na; «La festa de Sant Jordi cele
Foment Snrdanista. _En
brada pel Rei Martí a Vilafran
el sorteig de les accions que es
ca», per J. B. i C.; i altres es
van emetre per a radquisició
crits.
crun piano, celebrat el dia pri
Centre Excursionita VI - mer del mes que som, sortiren
1n f nqui — L'excursió fami
afavorits els següents números:
liar que pel dia 24 tenia projec J --132 — 155— 21.2— 398-159
tada aquesta entitat al Bolet
115-273-152-366-192-250
Vell. queda aplaçada fins el dia 161-259-173.

`Noves

del

CRIDA

a

AperafersiVprofiadressionalsi‘És elDMadridrec

lliurar rànima a Déu la senyo
ra Apolènía Dussourd, vídua
de Berger.
Trametem a tota la seva fa
mília, especialment als seus fills
Lluís í Emili, el testimoni de la
nostra condolença.
Avu

a

sortAit c3lapacil ;arlmeaa. —de Mallorca,n
fes

per tal de passar-hi aquestes
tes de Pasqua, els nostres amics,
Xavier Bayer, Antoní Sabater,
Celoni Mateu, Joan Socies, To
màs Mallart, Julià Vila í Pere
Guasch.
i
Els desitgem un bon viatge
ter
que restada a les formoses
res de Yilla daurada els sigui
ben feliç.

E.lectra

Vffifrarquesa,-("

El Consejo de Adminístra
El
ción de la Compaííía «ectra
Vilafranquesa, S. A.a convoca
la
a los Seriores accionistas a
Junta general ordinaria queten
co
los
drà lugar el día 28 cle
rrientes, a las diez de la ro9ii"
de
na en el local social. Plaza

••••••

ACCIO — 3

Catahdia, 2, Barcelona, con el
siguiente orden del día:
1.°—Lectura y aprobacíón de
la Memoria anual, Inventario
Balance del último ejercícío
toma de acuerdos reglamen
tarios•
2.°—Renovación del Consejo
de A.dmínístración.
3.o_Asuntos varíos.
Los accionistas que deseen

concurrir a la Junta general de
bethn depositar en la Caja so
cial sus títulos o los resguardos
de depósíto antes de la reunión,
recibiendo en el acto una pape
leta personal de entrada, en cu
yo documento se consignathn
los votos que les correspondan.
Barcelana, 7 de Abril de 192.7.
ElSecretarío,
JULIO GAY

— Llavors per la sembra de

1:1effiii~esaamera
La clientela agradecida propaga el

totes menes.
RAFEL

JOVER

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

— Casa per vendre al carrer de
St. Bernat, 9.—Raó: Esteve
bregas, Santa Magdalena, 39.
— ES VEN un carro tartrann de
8 seients en molt bon estat I
amb resistència per a portar càr
r, ga si així convè Raó tn aques ta ímpremta.

AmIgo
DÉBIL

Vagons de fems a preus reduïts

tome

SASTRERIA

13ESOU

Aumenta el APETITO

las FUERZAS rapidarnente
Medicamento Aprobado y Recomendado desde
el ano 1897, por ia Real Academia de Medicina
yCirujia, a los débiles,
Cómprelo hcy mismo. Sólo vals 5 ptas.

ISTIU
I ESPECIALMENT PR A

— QUEVIURES i dernès arti •

COMUNIÓ
MAQUINA
AMERICA

BRODATS A

cles que serveix Ia casa

ESTIL

— ES VEN un quart de ploma
d aigua de la viia. Raó en aques
ta impremta.

Elíxir

Convida els seus clients l amics a visitar lt s seves noves vitrines,
on exposa el més selecte en
NOVETATS I MODELS PER A PRIMAVERA,

PRIMERA

Los Médicos, que lo conocen practicamente lo
rviï) recetan to toman y lo dan a sus familias
ra
LUI

Olis croliva

ilduard Quer
Es donen lliçons. No és necessari
Constitució 35, Te'éfon 330, són

AUTUR SAURA\CH

portar la Màquina.

recornanables per llur excellent
qualitat i preus aveniatjosos.
3.1.1.=1•MINCIM

Sta, Magdalena, 35

- Entress.01.

Adobs

Pu4c1

Jot-pp Stakta.tiy i k‘aftt".
Santa N1 awlakna ,18. —

rumAzonz
PENEDÈS

DIBUIX, PINTURA,
ARTS APLICADES,
DECORACIÓ

asw

CURSOS I CONFERÈN
CIES DE DIVULGACIÓ
ARTISTICA I TÈ,CNICA
Matrícula per a obrers: 5 ptes.
per a no-obrers: 1.5 «
Protectors des di pta. mensual

OT,

VI T

veg,et,11 i

sense cola

Escardó

"a Ramon

Aribau, 5,principal,2.a,esquerra Consultes: de a 6 Barcelona.
Piaça MUà, 7, els clissabtes de to a i - Vilaft anca del Penedès.
MAL ALTIEs

Secreció iatmn

Ifisterisme, epilepsia, psicastènia i parMisi.
.11••••••••N•••••••••••=•11,

Retraç de desenrotllament infantil:
R.jovcneixenaent i Operació de Steinach.
Nutt ició, Artritisme, Diabetis i Obesitat.

— Bonica l espaiosa habitec'ó a
punt cèntric, per llogar.
Raó: A la impremta del periódic.
— Es necesita una dependenta
per a botiga.Es indispensable que
sàpiga llegir I escriure.
Raó: En aquesta impremta,

— Cirurgià Pedicur Massegista
M. RIOS COLL
Sant Bernat, 4

A.MONTIA,Dentista
— Barcelona.
Pelayo, 30-1..
Tel. 2.042 A.
A Vilafranca del Penedès, con
tinua visitant tots els dies de
mercat.
Rambla de Nostra Dona,

econòmic que visiti aquet cente
nari Establiment itindrà la garan
tia de la màxima perfecció ibara
ratu.

6enoma Sok
de EsccU
Profe.:ora en Faxts

Dentadures sense

Orificacions i empastos
de totes classes.
Preus econòtnics.

Ex alumna de PHospital Clínic
de Barcelona
Carretera de

Tarragona, 18
primer, segona. Vilafranca.

paladar.

Treballs sistema americd.
Extraccions sense dolor.

Consultes gratuites.
AMB CENSURA ECLESIASTICA
MP.ESTEVA. - TEL.115.-VILAPRANCA

...•••••«.

SULFATADORES

SULFAT DE COURE
"PES1ARROYA"

SOFRE FLORISTELLA
DE L/9

DiposiT

<11«.)N SULPHUR & C.:)»

GIIINEIALÀ

A

I4A

COMARCA

SOCIETAT ENOLOGICA BEL PENEDES, S. A.
ENSOFRADORES

PREUS

37,

pral.

ua gran assortiment de gène
res pel proper istiu des del rrés
barat al més bo, de manera que
el qui vulgui vestir bé, elegant

ARLETS

nyella.
Es gratificarà a qui en doni
raó. Carrer de Clascar, 16, pri
mer, segona.

.111.11~1=M1

Josep

E4Sasirerla CuOs

kik.U:
-6) PAPEL,

REUS

.1.1.4.1•2••

e,vioses

"FeWfon, 36.

IlLAFRANCA DEL

i

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

br.

Per encàrrecs:

in1111GiS diversos
FALTA al seu arno, veí d'aques
ta vila, d'ençà del deu de Març
passat, una gossa perdiguera de
pèl blanc, i taques color de ca -

— BAIXOS amb cup per llogar.
Carrer dAmàlia, 43.

uffie«.......--a.m.r.nenr-Iname••••••

ESCOLA

inuncis classificats
V3NDES:

ESPECIA 14S PER A GRANS PART1DES

4

ACCIÓ
••

jrAIRDINEB rjrAie0-

rikir
u

_

..••••

Piancs

VID" 0:1

d7,

rn:bri

techlt

ï

FerrGte:ia

Carrer de Sr. Pere, 6 - Telefon, 245
Pianos manubris de tots els sistemes.Repartori d'ectualltat a gust dels clients.
Preus reduït. - Venda de pianos de teclat nous les mitlors marques 1500 ptes.
pagats en 33 mensuatirats 1650 ples. Garantitç.D'ocasió des de 500 Tptes. Llo
guers molt econòmics.- E X1 ENSA SECCIÓ DE FERRETERIA. Eines per
a paletes, fuster, manyans, sabaters, carreters, boters, feerers, etc., iuna
infinitat d'ARTIC1.ES per a la peges'a, menestrals i constructors el obres.
Vidres, Baldoses etc.— Preus baratíssine—Tot rebut dit ecternent de fabrica.

Varletat en plantes de saló, de flors i d'arbustos
Arbres de ft uit i cLombra. Arbres de llavor de totes menes.
C'alstrucció i conservlció de jArdins. — Exornament de salons.
Despatx: PLAÇA DE SANT JOAN, 8. —Vivers: ATENEU, 21

inmen•MOZIMM«.

Tarp

Tabicf[des del Dr.

1temei eficasísisim en les malal

IFIESERIFAT PE11

ties

del

A. Quimer, 192

Poden adquirir-se a
inicies:

Til. 334

•;.tf., .5
....4 er...- 4,3 -,
,e1,
g- e.e'.,;› Ei:

les far

GUA`e?C11.—Parell1jda
SERDÀ.—Cort

•

.., L.
-, - - ...•,+'Cf.
ce
r---,
0
eD

-4.-. >
.-:. . ,:-.-,,.
•'.-:
7-.• (b
-',, 1

....,

> •,,
-,_< z;
c

.' _)j.,

ell #.rehera
Aquesla easa assabenta la seva client la i el
que demé,s de fer tot el pertanyent aIram de con-tc ucció té obert
un estbbliment de mob!esde luxe i de senz'lls a preus eco órnies.
—

"7"..

1
:=.

després d.alguns

treball constuint té el motor gas
tat només el
anys

Lincoin41;`/5;›-arCK,7

P

irÓ, ircto

Elarabla do
el••=•.••

camió

e:

ste)r íiórns.er.

FUel Vives

Ventura

Carrer d'En Coll, 5, r

I

CLASSES GENERAL, en agruparne ts de 10 alumnes maxim.
Gram2.itca Castellana.
Hores
(_ à cui Mrc.Jiiijl,
de 12 13 Lliornas.
de 14-15 i 18-19
I
Teneduria de,1lbi es de 19-20
(.0.-r,,r(ndènea iiem.
le,forina de ileia.
de 20-21
QuedA oberza ia ireuti2.ula,que es tancat à el dia 30 de setembre.
LLIÇON S ESPECIALS — Plàetiques generals d'escriptori.
Dic eo,4-ah
listet.togral.—Transports.—Geografia.- Comu
nicelorpe—eic. eic.
Restalits bc res del dia, en
i en art patnews de 2, 4
6 alumnes.
oberta to; l'any.

Taliers: Carrer de Ponent, 12.

u ii cotxe o

-

licadémia matl 1111R0
Curs de 1926-192/

IVIoblcs i Tallar dc Fustera
Muànica cia LLUIZ FA3I2

-Quan

(:;: 1épsit :Css hidpoiste7asraibsleasmb

•
J.

BOSCH.—Cort 19.

Exposició i venda de Mobles: Plaça de la Constitueió, 39.
Pl; ça de A. Clavé, 14.

7
.„

Jz
<2.)

SERRAT.—Cort 1

—

Xaleide s,tode.

'•'

ventrell i dels bu
dells.

BARTOMEU FIGTERAS

•101•110MIMMIMMEM•le
Vendes de Cases i
ta mena. Hisendes de recreu i
amb bons rendiments a bone s
condicions i preus
Rstabliments de Quevit
roba i d'altres,a preus d ganga.
Per a
petites
i grans quantitats al 6 per 100,
S'admeten tota classe d'oferi
ments per a la compra-vendai
préstecs.
Tracta reservat i

Fordson

,IIMI•JM•10•11•1
Curació radical de les hiper
e'orhi dri gàstriques (agrors),
eatarros del ventreli, vies
artritisme,amb Pits dels

Poli-alGalinos GOMfg

vell, al redwit preu de

345
Vilafranca,

...1•2161.••••~IFFI•Ifff
•••Ml•••••i••••••

Airits

Cr21.1••••••,.

ilmiportantists.fm

Als actuals 1 luturr.4

ciorz, trctcr

prcpletaris
i recar,v...s

d'autom.óbils,

legítirris

Desaparició completa de les
enfermetats de la pell herpè
tides, eczema. impétigs, espe
cialment erisipeles i borradu
res amb Paplicació de !a

pot oferir un motor nou .per a ennviar e

léf'or,

Sant Francnc, 27, s2gon.

Alba--Grem

EL AUTO UNIVERSAL

fiM1:13,8

Mostres gra:uites, demanint-se
a la Farmàela Laboratori Con
dom Rogent, 44.— Barcelona
De venda:a V:lafranco, Farmà

1200

Pessetes

cia de Joaquim Serrat, Cort, 1

EL INMEJORABLE

PRPLI. D. FUNPR 1
"Nou model Ced,m 2 portes.

'771,
Si vo'ett comorar en lone ci ndiciens. adteceu-vos a Nnec
de
Agent Of1e.14!, qui ha renuncilt v,Auntàriament el contracte
vendes.

_c1rc2I A.

Lincolr.

ANTONI J1‘,NER

C.)

~C4

Rimbla de Nos,ra 1)ona, 37, depatx
Sant Pere, 100. 10'.!i 101, gara!ge i taller
•
k'll,.1FRAI%W.-‘ ItEL )'ENEI:IeS

Fordson

Atrr09 -C.AMIONES -TRACTORES

earretera

Tarragona,

47
és la nffiquina descriu re fités
—
BARATA i més FOR
Per enekrecs: Josep Esteva,
Constitució. 132Telèfo 115.

