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és minsa. A Catalunya un sol
poble el té avantposat al nom:
Sant Jordi Desvalls. Tres són
les ermites que deil hem trobat:
Camarassa, Folgaroles í la der
ruïda de la nostra muntanya de
Sant Pau.
Les festes populars de Sant
Jordí ja són més riques. Cama
rassa va anualment el día del
Sant, a Yermíta en solemne pro
cessó tot cantant les lletanies
dels sants. .Arribats allí s'enca
ren al Montserrat cantant un
Regina Coeli í el mateix fan en
carats a Montalegre. Canten un
ofici i es fa un aplec. Camarassa
rínvoca pels mals febrosos i per
la sequedat:

Un pom de roses
ANT Jordi, roses vermelles.
En tinc un bell pom a la
mà...
Què em diríeu, roses fres
ques, tendres, encisadores, què
em diríeu i què em dieu?
Talment em parleu damor,
talment em parleu de fortítud,
talment em parleu darrisca
ment, talment em parleu de sa
crifici.
Sant Jordí, doneu-nos la fe
com el do millor, í que la gràcia
del vostre exemple,—seré en el
somrient en rescomesa,
siguí`ns coratge per a devenír he
rois que no reculen ni àdhuc da
vant la mort.

Puix que sou tan eminent
en tota aquesta comarca
vos supliquem humílment
mos sorregueu en aigua
i sieu lo nostre amparo
gardantnos del mal febrós

NOIA DE GURRI.

favoriu est principat
Sant Jordi, martir gloríós.

a.
0•1=1".

La devoció po

pular a

St. Jordi

DESPRÉS

de

néS
va,
15.

de la reconquesta
catalana ja trobem inícis
de la devoció a Sant Jordi a Ca
talunya. En el suposat setge de
Girona per Carlemany ja es
Parla d'un cavaller extraordina
ri que ajudà els combatents. La
casa reial crAragó el prengué ja
en els seus principis com a Pa
tró i d'aleshores ençà s'estengué
ràpidament aquesta devoció. Les
croades contribuiren a estendre
el culte de Sant
Jordi. Pere el
Catòlic instítuí Yordre mílítar
de Sant Jordi d'Alfama confir
mada per Gregori XI, ordre que
arribà a decandir tant, que fou
kgregada per Martí l'Humà a la
de Santa Maria de Montesa.
Però, deixant a part la devo
ció a Sant
Jordi que podríem a
anmenar aristocràtica, parlarem
de la devoció
popular.
Quan fou introduïda en el
segle XI la devoció a Sant
Jordi,
Ies esglésies de
Catalunya te
'tien ja llurs
patronatges. Els
sants
apòstols, màrtirs i verges
eren els preferits. Sant Sebastíà,
Sant Pau, Santa Agnés, etc. en
cara avui
populars. De manera
que la devoció
que podríem ano
t'lenar folklòrica de Sant Jordi

Brau Cavaller Sant Jordi
Brau Cavaller
Patró de l'ardidesa
ungiu-nos front i cor
amb vostra espasa encesa,
guariu-nos del conhort
i deu-nos la fermesa!

Rocallama celebra aquesta
festa per vot del poble.
A Tàrrega el día de Sant
Jordi la comunitat parroquial
anava al carrer de Claret, on hí
ha una imatge de Sant Jordi en
rajoles de Valèncía. Les noies
del carrer,°ben abillades, oferien
un pom de florsa cada comuni
tari. Després és cantava un ofi
ci.
La nostra capella de Sant
Jordi enclavada al cim de la
muntanya de Sant Pau servia
com de pedró entre els termes
de Vilafranca i Pachs. L'any
1508 ja existia; les visites pasto
rals craquells anys diuen «visí
taví capellam Sanctí Georgii
quw est sine portis reperenda»
(1) Un pagès de Pachs ens di
gué que pertanyia tant a Pachs
.com a Vílafranca, i que el dia
de la festa hi anaven gent
crambdues viles. Quan s'ender
rocà Yermita un Sant Crist pas
sà a Pachs í el Sant Jordi a
Yermita de Sant Pau, la qual
pertany a la nostra vila.
Els goigs impresos per Pe
re Alagret diuen:
En vostra hermita y montanya
de Sant Pau anomenada
os venera enamorada

Brau cavaller
d'estesa cabellera,

genet de blanc corcer
de llança remeiera,

esta vila y sa companya.

treieu-nos, o guerrer,
d'aquesta afrosa espera!

LL. G. FELIU
(1) «Visites Pastorals,),-Desembre, di
vandres dia 15, Fol. XVI -2.* Part.

Que vegin terra i cel el braó vostre
itorni alsnostres ulls la vella gesta
i creixin triomfants les roses roges
d'ací d'allà com una flama immensa.
Iel drac ferit espeternegui a terra,
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trepitjat pel corcer, les carns badades...
I mestrestant, la Bella surti indemne
d'entre mig dels unglots que l'apressaven...

a
J. ARMENGOL.

la imprzmta
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FUTBOL
Reas Deportía (reserva), z
U. E. Vilafranca, 6

Noves

Els nostres Quader]
Avui repartim els Quar
lerzu
mensuals d'ACCIÓ. Form,:n un
pasgat tingué
número doble, és a dir, c()rres.
iloc fli carnp del Reus De
ponent a dos mesos, o s'gti
rortiu aque-t. partit amistós,
bril i Nlaig. Són dedicat! per
davant
d traa concurrència
complet a Sant Jordi i contenen
nornbroa i correcta i amb un el següent: «El retorn a la
pietat
e imparcial.
arbitratge no
nostrada», Editorial; El rt taule
La
copiosa victòria dels dr, Sant Jordi a Pesglésia de Sant
es degué més a
Francesc», per Mossèn N1anuei
El ket Pere .11.1en lletra da
viat que a Ilur superioritat, a Trens, pvre.; «La festa de Sa!:
tada a Vilafranca e! 28 dagost
l'entusiasme i interès posat en la Jordi, Patró de Catalunya (1
de 1384 recomana a FraBernat lluita. Es
Mare de Du de Montserrat, Patrona de Catalunya.
distingiren del nostre
558, els diputats la clebren
Armengol, perquè l'any següent
Dibuix de Josep Obiols.
equip 4.1a l t-ta davantera, que
Vilafranca), per Lluís C -amó;
faci stzb-lector del Convent de 'téta Unprtit excelent
-princi
Cabruja; «Els Goigs de Sant
Barcelona a Fra Pere Ttzr.
palment duranuta prirneta part, Jordi» per Lluis G. Feliu «La
(Arx. Cor. dAragó, reg. 1285. i el
migcentre Fonol.:osae
Festa de Santfordi a Vilafra nca»
f. 158 v.)
El resultat.del primer temps
per .J. B. i C.
Tot això iblustrat anit) pro
En lletra des de Vilafranca •fou de 1 a O a favor de la Unió
Madona Sama Maria del Montserrat, Princesa del datada el 25 dagost de 1384 re
Esportiva. Al cap de pocs mo
fusió de gravats.
ments
de
començada Ia segona
nostre poble, Mestressa *r1. la nostra llar, Mare de la nos
comana cl kei Pere 111 a Joan
Combregar General,.
part, el Reus obtingué l'empat. Demà a les 7 del mati,
tra nissaga, gentil Pastora de les nostres muntanyes, us voldríem de Pontons, de llinatge de ca
Els gols foren fets per. Vila
vallers.
la
procfssó del Combregar gene
adreçar amb gentilesa la nostra salutació i amb humilitat la nos
(2), Soria„tlo (2), Segon,
(.Reg. 1284, f. 117 i 154.)
ral que farà el següent curs: P.
tra pregaria.
(dé «free •kic»),. per la de Jaume
I; carrers de F
J. B. í C.
Som els vostres fills i els vostres servents que volem viure co
.Unió, i el del Reus fou fet per
Ponent, S. Pau, P. J Anselm
bricelats pel vostre mantell, blanc com la boirina penjada en les G011111•111.0:1MMIGKOMOIN.••••..
l'extrem esquerra.
P. Constitució, carrer de la
cingleres que us envolten, i blau com una llenca de cel...
Cort P. Vila, i carrer i
de
El reser va de la Unió Es
de Ntra. Sra.,Pas
Déu vos salve, Maria!
Ram
portiva va vèncer a Esparre
socigai
'carrers
de
sate Alcover,
Ge
Aquesta és la salutació que cantem cada. dia i que ajuntem a la
guera un equip d'aqueIla po
neral Riego, Amalia. General
blació per :3 a 2.
dels nostres avantpassats: els pelegrins que penitents pujaren a la
•
c
Rambla St. Franes
Cortíjo,
a
camp
del
Cata
vostra muntanya, els monjos que visqueren al recer del vostre mo
Dijous, dia 28
lunya de 1.es Corts, tindi à lloc St. Pere, •Cort, Sta. Maria, P. de
A Ies 10 del vespr,
nestir, els pobres en pietoses romeries han pujat al vostre cambril,
Sta. Maria i entrada pel portal
el partit semifinal de les elimi
i han petjat els corriols que znenen a la vostra Cova... Déu vos salve
natt'n-ree entle carnpinn,,. S.en
major.
• Els
Maria!
frontarn els eqUiP.S C. E. Vi
senyors que desitgir assis
tir-hi trebaran atxes a la Sa
Pregueu per nosaltres! Que sía el vostre poble, reialme on hi
Conferència
lssar—U F. Vikfranca. .
•Els equitN eliminats en els crist18 de la Basílica.
regni el vostre Fill Jesüs per la Fe i per l'Amor.
per
A. guisa de resposta.
.partits celebrats són: Mercan
Que sien innocents els nostres infants, pietoses i znodestes les
Antoni Guasch, de la «Gaseta de
tthifiEL LOM
COLI_
til; de Sabadell; I3atlló, de
nostres donzelles, purs els nostz-es joves, cristians els nostres es
Vilafianca»
estant diu que Acciò
C. E. Sant Vicents de
posos.
•
Castenet; F. C. Súria; C. D. perd el terrips. Suposant cue ai
Feu florir la paraula honesta als llavis, la pau a les llars i la
ei
Tema:
Torrasenc, de La Torrassa; xò sigui cert i suposant que
justícia en les lleis. Sien ubèrrimes les nostres vinyes i granats els
«Balón C.talan»
senyor Guasch sàpiga per quèho
ANATOMIA
ho diu, cal remarcar que 'iorn és
blats dels camps, que no s'estronquin les fonts, els rius í les tor
Resten els dos, que s enfron
taran derna,
C. Mollet.
ben lliure d ptdrel, si
rentades.
plau. Per tant, l'afirmació del
Alceu, oh Senyora! la vostra ma íbeneiu les animes, les llars,
F. C. Vilafranca, 4
Gràcia, i
senvor Guasch resulta mo!t gra
les ciutats i els pobles.
el
Gràcia
va
en
L'equp
que
tuita i àdhuc una mica sense
o
Sía el nostre poble, poble de Seny, de .Treball i de Fe...
viar per jugar contra el Vila
solta. Que nosaltres perdem el
íranca ni era equip ni era el que tem ps? Procuri el senyor Guasch
va alinear quan el nostre
aprontar-lo, perquè nosaltres
anar a Barcelona. Dit això, quan hem notat que ell el perdia
PLOMES 1h1ESTRES
mlimrea
ringú no ha d•estranyar el re no hem pas dit res. Eii aquest
sultat, car l'equip del Gràcia, món, tothom baixa les escales
Iiibre de la 1 Ex
ultra no ésser complet, era for
de la manera que vol, com deia
posició del Penedès. És un mat per ejements que tan po
aquell home que caigué al replà
bell volum de 180 pagines molt dien ésser del tercer tearn com de dalt de tot i les baixà rodo
ben imprès„ i de presentació uns
si
quants arreplegats.
lant, la qual cosa vol dir que
Com la fror esclata i se la talla Job -c.XIX qúell quí fou •Príncep í Rei ja
e1egant. lluu una portada di
Que un ctub de la .categoria el senyor Antoni Guasch les bai
no és reconeix pas. Com aquest buixada al linnleurh
per Jaume del Gràcia encornani la defen a xa d•una manera, nosaltres les
ALB, orb, desdentegat,neix paisatge que vacíl'la í del qual Busquets. director de la nostra del seu prestigi a un
equip com baixem d'una altra.
1 les soles línies essencials es des
i mor rhome. Dací
Ecola d Art, conté mants boi - e.1 que vingué d.umenge a Vila
Altrament, trobal iern moh
ell pelegrina. Tantost apareix es taquen de la< nit que està a punt xos i mukitud de fotografies. franca. és una co.tt inver,em
bé que el senyor Anto ti Guasch
de confondre-les, rhome despu
redreça í, llavors, es veu madu
de.1
llibre
és
el
índex
següent: blant. EI públic va al camp en
recolzés la seva afirmac'ó da
llat de bell nou, tíntineja ans
rar les seves faltes sota les pal
«Pròleg»; «Crònica», pr.Josep
lluernat pel norn de l'equij) que rnunt argumentacions. l.s a dir,
mes de la seva cabellera, i els crenfonzar-se.
Armeng-o'; «Avant-projecte d.
hom anuncia, i després es troba trobarlern lògic que I•esnient31
seus ulls com remullen la polpa
uns estudis penedesencs», con
de
-que ei nom no fa la co,a. No senyor discutís puntsvisui
posaràs damunt la taula els pans de
de les seves galtes, i com les se
ferència inAugural per Josep
sabem el que la Junta del Via
XXV.-30
nostres, articles que 11, 11.1 publ
proposició-Èxode-c.
ves dents brillen.
«Els
tí
nits
del
Pene
Estalella;
franca va fer, però ens semlya cat
palcsat
Fa bo de veure'l partír. L'au
Hi ha una platja, on creix el dès»,
per _inume que el que proced:a era no pa
eii
bada rha vestit en l'abril blanc blat, enllà de la qual hi ha Yin
It
Vilaro i Ribe?; «Els facors de
d'un equip que kmps» que ell diu. Icrò
gar les d
i blau. Aquest jove Príncep a
finít íés la Taula de rAltar on la produciti artística», confe
no era ni de bon tros que amb (Aceiò pe•d el temps». 1
vença. A cada pas lí sembla que
hom menja ans crembarcar-se.
rènc'a per Manuel Trens i Ri
el Gràcia s•havia convMgut que Aquest to setc ències, d
s'emporta el cel i la terra. La se
0 joia, la de voler traspassar he,.; .Influència d V•affeanea
ning
escau
va pregària és un himne a aquest aquesta línia per anar a aquesta del Penedès en la C.Itrtlunya
el pilt de diumenge, 110 explc tres, n demoNtra
país temperat i propici a reclo
terra promesa, les soles obscure
moderna». per Fran,•e-e Pu
t()titom v.iè.!.et dt fraudai: la
ii11lCtiiiitit
sió dels ous de fera.
tats de la qual, testímoníen la jols; Reculls d'article de Prem
unta del Vilafranca. el públc,
As,ociació de la
Però, a migdia, canvía el pa
glòria de Déu.., Núvols ombrius se; «SeccióbibliogrAfica», per
fins potser els jugadors que
sociact
ca — F.. Collet:rt
norama. E.1 Príncep esdevé Rei. beneiu el Senyor.
P. 13.; T:\L)tes gràfiones de 11-ix - vin;fueren. als qua s el. tizb.en
mes
VUs•ca c.,rrsOrtiit1t al
Els raígs del sol teixeixen el seu
fer creure que havien de jugar
FRANCLS JAMMES
posició; Catàlr•g; Taula.
mantell. Camina per les planes
D'a luest llibre se n'ha fet contra un equip de quarta Ca
J. de P. Trad.
de restíu rosa, groc i negre. Ran
un tiratge redtat. 13,-r aquest
ja que de
l
dels camins veu els jardins que
motiu es ven Irà a 7 50 ptes.
rto es compt èn com van gosar a
Sa'a
de tant exuberants llurs reïnes es
el
el
Qui
vug.ii
podrà adquirir
vinclen sota la flora. Entra en
a la Iiibrer,ta Pujol. D toies
incompliments de
quals
manere,. el preu que s'ha fixat c,•ntrac'‘e haut ttn d ésser cas
equest recés i creu morir-hí de
rricklr, B.:ethoven. •
no e not considerar car perquè tigats per la Fed-!ració. I a Jun,a pura,
plaer.
tr.
uch. Bocchet
Després, heus ací la vellesa.
a
qui p.)sseeixi al Ilibre posseïrà del Gtàcia va donar gat per Bach i
Popper.
ebre a Vilafranca. i aixòno
Ara és la fi 1c rAuturi ne. del
la d 3c,imen!a.ció més completa
Libre
de la vid3 i del vestit amb
que existirà de la I Exposició s'hauria de poder fer així com
!!
així.
l ll
les pelleringues de rombra, a
d'Art del Pcmedès.

pERE

111 en lletra escrita
des de Vilafz-anca el 13 doe
tubre de 1356 mana que es detin
gui el seu joglar Joan Parés, que
vol marxar a Xipre sense permís
del kei.
(Arx. Cor.d Aragó, reg.1136,
f. 104 v.)
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— Llavors per la sembra
totes menes.

BESOLÍ

SASTRERIA

Convida els seus clients 1 amics a visitar les seves noves vitrines,
on exposa el més 'selecte en
NOVETATS 1 MODELS PER A PRIMAVERA,

Especialitat en aufals pesat per
màquina sense cascuta garantit.
Zulla, trepadella, mongetes, naps,
escaroles, cols, rernolatxes, ete
Sorrins i ràfies
Vagons de fems a preus redu'its
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Neerológica.—Di 11.tilS MO
LlilY.re de la 1 Exposició d'Att , II COnr0,i;3! ainb els Sants Sa
del Penedès, seara pos•,,tt iAla ven
En .losep Parellada i
graments
i du
Montserrat. D•jous, dia 28 a les
da. És un volum magrific
m'ss que honra editor i impres o-. 8 del matí se celebran els fune
rals a la parroluia de la Srna.
de
debo
la
ofrena.
AgraYin
Trinitat.
Exereleis espirituals.
Trame'tem a la família del fi
nat el nostre condol.
Es practicaran des de el dia 27
mes
som
a
la
Ca
del
al 30
qUe
De viatge.—Dirnecres cl`a
a
pella del Coliegí de Sant Eties
questa setmana sortiren cap a
del
Rvnd.
P.
Francesc
càrrec
Rorna les vilafrnquines Na Car
Ferran, S. J. Demés d.altres ac
me Boada .i Camps i la seva ne
Mis
boda Na Maria -Teresa Ber ttan i
tes,hi haurà al mall a les 8,
a les i I,
a
les
meditació,
9`15,
Boada.
sa;
No cal dir que les hi desitgem
plàtica; tarda, a les 3 3o medita
La
a
les
conferencia.
felicíssím viatge.
ció,
6130
plàtica preparatòria tindrà lloc
F.n.tbol.—Demà el Vilafran
a les 630 de la tarda del dimarts
ca jugarà al carn p del Sans contra
ila comunió general el dissabte el G.rano:lers, en partit de cam
ales 830.
pionat.
La Superiora, Comunitat i la
Sagristanes del Roser.
junta del Rober «Jesús pobre»
Han estat nomenaJes sagt istanes
als
estnentats
ex.erci
conviden
de la Verge del Roser de la Ba
cis.
sílica de Santa Maria Na Ramo
na G.Ii i Gi!i i Na Marta Magda
Conferènela.— Per tal de
lena Bertran i Valls.
dedic3r-li
me
L'enhorsbona.
poder
l'espat que
reix, cosa que avui nO ens fóra
Teatre.—Aquest vespre ac
la
Conferència
va
tuarà
al Teatre Principal la cons
que
possible,
donar a la Societat «La tririci
panyia caralana que dirigeix En
Joaquim
Montero, i de la qual
pai» en Josep Coll i-Creixe.11 so
fOrtna is'r tt. l'emirsellt :3•:tr)r En
bre «Les Escoles graduades que ,;(_, Borràs.
A més d'aquestes
convenen» no l.a ressenvarem
d ues ligut es preeminents del
lins a la setmana entrant. De nostre teatre,.-:
en Pmesenta da cornpanvia 6. ments tan se
asoment direm només que va
iceres
com
l'Emílía
Baró, la Ma
esser un éxit. El conferencjant va
ria Morera, la Pepeta Fornés, En
exposar una munió dencei té.d, s
P-trreeso, etc. Representaran la
idees sobre pedagogia i a ex
darrera producció de 1`1gIéS;es
plicar les excel•'è•scies de les es
«La Ilar apagqda.»
coles grad.uades. El públic, nont
Sardanes. — Contractada
brosíssina, va acollir les paraujes
i de
d'En Coll a Inb calorosos a pla tt • pel Folaent Sardarnsta,avui
mati. hi haurà a Vilafranca
ma
diments.
«La Principal» de
—La pròxima co:tfe ència que la cobla de
LlagostPra. Tocarà. sarclanes
es donara a la mateixa Societat
cLa Principal » s'ha de celebrar a la Asmaciació Calidlea aviti
En aquesta sessiò s'a
eldijous vinent. Anirà a càrrec vespre.
del Dr. Manuel
nunciarà el lloc on tindran les
López i Coll qui
ballades.
dissertarà sobre A natomia. A - altres
als ea
questa conferència, així com les
Per a regar
es feren les
rr<!rs.—DimecrLs
demés que seguiran sobte temes
ca mio
mèdics. aniran iliustrades atnb pritneres proves de la
profusió de projecclons.
neta que l Ajuntament ha ad

--.4004,

MQUIH

I1UI161SdiVePSOS

AMERIÇA

al seu amo, veí d'aques
Es donen lliçons. No és necessari r FALTA
ta vila, d ençà dl dr:u de Març
la
Màquina.
de
portar
passat, una gossa perdiguera
Sta. Magdalena, 35 - Entressol. pèl b!anc, 1 taques color de ca «111«1«11111
nyella.

quit it per a regar els carrE:rs de
la vila. Les eSment;+deS proves
foren satisfactòries.
1•••••1•1,110,1

— QUEVIURES i demés arti
cles que serveix !a casa

¡ÍOMt RIB(15 13nflbl

Es gratificarà a qui en doni
raó. Carrer de Ciascar, 16, pri -

Eclikarcl Quer

Mestressa de Primera Ensenyança
Lliçons particulars i collectives

mer, segona.

ConstitLció 35, Te!éfon 330, són
recomanables per llur excellent
qualitat 1 preus aventatjosos.

Carrer General Prim, 1

— Bonica 1 espaiosa habitació a
punt cèntric, per llogar.
Raó: A la Impremta del periódic.
— Es necesita una dependenta
pers botiga.Es indispensable que
sàpiga llegir i escriure.
Raó: E aquesta írnprernta,

Olis €11.‘ liva

— BAIXOS amb cup per llogar.
Carrer d'Arrà'ia, 43.

ARTIS SAV.UAVII
Magatzem: Carrer do St. Ferran
Telèfon, 129.

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

Capses de paper i sobres a

S

UNA PESSETA

mar

br.

Josep

"41.ft Rarnon

Impremta Esteva.

Escarció

A.MONTIA , Dentista

Aribati, 5,1rincipts1,2.3,e5querra Consultes: de a 6- Barcelona.
del Penedès.
Wà, 7 els dissabtes de to a t Vilaft anca
DAALALTIEs
Secrecló iatmn
Ilisterisme. epi
Retraç de desenrotllament infantil:
joveneixement i Operació de Steinach.
lèpsia, psica.sté
Nutt ició, Artritisme, Diabetis i Obesitat.
nia i paràlisi.
•••••1101•1111•11M«.0ffllitiM9•2.:.

té un gran assouirn2nt de gène
des del niés
res pel proper
barat al més bo, de maneça que
el qui vulgui vestir bé. elegant 1
econòmic que visiti aquet cente
nari Establiment i indrà la garan
tia de la rmIxima perfecció i bara -

Rambla. de Nostra

Dentadares sense paladar.
Treballs sistema anie.ried.
Extraccions sense dolor.
Orificacions i empastos
de totes classes.

Profe:or. en 'jarts
Ex alumna de l'Hospital Clínic
de Barcelona

Tarragona, 18
primer, segona. Vilafranca.

Carretera de

Prens econòmics.
Cunsultes gratuites.
AMB CENSURA ECLESIÀSTICA
imp.P.STEvA.-TEL. II5.-VILAPRANCA

r .4*••••0 1•11••••=1414•11181116.41/011/101011.

.

SULFAT

Dona, 37,

pral.

de EsceU

ratu.
8/~=~~,.,

— Bareelona.
Pelayo, 30-1.`.
Tel. 2.042 A.
del
A Vilafranca
Penedès, con
tinua visitaut tots els dies de

6thouna Solé

Ea Sastreria CuOs

zzarce.MSCIffiCW1,«««.1.

SULFATADORES

Hi ha un pati amb caseta,plan
tat d arbrets fruiters, ceps i flors
i un pou abundant, als afores de
la vila. Es vendrà en bones con
dicions.Rr,ó en aquesta impt enta.

532,n
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RAFEL JOVER
Consellers, 16 i Cort, 30

DE

COURE

"PFNARROYA"

RISTELLA

1Ú*i
rnes

DE. Ln

.(JN

ÓN SULPHIJR & C.`),

•
c,

1)11)0S111 GIENEIZA I,

'!:21

CO:NIA I:(

SOffiETAT ENOLOGIC\ DEL

,Ni3N
!'
o.

I,A

.\

ENSOFRADORES

PREUS ES;PF.CIA1,8 1>E1••Milical•••••••=1•11..•

A.

GRAN

PARTIDES
"I•Cp.M.

4

ACCIÓ
ilmee

jArEtpiNER rA
_

to

yfriagl

a

11

Pario

A511

rs.T2bri

techt

i

Ferreteria

Carrer de St. Pere, 6 - Telefon, 245
Pianos manubris de tots els sistemes.Repartori d'sctualitat a gust dels
clients.
Preus reduït. - Venda de pianos .de teclat nous les mitlors marques 1500
ntes.
pagats en 33 mensualitats 1650 ples. Garantits.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 l constructors d'obres.
Vidres. Baldoses ete — Preus barattssirn.—Tot rebut directament de fàbrica.

Varletat en plantes de saló, de flors i d'arbustos
Arbres de fruit i d'ombra. Arbres de llavor de totes menes.
Coastruccló icanservíció de jardins. — Exornament de salons.
SANT JOAN, 8. —Vivers: ATENEU, 21
•••••••••••••••=41T.111•111ffilma.. . l•merwmr4n.u4e4fc.

d

Despatx: PLAÇA DE

mie=

il ••1=00.~11.1.1.«.

Tabloides del Dr. Tarp

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

ct3 ..c;

Retnei eficasísaim en les malal
tics del ventrell í dels bu
dells.

RESER v AT

11AINIEI FIGUERAS
A. grihr~,3

Podeu adquirir-se a
Ineies:.

les f;tr

GUAC.11.—Parellada 30
SERDÀ.—Cort 35.

Tel. 334

SERRAT.—Cort
BOSCH.—Cort 19.
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laT.:ozrAr
..«..1.1111111•11.1•M
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IVicblcs i Tallw dc rustcria
Mccànica de LLUIZ FER
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Exposició i venda de Mobles: Plaça de la Constitució, 39. —
Ph'ea de A. Clavé, 14.
Tallers: Carrer de Ponent, 12.

Ventura

1.1.1.10•••1•1110•0......4.

'fo)

Aquesta. casa assabenta la seva elien!da i el
iíhlic ri genera
que demés:ie fer tot el pertanyent al rain d con-trucció té obt•rt
un establiment de mobles de Inxe i de senzills a preus económics.
—

Fidel Vives

Carrer d'En Coll, 5, primer,

•-•
<71
E72:

flublémia Illercantil IllIRO
Curs de 1926-1921
CLASSES GENERAL, en agrupamerts de 10 alumnes maxim,
Gratnàtica Castellana.
Hores
Cà'cui Mercantil.
de 12 -13 1.Iiomas.
de 14-15 i18-19
l
Teneduria de,Ilibt es de 19-'20
CoreNpendència iJern.
Reft)rina tle lietia.
de 20-21
QUeda oberta la matrícula,que es tancarà el dia 30 de setembre,
LLIÇONS, ESPECIALS —Pràcliques generals d'escriptort.
Dicworati:I.— Estenot.Y,rafia.—Transports.—Geografia.-• Comu
nlcacions.—etc. etc. — Restants hores del dia, en clases in
dividua.ls, i en agrupaments de 2, 4 i 6 alumnes.
Matrícula oberta tot l'any.

PMró, Director
Rambla
.11.1•111!«.•••••••It.
•=111•••••••
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Telel'or, 34,3

de Sant Francesc, 27, segon.
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Desaparició completa de les
enfermetats de la
herpè
ar
tides, eczema, impétiga, espe
cialment erisipeles i borradu
res, amb Paplicació de la

FORD
pot .oferir un motor nou per
vell, al reduit preu (10

1200
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Dirkp9.r4intfssim
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Als actuals i
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d'autornüils

czmions, tractors i Iccanic legítims
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EL AUTO UNIVERSAL
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canviar el

Pessetes

lis dels

,

AVIS

no
nir

Mostres gratuites, dmanint-se
a la Farmàcia Laboratori Con

qui

dom Rogen!, 44.—Barct lona.
D-.: venda: a Vtlafrarca, Farmà

qu,

cia de Joaquim Serrat, Cort, 1

110
51 E
tad

EL 1NMEJORABLE

tua

PRPLI.Dr. rum

té,
Nou model ,edan 2 portes.

tra
qu

Si voleu comprar en bones c<,ndiclons sdreceu•vcs a Prntic
de
Agent Oficsi, qui ht renunciat volunt'driament el con:racte
vendes.

ANTONI JANER

107
Lincolr

0,2(eY2iC

Fordson

Atrr0.8• eAMIONEs -TRACTORES

Carretera

Tarragona, 47

Rambla de Nostra Dona, 37, depatx
Sant Pere, 100, 102 i 101, garalge i taller
vILAFRANCA ItEL PENEDE8
. .1441» ••••
és la m4uina d'escriure més
BARATA i més FORTA.
Per encrrecs: Josep Esteva,
Constitució, 13-Teléf01, 115.

go

