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més gran, després de la divina maternitat de nostra
Santíssima.
De Pespessa tenebra que envolcalla el bressol de laVerge sens taca, car el fidel
cristia ignora el lloc i el temps que fou deslliurada Maria Santíssima, sura Ilumínic i
radiant el dogine de sa Concepció Immaculada, definit solemnement el 8 de desembre
EU`S

aquí la

H volgudíssimaprerrogativa
Mare,
Verge
la

del 1854 per Pimmortal Pontífex, Pius IX. Diu així la Butlla dogmatica: «La bena
venturada Verge Maria en el primer instant de la seva concepció, çó és, en el primer
moment en,que, conforme a les lleis naturals de la generació, fou ''concebuda en el
si de la seva mare Santa Anna, fou també persingular privilegi i gracia de Déu om

nipotent, i en atenció als mérits de Jesucrist, Salvador d génere huma, preservada
immune de tota taca de pccat original».
Així doncs corn la primera Eva fou creada en el Paradís al costat de PAdan'terre
nal en gracia i santedat, així Maria, la segona Eva, fou creada, en l'ordre de la ,gra
cia, al costat de PAdan celestial, Jesucrist, en plenitud de gracia i santedat, lliurada
adhuc de la taca del pecat original.
Sobre PArca del Vell Testament, guardada dins del Tabernacle, fulgurava la gló
ria de Déu, amb Maria arca vivent del Fill de Déu fet Home, fulgura des del primer
instant la glória divina per mitja d'aquest misteri de la Immaculada Concepció.
•
Arnb raó doncs l'Església posa en boca de Maria Santíssima en aquesta preuada
festivitat de sa Immaculada Concepció, aquestes paraules
,<Jo m'alegraré en
gran goig en el Senyor, i la seva anima s'omplenara de plaer en rrion.Déu per que ell
m`ha revestit del ropatge de la salut i in`ha cobert amb el mantell de la justícia, com
esposa adornada amb joies».
I encar, amb inés raó, PEsglésia fa a Déu aquest gran prec: ,<Concediu-nos, ja
que la preservareu de tota taca en previsió de la mort de vostre. Fill, que també no
saltres per sa intercessió siguem purs en vostra preséncia».
—
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mAomotisme
I és certa la notícia que des d'Angora
el telegraf comunicú el 4 del corrent,
verament haurú començat la crisi religiosa
de 1Is1arn. Segons el telegrama de referén
Cia el Comissari ci•assumptes religiosos ha
sotrnès
gran assamblea d'Angora un
projecte per a convocar a totes les eminén
cíes religíoses del món islamic i de formar
a Angora un consell .suprem de i religiò
musulmana, a quin fi el govern ha fet una
llista dels més grans teólegs musulmans re
sidents a l'Egipte, Afganistan i a les In
dies.
Jo no sé si aquests teólegs de que par
len són uns verdaders savis o són solament
uns místics, peró dupto moltque siguin uns
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savis en l'accepcib riguro,a de la parau
la. Primerament perque a l'Islarn els savis
en matéria religiosa sobren, car el Corà
és l'únic llibre sagrat de l'islamisme,ques`ha
de creure arnb fé absolutament cega. La
história recorda el fet del poderós Califa,
que preguntant-li sobre el destí de la fa
mosa biblioteca d'Alexanclria va respon
dre: «Si els Ilibres aquets contenen la doc
trina del Corú, sobren i sthan de cremar,
i si contenen doctrina adversa, com no hi
ha més veritat que la del Cora, també han
d'ésser cremats» i així deixa d'exi.stir a
quell tresor de la sabiduria més preuada de
Grécia i Roma paganes i adhuc de moltes
generacions cristianes.
Peró suposant que els teólegs de que
parla el telegrama siguin hornes verdade
rament savis, aleshores així que comencin
esbrinar les faules, llegendes i mites que
cont el Corà. del llibre sagrat de PIslam
no en quedarà res, perque és irresistible
a la més lleugera crítica, i els fonaments de
la religió mahometana quedaran del tot
enderrocats.
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jo crec també que aquest racionalisme
hora de lú gent
que s`ha apoderat a darrera
els mahome
d'Angora, no cundirú entre
tans i no tindrú altra irradiació que en a
assamblea
quests parlamentaris de la gran
influenciats en gran part per les correnties
científiques d'Europa. Aquesta gent com
veu que el cristianisme té assemblees i con
cilis que tracten i estudien els fonaments
del dogma i de la moral,volen fer una cosa
semblant amb I•islamisme per a modernit
zar-lo, confonent la solidesa de la veritat
absoluta corn és el cristianisme, amb la fe
blesa de Perror totalcom és Pislamisme.
Si la tendéncia d'Ang-ora es generalítza
al món de l'Islam passara ço que passa ac
tualment al Japó, que tota la gent de Ile
tres són purament racionalistes burlant-se
de Confuci i de totes les seves ensenyan
ces.
LIOST.
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L'obra de les
Missions
dels anhels mès fondament sentits
del malaguanyat Papa Benet XV fou
l'obra de les Missions católiques per les
.tarre.s assítítiqUes en particular i per a totes
les terres d'infidels en general.
va de.
Sapigut és que el difunt Pontífex
manar a totes les ordres religioses que en viessin religiosos i fundessin missions per
terres de la Xina i del Japó.
Mercès a l'impuls que les Missions re
beren de Benet XV han anat cacla dia ex
tenent-se més i treballant d'una faissó in
cansable per a la conversió dels infiels,quin
nombre údhue avui, dèsprés de vint cen
túries de cristianisme, ès vercladerament
aterrador.
Segons les estadístiques més rescents, a
tot el món hi ha mil milions d'infidels, als
180 milions de protes
quals cal ajuntar-hi
tants, 130 milions de ,..ismútics.i 1.2 milions
Certament
de jueus.
que davant d'aquestes
dades terribles, cal repetir les paraules de
Crist: «el treball és gros i els treballadors
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pocs».
Ans de la guerra europea França era
la nació que enviava més missioners a les
terres d'infidels i era també la nació que
contribuía amb ni;:s gro5,ses qunrititats al
.ostenitrient de les Missions. Exhaurida i
empobrida França amb motiu de la gran
guerra l'obra de les Missions va sentir
mancar-li un gros puntal i sThan tingut de
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cercar nous miss.:oners i nous rnitjants eco
n órnics.
Per a formar missioners acaba ara d'és
ser creat a Patnplona un seminari, i per a
cercar mitjans económics arreu d'Espanya
han.aparegut apòstols incansables que van
arreu treballant i prediCant l'importancia
de les Missions católiques.
Al nostre bisbat hi ha constituïda .una
junta integrada per elements valuosos del
clero secular, els quals han recorregut :al
gunes ciutats importants del bisbat fent
sotscripcions i recullint almOíneS.
Él dia 17 d'aquest més pensen venir a la
nostra Vila a fi de que Vilafranca s'incor
pori aaquest moviment general descam
par la fe de Crist entre tants pobles que
jauen en les tenebles de l'error. i -de la Su
perstició.
•
Ajudant.Déu en el número proper po
drem donar més -detalls.
ge.11~1111:01~E

Les oficines

municipals
1NS fa poc, si neeessitaveu quelcom d'un
empleat burócrata de l'Ajuntament, ja ca
lia que us senyessiu: ran escampats estaven,
entafurats en aquells tres amagatalls on hi ha
via installades les oficines, que bona falta hi
feien uns cartells a semblança d'aquells que
hi havia a Vadvidrera indicadors de la «Font
de la Teula», dient per exemple: Negociat de
quintes, a cinc minuts tombant tres vegades a
la dreta; oficial Sr. Fulano, Sols així hauria
sigut possible orientar-se, de no establir un
cos de guies municipals.
Més, tot bon temps (i no ho diem pel pú
blic) bé que s'acaba, i dilluns de 1.altra set
mana, quedaren totes les oficines agrupades
en una sola habitació.
Prou sabíem que aquest era el
propósit de
la comissió de Governació, aprovat
per l'A
jutament. Emperó sabíem que n'eren contraris
els empleats, i tanta força deuen
tenir, que
fins se temia que l'alcalde Sr. Fuster, no
por
tés l'acord a la execució. Més tot aixo devien
ésser históries, i totes les oficines tornen a
ésser a un sol floc, capaç per a totes. Disposi
ció que trovern molt encertada, doncs aquest
agrupament té mohíssimes aventarges, per al
públic, per al municipi ifins per als mateixos
empleats.
Al públic, poc acostumat a les tasqueres
de la casa, se li estalviara una pila de passe
jade,., fins a lopat amb l'empleat que cerea per
al despatx dels seus afers.
L'Ajuntament tindra un estalvi de llum i
calefacció (que potser representi alguns duros
diaris) i tinc:ra sempre els empleats més aprop
del Secretari, liur superior natural, per a tot
el que con\•ngui al bon servei de la casa i vt
gilancia dels inateixos.
Desapareixen les capelletes, que sempre
donen certa fals:; categoria, fent que el púbiie
a cada recó trovés un superior, un jefe d'ofi
cina.
Capelletes que í,: desaparéixer, impediran,
en bé deis empleats, que males llengües pu
guin atribuir als seus sants l'agenciació d'una
mena cl'afers renyits amb la moral interpretació
de la Llei, incompatibics amb el recte desem
peny d,. carrecs d'uns ol-,Igadn imparcialitat.
Perxó trovem encertadíssim aquest tras
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i més enc3ra el que no sthagi proveït la
nova dependencia de tsncats semblants a a
quell d•Hísenda que costa 600 pres. i que a
l'últim deu haver fet cap a !es goles en espe
ra d'un lloc d'honor el dia que es formi un
museo municipal, al que podria figurar amb
un Ileireret que fes recordar el preu
que cos
ta i el nom de quí l'encarrega, per a
enorgulli
ment dels• seus descendents i servir d'exem
ple d'economia municipal.
X

OTHO desitja la felícitat,per6 no tot
és. La moralitat dels
actes humans prové de •la ordenació llur a.•
Déu. Els actes què nò s'ordenen a rúltim
fí, per al qual hom ha de fer.totes.les Co
•
ses, no •Són morals..
La criatura ractonal conformant-se en
elS seus ac_teS•,amb la.voluntat klés Dèu., rea
'.1itza l'ordre gue -Déu vol; amant aquest
ordre, ama el que Déu ama, Si encara que
realitzi aquest Ordre, la criatura en sa lli
bertat no ama el mateix orde i .obra per
motius independents del!, la seva voluntat
amb tot i executar materialrnent l'acte, no
ama el que Déu ama: vet açí la línia divi
sórut cle la moralitat i de
ítrtmoralitat.
La moralitat de nostres actes consisteix
propiament en la conformitat explicita o
implícita de la voluntat hurnana amb la Vo
luntat divina; aquesta perfecció misteriosa •
que. descubrím er els actes morals, aquesta
bellesa encisera que'ns atrau poderosa
ment, aquesta exceisitud• de la qual parlem,
no és altra cosa que la conformitat amb la
•
voluntat divina.
Des de que l'home perd el temdr de
Déu, diu Lleó XIII, s'enderroca el fona
•ment de la justícia, i cadascú aten més a
l`útil que a l'honest.
La moral, per a ésser sólida i resistir
els atacs de les passions i la inconstancia
de la humana feblesa, ha de brollar del cel
i adreçar-se al cel; cleu esguardar niés en
lla del sepulcre, déu Sortir del
temps i ex
tendres a la eternitat; no deu limitar-se a
la petita esfera de la criatura, sino enlai
rar-se a les regions, on habita el Creador.
Confondre la moralieat amb la ditxa,
deia En Balmes, és reduir la moral a una
combinació de calcul. La virtut és més
formosa, quan está tnés unida amb el
sofriment. Sense mortificació, de la qual
l'Evangeli és una continua predicació, hom
no comprén pas l'encís de la.virtud, ni el
secret de la perfecció.
La moral católica, que és la més excel
sa i sublim que existeix, no
menysprea.pas
la vida present, sino que al contrari la su
blima, donant a cada instant de temps una
valor per a la eternitat. Es per tot
açó que
és digna de regnar sobre la familia i sobre
la societat, presidint la resolució dels ac
tuals problemes, qu. trasbalsen el món.
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Josep Sal vany i
—
satiea
6 - "I'Pléfen.
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n005
a dos quarts de to de la
vetlla
. Valcalde Sr. Fuster va obrir. la sessió.
•Ili assistiren •els regidore Srs. 1.V1tr6,
M'itjans,
.Parera, Vives, Abella, Alsina,Solsona,i Cam
pama.
. .,
. ,S'..aprovà l'acta de la sessió anterior. . . Comunièats rebuts.—Es dona •compte de
un del diputat de la Mancomunitat
'N'Enric
Ràfols,. agraint el vot de gracies que lie6-nce
dí l'Ajuntament13. els seus treballs• eir la
cur
sa Penya Rin; i altre del coronel
tieUegi
ment de Montesa, D. Carles de Leon, remer
ciant les atencions que rebé el seu
regiment
en la seva estada a nostra Vila en
.les,,nnanio
bres que practicava.
Acords.—Se prengueren els.segt.ientS:-ad
herir-Se: i aprovar -les conclusions de l'as
samblea d'Aj'úntani.ents d'Espanya celeb.rada
a Salamanca; .aprovació de la
distribucjo de
cabals del corrent mes i el
pagaMent,c1.55
.ptes. a En Josep,. Cols; 20 a En M.
Mallofré;
309`90 a En Pere Colorner i 1516o a En Mel-.
.cior Baltà.
A. infor;n2e,--A la cornissió de, Finances
hi
passa• una instancia de Riegos i Fu.erzas del
Ebro,..S. A. per a installar' un depósit de
oli
.
•
•
..
A Ja de Foment:.una sol•licitud
d'En Pau
Soler per a fer obres al carrer d'Arnalia
17,
una (.1,17,.n Ra.mon Trabal dbres a la
plaça
de Jaume .1, i5,i una de N'Antoni Carulla
per a installar un motor'al. carrer del Pro
grés, i, que s'acordà també s'exposes 15 dies

Dimecres

allpúblic.

Permisos.—Es concediren a: En
Josep
.Montserrat per a empaltnar .a la
clavaguera
dél carrer de Santa
Magdalena; al Casino
Unió C.omercial per a obrir .un balcó a
,1a
. raMbla de Sant Francesc 25, ia En Joan Hill
per: a construir al carrer de Misser Rufet,
núrn
ada del vi a
Barcelona.—S'aprov
a l'acord pres en la reunió d'a1
caldes del districte,a fide recabar de
l'Ajunta
ment tregui els drets d'entrada al vi o be
po
si un tribut segons la graduació.
Les subsisténcies.—E1 Sr. Parera
anuncià
que s'establiran dos flaquers que donaran el
pa més barat que la Panificadora.
També assabentà ,haver-se
presentat un
venedor de carn amb el propósit de donar-la
més batara i que sollicita
poguer vendre fo
ra la carnieeria, perque no s'hi
cap.
Es promogué un ilarc debat,
acabant fe
licitant-se als nous forners que ofereixen do
nar el pa més barat i que el
regidor-inspector
de places cumplirnenti l'acord de
traslladar
les peixeteres al mercat de les
gallines i així
quedarà més lloc a la carniceria.
El repartiment.—E1 Sr. Solsona
—diuque avui, ja enterat, deu fer constar,
que el
Sr. Miró formava part de la comissió
d'Hi
senda, quan la cornisió va proposar s'anés
al cobrament del reparto pendent. 1
afegeix.
que contra el repartiment unicament es
presentà un recurs, el qual fou clesesti
mat.
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Lapreaó.-_passá a la cornissió de Foment
un prec del Sr. Abella interessant
unes obres
a la presó. També s'acordà
gestionar que un
departament de la presó cedit interinament
al quarter, sigui retornat.
Seguidam sessió;ent
acaba la
cren
les 12.
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!ce g

d'Esport

Les c-omissions
dzi

repartiment veïnal

rbós del Penades
El dia 13, amb motiu de les fires i festes
de Santa LJtcia, a dos
quarts d'onze del matí,
tindra lioc un sensacional aconteixement ci
clista, al magnífic velódrem de
l'Agrupació
Deportiva.
Hi haura una cursa
internacional de dues
hores, a la americanai matchs de
persecució
I velocitats a pista partida,
Hi figuren inscrits diferents
campions del
eiclisme ultra notabilíssims corredors.
Amenitzaran les curses una renombrada
banda de música.

Campionat de Tarragona 1922-23
RESULTATS DELS PARTITS DEL
DARRER DIUMENGE
Atlétic Vailenc, I
Reus Deportiu, 2
Tarragona, 2
Arbós, 0
6
VIlafranca,
Ibéric, 1
Al camp dels primerament anomenats.
IBÉRIC

TORTOSA, 1
VILAFRANCA, 6
Com anunciérem en el darrer
nombre, el
diumenge proppassat enfrontaren Per
prime
ra vegada en nostre Camp
d'Esports, en lluita
de Campionat, els dos Clubs
que
encapsa_
Ien
La expectació que havien fet
reviscolar els
cartells missatgers d'aquest
encontre, es pa
lesa omplenant-se d'una faisó
desacostumada
el terreny de joc.
El partit en si, fou
pobre, negativament
pródig en emocions. Desposseir l'«Ibéric» de
ses unitats millors el vegérem
presentar-se a
la lluita voluntoriós,
emperó mancat de corat
ge; convençut d'una derrota.
Sis voltes es ressentiren les xarxes
torto
sines, al fruita la superioritat innegable dels
nostres.
Quan mancaven pocs moments
per a ter
menar el joc assoliren els blanc-blaus el
gol
énic de l'honor.
Representaren a 1,«Ibéric»: Ramos,—Mon
tagut, Abellé,—Castellé, Gordon,
Climent,
Pons, Cid, Campos, Nolla, Rodríguez.
Defensaren els colors vilafranquins: Saba
ter I1,—Ametlla I,
Paullno,—Almirall, Saba
ter I, Ferret,—David,
X, Guasch, Atmetlla 11,
Jover.
Cuidé de l'arbritatge el Sr. Hertzer amb
tota imparcialitat.

PARTITS ASSENYALATS PEL
DIUMENGE
Valls Deportiu—Ateneu Tortosa
Reus Deportiu—Gimnastic

Tarragona—Sitgeta
Arbós—Vilafranca
Al camp dels primers.

LES

diferentes comissions que han de
confeccionar el repartiment veïnal, vo
tat per l'Ajuntament i Junta
Municipal de
vocals associats, per al corrents
exercici,
les integraran els següents
senyors:
Comissió de la
part real
Vocals nats: Josep M.
Graells. Carles
de Meiy Calvet, Joan Torres
Casals i Joan
Olivella Almirall.
Vocals electius: Joan Ibern,
Joan Valls,
Josep Montsarro, Ricard Poch
i Josep
Batlle.
Comissions de la part
personal
Parróquia de Santa Maria.—Vocals nats:
Doctor Joan Badia, Pvre., Antoni
Galtés,
Josep Freixedas i Josep Trius.
Vocats electius: Félix
Freixedas,
Jau
me Gili i Josep Cols Artigas.
Parròquia de la Santíssima Trinitat.—Vo
cals nats: Doctor Antoni
Ventura, Pvre.,
Geroni Rauet, Silvestre Mata
i Josep Mas
caró.
Vocals electius: Joan Pau
Bonet, Jo
sep Comas i Ramon Senabre.
Sens diu que hi ha algun dels vocals
e
lectius de la part personal, que no vol ac
ceptar el ca.rrec.

Testa de la Immaculada

ENVerge Immaculada,
celebració de la

tra

festivitat de la
Patrona de nos

Associació, el Consell Directiu ha
organitzat per avui, els següents actes:

Ales 8 missa de comunió
general amb
pWica preparatória, a la Capella dels
Dolors de la Vila.
I a 214 de 10 del vespre, en nostre estat
ge social, una extraordingria vetllada
teatral a cà'rrec de l'Elenc Artístic.
El Consell es
complau en convidar els
socis als esmentats actes,
esperant llur
assisténcia.

ANTIGUITATS

Parróquia de la Sma. Trinitat.
Avui comença el solemne tríduum de prepa
ració per a la festa de la Puríssima, conti
nuant demá a un quart de 7 del vespre. Diu
menge a les 8 Missa de comunió general amb
A dos quarts de 6 de la tarda, solem
níssima festa dedicada a la Immaculada, amb
Rosari, Trisagi cantat, sermó pel P. Ceferí
de Granollers, salve solemne i besamans.
Pendran seient als peus de la Verge, les se
nyoretes Na Balbina Moliner i N'Anna Ja
né.
Durant aquestes solemnitats la Verge
un riquíssim vestit i un formós mantell,
ofrena que fan les distingides
senyores Na
Antónia Jané de Miquel i N'Antónia Cor
tina de Güell.
1111
1111
Natalici.—Dilluns infanth un robust
nen, l'esposa del jove N'Amadeu Bander
berg.
L'enhorabona.
IN1 Ile ei
Demani's a tot arreu i a la plaça de la
Constitució 35, Casa Quer.
— La easa «Quer»
partieipa haver rebut
reseent fabricaeió:
Café Malte «Natura».
Fariva de civada «Natura».
Puré de fasols «Natura».
Recomanem nostres especialitats en maca
rrona especials per a guisat italia i el eafé to
rrat sistema cubé.
— CASA PER VENDRE al carrer de
Puig
moltó, núm. 12, cotnposta de botiga i tres pi
sos.—Raó: plaça de Clavé, míni. 15.
ffi
— LLET ClONDENSADA marea
«VAQUE
RA».—Representant: Josep Colomer, Font 13.
— Viseteu «Les Novetats) de la Vda. de A.
Olivella i GIalimany i trobaren iin immens
assortit de calçat de senyor i senyora, els ul
tims models de la present temporada.
Assortit extraordinari de calçat per a esport.

Benzina a 70 céntims litre
SAMMATITN1
Prat de la Riba 26 i Palma 11

NOVES
Als llegidors.—He
avençat un dia la
sortida d'ACCIO, amb motiu de la diada de
la Immaculada Concepció de Maria.

Basilica de Sta. Maria. —
Aquesta
tarda, conforme detall.rem en el número
passat, tirtdrá lloc la solemníssima festa que
l'Arxiconfraria de les Filles de Maria cele
bra en obsequi de la Verge Immaculada.

Rocas.

Es compren robes de seda, joies, caixes i
altres inobles, escultures de fusta i
pedra, fe
rros forjats, quadres,
plats o plates, esmals,
etc. ete.al taller d'eeultura de Joan
Bonet,Fe
rrers, 43.
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Nocrológioa. — La enfermetat que a
greujava la mare de nostre volgut amic el
Dr. Lluís Urpí, Pvre., dilluns
tingué un fatal
desenllaç. Confortada amb els Sants Sagra
ments Iliura la seva a.nima al Creador des
prés de sofrir amb exemplar resignació pe
nosa i llarga malalria.
ACCIO s'associa al dol de la família •de la
dífunta i testimonia al Dr. Urpí
l'expressió
del 110Stre mès sentit con .lof.

— Els que tinguin caixes
antigues; o vul
guin comprar-ne alguna i desitgin fer-se-la
restaurar o eonstruir-ne un moble combinat,
poden dirigir-se al carrer dels Ferrers, 43 ta
ller d'escultura de Joan Bonet, qui per sos
coneixements teórics í practies que té dels es
tils, és l'iíuic que pot fer aquesta classe de
treballs,fent que el moble conservi són estil, ó
caracter i antiguitat.
elee.fter1~~~111,113~1~~

Articies per a

o

construnIons

LÀIY

Dibuixos nous.—Qualitad superior
Gran assortit en classes
económiques
Escales de granit.

JUAN

CORAL

Rembla 33. Teléfon 103.
Tothom qui faci ohres deu consultar
aques
ta ena.
IMP. ESTEVA. - TEL.115. - VILAFRANCA.
.5==nranstr~2.-Gicat214~M
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A.NTONI JANER..-Aget au torii znt
lafr;tilen.
(.=
tic
uni vünsal

pt,r

G AR A rr Gri E

'F'2115

Digna(earretera

Turisme sense arrencada . •.
. 3.575 ptes.
Turisme sensearreneada
Ilantes
desmontables . . . . . . 2.710 ptes.
Turisme amb arrencada i Ilantes
desmontab'es . . . .
. 3.910 ptes.
. . 3.435 ptes.
Voiturette sense arreneada.
Voittirette sense arrencada i Ilantes
3.570 ptes.
desmontables .
Voiturette amb arrapeada i llantes
3.770 ptes..
desmon tables
5.240 :.tes.
.
Coupé.
.
.
.
6.175 pres.
Sedan.
Chassis2.645
sense- arreneada
ptes!.
Chassis sense. arrencada i ilantes
. •
. . 2.780 .ptes.
dEstnontabtee .
i !la
Chassis amb arreneada
• . . . . . 3.020
desmontables
ptes.
Chassis eatnió sens arrencada amb
maeissos o neumatie darrera i hantes
. . . . . 3.450 ptes.
desmuntables .
Chassis camió amb arrencada ainb
maeissos o neurnaties darrera i
3.730 pies.
llantes desmontables .
.
4.260 ptes.
Tractor Fordson .

N;\

Representant: J. CORAL
Font, 1 - Vilafranca

JOSEP .TORRAS
• SASTRE -MODISTO

Font 13-2.° Vilafrauea del:

Reparació d'autos, rnotos
motors industrials.
neumaties, eamares i
grassa de totes elasses.
Automobil, de lloguer per •-•
a excursions.
Rapidesa-economia.

Vendade

Tabiolckz dol Dr. 12rp
Remei etteasíssim en les malal
ties del ventrell i dels bu
dells.
Poden 'adquirir-se a
macies.

Aquets preus són franc bord Oadiz.
A aquests preus han d'afegir-s`hi ptes. 250 pels nólits de- Cadiz

•

Penadés

$,EnnA
Carrer Sarta
de Vilanova)

DES DEL .19 DE SETENIBRE

PREUS VIGENT
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Tusteria mecanica couirucció
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thica casa montada amb maquina,ria moderna
rnu nxo i mes1itqüe en cap altm FUNHEAMA
TOTS ELS
GusTros
CORONES PER
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OLINA

W.13

LICOR .DE.MODA, reconegut com el més delicat licor en tot el
laborat baix formula del molt reverend P. Abad, eistereiense, Henry
Lubbre. 1nsuperable estornaeal d'herbes aromatiques,
VENDES: En establiments de Queviures, Cafés i Fondes
Fabricat a Tarragona
Verdader licor dels frares.•
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Tallers i despatx: CLASCAR, 13. TELÉPON, 49
Depósit de tautE: 1-LASSA DZ JAUME l, 3.

PromptItud
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COSAL

ileinandes

al

Reprosentant

Glaudi

firga

uarro

Sant Pere, 116.—VILAFRANCA DEL PENADÉS

Concessionaris per tot el

J. EGIIEVARRIA i e.a
Sulfa,ts

iglesiasi '18TCÓS

Provença, 242

— BAI-WELON'A

ABAT
J/n5;

Froductes enológics

I'rimeres materies per a adobs.

món: §rs.

Ftrcra "Wols

Calçat fet i a la

de coure

itrtllorr; l;ic.

1r t;
•

'leikfon,

'.31

ii^,ambiatde,S. lhancebc, :0: VFkC
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Plaça de Jaufte I, II.

