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La tirania

VILAFRANCA DEL PENADÉS 12 DE JULIOL DE
I92.
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Galleotto fu il
librow «Dant»
EL

Dant ens dóna el procés, la tramita
ció cPaquesta forma de davallament
fins a l'abistne tenebrós, a la porta del qual
escriu aquell terri.ble Lascíati ogni espe
ranz3, Galleotto fy 11 libro, i s'hi pot afegir
Galleotto chí Io escrisse. Trist ofici el de
Galleotto, trist i tan estès!
Avui, estimat lector, deixarem de ban
da tót aquest munt de galleotti mes o menys
disfressats, que surten a diaricom torren
tada immensa cPaigties infectes, per fi
xar-nos en un de sol, molt e.stés, mo!t ad
més, moltsubtilíssim i d'universals conse
qtiéncies; ens circumscriurem al piló im
mens de paperam que escampa pel món a
questa vella sempre jove i activissima le
pra que s'anornena la Moda; trascenden
tal per la seva extensió i forma, que s'es
muny i fi'tra per tots els indrets i recons de
la Terra.
El món té el seu Princep; Jesucrist en
dóna testimoni en l'Evangeli—ara em sot
meto al Príncep d'aquest món..—; i el
Príncep és, corn cliu en altre lloc, el Dia
ble, Satans en persona. Com a Món tots
sabeu el que s'entén. El Món és, aquest i
aquell, pel qual Ell ni volguè pregar abans
elsanar a morir; —No prego per aquest
món...—Es el Món de qué ens parla la Dcc
trina Cristiana; és un dels tres enemics de
l'.nima que assenyala: Món, Dimoni i
Carn, i a parer de Perninent P. Faber, el
mès temible de tots, perqué el seu esperit
—Pesperit del Món—prepara les caigudes
de la nostra ànima, tant, que molts dels
que slhaurien barallat an-b ,éx't an-113 el
Dimoni i la Carn, no tenen prou valor per
sostreure's a la influència del Món, i a
quest prepara la caiguda. El Món amb les
seves n'ffiximes, amb les seves pompes i
vanitats, trontolla les Élnimes més ben
trempades arrossegant-les pels seus ca
mins sota Pexperta batuta del rnateix Sata
nàs. La por del ridícul, el no singularitzar
se, el no anar contra la corrent, arrossega
moltíssima gent pels camins de perdició
amb estúpida inconsciència.
Un auxiliar dels mès formidables que tè
el Diable en aquest batibull del Món que
governa, és la Moda, aquesta antiga ra
mera, fidel seguidora i poderosa serventa
del Príncep, porta darrera cl'ella una mul
titudimmensa i universal d'esclaus en for
ma idolrítrica, als quals fa ballar al so que
vol ícondueix pels fins tenebrosos del seu
mal amo.

Aquesta universal institució de la Moda
té, com ja hem dit, la seva gran Premsa;
no hi ha cap altra institució en el món, per
interessant que sigui, avui com avui, que
tingui aquesta arma de tanta eficácia, a
quest exércit de batalla tan nodrit í ben
format, com té aquesta vella meretriu.
Sempre ha existit aquesta lepra, sempre
ha exercit la noble funciò cl esclavitzar
prenent tota mena de formes, des de la
grotesca, fins a la indecorosa; peró els seus
efectes eren abans ‘nfés lents, passaven
quasi cewúriess sense canvis sensib!es; pe
ró als nostres dies ha pres un aire vert'gi
nós, formidab'e i s'eStèn a tots els recons
i a totes•les coses, convertint els seus e
guidors en infeliços abúlics.
La Santa Església, sempre arnatent rer
a la salvació dels homes i fins per la digni
tat humana a través de tots els temps, so
vint ha cl'aturar les desmesies cl'aquesta
miséria que fa bal'ar, especialment les po
bres dones, al so de la seva gaita que bufa
el diable en persona.
Els efectes de la moda podem conclou
re'ls en dos ben marcats: la ruïna la im
modéstia Dos rierols que convergeixcn a
un sol i ample riu, que desemboca al gran
llac d'aigties mortes i pudrides de totes les
misèries humanes que absorbeix el Món
Tenebrós.
El caire ruïnós de la Moda és ben palés;
per seguir-la, tothom o quasi tothom fa
més del que pot. En les classes humils, les
noies, per Pafany d'anar boniques, fan pri
mer el que no poden i després el que no
deuen, i fins les més valentes viuen tortu
rades si no paguen el tribut a la Moda, que
el món judica un deure. L'anhel de lluir,
la por de fer un mal paper, és causa no po
ques vegades de caigudes, en les quals ni
la passió ha intervingut. Ino parlem dels
casos dolorosos en famílies de major ca
tegoria inesperadament empobrides, on se
sacrifica la salut del cos i de láninia per
tal de conservar el lluïment i pagar el tri
but a la pública consideració del món, que
després els repucliai á i
Un altre caire de la Moda, una altra
feina és anar despullant les nostres dones,
fins les més recatades. Fa tristesa veure
les exhibicions cle robes interiors clestina
des a les noies honestes que van a consti
tuir famílies cristianes: aquests moderns
trousseaux són parions dels que usen les ra
meres de categoria. El fet de lluir la per
sona i fer ne esca de pecat que té la dona
de mal viure, és seguit frec a frec per do nes que en tot guarden la decéncia ade
quada, menys en el donar compliment a
aquesta plaga universal de la moda... Po
sades ja en el pendent del ridícul i de Pim
modest, perdut aquell pudor i bon sentit
que és la més fidel guarda del seu honor,
no s'aturen ni davant les portes del temple
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de Déu, on la Providéncia Divina hi tè tau
la paracla per' nodrir-nos del Pa de
Vida;
Pa que amb greu dolor s'ha hagut de ne
gar aqui no porta.va el vestit nupcial cle
què parla l'Evangeli.
Cal, doncs, que ens fixem bé i serena
ment amb el mal que fa tofa aquesta prem
sa apologista de la Moda, que
l'escampa
arreu, paganitzant lentament la societat
cristiana, omplint de vanitat el cor cle la.
dona i buidant-li el cervell de sentit comú,
i despullant el cos de l'estoig de l modés
tia que tant l'avalora i dignifica! El que
s'exhibeix massa perd en valcr. En la so
cietat romana del ternps de la decacléncia,
la dona va arribar a desp'aure de tant
que
volia complaure, i les nostres dones cris
tianes, si per seguir la moda perden el mis
teri, també baixaran fatalment, perqué la
matéria és sempre inferior a Pesperit fins
en els prob!emes de carn. Cal, doncs, que
la dona, àdhuc per esperit de conservació
del propi prestigi, miri la Moda amb recel,
com a enemic, tal com ho ès eí Món
que
governa el mal esperit.
ÉS que la Moda és cosa absurda íno s'ha
de seguir en absolut? La Moda,com a guia
i norma de bon gust, pot, i hauria de te nir utiiitat; havem ellanar vestits, i és lícit
fer go'g cadascú en el seu estat i poders;
però, entenem ho bé, no hem d'ésser es
claus ni dominats, sinó senyors cl'ella, com
de tot, prenent el que sia conforme a pru
déncia icl,gnitat cristiana; isobretot,mai no
hem de permetre ésser cómplices de la pro
fanació del diumenge i festa de
precepte.
No hem de tolerar que per les nostres ím
paciéncies i capricis, trc ballin les pobres
noies en dia festiu, que és contra el tercer
manament del senyor, ni deixin per culpa
nostra de complir amb els deures religio
sos, perqué Déu ens en demanarà compte.
No oblijem mai que el Diable, el nostre
ccnstant enemic, utilitza les coses necessrst
ries i les tergiversa i desvia; no comença
mai la seva feina amb absurditat perqué
és intelligent; va per graus fins arribar al
fi que es proposa; per aixó cal en gran ma
nera veure'l venir per corrensar a cornba
tre'l aixi que s'insinua; hem cle resistir-lo
en les avançades, perqué no sens fiqui en
les trinxeres. La seva eccio és tan extensa
i diluïda que passa desapercebuda per
molts a qui precisa el crit d'alerta, i ben
fort, perqué el sentin.
Tota la premsa de «La Moda», marca
la virada cap al paganisme, culte únic de la
forma, i aquesta virecla, put arrent en el
senzill vestir o de:•pullar, tè el fi únic i ól
tirn, de-fer caure la dona del pedestal on
la va collocar el Crístianisrne. Tots de
vem moltíssim al Cristianisme, peró la do
na més que nirgú. perqué entre els pagans
era trista la seva significació. Que s'hi
pensin bè les dones totes, de si els convè
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renunciar a la dignitat en què les. va col
1ocar el Redemptor; que s'hi pensin ío
brin en conseqüéncia; que recordin alJó del
Dant amb que havem començat aquest es
crit: Galleotto fu il libro, i no s'oblídin d'in
cloure en la gran i esteaa areaboteria
aquest munt de paperam.que té
per protagonista la Senyora Moda.
JOAN LLIMONA.
(De «Li Veu de Catalunya)

NOTES

MUNICIPALS

de la sessió de segona con
vocatória celebrada dimarts passat per
Comissló
la
Permanent.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
71 informe.—Passaren a la comissió de Fo
ment, les instancies presentades per En Mi
quel Alegae RoJriguez i En Ger0111 Rauet
Minguell, demanant permis per fer obres i la
d'En Joan Boaia Romeu demanant permís
per colocar un rétol i una vela.
Ia la de Finances uns insancia presentada
per varis veïns dels carrers delgualada, Pines
i Cid,dernanant la cooperació de l'Ajuntament
per la construcció de la clavaguera.
Permisos concedits.--A E i Xavier Bayer
per collocar una vela a la casa n.° 61 del car
rer d'En Guimera;a En Pere Regull per tancar
un solar als carrers de Trafalgar i Ramon
Freixes; i a Na Maria Estalella Roca per fer
obres a la façana de la casa del carrer d'En
Guirnera, 38.
Aeoads.—Es dona compte del reconeixe
ment i valoració feta per Isrquitecte munici
pal del tros de terreny que te d'ocupar per a
posar-se en alineació la casa del carrer de S.
Pere, n.° 6, qual preu és de 55‘61 pies. Sa prova.
S'aprovaren els estraztes suseaits pel Se cretari dels acords presos per l'Ajuntament i
Junta Municipal els mesos de febrer i març
del present any i s'acorda rernetreqs al Go vernador Civil per publicar al Butlletí Oficial.
Es dona compte d'una comunicació del
President del Centre Agrícola demanant un
premi per ésser adjudicat en el .Certamen
que anyalment celebra el dia 1 de setembre.
S'acorda concedir 1CO p:ea. com de costum
i s'enviara el tema.
inforrne.—Passá a estudi de la comissió
de Finances, un ofici del Presidant de la Be
neficencia Vilafranquesa, dermnant el paga
ment de les subvencions coacediJas, corres
ponents als anys 1921, 22, 23 i 21 i altre d'En
Jaume Sabater i C.a i En Félix Freixedas Flo
rit.
Llegida una comunicació del Coronel del
Regiment de Trevifio, darnanant que per tal
d'evitar que els cavalls tinguin de beure aigüa.
del pou del propi quarter, qtte no reuneix
condicions de potabilitat, iateressa el prompte
arreglo de les canyeries i que s'ordeni en el
plaç més breu possible el subministre de la
quantitat d'aigua que té assignada el quar
ter.
S'acorda contestar a dita comunicació que
degut al escassísslin caudal de que es disposa
actualmenr, no es possible atendre, com se
rien els desitjos d'aquasta Corporació, a tots
serveis, emperó eStilliallt de caracter prefe
rent els del quarter í coafitnt de que dintre
breu plaç podra camptar amb major quantitat
dcaigua, procurara atendre el prec contingut
en la dita comunicació.
També es llegí un ofici del Tinent coronel
de la Zona quexant-se de la manca d'aigua.

REFERENCIA

L c•->

c4ubsistències

,Doti Eduardo Figueras Bertran, Coman
dante de Infanteria, Delegado Gubernativo
de este partido judicial:
Fitgo saber: al cornereío de esta localidad
que en vista de las reiteradas quejas y denun
c!as Formuladas ante
Autoridad, respecto
a que varios vendedores o expencledores de
subsistencias aumentan los preciosde las mis
mas a`pretexto de los nuevbs arbitrios esta blecidos por el Ayuntamiento, se advierte a
los referidos- expendedores o vendedores
que de no estar au:torizados por la Junta de
Abastos para subir los preclos de los artícu
los, se entendera que desacatan mi autorídad.
a los que impoadré la multa reglamentaria
u ordenaré el clerre de su establecimiento o
mandaré el cesc de su aitio público de venta
segun los casos.
Autorizo a los agentes de la autoridad de
esta villa, para el mas estricto y escrupuloso
eutnplimiento de este bando.
Villafranca del Panadés 8 de julio de 1924
El Delegado Gubernativo,
Eduardo Figueras.
•
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Festa del Carme.—Dimccres se cele
brarà a les esglésies següents la festa dedica
d a la Verge del Carme.
Carine.—A la vigilia, des del
rnigdia es
guanyarà el Jubileo. A les 4 de la tarda,.Mai
tines i.Laudes cantades per la Rvnda. Co
munitat. A les 8, es cantaran Completes ico
mençara la novena.
A l'endema, es celebraran Misses des de
dos quarts ii 7 fins .r. sios qtt. ts de
9. A les
to Ofici solemne amb orquestra i sermó
que
farà el Rvni, Llic. D. Joan Giralt, Pvre. A
un quart de 6 de la tarda, rosari, novena,
sermó i processó que exira a les 6.
Es condició indispensable per assistir a
la processó, p,ortar el vestit modest, confor
me l'avis de la porta de l'esgléala. Seguirà el
curs següent:
Carme,Galceran, Ferrers, Cort,
Placeta de la Vila, índústria,Angel Guimera,
Pujgmoltó, Plaça
Font, Cantant-se
la Salve al final.
Sant Francesc.— Dia 15, a les 7 del vespre,
Completes cantades per Ja Ryncl. Comunitat
de la Basilica de Santa Maria.
Dia 16, .mis-res a les 6, 7 i 8 del matí i a
les to ofici solernne. A dos quarts de 7 de la
tarda reso del sant rosari, trisagi carrnelita
cantat per les alumnessss sermó i imposició
de l'escapulari.
Acabada la, funció de la tarda, en el
patí
seaixecaran globos i es cremaran focs dartifi
ci
Des les 12 del mig dia del dia 15 fins a
ar..--)es pot guanyar el Jubi .les 12 de la nit
lee.
<Sant Elias.—Dimarts a dos quarts de 5 de
la tarda, Completes cantades.
Dimecres a les 9, Ofici solemne cantat
pel cor de cullegialcs, a des quarts de de
la tarda,
Ndaria cantat, novena, visita,
serinó pel Rynal. P. Narcís Sitja, S. F., cant
de la Salve i imposició de l'Escapulari. Aca
bada la fOnció,
en el pati s'enlairaran globos
.
i es c.alarai focs art.ficials.
Sóa sagristanas les darnisel.les Teresa
Miljtns, Josepa Eseasany, Concepció Carbó
i Remei Pascual.

NOVES
L‘aigua. de La Bleda.—S‘ha comen
çat a canviar les canyeries da l'aigua de La
Bleda de l'interior de la Vila, a l'efecte d'es
talviar-se les pérdues d'aigua que hi havia
a les canonades antigues, que feien inaprofi
table, quasi les dues terceres parts de laigtia
que venia a la Vila.
Thestiue.ig.—Es troben d'estiueig a S.
Salvador, les farnílies Alayo i la d'En Pele
gri Güell.
A S. Vicens, Na Raroona-Sarda i filles.
A Sitges, les famílies Torrents, Escriba
no, Montserrat (D. Doménec), Soria, i Mes
tres (D, Lluís).
A Vilanova, Na Maria Arnet cl:Insenser.
A Torredembarra, En Pelegrí Soler i En
Joan Güell i família.
A S. Ililari, Na Remei Mestres de Tetas.
I a Font Romeu, En Josep Mascaró i se
nyora.
La fent de la plaa de S. Joan.
IIa quedat ja llesta la nova installacló de
Ilum de la font de la plassa de la verdura; no
es que estiga bé, peró força ha guanyat el
bon gust, ara ja hi ha Ilum; peró, i aigua?
Perque sembla que aixó seria el primer que
hi deuria haver en una font.
Coses del
gairebé tots els
tres que vénen de Barcelona, lij ha una tal
aglomeració de viatgers, que es fa material
ment impossible de trobar-hi una plaça.
Aquesta insuficiéncia, ve agreujada als
darrers trens a causa de la major afluéncia
de passatgers.
Per qué la companyia de M. S. A., no
podria disposar Icaugment del material des
tinata aquestes atencions?
1111

1.1

Portada d'aiglies.—Es un fet la for
mació d'una empresa, a l'objecte de portar
a Vilafranca aigües del terme de Pontons,
ja adquieides, essent ja a Madrid una cornis
sió per tal de gestionar la rapida solució de
les dificultats que poguessin sorgir al tenir
d'atravessar terrenys de propietat particular.
111
Servei d‘aulos per a banys!.—I-Iem
sentit a dir que properament s'inaugurarà
un servei el'autómnibus entre la nostra vila
i Vilanova, sortint a primera hora de la tar
da de Vilafranca,per tornar a entrada de fosc
i poder aprofitar la tarda per pendre banys
a aquella platja.
Susto.—Dijous passat, tingué la dissort
de caure al pou de casa seva un noi d'una
carboneria establerta al carrer de S.Francesc.
Per sort, als crits del bailet acudiren de
seguida els veïns, que tragueren del pou al
noi sense més conseqüències que l'ensurt
coraesponent.
111

E3tadistica mrcquial dG la sotmana
133p-ti.smes.—Antónia Vidal Llopart; Mont
serrat Brugueras Castellví; Manuel Baró Bat
lle.
Obits.—\1•a de la Mercé Josepa iCamila;
Jaa(rne Romagosa Vallés; Agustí Vilella Pa
relló i Carme Sivill Urpí.
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ANAS PRNEDÉ

",!aluricf,is ct'iverscs

dermneu-!o arreu
Especialitat de la casa A.GALLEMI
Teléfon 221.

Meritori d'uns
per a recados. Raó: a
rlódic.

5,961~151~1114r-S•.•-•'.-...7.7.9.11,..1137==

anys, es necessita
Pirnprempta del pe

— FUCBOLISTES.--Visiteu «Les Novetats»
de Vda. de A. Olivella Gahmany i trobareu
un veritable assortiment de calçat per aquest
esport des de 20 a 27 PTES. Visiteu la casai
us en convencereu.

Anuncis classificats
— PI \ NO de
presentació de notr, es ven. ls
do asió.
S. Pere, 58. Vilafranca,
— ES VENEN dues cases en
putit céntric.
Ras a la impremta del periódie.

LLOGURS:
— SEGON PIS
per llogar al carrer d'En
Guimeró. Raó al Procurador Sr, Lluch
— DUES habitacions
espaioses per Ilogar.
P,at de la Thba, 21.

07ZRIMINTZ:
— ES
plegugn punts de initgs de seda, a
preus reduïrs. Consellers, 3, entresol.

— Es n .cessiten

dues dones o noies i dos
nois par a treball frícil i guanyant dcentrada.
Informes, casa 13:steiro, Guimerà, 3;3.
FESTES NIAJ01.S..—Per fer un bon ópat
que surtibó i barat, no Iti ha com proveir-se
dels queviures de la casa EDUARD QUER,
PLAÇA. CONSmuciú, 35, que a més d'és
ser el depositari de les excelents pastes per
sopa i per guisar a Pitaliana,marca R. QUER,
té un gran assortit de vins, xampanys, licors
de bones naarques i cal recordar tairle per
completar l- fes!a Pincomparable cafe torrat
a Pistil de Cuba.
Pzí i ates de GLU FEN tspe.cials per
marca «Ranaon Quer». ,

Demostra ésser Púnic en proves de velo
citat, resisténcla i regularitat amb cotxes ri
gorosament de série i conduïts, no per corre
dors de la casa, sinó
per amateurs,
no
temen de competir amb els corredors que
profes
sforials, guanyant, entre altres, els següents
premis:
Circuit de Cremona
(Itàlia)
Categoria 1.100: Primer, «Salmsor,» amb
una velocitat milja de 197
quilémetres, 268
metres.
Deu quilòmetres llançats
Categoria 1.100: Primer, «Salmson» xnh
una ve!ocitat milja de 124
qu1lómetres, 223
metres.
Gran Prova de vint-i-quatre hores a
'Nonça
Categoria 1.100: Primer, «Salmson» co
brint en dit temps 2.039
quilómetres, 379 me
tres.
Carrera de regularitat BarceIona-'hladrid
Tres «Salmson» incrits obtenen la més
alta puntuació i guanyen tres medalles d'or.
Sots-agent:
JOAN FORTUNY FABREGAS
AngeI Guimerà, 33
101~111~11
- ESTEVA. - TEL. l 15.
VILAFRANCA.
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Li nuev, Dirceción del Baineario
Comarruga participa a su nu
merosa c'ientela que los 13:311.0.s
Medicinales, tan famosos para la
cura radical dtl
Rewna, Artritismo y sus derívados, asi como
ei 11 )1 y Restaurant estn abiertos todo el fío.

pcd Po:arlds

BAr-Restiuran popular «El Pinar» con habitaciones económ:cas
para familbs.
Carretera Igualada, 9

Vilafranca del Penadés

Inf.mcs al Administrador del Ba!nearo.

. saye

•PLATDRIO, jOVINCELA

PropkOrls

EXTMPA EL VELLO DE RA17,
ESPECIAL PARA CUTIS
DELICADOS Y AJADOS
POR EL USO I3E OTHOS
DEPtLAT01990S
De venta en todas pares

GRRNS
no

A c tda aplelción reaparece menor número 'de oelos
sucede con la Electrolisis (Depilación. EleciPica).
Se vende a 6 pesetas en la CASA RAFECAS
calle Ang,>1 Gnimerl; .20

que

a

CXiSièneiCS

Coutraciistes
de

MOSMIC

per vendre

qualsevol preu, però molt barat.

Ratilbid

Sallt Y3t1CO,C, 33
edéf011, 104
(ififrauca
..CC.,:r1N1111§ÉriPM.111.131,0:0101,

Prensa contifizia
Patento de Invención,núm, 70528
Ln única cpe no tritura el
raspajo. — Con cepil!os meenieos
para repasar !os escobajos. — La mós económica por
ser la mó.s sencilla.
Representante exclus!vo

FRANCISCO
VIDAL; 14

SOTERAS
Vilafranca del Penadés

FAHR101
Vilafranca

Impottació directa cl`
Su'fat d'amoniac
Clorur de potassa
N:trat d e sosa

SiUi1n‘t,
(Earw,lona)

11 dobs

Químics
Sulfat de potassa
Superfosfat de calç
Adobs compostos

Demaneu prcus i deíalls en rostra secc:ó de vrnda.

ind

4— A(.„ C,10

Autockies

voiturettes

L-1
Demaneu preus

JOAN

G-araig

reparaciò, venda i lloguer de
cubells per la roba, torretes,
portadores, barrilets, etc.
Treball perfecte per a tots els

de camions, autos, motocicletes
i motors a b3nzina i maquinària
en general

gustos.
Arranjament de seients de
cadires.

i dotalls a

FORTUNY 1 FABREAS

reparacions

Sans

Compte

Igualada, 19

Carrer d'Eu Coil, 23, cantona
da al carrer. de S. Bernat.

Sots-agent pel Penadés
Carrer d'En GuimerA, 33
Vilafranca del Penadés

i taller de

CONSTRUCCIO

Teléfon, 228

Subministre de lubrificants
de tots els tipus.

EZiCT-1===.

4.1~11111~1~1111119.110

Tallor do pintor do

Tablochs dol Dr.

.31-..A.L.TIVI

1LI

PLAÇA DE JAUME I,

.4tor6.4)4

(davant

Remei eficasíseim en les malal
ties del ventrell í dels bu

AutomóbiTs

la Basítica)

Vilafranca del

dells.

Penadés
Poden

Carrer Santa Digna, 34
(carretera de Vilanova)

1/2111111011111~M

.4".=

propietaris d'automóbils

les

fbr

SERRAT.—Cort 1.

Rapidesa -economia.

icamions

adquirír-se a
macies:

G UASCII. —PareIlada 39.
SERDÀ,—Cort 35.

Neumatics, ca.mareS i
grassa de totes classes.

rAlida IIVIEPORTARW
Als actuals i futurs

Tarp

n2ANo

5

BOSCII.—Cort 19.

0
EL AUTO UNIVERSAL
Tothom sap que hi ha tallers mecanics on se
registren escandalosos
abusos en les reparacions de cotxes FORD, exigint preus tres i quatre
vegades més crescuts de l'exacte valor de les peces ide la feina de Po
pernri.
D'altra banda Pextraotdinària difussió mundial d'aquesta marea,
que ha deixat molt a rerassaga totes les altres, ha fet que la cobdícia in
dustrial es llencés a produir peces de recanvi, la solidesa de les quals ni
de lluny pot comparar-se amb les que, per secret privilegiat, produeix i
empra la PordHotor Con2pany, S. A. E.
Veus aquí, perqué aquesta Casa, qual organització és tan pei fecte
com els seus productes, ha vingut a evitar els inconvenients esmentats,
resolvent d'una manera praclica i senzilla el doble problema de garantir
la Ilegitimitat de les peces de recanvi i de reduir el cost de les repara
cions, amb l'avantatge de que aquets cost sigui conegut de Pinteressat
ans de deixar el cotxe al taller.
Pel primer, imposa a les seves AGÉNCIES lloblicacióde tenir cor.s
tantment un bon stoke de material de recanvi, quo serveix la mateixa
Casa, i per matar de soca- rel Is abusos de taller, reparteix catAtees
cada peça i les despeses de collocació.
illustrats, amb els preu
Amb el catalec a la tru'l sap cada u per endavant EXACTAMENT el
cost de les reparncions
seu eotxe,
adquirint els productes FOIZU
a lea AGÉNCIES OFICIALS, té la seguretat absolata de la seva Ileg.iti
tnitat.
Iaixó és important; car les falsificacions no escassegen. Avui s'estan
venent COM a 12021S eotxes ree,onstruiIs quals motors porten els ethele,os
J.1otor Company n`han rortitja més
atrassats,essent ai xí tine de la
de nou milibvs!!!
Ford Motor
S. A. E.
la comarea
Agéncia
el Penadés
Ofic'al
Carrer de la Font, 37 i Rambla Ntra. Dona, 37, baixos
VILAFRANCA DEL PENADES

ANTONI

Compay,
JANER rerd

Josep

Colomé -

o

&fil,sè

07fifedow

Per

MAS
Angel

I

enearrecs

VIDAL

GuimerA, 54

Vitafranca

F,s22.1.

rliSi(114

colsinceló de iauts

Tallers 1 despatx: CLASCAR, 13. TELÉFON„ 49
Depóslt de tarata: PLASSA DE JAUME 1, 3.

CALIXTES
enearrees:

0

LER

XAMPANY

Per

0

ca casa monada amb maquinaria moderna
Pou rim 1 moz iimitat uo on cep altra FUNHRAMA
CORONES PER A TOTS ELS GUSTOS

Font,

13

Promptitud

Troióstv,43

liconcrnIa

