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ANY XIX

.2.‘atij'A,

al collaborar
reducació del

a

poble

ANTES

vegades ho hem dit i no serà per demés
redir-ho: no heni de creure mai que només siguin
eficients les feines on intervinguem, no.hem de
despectivament les activitals a les quals no sens ha
hem d'adoptar mai una actitud
pertorbació enfront de tasques
que tendeixin a elevar el nivell intel-lectual del poble.
Suposeu que un home a qui tothom el tingui per intel
ligent s'oposés a què s'ensenyessin les beceroles als anal
fabets, Què en diríeu d'aquell home? 0 que era terriblement,
absurdament egoista, o que no volia que els analfabets a
prenguessin de lletra per tal que la seva intelligència real
o aparent tingués una valor que de Paltra manera no tin
mirar

demanat collaboració, no
d'indiferència i menys de

amanyaga la matè
críptor)que
ria tornant-la obedient, i el
forner... Tots han crésser lloats
perquè un ideal delevació, que
els arrossega no sabent-ho àd
huc, fa assistir-los com a parti
cipants de reternal renovella
ment del món.
Qüestió destètica í de znoral
és donar-los consciència de llur
dignítat.
Raonable cosa és que se`ls
anomení plens cramor, sinó des
vetllant-los absurdes químeres,
tenint-los com a cooperadors en
ravenç del temps que corre ga
lopaire, duent com destres guia
dores la virtud í la interligèn
cía que, de bracet amb la jus
tícia, assenyalen una ruta de
quítat que s'entrelluca sorgint
crentres les boires que s'escla
ríssen.
NOIA DE GURRI.

dria

doncs, necessari, ineludible, no solament no oposar
tasques de cultura per al poble, sinó interessar-s`hi,
col•laborar-hi iàdhuc recornanar que s'hi interessin als qui
ens puguin escoltar i creure. l'educació del poble, princi
palment de la classe proletària que no compta amb mitians
suficients per a adquirir una cultura regular, ha d'ésser aju
dada per tothom. Ningú no té excusa per a negar aquest
ajut. Com encara menys, ningú no en tindria per a oposar
se a Pespandiment cPaquella cultura. Mai no serà un mal
que les masses aprenguin les coses que no saben, ans al
contrari, com més bé les aprendran sabran triar millor, sa
se a les

bran separar el bo i el dolent.
No us oposéssiu mii, ho.nes intelligents, a què els qui
no en siguin tant procurin d'alliçonar-se per tal d'esdeve
nir-ho.

Alliçoneu, més aviat, vosaltres mateixos i no tingueu
beg)isme, la presumpció, Porgull o el que sigui, de voler
que la vostra intePligencia us serveixi per poder mirar a la
majoria de persones amb aire de suficiència. Penseu en a
quell borni qui era rei al país dels orbs. 0 bé en què
no es necessitaria ésser
gaire s'avi per semblar-lio de debó
Si els demés es velessin
tadera

privats d'aprendre de lletra. La ver
intelligència mai no s`ha d'oposar a què el poble

flialdi per a arribar a posseir Peducació intellectual que no
té. L'home intelligent que exercís aquesta oposició, demos
traria que la seva
intelligència és tan poc sòlida que tem
que els qui Penvolten esdevinguin massa cuits—massa, se
gons ell—i

EL

ell, que passava per savi, resti eclipsat.

CAT'slí

)BLIDARr

obrercom a fac
tor social írnportantíssim
no estji pas bé.
Direu que treballa sense po
sar -hi voluntat, desma o de ru
tina, però això no basta per a
rio considerar-lo amb la valor
cru'l constructor
innegable.

Tots els que aporten gene
rositat cresforç a la vida han
désser lloats. Poseu al costat
del pagès sanitós el forjador es
pitegrat, ratrevit minaire al del
vidrier i al del paleta que es beu
les alçàries, i l'arquítecte, íel
pintor, i rescombriaire, i el fus
ter que s ajup violentaznent,
cl dependent modest descrip
torí, i el boter que pica amb
cançó de monotonia, i el poeta
que cerca visions de superiori
tat noble, i el carreter, ífres

Wlinúcies
Feminisme
de la seva mu
ller deia Iscennac a Sòcra
tes: (1)
«Un dia, Sòcrates, vaig veu
re-la tota coberta de blanquet
p.!r semblar més blanca que no
era, í dancusa per aparèixer
més rosada del natural; portava
sabates altes per presentar més
esvelta. Digues-me, vaig dir-li,
muller, em judicaries més dig
ne de tendresa, jo que faig so
cietat de fortuna amb tu, si et
znostrava el que realment és,
sense jactar-me de tenír znés del
que tínc, ni tampoc aznagar-te
res del que tinc, o bé si m'esfor
çava a enganyar-te dient que
tinc més del que tinc realment,
mostrant-te argent fals, colla
rets de fusta per sota, i púrpura
que perd, dient-te que és de de
bò?"
I després encara:
«...em demanà si sabia donar
li
consell no sols per sem
blar, sinó per ésser verament
bella.
Llavors, Sòcrates, vaig a
consellar-li de no passar-se la
vida asseguda com les esclaves,
sinó desforçar-se, amb ajuda
dels déus, com a bona mestres
sa, destar-se dreta al teler, í el
que sabés millor que una altra,
mostrar-ho, i el que sabés pit
jor, aprendre-ho: tenir rull a la
fleca, assistir a les pesades de
la intendenta, fer un tomb per
vigilar si cada cosa és al lloc on
ha d'ésser. Al meu entendre ai
xò seria una vigilància i un pas
seig alhora. Vaig dir-li que se
ria també un bon exercici, de

pARLANT

i) Xenofont: Obres soce atiquesmc
norsa, Fundació Bernat ibletge.

mullar la farina i pastar, picar
plegar els vestits i les cobertes.
Amb aquest exercici, vaig dir-li,
menjaria més de gust, tindria
més salut, i posaria realment
més bon color...
Ara; aquestes dones que s'es
tan solemnement assegudes, que
les classífiquín amb les coque
tes í enganyatoixos."
Tanmateix, doncs, no és cap
cosa nova dir, com dèiem suara,
que el culte a la llar és rúnic
femínísme que la dona hauria
cradmetrei practícar.
El guiatge aciençat i tutelar
de la dona—mare, esposa, ger
la llar, crea
mana,
resperit i lharmonia famíliars.
És, aiximateix, el puntal de re
conomía casolana. Quan la do
na sap aportar la seva bellesa,
les seves gràcies, els seus sentí
ments, el seu bon gust, a la llar,
aquesta esdevé una entitat
on la corclialitat ho ernbatz
ma tot. En canvi, quan vegeu
una craquelles famílies descon
juntades, on només hi regna un
afecte aparent, on tothom tira
pel seu cantó, assabenteu-vos de
com es comporta o es compor
ten les dones o la dona que hi
ha en ella. Veuretz com sempre
podreu constatar que la causa
daqtzella fredor í craquella a
narquia familiars, provenen de
no haver-hi a resmentada llar
una dona que hagl sabut servar
els magnífics atributs de la ver
tadera feminitat.
Un día en nom dc un nou
millor endegament social es con
cedí a la dona el dret a emetre
el seu sufragi polític. Aquest
dret, abans exclusivament mas
culí, era una de les principals
reivindícacíons que el ferninis
me demanava. Per quina raó
verament 1,3g,ica el demanava?
Confessem que per cap. El món
no anirà millor ni pitjor sí vo
ten o no les dones. Però, en can
vi, dieu-me, no us sembla que el
dia que totes les dones, en con
tes de entestar-se a masculinit
zar-se, es captinguessin a la llar
com s`haurien de captenir, és a
dir, procuressin ésser aptes per
a educar els fills, aprenguessin
de saber embellír la casa, de sa
ber ésser aconsoladores en les
hores dangoixa, coratjoses en
els moments diHcils, joioses ca
da dia, no us sembla que llavors
si que s`hauría donat veritable
ment un bon pas vers el millor
endegament social?
Però la femenina pruïja de
modernitat, apresa al cinema
a les novel'les sense solta, en
clou la tendència a deslliarar-se
de tots aquests lligams. La llar?
Quatre parets que cauen al da
munt, dintre les quals hom no
pot exhibir una bellesa que e
xisteix o que es vol aparentar.
La família? Unes quantes per
sones amb qui no es pot parlar
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de modes, del darrer ball que
ha sortit o del flirt en marxa.
El matrimoni? L'allíberarnent
del rigor patern, una mena de
títol nobiliari quedóna to cau
sa enveja a les amigues solteres.
Vet ací unes quantes idees feme
nines molt corrents.
Què en podem esperar,doncs,
de ractual generació femenína
amb les corresponents i dignes
excepcions—entusiasta conrea
dora de la dança procaç, que
quan s`ha de vestir es despulla.
que duu els cabells curts des
dir mil penja
prés
ments de les primeres dones
que els hi portaren i que invoca
la higfene per a justíficar Jha
versels tallat, quan, si• no es
tingués mandra de rentar-los
sovint, tan higienics són els ca
bells llargs com els curts. Què
en podem esperar duna genera
ció femenina que serveix de ni
not als modistes, que es fa clen
xa perquè algú ha dit que era
moda, que àdhuc fuma només
perquè fumen els homes, que no
fa més bestieses perquè espera
que hom les dicti.
Ja hem vist com les velles
paraules del grec Iscómac a la
seva muller, són dactualitat. El
mal és que ni a Iscómac ni a zni
ni a qui parli per lestil, no ens
escoltarà cap dona de les que
ballen el xarleston i duen els
cabells curts perquè és més hi
gíènic. Aquest és el mal
no escoltar les paraules de nin
gú perquè es creuen prou sàvies
en aquestes qüestions. 1-li ha
dones que creuen tan impres
cmdible el seguír la moda, que
fins arriben a pintar la cara de
llurs filles, gairebé infants enca
ra. No exa,lerem pas. Aquesta
complicitat és bastant corrent.
Després, ve un día que aquestes
filles acaben de perdre rescassa
vergonya que tenien, rodolen
cap a la baixesa, cosa natural sí
ja els han ensenyat a predispo
sar-s`hi, í llavors, aquelles ma
res que no han vacitlat a agafar
la barra de carmí per a pintar
amb art els llavis de llurs filles,
clamen contra tot menys contra
delles mateixes.
I per acabar, per avui, re
merciern les amables paraules
d«Aurora Themís» qui des de
«Penedès Republicano» ens de
manava que reprenguéssim el
tema que vam iniciar fa quatre
setmanes. Ja pot veure que hem
procurat complaure-la.
TEOGN1S.

Estampes
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Les orenetes
tornen....
A l'amic Josep de Vallformosa

LES

orenetes tornen i amb
elles la prímavera, les flors,
amor, vida í joventut...
Les eternament enamorades
de la prímavera, les que senten
tot el seu encís, les que per a
fruir-la sempre volen més enllà
a terres llunyanes, van i vénen
xisclejant prop renyorada bar
bacana on veieren la llum pri
mera, on tastaren la primera
becada, i llur cant sembla dir
nos: «rhivern és finit».
De rhívern només en resten
uns quants claps de la seva ca
bellera blanca Ila en els cims
de les més altes muntanyes for
mant el marc puríssim suspès
en la blavor infinita del cel, cra
quest quadro meravellós creat
per la natura quan som arri
bats a la primavera...
Però rhivern no mor; empès
pels primers raigs de sol crabril
s`ha allunyat del pla: í se n'és
pujat amunt, molt amunt des
cron estén el seu esguard da
munt les planúríes que riuen
esbogerrades en mig de llur
frondositat bo í rabejant-se en
una mar de llum, de goig i cra
bundor.
Deixarà que arribin al seu
esplet i qpan els arbres deixin
caure fatigosament la fruita de
llurs braços i les garberes dau
rades geguín en les eres, quan
siguin estroncades les deus d'ai
gua fresca i regalada, Ilavors,
redreçant-se escamparà el seu
alè avall, avall, i cauran greu
ment ferides les fulles dels ar
bres, els prats i valls aniran des
pullant-se del vestit primaveral,
i les orenetes ens deíxaran i fu
giran a noves terres i llur pas
ens haurà semblat un somni,
sols i verns els plans í les ser
res deixaran que rhivern esten
gui sobre crells la blanca mor
talla de la mort...
•
Veus ací la nostra vida plàs
ticament escrita en el gran lli
bre de la naturalesa. Les prime
res írlusions són les orenetes
missatgeres de la joventut, que
ens parlen clamors, del goig del
viure, bo í obrint davant nostre
les portes que ens mostren un
jardí frondós la prímavera de
la vida on ens endinzem en
lluernats forjant mil castells so
bre les boires lluminoses de la
nostra ímagínacíó, sense donar
nos compte que més enllà ens
espera rhivern, la vellesa amb
la seva cabellera blanca.
En aquesta edat tot ens som
riu i quan allarguem frenètics
els nostres braços per a collir la
fruíta daurada, una alenada
destria aquelles boires, s'enru
nen aquells castells, fugen les
írlusions i topen amb la realitat
de la vida, amb la vellesa, els
encants í saviesa de la qual no
coneixíem perquè la míràvem
lluny; llavors veiem la vida no
des del pla coberta de florsï vio
les, sinó de més amunt, amb el
prisma de la realitat que ens
destria ço fictici de ço real, que
ens fa palpar les espines de les
roses, que ens fa veure cls pro
funds abini, coberts amb man
tell cror sobre dels quals caurem
distretament, 11.avors comencem
A

La Cultura
Societat «La Principal»:
Conferència J. Coll i Creixell

D

IJOUS de la setmana pas
sada el mestre senyor Jo
Coll
i Creixell donà al Ca
sep
sal de «La Principal» Yanuncia
da conferèncía sobre «Les esco
les graduades que convenen.»
Després de mantes paraules
justíssimes dedicades a presen
tar la pedagogia com a base de
la grandesa dels pobhs, el se
nyor Coll i Creixell exposà elo
qüentment i mestrívolament els
moderns sistemes pedagógics.
Parlà de diverses eecoles na
cionals i estrangeres orientades
segons les més perfectes normes
crensenyamen.t.Descrigué el fun
cionament de rEscola Baixeres
í de YEscola del Bosch, de Bar
celona. Donà una sèríe de dades
referent a les escoles í als pro
fessors públics amb què comp
ten diferents nacions del món.
Digué que Espanya, amb tot í
que darrerament s`havía fet molt
per a augmentar les escoles í el
professorat, és un dels països
on rensenyament és més man
cat crelernents.
Glossà les excerlències de
rescola graduada, dins la qualel
mestre pot realítzar una tasca
eficient, cosa que no és possible
a les escoles unitàries, a les au
les de les quals hi assisteixen un
nombre massa crescut crínfants,
credats barrejades, de mentalitat
diferent, etc.
Parlà de les poblacions on
hi ha escola graduada, que són
la majoría de les que han cons
truït i construeixen escoles de
bell nou. Conclogué dient que
fer una escola nova i no fer-la
graduada era una sensible equi
vocació.
El senyor Creixell acabà la
seva ínteressantíssima disserta
ció aconsellant a Vilafranca que
es preocupí del problema de ren
senyament. «Vilafranca — digué
—ha tíngut innombrables fills
írlustres, eminències en la filo
sofia í en les lletres.Això no vol
dir res, però, perquè no es viu
solament dels records sinò de
les realitats.Mireu Grècia, abans
seu de la grandesa, de Yart i de
les lletres,un poble ple crhistèría
i avui un poble minúscul.Mireu
els Estats Units,abans un poble
pobre, sense història, avui un
poble fort i ric.»No us servíria
de res—vingué a dir—el tenir
una brillant histèria sí no pro
curéssiu d'ésser un poble cult.
I això s'aconsegueix amb refi

a viure.
També la vida ens semblarà
un somni, els nostres dies com
el so del rellotge que escampa
hores per respai, els anys com
passos que gairebé inconscient
ment ens hauran portat al ter
me ízraquest pelegrinatge que en
diem vida.
Igual que les orenetes veu
rem com marxen lluny, molt
sense que ens
lluny les
resti resperança que tornin, com
la
tampoc
primavera ni les flors.
Amortallats per la vellesa a
cotarem el cap a la terra mare i
amb ella baixarem a la fossa...
L'hivern ens vençerà.
J. M., pvre.

cient ensenyament escolar.
El nombrós públic que es
coltava el conferenciant lítribu
tà una efusiva ovació. Entre les
diverses persones que acudiren a
felicitar-lo per la seva brillant
díssertacíó, hi veiérem alguns
dels mestres oficials de la nostra
vila.
A la mateixa Societat:
Conferència Dr. Manuel
López i Coll
El terna a tractar pel metge
vilafranquí Dr. Manuel López í
Coll era: «Anatomia». El se
nyor López començà díent que
robjecte de la seva conferència
no era ensenyar anatomia, per
a la qual cosa es necessitarien
moltes lliçons i molts dies, sinó
explícar què és anatomia, fixar
un camí, una orientadó per als
quí vulguin saber-ne alguna co
sa í per general írlustració.
Féu la definició del mot ana
tomía i enumerà les dívisions
craquesta ciència. Entrà a trac
tar-la filosòficament. Començà
dient que ja Aristòtil va establir
les analogies entre les parts anà
logues crun animal i un altre.
Més tard, el segle XVI, Belon
va remarcar les analogies entre
resquelet humà i altres esque
lets. Fóu precís arribar al segle
XVIII, a Daubenton, Vicq crA
zyr, Buffon í Goethe, per trobar
un pla científic cranatomía com
parada.
Cuvier, més enllà, va esten
dre a la Zoologia la llei de sub
ordinació de caràcters que Jus
sieu havía descobert en la botà
nica. Geoffroy de Saint-Hilaire
amb les seves teories d'hornolo
gia i analogia va establir la cè
lebre doctrina de la unitat de
composicíó. Després, Serres ac
ceptant el principi anterior, de
mostrà que els animals supe
riors passen per estats anàlegs al
permanent í definitiu dels aní
mals inferiors. Com a conse
qüència de la doctrina de la u
nitat de composició que conside
ra tot el regne anímal com un
organisme en vies de rnetambr
fosi,s`originaren les teories de La
marck í Darwín.
El conferenciant s'estengué
després a parlar de Yanatomía
microscòpica. Explicà el que són
les cèrlules,la reunió de les quals
formant teíxíts constitueix el
•que en diem òrgans, i aquests, en
agrupació, formen els sistemes
que constítueíxen rAnatomía.
Resumint, digué que Yana
tomíahumana és la ciència que
estudia Yorganització de rhome,
i pot consíderar-se en diversos
aspectes com són Yartístic, el
descriptiu, el quirúrgic, el com
parat, el filosòfic, etc.
Acontinuació es projectaren
a la pantalla mantes diapositi
ves amb esquemes de les distín
tes parts del cos humà, les quals
projeccions foren írlustrades
amb explicacions del conferen
ciant.
En acabar la seva interessant
conferència el Dr. Lèpez íColl
fou molt aplaudit pel nombrós
públic que rescoltà.
Sha de remarcar amb gust
que cada dia assisteix més con
currencia a aquestes conferèn
cies. En aquesta que acabem de
recensionar, a pesar que el tema
no era dels que captiven el gros
públic, la sala s'omplí de gom a
gom fins a resultar petíta. No
cal dir que això és un bon símp
toma.

La lwlúsica
Concert:
Antoni Sala (violoncel.lista)
Guillem Garganta (pianista)

DIMARTS

passat tingué
llocal Casino crUnió Co
mercíal el i5 concert del II curs
de la nostra Associació de Mú
sica. Anà a càrrec dels notables
artistes Antoní Sala, violon
cerlista, í Guillem Garganta,
píanista. El programa del con
cert prengué Yordre següent:
«Sonata», Porpora; «Adagio
Allegreto»; Tricklír; «Sonata en
la (op. 69)», Beethoven; «Kolní
drei», Max-Bruch; «Allegreto»,
Boccheriní-Kreisler; «Adagío»
J, S. Bach; «Víto», Popper. La
ínterpretacíó de totes aquestes
composicions fou molt aplaudi
da, especialment «Vito» de Po
pper.

ESPORTIVES
FÚTBOL
C. E. Vilassar, 0
U. E. Vilafranca,
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parri:
arnb
Ofici

pella

Anselm de Sant
Be.
net, natural de la nostra
vila, entrà de monjo a Montser.
rat el dia 1.0 de juny de 1627. A
les notícies que dóna crell Mos
sèn Coy en la Histèria de Vila.
franca, pag. 328, podem afegir.
hi les següents, tretes de 1`.A..
nalecta Montserratensia,vol.III.
pàg. 65.
«L'abat Espinosa el
Arxiver de Montserrat...
l1bre dels «Bienechores» està es
crit de mà del P. Anselm fins
a rany 1656.... El mateix any
crésser arxiver comencà aquest
interessantíssim llibre... aquest
ms. constitueix un monument
que honora força al arxiver i es
una prova ben palesa no sola
ment del seu infadigable amor
al treball, sinó també del seu
encertat criterí en escollir i re
dactar les notes on consigna els
objectes ofrenats, noms dels be
nefactors, data de la donació,
tot minuciosament í amb cura
extraordínaria.»
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J. B. i C.

LA

semifinal del campíonat
de 2.a categoría celebrada
diumenge passat al camp del
Catalunya de Les Corts, va
constituir una nova í magní
fica victbría de "requip local, el
qual es mostrà com el més pro
bable guanyador del títol.
Durant la primera part el
nostre equip jugà amb domini
molt accentuat sobre el seu ad
versari, dominí que en el segon
temps fou més alternat, encara
que la Unió Esportíva demos
trà més superiorítat. Tret de la
defensa, que estigué molt desen
certada, tots els jugadors del
nostre equip van jugar moltbé.
La línia mítja fou la que es dis
tingí més. Feliu va ésser el
millor.
Del Vilassar va sobressortír
el tercet defensiu, moltencertat
i segur, a pesar crhaver estat
un defensa rautor material del
segon gol contra el seu. equip.
Segon i Vila I van entrar el
primer 1 tercer gols a favor nos
tre. El primer, amb un bon cap
en un córner i el darrer amb un
xut imparable des de pocs passos
de la porta.
L'arbitratg,e anà a càrrec del
eorlegíat senyor Peris, el qual
actuà arab tota imparcialitat.
Els equips es presentaren
com segueix: Vilassar: Hernan
dez; Mas, Artigues; Casamítja
na, Llorens, Llucià; Sivína,
Prats, Pous, Catí, Borà.—U.
E. Vilafranca: Carreiro; Miró,
Coll; Berroya,.Fonollosa, Feliu;
Vila I, Redento, Roca, Segon,
Cuscó.
Demà se celebrarà al camp
del «Balón Catalàn», de Barce
loni, la final del campionat
entre el F. C. Mollet i la Unió
Esportiva Vilafranca.
El partit entre el Vilafranca
i el Granollers, que va suspen
dre's diumenge, es jugarà demà
a Barcelona al camp de Les
Corts.
,I,IMN•11110I/MNO
ESTAMPES 1.a

COMUNIÓ

A LA IMP. ESTEVA

tach
con
dorí

Noves
Feta de Sant Pelegri._
Avui a les 8 del vespre a la Ca
pelia de Sant Pelegrí s'acabarí,
la Novena a honor del Sant.
Nocet4.—Dirnecres se cele
braren a la Basílica de Santa
Maria les noces del nostre amic
Ricard Bosch i Cabeza amb la
senyoreta Clotilde Abat i Mateu.
Trametem ia nostra cordial
enhorabona als novells esposos
els desitgem, en llur nou estat,
una vida plena de benaurances.

que
la
3.M1
COIT
nue
pre
de
imi
tat)

Basilica de Santa 1110
ria —Festa del Roser de Maig
í inauguració de raltar del Ro
ser restaurat. A dos quarts de 7
del matí sortirà la processó del
Roser que seguírà el curs de cos
tum. Hí cantarà la capella
de música. A les io, solemne
Oficí que celebrarà el M. I. Sr.
Degà qui dirigirà la paraula als
fidels. El poble alternarà amb
la Rvnd. Comunitat el cant de
la Missa «Qum jubilo».
la tarda, a tres quarts de 6, P.0
sari, visita, trisagi Marià cantat
per la capella i poble, exercicis
del mes de Maria, ,ermó pel
Rvnd. Dr. D. Lluís Urpí, pvre.
processó per Yínterior del tem
a
ple, cant dels goigs í besamans
la Verge.
Els confrares del Roser, jun
tament amb les Srtes. sagrista
nes Na Ramona Gili i Gili
í
Na María Magdalena Bertran
Valls conviden als esmentats
actes.
Record ineeborrable.
Les vilafranquínes Na Carme
Boada i Camps íMaria Teresa
Bertran i Boada, el diumenfie
passat assistiren a la Missa
vada que celebrà el Sant Pare
Pius XI, donant-los ell matei:(
la sagrada Comunió i rebent-les
després en audiència.
Les felicitem cordialment Prr
distincions tan preades i agra
dívoles.

1

•••
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ACCIO — 3
resta de la Divina Pas

riòdic.
Trametem a la família del
de la Sma. Trínitat dífunt el testimoni del nostre
parròquia
arab els següents cultes: A les lo condol.
Ofici solemne cantat per la ca
pella de música que dirigeix Mn.
f‘spasa, Pvre. amb Nostramo
exposat. A dos quarts de 7 de la
tarda exposició del Santíssim,
corona, octavarí cantat per la Mestressa de Primera Ensenyança
capella parroquial, sermó pel
i collectives
Rvnd. Clíment Perramon, pvre, Lliçons particulars
Carrer General Prim, I
benedicció i reserva.

tora.—Demà se celebrarà a la

t1111A0Mf1 RIBM5

Traspàs.—Dimecres al ves
pre morí a Barcelona el Rvnd.
Dr. Salvador Carreras, Pvre.,
Secretari del Vicari General de
la Díòcesí.
Trametem a la família del fi
nat, especialment als seus ger
mans Cristòfor i Teresa i als
seus cunyats Josep Mir i Maria
Rovíra, el nostre condol.
L'exportació de vins a
frana.—Hem rebut de Ia So
cietat Enológíca del Penedès
una fulla que tracta de la in
terpretació dels resultats dels
anàlisis de vins en vista a l'ex
portació a França, la qual fulla,
que reparteix entre la seva clien
tela, la considerem del més
alt interès í de la més gran o
portunitat per als comerciants.
Agraïm la finesa de l'esnien
tada Societat í l'encoratgem a
continuar a fer obra divulga
dora de la tècnica enològica.

Bf\LIW

ESTIL

AmIgo
DÉBIL
tome

Elíxir

v"0
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Aumenta el APETITO y les FUERZAS raPidamente
Medicamento Aprobado y Recomendado desde
el alb 1897, por la Real Academia de Medicina
yCirujia, a los débiles.
Cómprelo hoy nisrno. .Sólo vale 6 ptas.
Los Médicos, que lo conocen practicamente
recetan lo toman y to dan a sus tamilias

ENCIOUkT
vegetal i

sense

iinuncis diversos

CALLOL

PAPEL.

— QUEVIURES i demès arti cles que serveix la casa

— Hi ha un pati ambcaseta,plan
tat d arbrers fruiters, ceps i flors
i un pou abundant, als afores de
la vila. Es vendrà en bones con
.dicions,R,ó en aquesta imprenta.

Teléfon, 56.

portar la Màquina.
Sta. Magdalena, 35 - Entressol

cola

Eduarcl
Constitució 35, Teléfon 330, són
recomanables per llur excel-lent

Olis d'oliva

Se serveíg menjars a totes hores.
Es porten a domicili vins de totes

Estampes

Maghtzem: etirrer dO St. Ferran
Telefon, 129.

,4•17,1•»40.
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— Cirurgià Pedicur Massagisra
M. RIOS COLL
Sant Bernat, 4.

clz

RII1M1 (011(11110
a

— Es necesita una dependenta
per a botiga.Es indispensable que
sàpiga llegir i escriure.
Raó: En aquesta impremta.
Clo

E

FALTA al seu amo, veí d'aques
ta vila, d ençà del deu de Març
a de
passat, una gossa perdiguer
taques color de ca pèl blarc.
nyella.
Es gratificarà a qui en doni
raó. Carrer de Clascar, 16, prí — Bonica i espaiosa habitació a
punt cèntric, per llogar.
Raó: A la imprernta del periódic.

AlffLil, SAgi\RAN(1)11

POSADA DEL PI Concellers,2.

— COMPRO:Pri.msa per vi usa
da. Diguis per escrit preu i anys
de servei a la Impremta dt1 pe
riòàlc J. M. 78.

mer, segona.

qualitat i preus aventatjosos.

Constitu:16,34—VilErranca
SERVEIX

— Santa
Magdalena,I8. —

Es donen lliçons. No és necessari

Joan

S1

— ES VEN, un menjador, bres
sol i varis mobles al carrer de
Pere, 7 2."

Josep Salva.ny i Alegre.

MAQUINA

Fàbrica de Pastes alímentícies
i Xocolates
brogueria i Queviures

tr.

VIINDES:

Per eucàrrees:

AMERIÇA

classes 1 a bons preus.
Necrològica —Dilluns cra
questa setmana va lliurar la
la seva ànima a Déu, confortat
amb els Sants Sagraments, el
comandant d'infanteria En Ma
nuel Entizne i Rodríguez.
Havia actuat de censor de la
premsa vilafranquína, i hem
de dir, per a ponderar la seva
imparcialitat, que maí no havia
tatxat cap escrit del nostre pe

La clientela agradeoida propaga el

Pu401

rumAnnz
BROPATS A

flUBGiS Gi assificals

JI-

Adobs

br.

Josep

"a

Escardó

a mon

Aribau, 5, principa1,2.a,esquerra •Consultes: de 4 a 6-Barcelona.
P:zu,za Nli'z't 7, els dissabtes de 10 a r - Vilafranca del Penedès.
M A L At. TIEs
:Neivioses
Secreció intrna.
epi
Retrac de desenrotllament infantil:
lepsia, psicastè
Btjoveneixement i Operació de Steinach.
nia i parlis.
Nutrició, Artritlsme, Diabetis i Obesitat.
IMMPINIMMIMM11•11.01,

Ea Sastreria C4s
té un gran assortiment de gène
res pel proper istiu des del més
barat al més bo, de manera que
el qui vulgui vestir bé, elegant
econòmic que visili aquet cente
nari Establiment i tindrà la garan
tia de la màxima perfecció i bara
atu

fienowtoa Solé
de EsoM
Profe:Eora en Farts

A.MONTIA ,Dentista
— Barcelona.
Pelayo, 30-1..
Tel. 2.042 A.
A Vilafranca del Penedès, con
tinua visitant tots els dies de
wercat.
Ramida de Nostra Dona, 37,

pral.
Dentadures sense paladar.
Treballs sistema ameried.
Extraccions sense dolor.

Oraficacions i empastos
de totes classes.
Preus econóin;.es.

Ex alumna de PHospital Clinic
de Barcelona
Carretera de

Tarragona, 18

primer, segona. Vilafranca.

Consultes gratuites.
1.111.1~.01111•01.1•
AMB CENSURA ECLESIASTICA
PAP.ESTI-VA.-TEL.I15.-VILAPRANCA
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SULFATAPORES

SULFAT DE COURE
."1.•

"PENARROYA"

SOFRE FL
DE Li

.CD.4!ÓN

R1STELLA
SULFH(JR &

rne
!sa

1)11)0`411

ri
kre
citc
les
Per
ra•

L

GENEI; kI

A

IA

SOCIETAT ENOLOGICA DEL
ENSOFRAPORES

CONIA ICA

PENEDES, S.

PREUS ESPECIALS PER A GRANS PARTIDES

4—.ACCIÓ
••••
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de

•••=1111ill,

Pianos

JOAN VI

d

Varletat en plantes de saló, de flors i d'arbustos
Arbres de fi uit i d'ombra. Arbres de llavor de totes menes.
Coastrucció i conservació de jardins. — Exornament de salons.
Despatx: PLAÇA DE SANT JOAN, 8. —Vivers: ATENEU, 21
«1=•••

Tabloides del Dr. Tarp

8ER'1?"

-cat

BARTOMEU FIGUERAS
32'

i

teclat

Tel, 334

i

Ferreterla

Vendes de Cases i Xalets de
ta mena. Hisendes de recre
amb bons rendiments a boi
condicions i preus.
Establiments de Queviures,
roba id'altres,a preus d.. gan;
Capitals d'isposable.s per
préstecs hipotecaris amb peti
i grans quantitats al 6 per I
S'admeten tota classe d'ofe
ments per a la compra-vend
préstecs.
Tracta reservat i seriós.

›:.()

Remei eficasíssim en les malal
ties del ventrell i dels bu

EIR

131

dells.

A. quinzez,

n:br

„.irc)=F• rvxt
Carrer de St. Pere, 6 - Telèfon, 245
Pianos manubris de tots els sistemes.Repartori ci`e.civalitat agust dels clients.
Preus reduït. - Venda de pianos de teclat nous les mitjors marques 1500 ptes,
pagats en 33 inensualitats 1650 ptes. Garamits.D'ocasío 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'ART1CLES per a la ppgesia, menestrals i constructors d'obres.
Vidres, Baldoses etc.— Preus baratíssim.—Tat rebut directament de fabrica,
.211i"
•NEMIEffi•f•••11=1

Poden adquirir-se
wacies:

a les far

GUA.',CH.—Parellada 39.
SERD.À.,—Cort 35.
SERRAT.—Cort 1

`t=.4
rk.s,

a4.
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,
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BOSCH.—Cort 19.
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Fidel Vives
"

—

seerznerrzmascorma.

que.
ficat

P Mlró, DirGcto:
Telefon, 345
Rambla de, >.Sant Francsc, 27, s3gon. Vilafranc
acomplir-se el dia I del proper Maig el QUAF
ANIVERSARI de la seva fundació, la Direcció es cot
plau en adreçar les millors salutacions als alumm
ex-alumnes i famílies llurs, i a les demés relacions i
mistats, reiterant-los l'afecte i l'oferta dels seus serve
La Direcció

Exposició i venda de Mobles: Plaça de la Constitució, 39. —
Plaça de A. Clavé, 14.
Tallers: Carrer de Ponent, 12.

Ar‘

Ventui

licadémia illercanill nywo

Aquesta taa assabenta la seva elientela i el públic en general
que demés de fe.r tot el pertanyent al ram de con-trucció té obert
un establiment de mobles de luxe i de senzills a preusecorómics.

111

Carrer d'En Coll, 5, prirat

-.,ICOOlifILIMME1M/Iloratr.r.1•1•7—.

IVIobles i Taller dc rustaria
Mecànica dc LLUIZ rant

1/4

r•I•lelele
Moderns sistem
Ensenyament esperimental
Lliçons particulars i expecials per a damiselles

tors
filin
El s
final
feSS
un f
El
el b
cas
bell
tot

ràpi
que

Quan

un cotxe o

camió

després d'alguns

anys de treball constant té el motor gas
tat nornés el

FORD
pot oferir
vell,

un motor nou

per a canviar el

reduït preu de

Curació radical de les hiper
c:orhidries ghstriques(agrors),
catarros del ventrell, vies bi -

APis

pro

liars Iartritisme,amb tis dels

Als actuals i luturs

importantis,'ginz
propletaris

d'automóbil

carnions, tractors i recanvis legitims

,Poli-alcalinos CO :1\44,5

1200

dirr
lalt
vos

Desaparició completa de les
enfermetats de la pell herpè
tides, eczema, impérigs, espe
cialment erisipeles i borradu
res amb Paplicació de la

qui
va
de
far;
EL AUTO UN1VER5AL

Alba--Grema

qui
drà

Mostres gratultes, demanint-se
a la Farmàcia Laboratori Con

de

dom, Rogent, 44.—Barcelona.
De venda: a VilafrancP, Farmà

Pessetes

per
per

ine

jad

cia defoaquim Serrat, Cort, 1

nei
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NMEJORABLE

APLL DZ rupum

le
"Nou model Cedan 2 portes.

bli
ter

Si voleu comprat• en bones condicions adreceu-vos 9 l'srl
Agent Oficial, qui ha renunciat voluntàriament el contracte

Lincolr

4224;07ed
•

A 1.7 T 05 C...A 74 IONE S TR.ACTORES

earretera

Tarragona,

sei

ANTONI JANER

D(

11_„1FRANCA DEL PEN EDES

47

adoly91«~••=•im

fis

vendes.

Rambla de Nostrp Dona, 37, depatx
Sant Pere, 100. 1O i 101, garatge i taller

Fordson

tui

1••••••
és la rti4uina d'escriure
BARATA i inés FORTA.
Per encàrrecs: josep Estel
Constitució, 13-Telèfon,
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