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Catalú

CARTA INTERESSANT
Ab motíu d haver publicat el Sr. Bisbe de
Perpinyà una Pastoral recomanant la ense
nyansa de la Doctrina Cristiana y la predica
ció en llengua catalana, la Lliga Espiritual de
Nostra Senyora de Montserrat de Barcelona li
adressà una lletra de felicitació, a la qual 1‘ es
mentat Sr. Bisbe sc ha dignat contestar ab la
següent carta.
"Perpinyà, 14 de febrer de 1911.
Senyor president de la Lliga Espiritual de
Nostra Senyora de Montserrat.
Molt ilustre Senyor meu.
Vos agraexo coralíssimament la carta que
vosté y els senyors vocals de laJunta de Nos
tra Senyora de Montserrat me han escrita ab
motíu de la pastoral que vaig dirigir a n‘ els
meus feligresos sobre la necessitat d' ensenyar
ypredicar la Doctrina Cristiana en català. En
cara que sigui jo gran amador de la nostra te
rra, ab tot tinch de declarar que no es tant 1‘
amor a la nostra benvolguda llengua que 'm
va incitar a escriure aquesta carta pastoral,
sinó el dever del meu drrech episcopal.
Al recorrer la meva diócesis vaig observar
que les parroquies ahont s' es més conservat
ús de la llengua catalana pera donar la Doc
trina als noys y predicar al poble, son les que
han conservat més pura y més fervorosa 1‘ an
tiga fé dels avis. En les altres, al contrari, la
fé hi hà minvat y hi minva encara desgracia
dament, a mesura que baxa el nivell de 1‘
amor a la llengua.
Anxó es un fet cic experiencia.
La fé y la llengua son agermanades per la
voluntat de Deu, en nostra terra catalana, y no
's pot perjudicar 1‘ una que no 's perjudiqui 1‘
altra. Lo qui se posa y obra contrari a n‘
.aquest fet, sigui capellà o laich, se posa y obra
malament devant de Deu y devant de la Patria.
Dispensi, senyor, aquexes pobres ratlles
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escrites en pobríssim català. No só com vosal
tres natural de Catalunya, só un vingut del
país foraster y la vostra llengua no es la que
jo he mamada ab la llet de la mare.
Encomanantme a vostres oracións, me re
petexo de tot mon cor vostre devotíssim ser
vidor en Crist y María Santíssima.
Juli, Bisbe de Perpinyà y de Elna".
Als nombrosos documents d' indiscutible
autoritat que sobre la metexa materia de la
carta que acabém de transcriurer havíen es
crits Prelats de Catalunya, hi podem avuy afe
Bisbe de
gir el valiós testimoni del paternal
No
Perpinyà Monsenyor Carselade du Pont.
ni
la
ni
la pas
hi farém comentaris que
carta,
toral a que ella 's refereix necessitan, puig
duptém que 's pugan escriurer conceptes
mes preciosos• y terminants a favor de la ne
cessitat de predicar y ensenyar la Doctrina al
lo tant de
poble en sa propia llengua, y per
als catalàns en
predicar y ensenyar la Doctrina
català.
Aprofitarém, si, tant bella ocasió pera fer
la metexa
alguna consideració general sobre
materia, consideració que més d' un cop ha
en
estat
a
de
aquestes
víem
punt
estampar
planes, més n'havíem desistit per temor de que
nostres paraules fossen apassionadament apli
cades o insidiosament particularisades, temor
ha de me
que no tením avuy pel respecte que
rexer a tothom la preciosa actualitat del docu
ment que les motiva.
Lo que d' un modo tant terminant afirma el
venerable prelat de Perpinyà no es cosa nova
en la Iglesia. En concilis, sínodes y documents
•episcopals s< ha mantingut sempre la metexa
doctrina, sols que en la practica y degut a cau
ses diverses no ha sigut tant general ni cons
tantment aplicada com havía d' esser, sobre tot
en poblacións importants. Respecte a Cata
dc haver sigut
lunya les sabém prou les causes
en part oblidades les prescripcións de la Igle
les cau
sia; més no es nostre propósit esbrinar
recomanar
ses, sinó senyalar el fet abusíu y
1.‘ esmena.
El sacerdot, que en la predicació de la di

vina paraula no ha de tenir altra mira que la
ha de te
gloria de Deu y I be de les ànimes,
nir gran interés en no posar de sa part obsta
cle a que les veritats de fe, les normes de
vida cristiana arrivin fins al fons de Ic ànima
dels que 1‘ escoltan y pugan traduirse en acteS
Pera lograr axó, la au
espontanis y exteriors.
toritat de la Iglesia, la experiencia y la metexa
ciencia psicológica ‘ns diuen que s' ha de pre
dicar en la llengua propia dels oyents si es
tambe la del predicador.May per may la predi
cació en llengua que no siga la propia dels
efectes sólits y perdura
oyents
bles que han de buscar els sacerdots en llurs
prédiques, per més que en certs cassos, la pul
critut de la frase y la estudiada y dolsa dicció
pugimpresionar momentaneament al audito
un aplauso al orador.
ri, y proporcionar de pàs
No volem ésser exclusivistes, y quan hi ha
causa racional no es de vituperar que 's pre
no obstant ente
diqui en castellà a Catalunya,
ném que una prudent intranzigencia deu esser
la norma del predicador desterrant axís culpa
bles condescendencies ab els encarregats o
encarregades de buscar predicador cre.le per
lluir més la festa exigexen que prediqui en
ha
castellà. ;Com si la llengua materna s'
de les festes, arreconantla
gués de desterrar
mals
endre
en tals diades al quarto fosch dels
ssos! ;com si aquell día el sermó no tingués
per fi el bé de les ànimes!
Y lo que dihém dels preclicadors,`-podém
encara als mestres
aplicarho als pares y més
en la ensenyansa de la doctrina cristiana y en
la
la formació moral dels noys y noyes. Ens
mentém cada día de que 's pertla fe, de que la
externa
pietat minva o de que es purament
sense arrels fondos al cor. Tenim la seguritat
la
no
es
a
tals
perver
de que
agena
desgracies
sa costúm, la detestable cursilería d' ensenyar
no
en castellà les més íntimes oracións que o
diuen res o han de correspondrer als senti
les
ments del cor. Diràn que Deu entén totes
no
Ilengues, es cert: peró podrém replicar que
n‘ entén cap si no es la del cor, y aquesta én
hem
par
general es la propia, la primera que
vida.
lat, la que usèm en les intimitats de la
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Lcurdza

Hem rebut de la Hospitalitat Dioc_,.esana de
la Itmnaculada Concepció la següent proclama
que ab tltiat pohliquém:

"8afólIchs de la Didgesis de Barcelona
May calgué tant com ara el demostrar pu
blictunent la fé; may ,cont ara se vegé tant fre
turosa aquesta -virtut fonamental de tots els
medis de vida y encoratjament. La Hospitali
tat Diocesana de 11 Immaculada Concepció in
timament persuadida de que les peregrinacions
son un dels inillors medis per guanyar 'auments
a la fé y de que l'aplech de gents d'una creett
ça unanim es estímul preuat dels fervorosos y
esperó efictaç dels indolents, ha determinat or
ganisar la seva segona peregrinació al Santua
ri de Lourdes, lloch molt especialment escullit
per la Mare de Deu pera prodigarhi les seues
sobirades mèreés.
nostre Excin. y I1in. Prelat Dr. 1). Joan
J. Laguarda, menara sos diocessans devant
les-plantes de María Immaculada; y a la pere
grinació, sostenint y acompanyant sa germana
la fé, hi anira com Anima y substancia d ella
la santa virtut de la caritat. Car no solatnent
anirém tt Lourdes els sans del cos, sinó també
els malalts, y es desitj y daler vehement de S.
E. 1. y de la Junta Organisadora que ells si
guin el cor del nostre estol, y que a llur vol
tant les pregaries continues de tots els
pere
grins hi enlayrin un núvol de flayrós encens,
que pujant de la terra al cel per mediació de
María arribi al trono del Altíssina y devalli a
nosaltres convertida en pluja de gracies espiri
tuals ycorporals.
Cal pregar sens treva, ab fe y confiansa;
obligar a Qui es Salut dels Malalts perque ens
asSolexi el iniracle diví. El premi que
obtin;
guém seia proporcionat al fervor de la nostra
oració; ab la clau cl` or de la pietat obrirétn
per intercessió de Nostra Senyora de Lourdes,
els tresors de la ,Miserieordia, Divinal.
La peregrinació exira. de
Barcelona, si Deu
vol, el día 27 de Maig,' vinent, y arribara a
Lourdes a les priuteres hores del endema. Es
tara de retorn a Barcelona el día 1 de
Juny».
En el número próihn donarem compte del
preu y detnes condicións ab que 's fara aques
ta Peregrinació, y procurarem posar en cone
xement dels nostres lectors de tot lo
que puga
interessarloshi, persi algú hi vol pendre part.

euentan de vuestra bondaCI y de la ternura,
Con que n3irais y acogéis,a los nifios.
Venimos hasta Vos para"deeiros sencilla
mente que de eorazón os amamos .y de corazón
agracleeemos ese sublime,etnpefio que inostrais
en que muy prouto, cuando apenas alumbre
en nosotros la luz de la razón, alimente y re
gale y fortalezea nuesiras almas el suavísimo
Pan de los àngeles. Os deeimos mas: que en el
próximo día de nuestra, pritnera Comunión y
siempre que nos acerquemos al sagrado Ban
quete pediremos al Serior que os conforte y mi
tigue las amarguras que haee sentir el gobier
no de la Iglésia.
Gracias, Santísimo Padre, os repetimos y
bendecid si os place.à «Los nifios de las eseue
las eatólicas de Barcelona.»
A n` aquest anissatge ha contestat el Papa
.ab un autógraf eu italia quina traducció co- •
piént d'un diaride Barcelona y es com segueix:
«A los amados niflos de las Eseuelas católi
cas prituarias de Barcelona, con la mas viva
complaceneia por los sentimientos de religión
y pieda,d que les antman para con la Cabeza
de la Iglesia, y deseando que se eonserven
siempre buenos como en el día de la primera
ComuniÓn, para consuelo, ademós, de sus pa
dres, en prenda de gratitud y especial benevo
lencia les otorgamos la Bendición Apostólica.
'Del Vaticano 1.0 de Marzo de 1911.—Pío,
Papa X.»

Ilscoles gràtuites para obrsrs

Díes passats donavam la noticia de que 'ls
infants de les escoles eatóliques de
Barcelona,
agrahíts a les disposicións del Sant Pare que
tls permet fer la Cotnunió als 7
anys, li envia
van un album. Avaty ens
plau donar a conexer
el missatge que hí acompanyavan y la contesta
dt Sa Santedat, persuadits de que Is nostres
amich; Ilegirati ib gust 'abdos documents.
El missatge dels noys
dey-a axís:

Interessantíssima resultala conferencia que
donA fA alguns díe als alumnes d' aquestes
Escoles el Rvnt. D. Joseph Rodón, parlantlos
•dels «Debers dels obrers envers els patrons».
Després d' un hernibs prearnbul plé de sana,
doctrina en el que sapigué atraures 1` atenció
dels oyents, descapdelló, d` un modo magistral
el seu tema, resumint a tres dits debers:«amor,
fidelitat y obediencia».Feu un estudi concís de
cada una d' aquestes virtuts, les que recomana
en gran manera als joves treballadors allf pre
sents, pera d'aquest n3odo ferse dignes del ea
rinyo y estimació cle llurs principals.
El Rvnt. D. Albert Olivella, un dels pun
tals mes ferms que conten aquestes Escoles
pera '1 seu sosteniment mogut del coral afecto
que professa als alutnnes, ha,,.clonat també una
conferencia, parlant de la neeessitat que teniat
tots els católichs de confessary combregar en
la present épotta, seguint les doctrines recome
nades per nostra Santa Mare la Iglesia y ex
plicà als joves quines son les eondicións indis
pensables pera Ter una bona eonfessió.
Finaltnent, el Dr. Bulet els dirigí de uou
la paraula dijous passat, completant el tetna
escUllit pel Rvnt. Olivella y demostró quins
son els fruyts sanitosos que se obtenen per
medi del Sagrament de la Penitencia, refutant
al ensemps les obgeccións que solen oposarhi
els enemichs de la confessió. Al acabar, els in
vitó en nom del Sr. Director .jr Junta (IL Esco
les a que assistexin a la, Comunió General que
celebra avuy 1` Associació Católica a la iglesia
de S. Joan.

«Santísimo Padre:
Pequefios y hutnildes como sontos los aluin
nos de las escuelas católicas de
primera ense
fianza de Barcelona, nos atrevemos a acerear
DOS A Vos, venerado Pontífice, con natural en
eogitniento y respeto, pero con la confianza,
que inspiran tantas cosa gratísimas que nos

En la reunió que tinguelloch dimars últim,
tt la- que assistiren varis individuus pertanyents
a ht Secció d' .Escoles, se parla llargarnent so
bro l acte de clausura de eurs,y premis. oferts per respectables particulars pera repartir entre

El C1111111iÓ dels infants
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`ls alumnes que mes s' liagin distingit a judici
crel Sr. Director Rynt, D. Josepli Olivella y
personal instructor.
Con3 sigui que un dole premis oférts, es es
pecial pera l alumne que detnostri mes cone
xements en Catecisme, s' acorda fer un con
curs de dita materia, inscribintse els que vul
guin. Dimecres a la nit se comunica dit acort
als obrers, sent en número de 26 els que s' a
puntaren pera obtar ai n'aquest premi en meta
lich que la Junta procurara ampliar ett un o
inés accèssits.
•
En son día publicarem el nom dels alumnes
premiats.

Quaresma
El carnaval agita sa furia per l ambent
y cau; la terra l serva marcida y,desplaguela;
sorgint en el silenci contrit de la cayguda
desplega la Quaresma sa marxa penitent;
els sacerdots exhalan un dolords llament,
sospira en tenebrors l Rsglesia commoguda
y tota carn remembra la pols d< hont es vinguda
y Z abstinencia apura son heroich llanguiment;
desfetes son en plor les ,amargors humanes,
de tant de fer sospirs les animes son blanes;
l' Amor per elles a Z hora malinera,
Amor.per ellesfrissa y en el Cancell espera.
la primavera es dolsa; là un ayre que consola
y arrtin de terra brota la flor de la viola.
J. PARADRDA, PBRE.

Socció d'

Estalvis do la Associació Catòlica
Dia 12 de Mars

Imposicións, 62
3
Reintegres,

.

.

.

Ptes. 255‘65
" 170‘50

Día 19 de Mars
. . Ptes. 60‘70
Imposicións, 31
Heres de despatx: diumenge, do 3 a 5 tarda.
El Secretari, Lluis Piriana.

NOVES
El Patronat del Obrer de S. Joseph y la
Redacció del Setmanari Católich de Reus han
organisat uns Jochs Florals pera commemorar
la instalació de les Germanes de la Caritat a
Reus, primera ciutat d' Espanya ahont s es
tabliren.
En el cartell que no publiquém íntegro per
manca d' espay hi figuran ,_valiosos premis,
quatre d' ells en mefflich, oferts per distingi
des personalitats de Catalunya a les millors
poesíes de caracter religiós o moral, histórich
o tradicional, o de tema lliure.
•Els trevalls deurthl esser inédits y enviats
per tot el día 15 del prop-vinent Abril al Se
cretari del Jurat, Rambla de Manini, 5.—Reus.

La sexta peregrinació a Terra Santa de la
que parlavem en números passats ha fixat sa

trxs
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sortida de Barcelona pera (1 día 5 de
Maig y
son retorn pera ‘1 día 17 de
Juny. El viatge 's
farà ab el magníLs.h vapor .'lle de France".
Ab motíu d haverse
sospés aquest any les
romeríes a Roma, s' ha modificat el
primer
itinerari, haventse acorJat definitivament el
que segueix: Malta, El Pireu, Atenes, Estret
dels Dardanels, Mar de
Màrmara, Constanti
nopla, El Bosfor, Esmirna, Efeso, Patmos, Ro
das, Beyrut, Caifa, Mont Carmel,
Nazaret,
Tabor, Tiberiades, Llach de
Genezaret, Mag
dalah, Capharnaum, Bethsaida, Cana de Ga
lilea, Jafa, Jerusalém, Betlém, Estanys de Sa
lomó, Betania, Jericó, Jordà, Mar
Mort, El
Caire, Alexandria, Nàpols,
Florencia, Pisa,
Palma de Mallorca y Barcelona.
La Junta organisadora durant els últims
díes anteriors a la sortida de la peregrinació
tindrà son domicili al Palau
Episcopal de Bar
celona, oficines de la Junta Diocesana d'Acció
Católica.

Poderós y segur remey
pera evitar y curar

Els premis concedits als alumnes de 1.a
ensenyansa en el II Certamen,foren molt dis
putats.
Consistiren els exercicis en trevalls d' arit
mética y gramatica els dels alumnes de la cla
sse superior; Fisiología y Geografía els de la
elemental, y numeració y catecisme els de
pàrvuls. L' acte fou presidit per la Junta local
d' Instrucció pública.
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Diphil cefilral:

Soei, 1‘ acceptara la fabrica de serrar fusta •
dels senyors Parés y Mata, pera substituir a
n'aquest últim que no pot dedicarse al negoci.
rA'••
Dilluns vinent en la parroquia de la SSma.
Trinitat comensara el Septenari a la Verge
dels Dolors celebrantse ab 1‘ explendor y so
lemnitat dels demes anys. Els sermons estant
confiats al orador sagrat Rnt. D. Alfons Vall
mitjana, Pbre. Les sagristanes d' enguany son
D.a Rosa Martorell vda. de Munné y D. Fe
lissa Miró de Frexedas.
@y1
L' agent comercial el‘ importants fabriques
de productes químichs yenológichsextrangers,
1‘ acreditat comerciant de nostra vila D. Joan
Hill, ha introduit en cl nostre país els Jurt63
suititrats, que son molt utilisats pera abonar
les vinyes en vista dels seus bons efectes, ad
quirint cada día mes importancia a Fransa.
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Distingides persones de la colonia valen
ciana a Barcelona justament ofeses en els seus
sentiments per les canallesques blasfemies vo
mitades pel diputat Azzati al Congrés contra la
Verge dels Desamparats Patrona de Valencia,
han cursat enérgichs telegrames de protesta.
Al dirigit al President del Congrés s' hi
consigna que si la persona del Rey es sagrada
e inviolable, ho es més encara la de la Verge
Santíssima.
Nosaltres com católichs, espanyols, y per
sones educades unim nostra protesta a la dels
bons Valencians.
(z•-•)',X)

Academia de dibuix, lineal, adorno
y
figura a càrrech de PERE HILL, Rambla de
Nostra Senyora, 39,-baxos.--Hores de
classe:
de 12 a 1 tarda y de 7 ymitja a 8
y mitja nit.
6--e•42(4--e)

ESCLEROSIS

y ses conseqüencies, escrofulismQ, sífilis,rti
malisme ,gota, y totes les malaltíes, produides per alteracións de la
nutrició.

Dijous al vespre y ab la solemnitat acostu
mada en iguals cassos fou viaticat nostre esti
mat amich el Rnt. Mossen Francisco Olivella,
Dega de la Comunitat de Santa María.
Sense que la dolencia siga de molta grave
tat, ofereix perill per la avansada edat del
malalt, a qui desitjém un bon remey si axís
convé a la salut de la seva anima.

Avuy a les 8 del dematí la Associació Ca
tólica y la Secció d' Estanislaus
celebraran a
la iglesia de S. Joan Comunió
general regla
mentaria.

Son Geriamen
Avuy a dos quarts de 5 de la tarda se celc
brara al Colegi de S. Ramón la distribució de
premis del segon Certamen religiós-instruc
tíu, quin acte sera amenisat ab una sessió lite
raria-musical.
S' hi llegiran alguns trevalls premiats entre
ells les poesíes "A la
Sagrada Familia" "Ad
Licinium", oda d' Horaci traduída al vers ca
tala y ‘Is trevalls en
prosa "La Iglesia vol als
homes ignorants pera axís millor exclavitsar
los" y "La Sagrada Familia es el model de la
societat doméstica".
La part musical sera executada per un es
cullit quinteto y ‘l chor d' alumnes.
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Segons opinións autorisades, aquestos tur
tós son molt interessants
pera els nostres viti
cultors, que 'n deuen fer cada día un ús mes
considerable com els francesos.
Se considera per molts que 'n fan iis, com
una bona forma d' abonos
que obran rapida
ment en el primer any donant bon rendiment.

Diumenge vinent a les cinch de la tarda a
la Associació Católica pera entreteniment dels
socis y de les seves families,hi donarà una se
ssiódealta prestidigitació, el ben reputat ilu
sionista EdilbertJorda, conegut en el mon ar
tístich ab el nom de "Mefistófeles".
gALÇ"D,
@si
Continua parcialment la vaga de construc
tors carreters. Segons noticies ahir eran
quatre
`Is patrons que trevallaven
per haver aceptat
les bases presentades pels obrers.
«G-M
PIANOS "Chassaigne Fréres"
—Per qué son millors que la millor marca?
qué no s' esquerdan?
A la sala d' actes de la Associació Católica
diumenge vinent a les quatre de la tarda hi
donara la segona conferencia quaresmal públi
ca D. Pere Pinart y Novellas, distingit advocat
del Colegi de Barcelona, desenrotllant el tema:
"El moment actual del socialisme".
Ha sortit el segon número del
periódich
"El Sindicato Agrícola" fundat per D.
Joseph
Elías de Molins y que 's serveix gratis al
qui
'I demana. Publica importants trevalls sobre la
Lley de Sindicats, La vida rural, en el que 's
descriu la missió de la dona en la agricultura,
etc. y una secció de consultes.
Se trevalla ab gran activitat en el tros de
claveguera que ha 121‘ atravessar la via y que
unira els dos ramals ja fets quedant axís aca
bada tant important millora.
La Comissió de Foment que tant se desvet
lla pera la urbanisació de nostres carrers
pot
ser no sc ha fixat en la gran millora que porta
ría a cap si posés unes passeres a continuació
de la acera de S. Magí pera atravessar la car
retera de Barcelona. Diém axó a petició de
molts ciutadans que (s veuen obligats a fer
molta marrada o enfangarse sens remissió pera
anar a la carretera de Vilanova els díes que hi
ha un xich de fanch.
Sr. Alcalde:
ha medi de aturar el tras
Ilat de la casa de correus a la cantonada del
carrer de Mitjdía?
cLS9
4C7-c->
Naxements.—Mercé Coll y Rius.—An
ton, Coral y Magrifia.
Obits.—Rosa Figueras y Rabella.
hiap. Esleva.—Vilatranca.
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fSADES NATUWJES

DE

fíA

TPOJI`

Extraídas por evaporacin t.11 el vacio, de
aguas tninerales natnrales
•r(.1.1A. Las t&izz mineralizldas y tertnalizadas del mundo, en su clase.
Se empleatt'. cot éxito insnpernble. para la prep;tración le bafios L dotni;
de lo-; buesos, raquitismo,
para combatir la escrófulo, tuberculosis
liufatism,),, sfecciones propias de Ia innjer, neurastenia y d ibi idad general.

JABOfiES.DE SALES LA TOJA- iiiíin suilan las aleccioncs delaP1111
Poderksamente antisépticó. ll mejor jabón de tocador. Este producto,
se Ita popularizado tio
ror sus excelentes cualidades curativas y de toiletle
115 y repúblicas
soen Espafía, sino que tambien en Inglaterra y sus colon
A
mericanns.
hispanoDe venta en farmAcias, drognerías, perfnmerías, Casas de baiios, etc.
de LA TOJA en Catalniia: D. J. Ramon
Representante general de los productos
Ballester, Riera Alta, 54 y 56,-1."—BARCE1ONA.
VicenteFer
Al por mayor en Barcelona: Sres. ijos de J. Vidal 'y Ribas,
J.
rer yC.a, S. Banns. Ramon Monegal y Nogués, Dalman v Oliveres,
Par,
r. Sa
triach y C.a, J. Viladot, Salvador A.ndreu, J. Segalk.Rindor y
Serra.
Serra
Valls
Antonio
rra, J. Forteza,
y
y

•
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totes

kaazasi,

c1asse3
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r.uració

PrGus inorciblGs

CLASSES A HORES CONVENCIONALS
Rambla de S. Francesch,

Método especial del professor pera la erisenyansa.

jes,4-1;-,R

r-pgrus

(6.) Tom6

número 8.--VILAFRANCA.
`-4-411

Aquesta easa,,montada ab tots els adelantos moderns, parti
eipa al públieh, que eLi ella hi trobarn baguls de totes elasses.
desde ‘1. mes senzill al do mes gran luxo, tots a preus reduhidí.
ssims, pokuent assegurar que hi trohaffin una rebaixa d un 25•
per 100 als demés establiments d aquest, artiele.
Gran -varietat en CORONES.

As.s.aa,wz.z

Calsat tot cosít per

Ensenyansa complerta teórieli.practica de Teneduría cle Llibres per par
ticia doble, C.1ctil Mercantil, Reforma de lletra, Lletra redondilla y Or
tógra fia

Carrer 1e. Santo \taría,

Carrer dels Ferrers,

ealsat de

titut Obror Barceloués

dte,

TO
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GASA$

DIRIGIT PER D. ANTONI
ex-professor de '1'eneduría de Llibres y Cálcul Moreautil del Ins

Ines.
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MOBLEE

garntïda
•

CASA
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Surers, Efits de theria
SENS

classe.

eadires

DE TOTA MENA

PREUS

tctGs

COMPETENCIA

TALLERS, els
tos

FABRICADO
POR
Relitiiosos Cistercienses
--->VULG

Geilera.1 Prim,

mes importants del Penadés
y montats ab els ultims adelantos
13 -20-Despatx,at exposiciò permanent-Ferrers, 10

VILARQANCA

DEL

PENADÉS.

TiFmpams,:w
DE SAN ISIDRO EIl VENTA DE BARDS,

Procurador

Pesetas
PAQUETES PASTILLAS
1,25 1,50 1,75, 2 y2,50
1.amarca. Chocolate de la Trapa. 400 gramos.
14, 16 y 24
2.amarca: Chocolate de Familia. 460 » . . 14 y 16
1,50 1,75 2 y2,50
16
1
1,25
.
y
3.a marca: Chocolate Econòrnico. 350
Elaborados según fOrmula aprobada por los Laboratorios Químices Munieipales de Ma
64 raciones. Descuen•
drid, Pamplona y San Sebastian.—Cajitas da merienda, S pesetas, con
tos dasde 50 paquetes. Portesabonados, desde 100 paquetes, basta la estación mas próxlma.
Se febrica con canela, sin ellay a la vainilla. No so carga nunco el embalaje. Se bacen ta
rees de encargo desde 50 paquetes. Al detall, Principales ultramarinos.
--N..N,'2.::.." ""\
" v-•,
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En este establecimiento encontrarA su numerosa clientela y
el público en general, grande surtidu de vinos, licores y
champagnes de todas clases.
Acabo de recibir las especiales lenguas de bacalao
la Coaresina.
y otros comestibles propios para
San Ji1ario semanalinente.
Recibo agua
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CarmG, 8.

VILAFRANGA.

meca‘nica

ATAÚT8
Soier

construcció de
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ISIDORO ALMIRA

Calle de San Juan, 6.— VILAFRANCA DEL PENADÉS.

w.à."*"

DESPATX: de 9 a 12 y de 4 a 7.

y

MONTAÍESA
do

Té la representació d'una seriosa agencia de matrimonis de Barcelona.
Cuyda de la colocació cie capitals.
Disposa de 100.000 duros pera prestar en primeres hipoteques, a inte
rés módích.
Gestiona compra y ventes de finques

Tallers y despatx: CLAscAR, 13.
Depósit de -ataúts: PLASSA DE JAUME

tkO
0174

I, 3.

Unica casa montada ab maquinaria moderna
Preu fixo y TTICS lirnitat que en Cap altra Casa
del rani de FUNERAR A
CORONES

PrompUtut

PERA

TOTS

Perfccció

ELS

GUSTOS.
Economía

