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Els trevalls se publican baix l'exclussiva res
ponsabilitat de Ilurs autors.

•lostantúnea
-Vores que un jorn ferireu a una Einpresa
sheu convertit en plors.
La dignitat ofesa
vos portara al exil. ¡Quanta tristesa
Chor sapientíssim de preelars Doctors!
TONET GITANO. (Garrotíns elegíachs.)
Les hores d'agonía
El jutjat municipal ha provehit la demanda
de conciliació que presenta el apoderat d'un
"comerciant de texits" y un "fabricant de ma
quinaria," qui mes que ofesos, estan ferits en
sa_honorable butxaca.
Es el tró Ilunyada, pressagi de tempesta que
s'apropa.
L'assumpte es greu. L'assamblea magna
dels doctors deliberants apar el festí de Balta
sar desprès de la aparició del fatídich MANE,
THECEL PHARES.
La inquietut agónica se pinta en llurs ros
tres. L'aclaparament plana sobre les calves
venerables dels doctors qui brandan pausada
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"Associació

La acciò es la necessitat suprema dels
temps presents.
1.a Encíclica de S. S. PíoX.

El conceller dels querellants, prudent com
Salomó y inexorable com Heródes, no acon
cella l'indult sinó ab condicions depriments
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suscripció

.

Trimestre 3 rals..
1 pta.
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dex, y els seus judicis sentan jurisprudencia.
Fara dictar sentencia de degollació d'ignoscent.s..
La conspiració

que resultan •alguns que no s'ho diuen, y per
celebrar nostre rcnatalici ens reunirem des
pres del acte en un lipis que no tingué res de

Els doctors Arnau de Rocafort, caballer al
tíssim, y Micer Rufet, de nissaga nobilíssima,
tenen un col-loqui que es remembransa de
gestes dels llurs avis, y d'encreuaments d'es

auster.

pases.
A l'Arnau de Rocafort li rebot sa sang bla
va, acusantli cobardía si nos venja de la infa
mant injuria d'uns vils plebeys. Pera venjarse
ab mes despecte ell personalment comandara
la reprise d'uns formidables esquellots.
A Micer Rufet li plau la idea empró fent la
salvetat de que (encara que no hi hagi estat de
guerra), al carrer del seu nom no hi haura so
roll ni als terrats, a fi de no torbar la placida
digestió dels seus pacífichs sojornadors.
Y comensa tot-seguit el reclutament d'es
iFlèla!
Ja s'ha anat a la conciliació. El cel tempes
tuós ha esdevingut pluja suau y per ara les es

Com demanar l'indult Si la maror s'extén
arreu y cap esclaritzada fa esperansar l'arch
de S. Martí?

.

que la dignitat doctoral ha de rebutjar.
Y el conceller sab tots els recóns dels có

Y la veu imperceptible del pessimisme se
fa misteriosament mestressa de la assamblea,

lació als déus irats, sedcnts de purita1.
Ploréu vostra prevaricaciò,car l'exil purificard
la malvestat, y desolació y miseria
expi a
tori de vostra

PrGus
socis.

*
¡Oh felís coincidencia! Dijous passat, fetxa
de la conciliació, era S. Pau; nostre Director
se diu Pau y S. Pau guarda de pendre mal.
Aquest día Vare777, 91eXer mercés a lo paug

quelloters.

Anen al Capiloli ont se veneren «el comerciant
•de texils» y «el fabricant de maquinaria»,
Y a.11í ab cor compungit creméu encens d'adu

eatólica"

Restablir totes les coses en Crist

ment llur testa com tement una desfeta.

y'ls clama com a cau d'orella:
«Heu delinquit; Com concebuts de mare peca- .
dora heu trobal torpitut al Te,mple de Diana,
Y les veslals castes y‘ls lliris virginals
marcit vostra malicia;
Jupiler enutjat llensard buyrachs de Ilamps a
rostres lestes.
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pases se tornen canyes. ;Els titans no Iluytan
•ab formigues!
El conceller dels demandants,tal volta abs
tret en ses especulacións jurídic-históriques
sobre qui fou el primer codificador, se distra
gué al redactar una demanda que ha resultat
deficient de procediment.
El jutjat ha tingut treball per redactar l'acta
y axó que'l secretari es home de molta prac
tica. Sort que'l demandat y'l procurador de
mandant l'han ajudat.
D'aquest resultat, hi haura nova conciliació
y després una altra. En Micer Rufet y l'Arnau
de Rocafort han acordat el llicenciament pro
visional de llurs hostes csqueltoleres, con
vensuts de que a forsa de tantes conciliacións
s'acabara ab una amistat ferma.

Un servidor, alsant una copa sobrixent de
brumera, diguí al Doctor en Cap:
La copa que also, sía per Vos
que de tants doctes sou Director.
Si a cada "demanda" hi ha vi espumós
que'n vingan forses, quant mes mellor.
LARA.

.5ENEFICENCI1
pGra ncstres soldsts del Marroch.
Convocada per la Comissió de Districte
de La Creu Roja en aquesta vila, tingué lloch
el día 19 del corrent, en son Dispensari, una
reunió de Presidents de totes les Entitats de
Vilafranca, al objecte de recaudar almoynes
pera nostres valents soldats del Marroch, ha
ventse acordat celebrar un gran festival en el
qual hi pendran part les tres societats corals
de la vila,el día 4 de Febrer próxim, en el Tea
tre Tívoli; nomenantse a aytal efecte una Co
missió organisadora composta dels delegats de
les societats "Ateneo Obrero", "Liga Indus
trial, Comercial y Agrícola", "Centre de la
Unió", "La Principal" y D. Albert Roig de
"La Creu Roja".
Dificultats sorgides a última hora a la Em
presa del cine que funciona en dit teatre, mo
tivaren el traslado de dita festa al dijous día 8
del propi mes.
D'altre part l'acord pres l'últim dilluns en
una reunió de Presidents de les Entitats de
Vilafranca,
en aquesta

convocades per la Comissió
vila del monument a En Mila y
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Fontanals, consistent en la celebració també
de un gran festival
pera el propi día "4 de Fe
brer próxim" amb el fi cParbitrar fondos
pera
el pago del monument, ha ocasionat un nou
retras an el festival progectat
per La Creu Roja.
En vista d'axó, s'esta gestionant
pera po
guer celebrarlo el día 11 de Febrer. El lloch y
hora s'anunciaran amb oportunitat.
La propia Comissió de La Creu
Roja esta
organisant una capta pública amb •igual finalitat
peraq día 18 de Febrer, •que recorrera'is' ca
rrers de la vila dematí y tarda.
La Comissiò espera una
vegada més dels
caritatíus yilafranquíns, un
génerós
desprendiment pera nostres fills, pera nos(res
germans.
PAU MIRÓ Y MIRÓ
Secretari de la Comissió de Districte
de La Creu Roja.
2. 4I-912.
sempre

als hospitals
D2cididament els anticlericals francesos:
prompte hauran escalat tota la torre del pro
grés; llüstima quels vingui a obstruir •el
pas un
•
contratemps alr ei que no contavan.
. ,
En ses vives ansies
d'emancipar
,a1
de mans dels obscurantistes
reaccionari, vari
"laicisarho" tot, esco!és,
beneficencia,- ass'ilos,
hospitals; y quan creyent ja
tot fregantse les mans de gusr, entom.ty_anzso•
lemne Tedeum, •dich jo,.solemne
MarselleSa,
veusaquí qUels maleítsnúm&-o-s ab sa
cia innegable venen a desfer
ilusións y. a fer
obrir els ulls als incautes. Y aqui, va la
causa,:dels rnens.temors. Feya
dotzernesos justos que'l Govern francs havía
sustituit les enfermeres
religioses del Hospital
de Marsella per altres de
laiques; y lo que te'l
prog-rés,com que es una cosa tan
bona, resulta
cara y l'Ajuntament de la ciutat francesa va
tenir d'aumentar el
pressupost de gastos del
hospital en 103,000 franclis,
iCent mil franchs de progrés! Jo conto
que
els malalts del
hospital en qüestió, deuen viu
rer tan satisfets que ni llet, ni
caldo, ni gallina
necessitan. Qui de cent mil franchs de
pros,,-rés
no se'n atipa es perque no vol.
Y no soch sol el que axo
penso; axis ho en
tenen també les enfermeres
laiques,. les qui- no
tenint de vigilar ni
cuydar als malalts perque

del progrés viuen, preferexen lluir son garbo
per els grans "boulevarcís. cle París, a estalse
al capsal d'un ilit a sufrir .les impertinencies
dels malalts y escoltar gemechs y sentí patir;
y lo que diran elles: sinn pobre moribont busca
un consol per sobreportar sa pena, que s'acon
soli de morir en temps de progrés, en pobles de
progrés y en hospital progressista.
Y qué succeeix? Que des que hi ha enfe.rme
res laiques, si aneu al hospital y demaneu per
l'enTermera A, vos diran que es a Passeig; y si
per la B. que ha anat a clonar un tom; y Si per
que ara acaba de sortit-;y si per la D, que
fueí.r,o arribara; y'ls ,pobres malalts en un tros
de Iiit, sens auxili, sens consol, sens
aquell An
gel cle la Caritat que en altres temps per ell
vetllava y ab ell compartía sa dissort y des
ventura, axugantli la suor freda que en sa ag-o
n ía cuhría.
Y,,.qué mes? Que llógica conseqüencia d'a
quest poch cuydado, la mortalitat als hospitals
autnenta d'un rnoclo esgarrifós; com mes pro
grés més mortalitat; y jo soch obscurantista y
jo detesto e1 progrés, si'l obscurantisnre es
vicla y si'l.progrés es morn
.Contra abusos tan'amettaSsadors, els metjes
de ia cintat hanprés un nou deterrnini; pro corn
que!ns hem ja allargat prou y la conducta que
reSpecte-a axó ha seguit el Govern francés se
Iyiesta ornentaris, dexém tinsistir sobres
aqneSt punt•per ttn altre día. •
'
Ans de fer punt final,•saldém lo clit fins aqui
yresulta: que l'hospital Ue MarSella ab enfer
meres religioses tenía pochs gastos, malalts
ben assistits y poca
mortalitat; ab enfermeres
laiques té, cent mil franchs més de gastos, ma
lalts desamparats y attment cle la mortalitat
cl'un modo esgarrifós.. •
A vostres mans, lectors,
queda',1jutjar de
unes y altres y el jutjar de governs
que en
norn del progrés preferexen 1es segones a les
primeres.
G. B.

SECCIÓ D'ESIZOLES
Interessant y practica resulta la conferencia
donada per Mn. Jos.eph Rodón, Pbre.
dijous
pas.sat als.alutnnes de les.Eseoles de nostra
.ASsociació. iti un breu exordi re-corda que la
escola no sols deu proeurar la instrucció sino
tambe Izt educació moral., y indicant
dessegui
da l'objecte del sett parlament, entra eninate
ria explicant en la pritnera part els devers dels
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FSA DZ S PAU
Solemníssima fou la festa que's celebra el
dijous passat a la Ermita de S. Pau. Al matí a
les onze s'hi celebra •un solemne Ofici
cantat
per la escolanía de Santa María, quin fou oit
relligiosament per numerosissims fidels devots
que invadian tota la• Cova.
Després del Ofici que fou celebrat per
cansable Sr. Rector de
Pachs, el celebrant
junt ,ab els administradors y altres devots s'en
anaren a la casa "Caputxí" ahont s'hi serví un
espléndit dinar, que fou tant sabrós,
que me
resqué Paplauso de tots els comensals.
A les 3 de la tarda, se canta un
Rosari per
la metexa escolanía y's feu adorar la
reliquia
del Sant per la nombrosissima
concurrencia
que hi assistí.
Per alegrar als devots
que anaren a visitar
a S. Pau,les gralles de les
Cabanyes a Ia plas
sa tocaren lo mes escullit de son
repertori.
Avuy diumenge, s'hi celebrara el seu tra
dicional "Aplech" ab el
següent ordre:
A les onze Missa ysermó pel Rnt. D. Lluis
Sabater, Pbre. A la tarda a les dugues,
Rosari,
adoració de la reliquia del Sant y cant dels
po
pulars goigs.
A dos quarts de
tres, se comensarag típich
ball ab gralles a la plassa.
Vilafranquins, aquest any, de dugues a tres
hi haura una gran
sorpresa a dalt la plassa de
la montanya, no dexeu cPanarhi
puig us del
xara satisfets.
H. A.
Sacció d' Estalvis de la Associació
Día 21 cle Janer

Catòlica

Imposicións, 51
. Ptes. 532‘50
"
Reintegres, 4
433`20
Horesde despatx: de 3 a 5 tarda.
El Secreiari,ilins Pifiana

bijurs de uidil
NOteti
Eeedes vileilcies

Senyorci,
J-21/4,

11•11111F

amos y trevalladors
enntinp;tds eii el quart ma natnent de
Lley de Dett y
cle.•;enrut Iiá es
pecialment eis, conceptes de obediencia, reve rencia y fidelitat
inferiors
cleuen prestar
quels
als superiurs. 1Cn la segona
part va demostrar
com Nostre Diví le(lcii ui
pr
Juá thgnifie;"1-el
trevall passant
innior part de
seva vida
ocupat en ei taller de Nazaret;eittítambetexein•
ple do 8.. Isidre y.a]tres que sapigueren
ager
znzinai eit el trevall,' el
curnplinrent del dever
ab la pr:íctica cle la vida cristiana exhortant a
que•Is itnitessin y w.no. dexarse arrastrar
per
ies eulluhernadores, parautes dels falsos -re
demptors que apare.xent esforsar:_ze pera asSo li- els drets del t,revallador, han viscut
arrivant
a esser capitalistes,
acompanya:nt datos histó richs pera detnostrarho
..
joves obrers escoltaren ab atenció les
saludables ensenyanses
que pel -seu prefit'y be
nestar temporal etern els hi
y
deseapdella
• pla
na inen t(.1 zelós cOnrerenciant.

n.`) 51.

GC:

Sessió del dinteeres pas.sat.
Se concedí permis
D. Josep.h. Sala pera
edificar el solar de "sa propietat del carrer del
Genera I Prim, n." 4..
• 1-!)ualinent se
cotwedí perinfs a 1..)on Pere
Cerda pera modifie'ar nna fi.nestra d'una
casa
del earrrer.del Coiners, y'a D. An1on
Juti.vent

ACCIÓ'— 3
y demes solieitants per la eonstruceió d'una
1,10 tea, del earrer de Oriol.
Sobre la instancia de 1). Fram;esell cdinp _
lloach solieitant perniís pera instalar en Sa
casa del earrer de Puignioltó, n.° 3, un mator
laanlat destinat la elevació del aygua, s'acor
da frla públiea y donar quin7a.,,.díesde temps
reelatuacións.
:-••;tprobaren els comates presentaiS per
la societat aliónima del Gas, y d'altres heree
dors.
Sc donà, com pte dels ofieis rebuts del Sr_Di
Tector.
Geueral d•.Agrie.ultura, y de la"Associa
eió•de propietaris d'aquesla Vila.
Se acordà eonsruir un pas adoquinat al
coniensament de la carretera de Tarragona.
Acabà la sessió a dos quarts de dotze.

NOVES
Molt concorreguts foren els solemnes fes
totios que'ls Congregants yls coros de la Visi
ta Donneilia ria, tributaren a la Sda. Familia
ab motíu de sa festa patronal eu la capella del
_
Colegi de S. Ramon.
1,a novena que's venía celebrant cada día's
-vegé concorreguda y molt partieularment els
dies del tríduo eit els que el temples feu hisu fieient. Cantà les exeeleneies tle. Jesús, Joseph.
y María, l'eloqüent orador sagrat Dr. Castellet
qui ab l'oratoria y esperit prà,ctIch en ell peeu liars els presentà com respill de families eristianes.
El día de la festa's soletnnisít ab una Co
munió General y Ofici al inatí, axís corn tana
bé ab un festival de sport. A la tarda trissagi y
sermó pel meteix Dr. Castellet
igual que
en els dos actes del matí explica ab gran naes
tría y elevats conceptes, importants llissótis de
qüestió doinèstiea, y social. No cal dir que l'as
sistencia de fidels fou tan nómbrosa que fins
els claustres quedaren plens de devots de la
Sagrada Familia.
Finalisa la festa ab un bonich eastell de
fochs artificials.
Pianos Manubris
de joseph Mata, S. Pere, 28.—Vilafranca.
Copiem de La Vanguardia:
"Con motivo de la fiesta de S. Alfonso, el
presidente del "Centro Agrícola del Panadés"
don Santiago Abella, ha dirigido un memorial
de felícitación á Su Magestad, reiteràndole su
profundo reconocimiento por la visita y pre
mios con que ha honrado cI dicha sociedad y
rindiéndole nuevamente el homenaje de su
respeto y adhesión."
Funeraria Modelo
de joseph Trius, Sta, María, 8.—Vilafranca.
Se ven un establirnent molt céntrich
en aquesta població. Donaran rahó en la ad
ministració d'aquest periódich.
•
Garganta, Nas y Oídos
El Dr. Flotats n'es meigeespecialista y visita
a Vilafranca, Ram hla de Ntra. Sra., 37
y a Barcelona, Plassa de Urquinaona, 10
Han visitat aquesta vila una Comissió
Automovilista pera tractar de celebrar en a
questa comarca les carreres de voiturettes a
•primer de Maig próxim.
Probablement el circuit serà el format en
les carreteres d'Ordal y S. Sadurní de Noya.
Ferreteria
de Joan Casas, Ferrers, 3 y 8.—Vilafranca.

Plass

El diumenge passat tingué lloch a la Con
gregació Mariana de S. Estanislao la renovació
de la Junta Directiva, quedant pel present any
de la següent forma: president D. Joseph Pau
sas, vis-president, D. Anton Guasch, secretari,
D. Rodrigo Lopez, vis-secretari, D. Anton Ra
ventós, tresorer, D. Manel Graells, biblioteca
ri D. Joan Baltà y vis-bibliotecari D. Joan Se
Ilarés.
de joseph

rar de la esplendidesa d'abdós Senyors una
bonica festa.
tt
Diumenge passat fou administrat el Sant
Viatich a nostre estimat consoci y membre ac
tiu de les Conferencies de San Vicens de Paul
D. Pere Romagosa que's troba greument ma
lalt.Demanem les oracións dels nostres amichs
a fi de que Deu li retorni prompte la salut, si
axís li convé a la seva ànima.

Fusteria

Corn deyam, dijous passa a la tarda nos
tre Director concorregué al acte de conciliació
que D Joan Llopart, del comers de texits y D.
Joan Sabater, fabricant de maquinaria, dirigi
ren contra... no sabem qui, ab motiu del arti
cle "El Negoci de la carn" y unes Noves pu
blicades en aquest periódich.
Com es natural, nostre Director no s'avin
gué en regonexer lo que'ls demandants peti
cionavan ni menys en acceptar les penes que
oferien.
El Jutjat y'ls assistents al actes quedaren
sense saber qui son els autors dels escrits "pu
nibles".
Aeademia de Dibuix
de Pere Hill, Rambla Ntra. Sra, 39, Vilafranca
Magatzém de Ferretería de JOAN
CASAS, Ferrers, 3 y 8. Complert assortit en
ferretería de tota classe,Batería de cuyna, Ga
nivets, Ensofradors y Pulverisadors (Vermo
rel),últim model, Grillatjes de tota mida. Bás
cules y Balan.ses, preus sens competen
cia.—Se necessita un aprenent.
Cereria
de Jaurne Totosaus, Cort.—Vilafranca.
S'ha organisat pera'l diumenge que ve un
gran festival al Tívoli, generosament cedit pels
empresaris, en el que hi pendran part els ele
ments musicals de la Vila,y una secció d'aficio
nats donarà una representació teatral. Lo que
se recaudi se destinarà a engroxir la suscripció
al Monument al compatrici Manel Milà y Fon
tanals.
Funeraria
de P. Magi Soler, P. Jaume I. 3.—Vilafranca.
El vinent divendres, en la iglesia de Sant
Francesch s'obsequiarà al Puríssim Cor de
María, ab els següents cultes: A les 8 del ma
tí, Missa de Comunió General ab plàtica pre
paratoria, y a dos quarts de sis de la tarda se
farà l'acabament de la Novena ab Exposició
y Sermó pel Rnt. M. Salvador Roca, Pbre.
Dilluns passat fou visitada la nostra Estació
Enológica per una nombrosa secció d'alumnes
del colegi dels PP. Escolapis de Sarria, que
dant altament complascuts de la visita y de les ,
esplicacións que'ls hi foren donades pel per
sonal de la Casa.
Gracies a la generositat de D. Anton Pla
dellorens, els nostres camillers de la Creu Ro
ja tindràn uniforme convenient a llur carrech.
Es d'agrahir l'esplendidesa de tant generós
donant.
A la nova que donarem" el diumenge passat
de que el Comte de Lavern havia acceptat
esser padrí de la bandera de la Creu Roja,de
vem afegirhi que'l Sr. Maristany designà com
a padrina a la presidenta de la Creu Roja
Assumpció Doménech de Rossell. Es d'espe

Naxements de la quinzena.—Joaquim
Tomàs y Gracia.—Carolina Casanyas y Lagu
na.—Francisca Sendrós y Uvie.—Joan Parella
y Santacana.--Joan Plans y Mitjans.
Ozits 1d.—Joseph Gudayol y Barcons.
Angela Capella Claramunt.—Joseph Soler y
Arís.—Felissa Rodó Claramunt.—Anton Calaf
y Boada.—Anton Soler y Soler.—Rosa Espasa
y Cuadrat.—Enrich Lopez y Marmaneu.—An
tonia Martí y Vía.—Gayetà Rubió y Simó.

¡Alerta

•

tot el

mor,!

—
tzPOLVO,
1ARCA DE FABRICA
REGISTRADA
REGENERADOR
pera fer ponnre 3000 ons al any ab sols DEU
GAI,LINES
••
C:11
Primer y únich eii Espanya(Patent per 20 anys)
—Dese,ubriment maravellos. — Resultats sor•
prenents.—Ponen tots els díes y en totes les
estacions del any, fins en el temps més ert.
del hivern: nombrosos testimonis.—GtistoinDemaneu
significant. Demaneu rol/et
marea 2 GAL11NES NEGRES, ab
sempre
firma del autor Dr. Donalo Amujo.
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca, I84, Bareelona.—Depósit Exclusiu y
Venda pera Vilafranea y sa Comarea, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Ferretería.
-

os•
de toda clase de trozos de tela, blaucos
Innienso surtido de tiras
y de color
bordadas á precios baratísimo.s.
CAMISAS
medida, para caballero y demàs ropas de
confeeción
Qalle Sscuaillors, 12, 1.°
EL PATIO DE SIMÓN, se admiten
huéspedes y encargos para meriendas.
Sscuaillers, 12.

iPreparat baix ga rantta científica de•
mostrada en cada pa
quet! Rec.omenat per
eminencies tnédiques
y professores en parts
per mil certificats que
lo acreditan
Sens rival pera cu
rar Iescaldadura
dels
nens.
«Suavisador del cutis
pera des
présciel bany. «Evita
que ab I. humitat se
tallin les ManSy cara»
«Es l'Unich-preventin
dels nanallóns» «Fas
sinne fts sempre des
prés de rentarse».
ta el suor y mal olor
de peus y aixella.
Estotxos higiénichs a 0`60, 0`35 y 0`20 pfes.
No1.--1;nichajustat als adelantos de la higiene.
Exigiu la marca «Noffl»; no us dexeu sorprendre per
piljors polvos que pagueu tues cars.
Agent a Espanya: Joaquim Fau, carrerNIallorca, 184
Barcelona —DepositRl'IS en Vilafratica:Drog,uerta-Ferma
cia de Joan Bosch, farmacia de Coni.arl ,Ifiljan$, Cort, 1, y
totes les fartnacies, droguerfes y perfutnertes de la pro
vincia.
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