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La drucra dc la Crsu
El camí de la Santa Creu es veritablement
un "camí reyal" segons llegim en aqueix llibre
•d'or que s'anomena"La Imitació de Jesucrist."
Per aquesta ruta de mil trescents vint pas
sos, que separa'l palau de Pilat de la monta
nya del Gólgotha, caigué tres vegades l'Home
de dolors,que soporta`l pes immens de totes les

de

la
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Restablir totes les coses en Crist.
La acciò es la necessitat suprema dels
temps presents.
1.a Enciclica de cS. 1S. PíoX.

SETMANA SAFITA
Devé la terra fosca del Gran Dolor que hi h,d;
udola contra`l Just la crueltat jueva
Just damunt la terra son holocaust eleval...
els dnyels qui'l recullen se posan a plord!
entre l'encesa turba dóna ,ltaría và,
so.n senglotar diví les mullituts subleva:
malvestat del regne suryí, en l'entranya
(seva»!
les mares de Siò la van a consold;

-creus humanes; avensaq Vexiliari de totes les
realeses y dels reyalmes eterns, el Sobirá del
amor, el Rey de Sion, Emperador de les Gents,
Conqueridor de les animes, Triomfador de la
mort, Restaurador de la vida, Donador de la

y'l bon Jesús acluca sos ulls implorador3,
s'axeca de les tombes una ira que fulmina,

gracia y de la gloria.
Aqueix camí de la Creu es la via trium
phalis, que puja, no al Capitolí de la Roma te
rrena, sino a la Ciutadella de la celestial Ge

y's posa en la mirada gentil. del Centurid.
J. PARADEDA, PBRE.

rusalem.
Es una via dolorosa, erissada de dificultats
y roturada d'esforsos.Es una via gloriosa, hont
les espines florexen en els cims serens, ra
diants de celistia, y granen y treuen fruit;
es una via gloriosa, coronada de consols, en
•les excelsituts de la fé y de l'esperansa, hont
les passionaries baden ses poncelles y'ls cors
se desagafen de l'escorsa de la terra, pera vo
lar amunt, com els aucells del cel.
No es la via /actea de la Venus del plaer,
que'l Paganisme, falsejador y profanador de la
vida, colocá en el firmament; es el ria CrUCÍS
del deber, constelat de Sang divina y de sang
humana, que'l Cristianisme obrí, com una ca
rretera reyal, com •una via imperial, a través
de totes les montanyes y fronteres de la
terra,
-de totes les oposicións del
egoisme y totes les
resistencies del error y del mal.
Es la única drecera pera abrassarse ab
Aquell, qui sól es EL CAMI, LA VERITAT
Y LA VIDA.
JOSEPH M.a BARANERA, CANONGE.
"Vilafrnnea del Penadés, Mars de 1012,

damunt el poble hebreu s'apagan les clarors,
el vel Sagrat del temple tremola y s'esbocinal...
llavores romp la nova claror de Redempció

bé 8ocio1ogía
Ab la del passat dilluns terminaren les Con
ferencies quaresmals, que ab brillant éxit ha
vingut donant a la Assoeiaeió Católiea'l Dr.
Castellet sobre Sociologia cristiana.
La materia tractada en les dos últimes pot
breument resumirse en els següents tertnes:-...
Com que l'objeete de la Societat es ajudar
al individutt en el perfeecionament de la seva
naturalesa,y segóns ella deu l'home procurar el
desplegament armónich de les seves facultats,
ilustrant la inteligeneia, perfeccionant la vo
luntat y satisfent les necessitats físiques, d'aquí
que'l fi de la Societat tingui un triple aspecte,
axó es «intelectual», ‹Ittoral» y «econótnich».
Entrít'l Conferenciant ett l'examen d'aquest
últim, prescindint del moral y del intelectual,
ab l'estudi del treball Imma com agent princi
pal de producció.
El treball, digué, economicament parla.nt,
es l'exereici de la activitat humana aplicat a
producció de riqueses;y baix el concepte cris
tia fel caracter d'expiació.- En el estat origi
l'home estava subjecte també a la lley del
treball, pro aquesta Iley mirava sols a la «per
feceià», pera que no estigués,ociesa la natura
lesa física: el fi d'utilitat del treball era-prefe
rentment «espiritual». Després de hi cnIpa, no
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solament revesteix marcada «utilitat física»,
sino també «necessitat» y «penalitat». El tre
ball va ordenat, donchs, d'una banda, al per
feceionament per la obediencia y la expiació,
y d'altra, al sosteniment del organisme.
La lley mosaica preludiava ja aquesta idea
del treball en les institucións del .dissapte»,del
«setenuat» y del «jubileu».
El Iliberalisme económich en la concepció
del treball hurna ha retrogradat als temps del
paganistne: ha ressucitat la, trista idea de consi
derar al obrer com una «maquina de consútn»
y de «producció», y al treball, com una «mer
cadería». Y aquest concepte ha engendrat la
aconcurrencia», la «plassa del treball»; ha con
fós el pacte ab la justicia y ha reduhit al tre ballador a la condició d'esclau.
El treball com a funció social, contribueix
a realisar la lley de solidaritat entre'ls homes,
fent a uns dependents dels altres en els dis•
tints rams de la activitat, perque cap d'ells se
basta a si tneteix.
Com «acte» hurna, qu'es el treball, adernes
de les forses musculars exigeixel concurs de la
voluntat y del enteuirnent. No obstant, segóns
la intervenció que ep ell tenen les facultats,
sera «muscular» o «intelectual». En l'obra de
la producció hi ha que distingir els treballs de
cifivenció», de «direcció), y d'«execució».
Elvalor productiu del treball ha sigut res•
tring-it pels "tisiocrates" y exagerat pels "so
cialistes". Per aquets, es la única font de la
producció; pels primers, solament produeix,
quan crea noves substancies. Mes pera produ•
hir se necessitan "treball", "capital" y la "na
turalesa".
De la divisió del tt-eball s'orig-inan no sola
ment les industries, sino també la especiticació
d'operacións dintre cada una de elles. Després
d'enumerar les ventatges y'ls inconvenients
de la excessiva divisió, entra en el contracte
del treball.Examina les diverses opinións exis,
tents sobre la naturalesa d'aquest contracte,
axis corn respecte de la materia del meteix;
puntualisant, que lo que avuy se considera corn
un arrendament de serveys, la aspiració socia
lista y dels demócrates cristians es que arribi
a esser com a forma definitiva y perfecte, un
"contracte cle societat". Després d'analisar les
ventatjes y inconvenients de la associació, ac
cepta'l régimen del "salari", mitjansant que
aquest sigui no inclividual, sino familiar, y en
quan possible sigui tingui l'obrer participació
en els beneficis.
1'ar1;"1 suscintament de les teoríes sobre la in
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-tervenció del Estat en els contractes de treball,
rnanifestantse partidari de la "intervenció", en
-.quan sigui precís pera quells contractes siguin
de les "associa
justos; .37 finabnent s'ocupa
cións professionals".
En aquest punt feu una brillant descripció
,de lo que eren els gremis a la edat mitjana,que
-arribaren a constituir, maigrat les seves defi
•ciencies, la organisació professional mes aca
-bacia que hagi vist la historia;y acaba recorne
nant calurosament als católichs que's preocu
:pin de veres de les gestións del treball, y coo
-perín ab eficacia a• la constitució de les asso
-ciacións professionals y de quantes portin-ven
tatjes a la classe obrera.
Fou el Conferenciant aplaudit y remerciat
-pels que durant uns quants díes hem tingut
.ocasió d'apendre dels seus llabis profitoses en
-.senyanses de Sociología, que es en nostres
,temps.materia cle palpitant actualitat.

Excursió
El dia 10 dei corrent els alumnes de 3.er y
-4.art' any • de.Batxillerat del Colegi cle S. Ramon
de PenYafort ferem una ,exc.ursió a Tarragona
rera visitar els edificis notables de tant anti
gua ciutat.
En el tren de les 7 sortiretn d'aqui, arrivant
a Tarragona nquariS. de den. Én el viatje po
guerem contemplar ieS" v inyes dei Penadés, les
rorre de Bara; y'l se
platjes'del Medíterra,
.puredes Escipións: Arrivats a Tarragona,
y desde'l balcó del -Nlescliterra, recrearem la
vista ab la gran extensió cle..terreny que's.veu:
'cl niar, el port de Tarragona, ia ciutat antiga,
la moderna, el gran paSseig de l'Essplanada-y
tainbéyantich Circh. Roma del qualSolament
-quedan fragments de la gradería. DeSprés.Con
templarem el célebre castell de Pilats .que por
,tan la memoria una muItitut de fets histórichs,
tals corn l'estada de .Pons Pilats en dit castell,
-la mort de S. Hermenegild, etc.
Visitarem després les ''inuralles. ciclopees
que estant formades de grans blochs de pedra
-Sense arg-amasa, y la superba Catedral barreja
.d'art roma y de gótich_axís com sos altars ba
rrochs, rornans y de varis estiIs, y en especial
el de.Sta. Tecla, .que es lo millor de clita .Cate
dral; y també els claustres de la Catedral, ab
;ses columnes plenes de simbóliques figures y
la capella de la Verge del Claustre, axís corn
el palau Arqu.ebisbal y el, Seminari fet edificar
el segle passat per PArquebisbe Valimit

mes el
pletament semultats als circunstants;
•Sol ja's va cuydar d'axugar els els vestits...,
.
Després visitarem el Museu Arqueológich
estatues
monedes,
el
mosaichs,
en que vegerem
del
Mo
romanes y varis objectes procedents
es
nestir de Poblet. També vegerem la gran
pasa d'En Jaume el Conqueridor.
de
a
a
dos
quarts
anarem
dinar,
Desseguida
cinch ja
tres pujarem al tren, y a quarts de
a
Vilafranca.
erem
Tots quectarem molt satisfets de la excursió
y ab ganes de repetir excursións semblants.
ANTONI GUASCH Y VILARET.

a

Monument
Milà y Fontanalg

Llista de suseripció pera l'homenatge,de
1908 y el monument quedeu eregirse-a Vi
Jafranea del Penadés en honor del venera
ble patriarca de les lletres catalanes, don
Manuel
y Funtanals.
(Continuació)
Senyor larques d'Alella, .250 pessetes;
Dr. .Joan J.liaguarda, bisbe de Barcelona, 250;
Manuel Portela, .100; Eusebi Güell, comte .de
Gfiell; 500; Mn, Joseph Sab.ater,• Pbre, 5O,
Maria Torres, viuda de Alniirall, 100; Re,yal
Academia Espanyola de-la Llengua, 500;Reyal
M. Parpifia,
ikcadernia de "la Historia,
•
1:0;, F. AnIruns, 10; M. Baixeras, 10; LI.
la
J.•CaJ.
de
13e11aeasa,40;
Oriola, 10;
Puig
M. Barella, 5; Ú.'"‘Ibó,
rreras., 1.0; J. 15uran,
un pare escolapi, 5; Isi
5; Agusti Creueras,
dre Colomer, 5; Miquel •Moner, 5; J. Gonzalez
SirVent, 10; Escola cle Mestres de Barcelona,
960; Biblioteca del Seminari Coneiliar,25; Dr.
Joan Codina, Pbre, 10.
Dr.. Manuel Mestres, Pbre, 10; Dr. Esteve
Moneg,al, Pbre, 5; Dr. Joseph María Bararrera.,
Pbre, 10;
Pbre, 5; Dr. Eurieh P1à y
Dr. Joan Itifa, Pbre, 5; Dr. joseph María d'
Alós, Pbre; 2; pr. Delfí Ribas, -Pbre, 2;,llr.
Joan Palou, Pbre. 2; Dr. Joan Pladevall, Pbre,
Dr. Joan
2; Dr. Joseph María Carbó, .1)1.ne, 2;
Badosa, Pbré, 2; Dr. Marlí Cagigos, Pbre, 2;
Eudald
Eausti
Pbre,
Dr.
Serra,
Dr.
Guitart,
2;
Pbre, 10; Dr. Antoni Forcadas, Pbre, 2; Dr.
Felix
Sarda
Frederich Clasear, Pbre, 10; Dr.
y Salvany, Pbre, 25; Leonci Soler y March,25;
B. Nadal, 20;
Joseph Morera y-Farre, 25; Lluis
Joseph Franquesa y Gomis, 50; Eduart Vidal
Vidal de Valenciano, 25.
Ernich
X.
Riba,
25;
y
Manuel Bofarull, 25; Francisco Macia, 25;
Marqués de Cerralbo, 25;. Comte do 1). Mari
na, 25; Joseph Manuel de Garamendi,-25;.Sal.

.jana.
Vegerem després lo, Foro Roma y la porta
també Romana junt ab la Torre del Arque
,bisbe.
L'excursió per mar, pera visitar el criader
de muscles., fou .una de les parts mes intere
ssants del. proama. La màr estava bastant
port,
remoguda,:ylès'barquesSe refugiaren alanar
a
• a conseqüencia del vent que feya. Y- al
desernbarcar, vingué una onada dexant com
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vador Canals, 25; Joseph Marimon, 250; Ajun
tament de Ripoll, 25; :Antoni Balta y Baltit, 50;
Joseph Baltít de Cela, 25; Antoni Ballít de Cela,
15; Joan Antoni Vidal de Solancr, 25; Itamón
EStalella y Trilla, 25; Miquel March. y Ullés, 5;
Joseph Vila y Molist, 5; Sis. Serra germans y
Itusell, 5; Joelis Florals, 50; Fredei ich Barris
Clascar, 100; Diputació- Provincial, 2.000
Haventhi el propósit d'inaug,urar. el monu
ment el proper rnes de maig, la•Comissió del
meteix prega uls devots y admiradors de l`int
signe escriptor y docte catedrkieh que desit
gin contribuir a l'ereceió del 11101Mment en son
houor, seservexin enviar llurs donatius lo ines
aviat possible.
La llista que publiquém avuy ens ha sigut
enviada per•la ComisSió de Barcelona.
.J_Ja Sub comissió de Vilafranca ja sab que
te -a sa disposició les nostres planes per si vol
•
eontinuar- publietnit la que s'ha•fet aqui.

Sessió del Muntament
el Regla
En lasessió última
• • queda •aproliat
ment del PÓsit.
DesPres de donar compte de.difèrents ins
tancies, s'acorda aclquirir quatre aparells
com'axis trièteiX el cambi de"nom del
carrer Vall del Castell "per el den Clavé, pre
via oposició rahor,ada dels Srs. Mata y Ros.
El president després cl'excusar la falta-de
assistencia •del Sr. Mitjans, manifesta que la
CórriiSsíó 'cleSignada pera entendres ab'el Sr.
Torres reSpeCte del assumpte clé les cases de
Cal "Vanins", .estimant fraCassada lii seva.mi
ssió per nclonar facilitatS
propie
tari; donan per finida la seva comanda. Par
lan d'aqUest assumpte varis regidors, y final
ment son designats els senyors Ò11eiy Berger
pera que tinguin una última entrevista ab el
Sr. Torres.
Per últim a proposta del Sr. Mata s'acorda.
solicitar del Ministeri de. Foment l'empeclrat
del tros de la carretera del Estat que passa 'per
nostra vila, axís corn la formació dels plans de
tots els carrers que no'n tinguin, cornensant
•
pels de les Rambles.

NOVES
El distingit sociólech Dr. D. Joseph M.
Baranera, Canonge de la seu de Barcelona, a
qui remerciem publicament l'honor que‘ns ha
fet de encapsar el present número ab sa autori
sada ploma, donara a la Associació Católica, a
dos quarts de cinch d'aquesta tarda, una Con
ferencia pública que versarà sobre'ls DEVERS
DELS CATÓLICHS EN LA VIDA SOCIAL.
Dimars y dimecres d'aquesta setmana es
minu
tigué al Colegi de S. Ramon enterantse
ciosarnent de la marxa del Colegi,'1 molt Rnt.
PP.
de la
General
dels
P. Montolío, Superior
del Rnt. P. Sir
Sagrada Familia, acompanyat
vent, als quals tinguerem el gust de saludar.
@-A
Diumenge passat fou atropellat per un au
tomovil a la ciutat de Barcelona nostre amich
y compatrici don Felix Janer y Martí, rebent
contusións bastant series al cap y a les cames.
Sentim fondament la desgracia y desitgém un
prompte y total restabliment.
eee.
Enguany seran portants de la Imatge del S.
• Críst dels Dolors de la Vila en la Professó del
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Divendres Sant, els nostres socis en Juli San
tacana, en Manuel Serda y en Joseph Anton
Graells.
Les bones amistats de que gosan fan espe
rar que tindran un nombrós• y lluhit acompa
nyament.
.7.4fIagatzem de Ferretería de JOAN
CASAS, Ferrers, 3 y 8. Complert assortit en
ferretería de tota classe,Batería de cuyna, Ga
vinets, Ensofrdors y Pulverisadors (Vermo
rel),últim model, Grillatjes de tota mida. Bàs
cules y Balanses, preus sens competen
• cia.—Se necessita un aprenent.
ci
•

Diuen que la sequedat tant extraordinaria
,que patim ha fet perdre la verdor als nostres
-camps y amenassa ab la miseria a moltes ca
:ses. Pero si mirem als nostres teatres y cines
ens convencerem que la "verdor" abunda y
..que de miseria no n'hi ha tanta com axó.
@Yi
Dema acabaraq Septenari que ve celebrantse
•a la Mare de Deu dels Dolors en sa propia Ca
pella, havent sigut molta la concurrencia que
• cada día ha anat a escoltar la evangélica parau
la del M. I. Dr. Baranera.
En la metexa Capella sthi fara`l Dissapte
Sant la funció de la Soletat, en la qual predi
-caraq Rnt. Mn. Alfons Vallmiljana.
Rectiticant la noticia donada en el nombre
•anterior cle que com a conseqüencia de unes
lesións.causades a un subjecte, hi havía dos
•cletinguts a la presó, manifestem que'ls aluclits
.presos foren posats en Ilibertat sense dictarse
,auto de procesament, ans de transcorre les 72
-hores d'esser detinguts.
D. Díonís Pareta ha obert un establiment
de lletería ab tot el confort desitjable, a la
Plassa de S. Joan, n.° 7.
Molt solemne resulta cliumeng-e l'acte de la
•Jura de banderes a la Rambla de S.Francesch,
al que com a convidats hi assistiren les Auto
ritats y representaciéns de entitats locals, in
díviduus de la Creu Roja y Junta de Dames de
la metexa. Hi vegerem també seccións de noys
--de les escoles y eolegís de la vila, y la bandera
Somatén.
Durant la missa una orquesta dirigida pel
.Nlestre Bové executa diverses composicións, y
.al final despres d'un patriótich discurs que di
-rig-í als reclutes el Dr.Planas,mentres s'efectuà
jura,1s alumnes dels coleg,is cantaren l'Him
ne a la bandera:
Terminat l'acte, les Dames de la Creu Rója
• obsequiaren ab cigars als soldats.
.~)

Desprès de llarga malaltía soferta ab resig
nació cristiana y habent rebut ab tot fervor els
Sants Sagraments, ha mort en nostra Vila en
la setmana passada el conegut industrial En
Pere Romagosa yJuliachs, benvolgut soci de
nostra Associació Católica y un dels católichs
mes practichs de que's podia justament enor
gullir Vilafranca, puig estava sempre prompte
a donar la cara pera tota obra cristiana, for
mant part de la Junta de la casa de Caritat, de
la de Obra de Sant Francesch,y n'era membre
actiu de la Conferencia de Sant Vicents de
Paul en la que desempenyava els carrechs de
Roper y ensemps de investigador de les pro
postes de pobres pera adoptar.
De caracter franch y bondadós, era vera
rient estimat per tothom que'l tractés, y proba

palesa fou de ses simpatíes la munió de dis
tingida concurrencia que assistí al seu enterro
y funerals en el matí del dijous passat, presi
dint abdós actes el M. I. Sr. Dega del Pena
dés el qui al despedir el dol al cementiri en
dressa a la memoria del difunt sentides pa
raules en sa lloansa, esperant que Deu Phaura
ja acullit en son Si pera disfrutar de les ben
hauranses eternes qual goig es pera‘ls qui,
com en Romagosa, visqueren cristianament y
feren la mort del just.
Per la nostra part, donèm el mes sentit pé
sam a la viuda y restant familia del qui en vida
fou nostre bon amich. (A. C. S.).
(-~
yJ
Avís important.—Pera comprar o ven
drer finques de totes classes, dirigirse al Pro curailor d'aquesta Vila D. Joseph Mata.
la Rambla Sant
Copies a
Francesch, nútn. 26, se copían tota classe de
doeutnents ab la major promptitut y economía.
Les copies se fan ab la maquina (nonarcll
amQricana de la que n'es representant el
Procurador Sr. Mata.
De un Sr. Procurador d'aquesta vila hem
rebut un remitit, que no publiquem avuy per
sobre doriginal, en que's plany de certes irre
gularitats processals del Jutjat Municipal de
Santa Margarida y Monjos.
En la Assamblea celebradaq día 25 del co
rrent per la Comissió organisadora de la Re
presentació del Tir Nacional en aquesta Vila,
queda nombrada la Junta Directiva de la me
texa, en la següent forma:
— D. Pacia Amiguet
President
Vice-President — D. Carles Gómez Albertí
— D. Emili Berger
— D. Rafel G. Frontín
Secretari
Cl
D. Joseph Echevarría
— D. Lluis Mestre
Tresorer
— D. Pau Miró
Comptador
D. Joseph Monsarro
Insptor. d'armes
Vocals: D. Manuel Sala, D. Oscar Sorg, don
Francísco Muriiz, D. Ferran S. Ledesma, don
Anton Martorell, D. Joan Widner, D. Francis
co Serda, D. Lluis Alvarez, D. Enrich de La
fuente, D. Pere Batlle, D. Isidor Marcet y don
Lluis de Miquel.
S'acorda tambe regalar la primera arma per
la Directiva, corn recort de la constitució de
la Societat; el nombrament de socis honoraris;
les quotes mensuals, segons la calitat de socis;
preus de munickins y blanchs; camps de tir, y
dirigir comunicacións a la Provincial de Bar
celona y altres entitats.
La próxima Assamblea tindra lloch a la
Casa de la Vila a dos quarts de deu del ves
pre el dimars día 2 de Abril.
En vista de la gran sequedat que's nota
arreu y que posa en perill la vida de les plan
tes y en gran alarma als :pagesos, el Sr. Bisbe
ha manat que`ls capellans diguin en la Missa
la oració especial pera demanar a Deu la pluja
tant ansiada. Fora de desitjar quels fiels tam
bé
cooperessin nb les seves oracións y que
entre tots desagraviessim a Deu de les moltes
injuries que reb
dels homes. .

eontit,tiametit
®"•TY'S

Cridem la atenció dels agents de la autori
tat pera que procurin parar els pous y... la
llengua a algunes colles de postulants que so
vint se veuhen per nostra vila, y que'ab la se
va mancra de clemanar ahnoyna y..pene4rar en
els establiments fan mes por que goig.

Creyem interessant als Molts socis del
Apostolat de la Oració y devots del Sagrat Cor
que hi han a Vilafranea,publicar la solueió que
indica`l«Mensajero del Sagrado Corazón»sobre
si quedan o no trencats e!s primers divendres
qtian entre ells s'hi ensopega, com aquest any,
el Divendres Sant. Y diu que tio quedan tren
cats, si be s'allargan un inés mes els nou pri
mers divendres.
Per haverse rebut a últinia hora no podem
insertar en el present número la resolució dic
tada pel Tribunal Suprena eu la qüestió naogu
da entre el Dr. Queraltó y'l Colegi Médich de
Barcelona, quina publicació sens interessa.
Ho farem la setinaua entrant.
Naxements de la setnaana.—Cap.
Obits id.—Cristina Huguet y Mainer.
Pere lloinagosa y Juliaelts.

S A 1lEdi D 0 S
de toda clase de trozos de tela, blancos
Iamenso surtido de tiras
y de color
bordadas (.1 precios baratisimos.
CAMISAS
medida, para caballero y demàs ropas de
confección
eallo SscudillQrs, 12, I.°
EL PATIO DE SIMÓN, se admiten
huéspedes y encargos para meriendas.
't3scuaillers, 12.

iAlerta
tot el

••
••

mon!

POLVO

ARCA DE FABRICA
RE6ENERADOR
REGISTRADA
pera fer pondre 3000 ous al any ab sols DEU
GALLINES *Ii3C)C2/C) CIT_T!!
Primer y únich en Espanya(Putant per20 anys)
—Descubrintent maravellos.— Resultats sor
prenents.—Ponen tots els díes y en totes les
estacións del any, fins en el temps triés crít
del hivern: nombrosos testimonis.—Gasto
significant. Demaneu follet explicalori. Demaneu
sempre la marea 2 G1ALL1NES .NJGRhS, ab
firma del aula: Dr. Donalo Araujo.
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca, 184, Barcelona.—llepósit Exclusiu y
Venda pera Vilafranca y sa Comarca, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Ferretería.

;Preparat baix ga rantta científica de
mostrada en cada pa
quet! Recomenat per
eminencies médiques
en parts
y professores
per illii certificats que
lo acroditan
Sens rival pera cu
rar i escalladura dels
nens.
«Suavisador del cutiss,
—Deliciós pera des
prés tel bany. «Evita
que nb 1. huntitat se
tallin les maus y cara»
«Es 1-únich preventiu
dels tienallóns» .«Fes
sinne cis sempre des
prés de renterse». Iri
tij
suor y •nial olor
de peusy aixella.
Estotxos

higiénichs a 0`60, 015 v 0`20 ples.
ljnich ajustat als adelantos de la higiene.
Exigiu la marca ‹<Noill»; no us dexeu sorprendre per
pitjors polvos que pagueu mes cars.
Agent a Espanya: Joaquim .b'au, carrer \lallorca, 184,
en
Barcelona.—Depositeris
cia
de Joan Bosch, fermacia Vilufrence:Drogu,?rta-Parma
de Con>-ad
y
totes les farmacies, drogueries y perfumerles de la pro
vincia.
IMP. ESTEVA.-VILAFRANCA

4 — ACCIO

DE

DIPÒSIT

MANUMUS

PIANOS

ata

eph

Jo

Pere, 23.-VILAFRANOA D211.1 PANA.DtS.

Carrcr de S.

•111>

compta ab pianos construhits ab models nous
Aquesta
a Vilafranca, Aquestos tenen la gran ventatja-que, per cambiar
la música no hi ha necessitat de tornarlos al dipòsit.
Els lloguers son a preus reduhidissims.
casa

Fintor decorador

PERE HILL
habitaciÓns,

Decoració de

Espoialitat Gn

fatxades y tendes

rótuls y tota classo de imitacións a fustGs

Gran assortit de papers del país y extrangers

AGADEMIA

DE

DIBUIX

Classe especial pera noyes de 12 a 1 tarda, y de 7 y mitja a 8 y mitja.
nit per homes.

Rambla Ntra. Sra. 39 y Sol, 8 baxos-VILAFRANCA.
M,

&X,Q5U4k,ikk.,
ES

3-4,13 .4.%, .1F-;

1211.

‘0_,SRE TEIUS

44
4.4s
LA MARCA

x4a04.~

SUCA/E»

Carrer de Santa María, número 8.--VILA1RANCA.
.4,34

Aquesta casa, montada ab tots els adelantos moderns, parti
b1ich, que en ella hi trobarà n baguls de totes classes
cipa al
desde 1 mes senzill al de mes gran luxo, tots a preus reduhidí
stas, pog,abent assegurar que hi trobar.n una rebaxa d un 25
per 100 als demés establiments d` aquest article.
Gran varietat en CORONES.

c u
especialista en enfermetats de

y

Totosaus.vilafranca del Penadés._
•-'zh.,,.!•r",Za_s17'',LA',""q;:k
.451M1..1. •
.Awl

,(10

"Rk

Para conservar tos VINOS inalterables usad

Oidos

Melje del IlospiGal de Santa Creu, y del
Dispensari Alunicipal OGorino-arinyolóyich, de Barcelona
Bryecialista de la beneficencia y Dospital de Vilafranca
Totsels divendres, de 7 y 112a 9 nit
Visita a Vilafranca
Totsels dissaptes, de 8 a 11 dematí
(Rambla de Ntra. Sra., 37, baxos)
De 10 a 11 dematí y de 8 a 6 tarda
Díes festíus, de 10 a 1.1 dematí

Consultori a Barcelona
Pl. Urquinaona, 10, al costat Correos • ito

SQKJ

DE VENDA: A LA ACREDITADA CASA

Jaume

.1c=t .

Garganta, Nas

Q4i4.4a4:X4W4

G
P°.

o

Ppeparado cientificamente por

Viladot

Vllig

Quimico-Farmachtico

AGRAPIUNT (hérida)
••

sk7

Flistería, CHStfileCiÓ
y reparació de

DISPONZ

AW'

11+1,5- Jas'

4.7

"wa

9çt

Cortfies-Persianes

JOSEPH

•FELIU

Unica casa a Vilafranca que construeix les cortines-persianes de
cadeneta, lo que permet donarles a preus mes reduldts que
ss
qualsevol altra casa.

MOLLES

PER

LES

PORTES

Se restauren mobles

Palma,
r~:(

TANGAN

!

SENSE

r,

PITJAR

C:2)

TANG.AN

11..c®).

Perfeeciò y Economía.

VILLAFRANeA.

Tustería meeffilica construcffi defidílts

SENSE

olek5

agi

SOROLL

Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
Depósit de ataúts: PLASSA DE JAUME 1, 3.

EVITAN

GOI.ENTS D'AYRE

LES

oan
Carrer fils

FGrrers,

3 y 8.

Casas
Vilaïrarca cIG1 Pc,,ndés.

Unica casa montada ab maquinaria moderna
Preu fixo y .nies lirnitat que en cap altra casa
• del ram de
5`:;.;
FUNEUARIA
CORONES

Prornptitut

PERA

TOTS
FGritccció

ELS
•

GUSTOS
Zconomía

