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

•El millor Mestre
Dema tindra lloch a la iglesia parroquial de
Santa Maria una de les festes mes simpatiques,
la festa del Sagrat Cor de Jesús.
Es la festa principal que tots els anys cele
bra PApostolat de la Oració que radica en la
expressada Iglesia y a la que sab donarhi una
solemnitat y grandesa ben dignes del honor
que's mereix aquell Cor Diví que tant ha esti
mat als homens.
Y aquesta festa no pot ser indiferent als
homes d'acció católica. Perque les millors teo
ríes pera redimir al home en aquest mon y en
Paltre se'n van per terra en el moment que s'
apartan de les ensenyanses de Jesus, únich
Redemptor de PHumanitat; quals ensenyanses
en lloch s'aprenen millor que en la catedra de
son Cor amantíssim, ja que son Cor fou qui
les dicta. Per axó els homes d'acció católica
hem de ser dexeples devotíssims del Sagrat
Cor; y no tant sols perque allí hi apendrém
la celestial doctrina que te solucions satisfac
tories per tots els conflictes de la vida, sí que
també perque en Ell hi trobarém aquell espe
rit de sacrifici tant necessari en nostres temps
de egoisme corruptor.
Davant donchs d'una generació que busca
adalerada quín es Phome que'ls enganya me
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La acció es la necessitat suprema dels
SOCIS.

temps presents.
1.a Enciclica de S. S. Po .r.

debat sobre la liquidació dels bens de les Con
gregacions religioses, digué Pexpresident del

NOSOCIS.

1 pta.

La Justicia divina enlayre y
enfonsa els pobles.
X.

Consell de Ministres de la vehina república.
1. Que`ls 1000milions de franchs atríbuits
a les Ordres religioses no eren, en realitat mes
que 350;
2. Que cPaquets 350 milions, sols n'han
arribat al Tresor uns 60, y
3. Que la diferencia entre 350 y 60 ha
quedat casi íntegra, en mans dels liquidadors.
—MENDIZABAL (sortint del sepulcre): Com
bes, ¿pera que ha servit la expulsió de les Or
dres relligioses a Fransa?
—ComBEs (enutjat); Mendizabal, no cridis,
es veritat que nosaltres y nostres avis y... hem
sigut uns...; empro y vosaltres... "Inmenso la
trocinio" ¿ho sabs?; donchs ab aquestes pa
raules, un vehí teu, un espanyol, el sabi Me
nendez y Pelayo ha calificat la espanyola de
samortisació dels bens eclesiastichs espanyols.
--MENDIZABAL (confus cap al sepulcre):Per
ma culpa, per ma culpa; no obstant.., nostra
desgracia, ¡ah! densa que'ls francesos...
—FRANSA: La nostre riquesa nacional no ha
notat o conegut Pingrés dels productes de la
liquidació dels bens de les Ordres relligioses;
en cambi hem notat que continuament la gui
llotina talla vides de sers que voldríam fossen
bons; que la immoralitat y criminalitat aumen
tan, fins hasta en els de menor edat, y que la
Deuta pública va pujant cada dia més, essent

DE CINESeei
Faig lo que no m'agrada; perque lectors,
soch jove y`in plau sempre anar de moda o se
fins
guir la corrent com vulgarment se diu; y
en materia de cines m'agrada mantindrem
ferm; per axó els diumenges al cap-tart se
guint aquell formiguer de carn humana... y
vilafranquina per mes senyes que tot xano
xano s'encamina dret al ïívoli, també en la
corrent me veureu, ab la sola diferencia de
no
que com passo per l'altre cera, el xuclador
hi arriva y seguexo immutable fins arrivar als
defores de la vila per esplayar mon esperit en
les belleses de la naturalesa.
Realment tot Vilafranca va al cine y allí he
vist (ananti, s'enterij noyets que encara dor
de l'ignoseencia y que al ser
dintre deurian despertarse y tot mirant pelícu:
les d`t.imor y apaehes deuen pensar: axó es el
mon.
van detras, aquelles joves que volen
men el sornni

enatnorar als pollos y aquells pollos que fan bo
bejar, a les polles. Seguexen luego, pares y ma
res, avis y avies, tios y ties per donar exemple

de les majors de les nacións llatines; Pexpul
sió de les Ordres relligioses ha aprofitat tant
sols a quatre vividors y ara fins ab exércits,
dinamita y melinita, ¡oh vergonya! ha de aga

als petits y dirlis: aneu al cine que nosaltres
també hi anérn.
Ara si que dirà el lector que fins aqui hagi
llegit: bueno y per quó fas lo que no í'agrada?
Senzillament senyors, perque haig d'eserturer
contra la corrent; perque ab tot y volgue

clar les mang

far els lladres y criminals.
—ESPANYA: Densa que en 1767 vareig allu
nyar dels meus reyals territoris als Jesuites,
els gloriosos fills de S.Ignasi, perque vegi que
tu, oh Fransa y Portugal els expulsareu, he
perdut totes les colonies: a no ser que'm des

anar al cine a passar un rato com fan molts,
no puch anarhi sense que se,`n ressentin les
,meves condicións de persona d'enteniment, si
•
no privilegiat, al menos clar y sense nuvols y
reposat y senser y
No s'esvalotin els que van al cine, que

Dies passats, aludit Mr. Combes pel Sr.
Fenowier en la Cambra francesa, ab ocasió del

membrin, ja casi no tinch res mes per perdre;
llavors si, que encara era gran el meu domini.
—L'IoustA: Bes podrieu dar les mans.

nos, cerquem nosaltres en el Sagrat Cor de
Jesús les ensenyanses del Mestre'infalible que
no pot enganyarse perque es Veritat perfecta,
ni pot enganyarnos perque es Bondat summa.
FLORENCI REVERTER.

13es podrien

també tinch els meus defectes y per cert que
son molts y grossos. Jo avuy no`ls considero..
mes que ignorants y superflcials, pero si des
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culli lo que iil1or li plagui.

Comensém. Deyen els romans dels temps
l'emperaclor Nerón que no volian altra cosa
ave pd y c8pectacles; tant es axls, que aquell
cor de fera pera satisfer al seu poble ab un es
original va manar encendre part de la

pectacle
ciutat. Corméntant ab bon hurnor la freseura
-dels madrilenys y sa afició predilecte, deya un

-escriptor de no sé quins temps ni terres, que'l
poble madrileny no volía mes que pà y torog
Y dich jo parodiant •al célebre .eseriptor,
-que a Vilafranca nostres ilustres conciutadants
no volen mes que pd y cine y encara m`equi
voco que. lo que molts volen es cine.y pà; que
io sé duna duna (diemli senyora) que després
de gastarse'l diumenge einch rals al cine per•
anarhi ab els seus fills, eldilluns va anar
comprar un quarteró de pá a fiansa sense tenir
diners per pagarlo.
Se d'un senyor generós ab els qui van al
-cine, y hasta sabi en cert modo, que deya: no's
pot negar que'l cine es un adelanto de la
• cia lo meteix
quell tren, que`ls aeroplanos, que
els telegrafos, etc. y tots els que van al cine
donan els diners a la ciencia y per lo tant son
benemérits de l'humanitat. c:Qué tal senyors,
-que li dirian a aquell sabi, que si o que no? Jo
no Ii diria ni una cosà ni una altre, sino que 1`
acompanyaría a casa de l'empresari a pregun
lo que Vs. poden suposar o a pulsarli
tarli
nlló que se`n diu la butxaca.
Com que s'aeosta l'hora de comensar a fun
cionar els eines, dexo la pluma demunt de la
y`na vaig a mudar, respatliar, pentinar,
rentar les mans (que'l tinter se m`ha abocat y
me. les he omplert de tinta) y a empendref
-mon consa,but viatge que seguint la corrent
faréfins al Tívoli per anarmen luego sol solet a
respirar ayres purs
Axó si, no`in despedesch dels meus lectors
díes
perque si a Deu plau no pasaràn molts
sense que parlém dels eines y`ls reirem per tots
cantons; que encara. que no hi vaig tineli un
• rayo X que desde'l terrat de casa in`ho pe,renet
-veure tot.
CONSCIENT.

•

Rzquefort,

Lent

Ultalicl crEspanya

VITALICIES
RENDES
.clinbla òe nostra Senyora, núm. 3

pres d'endinzarse ab mi en la contemplació de
lo que es un cine continuan assistinthi ab la
_seva freseura d'are, aleshores els diré que o
son perversos o son tontos y quiseim que es
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nari dels Jochs Florals: un altre bust en el Pa
raninf de la Universitat costejat per la Facul
tat de Filosofia y Lletres; y el que modelat
de la
pel Smith stha colocat a la sala primera
Biblioteca de Catalunya, que sestá montant
al Palau de la Generalitat Catalana.
Y una prova potser mes hermosa, es el fe
brosench afany pera estudiar les seves obres
que s'ha despertat en la joventut de Catalu
en pe
nya y els importants articles publicats
riódichs y revistes, etc. etc.
Y la síntesis com hem dit, de tot axó serà
l'artístich monument, que aquí a Vilafranca
s'inaugurarà el dia 30 d'Agost, ab gran esplen
dor y Iluhiment.

DEVOTFIMENT...
Ritme de S. Thomús. Versió de L1. Riber.
Devotament vé a Vos, l'hnima mia;
1Q vos ador, mon Dem, Eucaristia;
7)107L pit s'obrí per Vos tal com 201 tempte,
mon cor tot defalleix quan Vos contempla.
En Jos s'engana el gust, la vista, l tacte,
‘sols per Poiment sé'l misteri exacte.
vostra paraula,
Jo crec, Fillde Deu
Vos sou Pa verdader en nova ¿aula.
Vostra Deitat, en creu, sols s'escondia
yaquti l'Ilumanitat qui la.hi veuría?
crec com Pere z&s deya
llome y ver Deu
y us fai,q el prec humil que'l lladre z&s feya.
No veig com Sant Thomds, la llaga oberta,
pero la meua Fè bé estd desperta.
Aumentaula, Deu meu; daume esperansa
y caritat pacient qui mayse cansa.
Recort de passió y Mort dolorida,
Pd viu qUe al home 771,07't li donau vida;
•
Feu que ma vida en Vossols s'alimenti
yque vostra dolsor per sempre senti.
Rentau, Senyor Jesús, l'anima inmunda
amb vostra Saaq qu'el Cós arreu inunda.
Pera rentar mil mons bdstd una gola,
Vos la volguéreu dar ay! tota, tota.
Jo vos ador, mon Deu, Eucaristia.1
Té set, té set de Vos ldnirna mia,
de veure vostra facja revelada,
sense enigmes ni vels, glorificada.

Rehabilitant

a

El monument den Milà ya casi està acabat.
Ell serà com una apoteósica sintesis d'aquesta
feconda campanya de rehabilitació realisàda
durant aquets cinch anys darrers pera desen
terrar del olvit en que jeya'aquest ilustre home
d'una ciencia literaria tant sólida y pregona
a
síno
que potser no ha estat superat Espanya
en
per aquell qui fou• el seu deixeple insigne,
Menendez y Pelayo.
Bella prova d'aquesta exhumació de la per
sonalitat den Milà promoguda per l'activa Co
missió d'Homenatge, es la notabilíssima sem
blansa literaria "El Dr. D.Manuel Milà y Fon
tanals" den Menendez y Pelayo: el volum de
les seves "Obres catalanes": el seu bust de la
placeta dels pins del Parch de Barcelona, axe
cat per iniciativa de la Comissió del cinquante

DE LOURDES
dels temps
Lourdes,malgrat el materialisme
actuals, es la expressió del sobrenaturalisme:
la victoria del esperit sobre la materia. L'ho
en
me impio, sembla que no vegi res ja mes
llà de la materia, y a Lourdes hi ha una forsa
les forses de la
que no es natural y que supera
no es na
naturalesa; hi ha una exigencia que
tota la
tural y que aventatja la exigencia de
naturalesa; hi ha un curs que no es natural y
curs natural de les coses.
que excedeix el
Ahir un cego, avuy una tulida, demà una
incurable
altre malaltía que la ciencia declara
troban a Lourdes el poder de la curació. Son
innombrables el fets miraculosos y verídichs
allí realisats; ningú s`ha atrevit a negarlos:
10000 franchs oferí Mr.Emili Artus al qui pro
re•
bés ess'er falsos els miracles de Lourdes
ferits per Enrich La-S,erre,sens que cap impio
se presentés.
El cas o cassos de la

pelegrinació barcelo
Els
nina a Lourdes, donchs, no es cosa nova.
llavis
de Vilafranquins
hem sentit esplicar de
de formar part d'aques
que han tingut la sort
estari
ta pelegrinació, y les seves narraciàns
les detallades resse
completament d'acort ab
els diaris de Barcelona
nyes que han publicat
els
escrites per redactors que han presenciat
fets.
Sortí la pelegrinació de Barcelona el21 del
malalts. No cal dir res
present portant molts
a la
de l'alegria dels pelegrins: leentussiasme
arribada y a la visió d'aquella maravella hont
hi ha‘l sitial de la Verge Immaculada, fou una
solern
cosa indescriptible. Els actes tots, molt
nes.Acabats els actes celebrats a la Gruta sortí
la professó del Santíssim Sagrament: el Sr.
hu iels
Bisbe Dr. Laguarda beneheix a cada
malalts. De sopte se sent una veu, ¡hi ha mi
racle! y's veu que corre una dona d'uns qúa
ranta anys, anomenada Angela Soldevila, y
estava tullida al Hospital
que feya tres anys
de Mataró. Al veurerla els Hospitalaris la vo
lian agafar, mes ella`ls diu:—no, no, jo vull
de Deu.—Al
caminar; axis ho vol la Mare
últim la portan al carretonet y d'allí al Hospi
tal hont digué al arribarhi:--Deixeume estar,
de
que ja so curada,—y agenollantse als peus
la Verge exclamà aquestes paraules que s'hau
rien de gravar ab lletres d'or:—Si la gracia que
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acabeu de concedirme no te de contribuir a la
meva perfecció, torneume paralítica.
També fou gran la alegria que experimen
taren els romeus per la curació d'una nena de
12 anys, anomenada Assumpta Borrell, que
feya alguns anys tenía una ma impossibilitada
de tot moviment.
Ab tot, pera que aquexos fets pugan ser
anomenats verdaders miracles falta quegs met
ges dictaminin y la Iglesia falli. Entre tant no
cridavan els
podem contenirnos y cridar com
romeus: iGloria a la Verge de Lourdes!
X.
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Estalvis de la lissociació Catòlica
Día 16 de Juny

Imposicions, 28.
Reintegres, 2 .
ps
te:
o
n
sa
la
la
•y
Ina
ble
on
hs
OS:
ro
re
pio
lo
Els
;ins
es
>tati
;se
ona
els
del
res
a la
lont
una
em
;ortí
Sr.
dels
ml
itta

pitat
vo
vull
—A1
star,
s de
hau

.
.

21875 Ptes.
"
398'

liores de despatx: de 3 a 5 tarda.
El Secretari, Lluís Pifiana.
.....1.1•1••••1.=101

NOVES
Corn diem en altre lloch d'aquest número,
de
l'Apostolat de la Oració de la parroquia
Santa María celebrara detna la festa dedicada
al Sagrat Cor de Jesús.
A les 8 del dematí tindra lloch la Comuinó
•
General; a les 10, Ofici solemne, y a les 6 de la
tarda, deSpres del Sant Resari, Exercicis del
M. Fran
Més del Sagrat Cor, Sermó pel Rnt.
,ciseo Rosals, y Professó per l'interior del Tern
ple.
La Associació Católica ha sigut convidada
a tant hermosa festa, y es d'esperar que`ls so
cis que puguin procuraran assistirhi, especial
ment a la Comunió General.
Pera evitar aglomeracións enutjoses, s`ha
disposat que avuy a les 7 de la tarda hi hagi
-Confessors en la citada Iglesia, de Sta. María a
disposició dels fiels.
Dimecres passat un gos va mossegar a un
transeunt. Lo qual vol dir que.s`hauría de vi
gilar mes a fi de que`ls gossos no vagin sense
`I degut morrió.

blegexis anunci quarla plana

e GliS11 1101110811

Ab el lloable fide desterrar l'asquerós Vici
de la blasfemia se feu un pregó dissapte past
anUneiant les penes en que incorren els blas
femo. No sabem si s`hr.tn imposat gayres inul
tes, y voldriam que no se`n hagués d'imposar
hi hagi
,cap. Pero encara es més de doldre que
no vulguin
persones tant poch educades que
del
ben
la
en
parlar,
secundar
campanya,
pro
millor dit, que vulguin fer alardes de la seva
incultura ofenent els sentiments del próxim.
Contra aquexos, valdría la pena qije`ls de
vetllessin una mica
pendents de la autoritat
mes pel.cumplituent de les Ileys..
Avis important.—Pera Comprar o ven
drer finques de totes classes, dirigirse al Pro
curallor d'aquesta Vila D. Joseph Mata.
la Rambla Sant
Copies a
Francesch, núni. 26, se copían tota classe de
documents ab la major promptitut y economía.
Les copies se fan ob la maquina roonardt vi
sibla amo.ricana de la que n'es representant.el
Procurador Sr. Mata.
A Vich y a RoJa, simultaniament, s'han for

mat comissións pera honorar la memoria de 1.`
inclit Francesch Macia, conegut per "Bach de
Roda" vulgarment, escanyat per les hosts d'en
Felip V per defensar les anyorades llibertats
de la terra nostrada.Les dues comissions. mar
xant de comia acord, han publicat un manifest,
forsa hermós y sentit, hont exposen el seu pro
a la
jecte de colocar una lapida rememoradora
casa hont va nexer a Roda, al mas d'en Bach,
a Vich, at
un
senzill
monument
de
bastirli
y'l
es
capdevall del Passeig de les Devallades, que
el siti hont va sofrir cristiana y resignadament
sus
l'afrentosa mort. Tot axó sera costejat per
son
cripció pública y, segons nos comuniquen,
a
ja moltes les cantitats recullides per ajudar
les comissions esmentades en els seus propó
va
sapiguer
sits, com homenatje al capdill que
lluytar y morir com un brau en defensa dels
privilegis de la dolsa patria.
La Companyía eléctrica "La Energía" ha •
la
comprat la fabrica "Electra Vilafranquesa",
qual ha comunicat als accionistes que'l dime
a
les
cres vinent de 3 a 7 de la tarda, comprar
accións a tots aquells que vulguin véndreles y
ho hagin avisat anticipaclament. Les accións
se pagaran, segons se'ns diu, a 7 duros.
Se troban molt avansades les obres d'orna
mentació de la fatxada de la Casa de la Vila,
podentse ja apreciar el bon gust de les esculp
tures.
Magatzém de Ferretería de JOAN
en
CASAS, Ferrers, 3 y 8. Complert assortit
ferretería de tota classe,Batería de cuyna, Ga
Ensofradors
Pulverisadors
(Vermo
y
vinets,
de tota mida. Bés
jel),últim model, Grillatjes
cules y Balanses, preus sens competen
cia.—Se necessita un aprenent.
Tenim en nostre poder els quaderns 49 y 50
de "Atlas Geografico de España, ab les pro
vincies de "Logrofio" y "Ovieclo".
Les cinch fulles que formen cada quaclern
son altrès tant mapes. un tirat a nou tintes ab
els noms complerts de les poblacions, rius,
en negre,
montanyes, etc. y les altres quatre
mareantsehi en elles les situacions dels pobles,
ratlles que separan ,els partits judicials, rius,
etc.
montanyes, carreteres, ferrocarrils,
La forma que estan fets els mapes permet
siste
que separadament puguin estudiarse'ls
mes Orografich y Hictrografich cle cada pro
divisió
judi
vincia, carreteres y ferrocarrils,
cial y'ls municipis de eacla partit, per lo qual
tambe porta'l quadern un text explicatiu.
Se ven a 2 rals en casa l'editor D. Albert
Martin. (Barcelona), Ilibreríes y en centres de
te
suscripcions: el qui• compra tota la colecció,
dret a un hermós mapa de "Espanya y Por
1.500.000.
75
100
escala
cle
1:
per
y
tugal",
Hem rebut un cartell anunciador dels Jochs
Florals de Badalona que per novena vegada se

celebrara el día 15 d'Agost vinent. En el saló
de lectura de la Associació hi es a disposició
de tothom.
•
Confiteria Trens.—Avuy y demà ela
mantecados seran de «Avellana».
Naxementsde la setmana—Amalia Batlle
y Gomez.—Felix Mestre y Sala.
Obits id.—Sardurní Masachs y Pafiellas.
—Paula Sarda y Civill.—Innominada Pubill y
Tudó.—Miquel .Rovira y Martí.
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Platia immillorable Banys

de

pila

Festes - Balls - Concerts
Magnífich Hotel :: Cases amoblades pera llo
gar de einch pessetes diaries sempre que'l mí
nim sigui de 10 díes. Pgr Informa 11.

firbongli Eatlle, Parelladeg,

jAlerta::
tot el noi!
•- -^
POLVO,
'f ARCA DE FABRICA
REGENERAP 0R
REGISTRADA
pera fer pondre 3000 ous al any ab sols DEU
GALLINES ji
(:",)(:)C)
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca, 184, Barcelona.—Depósit Exclusiu y
Venda pera Vilafranca y sa Comarca, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Forretería.
c)
;Preparat baix ga
rantín científica de
mostrada en cada pa
quet! Recomenat per
eminencies médiques
y professores en parts
per mil certificats que
lo acreditan
Sens rival per'a cu
rar l escaldadura dels
«Suavisador del cntis»
pera des
prés d.1 bany. «Evita
que ab 1 humitat se
tallin les mensy cara»
«Es Púnich preventiu
dels panallóns» ,<Fas
sinne (is sempre des
prés de rentarse». Kvi
ta el suor y mal olor
de peus y aixella.

Estotxos higiénichs a

0`35V 0`211 ptes.
ajustat als adelantos de la higiene.
Exigin la marca <Noi-H»;.no us dexen sorprendre per
pitjors polvos que pagneu raes cars.
Agent a 1±:spanya:
Joaquin Fau, carrer Mallorca, 184,
13arcelona.—
De posi ris
Q11 VilarranCa:Dreguerta-Farma
cia e 10all Bosch, farmacia 1u Conrad
Cort, .1. y
totes lesfarmacies, drognertes y perfumertes de la pro
vincia.
ESTEVA:VILAFRANÇA

4 — ACCTO

Dipósit

de•

PIANOS

rnanubris y

Jose

de.. teelat

a

Carrer de SantPere, 3.1
Despatx: Cere, 19

ta

VILAFRANGA DE.L. PANAMIS.
wai.

Aquesta easa compta ab pianos Gonstruhits ab models nous
a Vilafranca. Aquestos tenen la gran ventatja que, per cambiar
la nnLsica no hi ha necessitat de tornarlos al-dipòsit.
VENDAS
Els

Y .CAMBIS

DE

PIANO

DE

Decoració de habitación, fatxades y tendes

DIspccialitat En

rótuls y tota classe de imitacións a fustcs

Gran assortit de papers del país y extrangers

AGADEMIA

TECLAT

lloguers son a prens reduhidíssims.

Pintor decorador

PERE HILL

DE

DIBUIX

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

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

441_QQ4)!AWLS,

4.4Q,kii,Si4L),
ES. LA

FUNERARIA
jOSEPE
Carrer

TRIUS

MODELO
(6) Tomó

1D) F‹ .

•P-' 1.....'"I" ."._ '3E-'
especialísta en enfermeta,ts de

Na g

Garganta,
del

Consultori a Barcelona
Pl. Urquinaona,10, al r,ostat Correos

De 10 a dernatí y de 8 a 5 tarda
Díes festíns, de 10 a 11 demat.í

`91c/111(2uc2,

,soolioll '9101!II,I0p1M9lIrd

MAGATZEMS

DE

CASA

TOtOSaL15,--Vi1afranea del Penadés.

Casa

Plassa de la

Constitució,

6rans existencies
8otiga
tual

y

mes

de

ii

gériero

1S.

VILP.FRANCA.

tota classe de robes
se

venen

durant l'ae

per retirarse

Juny

del negoci.

Fusterffi, COEfStfileCió
Cortines-Persianes
y reparació de
Unica casa a Vilafranca que construeix les cortines---persianes de
cadeneta, lo que permet donarles a preus nies reduhits que
SS
altra casa.

.PI '

VA3,I. 3

Jaume

A LA ACREDITADA

Oidos

y

••11110m~M~~.....
•nutt nreo stutlupo
nitA lap op;)aloo nAou nun i.ii.1os a4druo.id
sout
.1Ç
SOal
VS13D
sa
•4sn.5
op 1!1410SSU
u,onb
S'IV,LSOcl
'US130 •elsanbn,p sai aanan SUC StIOS sadtall;so
agupdtu! TIDj ON *stu!st,j1m.rug snaad
nuoiao.tPau tuoo atiinasa 2uan.`,i
-od suotutut maossn un ung iu o•Funmoo 13.zomT,xd op sadrunlsa uj
•ute.1 xo4ottt lop soutap sircuqos otopoJaad
8119.1d 1:1 1Ç4U11.19A ura..9 nun un.yetio4
111'011od spxni sam
ii!zuas satu lop s1tqo1i op o.ssnio ulo4 unj as luocatiewlso 4sanbn u:q

*VCLIVHJTIIA -`et

DE VENDA:

.-4=1 •Antigu
ROMAG

Melje
I1ospital de Santa Creu y del
Dispensari Municipal Olorino-aringológich de Barcelona
Especialisla de la beneficencia y Dospilal de Vilafranca
Tots els divendres, de 7 y 112a fl nit
Visita a Vilafranca
tro Totsels dissaptes, de 8 a 11 dematí
(Rambla de Ntra. Sra., 7, baxos)

qualsevol

Se restauren•mobles

‘pldtmadtlli @)

FERRETERÍA

Y

Palma, 11

VIPRES PLANS

Ferretería completament assortida, vidres plans, baldoses y baldosilles
imprimides y de color. etc., etc. = Bascules, pesos y
MATERIAL ELECTRICH de tota classe y tot lo necessari pera insta
lacións = Timbres eléctrich y ab pila = Uunpares irrompibles y de totes.
.les demés classes. Tot a preus reduhidíssims.
heS millorsINQUillnoera
.1CN›
sultolor "GOBET" única que ha resolt les dificultats que tenen les demés,
a
la
senzillíssima
combinació
funcionament,
ademes de tenir la
degut
y
ventatje de la immillorable caiitat de sos metalls y perfecta construcció.
No compreu sens antes veurerla y os convensereu de la veritat.
=--. PREUS ECONÓMICHS —
Únich pera la venda: FERRETERÍA de
dels

11~4.

de Santa María, número 8.--VILAFRANCA.

Aquesta casa, mntada ab tots els adalantos moderns, parti
cipa al públich, que en ella hi trobaran baguls de totes classes
desde (1. mes ,senzill al de mes gran luxo, tots a preus roduhidí
ssims, poguent assegurar que hi trobarn una rebaxa d un 25
par 100 als demés establiments d aquest article.
@St> Gran varietat en CORONES. f2~

Qarrz.,r.

Kk£4;

1ARCA

Joai)

errers, n.° S. —VILAFRANCA

DEL

Casa
PE_.,"7,\IADÉS

Perfecció

y-Economía

'PlhAFRANCA

fusterla nieeMliCa y construcctó de illaüts
er

21.
Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
Depósit de atailts: PLASSA DE JAUME 1, 3.

Unica* casa montada ab maquinaria moderna
Preu fixo y mes limitat que en eap altra casa
del ram de FUNERARIA
CORONES

PERA

Promptitut-4@-»

TOTS
PcrfcccIó

ELS

GUSTOS
Zoonomía

