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Els trevalls se publican baix
l'exclussiva res
ponsabilitat de llurs autors.
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Restablir totes les coses en Crist.
La acció es la necessitat
suprema dels
temps presents.
1.a Encíclica de

Pío I.

paganda invisible y eficacíssima de la
oració
cristiana que penetra
silenciosament en lo cor
dels
homens,que se exten per les families,que
.s'apodera dels pobles, y que fa a Deu
Senyor
del nostre Ilinatje
que Ell cria, y redimí ab la
Sang preciosíssima de son Fill
unigénit, nos
tre Senyor jesucrist.
La proximitat del mes d'Octubre
La conquista de les
posa la
animes sempre es una
ploma als, nostres dits pera exhortarvos a la
conquista divina que sols pot obtenirse
renovació y aument de la devoció al
per
Santíssim
medis sobrehumans,per aixó lo
Santíssim Ro
Rosari, que la Iglesia Nostra Mare dedica
sari de María
a
sempre ha sigut Parma de com
honrar a la Immaculada Mare del nostre
bat
diví
que la Iglesia ha proposat als seus fills
Redemptor, y Mare nostra, la dolcíssima Ver
pera obtenir victoria en les
ge María.
tentacións, perills
• yrniseries de la vida. La Immaculada
Avuy los cristians sembla
Verge
se oblidan
María va al devant del exércit
del principal medi de fortalesaque
espiritual dels
y de pau que
qui devotament fan la pregaria del
es la oració, que‘ns uneix de
Rosari.Ella
pensament y de
es forta, diu la Iglesia, com un exércit
cor ab Deu, y cercan en medis
en or
humans prin
dre de batalla, Ella solament
es la qui ha des
cipalment, lo bé del poble cristia, essent axí
truhit totes •les heretgíes, y en Ella, la
fortale
que aquest bé li ha de venir
sa y la dolsura
sempre de més
agermanades, obtenen victoria
amunt que de la terra. La
•en lo cor dels
Iglesia ab la seua
homens, durs y aferrats a les
historia y ab la seua
nos
ensenyansa
coses del mon.
demostra,
lo que resplandeix en totes les
.La Iglesia no ha trobat medi
pagines del E
més apropiat
vangeli: axó es, que la oració es la clau dels
pera inclinar lo Cor de Jesús, Fill de Deu
tresors de la divina misericordia.
y
Fill de María, a la misericordia
la interce- •
L'home qui
que
encengués en lo poble Pespe
ssió dcaquesta Reyna del Santíssim
rit d'oració, que desgraciadament
Rosari.Los
esta tant es
decrets de Deu son
invariables; y quan volgué
mortuhit, l'apóstol qui sapiguès elevar lo
• remediar al
pen
mon, quan volgué enviar a la terra
sament y'l cor del
poble cristia a la esfera de
la salvació, ho feu per medi de
les coses divines, a la qual s'hi eleva lo
María, yper
nostre
• mentres duri lo Ilinatge huma en
aquesta vall
esperit per medi de la oració, f'aría un bé mes
de Ilagrimes, sernpre Ella seré la
que alcansara
efectiu y verdader que'l qui
proposa un planol
misericordia pels desterrats fills de Eva.
de reforma social en
• Una thirada de
mitj de la confusió de les
misericordia de la
Ma
disputes modernes en que tots volen arretglar
ría envers los qui reclaman lo seu Verge
lo mon, y nos cuiden de
auxili, sem
a
si
arretglarse
me
pre ha sigut considerada pel poble cristià corn
teixos. La malaltía del mon modern es
una prenda de
prin
protecció eficas, perque los ulls
cipalment una malaltía de Pesperit,
de María son
que s'ha
de curar ab lo cèlestial
misericordiosos, y si miran ab
remey de la oració. Y
misericordia es pera den-amar la
de
gracia divina
l'esperit
oració se suscita d una manera
que Deu ha posat en les mans d.aquesta
admirable per medi de la practica del Santís
Dona,
es la criatura més próxima a la Divinitat.
que
sim Rosari de María, devoció
que es propia
No voleu vosaltres que les
de tots los dies de la vida
repetides
pre
del cristià, pero que
garies del Rosari que penetran, diuen los
en lo mes d'Octubre
Sants,
revesteix una solemnitat,
en lo Cor de María, no li fassan inclinar
la
fa
los
que
mes digna de la nostra atenció con
seus ulls misericordiosos envers
y
los qui hu
sideració.
milment imploram la seua protecció?Y
Lo mes d'Octubre
avuy lo
consagrat al Santíssim
poble cristia necessita d'un modo
Rosari de María, significa la oració
particular
universal
1auxilide Deu tot poderós,
del poble cristia,
perque la virtut
significa Pexércit espiritu21
defalleix, lo vici aumenta, lo mon es l'idol de
de la Iglesia de Deu
que ab les annes de
molts cors
cristians, y la Iglesia de Jesucrist
humil pregaria y súplica combat
contra del's
•es coinbatuda y
perseguida. Per axó exhortam
enemichs del Senyor, y se
a tots los fiels cristians a
proposa lo establi
que durant lo próxim
ment del regne de Deu en lo
mes d'Octubre,
mon; es la pro
que per disposició de la Igle
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sia es especialment lo mes del Santíssim Ro
sari de María,
practiquin aquesta devoció dol
císsima, renovant l'esperit d'oració que may
ha de desamparar lo cor del
cristia, puig sola
ment ab 1auxili cPaquesta arma espiritual
pot
obtenirse la victoria eterna. Un cristia qui te
oblidada la oració es solament cristia de nom,
cristià de part de fora, pero no
d'esperit y de
cor; y la oració de María Santíssima es la mès
pura, la més santa, la més eficas, la més agra
dable a Deu, fora de la del seu Fill
Jesits; y
quan dihem lo Rosari Ella prega ab nosaltres
y per nosaltres, ytls defectes de la nostra ora
ció quedan suplerts per la excelencia de la
oració de María Santíssima,
que sempre es
ohída benignament pel seu Fill Jesús, summo
sacerdot, y Mediador únich entre Deu y‘ls
homens.
Procurem, donchs, tots, estimats cristians,
seguint la ensenyansa de la Santa Mare Iglesia,
aprofitarnos del próxim mes d'Octubre pera
renovar Pesperit dcoració. Que'l Sant Rosari
sia resat ab la solemnitat y devoció
propia de
dit mes en totes les iglesies
acostumades, que
les families, tallers, escoles,
fabriques y treba
llades sian altres tants chors d'alabansa a Ma
ría nostra dolsa Mare, quegs R. R. Rectors
y
sacerdots exhorten discretament, tenint en
compte les circunstancies, a la recitació diaria,
especialment durant aquest mes, del Rosari
enter, de les quinze desenes, en les quals se
contemplan los principals misteris de la nostra
santa religió, aumentantse d'aquesta manera la
fé y la caritat divines en lo cor dels
cristians,
obtenint axí la elevació de Pesperit que arros
segantse pel mon se materialisa y corromp.
Que María Santíssima que es la Mare de
tot lo poble cristià, distribuhit per tot lo
mon,
sia especialment la Mare de les nostres
fami
lies, que tots los cristians •siam fills fide
Iíssims y amantíssims, que al fervor de la
oració juntín la puresa del cor, la pràctica de
lacaritat, y l'exercici de totes les
virtuts, a fi
de que la corona de roses celestials que li ofe
rirem en lo mes de Octubre sía
acceptable a
la puríssima Reyna del Santíssim
Rosari, y
Ella sia lo nostre auxili
y prote:,-ció ara, men
tres fem lo camí de la
vida, y en la hora de la
nostra mort. An'em.

JOSEPH, BISBE DE VICH.
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dernes manifestacións de la literatura castella
na a Pitupuls de les corrents galvaniques del
roinanticisme y elassicisme y dedicant al tíltim
Compendio- histórico-erítico ^de la
un fervent record a n'e.n Menendez y Pelayo,
Literatura Castellana del P.Luía
Fernandez do Retana, redentorista
que. tant gloriosarnent va sa,piguer continuar
PeScola historica-crítica,que a Espanya va ini
Pera on3plir la fàlta d'un manual o d'un
ciar soiï mestre en Mila y Fontanals. ,Y ara que
•
.11ibre de text, que estudiés en petit espay-la
parléin den Mila, hem de fer constar que'l P.
Itistoria de la literatura.
el
P.
Fernandez li tributa un • gran homenatge inte
Fer
castellana,
•
.naudez .ha escrit qtiest..Oompendi histórich:
grantlo a Phistoria-de la literatura castellana
hont
a despit de ,1"austeritat propia
'citantlo varies voltes en el disours de la seva
'crítich,
lart-compéndi hi ha fet cabrer el luxe d'una ben
obra.
•escullida erudició nacional y-extrangera, y d'
Tot el procés histórich-crítich de la litera
cientifich y ben -trabat encadenament his•
tura castellana el descriu, el referit autor, ab
• tórieb. •
precisió y justesa crítiques mes dignes que d'un
• . L'erudit
redentorista, apoyat ab l'autor de . compeudi. El nostre sincer elogi pel P. Fer
les «Ideas estéticas» y ab tot l'armatnent, sufi
nandez de Retana y pel Sr. Calleja que tant bé
•cient per uu compendi, de la crítica moderna,
ha sapigut editar y ilustrar aquest llibre, pres
tant axl un gran favor a la té.ç.;11 y justa ins
TeSsegueix ypondera .tota la evolució de la li
teratura cast.ellana, de dés- elS seus primers mo
trucciò.
-,himents de infantesa, fins a sa definitiva con
ARNAU Dzi ROCAFORT.
solidació a travers de l'hnprescindible trilogía
•de les edats initja, moderna y conteínporania,
quals, pera mes claretat, subdivideix en
-varis períodes.
la
Ab sa forma compendiada yesquematica
a J. R.
fa bó de seguir al P. Fernandez.en la descrip
Entorn de la font ho2a jo 1gesperava,
-ció que fa del procés pel 'qual se torneja y s'
sonor triomfava
embellí la riquíssima llengua castellana, que .
el cant dels aucells;
sentí,m avuy cantar adhue tant triomfanta.
insensiblement la tarda moría,
Ell ens porta fins a l'éxode meteix
y'l
líquit
d'argent corria, corria
de la llengua castelluna, quan era el
•
entre arbres
verb dels anónims jutglars y del P00111à del
A prop de la font de les ayques fresques,
<1d, quan era una inarticulació yconfusiócaó
fica dels primordials idiomes de que's com
fel un aucell d'or
cantava mon cor
a
Anfós
pon, y esperava
X el sabi, Joan
tol un enfilall de cansons moresques;
ete. pera vertebrarse ab mes justeszl. Ens
mon llavi era ardent
_avalora ahsobria ponderació l'auria edat moder
de set que tenía;
na (XV) en la que la llengua se sent coqueta
y'l líquit.d'argent
.y s'orna ab riquíssitus joyells que ben prodi
'corría, corría...
11
.gameut
prestan Garellaso de la Vega, Cer
A vora la font tu l'aparagueres
-vantes, Lope de Vega, Calderon, Tirso de Mo
lant fresca ygentil com el raig d'argent;
lina, etc. y tota la lluminosa plétora dels nos
tu m‘lii, somrigueres,
>tres grans místichs que enlayren, en triomfal
y al peu de
com l'ayqua esperaddper mon llavi ardent;
volada a la llengua castellana, a una suprema
ab
mos
ullsy
cor,.
•eulminació.
ta frescor bevía,
Y no dexa el P. Fernantlez de fernos con
ab remor
y
l'aygua
templar el descens (XVI) tant mes trist, quan
corria, corría.
iries gloriosa fou l'aseenció de la literatura cas
T. DE F.
tellana, la qual no pot resistir el jou de la «in
Setembre de 1912.
_geniositat» o alambicament d'idees y del «cul
teranisme» o Gongorisme de Lluís Góngora
•que fou l'iniciador d'aquesta tendencia que re
sultava de l'estremada opuleneia de forma y
arquítectura literarià., en detritnent de l'idea.
Y fatalineut la literatura castellana vingué a
La sessió d'aquesta setmana se celebró baix
•
-caure (XVIII) en una trístíssima pCstració, de
la presidencia del primer tinent de Alcalde se
.ht qual endebades intentaren alsarla el P. Isla,
nyor Sard, assistinthi els Regidors Srs. Mit
hlelchor Jovellanps, Moratín...
jans, Ros, Carbonell y 011er.
L'erudit P. redentorista acaba per acom
Després de Ilegída l'acta de la sessió ante
vanrarnos, Iluint il mes vigor la seva erudi
rior; el Sr. 011er fa constar a la metexa una
•ció crítica, en els dominis de l'Edat contempo
petita observació, qu dant seguidtunent apro
:rania pera tnotrarnos les n:titnes• ,y mes mo
vada
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Vora

font

notes Municipals

S'entra al despatx ordinari, donant compte
.el Sr. Secretari de diferentes instancieS, que
• dant sobre la
taula, entre altres, una de la
Energia Eléctrica, y aprovantse les dels se
Galtés
Terrades.
nyors
y
- Se
llegeix un ofici del Sr. Registrador de la
Propietat demanant una contribució sobre els
terrenos. del Cementiri; mostrantsen contrari la
-presidencia; intervenen els Regidors senyors
Ros y 011er, y per fi s'acorda passi a la comi
ssió corresponent.
El Sr. Mitjants pregunta cóm esta lo pro
posat per ell en sessións passades al objecte de
cubrir uns terrenos propietat del Ajuntament,
dient el Sr. Sardà que 's cridara al arqui
tecte municipal era que fassi'ls corresponents
planols ypresupostos.
En virtut de la factiltatque te l'Ajuntament
pera determinar el día que comensi la matansa
de tocino,•s'acorda que aquesta comensi el ler
de Oetubrè.
La presidencia pregunta si hi ha cap meS as
sutnpte a tractar, y no contestant els senyors
Regidors, s axeca la sessió a les deu menos
cinch minuts.
Se nota que'l públich no era tant nombrós
cofn altres vegades.

1.a Llista do

Suscriptors

a

la Beno

ficoncia Vilarranquesa
Joan Yriglada.—Josepha Vives.—Josepha
Raventós. — Joseph Rodón. — Pere Hill. —
Anton Vila.—Anton Marimón—Josepha Soler.
—Ramon Casas.—Joan Boada.—Pau Castellví.
—Joseph Ribas.—Pere Esclasans—Joseph Ber
tran.--Joseph Carbó—Eugeni Farrerons.—Pau
Rigual.—Francesch Rovira.—Matías Valtdose
ra.—Pere Raventós.—Joan Miret.—Felix Sa
baté.—Joseph Fieixedas.—Anton coral—Joan
Cucurella.— Joseph M. Cuscó.—María Casals.
—Joan Castellví—Ramon Senabre —Ignasi Ro
vira.—Pau Castellet.—Joseph Saumell—Mercé
Andreu.—Joan Sabater.—Emili Tatché.—Es
teve Costa.—Joseph Pubill.—Jaume Sans—Jo
seph Majém—Joan Olivella—Joan Bta. Bernis.
—Salvador Sadurní.

2.a Llista
Miquef Guitart.—Salvador Bargufi.ó.—Ma
nuel Sadurní.—Joaquim Escriva.—Joan Miret.
—Eugeni Llopart.—Anton Alcover.—Joseph
Güell.—Joan Olivella.—Jaume Fabregues.
Jaume Sabaté—Pau Girona—Anton Comas.
Anton Torner.—Anton Lluch.—Rafel• Gibert.
—Cristófol Santacana.—Joan Marcilla.—Con
cepció Mas.—Joseph Esteve.—María Dalmau,
—Cristófol Mestre.—Raymunda Batlle.—Cris•
tófol Freixedas.—Ramon Tomis—Joseph Ros.
—Joan Rovira.—Joseph M. Feliu.—Joan Ay
xela.—Jaume Esteve.—Artur 011er.—Ernest
Trius.—Felix Martí—Paula Montserrat.—Anó
nima Cros.—Joan Batlle.

SOCCió d'

EStalViS do la Associació Católica
Dia 15

Setembre

Imposicións, 36.
253` Ptes.
50' "
Reintegres, 2 .
Día 22 de Setembre
Imposicións, 22:.

13433. Pes.
E1 Seeretari, Eltiís Phiana.
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NOVES
La vaga dels carrilayres
No anem a ressenyar el procès d aquest
conflicte ni a ponderar els greus perjudicis que
està ocasionant.
Volem unicament fer constar nostra humil
protesta contra la conducta del Gobern y de la
Companyía de M. Z. y A. que:devent y podent
evitarlo, Phan provocat.
La rahó està de part dels carrilayres: ho re
goneix unànime la opinió y no ho nega la me
texa Companyía. Mes aquesta, fiant en que la
secció Catalana per si sola, sense'l concurs de
la "Unió ferroviaria" y Papoy del partit socia
lista, o no aniría a la vaga, o si hi anavaq fra
ca's era segur, y comptant ademés ab la forsa
pública per imposarse en cas de necessitat, se
desentengué de les justes peticións dels obrers.
Pero la vaga ha vingut y en lloch del fracas,
va extenentse rapidament trobantnos ja a les
portes d'una vaga general; y tot axó sense ne
cessitat de represións, perque no solament es
justa la causa, sino perque fins avuy es justa
ment defensada.
La actitut dels carrilayres es donchs digne
de totes les simpatíes. No axís la de la Com
panyía, que després de no haver previngut el
conflicte, ni sapigut aminorar els seus efectes
prestant els serveys mes indispensables, de
vant dels greus perjudicis que sestán causant
y del perill imminent d'altres mes greus enca
ra, res fa pera retornar les coses a la norma
litat.
Cal que'l país en massa`n protesti dcaquest
procedir.
Pera celebrar el XVI Centenari del gran
triomf del Emperador Constantí ab 1ausili y
gracia de la Sta. Creu, les entitats católiques de
Barcelona han progectat una gran pelegrina
ció a Montserrat y a la Cova de S. Ignasi de
Manresa pels díes 6, 7 y 8 del proxim mes de
Octubre.
Els preus dels passatjes son de 13 pessetes
pels de 2.a classe y de 8`50 pels de 3.a Hi ha
molt d'entussiasme pera concorrehi.
vtiy- estar, de torn la farmacia del senyor
Mitjans.
—
Sens prega la inserció de la següent con
vocatoria.
Nacionalistes:
Sabedors de la devoció que sentiu per la Ca
talunya rediviva, vos preguém Passistencia a 1‘
Assamblea que celebrarém a Tarragona els dies
y 6 d'Octubre, pera proclamar palesament la
incondicional comunió de tots els nacionalis

pera la construcció
Construccións
cirnent ar
mat, fabrica
ció la més
.11
prompte y e
conómica. Se
venen a preus
fins avuy may
vistos en
La Central

DIPÓSIT

tes en un sol sentiment, enfront la total rei
vindicació dels drets y Ilibertats de la Patria
nostrada.
Que sia Catalunya y no mes que Catalu
nya qui fassi bategar els cors dels congregats
y qui presidexi PAssamblea ab sa magestat
augusta.
Barcelona, 11 de Setembre de 1912.
D. Martí y Julià, Pere Corominas, Miquel
Laporta, A. Suñol, M. Folguera yDuràn, J.M.a
Roca, J. Franquesa y Gomis, J. Rodergas y
Calmell, secretari.
D.a Concepció Güell de Gomez, exalumna
de la Facultat de Medicina y Hospital Clínich
de Barcelona, havent acabat els estudis teó
richs y prctichs de la carrera de llevadora,
qual títol ha obtingut Idespres d'uns exercicis
brillants, oferex al públich els seus serveys y
li participa que ha instalat el seu domicili al
carrer de la Palma niim. 2 pis primer.
Avís important.—Pera comprar o ven
drer finques de totes classes, dirigirse al Pro eurador d'aluesta Vila D. Joseph Mata.
Copies a mitquina.—A la Rambla Saut
Franeesch, núm. 26, se coplau tota classe de
documents ab la major promptitut y economía.
Les c,opies se fau ab la maquina Monarch
amoricana de la que n'es representant el
Proeurador Sr. Mata.
La primera Assamblea general de Societats
Económiques Espanyoles que aquest any se
celebrarà a Barcelona, ha sigut organisada per
la Societat económica barcelonesa d'Amichs
del País, la qual ab molt acert ha proposat la
discusió de varis temes sobre la organisació
del sufragi, hisendes municipals, beneficencia,
instrucció y relacións exteriors.
Es cPesperar ya pels referits temes ya pels
ponents, que son els principals representants
de la intelectualitat catalana, que aquesta As
samblea revestirà excepcional importancia.

rrencia que presidíg M. Iltre. Dr. Ballester, y
entre la que hi vegerem al Diputat Sr. Cambó
que expressarnent vingué de Barcelona pera
assistirhi. Els funerals se vegeren tambe molt
concorreguts.
Descansi en pau Pinolvidable amich y sía
per ell prenda segura de la eterna gloria el St.
Viàtich que ab tanta devoció va rebrer.
Enviérn a sa desconsolada familiaq mes
sentit pésam.

Avuy a les 3 de la tarda se reunirà la Junta
d'escoles de la "Associació Católica" pera
tractar de Pobertura de les metexes que s'efec
tuarà ei dilluns día 7 d'Octubre.
La notable directora del Colegi Nacional,
instalat en el carrer de Barcelona, n.° 16, D.
Mercé Andreu, ens comunica que'l día primer
d'Octubre vinent, obrirà en el seu colegi, cla
sses de dibuix y pintura a carrech d'una dis
tingida professora. Les classes seran colecti
ves o particulars; podent les persones qui mes
detalls desitgin, dirigirse a Pesmentada Sra.
Andreu quils hi donarà extensament.
Per lExcm. Sr. Bisbe de Barcelona han
sigut nombrats Censors d'ofici els Rnts. PP.
Bernat Montolíu, Lluis Tallada y Manel Sir
vent, C. R. de la Sagrada Familia, que havían
desempenyat varis carrechs en el Colegi dels
Pares de la Sagrada Familia d'aquesta Vila.Els
felicitém per la honrosa distinció ab que han
sigut favorescuts.
S'han posat a la venta els quaderns 17 y 18
del "Portfolio Fotografico de España, corres
Cuenca
ponent a les provincies de Girona y
respectivament: en el primer s'hi veuhen her
moses vistes de la ciuiat, la tomba del gene
rel Alvarez de Castro, runes de la torre Giro
nella, sepultura de Ramon Berenguer en la
Catedral etc. en Paltre hi ha el pont y Iglesia
de S. Pau, pont de S. Adrià y'l riu Incar, les
cases consistorials, vistes de la ciutat, etc.
Aquets quaderns es troban al preu de 50
céntims en totes les llibreries y centres de
suscripcións.
Naxements de la setmana.—María Parès

y•Soteras.--Francisea. Ratnona Solé y Marru
gat„
Obits id.—Raymond Esel,o,sans y
Juneosa y Queralt.—Inés Nadal y Po
m és.

8alvació
Dimecres passat al mitjdía morí Pilustrat
compatrici En Ramon Esclasans Milà (R.I.P.).
Jove cultíssim, de cor sa y noble, dotat
una ínteiigencia clara y d'una activitat incan
sable per Pestudi, anava enfilantse de día en
día a un lloch preeminent, fent concebir fun
dades esperanses de que sería una anella mes
en la cadena de vilafranquíns ilustres.
Desgraciadament la mort ha vingut ab sa
alenada avasalladora a dissipar aquelles espe
ranses, omplint de sentiment a Vilafranca com
se comproH`l dijous en Pacte del enterrament
en el que hi acudí una nombrosíssima concu

dels

OCEARRObt.,0
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teng

Usnlicina Panacsa 011UPCS
(Primera marea)
Preparador y Propietnri,

J. C'annG113,

65 anys d•exit
(euldado ab les imitacièns)

Farmacies y Drogueries de
Espanya, Portugal y América_.
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(014 ca: R. Tomàs (Quatre Cantons).
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Elegant

"

Zdr,

henri
Baligant y

qlP

LAk

0

Cole

AievG.

,s(10

per .D. J.mtorzi Cas
exprofesor de Teneduría de Iilibres y Clcul Mercantil del Ins
titut- Obrer de Barcelona,
Ensenyansa complerta tcórich'-przíctica de Teneduría de Llibres per partida...
doble, CAlcul Mercantil, Reforma de Lletra, Lletra redondilla yOrtografia.
•
•
CLASSES: De 3 a -4L tarda- y de S a 9

vespre
$ant Perep 300-1.er

earrer

Método especial del professor pera, la ensenyansa.
.0.1512C3Flar•

Tvistell ni,q,c1.trdca v cousl ucciÓ dellMúts
L-í
Zts

r
Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
Depósit de ataiits:• PLASSA DE JAUME 1, 3.

Unica casa montada ab maquinaria moderna
Preu fixo y mes limitat que en cap altra casa
delram de FUNERARIA
-14.—

CORONES

•TOTS

PERA

Promptitut 4»,

MAGATZÉMS

DE

ELS

Perfeoció

FERRETERÍA

GUSTOS
Ilconomía

Y

VIDRES PLANS

Ferretería completament assortida, vidres plans, baldoses y baldosilles
imprimides y de color, etc., etc. = Bascules, pesos y mides.
•MATERIAL ELÉCTRICH de tota classe y tot lo necessari pera insta
lacións = Timbres eléctrich y ab pila == lAmpares irrompibles y de totes
les demés classes. Tot a preus reduhidíssims.
Cartró cuyro pera taulades — Cartró pedra pera carruatges
•
Banchs, taules y cadires de jardíns
— Ternals de ferro de totes mides '
Carretons pera terra y Inagatzéms

Nova

Múquiria

netejar ganivets

pera

Preropses

pera la carn.

útaich pera la venda: FERRETERÍA de
qarrar aels Grerrers,
1~1~11111Mr

ste

y

Joar) Casag

n.° 8.—VILAFRANCA

a,paarcocr: tfdl ec

cíó

DEL

PENADÉS

FUNERARIA
de JOSWE TRUIS
Carrerde

MoDELO
(i3) igez?

María número 8.--VILAFRANCA.
,Santa

Aquesta casa, montada
tots els adelantos
moderns, parti
cipa al públich, que en ella hi trobathn baguls de totes classes,
desde ‘1 mes senzill al de mes
gran luxo, tots a preus reduhidí
ssims, poguent assegurar que lli trobathn una rebasa d' un 25
per 100 als demés. establiments d'
aquest article.
Gran varietat en CORONES.

Dipósit

de

PIANOS manubris y de teclat

Jose
Carrer de

h

SuetsPpaertxe; 3c4era,

Mata

VILAFRANCA DEL PANAD1ÍS._
I

Aquesta casa compta ab pianos construhits ab models nous•
a Vilafranca, Aquestos tenen la
gran ventatja que, per cambiar
la música no hi ha necessitat de
tornarlos al dipòsit.
VENDAS Y CAMBIS DE PIANO DE
TECLAT
Els lloguers son a preus reduhidíssims.
mosolissimismoggam~«.„,

Cortines-Persianes

Doctor •M. ForrÉ
Cir-argiú,-DENTISTA
NORT-A mERic.A.
Carrer de la

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

Se restauren Mobles

Palma,

Parellada, nUrn. 17,-2.0n

Visita: Dijous, divendres y
dissaptes de 9
a 12 y initja y deb a
6.—Diumenges; de 9 a 1.

Perfecciò y Economia

ViliftFRANCA

11

•ffilmmmelleemenm

Ir;)

•PERE HILAL

_11-4

Garanta,

Na

y

Oidos

Melje del llospital de Sanla Creu y del
Dispensari Municipal Olorino-arinyold.qich de Barcelona
Bspecialisla de la beneficencia y 1ospilal de Vilafranca
Visita a Vilafranca
(Rambla de Ntra. Sra., 7, baxos)
Consultori a Barcelona
PI, Urquinaona, 10, al costat Correos

Pinfor decorador

G-

en enfermetats ,de

Totsels divendres, de 7 y 112 a sit
Totsels dissaptes, do 8 a 11 dematí
De 1O a 11 demalj y de 3 a 5 tarda
Díes festfus, de 10 a 11 dematí

Decoraciò

de.habitacións,

fatxades v tendes

Especialitat on rótuls y tota classe d.e imitacións a instes
Gran assortit de
papers del país y
(5ran perfocció moòerna

licademia de (ffinn X
Carrer de

en•

tots

els trevalfs

Classe e,cpecidl pera noyes de 12
a 1 larda,
de 7 y milja a 8 y
nit per homes

Bareelona, 19.--VILAFRANCA.

