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Pósits y Caxes rurals
Indicat encare que breument 1 orígen de
nostra veneranda institució dels Pósits,y esbo
ssada la organisació de les Caxes rurals, cal
remarcar que res essencial separa abdues ins
titucións, ja que una y altres proposen el me
teix objecte y procuren realisarlo ab medis
idéntichs.
Del conexement exacte de la finalitat que

les Caxes rurals y '1s Pósits la protecció y
apoy de tot aquell que abrigui una engruna
d' interés pel ben viure de la classe pagesa,
de la agricultura
per 1 espandiment y progrés
yper la prosperitat de la patria; encara satis
fan altra mes important necessitat, necessitat

persegueix se'n deduheix la seva importancia.
La producció agrícola, com tota producció
de riquesa, necessita dels factors treball y ca
pital. Aqueix es la sanch que nudreix y vigo
risa '1 bras que produeix.
Y es un fet que '1 capital no s entrega
a la agricultura a títol de préstam, sino quan
se li disposa ‘1 jas d' una bona hipoteca. Un
pagés que no pugui oferir garantía territorial,
per mes que possehexi extensos conreus, que
disposi d'aparells de treball, que esperi abun
dants cullites y gosi de reputació excelent, no
obtindra dels prestamistes una pesseta, encara
que intenti esmersarla pera aument de la mete
xa producció.
Al Comers, en cambi, hi va '1 capital a ulls
cluchs. Li basta veure un establiment guarnit
ie vistosa estantería pera que s' hi entregui
sense temensa.
Al diner li plau més la febre de les opera
c.ións mercantils que la reposada calma de la
vida pagesa. El crédit personal que es la base
del .comers modern, s' ha desentés de la mo
derna agricultura; y no es possible que aquesta
avansi sense ‘1 crédit.

mes humana, mes social, quina es estrenyer
entre 'Is homes els lligams de germanor, per
en
medi de bens comunals, posar als humils
camí de la seva lliberació pel seu propi esfors,
combatre 1.' aillament en que viuhen els agri
cultors y matar el corch del egoisme que tanta
destrossa causa a les entranyes de la Societat.
Els Pósits y Caxes rurals practican opera
cións de préstam, de Caxa d'estalvis, de dipó
sit, de comptes corrents, de descompte, etc.,
l'ús dels associats
podent també adquirir pera
aparells, maquines, plantes, llevors, adops,
animals y qualsevol altra mena d' elements
útils pera les industries agrícola y pecuaria.
Si es cert que algunes vegades els prés
tams se fan ab hipoteca, generalment aquesta
no s' exigeix: basta la garantía personal, ja que
la laboriositat y bona conducta del prestatari y
la aplicació del diner que reb a la producció
de la terra, son motíus de sólida confiansa
pera la Caxa.
D' ella obté 'I pagés en els moments difí
cils, o quan desitja desplegar les seves forses
de producció, un au
per alcansar un aument
xili que d'altra manera no l'obtindría; y aquest
mó
auxili, per 1 ausencia de gastos y per lo
dich del interés, no li representa mes que un
sacrifici ben insignificant.

Les causes d' aquest retraiment no devem
examinarles aqui. Basta establir aquets dos
fets; axó es: que no existeix el crédit agrari,

IVIirant

y '1 crédit es indispensable a la industria agrí
cola.
Donchs bé; a crear y practicar aqueix cré

sobres es sabut que ls nostres
demócrates, radicals y tots els que, segóns l)10
's
pia confessià 's desviuhen y sacrifiquen pera
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Espanya del estigma de reaccionaria
y retrógrada ab que pretenen deshonrarla (!)'Is
(-atólichs, ens presentan sovint 1 exemple de
Fransa com a nació model de llivertat, pro
grés y democracia.
Nosaltrçs res tindríam que clirhi si 'ns im
portessin de Fransa y encare que fós del Japó
y del Nort America, aquelles lleys, costums o
avensos materials y morals que practicament
reportan ventatjes positives a la societat, o bé
proporcionen medis cl‘ adquirir el perfecciona
salvar la

ment integral a que l'honte constantment aspi
ra. Mes, no es pas axó lo que 'ns importan,
sino que ab marcat esperit sectari galejan a só
de bombo y platerets y pretenen implantar a
Espanya les més vulgars e inhumanes disposi
cións y fins les més desenfrenades immorali
tats solament perque vé cle Fransa y afavoreix
llurs instints o conveniencies anticlericals.
En catnbi si a la metexa Fransa, apesar de
son decaiment moral y desenfrenada guerra a
la religió católica, s'hi verifiquen actes y's dic
tan disposicións que pugan enaltir el prestigi
de la religió o dels religiosos, allavors nostres
moderns afrancesats callen com uns morts y
cuydan be d' amagar al seu poble l exemple
de Fransa.
Are meteix,la Academiafrancesa (y ja veu.
hen que no '1s parlém pas d' una Academia de
Lluisos, ni de cap Comité de Defensa) en la
sessió que dedica tots els anys a recompensar
els actes heróichs
virtut y patriotisme, aca
bade premiar a bon nombre de sacerclots y re•
ligiosos donant uri solemne mentís als sistema
tichs detractors dels ministres del Senyor. Com
es natural cl aquest acte res ne diuhen els ena
morats de Fransa, rnés pera exemple de tots
ne dirém quelcóm nosaltres.
Els premiats y enaltits son el P. Rigal, je
suita; el E. Dillange, Ilatzerista;.el P. Labar
clin, trapense; el 'Germa Discore, marista; y la
Mare Melanie, cle les Germanes de Sant josepb
de Lyon.
Tots ho foren, segons l'eloquentíssim v ben
documentat discurs del académich M. Frede
rich Massón, per llur abnegació en salvar la
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dit personal venen les institucións que estem
examinant. Y ab tot y esser tant important a
questa seva missió, que per ella sola merexen
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vida a molts armenis cristians a la ciutat de
Adana, capital de Cilicia.
La ciutat de Adana, com altres moltes, fou
teatre d' horribles matanses comeses pels
turchs, y tant el Colegi dels Pares jesuites, com
el de les Germanes, serviren de refugi a molts
arinenis cristians. Abdós edificis foren furiosa
ment atacats pels musulmans; peró tant els Pa
res de la Companyía com les Gertnanes de St.
Joseph defensaren ab perill de sa vida als infe
lissos refugiats, que pogueren al fi sortir ilesos
del perill en que 'Is pose el fanatisme brutal
dels turchs.
Els membres de la Academia Francesa y '1
públich selecte e ilustrat que assisti a tant so
lemne sessió, escoltaren commoguts la relació
de les penalitats, perills y actes d heróica ab
•negació realisats pels religiosos y religioses
exteriorisant sa admiració devant l heroisme
dels missioners cristiens.
Aquets son contra 'Is qui dirigeix son odi la
fera revolucionaria que sembla encoranse mes
quant més patents y heróichsson els exemples
de virtut y caritat det elero a qui persegueix.
FRATER.

Moral social
'fot va avansant: les ciencies, les
lletres, les
-arts, y encara que sigui un contrasentit, fins
la inoral; verament hem avansat tant
que ja es
un fastieh.
No s' ha de
atraccións

concorrer als eines ab llurs

antiartístiques y lascives, ni als
demés llochs de llivertinatge; cal sols
esguar

qualque .regust dols se va esinunyint imper
eeptiblentent y Ilisquivola de la vida humana
y sols se gusta ab amargosa delectansa '1'
enjoyat tih tots els avansaments de la botigue,,
ría de la vida.
Casi ve se pot asseverar absolutament que la
infantesao mes ben dit la puerícia,cotn noiníen
els antiehe ala ineytat segona d' aquesta edat,
ja no existeix. corrent insensiblement 1 infant

Agradós flaire com flor de lliri
aquí a la terra vares dexar;
aprop dels pobres que bé 't sentíes,
els vellets eren els teus aymats.

tost se pot regir a la plenitut de l adolescencia,
sinó en edat en tbilentia. Y fent gracia de
hipérbole dir e que el que poeh avans penjant
dels braesos de a dida s' entretenía ab el rose,

Mes ja no extranyo que Imon dexessis
sent tot espines les eeues
flors;
jperqué extranyarme que al cel fugissis
si al cel les roses totes son d' or!

gador d' os, tot-seguit dona '1 bras a la xieota
Ilenssant ab ayres de coequesta bocanades de
fune de cigarret de trenta del` arrendataria...
No res tnès que mutació de condició de perso

Aprop dels angels que ab vestidures
de color blanques mes
que la neu,
jp vull pensarme qtte ab tes canturies
per mi sens dupte pregas a Deu.
Sial cel reposes, ¡quina
alegria!
no vull plorarte fillet del cor,
sols vull pensarme que
altre dia
pugui sentarme de tú ben prop.
A. M.

ne, entreteniment y eireunstancies.
Y si parlém de llurs enrahonarhents encara
es pitjor. Boques que per llur edat sols s' hau
rlen de descloure pera lloar a Deu y la Natura;
parlen sols .1' argot carreteresch arribant al
desvergonyiment .de gitar renéclis que de tant
recargolats farfen enrogir les curtides galtes
del mes ben fornit sargent d' artilleria.
Y no exegero. Qui ho vulgui esbrinar, cal
sols que reeurri pels diferents indrets de nostra
vila ont hi ha racers y podra
esguardar als
briballs que ab interés de »jugstdor d' ofici des
capcen el fastigós joch de cartes, per si sol im
pulsiu al malparlar, oira llurs frases de gros
calibre quan Ia sort els hi es adversa y alesho
res se podra conveneer del embrutiment de
nostres nen1101'S,
elr qui es responsable de tanta malvestat?
L. eficacia del exemple. El minyó cavila pera
esser gran y sinó al menys semblarho, vol fer
home y elissortosament la característica de
la major part de la masculinitat es el renéch
y usantlo 1 infant s' írnagina que ja ha arribat
1 últim graó de la inaturitat de la
vida.
Hi han pares indignes cle esserho, inferiors
en qualitat a les besties, son gents que no re
paren en donar mals exemples y jay del jorn
que apunta! que aquest sera pera ells el de les

Y lo pitjor es
que aquest baf corruptor ar
rebassa les fites posades per la metexa Natura
y sense respectar estaments, sexes ni edats ha

grans reparacións soeials,ear qui sembra vents,
recull tetnnestes yja s' atansa vertiginosament
la maltempsada.
. El renéch es el fruyt primieer cl•e la atear•

conquerit nombrosos proselits fins en 1 infan
tesa,poguentse dir ab la tristor al cor, que casi
be s' es exilada 1 inocentesa de la terra.
Recordo encara ab intensa fruició els
jolius
temps de ma minyonia, els jochs infantins y
la bellior de mes ilusions
daurades, devasall de
poesítt, southis de fada y al compararlo ab
estat de la nostra
maynada he roms a voltes
cap-ficat y encara que 'in fos possible no vol
dría de cal) manera tornar a esser infant ub
tot
y haver tastat a bastament les amergueses
que regalimen •de totes les arbitrarietats
y in-•
instieies de la vida.
Aquesta edat pura y irnmaculada en pujan•
ta florida ab tota la formosor de Ilurs
ingenui
tats, l tinich temps agradivol el qual jaquia

Els ulls me vessen de nit y dia;
¡com m' ets dexacla, fillet del cor,
plorosa yplena de melangía!
es que te anyoro; no 't veig en lloch.

agre-dol del plaer que 's presenta ilusoriament

dar la vía pública
per ont s' escorren cotn eu
ainta cine-matografica dames
respectables, ca
biloses pel arranjament de llurs vestes ab
fay
sons contraries a lo
que realment sun y fem
bres que per llur condieió sexual n'eren
dipo
eitaries d.e l educació en el ben
dir, les qui
ab un sonrís irónich Ilensan de llur boca ver
bes y facetes
picaresques.
Soni en un temps
que en qualques menjars
s' istila la mostassa. Mestassa
molta mostassa
a guisa d' apetitiu social qtte es
conquesta del

avens.

Aniversari
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quía individual y qui malparla de Deu, prest
malparla dels pares, dels fills, de la muller y
de tot lo respectable.
,Ja exemple s' esparceix per la maynada.
Tots plegats no hem respectat llur inoe,entese,
el medi-ambient creat per tots els hi. ha sigut
z
nociu. La irresponsabilitat y inconsciencia llur
recau sobre nosaltres conscients y responsables
(Fan els infants lo qne veuen a fer als grans».
Verament hent avansat tant, que ja es un
fastich".

MICER Reree.

El dus dels problemes socials es una qües
tió d'esperit, d'energía moral, de caritat, d'ab
negació, de sacrifici, y axó no es ei mon sinó
de Jesús ensa. La técnica no ho es pas tot, ni
tant sols bo es tot la justicia.

PlAW-)S Ortiz

Sexta Peregrinació
a
•

Terra Santa

Esta anunciada pel próxim Maig una pere
grinació a Terra Santa, sextzt de les que ab
tan acert y éxit vé organisant cada dos
anys
infatigable propagandista y organisador ea
tólich D. Joseph
Urquijo de Bilbao.
La visita als llochssants eran a,vans un pro
blemadifícil de resoldrer,exposada a inoltes pe
nalitats, y- a esser víctimes els peregrins de la
inícua explotació dels grechs y musulrnans, se
pena de quedarse sense poguer visitar alguns
dels motzurnents o recorts que eran
objecte del
viatge. Mes avuy ab 1 admirable organisació
que hi ha donat 1 aludit Sr. Urquijo, pot ferse
la peregrinació ab relativa comoditat ab
y
la
seguritat absoluta de visitar tots els recorts
que tant poderós atractfu tenen pera '1s cris
tians senseqs ineonvenients que porta 1 estada.
.en payssos desconeguts y entremitg de gent
enemiga.
El viatge se fara a bordo del magnífich
yacht Ile de Franee de 3,487 tonelades y una
forsa moteau de 2,400 cavalls. a.quest yaeht
expressament habilitat pera viatges consetn
blants,pertany a la Societe Genera,le de Trans
ports maritirns a Vapeur, la que 1 ha posat a
la altura de
tot?s les exigencies modernes en
confort, higiene, seguritat de navegació y co
municació, puig esta dotat d. aparells de tele
•
grafia sense fils. •
El viatge durara uns 40 díes, visitantse a
mes de Terra Santa alguns punts de Turquía
Egipte y Roma. Els preus seran: 2000 ptes. a
pritnera, 1500 a segona y 1000 a tercera, ve
nint inclosos en aquesta eantitat absolutament
tots els gastos del viatge fins les propines.
Els peregrins gosaran de senyalats privile
gis espirituals com son entre altres la dispeflsa
de les Ileys del dejuni y abstinencia durant el
temps de la peregrinació, oint missa o resant
una part del Rosari. Els sacerdots tindran ade
més dispensa del reso del ofiei diví resant tres
parts de Rosari, ypodran celebrar ja desde les
dues de la matinada.
Entre les detallades observacións que 's
Ilegexen en la segona circular referent a la pe
regrinació, ereyém útil reproduir la de que es
molt ittiL simplificar tot lo que 's puga 1 equi
patge, que p,ot eoasistir ezt una maleta gran
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que quedar
scniple al vapor y una altra de
peiha pera ls desembarchs. hls convenient
petiche roba d'abneh pels rapits-deseensos de
temperatura de Palestína.
Pera tots els cl-ta,is dirígirse a D.
Joseph
M.a Urquíjo, —13i!bao.
La admissió de pe,regrins se ianearà dintre
ailuest nies.

El día dels Reys tingueren lloch als Cole
gis del S. Hospital y S. Elíes les funcións de
dicades al Infant Jesús de Praga. Concurren
cia escullida omplíqs repectíus
temples, fentse
dignes de la mes complerta enhorabona les Sa
gristanes per Ic esplendor ab que obsequiaren
al Infant Jesús.
— El día 7 va celebrarse ab la solemnitat a
costumada la diada del copatró de la Vila, S.
Ramon de Penyafort. Pera ‘Is qui assistiren al
Ofici que se celebra a les 10 a la
Iglesia de
santa María, la festa presenta una novetat ben
interessant. No ‘ns referim al eloqüentíssim
panegírich que del nostre Sant compatrici ens
feu ‘1 Rnt. P. Font del Immaculat Cor de Ma
ría, qui en la nostra parla y en paragrafs bri
llants ens el presenta com a sabi de primer
ordre, administrador excelent ysant perfecte;
la novetat que tant poderosament crida la aten
ció dels assistents fou la •execució per part
dels alumnes del Colegi de S. Ramon de la
Missa del mestre Vilaseca, composta y cantada
segons les prescripcións del Sant Pare Pío X.
Fins ara ‘Is cantors eran un element extrany
al poble; mes ab aquexes misses es el poble '1
qui canta, y quan se fa ab la precisió y bon
gust que han sabut donarhi ‘ls citats alumnes,
aleshores un sent enlayrarse 1‘ esperit y sabo
reja millor les emocións corprenedores de la
música sagrada. Axís ho comprova el que ‘ls
fiels ne sortíssin tant ben agradablement im
presionats.
Rebi donchs la mes coral felicitació el Co
legi que dirigexen els PP. de la Sagrada Fa
milia y particularment el Rnt. P. Lluís Tallada
qui ab la seva inteligent batuta ha sabut do
narhi la justesa y entonació degudes.
— Avuy en la
Iglesia de la Stma. Trinitat se
celebrara ‘1 23 aniversari de la fundació de la
confraría de la Minerva y últim día de les
40 Hores ab els cultes següents:a les 9 del matí
exposició del Stm. Sagrament, a les 10 Ofici
solemne ab música; per la tarda a dos quarts
de 6 després de cantarse el Trissagi predicara
orador sagrat Rnt. Dr. D. Ignasi Torre
deflot, Pbre., Beneficiat de la Seu de Manresa,
acabantse ab professp, benedicció y reserva.

NOTES MUNKIPALS
1ssiÓ DEL DIA 11 DE JANER.
Baix la presiclencia del Alcalde Sr.
Vinyals
y ab assIstencia dels regidors Srs Senabre,
Rafols, Martorell, Mata, Ros, Serda, Ayxelà
dona
y Berger
comens a les 1040 de la nit.
Lle,,o-ida y aprobada 1 última acta se dona
compte d una instancia que pera edificar havía
presentat D. Magi Miret acordantse el passe
a la corresponent comissió.
Posat a discussió el Reglament dels "mata
rifes" que dona lloch a viva contencla entre ls
edils, s' acaba acordantse aplicar 1.• acort del
Ajuntament de 1902, -ab 1 ag,ravant de que a
qualsevulga colla de "matarifes" que falti a
esmentat acort o mati fora del matader s li im
posaran 15 díes de .suspensió al infringirlo per
primera vegacia, 30 a la segona y destilució si
reincideix.
Se feu a continuació la distribució de fon
dos del present mes, equivalent a la 12a part
del pressupost.
Se presentaren els.comptes d' enrejolar els
pórtichs de la part cle dalt del carrer de la Cort
y acera de la plasseta de la vila, donant el se
nyor Mata explicació dels gastos imprevistos
que figuren en l esmentat compte a satisfacció
de tot el Consistori, merexenth un vot de g-ra•
cies el zel y activitat que va desplegar al fer
setnblant reforma al que ACCIós'hi adhereix.
Seguidament s' aprova un altre compte de
ciments presentat perfla Sra. Vda. de D. Joa
quim Graells.
Fou nombrat el Sr. Ros pera que representi
a la Corporació en 1 acte inaugural del Museu
Social que tindrà lloch el día 15 del corrent a
,la capital.
acorda adherirse a l homenatje que 's
projecta celebrar en honor del mestre Grana
dos.
Passa a la comissió 1.a de foment.una ins
tancia'presentada per la mestre pública donya
-Mercé Andreu solicitant cambiar de lloch l'es
cola que dirigeix, encarregant al Sr. Arqui
tecte municipal practiqui una detinguda ins
pecció de la nova casa.
La comissió de consums posa de manifest
al Ajuntament els preus que pagan en con•
cepte d'impost municipal les carns de porch en
les poblacións de Barcelona,Girona, Igualada,
Vilanova, Granollers y Vendrell, variant entre
25 y 28 cts. el Kg., y fent notar que a pesar
de pagarsea Vilafranca tant sols 20 cts. se ven
aqui la carn de 5 a 15 cts. nies cara que a dites
poblacións, segóns 'classe; pera evitar a son
entendre dit abús proposaren al Ajuntament y
aquest acorda de conformitat, l establiment
cle taules reguladores.
No haventhi mes assumptes que tractar s'
axeca la sessió a les 11,45.

— Se neeessitan aprenentes pera la
perruquería de D. Joseph Farreró.
— Divendres vinent, diada de S. Sebastia, els
vehins dels carrrers dels Ferrers y Sta.Magda
lena y demés devots del Sant l obsequiaran a
les 10 del matí ab Ofici solemne y sermó que
,fara Mn.Lluís Sabaté, Rector de Pachs y a les
6 de 1atarda hi haura la novena cantada.
- Pera donar
compte laJunta Directiva dels
treballs portats a cap durant I( any, sabem que
pensa convocar reunió general el President
d' aquesta Comissió de Districte de "La Cruz
Roja". La reunió tindra lloch en el nou local,
situat als baxos del Hospital que despres de
les reformes últimament fetes y del nou mate
rial adquirit, se ha colocat la Creu Roja de
Vilafranca entre les primeres de la seva cate
goría.
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— La vetllada literari-musical que celebrà'l día
7 del corrent la Societat choral "El Panadés",
resultà una solemnitat artística per la justesa
ab que foren executats els números
del pro
grama, que foren tots ells justament aplaudits
per la nombrosa concurrencia que assistí a l<
acte.
El President Sr. Juliachs ab son bell dis
curs remercià a la concurrencia que sortí molt
satisfeta de la festa.

Banch Aragonés — Secció de Quints
llomicill Social:

ZARRODZA

Inscrita en el Registre Oficial del Ministeri
de Foment, autorisada per Real ordre de 8 de
Juliol de 1909, y ab dipósit de 200,000 ptes.,
màxim exigit per la vigent Lley de Segurs.
La més antiga de les Societats Anónimes
que han implantat el Segur de Quintes en
condicións ventatjoses pera ‘ls assegurats.
Per detalls a la Subdirecció pera Catalu
nya, Lauria, 10-Barcelona, o al Agent a Vila
franca, ROCH ARAYO, Pou de la Pina,-20.
—
Degut sens dupte a la intensitat del fret
regnant en aquests díes, a un subjecte li va
semblar bé abrigarse ab un sobretot que và
trovar penjat en el guardarroba del Centre
Agrícol; y fins al endemà al mitg-día 1‘ amo
del abrich no pogué recobrarlo fent agafar
avans al fredolich, que resulta esser un foras
ter que ja havía fet un timo a Vilafranca.
— El día 5 al
cap-vespre feren els Reys sa
acostumada visita al Colegi de Gnes. Carmeli
tes del Hospital. Foren rebuts ab tots els ho
nors corresponents a son alt rango en mitj de
la alegría, brugit y aclamacións de la gent
menuda.
Els Reys s' enteraren minuciosament de la
conducta y aplicació de les alumnes y havent
obtingut bons informes, les obsequiaren ab
gran abundó de reyals lleminadures, prome
tent visitar a la nit llur domicili pera dexarhi
els desitjats presents.
— Cridat
pel Director general d' agriculura,
dimars passat sortí cap a Madrit el Sr. Engi
nyer Director de nostra Estació Enológica.
Molt ens alegraríam que de la estada de nos
tre volgut amich a la Cort n'esdevingués quel
com profitós pera aquell Establiment oficial y
pera ‘Is viticultors en general.
Ja tindrém al lector al corrent de lo que hl
hagi en aquest sentit.
— Tením noticia de
que ‘ls Srs. Administra
dors de la ermita de S. Pau preparan solem
nes festes pera ‘ls díes 25 y 29 del corrent.
Ahir comensà a tres quarts de sis de la
tarda la Novena a la Sagrada Familia en el
Colegi de S. Ramon de Penyafort. El dijous
vinent com a preparació de la festa comensarà
un Triduo de sermóns que predicarà el P.
Joseph Sirvent del Immaculat Cor de María.
El diumenge hi haurà a les 8 Missa de Comu
nió, fent la plàtica el M. I. Sr. Degà; a les 10,
Ofici cantat pels alumnes, y a la tarda a les 5
Trissagi solemne a la Sagrada Familia, can
tantse el compost pel P. Escofet, Mestre del
Monestir de Montserrat, y Sermó pel avans
nomenat orador sagrat.
Ademes, en el pati del Colegi, despres del
Ofici, donarin els alumnes varis esbarjos re
creatíus, y acabada la funció de la tarda s' hi
dispararà un ramell de fochs artificials.
Esperem que dita festa serà un digne ob
sequi a la Sagrada Familia ycreyem veurehi
en ella nombrosa concurrencia que donant
testimoni de sa devoció farà també patents ses
simpatíes pels PP. Professors del Colegi de
Sant Ramon.
NAXEMENTS DE LA SETMANA.—Nativitat Via
y Girona.—Joseph Vives y Carbonell.
OBITS.—Joseph Vives y Carbonell.—Ro
salía Olivella yJofré.

•
intp. Estera.—Vilatranco.
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NATLYQALES

$A.LES

DE

LA

TOJA

Extraídas por evaporación en el vacio, de las aguas minerales naturales
de LA TOJA. Las inAs mineralizadas y tertnalizadas del mundo, en su clase.
Se emplean, con éxito insuperable, para 1a prepnración de bafios
para combatir la escraula,. tuberculosis de los Ithesos, raquitismo,
linfatismo, afecciones propiasde ln inujer, neurastenia y dibilidad general.

runev,..„,nlaModelo

JABONES DE SALES LA TOJA- Gilrall j aultaa las afaccions [18 la Pial
PoderoSamente antiséptico. El mejor jabón de tocador. Este producto,
por sus excelentes cualidades ctirativas y de toilette se ha popularizado no
soloen Espaiia, sino que tambien en Inglaterra y sus colonias y repúblicas
itispano-Americanas.
De venta en farmócias, clroguerías, perfumerías, Casas de bailos, etc.
J.
Representante general de los productos de LA TOJA en Cataltifía: D. Ramon
Ballester, Riera Alta, 54 y 56,-1.*--BARCELONA.
Al por mayor en Barcelona: Sres. Hijos de J. Vidal y Ribas, Vicente Fer
rer y C., S. Banús, Ramon Monegal y Nogués, Dalmtut y Oliveres, J.
Uriach y C.a, J. Viladot, Salvador Andreu, J. SegalA, Riudor y Parés,
J. Forteza, Serra y Valls y Antonio Serra.
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Carrer de Santa María, número 8.—VILA1RANCA.

Aquesta casa, montada ab tots. els adelantos moderns, parti•
cipa al pàblich, que en ella hi trobarén baguls de totes classes
desde 1 mes senzill al de mes gran luxo, tots a prous reduhidí
ssims, poguent assegurar que hi trobarím una rebaixa d un 25
per 100 als demés establiments d' aquest article.

Gran varietat en CORONES.
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Sunvers Elíts de thena y Cadires
DE

PREUS
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DE SAN 1S1DRO EN VENTA DE BANOS.

importants del Penadés

13-20-Despatx ab exposiciò permanent-Forrers, 10

VILAEL3ANGA

DEL

LG

TR.-PEUSE

MENA

COMPETENCIA

y montats ab els últims adelantos
Generai Pri,

FABRICADO
POR

los Religiosos Cistercienses

PENADÉS.

Pesetas
PAQUETES PASTILLAS
1.a marca. Chocolate de la Trapa. 400 gramos.
14, 16 y 24
1,25 1,50 1,75, 2 y 2,50.
2.a marca: Chocolate de Familia. • 460 » . . 1 y 16
1,50 1,15 2 y 2,50
3.a marea: Cbocolate ECODÒriliCO.' 350 » . . 16
1 y 1,25
lillaborados según fórmula aprobada por los Laboratorios Químicos Municipales de 1ra
drid, Pamplona y San Sebastign.—CajiLas de merierula, 3 pesetas, con 64raciones. Deseuen
tos desde50 paquetes. Portes abonados, desde 100 /paquetes, hasta laíestación mas próxIma..
Se fabrica con cauela, sin ella y a la vainilla. No se cara nunca el embalaje. Se hacen ta
reas de encargo desde50 paquetes. Al detall, Principales ultramarinos.
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PER

GASA$

D. ANTONI

de Teneduría de Llibres y Cálcul Mercantil del Ins
titut Obrer BarcelonéS

Ensenyansa eomplerto teórich-practiea de Teneduría de Llibres per par,
tida doble, Caleul Diereantil, Reforma de. lletra, Lletra redondilla y Or
tografía
CLASSES DE 8 A 9
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Carrer dels Ferrers. 6

ealsat de

totez=.)

classes

Calst iot cosit per bome
Preus inorGibles

a

Zuració

10

pies.

prantida

ESA

Tierida dG 2omcstib1G3 de ISIPORO ALMIRA
Calle de Sanjuan, 6.

VILAFRANCA DEL PENADÉS.

En este establecimiento encontrarA su utunerosa
y
el públieo en geneial, grande surtido de turrones y barqui
llos de todas elases, como tambien vinos, licoresy cham
pagnes.
Ademits acabo de reeibir el aereditado ehoeolate Milka
Suchard (Suiza) de leche y avellana.

RamUa de S. Franeesch, 1,-2.0n,-1.'

IVIdodo especial del professor pera la ensenyansa.
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