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repa.rtirea per la. Vila unes

ínlles couvidant a la. tanda. de Conferen
-cies que donaffi a la Capella dels Dolors
de la Vila, el P. Bartrolí durant la set
mana entrant. Pera que arribin a cone
xement del major nàmero possible, re

produhím

el

seu

contingut, permetent

nos recomanar la assistencia a les esmen
tades .Couferencies, d'un modo
.als

qui vulguin

ser

especial
acció,

católichs de

.encara que tristíssima es cosa certa que
ia ignorancia en materies religioses pre
domina arreu.
Diuen axís les indicades fulles:
1=•

3EJZ11-4
Casi be es una nota característica dels nos
tres temps el febrós afany de voler saberho tot,
y ral vegada may com ara campavan tants
errors. La religió, la política, la sociología, les
ciencies, les arts, les lleys, la literatura...., tots
els santuaris del saber huma han vist com
queyan a trossos ses portes a la empenta irre
sistible d'una generació que vol saberho tot.
Mes com l'home ni te temps pera apén
dreho tot, ni la seva inteligencia es prou po
tenta pera abarcarho, daqui prové necessaria
ment aquexa superficialitat ab que son conegu
des la major part de qüestións, fins les que
mes interessan a la vida y al progrés de la hu
manitat.

de

la

1\!frs d2 1912

Número 143.

"gssociació

eatólica"

Restablir totes les coses en Crist.
La acciò es la necessitat suprema dels
lemps presents.
1.a Encíclica de S. S. Pío X.

Preus

do

suscripció

.

Trimestre 3 rals.
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Sobre tot en el terreno religiós aquexa su
perficialitat es tant accentuada que's confon
casi sempre ab la ignorancia: de cada cent ho
mes que discutexen de religió, dificilment ne
trobareu un que l'hagi estudiada seriament.
Feu la proba; y particularment entre'ls que

questa industria, el punt ahont s'hi reflex a sa
importancia y d'ahont ne surten les llissóns
la Elsta,
que li llauren son successíu progrés es

combaten la religió católica, dels cent en tro
bareu noranta nou y mitj que no'n saben altra
cosa que lo que n'han dit els seus contraris.
Per lo meteix se fa d'una necessitat impe
riosa la divulgació dels principis fonamentals

lloch, l'avans mencionat.
el Rnt.
Acotnpanyats del nostre professor
P. Llach, vam encatninamos al citat establi.
ment. Arrivats que hi forem, va.m passar a
saludar al seu inteligent Director D. Cristófol

del Catolicisme tal com ell els exposa pera
que'ls homes ne tinguin un conexement posi
tíu. No hem de ser com una canya, que'l vent

3Iestre qui ab la senzillés y amabilitat que li es
característica, va oferirse per ensenyarnos
quant creguéssim convenient. Va posar a la

fa moure a

nostra disposició al Sr. Ribera pera que`ns fès
de cicerone en la visita.
No cal dir quant a satisfacció de tots el Sr.

totes direccións, sino que hem
d'esser homes de conviccións,y de conviccións
arrelades no per un sectarisme denigrant sino
per medis racionals. La trascendencia incalcu
lable de la qüestió religiosa ho exigeix.
Tots donchs els que vulguin instruirse en
la mes noble de les ciencies, en la ciencia de
la religió, quedan convidats a la tanda de Con
ferencies que l'ilustrat P. Bartrolí donara a la
Capella dels Dolors de la Vila comensant el
dilluns, día 11 del corrent, a les 7 del vespre.
Aquexes Conferencies seran pera homes sola
ment.
A les dones les hi donara Exercicis el me
teix P. Bartrolí cada día a les 10 del matí y a
les 4 de la tarda, comensant tambè dilluns.

eió Enològica. No es extrany donchs quo en
nostres visites científiques als centres indus
trials dels diversos rams eseullíssim en primer

Ribera va desempenyar el seu paper, acompa
nyantnos primerament a la gran sala d'analisis
dels vins, quins serveys s'extenen a mes dels
vins de la comarca, als de molts altres punts
nacionals y del extranger. Dita. sala esta mon tada ab tots els adelantos moderns lo que per
met fer els anlisis ab una precisió y exactitut
maternatiques y descubrir qualsevulga adul
teració feta als vins per insignificant que sigui.
Cada día es tnés important el nombre de mos
tres quins analisis se solicitan, com continua
ment s'aumentan els aparatos d'investigació
introduintshi tots els adelantos de la eiencia
analitica.

Elissóns de coses
•
Estació Enológica
No hi ha dupte que l'industria mes extesa
a Vilafranca es IéL vinícola y que'l centre d'a
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D'allí passaretn a una gran sala de maqui
naria y a. la cittedra, montades abdues ab grau
perfecció y essent la última en extrém elegant
y espayosa, dotada d'un aparato de progec
eións en sa major part dels insectes ines perju
dicials a les vinyes, estudiats en les diferentes
fases del Seu desenrotllo. 'rambé visitarem els

(2
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Eii la imprempta d'aquest periódich tots els senyors Rectors y demés persones que necessitin palmes y palmons pera el Diu
el últim día o sía dissa.pte de Rams, molts anys tenen de
menge, de Rams poden passar nvís y se'ls hi reservaffin de lo nilli, puig
pendre lo que troban. Els preus com cada. any son. limitats.
Sc confeccionan palmes de luxe, desde les mes bones a les mes senzilles.
•
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ves forses; ha de donarli llibertat pere, cumplir
els seus debers relligiosost y no itn-pedirli que
atengui a la seva fainifia; yis eriats'han de de
fensar.cour a propis els interessos del arno, y
Iliurement con
grestarli fie,Iment el treball
certat..
Al final, el Dr. Castellet contesta algunes
dexant ple
preguntes formulades pel Sr. Ros,
nament satisfeta a la nombrosa concurrencia
mereseuts
li
tributa
aplaudi
que l'escolta, y
ments.

cos y
ció en el desenrotllament armónich del
del esperit ab totes les seves--facultats. Pera
té«dret»
l'home
procurarse aquest espandiment
als medis adecuats, els quals presuposan en
els dentes «deber» de respectarlos; quins de
debers
bers, s'agrupan en tres ordes, 6 sigui:
«envers Deu», «envers ell meteix» y «envers
els seus semblants».
El deber fonamental del home envers Deu,
es el regonexetnent dels beneficis que d'Ell ha
Parnor
rebut; el dels de,bers a si meteix, es
propi ordenat al fi total de la vida humana, y`1
en no
dels que té envers al próxim, consisteix
•
lesionar y en cambi fomentar y afavorir els
drets dels seus semblants.
La familia es el primer nucli eocial per
fecte. Consta de tres societats elernentals que
son: la «societat matrimonial», la «societat pa
terna» y là «societat senyorial».
La «societat
segóes l'orde de

sellerse la bodega y la sala d'apa,ratos a,grícols
molt provehi
que com les altres estan també
des,haventhi maquines trepitjadores,prempses,
vins del Camp Ex
tínes, etc. pera elaborar els

peritnental.
Si important es lo fins aqui. descrit ho son
encara méales salede micrografía instalades
més dedi
.en el pis superior del edifici y dues
cades a completar els procedimeuts analítichs.
Durant tota la visita el Sr. Ribera va do
uarnos les oportunes explicacións dels apara
tos que anavarn veyent ab una claretat asse
quible a tots nosaltres y en les que s'hi refie
kavan els setis grans coneketnents y una fa
cultat a,comodaticia verdaderatnent apreciables.
•
El Sr. Director D. Cristófol Me,stre va despedirnos també molt amablement, exposantnos
cartera yeque en rés
algúns projectes que té-en
desditien dels adelaatos ja introduits duraut la.

El tema de la conferencia d'aquesta tarda
es: «Idees de Sociología cristiana respecte del
Classes
Municipi, de la Nació y de

conyugal»,.

la naturalesa ha d'esser «una» y «indisoluble»;
natura
y per lo tant son contraris a la metexa
lesa, la -«poligamia» y la «poliandria», axis
seva direcció y que nosaltres vam tenir ocasió•
corn el «divorci voluntari». Encara que per ra
de •eelebrar. Retnereiein desde. aqui les aten.
hóns especials després del tliliivi va esser dis
la
la
cións rebudes y l'oferiment quenas va Ier-de
peiisada la Iley de lahnitat y indisolubilitat,
en
lo
Estació Eiioiogicti pera aprofitarnosen
«Iley evangélica» va restablir el contracte co
institució
l'elevá
a
la
seva
y
nyegal
pritnitiva
que'ns puga esser i1ii y convenient.
B.
a la dignitat de «sagratnent».
entra lliurement al matrimoni,
nous drets y
y ja en ell reb de la naturalesa
queda lligat ab nous debers. Debers mutuus
• d'abdóS
son
els
de
«cobabitació»-,«fide
esposos
litat», «amor», «obsequi» y-«assistencia»; co
Com la anterior fott, iateressantíssime la
. rresponent al -marit, per la preeminencia del
Castellet
diumen
conferencia denada pel Dr.
seu sexre.la autoritat a Ia qual ha deesornetres
tema «L'individuu
ge.pessat, desenrot'llant el
la
So
y -la familia coin elements materials de la
De la societat conyugal nederivala «pater
•
cietat».
na», basada en les relacións metues que per
Després de resumir suseintathent la materia
naturalesa han de naediar entre pares y fills.
de la primera Ilissó, cligué que l'objecte,y sub
El fi priMari d'aquesta societat es la integral
Y
de
es
l`home.
a
la
la-societat,
vegada,
jecte
educació dels fills, dirigida pel dipositari de la
com que aquest viu dintre del cos social cons
autoritat qu'es ei pare y per participació Iia
tituint agrupacións pera •satisfer fins particu
tural la mare.
lars de diferents ordres, d'aqui que al estudiar
La patria potestat deriva de la naturalesa y
els elements de la societat no pot preseindirse
no del dret d'ocupació; y imposa, ai. pare'l de
d'aqueStes agrupacións, y per axó cal exemi
ber
d'educar; axó es, sustentar, ensenyar,
Itt «familia», els
nar,•ademes del
corrergir y tnanar als fills; y aquets-deu
les «classes so
«anunicipis», les «regións» y
hen als seus pares «obediencia» «assistencia» y
cials».
«reverencia».
La reverencia y la assistencia
L'home iudividual procedeix de Deu per
durant tota la vida; la obediencia desapareix
lliure creaeió, sent falsos, per lo tant l'«escep
ab
la
emancipació.
tieisme» de la escola positivista, que no vol en
La intrusió del Estat en la educació dels
trar en averignacións respeete del origen del
fills, en quan suposi absorció dels drets pater
fa
deri
el
«monisme
materielista»,
que
home;
nals es contraria a la naturalesa; podent sola
var de la materia per successives transfortna
ment fornentar la instruceió, mes no iniposar a
cións, Porigen del ser racional; el «panteis
ningú la seva manera de pensar.
me», que no veu e,n la humanitat mes que una
La societat patronal, o sigui la unió entre
la Essencia infinita,
eneareació necessaria de
amos y criats,. importa debers mutuas emtre
y'l «darwinisme» que no admet la creació del
ells. L`arno deu pagar el criat un salari just y
'home.
proporcionat als serveys que d'ell rel); no lia
Formant aquest un compost substancial
d'imposa,rli feynes desproporcionades u les se
la seva perfec
d'esperit y materia, consisteix
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SESTAR13 E
Sectarisme pur es la infeconda labor que
al Ajuntament va realisant la minoria radical.
s'
Per ella no es el Consistori'l Iloch ahont
han de resoldre y portar a la practica els pro
dis
blemas que afectan a la vida del Municipi,
cutintlos ab aquella serenitat y enlairat esperit
de miras que demandan els interessos comu
nals, que no son ni radicals ni conservadors;
s'hi
sino una com especie de tribuna en que
doctrina
acut a fer aparatosa propaganda de
cassi
en
els
seus
risme, previament acordada
nets, en vistes a la• galería.
No han volgut compendreqs radicals que
rebut
els Ajuntaments per la seva naturalesa
y no
jan tot lo que sigui tendencia partitista,
solament hi van a fer política de partit, sino
del
les
instruccións
partit
que
que d'acort ab
reben tractan les qüestións que's plantejan.
De manera que van a les sessións ab el mana
de la que
ment imperatíu, no de Vilafranca
son regidors, sino del Cassino d'ahont son so
a la vi
no
servexen
cis; resultant d'aixó, que
la ni tant sols al seu propi convenciment, sinó
la
a les exigencies del partit. Axis han tingut
franquesa de ferho públich.
No es estrany donchs que tinguèm que pre
senciar els vilafranquíns com se pert llastimo
sament el temps a les interminables sessións
municipals, que d'una temporada a aquesta
la insubstancialitat
part venen distingintse per
al extrem de
y mancansa de orientacións, fins
últim dimecres
que'l propi President en la del
en
veu
alta
de
se va planyer
que sestava to
cant el bombo".
En efecte va tocarse de ferm y desafinant
de valent: tot pera fer soroll. Part de eulpa'n
va tenir aquest nostre Setmanari, per haver
diferentes agru
publicat la noticia de que les
Católica havian sigut
pacións de la Associació
a
les
Hores
per la M. I.
convidades
Quaranta
revelació!
Corporació Municipal. ¡Tremenda
Una invasió extrangera no hauría pas provo
cat protestes mes enérgiques de les que caus
la nova.
secta
Y per qué tant rebombori? Perque'l
risme notls permet consentir que l'Ajuntament
oficial
de Vilafranca, població católica, sigui
ment católich.
en tant
Y ho es, malgrat les seves protestes,
de les Orde
que l'Ajuntament per precepte
d'assistir
en
corporació"
nanses municipals"ha
entre ahres funcións relligioses a la festivitat
de les Quaranta Hores de Santa María. Res hi
ha que dir que'ls Senyors protestants com a
sectaris y fins com a particulars no estiguin
conformes ab les Quaranta Hores, pro com a
regidors ni poden anar contra les Ordenanses
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municipals, ni tampoch protestar contra acorts
de la metexa Corporació, en virtut dels quals,
se va establir la practica de convidar l'Ajunta
ment a la festivitat esmentada, mitjansant invi
tacións impreses..
Per entendreho axís se necessita unica
ment fer us del raciocini desemboyrat de sec
carismes.
Perque les boyres ofuscan els enteniments
mes clars, com ho proba Paltra "tocada de
la sessió del
bombo", que'ns debd axordats a
dimecres.
Per ilustració del Consistori, referentment
a les cases de cal "Vamus"s'havia acordat que
fer obres
per advocats se dictaminés si pera
interiors y exteriors era indispensable solici
del
en
la última
tar autorisació
Ajuntament, y
sessió's doná compte del dictamen emés. Els
la
Corpo
técnichs havian donat el parer que
ració demanava; y clevant d'ell la minoría ra
dical estigué a punt"‘de abandonar el Saló, per
la propo
que l'Alcalde no volgué que's votés
sició desi l'Ajuntament aprobava o no'l dic
tamen dels advocats."
Els radicals de Tarascó per majoría de vots
van acordar que "Deu no existeix". Els nos
tres no volen esser menys: tant pot el secta
risme.

Susiód1 illuiltament

• A petició del Sr. Mitjans passa a la Comis
sió la proposicíè de que l'Alcalde s'abstingui
de convidar a cap funció relligiosa en nom del
Ajuntament.

NOVES
Nostre bon amich, l'incansable publicista
Católieh Director de «El Correo Catalán» Don
Miquel Junyent, acaba d'expérimentar la di
sort de perdre a la seva idolatrada espoSa b.a
Joaquitua.Quintana, exemplar de darnes cris
tianes, quines virtuts sobrexintse de la Ilar
doutéstica einbauaravan moltes de les institu
cións piadoses y socials que la caritat te esta
blertes a Barcelona pera axugar les Ilagrimes
y encaminar desgarriats.
Les virtuts de la finada axís com les exten
ses simpaties de que gosa nostre afligit amich,
quedaren ben pateuts en la naanifestació de dol
al que
que tinguè lloch ah motíu del enterro,
hi assistiren tnilers de persones de tots els es
tatnonts. Tambe nosaltres ens associein al do
lor del Sr. Junyent y dels seus fills, als qui la
resignacio cristiana y'l convenciment de que
Deu ha acullit en son si Panima de la difunta,
ha de consolarlos en la tribulació.
@-.91t3.3
Ha sigut nombrat Vicari de Rubl, nostre
benvolgut amich y compatrici Mn. Pere Sa
durní, qui fins ara ho era del Brueh. El felici
tein per l'ascens.
6›,1

Avís important.—Pera comprar o ven
drer finques cle totes classes, dir.igirse al Pro
Ab un plé a vessar se celebra la sessió del
curador d'aquesta Vila D. Joseph Mata.
acaba
a
dos
Sant
al
dimecres
últim,
que
a
la
Rambla
Ajuntament
Copies
mtiquina.—A
quarts d'una. Total, quatre hores perdudes en
Francesch, núm. 26, se coplan tota classe de
documents ab la major promptitut y economía.
xorques discussións.
Les copies se fau ab la maquina ffionarcit uf
Se donà compte de varies instancies, apro
sible amoricana de la que n'es representant el
bantse algunes d'elles y pa,ssantse altres a les
Procurador Sr. Mata.
comissións corresponents.
6)4,
Els Srs. Claramunt y 011er denunciaren que
olies de xicots van pels carrers molestant al
De Barcelona el 18 Abril surt una, PereebTipa.•
a
les
a
ció
a
Roma
plasSes
pera
jugar
y
viatge
per Italia que dut-ara fins
vehinat, y's paran
al 13 de Maig, Preus, tot comprés: 1.a, 750 pe
cartes. L'Alcalde manifesta haver ja ordenat
ssetes; y 2.a, 525. Fan inscripcións fins al 17
als agutzils que posin ordre a aquets abusos.
de Mars, Barcelona, (lilisabets, 9. entressol).
Se llegí una instancia del Ajuntament
.0!érdola en la que's demana la construcció
Divendres a la tarda, la conclusió de les
d'un camí vehinal de Nloja a la carretera de Vi
Quaranta Hores, fou com de costutn, una her
lanova, passantla a la comissió corresponent
mosa,
soletnnitat a la que hi concorregueren
pera que estudii si es mes convenient que'l ca
nombrosos fiels als qui ab verdadera unció
mi vingui a parar a dita carretera o a la deTa
evangélica dirigí la paraula l'orador sagrat
rragona.
Dr. Balcells.
A proposta del Sr. 011er, s'acorda adquirir
El M. I. Ajuntatnent d'acort ab el pree,epte
un botiquí peral matadero.
de les Ordenanses Municipals, hi assistí en
EI Sr. Ros, presentals Estatuts del Pósit,
Corporació, ocupant els setis corresponents
l'Alealde accidental Sr. Mata y'ls regidors se
que quedaren sobre la taula pera'l seu estudi.
Se dona lectura del dictament emés pels ad
nyors Sarda, Figueras, Ros y Alvarez y'l Se
cretari.
vocats.Srs. Fàbregues y Cafias, sobre les cases
Com en les grans soletnnitats precedll.or
de "Cal Vamus", de quin dictamen resulta que
questa.al Ajuntament a la anada y sortida del
sense previa autorisació del Ajuntament poden
el pas de
temple, y nombrós
els propietaris fer obres interiors, pro no exte
• públich presencia
lo comitiva.
riors a les cases.
Sobre la inteligencia y eficacia d'aquest dic
Se ven l'acreditat establiment de grans
tamen s'arma pels radicals una tal cridoría y
situat al carrer de S. Pere, n." 8, ab condicións
confusió, mes digne del Ajuntamerit de ``Maja
ventatjoses.
landri" que del de Vilafranca; arribant el se
Pera informes dirigirse al propietari D. Jo
nyor Masachs al extrem de proposar que's pa
seph Rosell.
6-~,)
ssés a votació, si la Corporació aprobava o no
W.9
el dictamen, y amenassant ert retirarse, si nos
El Rnt. P. Bartrolí que durant la setmana
donara. Conferencies a. la Capella dels Dolors de
feya.L'Alcalde no accedí tan a absurda propo
Sr. Masachs nos mogué de la pol
la Vila a les 7 del vespre peralls homes,y Exer
sició
cicis pera les dones a les 10 del matí y t-t les 4
trona.
de la tarda, avuy a les 6 del vespre fara un
D'altre part, manifesta`l Sr. Mitjans que
a
sermó u la iglesia de Sauta María com a intro
probablement la desitjada millora's portaría
ducció a dits actes. Al sertnò daivtly poden as
Sr. Torres dona facili
propietari
-Cap, perque'l
sistirhi indistintament homes y dones.
a
apronxar
tats y hi ha persones disposades
fondos.
Magatzém de Ferretería de JOAN
Els radicals, protestaren de que l'Alcaldía
en
CASAS, Ferrers, 3 y 8. Complert assortit
en nom del Ajuntament hagués convidat a les
de tota classe,Batería de cuyna, Ga
Èerretería
sos
Quaranta'Hores, armantse nova confusió
Pulverisadors
(Vermo
vinet, Ensofrdors y
Mestres
mida. Bás
tinguela especialment pels senyors
rel),últim model, Grillatjes de tota
y 7.11asachs, que nos cansava de protestar.
cules y Balanses, preus sens competen
moment
de
fer
cons
No obstant quanvinguél
cia.—Se necessita un aprenent.
tar en acta la protesta dels Si-s. Masachs, Mit- ,
un altre
jans, 011er y Mestres, la dexaren per
En un enterro que's va efectuar obir vam
día.

veure en Pacompanyament del dol al regidor
lerrouxista Sr. Masachs yitotarein-que mentres
els capellans cantavan les absoltes totbom se
lleva la gorra menos el Sr. Masachs. Segura
ment pels lerrouxistes axó fa radieal, mes pels
ridícol.
zque tenen cultura social axó fa
@-91
S'ha cridat una reunió de contribuyents a la
Casa de la Vila, al objecte de resoldre la ma,uera de compensar el inenor ingrés del re
carrech municipal del 16 per 100 sobre la con
tribució territorial, per rahó d'haverse aplicat
la Iley de plagues del camp a la pedregadwoco
será a
rreguda en 1909. La hora de la reunió
les 7 del vespre del día 16 del present.
•1/4%..mtte,9
Naxements de la settnana.—M." Magda
lena Mauri y Valls.—Magdalena Montané y
Solé.—Anton Soler y Durieh.—Josepha Font
y Romagosa.
Obits.—Magdalena Vivas y Martí—Mercé
Sabató y Massagué.—Jesits Martínez y Gomez.
—Jacinta Olivella y Jornet.—Matilde Raven
tós y Catasús.—Josepha Ferrer y Batlle.

SALDOS
de toda clase de trozos de tela, blancos
Ianienso surtido de tiras
y de color
bordadas á precios baratisimos.
•
CAMISAS
medida, para caballero y demas ropas de
con fección
Callo SscudillQrs, 12, 1.0
admíten
EL PATIO DE SIMÓN, se
huéspedes y encargos para meriendas.
Pscudillers, 12.

;Alerta::
totel mon!
POLVO-±.9
'IARCA DE FABRICA
REGISTRADA
REGEHERADOR
pera fer.pondre 3000 ous al any ab sols DEU
GALLINES ii3C1C)C1
Primer y únich en Espanya(Patent per 20 anys).
—Descubriment maravellós.— Resultats sor
les
prenents.—Ponen tots els díes y en totes
estacións del any, fins en el temps tnés crú
in
del hivern: .nombroses testimonis.—Gasto
significant. Demaneu follel explicalori. .Demaneu
sempre la marca 2 0,4LL1NES 1VEGRES, ab
flrma del aulor Dr. Donalo Araufo.
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca, 184, Barcelona.—Depósit Exclusiu y
Venda pera Vilafranca y sa Comarca, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Ferretería.

;Preparat baix ga
rantla cientifica de•
mestrada en cada pa
quet! Recomenat per
eminencies médiques
y professores en parts
per aiii certificats que
lo acreditan
Sens rival pera cu
rar i escalJadure dels
nena.
«Suavisador delcutis»
pera des
prés del bany. «Evita
que ab 1. humitat si
tallin les mans y cara»
«Es Púnich preventio
dels punallónan «Fas•
sinne Os sempre des
.prés de renterse». Evi
te el• suor y mal-olor
de peus y aixella
Estotxos higiénichs
0liO, 0`35 0`20 ples.
Nohl.—tinich.ajustat als adelantos de la higiene.
Exigiu la marca «Noi;l»; no us dexen
'
sorprendre r er
pitjors polvos que pagueu mea car.
Agent a Espanya: Joaquim Fau, carrerMallorca, 184,
Barcelona —Depositaris en Vilafranca-.Drogurta-Farma
cia de Joan Bosch, farloacie ite Conrad .11ijjaits,Co-rt, 1, y
totes les farmaCies, droguertes y perfumerles de la pro
vincia.
It4P. ESTEVA.-VILAFRANCA

4 — ACCTO

DE

nirósni

M ANUBIUS

PIANOS

a
PANADÉ.S.

a
FGrG, 28.-VILAFRANGA. D21"...1

Carrcr de S.

4~.1

compta ab pianos construhits ab models nous
Aquesta
a Vilafranca. Aquestos tenen la. gran ventatja que, per cambiar
la m'asica no hi ha necessitat de tornarlos al dipòsit.
sou a preus reduhidíssinis.
Els
casa

Pintor docoradu

PEAE H1 1.4 1.4
Deeoraeió de

Especialitat

Gn

habitacións(, fatxades y tendes

rótuis y tota olassG ds Imitaclóns

a

!ustes

G-ran assortit de papers del país y extrangers

AGADEMIA

lloguers

DE

DIBUIX

Classe especial pera n.oyes de 12 a 1 tarda, y de 7 ymitja a 8 y mitja
nit per

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

#1,4s
31F"1LTJNI.FLIS-zI

ES

LA MARCA

C)

1N,1

Womé

de JOSIi/P,<2P£

Carrer de Santa María, número 8.—VILAFRANCA.
4-)';

parti
Aquasta casa, montada ab tots els adelantos moderns, classes
cipa al públich, que -en ella hi trobaran baguls de totes
desde 1 mes senzill al de mes gran luxo, tots a preus reduhidí
s&ims, poguent assegurar que hi trobaran una rebaxa d un 25
ol` aquest article.
per 100 als demés establiments
Gran.•variett en CORONES

KZ

Zkz$,

4.,kwika

DE VENDA: A LA ACREDITADA

Jaume

Totosaus.vilafranca del Penadé,.„
•• -,fr""T
.4.,

.
especialista en

Gar9anta,

enfermetats de

Na g

y

CASA

`kL4"" '-'11k-Énr .‘%1/'

Para conservar los VINOS iri1terables usad

Oidos

Melje del Ilospilal de Santa Creu y del
Dispensari Municipal Olorino-aringolóyielb de Barcelona
Bspecialisia de la benefieencia y Ilospital dè Vilafranca
Totsels divendres, de 7 y 112a 9 nit
Visita a Vilafranca
Tots els dissaptes, de 8 a 11 demati
(Rambla de Ntra. Sra., "s7, baxos)
De 10 a 11 demaU y de 3 a 6 tarda
Consultori a Barcelona
Díes festíus, de 10 a 1.1 demat,í
Pl. Urquinaona,10, al costat Correos

G
PI,eparado cientificamente por
o
kki9
tri)
k.0
10>

u.ig

Qilimico-Farmachtico

'Qe
kiof)

g
..
"
E-4
,,,y--,k„4r „,,„--,r- • ,,---,r"-Na•_.b.T-v4‘,./"'
-ex Ag'"Nth.,---'7 vzL.ft.'•,=k /5"'.-`'.r''' --45-1Z •
J:'.',...4w('N .4,7',N. .aT,'"..tà.' 4i?' 'Q.,,.• ..‘i '‘..4i•V .., "k!S..AW"‘',...É.,, .....dp.' 't!. .1m, ..(0,7": -.P.

AGRAmuNT (hérida)

Fusterffi, COIIStrileCió
Nvfines_persianes
uul
y feparació de
JOSEPH FELIU

DOB14-1

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

MOLLES

PER

LES

PORTES

Se restauren mobles

Palma,

C-gp
TANGAN

TANG.AN

SENSE

SENSE

PITJAR

SOROLL

11

Perfeeciò y

Eeon,ornía

whAFRANeA.

fusterla IlleChIC1 y construcciódefinfits
Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
3.
Depósit de ataúts: PLASSA DE JAUME 1,

EVITA N

LES

GOIMENTS D'AYRE

n
CarrGr dels

Farrers,

Casas

3 y 8. - Vilafranca del Perrçi,s.dés.

Unica casa montada ab maquinaria moderna
Preu fixo y mes limitat que en cap altra casa
del ram de F UN Ell, A RIA

CORONES

PERA.

Promptitut 4;43,

TOTS
PGrfecció

ELS

4,»

GUSTOS

Economía

