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La acciò es la necessilat suprema dels
trevalls se publican baix l'exclussiva res•
uonsabilitat cle llurs autors.

Lss cascs dc cal 'Varnus'
A la sessió del dimecres vinent la Comissió
del Ajuntament encarregada de gestionar la
adquisició de les cases de cal "Vamus", donat
ra compte dels trevalls realisats a tal obgecte.
A la importancia que per sí sol se porta
l'assumpto s'hi ha de afegir la que 11 donan
les acalorades discussións a que ha donat
lloch, per lo qual se preveu que la sessió del
dimecres sera sumament interessant. 1:tegnara
en ellaq desitj de buscar la millor solució? Axó
es lo que voldriam nosaltres que informés la
voluntat de tots.
Y primerament, la voluntat d'aquells Regi
dors que no han parat un moment de cercarla
en vista de que tota Vilafranca desitja l'ende
rrocament d'aquelles cases y que la oportuni
tat de la hora present es de tal condició que si
ara no s'aprofita may mes se'n presentara altra
d'igual.
A n'aquexos Regidors no se'ls pot dema
nar altra cosa sino que continuin ab entussias
me la obra comensada. Vilafranca agrabirags
seus trevalls, y si logran solucionar la qüestió
obtindran l'aplauso de tothom.
En segon lloch, aquell bon desitj de buscar
la millor solució tambe voldriam que informés
ln voluntat dels Regidors radicals. Ells tambe
diuen voler l'enderrocament d'aquelles cases,
a quai fi han proposat una serie de medis que
estem segurs que ningú s'hi ha d'oposar a que
s'emplein, ans al contrari, el millor aplauso
sera pera ells si logran que's fassi la reforma
sense costar un céntim al Ajuntament. Pero lo
que s'hagi de fer s'ha de posar en practica tot
seguit. Proposar solucións per sport no de
mostra una verdadera voluntat de conseguir
que's preté.
En tercer lloch, aquella bona voluntat tam
be la desitgem als molts propietaris que resul
tarían beneficiats ab l'enderrocament de les ca
ses de cal "Vamus". Vilafranca espera veure
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aquets beneficis traduhits en generosos oferi
ments que alleugerexin els gastos dela reforma,
y fora en gran manera sensible que en una
obra que ha d'esser fruyt de patriótiques ac
tituts s'hi ovirés alguna taca negra d'egoisme,
per part precisament dels que mes interés han
de tenirhi.
Y finalment, desitgem veure al Sr. Torres
ple de bona voluntat en aquest assumpto. No
ignorem que per ell sera un verdader sacrifici
despendres de la propietat d'aquelles cases;
no ignorem que te en ses mans medis ben le
gals pera oposar obstacles difícils de vencer a
la realisació del progecte; no ignorém que sis
dexava portar per l'amor propi podría trobar
justificants mes o menos poderosos a una acti
tut d'intranzigencia; perol creyem ab prou
amor a Vilafranca pera sobreposarse a tot y
donar quantes facilitats d'ell depenguin. Fora
ofendre el seu patriotisme suposar que s'havía
de valdre de ser amo d'aquelles cases pera
entorpir-ab condicións abrumadores la millora
que'l poble ansía.
Tot axó es lo que nosaltres desitgem, y es
perem que axís sera en ares del embelliment
de la nostra benvolguda Vilafranca.
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8ociología

Les conferencies que ve donant el Dr.-Cas
tellet a la Associació Católica despertan cada
día major interés: A la última del diumenge,
la eloqüencia persuassiva del conferenciant
sapigué imprimír un relleu tant notable a la
materia ja de si sugestiva, que per espay de
mes d'rina hora, tingué pendent de la seva pa
raula la atenció del nudrit auditori que l'es
coltava.
Tractti del Municipi, de les Regións y dels
Estaments socials com elements materials de
Societat.
La limitació de les forses de la familia ai
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Ilada, digué, que nos basta per atendre a .cer
tes necessitats, es la causa determinant de la
existeneia del Cotnú o Municipi, el que per lo
tant se censtitueix per la agrupació de fami
lies que viuhen aprop unes de altres.En aquest
sentit pot dirse que'l Municipi es de «institu
ció natural», y ve a esser com l'«embrió» 'de la
Societat.
La Autoritat del Comú o Concell Municipal
(Ajuntament) no es una derivació ni una parti
cipació de la Autoritat del Estat, sino que
flueix naturalment de la agrupació de les fa
milies, y per lo meteix ha de ser nomenada
funcións propies del
pels caps de casa. Les
Municipi sou les corresponent,s a les nece
ssitats locals, axó es, protegir els drets de -les
furnilies yassistirles en el desenrotIlament de
la seva activitat; regular les relacións entre
elles y entre les classes socials; provehir als
interessos de la colectivitat y impulsar el seu
perfeccionament intelectual, moral y material.
a la asSisteucia dels
D'aqui que deu atendre
orfes,malalts yinvalits; cuydar de la instrucció
l'ordre y la higie
per
pública elemental;vetllar
•
ne; procurar el bon estat de les vies públiques,
del alumbrat, de les aygues, etc.
dis
D'aqui la necessitat de que'l Municipi
fruti d'«autonomía», -per elegir els seus conce
administrar
els
seus
interessos;
Ilers y per
y
d'im•
d'aqui tambél dret de possehir bens y
..pusar moderats tributs als ciutadans.
En aquest punt, el conferenciant condemna
les tendencies eentralisadores dels Estats tno
derns, y la wturpació dels bens cotnunals.
Senyala tatribéls debers que te'l Municipi
respecte deis obrers, puntualisantlos conve
nienttnent en cada una de les sitituacións ea
que respecte d'ells pot trobarsei Comú; o sigui:
que «dependexin d'ell directament», que hi
«dependexin indirectament», y que «no tin
guin dependencia directa rii indirecta».
• .Parla de la conveniencia d'establir el «Re
ferendum», institució democratica, per virtut
de la que'l Concell Municipal en els assumptes
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Ei 1.t impz.empta d'aquest periódich tots els senyors Rectors y demés persones que necessitin palmes y palmons pera el Diu
m,nge de Rams poden passar avís y se'ls hi reservadta
puig el últim día o sía dissapte de Rams, molts anys tenen de.
pendre lo que. troban.. Els pretts com cada any son limitats.
wareccionau palmes de luxe, desde les mes boues a les mes senzilles.
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partieulars de major trascendencia recorre en
consulta al Cos electoral.
Al ocupa.rse de les Rogións ens dona d'elles
ja definició descriptiva de Mella, dihent_que la
regió es una natfió incipient, que, sorpresa en
un moment de sowdesenrotllo per una necessi
t. poderosa que ella no podía satísfer, s'asso
eía ab altres naciótts incipients com ella y les
eomunica queleom de la seva vida y's fa
participant de la d'elies, mareint empró ben
be les línees de la seva personalitat y mante
nint integres tots aquells atributs que la cons
•
tituexen.
També proelatna la autonomía regional en
front del absolutisme del Estat que a tots grans
xichs
vol aplicar una ruelexa mída, y tot
y
volguent esser «omnipotent» y «omnicient»,
-resulta «omnívoro», com ha dit Pascal.
De les classes o estaments socials ne tracta
ab forsa extensió`l conferenciant. Provenen de
In Iley de la (livisió del trevall aplicada a la
vida d'un poble,y extS pot definirsela «classe»
«conjunt d'individuus que exercexen una me•
t.exa industria o professió o que`a troban ett
una metex,,a posició social, y tenen, per conse
güent, interessos comuns».
Els membres que forman els estaments te•
nen dret a associarse, y al ferho, constituexen
les «unións proressionalsa o '«corporaciónsgre
mials», quin objecte es defensar els drets de la
cla.se;e y procurar un major benestar.
Les «unións professionals».constituexen una
de les mes decidides aspiracións del catolicis
me social, no solament pera tot quan diu al fi
econbmich, sino tatnbé pera que infiuexin en
la cosa pública, mitjausant el sufragi y la re
presentació per classes.
Mes, qualsevulga què sigui la.organisació
dé la societat, sempre hi haura dugues teoses
innegables; o sigui la diversitat d'estaments,
y'l dret rigorós que tots els membres de la so
cietat tenen per hurnils que siguin, a partici par dels beneficis que l'estat social proporcio
na; resultant d'aqui la obligació que les cla
sses poderoses tenen de contribuir al benestar
de les mes débils.
•
Un aplaudiment unanim coronall magní
fich treball del conferenciant; obrintse tot se
guit una animada conversa sobre algúns punts
tractats, en la que hi prengueren part els se•
nyora Cafias, Ros, Sans y Benach.

combinat ahont en certa manera desapareix
l'individuu per donar lloch al "team", es una
Ilissó molt apropiada al nostre poble tan indi
vidualista. Y l'ha pres ab tan d'entussiasme el
nostre jovent, que. no veureu cap reunió de
noys ai plegar o al entrar a la escola, en que
no lii hagi el seu partit de Foot•ball, essent
cosa de poca importancia el tenir una pilota
adecuada, ja que tan veureu jugar ab la gorra
d'ala-un pacient corn ab una bala si a "peu" ve.
Es de creure en una certa eficacia elevado
ra dels jochs de sport, essent una grova ben
palesa, lo succehit no fa rnolts díes en una pla
ssa d'aquesta vila; ahont fou jugat un "match"
de Foot-ball entre els noys vehins de dugues
separades barriades, essent jugat ab tanta se
rietat y justesa, que res tenian d'envejar als
partits realisats ab mes solemnitat.
Y era de veure, com finida la Iluyta, s'ajun
taven vencedors y vensuts sense la menor re
cansa,ab la amistat tan plena com abans de co
mensar. Y no obstant,
podra negar que
anys enrera aquesta Iluyta entre els petits ve
hins de dos carrers, hauría consistit en unes
pedrades de aquelles que tots recordem haver
ne estat espectadors o actors?
Merexedora es de Iloansa la tasca d'aques
ta jove societat, al conreuar entre nosaltres
aquestes aficións saludables y en alguna ma
nera educadores.
Mes es de creure que no vos contentareu
ab lo que haveu lograt fins ara en les costurns
dels petits ciutadans que copíen vostres exem
ples, sino que moguts per vostres jovenívoles
ansies de perfeccionament, desterrareu dels
vostres camps la incultura de la mala parla
y les blasfemies, substituintles, per la 'paraula
culta y tolerant que es el millor ornament de
tota societat.
GOAL.

Foot-ball

sens mans verges sostenían una copa tremolosa,
reflexant en, l'ay,qua pura—el color suau de'rosa
de sa vida florexent...
¡pobre java qui b,evia per calmar l'amor ardent!
tot guaylant el rosapdlit de sos dits en, l'ayqua
(clara,
•
la rialla de,l amor lipujdfins a la cara.

El

joch

de

• La simpatica Associació de Dependents
d'escriptori ha produit en la nostra vila una in
tensa afició als joch de sport havent pres molt
increment el de Foot-ball.
Aquest joch no es solzament un exercici fí
sich, car tenint tota-la forsa en un conjunt ben
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indiscretes sobrexian les onades refrescants
qu'esquilxavan son bras ni y ses gallesamadores...
oh, laplácidafontana de caygudes bullidores
quiprodiga la caricia de les gotes perlejants;
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La copa de la verge
La naxensa borbollosa de les déus reinorejants
queya pen,yalar avall en ondiclación,s• sonores
y en el raiq avalotat de les aiques lempladores
rabejava una donzella la blancura de ses mans;
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«Oh, inaravellós artista, tornejam una graciosa copa...›
—Oda XV.111.—Anacreón.

• Lent •

Uitalici d'Espanya
RENDES

[81111

111,1

Requerort

2lostra

VITALICIES

Seny'orci,

núm.

k

Sessió lel iljuntament
Baix la Presidencia de D.Silvestre Mata y ab
assistencia dels Regidors Srs, Sarda, Masachs,
Ros, Martí, Mitjans, Claramunt, Mestres;Car
bonell y 011er se celebra la sessió del filtiin di
mocres, en presencia d'un nombrós públich.
El Sr. Secretari després de la aprobació de
l'acta de la anterior, dona lectura del Regla
ment del Pósit, y després de lleugeres obser
vacibns del Sr. Mitjans respecte de la respon
sabilitat solidaria y de la prestació de fondos
sobrants, contestades per l'individuu de la Co
missió Sr. Ros, s'acordá dexarlo novament so
bre la taula pera la discussió y aprobació defi
nitiva en la Sessió venidera, convenintse a pro•
posta del Sr. Mestres, que pera mellor orien
tarse'ls regidors se celebri•una reunió oficiosa
ans del proper dimecres.
Se dona compte de diverses instancies refe,
rents a obres qtie passaren a la comissió co
rresponent; axis com la de oferta d'aparells
«Minimax» pera la extinció d'incendis, y la
de cambiar el nom del Carrer de la Vall del
pel de Joseph A.- Clavé, suscrita pels
vehins del meteix y corroborada per les Socie•
tats Corals «El Panadès» y del «Ateneo Obrer.»
quines entitats oferexen costejar les lapides a
colocar pera'l catnbi de nom.
Pel PreSident se cotnunicá que la Diputació
havía acordat subveneionar ab 2000,pessetes
mes el Monument a Mila, Ilegintse nI meteix
temps un B. L. M. dels Diputats Provincials
en que axís se fa saber a l'Alcaldía.
Aquesta proposa enviar un telegrama de
felicitació al fill adoptiu de Vilafranca Sr. Vi
llanueva per haver arreplegat una Cartera de
Ministre en la darrera crisis, y s'acorda, per
unanimitat en vistes a lo que s'en pugui treure
en profit de la p.oblació.
Se Ilegí'l nou dictamen dels Advocats se
nyors Cafias y Fabregues, esclarint els duptes
que'l anterioi. havía dexat als regidors radi.
c,als, quins per boca dels Srs. 011er y Masachs,
manifestaren restar convensuts, declarant quo
ans havían sufert equivocació. Respecte del
estat de negociacións de las Cases de «Cal Va
mus», despres que'l Sr.Mitjans, do la comissió,
hagué significat, que aquesta havía tingut que
suspendre la feyna perque'l Sr. Torres prete.
nía variar fonatnentalment les bases redactades
.pel Sr. Alvarez, l'Alcalde disposa la lectura
d'una proposta procedent del .Sr. Torres que
acabava de .rebre; y com que entre ella y les
bases de la comissió no s'hi observa, a primera
vista diferencia, essencial, oferPI Sr. Mitjaus
fersen carrech,y prosseguir la tasca comensada
fins a portar a cap lít resolució d'aquest itnpor
tant assumpte,' confiant que a la sessió próxi•
ma s'en podra donarja compte cabalal Cabildo,
A petició del Sr. Ros, aptintal. Sr. Mitjans
.que 1idea de la Comissió es satisfer l'import
de les Cases dè referencia, partint de la base
de qtte varis particulars adelantaran els fondos
necessaris -sense cobrar interés o cobrantlo
módich ab la renta que les inetexes finques
produhexin y un impost que pensa erearse, tot
lo que víndra a donar unes 5000 ptes, anyals,
que permetra atnortisar el cost ab dotze anys,
pesant sobre'l Municipi res mes que la obliga
ció de satisfer l'interés que ito excedira en re
sam de tleu a dotze mil péssetes.
Feu notar el Sr. Ros, que si ab un tant petit
sacrifici podía obtenirse una mellora detanta
importancia.podría.donarn.e per satisfet l'Ajun
tament; y cap dels regidorssaireviria a posar
. hi dificultats La minoría radical, que per boca
del seuaTuefe Sr.alasachs,havía ja Insinuat que
-noconsentiría q.ue l'Ajuntament pagués les ca
ses, no tingué mes qué -una débll objecalo fot
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mulada pel Sr. 011er, referent al cost
cle les demés cases de l'illa, quina objec
ció, encara que en el terreny problematich, des•
vanesque`i Sr. Mitjans.
fnicia'l Sr. Carbonell la discusió sobre l'en
derrocament de la casa de cal Ralet, culpant a
la Presidencia cle que encara estigués en pett,en
tasca l'ajudal Sr. Masachs. Durant llar
ga
estigueren donant voltes al cercle
viciós, repetint un y altre que declinavan tota
responsabilitat de lo que pogués succehir, tnal
grat les manifestacións del Alcalde de que
-1`acort del Ajuntament no era ferm menti-es no
transcorrin eís trenta díes, y per lo meteix que
•no podía.cumplimentarse encara, haventse ab
stot cursat ja la comunicació corresponent al
propietari .Els Srs.Carbonell y Masachs,devant
d'axo, objectavan que existia ja de temps Ilu
nya un altre acort igual, y que per lo meteix
podía cumplimentar aquell, corn si la recent
resolució no dexés virtualment sense efecte la
anterior.
Per fil Sr. Ros. després de demanar que
pei bon nom de la Corporació, no s'empleés ab
la Presidencial to despectiu ab que acabavan
parlar els Srs. Masachs y Carbonell,.propo
,_sa que novament dietarninés l'arquitecte sobre
l'estat de la casa, y si resultava que Ofería pe
rill inminent, s'enderroqués sense dexar trans
correls trenta clíes, a quina petició s'aJheril.
Sr. 011er, afegint que en aquest cas, saillés
_acte seguit la (inca.
Després d'al„,runes mocións sobre higiene,
-s'alsa la sessió, que durà fins a dos quarts de
una.

NOVES
Dema a dos quarts de set del vespre co
mensara a la parroquia de la Sma. Trinitat, el
Septenari en honor de la Verge dels Dolors
celebrantse ab la solemnitat yesplendors dels
demes anys. Hi predicara tots els díes el Rnt.
D. Joan B. Canals, Pbre.

El divendres passat morí confortat ab el
Sant Viatich el jove En Joseph Batlle y Claret,
-germa del expresídent de la Congregació de
S. Lluis de nostra Associació, En Pere Batlle,
a qui enviem nostre mes sentit pèsam que fem
extensíu a sos desconsolats pares y demes fa
milia. Ahir se verifica l'enterro, assistinthi una
gran concurrencia. Els funerals se celebraran
dema a les 9 del matí.

Avís important.—Pera comprar o ven
drer finques de totes elasses, dirigirse td Pro curador d'aquesta Vila D. Joseph N'lata.
la Rambla Sant
Copies a
•
Franeesch, ntím. 26, se copían tota classe do
documents tib la major promptitut y economía,.
1.,2s copies se fan ab la maquina Monarcli.
amQricana de !a que n'es representant el
Procurador Sr.

Dimecres passat se repetiren a la Plassa
•de Jaume I les probes del extinctor dfincendis
"Minimax". El bon resultat que donaren fou
premiat ab aplaudiments pel nombrós públich
que les presencia.
""t •
El M. I. Ajuntament d'aquesta vila treu a
pública subasta la construcció de la projectada
Plassa Mercat pera la venda de gallina y me
nuts baix el tipo de pressupost de 19.727‘73
pessetes, la qual tindra lloch el día 8 d'Abril

próxim a les 12 de conformitat al plech de
condicións que esta de manifest en la Secre
taría municipal.

Per haver renunciat la Escola de nenes del
carrer de Graupera la Professora interina D.°
Leonor Lasús, s'ha encarregat de desempe
nyarla provisionalment la Srta.Donya Efigenia
Bolet, a qui dona possessió de la metexa la
Junta local d'Instrucció públicaq dimecres a
la tarda.
Ha sigut nombrada de nou pera formar
part de la Junta local de Instrucció pública
D.a Eumelia Rafols de Ayxela.
De la metexa Junta ha sigut designat com
a Regidor D. Joseph Ros, y en calitat de Pare
de familia nostre Director D. Pau Benach.
\s( N

Magatzém de Ferretería de JOAN
CASAS, Ferrers, 3 y 8. Complert assortit en
ferretería de tota classe,Batería de cuyna, Ga
vinets, Ensofrdors y Pulverisadors (Vermo
rel),últim model, Grillatjes de tota mida. Bits
eules y Balanses, preus sens competen
cia.-- Se necessita un aprenent.

La senyora filladel gran periodista D. Joan
Marié y Flaquer ha regalat al Sr. Bisbe de
Vich un magnífich retrat al oli del ilustre vila
franquí D. Manel Mila y Fontanals, havent el
Ilustríssim Dr. Torras, destinat la pintura a la
Biblioteca Episcopal, ahont la venerable figura
del gran literat preceptista hi te tota la rahó
d'esser.
En la Conferencia que aquesta .tarda dona
ral
tastellet a la Associaciò Católica es
planarà.'1 tema "Concepte cristia de la verda
dera dernocracia contra la pseudo-democracia
lliberal y sociolista".
Naxements de la setmana.—Magdalena
Carbó y Pausas.—Ramon Berroya y Armen
gol.—Nascís Ibaiíez y Qupianez.
Olziits.— Joseph Batlle y Claret.

os
de toda clase de trozos de tela, blancos
Inmenso surtido de tiras
y de color
bordadas ít, precios baratísimos.
CAMISAS
a medida, para caballero y dernàs ropas de
confección
canQ Sscuaillors, 12, 1.°

Dimars, la Associació Josephina de Santa
María celebrara la festa de son Patró en la in
dicada iglesia ab un Ofici solemne a les 10 del
matí en la que fara'l panegírich de S. Joseph,
Mossén Joseph Olivella.

Ahir matí al Pont del Carril un carro causa
la mort d'un anyel dels que• en remada eran
conduhits per la carretera. El carreter després
d'abonar el seu import, regala la carn al Hos
pital.

Son ja alguns els vehins de nostre vila que
s'han inscrit per efectuar la peregrinació a
Roma que ha de sortir el 16 del mes entrant.

Alguns amich nostres "amateurs" de la bona
música, que assistiren ans d'ahir a la solemnial
audició de la gran missa de Bach, executada
per l'Orfeó Catala al Palau de la música ca
tclana retornaren entussiasmats.

Tenim en carteraq resum de les Conferen
cies económico socials donades durant aques
ta setmana a la Capella dels Dolors pel sabi
jesuita P- Bartrolí,que la publicarèm en el se
güent nombre.
b--e•
El día de S. Joseph faran a Moja una gran
festa ab motíu de inaugurarseqs dos primers
Coros de la Visita domiciliaria a la Sagrada
Familia.

D. llionís Pareta ha obert un establiment
de lleteria ab tot el confort desitjable a la
Plassa de S. Joan, n.° 7.
9.S./.3
®"•"<"
Avuy a tres quarts de set del vespre se fara
a la iglesia de S. Francesch la conclusió del
Septenari a la Mare de Deu dels Dolors, pre
dicanthi'l Dr. D. ,joseph Planas, Capella del
Regiment de Trevirio.

EL PATIO DE SIMÓN, se admiten
huéspedes y encargos para meriendas.
scuai11crs, 12.

ifderta
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o•

tot el mor)!
POLVO-J.

'IARCA DE FAIIRICA
REGISTRADA
REEHERAPOR
pera fer pondre 3000 ous al any ab sols DEU
fl
GALLINES jj
(DIUT
Primer y únich en Espanya(Paténe per20. anys)
maravellós.—
Resultats
sor—Descubriment
prenents.—Ponen tots els díes y en totes les
estacións del any, fins en el teinps més crú
del hivern: nombrosos testimonis.—Gastoin
siijnificant. Demaneu, follet explicatori. Demanew
sempre la marea 2 GALL1NES WEGRA'S, ab
firma delautor Dr. Donalo Aran/o.
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca; 18'4, Barcelona.—Depósit Exclusiu y
-Venda pera Vilafranca y sa Comarca, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Ferretería.

;Preparat haix ga
rantia cientifIca tle•
mestrada eii cada pa
quet! ltecomenat per
eminencies médiques
yprofessores en parts
per inilcertificats que
lo aCreditan
Sens rival pera cu
rar 1 escal tadura dels
nens.
«Suavisador del cutis»
—Deliciós pera des•
prés del bany. «Evita
que- al) 1. humitat se
tallin les mansy cara»
«Es l iíitich preventiu
dels panallóns» «Fas
sinne hs sempre des
prés de rentarse».
el stior -mal olor
de peus y
Estotxos higiónichs ii O'BO, 0`35 0`20 pies,
No1.—ljnic1i njustat als adelantos tle la higiene.
Exigiu la marca «Nottl»; no US dexea sorpreadre per
pitjors polvos que pagueu mes cars.
Agent a Espanyi,: Joaquim Fau, carrer Mallorca, 184,
Ilarcelona.—Depositaris en Vilafranca:Droguería-Varma.
cia"de JoanBosch, farmacia de Qonrad
e >rt, 1, y
totes les Parmacies, droguerfes y perfumeries de la pro
.vincia. ••
1MP. ESTEVA.•VILAFRANCA

4 — ACCIO

D1PÓSIT

DE

NIANUBMS

PIANOS

PEaE HILL
Decoració de

FcrG, 23.-VILAFRANGA DELL PAN'r,tS

Carrer de

4.1•1••

Aquesla casa compta ab pianos construhits ab -models nous
a Vilafranoa, Aquestos tenen la gran veritatja que, per cambiar
la música no hi ha necessitat de tornarlos al dipòsit.
Els lloguers son a preus reduhidíssims.

EspecIalitt

Finthr deGorador

habitacións, ,fatxades

tendes

y

rótuls y tota classe de Imithcións a rustcs

en

Gran assortit de papers del país y
extrangers

AGADEMIA

DE

DIBUiX

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

Rambla Ntra. Sra. 39 y Sol, 8, baxos-VILAFRANCA'.
4.4

JO;;;BPZr.
Carrer de

TRILTS

44,k4

LXQL,41(iSiD,A,
1à4 ,LEi$
LA MARCA

XAQ,GLAWLS

() Temèr

Santa María, número 8.--VILA1RANCA.
KE4,

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

•

Na g

y

dIré

Consultori a Barcelona
Pl. Urquinaena,10, al costat Correos

iéte.
eracr

SO

A LA ACREDITADA CASA

Totosaus-vilidualica

del Penadés.
`r&A`'.
kO.

Oido

Meije
Ilospilal de Santa Crem y del
Dispensari Municipal Olorino-arinyológich de Barcelona
Bspecialisla de la benecencia y Bospilal de Vilafranca

Visita a Vilafranea
(Rambla le Ntra. Sra., 37, baxos)

DE VENDA:

Jaurne

GiA2tRi_a•fil2ZW4,,4

-.-TqL/5"
`;=,.•A-4;5'
•
`e_
(4)
k•
Para conservar ]os VINOS inalterables uSad

.
L cri"
especialista en enfermeta.ts de

Gar?anta,
del

4k4,1i4,

Totsels divendres, de 7 y 112a 9 nit
Tots els dissaptes, de 8 a 11 dematí
De 10 a 11 demall y de 3 a 5 tarda
Díes festfus, de 10 a 1 dematí

f)'

írl)

Pgeparado eientificamente por
01)
k0
rd ik
ktis)

if. Viladot

Vuig

ct)

Quínalco—Fanincéutico

AGRAIVIUNT (hérida)

cn
cz
-C7

k0

•,„,
.,--.-e,
• fir-‘,...--2,_.,,r-%>."-ia...4r--,',.-;z,.,,3%-:.:,•44,,.
iw ..,.,,--...,,,,& ..,---,‹t„,.,-„,,,,,
..,--_...f-, .r.,. i.,•-...i,, .v,.
....--..,..,

D

Fustería, C011StflieCió
y reparació de

0.11111L3

Cortines-Persianes

JO_SEPH

FELIU

Unica casa a Vilafranca
que construeix les cortines-persianes de
cadeneta, lo que permet clonarles a preus. mes reduhíts qu&
qualsevol altra casa.

MOLLES

PER,

LES

_

T

..
,'<-)ANC_IAN
...--,-,?
c

P,ORTES
ff

C•:4-&;:_)

M

TANG.AN

SENSE

SENSE

PITJARU

K
,_--

ç'_,.,

M

oan

Perfeeciò y Econornía

VILAFRA.Neft

Tustula niechica construcM1tlíns

SOROLL

~4),0
EVITAN LES

Se restauren mobles

Palma,

• Tallers
y despatx: CLASCARI 13.
Depósit de ataúts: PLASSA DE JAUME

Unica casa montada a1

COM-WNTS D'AYRE

Casas

Carr.er dels Ferrers •3 y 3.— Vilafrca. del Peivades.

Pre.11, fixo

y mes

de1ianie
CORONES

PrompttUt

PERA

I, 3.

maquinaria moderna

que en cap altra casa
FUNERARIA.
TOTS. •:ELS

Pcfccoi(5.-

GUSTOS
Esonornía

