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Vinyals

Sartorell

Diumenge passat a la tarda entregá sa
,anima a Deu nostre Alcalde D. Antoni Vinyals,
-qui‘s trobava a Barcelona desde algunes set
Inanes pera mellor utilisarels recursos de la
-ciencia, que foren definitivament incapassos
pera contrarrestar la acció destructora de la
-cruel malaltía que anava minant la seva ro
busta naturalesa.
Al rebres vapal-tart la fatal nova y anun
ciarla les campanes de les Iglesies Parroquials,
una onada, de sentiment s'escampa per la vila
posant en commoció Pespe.rit vilafranquí. No
--en va havía adquirit la figura del Sr. Vinyals
-uu relleu extraordinari durant el temps que ha
la primera autoritat de Vilafranea.
edificis públichs posaren les banderes a
•
mitj pal, y'ls balcóns de la Casa Cotnunal, del
-flospital y del Centro de la Union, del que
•fidmvía sigut actiu president, s•endolaren. L'Ajuntament, ab consentiment de la afii
.4.-;ada viuda del finat, acorda. costejar Penterro
.y un Ofici funeral a Sta. María, y al reunirse
en sessió`l dilluns, despres de donarse compte
eticial de la mort, s'axeca la sessió en senyal
-de do.l.
L‘enterro
Tingué lloch aquest a les tres de la tarda
del dimars. llesde molt abans de Parribadadel
tren de les dos y mitja, que condubía`l cada, ver,
vestíbol y passa de la Estació s'hi ana
• reunint públich, arribant a formarse gran gen
•rada. Al treures del furgó de maquina Pataút
-que guardava`l cos del Sr. Vinyals fou depo
.sitat a la sala d'espera de segona, mentres s'or
ganisava la comitiva.
Colffi.-;at al cotxe fúnebre de gala tirat per

to•rve
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Restablir totes les coses en Crist.

fcrrers, 33.

• Els trevalls se publican baix Pexclussiva res
ponsabilitat de llurs autors.
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La acciò es la necessitat skprema dels
temps presents.
1.a Enciclica de S. S. Pío X.

quatre cavalls, ydesprés de cantar un respon
sol clero parroquial de la SSma. Trinitat, se
posa aquella en marxa preeedint al féretre noys
de les Escoles municipalsab ciris acoinpanyats
dels seus respectius professors Srs. Gené y Fe
rrer ab atxes, y ab atxes també`ls dependents
del Ajuntament, vigilants, serenos, guardes
jurats y Iliters de la Creu Roja, y Clero parro
quial ab creu alsada.
Al cap del ataut lii anavan quatre artísti
ques corones, obsequis del Ajuntament, de la
Creu Roja, del «Centro de lu Unión» y dels
consocis dol difunt Sis, Mata. •
Les gasses eren respectivament portades
Alvarez en representació del Ajunta
per D.
ment, D. J. Sardti per la Junta del Hospital,
D. Pau Benaeh, per la de Instrucció pública,
D. V. Pujol per la d'Aygues, D. J. Esteve
J. Guasch per la de
per la del Cementiri,
Sanitat, 1). J. Colomer .per la Creu Roja y D.
M. Alayo pel Centro de la Unión.
Presidlan el dol, el Canonge Dr. Ballester,
PAlcalde interí D. Silvestre Mata, el Sr. Vidal,
Secretari de la Junta Provincial de Instrucció
Pública, com t Delegat del Excm. Sr. Gober
nador Civil, D. P. Amiguet, Diputat Provin
cial, El Tinent Coronel Sr. Goniez, en repre
sentació del Sr. Coronel, D. Roman Castell,
Jutjo Municipal, en funcións del Jutje de 1.a
Instancia,`I Dr. Badía, llega del Penadés, el
Físe.;.d Municipal, Sr. Olivella y`ls parents mes
pròxims del finat, acompanyats del hitt, Esco
fet y d'un Rnt. Pare de la Sagrada Familia.
Seguia PAjuntament en pló ab sos macers
presidit pel Tinent, d'Alealde Sr. Masachs, y
detras d'ell nutrides comissións de la Creu
Roja, de les Conferencies de Sant Vicents de
Paul, de la Estació Enológica, y de tots els Co
legis, Corporacións y Societats de la vila, els
Diputats Srs. Rafols y Rius, Quefes y Oficials
del Regiment de Cabailerla y de la Zona, el se•
nyor Registrador de la Propietat, el Sobrestant
de earreteres, Curials, Metj es, Farmacétitichs,
propietaris, agricultors, industrials, Cll una
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paraula tot Vilafranca puigque tot Vilafranca
lii volgué concorre a donar testimoni de les
simpaties que per la seva activitat y bondadós
caracter havía, sapigut guanyarse'l Sr. Vinyals.
Al entrar a la Rambla de Nostra Senyora,
ydesprés d'un responso,'s retira`l clero de la
SSma. Trinitat, essent reemplassat per la Rnt.
Comunitat de Santa María. Baxa la comitiva
per dita Raanbla, y al entrar a la de Sant Fran
cesch, una orquesta situada a la porta del Cen
tro de la Unión executa una marxa fúnebre
que repetí després de haverse cantat l'absolta
devant del Sant Hospital.
El féretre fou baxat del cotxe y depositat
a la entrada de la Casa de la Vila, y rendintli
honor PAjuutament, entona un nou responso
la Rnt. Comunitat. Igualment se coloca al por
tal major de la Iglesia de Santa María Pataut,
pera cantarse les piadoses oracións de rúbrica.
Seguí Penterro per les plasses de Jawne I,
del Oli y de la Constitució, y a la entrada de1
carrer dels Ferrers, novament se feu carrech
del cadaver el Clero de la SSma. Trinitat, des
de Santa
pedintlo ab una absolta la Comunitat
María. Passa'lacomitiva enfront de la casa del
finat pera cantar el responso, dirigintse a la
Iglesia de la SSma. Trinitat, d'ahont, després
de les ceretnonies prescriptes s'encatnin pel
carrer de Sauta Magdalena al Cementiri.
La capella fou insuficient pera rebre al
nombrós segttici, a qui`lCanonge Ballester,des•
breus
prés del «Requiescat in pace», dirigí
mots. Sempre l'hem sentida convincent la pa raula de nostre Iltre. compatrici; y en aquesta
ocasió fou en extrem persuassiva yfondament
emocionant. Les llagrimes humitejaren bas
tants ulls.
El sagrat recinte s'havía omplert de gent,
al entorn del ataut,
que sileneiosament desfila
pera contemplar per última vegada les faccións
de D. Antoni Vinyals.
Manifestació pública
Com s•lia dit, tots els vilatranquíns pren
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la imprempta d'aquest periódich tots els senyors Rectors y demés persones que necessitin palmes y palmons pera el
de Rams, molts anys tenen de
metge -de Rams poden passar avís y se'ls hi reservarín de lo ini11oi, pnig •últim día o sía disapte,
pendre lo que troban. Els preus comcada any son limitats.
Se conFeccionan palmes de luxe, desde les mes bones a les mes senzilles.
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gueren part en Penterro del seu Alcalde; ja
•que'ls que no formavan en Pinterminable se
guici, preSenciaren el seu pas,-.Omplint els ca
Trers de la vila.
Els aficionate
fotograría tragueren bas
tants clixés.
•
Els teatres aplassaren fins a les cit3ch el co
.
dels espeetacles.
ailei funeral
Tainbe' per compte del Ajuntament Se can
dilecrea a les deu un solemne Ofici fune
.ral a Ia lirlesia. 1e Santa Marí;.
• Ocupa aquell el .seu banch del Presbiteri, .
be hi mancaren els regidors radicals y'l Sr.
1\1artí. Al costat de
-Epístola hi tenían as
,siento. la Juntat d'Pbra
la Parroquia y les
Fiseal.
Autorítats Militar,•Judicial
Al cap del dol de la farnilia hi figurave'l
.Canonge Ballester,•
L'assistencia al Ofici tant d'hotries com de ,
•
•Senyoresfou notnbrosíssitua, verificantse l'ofer• -tori dels
primers al presbiteri.
La capella de SantgeMaría, que dirigeix
D. Franeisco deI. Bove.-interpreta admirable
;ineut la gran
cle Requiem de Perosi.
•
Inhuniaeió
El dimeeres aleS'fréS de la tarda`l eadaver
-de
Antoni Vinyals fou inhuriiat al ninxo n.°:
85 de la vía de S. Pau, 3.e/' Recinte. (R. I. 1%.).
.Funerals a la Sa.. Trinitat
Als funerals soleinnes que per compte de la
difunt se celebrareu el dijous a la:
Parroquia•de la Sina.rri init ct, hi aSsistí també
.una nortíbroaa concurrenCia, demostrafitse axís •
-que no solaMent com Alcalde, sino també en
les seves relacións particulers havía sapigut
•
.conquerirse extenses ainisttits entre' IS seus
•convehíns D. Antoni Vinyals.
No devem tancar aquesta suscinta ressenya,
sense apuntar algnues notes de les que ines-re
- lleu han donat a la figura del Sr. Vinyals com
. Alcalde que ba sigut de nostra vila, desde
•
l'betribre de 1909.
•
Aquella activitat assoinbrosa que desplega
-C11 els setts 1-;artieularsnegoeis, morcés a la que
• -On.curt nombre d'anys logra crearse una posi•
econótnica un nom mercantil bastant en
véjsbles, la porta també a la Alealdia, ahent _
,s'hi trobava eempre, en esperit al menys per
atendre a tot lo que signifiqués millorannent
la vila. La Obertura de la xarxa general
-de Clavegueres y la instalació del Laboratori
•111icrobio1ógich a la Estació Enológica, •axís
-coin la important subvenciò obtinguda per a
questa, revelan, una considerable activitat; pro•
• -especialinents.poba del seu cara.cter empre
nedor la instalació del Teléfono a Vilafranca,
quina.ntillera es prou per si sola pera queft
nom del Sr. Vinyals sigui recordat ab venera
. -ció per tOIS els vilafranquíns.

Nosaltresecom a tals en noin d'ACCIÓ y de la Associació Católica» de la que tainbéen
formava part com a soci'l finat, ens associétn
a-11 sentiment general, y especialment al greu
que experirtienta la seva desconsolada
•
viuda, qui no dUptem que en sos foudament
arrelats sentiments cristians• sabra trobarhi la
resignació necessaria per aliviar la desolació
del seu cor, tot pregant al Deu do les Miseri corclies que aculli l'aniina de D. AntoniVinyals.

Elissóns de coses
Farinera del Sr. Fontenberta
Una altra industria per cert ben important
es la farinera; d'aqui que vam.completar 11QS
tra primera sortida, visitant la que'l Sr. Font
cuberta té instalacla prop de la Estació. May
.sabém com agrahir la galanteria del Sr. Font
cuberta en rebrenS., "qui va encarregar al seu
majordoin que'ns erisenyés y expliqués quant
hi ha en la casa.
Un moliner tant empapat de la.complexe in
dustria farinera y tant facil corn natural en.ex•
posarla fins en, ses .1-11éS insignificants detall y
fonaments nos troya a tot arreu.
Va acompanyarnos en primer 116ch al punt
d'entrada del blat tal com surt de Pera, a•là se
rie d'operacions que l'han de transformar en
farina; passa primerament a les maquines des
xinadores que'l purifican de les pedretes-,y are
nes més pesades; passa després a les maqui
nes ventadores que'l lliuran de les impureses
lleugeres, glúmules soltes y grans ,averiats;
successivament va als aparatos de llímpia que li
separan les llevors rodones y a les respatIlado
res que li trauen..les particules de pols que'l
gra porta barrejades; d'aquest conjunt d'ope
racións ne surt el blat ja casi pur, unieament
porta algunes substancies denses com ferro y
altres que li son tretes per l'aparell magnétich
que es pultire dels de llimpia o neteja.
Allavors se mulla'l blat per estobarlo y co
mensa la molta que s'efectua en cilindres que
en aquella farinera son estriats y que també
poden esser llisos; luego segueix la separació
de la farina del sagó y sagonet lo que s'efectúa
per medi dels cedassos; com a última operació
de l'industria's procedeix a la separació de les
diferentes calitats de la farina.
. Una serie tant perfeccionada d'operacións,
forsosament han de permetrer a la casa obtin.
dre una farina ben lliurada cle substancies ex
tranyes ypura en extrém; axis ho vam corro
borar quan després de vistes les operacións
anteriors van ensenyarnos el producte obtin
gut. No es en vá l'anomenacla .d'aquesta fari
nera, de dexar els productes absolutament nets.
May ens hauríam cansat de les explica
cións ab que'l moliner va ilustt-ar y fer mes
profitosa nostra visita; gracies a elles, avuypo
1L641I-C.
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ssehirn alguns conexements de lci complexa in
dustria farinera. Es per axó per lo que li ex
pressém nostre reconexement, lo•meteix que
al Sr. Fontcuberta quina amabilitat tant gran
corn immerescuda ab nosaltres ens ha permés
fruir de les ensenyanses que cometém.
B.

be 8ocio1ogía
Continuant el Dr. Castellet les interessantí
ssimes conferencies sobre Sociología cristiana
que ab éxit cacla clía crexent ve donant a la
'Associació Católica; tracta en la del últim diu
menge del Principi d'Autoritat y de la Demo
cracia cristiana enfront dé la Democracia lli
.beral y de la socialista.
Essent, diguée natural als homes viure en
SoCiétait'es indispensable que hi hagi qui ia re
, g-exi, pet-a :tenir cuydacio de les coses perta
•
nyents al be Comü. Contrariame-nt la muititut
se disoldría, segonsefrase de Salomó: "Alla
hi faltí g-overnador el pobles diSSipara".
• .ahont
.'Axo es perque entre'lS hornes. lli ha "quelcom
• propi" y "quelcom COmú"; lo qu'es propi`ls se•
•para, lo qu'es comúls uneix. D'aqui la neces
sitat de que hi hagi qui mogui. y encamini als
homes al be de tots: d'aqui la 'Autoritat.
Tres diverses •escoles, o sigui la lliberal, la
socialista y la cristianaestudian baix distints
punts de vista les irnportants qüestions sobre
orígen de la Autoritat, les formes polítiques de
govern y la missió y funcións de la Autoritat
cada un d'aquets aspectes tracta'l conferen
ciant minuciosament.
ORIGEN DE LA AUTORITAT.—La Escola llibe
ral professa la teoría de la sobiranía popular de
J. J. Rousseau. L'origen del poder, segóns ella,
no es sino la agregació o suma dels drets indi
viduals en una voluntat general. El subjecte
que exerceix la Autoritat, la exerceix com de
legat de aquesta voluntat general del poble,
representada per l'Estat. L'Estat es donchs la
font de tots els drets, en tots els ordres, y per
lo tant no regoneix cap Autoritat superior ni
directa ni indirectament.
A aquesta metexa conclusió arriba'l socialis
me, partint empro de un punt de vista oposat;
axó es de que l'Estat té l'Autoritat per si me
teix, com a última y mes acabada de les evolu
cions del panteisme hegelia. Pels socialistes,
donchs, Porig-en de la Autoritat, Se troba en el
meteix Estat, que absorveix totalment al indi
•
viduu, qui no es sino un membre del Estat, que
Ito es tot.
Les teoríes lliberal y socialista sobre l'ori
gen de l'Autoritat, portan irremisiblement al
despotisme.
Per la escola cristiana, la Autoritat proce
deix de Deu. Si Deu es l'autor de la naturalesa
'del home, y aquesta exigeix que visqui en so
• cietat, y sense Autoritat la societat no es possi
ble, clar es que Deu es Porigen de la Autoritat.
Mes Deu no lía vinculat PAutorit'at en cap
•
forma política ni menys en cap subjecte.Y com
que, d'altra part no pot existir 1.Autorítat sen•
se residir en algún subjecte, d'aqui la necessi
tat de que's concreti aquella en un subgecte y
forma determinats; lo que's realisa per la lliu
re voluntat dels homes, expressada pel con•
sentiment popular.
Fortmss Ul; GOBERN.—La Autoritat social
• al eoncretarse dona iloch a les formes de go bern, que en • general son KINOWÏI'qUiqUeS» o
• «poliarglliques». Totes les formes de gobern
poden fer la felicitat d'un poble, perque la
bondat clel gobern dependeix mes que de la
seva forma, de les bones cOmlicións dels go bernants.
Ni obstant; les eecoles socialistes sisina,ti•
cament adopten tes formes poliarquiqueS, axís
eum les Iliberals aquestes o la tuonarquica
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• constitucional parlamentaria. La escola catò
lica proposa aquella forma que tnellor s'ainotIli
a les tradiecións de cada poble, fent empro que
dintre d'elles, totes les forses SOCialS jurídiques..
y ecgnómiques, cooperin proporeionalinent al
be eoiiiú, que S en lo quo consisteí X la verda
,dera detnoeraein.
misstó Ot r AUTORITAT
aquet
Iliberal y sOcialista, pecan la
--punt les escoles
•
pri inera per defecte, la segona per excés. El
individualista» relitheix la rnis
de
Autoritat, a funcións merament ne
gatives, -com son mantenir la seguretat dels
indi viduUs y procurar quo una funció social
no absorvexi la acció dels restants. orguens. El
«Socialisine» partint de la doctrina de que l in
la familia,`I tnun icipi, la regió. les
• classes socials, depenen eci absolut de la Autoritat, ho fan desaparexer tot devant del
•Estat. Entre aquestes extremes tendencies
:afirmala escola cristiana, que la missió del po
- der ivil es
dirigir la societat al fi que li es pro•
pi; y per lo tant el seu deber «pritnari» es el
-de tutela y defensa dels drets, directa y imme
diatarneut ordenat a la conservació del ordre
social, y coat a «secundari» y supletori, el de ber de cooperació y assistencia pena desplegar
• el conjunt de inedis positius convenients pera'l
-desenrotIlarnent de la prosperitat pítblica.
E1 conferenciant obtingué merescuts aplau
.diments del auditori.
conferencia d'avay versara sobre'ls tins
• de la Societat, y especialmentsobre'lfi ceconó
,Inich».

NOVES
Avuy a les 11, tindra lloch a la Rambla de
Sant Francesch la solemne jura de la bandera
pels reclutes de nostre. Regiment, a quin acte
hem sigut atentment convidats pel M. Iltre. Sr.
Coronel D. Maximilia Soler, com ho ha sigut
tambég President de la Associació.
L acte se verificara davant l'altar que se
axecara en el passeig central. Després d'alsar
a Deu,la Capella que dirigeix el distingit Mes
tre Sr.Bové cantara lAve Verum" de Perosi.
Durant el jurament els noys dels Colegis, a

seph Mata, carrer de S. Pere, hem tingut oca
sió de veure un hermós piano ChassaigneFre
res, núm. 13293 model 2, vertical, ab quadro
de ferro barnissat de negre y grabat en or, ga
rantit per tot defecte de construcció per deu
anys. Es posat a la venda a un preu limitadí
ssim.
Ahir va fer vuyt dies que entre vuyt y nou
del vespre, sortint del "Torino"uns obrers, tin
gueren algunes paraules relacionades ab les
vagues del istiu darrer, y un d'ells, apodat el
Francès, rebé una ferida a la cara de bastanta
gravetat. Per ordre del Jutjat d'Instrucció fo
ren detinguts quatre subjectes, dexant en 11i
bertat a dos d'ells ans de les setanta dos hores.
Continuen a la presó‘ls altres dos, contra
els que s'ha dictat auto de processament.

Avís important.—Pera cotnprar o ven
drer finques de -totes classes, dirigirse al Pro cura(lor d'aquesta Vila I). Joseph Mata.
Copies a màquina.—A la Rambla Sant
Francesch, núni. 26, se copían tota classe de
documents ab la major promptitut y economía.
Les copies se fan ab la maquina Monarelt vl
sibla ant2ricana de la que ties representant el
Procurador Sr. Mata.

xicots jugant a cartes. Es d'esperar que's faran
desaparexer del tot.

Dilluns a les nou del vespre ab motíu d'ha
verse calat foch a la ximeneya de la casa de D.
Joan Samsó, carrer de Misser Rufet, se pro
duhí una regular alarma. El porter de la Esta
ció y un company seu foren prou pera ajudar
a apagarlo.
Dimars vinent se comensara a la Capella
dels Dolors de la Vila el solemne

Septenari.
Al matí a les 8 hi haura Comunió General pe
ra Senyores y a les 10 Ofici. El divendres a
les 8 del matí Comunió General pera senyors
y a les 10 també Ofici. La funció del vespre

Hem rebut, correctament impresa y molt
ben escrita, la Memoria del Sindicat agrícola
oficial d'Olesa de Montserrat corresponent al

comensara cada día a dos quarts de set, en• la
que hi predicara el M. I. Dr. D. Joseph Maria
Baranera, Canonge de Barcelona.

any últim.

D.Marcelí Garriga, Rector d'aquella parroquia.
Magatzem 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. Bés
enies y Balanses, preus sens competen
cia.—Se necessita un aprenent.

En el deposit de

pianos a manubri de Jo

Naxements de la setmana.—Joseph Ba
laguer y Ventura.—Joseph M. Marigó y Gi
rona.—Vicens Vives y Loren.—María Cuscó
y Massachs.
Obits.—Anton Vinyals y Martorell.

SALDOS
de toda clase de trozos de tela, blancos
Innaenso surtido de tiras
y de color
bordadas
precio3 baratísimos.
CAMISAS
medida, para caballero y clemas ropas de
confección
aalla Sscudillers, I2, 1.0
---,~8[35(e•
EL PATIO DE SIMÓN, se admiten
huéspedes y encargos para meriendas.
Sscuaillers, 12.

IAlerta
tot el

Malgrat les disposicións donades per l'al
caldia, se veuhen encara pels carrers colles de

companyats per Porquesta "La Catalana" can
taran Phimne nacional de la Bandera.

La gestió social que ve realisant
aquella entitat, es prova palesa dels grans be
neficis que reportan al poble les institucións
agrícoles, quant les inspira l'esperit cristia.
Nostre aplaudiment al Sindicat d'Olesa, y
singularment al seu creador y propulsor, Rnt.

nostre Alcalde Sr. Mata y del Diputat provin
cial Sr. Amiguet. S'entorna cap al tart a Bar
celona passant avants per Vilanova.

D. Dionís Pareta ha obert un establiment
de lleteria ab tot el confort desitjable, a la
Plassa de S. Joan, n.° 7.
Avuy últim dia del Septenari a la Mare de
Deu dels Dolors en la parroquia de la Santís
sima Trinitat, a les 8 del matí se fara la Comu
nió General, a les 10 Ofici solemne y a dos
quarts de set del vespre la conclusió.
El dijous passat va presentarse el Capita
General, pera examinar l'instrucció dels quin
tos, dels que va quedarne molt satisfet. Pochs
moments després de la seva arrivada va re
brer molt afectuosament les salutacións de

mor!

•

POLVO
'IARCA D FASnICA
REGET1ERAPOR
REGISTRADA
pera fer pondre 3000 ons al any ab sols DEU
GALLINES
(Dt_J!!
Pritner y únich en Espanya(Pa tent per 20 any s)
—Descubriment maravellós.— Resultats sor
prenents.—Ponen tots els díes y en totes les
estacións del any, fins en el temps més crú
del hivern: nombrosos testimonis.—Gaslo insignificanI. Demaneu follet explicalori. Demaneu
sempre la 7Tharca • 2 GA LL1NES iVEGRES, ab
firma del autor Dr. Donalo Araujo.
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca, 184, Barcelona.—Depósit Exclusiu y
Venda pera Vilitfra.nca y sa Comarca, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Ferretería.

1=1C)L-‘7•CD
;Preparat baix ga
rantia científica de•
mostrada en cada pa
quet! Recotnenat per
eminencies médiques
en parts
y professores
per 111iIcertificats que
lo acreditan
Sens rival pera cu
rar t escalJadura
dels
nens.
«Suavisador del cutis»
--Deliciós pera des
prés del bany. «Evita
ab I humitat se
que
tallin les mansy cara»
«Es 1-únich preventiu
dels panallóns» «Fas
sinne cis sempre des
prés de rentarse».Evi
te el suor y mul olor
de peusy
Estotxos higiénichs a 0`60, 015 y 0`20 pfes.
No1.—tinich ajuslat als adelantos de la higiene.
Exigiu la marca «Noi51»; no us dexeu sorprendre per
pitjors polvos que pagueu ines cars.
Agent a Espanya: Joaquim Fau, carrerMallorca, 184,
Barcelona.—Depositsris en Vilafranca:Droguertn-Farma
cia de Joan13osch, fúrtnacia de Conrad .11iljans,Cort, 1, y
totes les farmacies, droguertes y perfutuertes tl la pro
vincia.
IMP. ESTEVA.'VILAFRANCA

4 — ACCIO

DIPÓSITP

D

MANUBRIS

PIANOS

PintaP decorador

pERE H1LL

Decoració do habitacións, fatxades y

012

PANADÉ.S.

Carrer de S. Fere, 28.-VIIAFRAN:3A DZL
4111›.~-.•-•

compta at pianos construhits ab models nous
Aquesta
a Vilafranca. Aquestos tenen la gran veutatja que, per cambiar
7nWsica
no
hi
ha
necessitat de tornarlos al dipòsit.
la
Els lloguers son a preus reduhidissims,
casa

Ilspecialitat

Gn

tendes

rótuls y tota classo dc mitacións a

ustcs

Gran assortit de papers del país y extrangers

AGADEMIA

DE

DIBUIX

Classe especial pera n'oyes de 12 a 1 tarda, y de 7 y mitja a 8 y mitja
nit per homes.
Rambla, Ntra„ Sra. 39 y Sol, 8.
4,£.5,

baxos-VILAFRANCA..
.$

4.4Q,kJ14.111.4,

4,4Q,444WE,$,

ES LA INIARÇA
::)31___.C)

TYLU118

d

(6) Werué

Carrer de Santa María, número 8.--VILAFRANCA.
RIE,4".,

414

QARII

Aquesta casa, montada ab-tots els adelantos moderns, parti
cipa al ib1ich, que en ella hi trobar,a baguls de totes classes
desde ‘1. mes senzill al de mes gran luxo, tots a preus reduhidí
ssims, pogwent assegurar que hi trobarn ana.rebaxa d un 25
als demés establiments d' aquest article.
per 100
Gran varietat en CORONES.

DE VENDA: A LA ACREDITADA

Jaume

CASA

Totosaus-vilafranea del Penadés,.

...,.,„.
2;>1

(:) '3"."
'1":"
especialista en -enfermetats de

r,. . ,„.,:=. . . ._. . . .

Garganta, Nas

-dr•-/

"".

y

Para conservar los VINOS

DD

Z,

I, 11

•7:Lfir.
‘1,101
-6)
0

Le

•ct1
...
C,2
U)

•
unfico-i amaceutico

"

J. Viladat

ci)
0
C,1

Ppeparado eientificamente por

Tots els divendres, de 7 y 112a 0 nit
Tots els dissaptes, de 8 a 11 dematt
De 10 a 11 deinatí y de 3 a 5 tarda
Díes festíns, de FO a 11 dernatí

IVisita

"Z:k

inalterables usad

Oidos

j.telje del Ilospital de Santa Creg y del
de Bareelona
Dispensari Manicipal Olorino-arivolóyich
Especialista de la benefieencia y IJospita de Vilafranca

a Vilafranca
(Rambla de Ntra. Sra., ::7, baxos)
Consultori a Barcelona
Pl. Urquinanna, 10, al costat Correos

•• -6,É«.'"

"@,

iÏii•Q

AGRNVIUNT

,f4k

(héúda)

Fusteila, Construcció
•
--,
Cortines-Persia
y feparacIó de
J3SEPH FELIU

I

Unica casa a Vilafranca que C011strueix les cortines-persianes de
cadeneta, lo que peimet donarles a preus mes reduhits que
u
altra casa.

MOLLES

PER

LES

PORTES

Se restwuren Ti1 01)10

Palma,

fi

r11.ANGAN

ritAN(XAN

SENSE

SE'NL:sE

PITJAR

SOROLL

EVITAN

)1A

1.1

lat

3

VuotiFRgNeA.
v construccior deilfaílis

s:q

.
...'s": - IF.~5
.Ntil,eh‘l,# •....,..•.,
f......,..bill
Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
Depósit de ataiits: PLASSA DE JAUME I, 3.

Un.ica casa morita.cla ab maquinaria moderna
en eap 1.1t-ra easa.
y inesdel.rani de FU N. ERARIA

E

VilarrzInca del Penades.

Perfee,ciò y Economía

•••

Tuslera

PremfixQ

'CORONES
Carrw dels Frrr

11

.

Prornptitut

PERA

TOTS.
FG:f.Gcció

ELS

GUSTOS
E3onornía

