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Aquesta, constituida pels regidors Srs. Al
varez, Ros y Claramunt, a nostre entendre ha
realisat atinadament la seva tasca, redactant uns
Estatuts, que ensemps que s'ajustan a les dis
posicións legals venen adaptats a les necessi
tats de nostra agricultura. Creyém, donchs,que
la nova Institució ha d'esser ben profitosa als
agricultors de nostra vila, si la reben ab l'en
tussiasme que's requereix y la Junta que l'ad
ministri desplegui l'interés necessari.
No aném a fer un examen detingut del ar
ticulat del Reglament, pro si creyém del cas
donar a conexer al públich les seves bases,pe
ra que tingui noticia del nou organisme y co
nexi la utilitat que ha de reportar. Ben segur
que si'ls pagesos de Vilafranca sapiguessin be
qué es un pósit ben administrat, ells haurian
sigut qui haurian empès fortament a la Corpo
ració Municipal a portar a terme molt abans d'
ara, lo que afortunadament està ya en camí de
Prompte realisació.
Dintre la possibilitat de crear un Posit as
sociat o un Posit municipal, ha preferit la Co
missió que fos socialisat el nostre Posit, quina
decisió aplaudím, perque, davant de la escassa
independencia política de que fruexen els
Ajuntaments, may es per demés deslligar de
la influencia d'aquestes Corporacións tot alló
que tingui caracter merament social. Apart de
axó, es induptable que l'esperit societari va
desplegantse de dia en dia yque aquest des
vetllament ben encaminat porta en sí la satis
factoria solució de moltes de les qüestións que
s'agitan en el mon económich.
Formaràn part del Pósit, donchs, y tindràn
dret a aprofitarse dels seus beneficis els vehins
d'aquesta vila que visquin de la agricultura, si

"Associació

La acciò es la necessitat suprema dels
temps presents.
1.a Encíclica de S. S. Pío X.

Els trevails se publican baix l'exelussiva res
ponsabilitat de llurs autors.

La Corporació municipal en una de les da
rreres sessións aprobà'l Reglament del Pósit,
confeccionat per la Comissió al efecte nome
nada.
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guin propietaris o parcers y hagjn sigut adme
sos com a socis. Per ingressar a la entitat hau
ràn de satisfer una modesta cantitat en concep

del interés, no representan gastos de cap
na, y que'l plas a que s'otorguen, permet tor.
nar la cantitat prestada ab el seu redit després

te d'entrada y no hauràn de pagar cuota de cap
mena.

de les cullites.

Els drets d'entrada juntament ab el rema
nent del antich Posit, la subvenció que dona
rà l'Estat y'ls beneficis que vagin obtenintse

Consignades aquestes lleugeres indicacións
y tot fent constar nostre sincer aplaudiment a
la Comissió per haver comunicat a nostre Po
sit l'esperit y funcionament que informan les

formaràn el capital del Institut, que serà ina
lienable; axó es, que no podrà desaparexer
ni aplícarse a altres objectes que no siguin els
propis del Posit. Tot fa esperar que aquest en
breu temps tindrà un capital no inferior a
100.000 pessetes.

Caxes Rurals reiffeisianes que tants admira
bles resultats estan donant a Alemania y Bél
gica, es precís repetir lo que‘ns vegerem obli

Pera garantir la bona administració dels
fondos socials es precís que's pugui exigir
responsabilitat als administradors, y aquesta
no pot ferse efectiva, si no hi ha solvencia.Per
axó'ls socis seràn uns de responsabilitat soli

fruits que ha de donar.
Tenim ja‘l Reglament del Posit.Entre poch
temps, aprobat que sigui,se constituirà la Jun
ta administrativa y, ademés del fondo inicial

daria y altres simplement beneficiaris. Els be
neficis y ventatjes que'l Posit proporciona se
ràn comuns a tots els associats, pero com que
sobre'ls primers hi pesarà la responsabilitat
solidaria fins allà ahont no arribés la solvencia
del Pósit, per axó'ls estarà encomenada la di
recció y gobern de la Institució, per medi
d'una Junta per ells elegida. Els membres
d'aquesta respondràn en primer lloch dels
seus actes y omissións.
Ingressaràn com a socis de responsabilitat
els que dintre del partit judicial possehexin
pel cap baix tres hectàreas de terra de con
reu.
Les operacións que podrà efectuar el Posit
son totes aquelles encomenades a les institu
cións de crédit agrari, com comptes corrents,
descomptes, compra d'abonos, de maquinaria,
etc., encara que de moment se dedicarà tant
sols al prestam,preferentment ab garantia per
sonal ab fiador. Els prestams se faràn al inte
rés del 4 per 100 per plassos màxims d un
any.
Pera ferse càrrech de la utilitat d'aquestes
operacións de prestam pera'l agricultors, bas
ta observar que adernés de la reduhida tasca

gats a estampar temps enrera en aquestes me
texes planes, y que enteném de necessitat im
periosa pera que la nova Institució dongui'ls

que representa unes 30.000 pessetes, vindrà
una forta subvenció de la Delegació Regia, y
comptarem aviat ab un capital respectable, ca
pàs d'ocasionar un visible millorament de la
agricultura en nostra vila.
Mes ¿succeirà axís? Temém que no; y ho
temém, perque a la nostre classe pagesa li
manca aquell entussiasme que ha de donar vi
gor a la Institució, y aqueix entussiasme no'l
té perque li falta'l sentit de lo que es el Posit,
y li falta perque ningú li ha fet conexer.
Ningú vol lo que no coneix, deyam, y per
axó advocavem pera que per medi de confe
rencies se popularisessin els conexements de
les institucións socials agraries. Res ses fet
en aquest sentit; pro encare s'hi podria fer
molt pera preparar al poble a rebre y acullir
ab interés el nou Posit que ha de viure del
poble y perag poble.

rclswinació

a

Lcurcizz

La
Diocessana de la Immaeu
lada. Concepció està organisant la 3.a Pelegri
naeió a Lourdes, haventse dignat el nostre
senyor Bisbe recomenarla ab les següents pa
rau!es.

2— ACCIO

Amadíssims Diocessans:
Encara es viu en Nos el record de la pieto
sa eelegrinació a Lourdes que l'any passat pre
sidirem, viatje tot éll pló d'etnoeións dolcíssi
•
mes que afectaren pregonament a la nostra an i
tna, a la que varen dexarhi petjada-inesborra
fou
ble..Edificant, fervorosa, aquella expedieio
se generosament benehida per Deu, y estem
.gurs de que tots els que hi vareii pendre part,
han retornat tnes d ii ua vegada ah el pe ((S .ment, a u'aquell erxin sen dels records intims,
pera fruir el plaher >h
ontemplar novament
.aquelles coses y aquells fets que tant nos in
teressaren y tant feren seetir a nostres animes
creyentes.
L'Hospitalitat Diocessana de Nostra Senyo
ra de Lourdes, ja prepara una altra expedició
-setnblanta peral. 21 del Juny vinent, y aviat
publicara, els detalls y les condicions del viatje.
No dubtem que aquesta pelegrinació eera,
tant nombrosa y entussiasta com les dues pre
cedents. Els que varen anarhi, y han pogut
veure d'aprop lo que shi fa, no necessiten re
comanacións ni encomis pera mirar ab simpa
tia la pelegrinació projectada. Aquesta, com
les anteriors, sera un seguit tiactes d'intensa
pietat, l'ocasió pera respirar a pla.her aquell
-ambent sobrenatural de Lourdes; la manera de
-vigorisar Pesprit cristia, al qual certament no
-manquen a n'aquets temps ocasións y motius
-de debilitats y defalliments.
No hi ha, dubte, de que ab lo que allà se
.veu y se sent, la fe s•enrobusteix; peró la cari
tat frueix y s'estimula d'una manera extraor
.
dinaria. La conducció a- fer y el conte a tenir
ab els malalts, especialment ab els pobres, do
nan a l'expedicio un caracter de familia, ín
tim, gratíssitn, que la .fe, extraordinariament
:simpatica. Els vincles s'estrenyen entre tots,
les distancies socials se suprimexen, tothotp
vol y tothom demana lo mateix; se sent laro
rna inconfundiblede la caritat cristiana, y les
prit veslluma millor que may lo que han d'es
ser les pures alegries eternes, premi delsjustos.
A la tornada de l'expedició solzatnent una
.cosa preocupa y entristeix; que s'acabi, que
per fot-sa liagi de disgregar equella
que calgui interrompre aquella vida de íntimes
emocións y de consols sobrenaturals.
• L'Obra
de l'Hospitalitat es una obra exce
leet, providencial, santa.Busea als pobres ina
lalts y'ls porta ab tota cura y carinyosa,ment a
aquella gruta tatnosa, ehont tants han trovat
la salut, y tatits aquexa heroica, resignació de
.sufrir cristianament ab resignació callada, y
.alimentant l'esperatrea d'una gran recompen
sa. Busca cors omplerts de caritat que vulgan
-desferse en atencións y tendreses pels pobres
malalts. A tots els du als peus de la Verge,
pera que hi rebin llutn y consols,y tornin a les
seves llars enfortits y -anitnats y disposats a
continuar pujant per l'asprat caminal de la

vida ab fe que no.vacila y ab Parrelat conven
ciment del que veu y del que espera.
Els que bonament puguie pendre part a la
no se'n
proiectada, expedició, segurament que
penediran. En aquell arxiu lutim de recorts, a
n
hi
conserveren
molts
de
hem
.aludit,
que
grats y de vivíssims, que miraran sempre com
hauran
determinat
un
placents y que potser
felis cambi d•orientació en la vida.
EL BISBE.
Barcelona, 19 Febrer 1912.

Qandícións de la Pelegrinació
La Pelegrinació, ajudant Deu, sortire de
Bareelona el 21 de Juny vinent pera arribar a
Lourdes a la matinada de l'endeme., y serà
aquí de tornada el día 26 del propi Juny.
Els preus fixats son:
•

De 1.a.
»
» 3.'.

150 pessetes
»
115
,
75

En aquets preus hi van compresos els viat
jes d'anada y tornada de Barcelona a Lourdes;
la manutenció durant el viatje y a Lourdes;
hostatje, estrenes, conducció a la arrivada de
dit lloch, funcións religioses, insignes y guies.
Pera`ls inalalts hospitalisats, hi haura, un
bitllet especial de tereera al preu mínim de 50
pessetes, itreluits tots els gastos tins els d'assis
tencia médica. S'entenen per malalts hospita
lisets tots els que acceptats y assistits per
l'«Hospitalitat», s'albergaran als Hospitals de
Lourdes.
Se recomana a les persones caritatives que
contribuexin al major exit de la Pelegrinació
pagant algún d'aquets bittlets especials. Nos
tre Senyor y la Mare de Deu preiniaran la- se
va generositat.
També hi hauran bitllets de tercera, que
«serviran únicament pel viatje del tren, d'ana
da y tornada, sense que s'hi comprengui cap
mes gasto», al infltn preu de 40 pessetes, sem de pele
pre que's reunexi un nombre suficient
grins d'aquesta classe.
L'inseripció se fara al local de la JUNTA
DIOCESSANÀ (Palau Episcopal) tots els díes fey
ners, de 11 a 1 del matí y de 5 a 7 de la tarda,
desde el 17 d'Abril vinent.

DIPOSIT DE

Conferencia dei Sr. Diaz
El diumenge passat dona la anunciada con
ferencia sobre "La crissis agg-aria en Castella"
el Sr. D. Eusebi Diaz catedràtich de la Univer
sitat de Barcelona.
Davant nombrosa concurrencia explaná •el
seu tema describint primer ab molta destresa
y galanura la vida dels pagesos d'aquella terra
agrícola, fent constar, que si tractava en
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<,(0h, inaravellós artista, tornejam una graciosa copa...›
—Oda XV.11.1.--Anacreón.1II
La copa del rey
Brilla en la taula reyal un esplendit parament,
orna'ls salóns del convit una eleyancia severa,
corren els patjes lleugers, la cort de nobles espera,
la mayestat del gran rey sura gallarda y potent;
seu el monarca suprem en son trono refulgent,
seuhen els nobles al vol de reverenta manera;
passa l'aroma esquisit de la vianda postrera,
salsa yran rey a brindar ab una copa d'argent;
totes les ylories del regne fulguran en son mirar,
té en elsgestes sobiróns una virior arroganta;
s'alsa`l gran re,y abrindar abuna copaespumanta
hont riU el «champagne» fogós ab un alegre ves
(sar!
rihuen els llavis del rey ...una gran joya` spropaya;
riuhen els nobles al vol...g la mayestat s•apagal...
J. PARADE.DA, PBRE.

Socció d
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un lloch tant distant de la crisis agrícola de
Castella era perque li era mes coneguda, per
esser la que havia palpat y vist durant la ma
jor part cle la seua existencia.
Va anar resseguint les causes de lacrissis
d'aquella ag-ricultura,remarcant principalment
l'absentisme dels amos y el no tenir una insti•
tució com la nostra d•aparcería que servía
per aquelles regións una verdadera regenera
ció. Recordà la campanya del Sr. Canalejas
sobre "latifundis" de la que no s'ha recordat
quan ha estat poder.
No podém donar un extens concepte de la
seva conferencia per la reducció de les pla
nes d'aquest periódich. Solzament direm que
ens passá inapercebut el temps que'ris ungué
pendents de la seua paraula tant sincera y na
tural al ensemps que saturada de belleses lite•
raries y de profonds conceptes.E.'ou molt aplau
dit y felicitat.
El Sr. Abella feu la presentació com a Pre
sident del Centre, ab les belles maneres que ell
sab usar, recordant com aquella catedra havía
estat ocupada pel eximi Milà y Fontanals al
qui se li està erigint merescut monument.
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Senyorki,

núni.

Estalvis do la Assoclacló

Católica

Dies 18 y 25 Febrer
.
Imposicións, 73.
Reintegres, 7 . .
9
.
Llibretes noves,

44655 Ptes.
"
12655

Díes 3, 10, 17, 24 y 31 Mars
Imposicións, 207 . . 1.47815 Ptes.
"
1.72765
Reintegres, 18
Llibretes noves, 7 .
Día 14 d'Abril
402`95 Ptes.
Imposicións, 54
2350 "
Reintegres, 1. .
Llibretes noves, 14.
Hores de despatx: de 3 a 5 tarda.
El Secretari, Lluís Pifíana.

DE LA CREU ROJA
La Comissió de Districte de la Creu Roja
cleaquesta Vila ens envia pera sa publicació el
següent comunicat:
"Tengo el honor de acusarle recibo de su
muy atento escrito fecha 28 del pasado Marzo,
adjunto un chéque contra el Banco de Carta
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gena en esta plaza por valor de tres mil dos
cientas cincuenta pesetas que este caritativo
partido judicial nos envia como donativo para
nuestros valientes soldados.
En nombre de estos bravos y en el de esta
Comisión que me honro en presidir, ruego
V. S. sea intèrprete ante esos nobles pueblos,
de nuestra profunda gratitud por tan generoso
donativo y á esa Comisión de su digna Presi
dencia, nuestro reconocimiento por las frases
caririosas que nos dedica.
Dios guarde à V. muchos afíos.
Melilla, 3 Abril de 1912
El Delegado Presidente,
RAFAEL DE SOSA.
Ilmo. Sr. Presidente de la C. de La Cruz Roja
Vilafranca del Panadés.
MIliliMIT*1=31=Cr

NOVES
Dilluns, día 15, morí a Barcelona conforta
da ab els auxilis espirituals y després de pe
nosa malaltia soferta ab cristiana resignació
Donya Dolors Rovira y Vilaró, esposa de nos
tre compatrici y amich Don Joseph Jané: tot
desitjant que Deu la tinga en sa gloria, acom
panyém al atribulat espós y demés familia en
el sentiment.
— S'ha constituit a Vilafranca una
Joventut
•conservadora, baix la presidencia de D. Joan
Mascaró. Segons llegim a la prempsa de Bar
celona, dita Joventut pensa pendre part activa
en la assamblea que's progecta celebrar a Sa
ragossa de totes les joventuts conservadores
d'Espanya.
A Madrid han confirmat el fallo de la Di
putació Provincial de Barcelona, anulant la
proclamació de candidats feta per l'art. 29 en
les últimes eleccións municipals del vehí po
ble de Las Cabanyas.
— Se trevalla activament en la instalació del
teléfono en nostra Vila, haventhi actualment
mes de 40 abonats.
— Sembla que han sortit
algunes dificultats
pera la inauguració del Monument a D. Ma
nuel Milà, donchs sens assegura que no podrà
verificarse el 26 de Maig com estava projectat
sino que s<aplassarà pera mes endevant,no po
dentse precisar encara quan se farà.
— Un amich ens pregunta, cóm s'esplica que
en Lerroux ab tant pochs anys s'hagi conver
tit en capitalista y propietari de dos o tres au
tomovils. Y com nosaltres no n'estém gayre
enterats d'aquexes coses l'hem adressat al cen
tre dels radicals.
Avís important.—Pera comprar o ven
drer finques de totes classes, dirigirse, ít1 Pro -eurtolor d'aquesta Vila ll. Joseph Mata.
Copies a mé,quina.—A la Rambla Sant
Franceselt, »títit. 26, se copían tota classe de
documents n b la major promptitut y economía.
•Les copies se fan nb la nikinina r2520netrc1i
arn...?ri=a de ta que n'es representant et
Proeuraclor Sr.
— Ab motiu d'estrenar una rotativa
peraq dia
ri de Barcelona "El Correo Catalàn" se cele
braren en aquella ciutat el diumenge passat
festes molt solemnes que patentisaren el gran
número d'admiradors ab que compta l'esmen
rat diari. Ab tant important reforma s'ha posat
a la altura dels millors, de lo qual no podem
.menos de felicitarnosen, ja que's tracta d'un
diari que figura a la vanguardia dels defensors
de la nostra santa Relligió.
— Mereix un aplauso'l nostre Alcalde D. Sil
vestre Mata per les acertades disposicións que

acaba de donar sobre higiene pública. Ara lo
que falta es que no siguin lletra morta.
— Dies passats se perdé un bitllet de 100 pes
setes havent anat a parar a les mans de D.aMa
ria Figueras que viu al carrer de Sta. Clara 52
la qual a pesar de ser una pobre que ha de
guanyarse la vida fent de bugadera, tot seguit
ha
s'apressurà a tornarlo al seu duenyo. L'acte
merescut justes alabanses a les que hi ajuntem
tambe les nostres.
— Ha sigut destinat al Regiment de Trevirio
de guarnició en aquesta vila el Comandant D.
Pau Rodríguez, qui hi havia sigut temps enre
ra de Capità. Celebrem el retorn de tant bon
amich.
— Estan bastant avansades les obres pera el
laboratori microbiológich que slinstala al ma
tadero d'aquesta vila.
— Ahir a les 6 de la tarda tingué lloch en pre
sencia del Sr. Alcalde y Junta del Cementiri
la obertura de plechs de la subasta pera cons
truir la porta de ferro que tancaraq tercer re
cinte del nostre Cementiri, quedant adjudicada
a D. Melchor Baltà pel preu de 84 cts. de pta.
el kilo.
Magatzém de Ferreteria de JOAN
CASAS, Ferrers, 3 y 8. Complert assortit en
ferretería de tota classe,Batería de cuyna, Ga
vinets, Ensofrdors y Pulverisadors (Vermo
BiLs
jel),últim model, Grillatjes de tota mida.
cules y Balanses, preus sens competen
un
cia.—Se necessita
aprenent.
— Avuy en la parroquia de la Sma. Trinitat
se tributaràn a Maria Santíssima baix el titol
de la Divina Pastora els cultes següents:al ma
tí a les 10 ofici solemne ab Nostre Amo expo
sat; a la tarda a dos quarts de sis, corona, ex
posició del Santíssim Sagrament, últim dia del
Octavari, sermó per Mossen Joseph Gabriel,
Pbre., Beneficiat, Reserva y Benedicció Papal.
— A la pregunta que‘ns fa "Fructidor" so
bre el Sr. Rector de Santa María, li contestém
que en les llistes oficials del personal del Bis
bat que trobaràn en els Dietaris que tenen tots
els sacerdots y també les Sagristies pot veurer
els qui tenen o no títols canónichs.
— Avuy serà treta en professó la miraculosa
imatje del Sant Crist de Piera pera demanar
a Sa Divina Magestat el benefici de la tant de
sitjada pluja. Han promés assistirhi pera pre
sidirla el Sr. Bisbe Dr. Laguarda y'l Capità
General Sr. Weyler.
Fora convenient que tots ens hi ajuntessim
per medi de nostres oracións a fi d'alcansar
pera nosaltres també la misericordia del Se
nyor, que prou necessitats n'estém.
— Dijous darrer sortí cap a Madrid l'Engi
nyer Director de l'Estació Enológica d'aques.
ta Vila D. Cristofol Mestre, al objecte de do
nar una Conferencia en la Associació d'Engi
nyers Civils sobre'ls moderns métodes
de vins per la via electro-química, impor
tats a Espanya per dit senyor. L'acompanya y
l'ajudarà en la preparació de sa Conferencia
el preparador químich y volgut amich nostre
D. Joan Ribera.
— D. Dionís Pareta ha obert un establiment
de lletería ab tot el confort desitjable, a la
Plassa de S. Joan, n.° 7.
— Demà comensarà a la seva propia Capella
la popular Novena al gloriós S. Pelegrí. Se ce
lebrarà cada dia a dos quarts de vuyt del ves
pre, essent cantada per la Escolania de Santa
Maria.

— Els primers d'aquesta setmana el :nostre
amich D.Pau Martorell, tingué la desgracia de
que una maquina de trinxar carn de sa casa li
en una
agafés els dits produhintli greu ferida
ma. Lamentém la desgracia desitjantli promp
te restabliment.
—
a nostra vila
Avuy segons se'ns diu vindrà
el Mestre Morera per ensajar y ultimar el pro
d'en Clavé
festes
en
honor
grama de les grans
ab motiu del cinquantenari de la fundació del
"Coro del Panadés".
Avuy està de torn
la Cort de D. Joseph
Naxements de
Pascual y Via.—M.a

la farmàcia del carrer de
Gené.
la setrnana.-- Francisca
de Montserrat y Alberola

y
obits id.—Cap.

DOS

S

de toda clase de trozos de tela, blancos
Inmenso surtido de tiras
y de color
bordadas á prPcios baratisimos.
CAMISAS
medida, para caballero y dernas ropas de
confección
Qa11Q Sscudillers, 12, 1.0
EL PATIO DE SIMÓN, se admiten
huéspedes y encargos para meriendas.
;Bscu3i1lers, 12.
•
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POLVO

'fARCA DE FABRICA
REGISTRADA
REGENERAPOR
pera fer pondre 3000 otis al any ab sols DEU
GALLINES ji
(:)1C:21(:)
Primer y únieh en Espanya(Patent per 20 anys)
—Deseubriment maravellos.— Resultats sor
led
prenents.—Ponen tots els díes y en totes
estacións del any, fins en el temps més crú
del hivern: nombrosos testimonis.—Gasto
siguifleant. Demaneu follet explicatori. Demaneu
sempre la marca 2 GALLINES iVEGRES,
firma del autor Dr. Donalo Araujo.
Agent per Catalunya: JOAQUIM FAU,
Mallorca, 184, Barcelona.—Depósit Exclus'iu y
Venda pera Vilatranca y sa Comarca, JOAN
CASAS (a) CEDASSÉ, Ferrers, 8, Ferretería.

;Preparat baix g a rantla científica de•
mostrada en cada pa
quet! Recoinenat per
eminencies inédiques
y professores en parts
per wil certificats que
lo acreditan
Sens rival pera cu
rar 1 escaldadura dels
nens.
«Snavisador del cutis»
—Deliciús pera des
prés del .bany. «Evita
que al)
tallin les mansy cara,
«Es I.úntch preventin
.dels 1,11nallóns» «Fas
sinne ús sempre des
de rentarse». Evi
prés
ta el suor y mul olor
de pens y aixella.
Estotxos

higiénichs a 0150, 0`3,5 0`20 ples.
nich ajustat als adelantos de la higieno.
1•:xigin la rnarca «Noill»; no us dexeu sorprendre per
pitjors polvos que pagueu tnes cars.
Agent a Espanya: Joaquim Fau, carrer Mallorca, 184,
Bareelon8.-1>epo$U.3ris iU Vilafranca:Drogn-?rtz-Varma
cla de Joaa. Bosch., Carmacia de
totes les farmacies, droguertes y perfutnerles iI la proy
vincia.
ESTEVA:VILAFRANCA
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ACCIO

DIPÓSIT

DF.';

PIANOS

M

Vinthr

ANUI3Ws PEAE FULL

deUrad°F

Decoració de habitacións, fatxades y tendes

Especialitt
ah models nous
Aquesta casa compta ab pianós.construbits
cambiar
a Vilafranoa. Aquestos tenen la gran ventatja que, per
Inúsica no hi ha necessitat de tornarlos al dipòsit.
Els lloguers son a preus reduhidíssims.

en

rótuls y tota claase de imItacións a rustes

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.
$

ES LA MARCA

MODP-LO

FUNE.RARIA
de JOSUE MIUS

(é,) TorM

Carrer de Santa María, número 8.—VILAFRANCA.

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

Gran varietat

en

CORONES.

—,c2TrA

@_>-""

Jaurne Totosaus-vii afranca del
•• •N•-•

NGS.
3F" T d
especialista en enferm.etats de

•

Penadés.

-‘Ék_fir

Para conservar los VINOS inalterables usad

Melje del Ilospital de Sanla Creu y del
Dispensari Municipal Olorino-aringold9ich, de Barcelona
A'specialisla de la beneficencia y Bospilal de Vilafranca
Totsels divendres, de 7 y 112a 9 nit
Visita a Vilafranca
Tots els dissaptes, de 8a 11 dematí
(Rambla de Ntra. Sra., 37, baxos
De 10 a.11 demail y de 3 a 5 tarda
Consultori a Barcelona
Díes festíus, de 10 a 11 demat
PI. Urquinaona,10, al rostat Correos

Fusteria, Construcció
Cortines-Persianes
y reparació de
JOSEPH FELIU
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

Ls

PORTES

Se restauren mobles

Palma,

VILAFRANCA

•

"Yustcría mechlte construcM(ki!ifTs

TANCAN
SENSE

11

Perfeeciò y Economía

SENSE

PITJAR
Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
E JAUME 1, 3.
Depósit de ataúts: PLASSA

Unica casa montada ab

maquinaria moderna

—44

Preu fixo y mes limitat que en eap altra ensa
del ram de FUNERARIA
ie
CORONES
CarrGr dols

Promptitut

PERA

TOTS

Pcrfocció

ELS

GUSTOS
Zconomía

