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Ha passat ja la nostra Festa Major, dexant
-un molt bell recort en tots els fills de Vilafran
ca y en tots els hostes nombrosíssims
que visi
taren y admiraren la nostra Vila. Encara es
ben intens el recort
d'aquell brugit y confusió
•de festes que varen sommoure a ln. nostra Vila:
festa. religiosa frech a frech ab la festa es
portiva„ la festa popular ab la d'etiqueta, y to
tes unificantse al redós de la
.gran festa de ho
menatge al nostre compatrici el Dr. Manuel
Mila y Fentanals, que deuría perpetuarse ben
.gravada en la memoria de tots els vilafran
-quíns, pera que`n resultés un homenatge per- petuu, vivent, .conservat al calíu del estudi de
•
ses obres y de ses orientacións.
Tasca inutil fora voler descriure impresions..
dels passats festeigs quen tantes y tantes. ne •
deuben haver commogut els cors dols bous vi
tafranquins, qui devenen tant entussiastes da
vant la nostra típica Festa
Major. Ara que ha
tornat la serenitat, la
calma, fem vibrar la pa
raula forta, .imponenta del nostre sabi
cotnpa
triei el Bisbe de Vich, que tots els que erem
saló de. la Casa Comunal ab tant, de
goig per
primera. vegada la,varem eseoltar, ungida
aquell patriarcal, planer y seré accent ab que •
-diu les coses mes forinidable.sl'Ilm. Dr. Torras
y Bages.
«Un esperit no es gran, .si no disfruta d'a
,questa prerrogativa de lu Ullitai. Un esperit
variable, inconsistent, que catnbía de ritine se
...gons les eireunstancies, es fill de les eireuns
tancies, peró no es ell meteix, no té personali
tat; y providencialment el día de la dedieació
del monument ci Mila. y Fontanals es el día de
Ja. unitat per tots els tIlls de Vilafranca. La te
sobrenatural y`ls naturals afeeles de la fami
lia; la pietat religiosa y les expansións popu
lars coniuns a clergues y a seglars, a joves y
a. vells, a richs y u
pobres, tot se junta en la
festa de St. Félix Martir, Patró de Vilafranca.
En Mila hi prenia sempre part ah espiritual
en aquesta festa, perque la riea eotn
plexitat d'ella, el conjunt d•elements que la
íntegran, y'l sentiment quo la uniftea, tent:in
una identificació porfeeta ab son esperit».
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Westablir totes les coses en Crist.
.La acciò es la necessitat suprema dels
temps presents.
I.a End,clica de S. S. PíoX.

Y ara sigui el nostre silenci ben expressiu
despres d'aquestes paraules, y despres de
recomanar que tots els vilafranquíns mantin
guin ben viu el recort d'aquesta Festa Major,
pera lliurarnos, l'any que vé, de gent cas tota
forastera,que`ns vol arrebassar les nostres tra
dieións y la nostra personalitat.

Carrera Penadessense
Aquesta carrera ciclista que's va celebrar
el dia 29 del passat mes d'Agost, vigilia de la
nostra Festa Major, obtingué un verdader éxit.
Eran a les quatre quan el Jutgo-de Sortida
en Pere Rigual dona la sortida als nostres va.
lents corredors. Onze éran els que's posaren
en línea y tot seguit'de donat el senyal de sor
tida comensa la Ilnyta.
En Víctor Ferré a pochs minuts de sortir se
vá retirar. Els corredors passan per La Gra
nada de la següent manera: Queraltó, Toto
saus, Baró,-Ansón, Mongrell, Rigual, Raven
tós, Sabaté, Esclasans ,y Guardiola, A la ba
xada del túltel de La Granada trovem en Mon
grell en «panne». Per S. Sadurní els corredors
passan pel meteix ordre que a La Granada. A
uns 200 metres de Sant. Sadurní trovem en
Rigual ab avería,. A mitj camí de Sant Pere en
Baró y Attsón passan a queraltó; després ho•ht
en Totosaus. En Esclasans vá guanyant terre
no, y vora a Sant Pere passa a n'en Raventós
seguint de prop a n'en -Guardiola. Passat Sant
Pere, en .Rigual y Mongrell passan a n'en Ra
ventós. De Sant Pere fins a Vilafranca les po
sicións no cambían; sols la de Eselasans que ha
passat a n'en Guardiola y ha conseguit a n'en
Sabaté venint abdós junts fins a nostra vila.
La arribada y eldssiticació se efectua de La
manera següent:
1. F. Baró de Vilafranca ab 1 hora 14 mi
nuts corresponentlhi la COPA del M. I. Ajun
lament.
2.• J. Ansón ab 1 hora 14 m. 20 s. Objecte
d'art dels Srs. Administradors.
3. A. TotOsaus,1 liora y 15 m. Objecte d'
art de la Casa Sanroma.
4. L. Queraltó. Una cigarrera y mistera
de la Casa Besoli.
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5. J. Sabaté. Un fanal, regalo de dos sa
eis de U. V. P.
J. Esclasans. Un sillín do la Casa Are
nas.
7. E. Mongroll. Una bocina de la Casa
Montpeó.
8. A. Rigual. Una polvorera de la Casa.
Borràs.
9. C. Raventós, (que fou descalificat pel
Jurat per haverse entrenat a una moto segons
dir de varis corredors).
Ademés se descalifica al corredor Guar
diola per no•portar el timbre del control de S,
Pere de Riudevitlles.
En resútn, resulta un nútnero tnolt atractiu
que desitjétn do veritat se repetexi sovint.
En nom de la entitat organisadora doném
les mes cordials merces a tots quauts contri
buiren moral o materialment al éxit de la ca
rrera y ademés felieitétn per nostra part al va
lent Baró per haver vensut tant nobletnent a
un contrincant tant temible com es ol Vilanovt
A nsón.
J. E. M.

eoncurs Hipich
Sens dupte que la festa hípica ha sigut un
dels números mes admirables de la Festa Ma
jor. Aquells que estan acostumats a n'aquesta
mena de festes, deyan que l'acte va resultar
digne d'una ciutat grandiosa. Les tribunes ofe
rian un aspecte enlluernador, omplenantse
de gom a gom ab la rivada de gent, essent
molts els que s'hi transportaren ab cotxes, jar
dineres y autos.
A les quatre ja nos trobava un lloch pera
seure, y constituhit el Jurat comensa la prime
ra prova de soldats, essent el número d'ins
crits el de 7. Va sorpendre la seva habilitat,
com a genets, puig exceptuant tres o quatre
despistes, tots verificaren la proba ab molta
pulcritut, emportantse els tres premis els sol
dats: Joseph Sobrado, Angel Fernandez y An
ton Gimenez.
Despres d'un breu descans, amenisat per
la banda de música del Regiment d'Almansa,
el ressó de la campana va
senyalar que co
mensava la segona prova, la de cabos. El seu
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esfors y aptitut va entussiasmar al publich, qui
•els animava ab afectuosos aplausos, particular
ment al guanyador del primer premi, Adolfo
García, qui va correr el seu cavall d'una ma
nera intatxable-. Pau Ripoll y Carlos Gómez,
guanyaren el segon y tercer premi respectiva
ment.
En aquestos moments la festa resulta ex
plèndida. La gent comenta ab agrado la cursa
dels cavalls; Payre fa voleyar els gallardets y
s'emporta y escampa la festa per tot el Pena
dés. En els palcos y tribunes hi resplandeix la
'guapesa y benvestir de les filles de Vilafranca.
Els soldats se mostravan enardits perque
constituhían ells el quadro d'aquell march for
mat per joventut, per gent ilustre en la ciencia
•en el comers, en l'industria.... y la sortida de
un sartgent, montat sobre lleuger cavall, dona
•comensament a la tercera prova, la de Sar
gentos, yja per ells s'han axecat 10 centime
tres mes els obstacles. Hi prengueren part 7.
Encara que'l del sargento Gómez fes un reco
rregut magnífich, estigueren mes afortunats D.
Juli Bueno, Mariano Martinez y Felip Herre
ro, qui vegeren coronat son esfors ab tres
premis valiosos.
Al acabar aquesta prova, per ordre supe
rior salterá el programa, verificantse avans la
prova pera Oficials y Habits "rouges",donchs
la llum comensava a escassejar.
Els inscrits pera aquesta prova foren sis
•Oficials y tres Babits "rouges". Va ser la pro
va mes emocionant puig s'hi registraren tres
caigudes aparatoses, essent dos sense conse
qüencies, y ab• ferides lleus la del Oficial; qui
al baxar d'una banqueta se 11 va rompre un
estreb, quina sotragada va desmontarlo. Afor
tunadament ja nos dol de la caiguda. El guan
yador de la Copa, va resultar el segon tinent
D. Angel Riafio, ab el seu cavall "Búcaro"
Harbes, pura sanch. Les artístiques ilassades,
magicament brollades de les mans d'ivori de
les flors vilafranquines, correspongueren als
qui seguiren en mérit al guanyador: Joseph
del Castillo, Lluis de Miquel, Baró de
Francisco Muriiz, Antoni Pladellorens yJo
seph M.a Rossell.
Sense entretenirse'l públich va ohirse un
fort aplaudiment. Comensava el desfile dels •
24 soldats, manats pel primer tinent D. Joseph
del Castillo, qui meresqué tota mena de feli
citacións, puig el Carroussel fou correctíssim,
ses figures interessants, sobre tot la figura del
cargol, en Cercles inversos, executada al galop
y sense que s'hi pogués registrar cap caiguda
ni equivocació.
Davant de la presidencia hi havia axeca
da una forca angular, de la que penjavan 24
anelles cusides a 24 cintes enroscades en un
rodet y sis d'elles portavan amagat un núme
ro al que corresponía un premi, y pera sorte
jar aquestos sis premis, desfilavan d'un a un
al galop Ilarch, tantejant emportarse ab un
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puntero, coronat d'una banderola, -les cintes
que suaument se anaren desenrotllant vensu
des per la puntería d'aquells simpkichs y ha
bils soldats que trevallaven ab tant d'amor,
perque tot el diner que's recullía havia de ser
donat als seus germans heroichs. que tant alt
han axecat Phonor d'Espanya en les terres de
Africa.
Varen distribuirse els premis haventhi ales
hores en la Presidencia •la digníssima Junta
d'Ausilis, els Srs. Alcalde y Coronel del Re
giment de Trevirio, el Diputat Sr. Zulueta, el
M. Iltre. Dr. Ballester, el Sr. De0, el Sr.Rec
tor de la Sma. Trinitat, el Sr. Jutje municipal,
el Sr. Fiscal y els Pares del Colegi de Sant
Ramon.
La tornada del Concurs recordava els grans
passeigs de Barcelona en els díes de gran
festa; pera obrirse pas pantejaven els autos,
esquellerinchs ypicaroleigs de les jardi
neres convidaven cap a la Rambla de Sant
Francesch...y es que s'havía acabat el concurs
hípich pera comensar dessota les voltes de
Iluhissors eléctriques un concurs de bellesa.

CertanieErdelCentfe Agricola
Tal com estava anunciat, el 1 de Setembre
se celebra al Centre Agrícola la distribucióde
premis als guanyadors en el Certamen d'en
guany.. Malgrat eis anuncis de que vindría a
ocupar la presidencia l'Excm. Sr. Ministre d'
Hisenda D. Joan Navarro Reverter, l'acte fou
presidit per l'Alcalde D. Silvestre Mata.
Despres de donar compte de la marxa del
Centre el Secretari del meteix D. Ricart For
tuny, el del jurat, D. Joseph Respall ressénya
els trevalls y solicituts presentats, als que hi
•
havía recaygut el següent
fallo:•
1.er Premi dflonor de S. M., se concedeix
a D. Joseph Roig y Roqué.
. 2.0n Premi d'Honor de S. M., se concedeix
a D. Aureli Robreflo y Güell.—A n'aquest pre
.mi se concedexen MenciónS honorifiques a D.
Manel Fontanals y Iscla, a D. Joseph Yncen
ser y'Gili y.a D. Joan Riba.
Prémis del Excm. Sr. Ministre de Foment,
sé concedeix el 1.er a D. Cristbfol Cuadras, y'l
• 2.0n, repartit en accessits de 125.ptes., s,e con
cedeix a D. Joan Olivella, D. Pau Rafols, D.
Francisco Mafié y O. Pau Rafols.
Prerní de la Excma. Diputació Provincial
de Barcelona, a D. Joseph Ribas y
dos accéssits se concedexen -a D. Joan Moreno
y Perez y a D. Pere Vallés y Ferrando.
Premi del Sr. Bisbe de Barcelona, se con
cedeix a D. 'Pau Sonet y Palau.
Premi del Sr. Zulueta, a D. Albert Brugal.
Premi del M. I, Ajuntament d'aquesta .Vila,
desert.
Premi del. Sr. • Coronel-Comandant Militar

d'aquesta plassa, a D. Ramon Marrugat y Pa
rella.
•• -Premi.del Sr. Bisbe de
Vich, a D. Joan Fe
•
rrer y Soler.
Premi dels Srs. Parrocos d'aquesta Vila, a
•D. Antoni Rosés y Balaguer
Premi de D. Cristófol Mestre, Director de
la Estació Enológica. a D.Pere Pons y Mestre.
Premi del Exm. D. Pau Torres y PiCornell,
se dividí per mitats entre D. Rosa Estebanell
D.a
Concepció Rodríguez.
y
Premi de la "Societat anónima' Crós", a D.
Anton Guasch.—Se concedí un accéssit a D.
Pere Torres.
Premi en sufragi d'una persona difunta, a
D. Jaume Vendrell y Colet.
Premi dels Srs. D. Antoni Pladellorens y D.
Joseph Lozano, a D. Pau Miró y Miró.—Els
dos accéssits se concediren a D. Amalia Isach
y Pagés y a D. Gonzal Romeu y Carbó.
Premi de la Casa "Serda,Ros yC.a", desert,
Premi de la Casa "Kegels y Vila", a D. Mi
quel Massana.
Premi del Sindicat d'Exportadors, no s'ad
judica.
Premi del Centre Ag-l'icola del Penadés, de
sert.
Premi d'una caritativa familia d'aquesta
Vila, se dividí (entre D. Paula Capellades y
Raventós y D. Dolors Carbó y Morató.
Distribuhits els premis,
Santiago Abella
improv'isa quatre mots, despres dels quals
Alcalde D. Silvestre Mata dona per acabada-la
festa remerciant a tots llur cooperació.

inauguració
del Plonurnent

a

No cal que baxem a detalls arressenyar a
questa festa de glortficació d'en Mi1i, ja que la
seua importancia ha fet que .s'escrigueSsin
ilarges y ben detallades cróniques en la premp•
sa ciutadana, que sens dubte Phauran descrita
ab mes mestría que nosaltres.
Tots sabém be prou, que aquest homenatge
que en rigurosa justicia els vilafranquíns y
tota la gent aciensada han dedicat al Patriarca
de les lletres catalanes, fou la festa mes es
pléndida, la mes detonant, el coronament de
totes les festes.
Per ella la mes prehuada gent de lletres a
cudí adaleradament cap a la nostra vila; per
ella se desgranaren discursos brillantíssims,
verdaderes joyes literaries, que no cal extrac
aar quan la prempsa de Barcelona els ha: pu
blicat íntegres;per ella varem honrar a un ilus
tre compatrici nostre y ens varem honrar no
saltres metexos.
Fins aqui se va fer un acte de justicia, fent
aquest grandiós homenatge a Milk. Que's co
mensi, ara, l'obra de gracia, si es que tambe
.no es de justicia; que no s'interrompi aquest
homenatge en la seua part mes interessant y
viva, ahont cal hi aportém tots els esforsos po
ssibles, ab mes dalit y abnegaciò, si cab, ab
que hem cooperat a la construcció del monu
nlent.
Se tracta del monument intelectual, de la
nova edició de les obres den Milt mes completa
y ordenada. No cal dir que Panima d'aquesta
empresa es en Joseph Roig, .qui porta ja bas
tant avensades les-gestións.
Nosaltres els compatricis del gran Mestre
som els que estem menos excusats de coope
rarhi. Axis devindra mes assequible y facil
adquisició y estudi.de s.es obres y la glorificació
den Mila y Fontanals sera mes completa y so
bretot mes sencera y sólida.
Secció d' EStalVIS

de la

Associació Cntólica

Dia 11 d' Agost.
Imposicións, 33.
Reintegres, 4 .
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CIÓ, en homenatge a Mila, ha resultat un ver

TRIBUT

Es ben sabut que si. Vilafranca pot enor
gullirse.de tenir un mag-nífich Monument que
perpetui la mernoria de un dels seus fills mes
ilustres, ho deu primaría y principalment a la
iniciativa, a la constancia y a la activitat d'un
.altre dels seus fills, del entussiasta milanista
D. Joseph Roig y Roqué.
Es clonchs de justicía que Vilafranca d'una
manera o altra demostri al senyor Roig son re
g,onexernent fentli ofrena de quelcom que sigui
penyora de la p.:ratitut de la seva vila natal.
Axís enteníam que devia ferse quan hem rebut
cl'un altre tambe moit distingit vilafranqui, en
Claudi Mas y Jornet, una carta (que per excés
.d'original sentim no poguerla publicar) en la
que s'hi apunta la metexa idea.
En demostració de nostra plena conformi
tat ab la iclea exposada, tenim la satisfacció d'
anunciar que s'esta ja preparant Pacte de re
gonexement al Sr. Roig y Roqué.

Ccrirerenciad1Sr. de

F&bregue.s

El dia 25 del prop passat Agost, en el Saló
cPactes de la Associació Católica dona una
Conferencia sobren Mila y Fontanals el dis
tingit advocat d'aquesta Vila D. Joseph M." de
Fabregues.
La circunstancia d'haver tractat a n'en Mi
la en la intimitat de la familia, facilita al Sr. de
Fabregues la exposició d'un enfilall de datos
y notes biografiques que la selecta concurren
cia escolta ab devot reculliment.
Si Pespay ho permetés molt ens plauría re
produhir els interessants detalls y curioses.
anécdotes que de la vida cPen Mila relaciona
da ab sos estudis ens explica molt eloqüent
rnent Pilustrat conferenciant, per altra part di
ficil d'extractar en poques ratlles.
15.1.11•«2.11.01•111.1.251.. .1

NOVES
La Redacció d'ACCIÓ, feu ofrena al Bis
be de Vich de les primeres fotografíes que se
obtingueren del monument de Mila y que son
obra verdaderament artística del Sr. Lara. El
Dr.Torras agrahí molt les fotografíes hont s'hi
llegia una dedícatoria.
El nombre extraordinari que publica

AC

dader acontexement artistich y literari. Bella
prova daixó, foren les felicitacións que rebe
rem en el mateix día de part dels mes distin
gits hostes, que visitaren nostra vila, com tam
bé de la manera en que ha estat acullit pel pú
blich, principalment el barceloní.
D'aquest número en queden encara alguns
exemplars, que's trovan en les Ilibreríes de
aquesta Vila y en nostra Redacció.
ab motiu de les fires de Sant Sadurní
POrfeó Vilafranquí donara, en la vehina vila,
un escullit concert baix la direcció d'en F.
Bové y ab la cooperació de la orquesta Esco
lans.
Per acort del nostre Ajuntament hi assistiran
PAlcalde y algun regidor.
Avís important.—Pera comprar o ven
drer finques de totes classes, dirigirse al Pro eurador d'aquesta Vila D. Joseph Mata.
la Rambla Sant
Copies a
Franceseh, núni. 25, se copían tota classe de
documents ab la major promptitut y econotnía•
Les copies se fau ab la maquina reonarch
amoricana de la que n'es representant el
Procurador Sr. Mata.
En Pau Casals, trencant el repós estival,do
na el diumenge passat un concert íntim en la
Platja de S. Salvador,• y pera major lluhiment
encomena al Sr. Badia que li enviés un piano
afinat.
El dilluns de la passada setmana marxa cap
a la seva diócessis de Vich, PlIm. Dr. Torras
y Bages, essent despedit per un nombrós pú
blich, que esclata en aplaudiments a Parrencar
el tren.
Elsabi Prelat ha rebut molt bones impre
sións de Vilafranca com tannbé de les festes
que ha presidit. Prou ho demostrava la recan
sa que Pamarrava a la nostra Vila, quant els
alts debers episcopals Pobligavan a separarse
de nosaltres.
De tot cor agrahim la :visita que's digna
fernos en aquets dies de festa major, mentres
preguem a Deu que'l dexi tornar vora nostre
y pera una festa semblant.
La Directora del Colegi Nacional establert
al carrer de Barcelona, n.° 16, D. Mercé An
dreu, ens participa que ha obert novament les
classes de Ilengues extrangeres, que en la seva
escola explica la professora MIle. D'Albany.
Les classes generals de francés se donaran
cada día de dos quarts de nou a dos quarts de
deu del vespre y les de anglès de dos quarts

de deu a dos quarts dconze. Les generals de
senyoretes cada día de 6 a 7 tarda.
S'admeteran inscripcións fins al primer
Octubre. Als que passat aquexa data vulguin
ingressar a Pescola deuran subjectarse a con
dicións especials.
Els qui desitjin classe particular poden di
rigirse a la esmentada directora en demanda
d'hores y condicións especials.
En el Restaurant de PEstació de F. C. d'
aquesta Vila, el día 31 del passat va esser des
cuydat per una familia, un moneder quin tan
caba certa cantitat no insignificant. El propie
tari de dit Restaurant y sos dependents feren
llurs y actives gestións, resultant donar ab llur
duenyo de dit moneder retornantli adjunt ab
la cantitat íntegra.
Fem públich aquest fet, per elogi que me
rexen Phonorabilitat del duenyo de dit Res
taurant D. Joseph Catala y sos dependents.
-Avuy acaban a la iglesia del Carme les
40 Hores que comensaren dijous passat.Faracl
Sermó Mn. Joseph Olivella, Pbre. ydespres
tindra lloch la professó de la T. O. y Confra
ría de la Verge del Carme.
El M. I. Dr. D. Joan Ballester presidira
la reunió trimestral de Zeladores del Apostolat
de la Oració que tindra lloch a la iglesia de
Sta. Maria avuy a 314 de 7 del vespre.
Sha ausentat de nostra Vila ab un mes de
Ilicenciaq Sr. Jutje de 1.a instancia D. Joan Ar
net. Entretant el suplira D. Roma Castell, en
carregantse del Jutjat Municipal Don Maria
Roig.
Ha sigut agafat y se li instrueix sumari per
expendedor de moneda falsa a un foraster al
qui se li trobaren bastants duros de Arnadeo
falsos yque no sapigué explicar de ahont pro
cedían.
Confiteria Trens.—Avuy els manteca-:
dos seran de VAININILLA.
Aytty estara, de torn la farmacia del senyor
Bosch.
Nasements desde'l 25 d'Agost.—Dolors
Vilalta y Pie.—Martí Batlle y Ventura—Fran
cisca Mestre y Rafols---Antonia Ribalta y Ven
tura.—Pere Simferrer y Vía..—Dolors Pujol y
Farré Manel Guasch y Juliachs.—Cristófol Sa
,
durní y Saurnell.—Claudi Aresté y Marzo.
Obits id.—Bonaventura Castany y Soler.
----Joan Vía y Mirei.—Jaume Mestre y Nutó.
Olivella y
Coneepció BatIle y Respall.—Dolors
Biosca.— Dolors Soler y Sebastia.
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Preparador y Propietari,
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65 anys d'èxit
(cuydado ab les imitacións)

VENDA :

Farmacies y Drogueries de
Espanya, Portugal y América.
IMP. ESTEVA..VILAFRANCA

4 — ACCIO

Dipósit

de

PIANOS

manubris y

Jose 4h
Carrer de Sant Pere, 34
Despatx: Cers, 19

de teclat

Mata

VILAFRANGA DZL PANAMIS.

Aquesta casa .compta ab pianos construhits ab models nous
a Vilairauca.. Aquestos.tenen la gran ventaija que, per cambiar
la smiska no hi ha necessitat de tornarlos al dipòsit.
VENDAS
Els

Y CAMBIS DE

PIANO

DE

Espocialitst on

AGADEMIA

DE

DIBU1X

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

-

FUNERARIA
JOSERE TRIIUS

Doctor kle Farrh

MODELO
(6) rg«n6

Cirurgia.-DENTISTA
NORT-A ERIC À

Carrer de Santa María, número 8.--VILA14RANCA.

Carrer de la Parellada, núni

Aquesta casa,,montada ab tots els a.delantos moderns, parti
cipa al pàblich.„ que eu ella hi trobathn baguls de totes classes
desde ‘l mes senzill al de mes gran luxo, tots a preus reduhidí
ssims, poguent assegurar que hi trobaràn una rebaxa d un 25
per le» als demés establiments d' aquest article.
Gran varietat en COIZONES.

Visita: Dijous, divendres y diss'aptes de 9
a 12 y initja y de 3 a 6.—Diumenges; de 9 a I.

ColeAi Flercanfil

"
P

Garganta,

rótuls y tota clasEe de imitacións a fustcs

Rambla Ntra. Era. 39 y Sol, 8, baxos-VILAFRANCA.

_

r:E)especialista

Fintor deGoradoP

Gran assortit de papers del pals y extrangers

TECLAT

lloguers son a preus reduhidíssims.
61,11.611211.1k
c

d

PERE HILL

Decoració de habitacións, fatxades y tendes

en enferme tats de

Na g

y

•

Oidos

Afelje del Ilospilal de Santa Crezt y del
Dispensari Municipal Otorino-aringológich de Barcelona
Bspecialisla de la beneficencia y BosPilal de Vilafranca
Tots els divendres, de 7 y 112a 9 nit
Visita a Vilafranca
411%
•ikl" Totsels dissaptes, de
(Rambla de Ntra. Sra., 37, baxos)
8:a 11 dernatí
De 10 a 11 dernalí y de 3 a 5 tarda
Consultori a Barcelona
Díes
de
10
a 11 dernatí
Pl. Urquinaona, 18, ai costat Correos
festfus,

ilirigit

exprofesor

per D. Aintoni easas

de Teneduría de Llibres y C'flcul Mercantil del Iris
titut Obrer
Barcelona.

Ensenyansa complerta teórich-pnicticadeTeneduría de Llibres per partida
doble, Càlcul Mercantil, Reforma de Lletra, Lletra redwidilla y Ortografía.

LASSES:

De 3 a 4- tarda y de 8 a 9 vespre
COZZ'Or de Salit Perep 300-1.er

Método especial del professor pera la ensenyansa.
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Cortines-Persianes

ap sals!A
ap sielsod

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

Se restauren mobles

Palma,
MAQUZÉMS

PE

FERRETERÍA

Y

VIPRES

míquina

pGra

netc?ar ganivets

Prempses pera la carn.
ljnich perg la venda: FERRETERIA de

Joan Casas

earrer aols crerrors, n.° 8.—VILAFFANCA

DEL

Perfeeciò y Economía

VILtAFRANCA

PLANS

Ferreteria completament assortida, vidres plans, baldosès y baldosilles
imprimides y de color, etc., etc. = EMscutes, pesos y mides.
MATERIAL ELÉCTRICH de tota classe y tot ,10.,oecessari pera insta
lacions
Timbres eléctrich y ab pila
Lampares irrompibles y de totes
les demés classes. Tot a preus reduhidíssims.
Cartró cuyro pera taulades — Cartró pedra pera carruatges
Banehs, taules y cadires de jardíns
—
Carretons pora terra y magatzéms
Ternals de ferro de totes mides

Nova

11

PENADS

fustería Inecnica y construccióc litatits

r•.
Tallers y despatx: CLASCAR, 13.
Depósit de atatítS: PLASSA DE JAUME I, 3.
g›§,-- Unica casa montada ab maquinaria moderna
Preu fixo y mes 1iini tnt que,,
eap nItr;t e:isa.
del rnin
FUN11AliIA

CORONES

Promptitut

1)1M,A

TOTS
Ferrccoió

ELS

GUSTOS

Zoonomía

