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Pósits y Caxes rurals
La idea que presidí les reformes introdu
hides a la reorganisació dels Pósits per la lley
de 27 de Juny de 1877, que no era altra, que
preparar la seva transformació en institucións
de crédit agrícola que responguessin a les ne
cessitats dels ternps actuals, ha tingut son total
desenrotllament en la lley de 23 de Janer de
1906.
Per aquesta 's consent que '1s Pósits, llevat
cle la séva dependencia del poder central,s'or
ganisin en la forma mes plaenta als seus fun
dadors, y realisin les operacións que '1s asso
ciats creguin mes beneficioses.Y com que avuy
son indiscutiblement les "Caxes rurals reif

feissikes" les fundacións socials agrícoles que
ab el mínim esfors rendexen el maxim de be
nefici; per axó la lley esmentada, no sols per
met que 'Is nous Pósits s organisin com a
"Caxes rurals", sino que ‘1. Compte del Reta
moso, al donar un model d' estatuts que ser
vís de patró als Pósits, el
"Caxes de Reiffeissen".

calca en els de les

Caxes rurals.—Els tipus mes impor
t,ants de les societats "cooperatives de credit"
en voga en la economia social moderna son
les "Caxes rurals" Reiffeissen y ls"Banchs
populars" de Schulse-Delitzsch.
Les "Caxes rurals" Reiffeissen son socie
tats colectives, a capital variable, que funcio
nan dintre '1 limit d' una petita localitat, prin
ctpalment destinades al crédit agrícola.
Com a societat "colectiva" '1s socis son res
ponsables ab tot el seu haber ysolidariament
de totes les operacións que 's realisin, ab fa
cultat, per lo tant, pera reclamar contra ‘ls de
mé socis.
El capital es "variable"; y segons la forma
més acomodada al pensament del seu funda
dor, els socis no pagan quotes d' entrada ni
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s' admeten aportacións. No obstant son mol
tes les Caxes en que s' estableix una módica
quota pera formar el capital inicial. Els fondos

nen les grans ventatjes de les "Caxes rurals
reiffeissianes";quinesventatjes provenen prin
cipalment, del crédit que les hi dona la res

se ‘ls procura la Caxa mitjantsant "empres
tits" ó "diposits" que reb.
Els beneficis "no 's repartexen"; sino que
s<acumulen en un fondo comú que es "inalie

ponsabilitat solidaria y ilimitada dels socis;
dels escassos perills que presentan, gracies a
la administració gratuita y a la indivisibilitat
dels beneficis que tanca la porta a la especu
lació,y de la facilitat de la vigilancia mútua y

nable y indivisible", axó es que jamay pot
distreurers de la Caxa, yquan es molt cres
cut, s' aplica a obres d' utilitat general, com
per exemple, al foment de la agricultura.
La Caxa no presta sino a condició de que
'1 diner s' emplei en operacións de caracter
professional agrícola, no consentint que jamay
s' apliqui al consum, sino sempre a la produc
ció.
Segons els cassos s' exigeix fiansa perso
nal, pignoraticia o hipotecaria. Regularment
es la de la primera classe.
Els préstams se fan per curt temps, de tres
o sis mesos; y a un interés módich del quatre
al cinch per cent.
La administració de la Caxa, que per fun
cionar d' una manera senzillíssima no pre
senta complicacións, es gratuita. L' únich ca
rrech que en alguns cassos es retribuit es el
de caxer, al objecte de poguerli exigir millor
responsabilitats; pro '1 sou que cobra es una
valor de les
quantitat fixa, no proporcional al
operacións que s' efectúan.
La Caxa rural sol funcionar també com
"Caxa d' estalvis". D' aquesta manera 's fa
cilita la colocació de petites cantitats, s' au
menta ‘1 capital pera ‘ls préstams, y ‘ls bene
ficis tots del estalvi restan a la metexa pobla
ció. Ademés funciona sovint com "Sindicat
no limita ses opera
agrícol". En aquest cas ja
cións al préstam; sino que en benefici dels
associats, adquireix a baix preu adops, llevors,
maquinaria agrícola, etc. y fa que ‘ls produc
tes de la terra cs coloquin a preus remunera
dors.
D' aquestes concises notes, s' en despre

conexement dels prestataris.
D' aquestes Caxes rurals n'existex,en mes
de 30000 a Alemania; n‘ hi ha molts milers a
Austria, Russia y Bélgica; s' han propagat
molt a Fransa, a Italia, a Suissa y a Espanya,y'l
millor elogi que_de la bondat d' elles pot fer
se, es que segons Beck y Cerutti no 's re
gistra '1 cas de que "may ni una sola Caxa ha
gi quebrat, ni may un sol soci hagi perdut un
céntim".

Secció agrícola
El mercat de vins en 1911
Tota la aten eio dels viticultors en el rno
ment present esta fiesada en el moviment que
van a fer els preus dels vins durant J` any que
hem comensat, essent general
opinió de que
van a consolidarse definitivament en una 1.11sa
prou remuneradora pera 'ls eulliters, pera qtte
aquestos s' esinerin mes que may en el conreu
de la vinya y les adobin racionalment. A pro
pósit d` aquesta qüestió ereyém que no sera
per demés reproduhir aqui algunes considera
cions que referents al mercat de vins francés
fan dos periódiehs, «Le Moniteur Vinieole» y
«L` Economiste Européeu».
Diu el primer que la mala eullita de 1910
pot tenir conseqüencies desastroses pera lo
successiu y 's funda t,ti que son molts els viti
.eultors que enguany no han esmersat trevall
ni capital en ses vinyes, dexant aquestes casi
abandonades. La manca de reeursos després d`
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unn setie d' anys desastroeos es sens ilupte la
causa prineipat d• aquesta aheteneió
Lt situació tfel mercat francés ito int variat
respecte ,n prees.
Y cal reconexer que si hc. la cuilitu escassa
es tiit alietent per lii adulteració, aquesta no
pot teuir Itoeli mee que ett petita escala a
leransa, abunt ela falsilleadors son perseguits
tot rigor. lets Sitelieats de vitietetors gas
tatt anyalment un gran capitel eti peiseguir el
frau y .tenen pletle.5 fecultats pera pendrer eu
representació del poder púbtich, les mides con
duhents a que ls productes de la terra no soab

frextu una eompetencia desileyal y ademes
perjudicial pera la salut públtea.
L altre periódich publica algunes xifres
moi tinteressauts referents a ia cullita total en
1910 y
«stocka», resultant de la comple
mentació d' aquelles ab les publicades per
Administració de Contribucions indirectes que
la cullita de vins fraticesa ha sigut casi la
meytat de 1909 y 1 stoek menys de la tneytat.
letostres viticultors deuen pendrer boua nota
aquestos datos; donehs sabut es la infiumt
cia que'l mereat de vins frances te en el nostre.
Tantbé a Espanya s' han abatedonat ttioltee

viaíYes per falta de recursos; també I descon
hort s' havía apoderat de Inolts viticultors,
fentlos inimvar les sulfatades y tots -els trevells
propis cl‘ uu bou cultiu; sabut es que alguns
havíau ja arrencat les vinyes. El resultat de
aquesta inacció ha sigut com es natural uu re
tras considerable en el desetitOtllo del cep,
una inajor rapidesa de la invasioefiloxerica en
les comarques atacades y corn a natural con
aeqüencia una probable disminuaió de Ia pró
xitna cullita.
Tingui en compte '1 vitieultor aquestes ob
servacións y altres que naturaltnent se li acu
diran y fassis cerrech de que la próxima cullita
encara que fos grossa no pesaría en el mercat
prou pera fer envilir els preus, donchs cal con
aiderar que al comensar aquella no hi htture
«stocke›, factor principal de les grans baxes
preu.
Aboném

les vinyes

Qualsevol que liagi fet el trajecte que hi ha
desde la estació de Sant Vicens a Barcelona,
haure observat el ceinul de vagons de fems
qtts hi ha en totes les Estacións del ferrocarril;
aquestes fems van destinats al cultfu do la vi
nya, perque is víticaltors, creyent ab fona
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. Com a nota curiosa sobre la mortalitat a
Vilafranca durant l' any 1910, publiquem els
següents datos que 'ns han facilitat els Arxíus
parroquials de la Vila.
De 0 a 10 anys han
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Total difunts.-77 homes y 66 dones
"
"
De naxements.-66
y 66
donchs
una diferencia de 11 a favor
Queda
dels morts y per lo tant que ha disminuit la
població de Vilafranca.

lissamblea general
de la lissoclacIÓ Católica
En cumplit»ent a lo establert en els estatuts
de la Societat, la Associació Católica celebre
reunió general ordinaria pera donar compte el
Consell directiu de sa. gestió durant l'any 1910.
Presidi J acte el M. Itre. Sr. Dege, y despres de dealararlo obert el Sr President de la
Associació D. Pau Benach, el Sr. Secretari se
nyor Mercader llegí una detinguda y ben
preuada memoria historiant els actesprincipals
realisats per la Associació durabtle'any 1910.
En la impossibilitat de detallarlos, que fora a
Ilargarnos massa, y pera evitar ensemps invo
luntaries ornissións, dirétu tant sols que la im
presió que cause al gran notnbre de socis que
hi concorregueren, fou de que la. gestió del uc
tual Consell dírectíu ha sigut constant y fe
conda en bé de la Associació en particular, y
de la acció social católica en general, sobretot
en lo que 's refereix al importantíssint ram d'
escoles.
La metexa excelent impresió cause la lee tura del estat de comptes feta pel tresorer se
nyor Masamt, puig d ell se '.n desprengué que
durant l• any s' han cobert totes les atencións

ment que 'Is preua enlayrats del vi se sostin
dran pera la proxima cuilita, procuran que
aquesta sia lo mes grossa possible. Tambe sa

de la societat y s' han saldat a més certs deu
tes que gravan a la soeietat a conseqüencia de

bém que molt sovint ébé» els Sr. Serde, Ros
y C.a, itnportanta partides d` adobs químichs
ale els que elaboran uns adobs complerts espe

Llegit l estat de comptes foren varis els
socis que feren ús de la paraula, ja pera detna
nar nIgunes aclaracióes, que les done cotnpler

cials de repits •erectes y ecenómiehs, essent
n hi ha.
gran la detnanadissa _que
.
Creyérn que els adobs quItnichs scin els
adobs ideals pera.obtenirdel Cep el máxiin de
:
rendiment y una producció bena ja al inetelx
any, prineipaIobjectiu.del Vitieultur en les eir
cunstancies actuals del tetereat.de vins.
MEDÍ.
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les obres de reforma del local.

tes la presidencia, ja pera. presentar proposi
cións; algunes de les quals foren acceptades,
entre les que recordetn el nomenament de soci
d' honor a favor del diputat provincial D. F.

Rafols,. per sos trevalls a favor de les Escoles,
y Ireconexement d'un crédit a favor del Rnt.
Mossén Jautne Comella, Rector de la SStma.
Triuttat, que per sa índele especial no anava
continuat en els eptnptes del any passat.

rtíz y

ussó

D. ROftilill Castell, president de la secció
d` Escoles, feu notar la insuliciencia Y propose
alguna reforma del loted destinat ti les mete xes, y a saló d'esbarjo peeet Is jovenets qué 'Is
díes de festa pasean la tarda a la Associaetó.
Li contesta 1 Sr. Benach que lConeell direc.
títi feya ja temps que 's preocupava de lo tue
teix y tenía itt plan format pera 1. engrandi-.
ment del local, petó que a vista de les diticule
tats d' una se tia reforma, potser fora inès
prectich substituir i aetual per un edifici de.

plante; acordantse que un arquitecte dic
taminés Sobre i cost aproximat de les obres, y
filis se
la ttianera de proporeionarse
nova

capital necessari.
Eran quarts de set quan Se done per acabada
la sessió, no sens que avana a proposta del Sr..
de Fehregues se dentanes un expressíti vot
de gracies al Concell directín que li fou otorgat
ab unenim cousentiment y geuerals nplausos.

Escoles

gratuitGs pGra

cbrers

Dilluns passat se reuní la Secció el‘ Escoles
rdespres d' admetres algunes altes en la llista
de socis s' acorde per unanimitat celebrar a fi
de curs un Concurs-examen pera quegs alum
nes puguin demostrar, no tant sols els adelan
tos que en les diferentes seccións han fet, sinó
que també la constancia y bon comportament
que han observat durant els sets mesos que
duraren les classes.
En principi se fixe el 30 d' Abril pera la
celebració del citat Concurs-examen y la dis
tribució de premis pera el 14 de Maig.
Compondren el Jurat: 1.er La Junta cl‘ Ins
trucció 2.0n Els Srs. Mestres Públichs 3.er El
President de I` Associació Católica y 4.rt La
Junta cl‘ Escoles.
Son varis els premis oferts yjuntament ab
els que s' esperan rebrer, se confía 's podren
crear 10 premis ab igual número d' accésits,
els que 's distribuiren junt ab el corresponent
diploma, als alumnes que 's fassin merexedors
ells.
*
Deme dilluns, acabades les vacacións se
rependren les classes, a les metexes hores, o
sigui, de 7 a 8 y 112 de la nit.
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SESSIÓ DEL 4 Jaetee 1911.—Presidí D. Anton
Vinyals, assistint els Si-s. Rafols, Ayxele, Ma
ta, Berger, Mitjans, Ros, Senabre, Martí y
Martorell.
Oberta la sessió a les 930 y donat compte
pel Sr. Secretari clel acta de la anteriorsessió,„_
fou aprobada per unanimitat. Acte seguit s'
acorde procedir per sorteig al nomenament de
vocals associats que deuren d' actuar al dis
eutirse els pressupostos vinents.
Després se va donar lectura al reglament
dels rnatarifes cl aquesta Vila, acorclantse
quedés sobre la taula, pera ser deguclament
estudiat.
Se clone compte del dictamen donat pel Ar
del edifici
quitecte Municipal, sobre l estat

A.
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-Carrer de Grau Pere, n.? 33, en el sentit de ser
ruinós, y ab molt acert l Ajuntament acorda
comunicarho al seu propietari pera que proce
dexi al immedrat enderroch, o de lo contrari s'
orclenal.á a la brigada municipal ho fassi al seu
carrech.
EI regiclor Sr. Ayxelá demana se fassi
,constar en aeta la seva conformitat ab I acort

molt interessants en la vida del honorat
y al
tres de relacionats ab la historia de la
Iglesia.
La festa tindra lloch durant i octava de
Corpus de 1 any que comensa y els treballs,
que poden redactarse en qualsevol llengua,
tenen d' enviarse per tot el 15 de maig al Rec
tor del Colegi de Corpus Christi,president de
la Comissió del Certamen.
•
(‘•

prés pel Ajuntament, sobre l aument del arbi
rri municipal sobre'ls toc•inos. A la cuenta
algú
havia tingut interés en fer correr, que éll ha•
vía dit que de trobarse al frente cle l Alcaldia
410 hauría aprovat tal aument.
•La Comissió de consums diu que 's proposa
publicar un manifest pera que conegui tot Vi
lafranca el per qué va acarclar 1 aument de 3
,céntims y mitj per Kilo de toçino, o sigui, 1
-céntim y 3 maraveclisos per tet:sa.
Axis •s administra!
A les 12 cle la nit s' axeca la sessió.

Dimars passat foren posats en llibertat, els
tres individuus detinguts ab motiu del robo
perpetrat fa pochs dies en la Lliga Industrial
d' aquesta Vila,
Q,•'s
El día 2 de Febrer, festa de la Purificació
de Nostra Senyora, celebrara la
Congregació
de S. Estanislao sa inauguració oficial, al matí
ab una Comunió general y per la tarda ab una
solemne yetllada literari-musical al saló d' ac
tes de nostra Associació.
6"
lissocials

NOVES
Ab motíu d' aquell solt publicat en el nú
mero passat sobre '1 descans dominical en les
Farmacies, hem rebut comunicacións d' algu
nes d'elles dientnos que llurs dependents son
tractats ab tota caritat y justicia y que son
degudament retribuits.
No duptém pas que lo expressat es cert no
sols per lo que fa referencia als nostres comuni
cants sino tambe a les demes Farmacies de Vi
lafranCa; pero no obstant, insjstím en la conve
niencia d' establir 1 esmentat torn, tota vegada
que 's deu considerar just el descans inclós
pels metexos farmacéutichs desde 1 moment
que tractan d' establirlo els de Barcelona a
imitació dels de Sabadell, Tarrassa, Mataró y
Vilanova, yfins els metexos de Vilafranca ho
han intentat ja avans d' ara, segons manifesta,
•
un dels aludits comunicants.

C!2,

Pera solemnisar el tercer aniversari de la
gloriosa mort del BeatJoan de Ribera, s' ha
organisat a la ciutat de Valencia un notable
certamen literari baix la presidencia honoraria
dels arquebisbes de Valencia y Sevilla y del
Vicari Capitular de Badajoz. En el cartell que
hem rebut hi figuren 30 temes sobre punts

Dimars passat a la matinada morí a Pachs
havent rebut els Sants Sagraments, D. María
Suriol Vda. de Batlle, mare de nostre estimat
amich el virtuós y diligent ecónom del Poble
éll com als
Nou, Rnt. Dr. Pere Batlle. A n'
seus germans,germanes y demés familia trans

de

.17

IED §—

Portland

Grazier

belegaci0

Segurs

Joseph

C)

4C

Cal

del

~1,0a
r_t"eia
0121.

DZ LA.

IVIENTS

ere118

?anch

1y11A Feliu

13..pit

hidrulica

de vida

C:

Vitalici

PÀcquefort

Lent

d

Espanya

Rendes vitalicies

-21ambla òe
"
940'

T fliiiici111 Pable Cillath"

En la sessió que celebra ahir la Junta de la
Lliga contra la Mortalitat infantil de Catalu
nya, baix la presidencia del doctor Paradell,
fou proposada pel seu delegat, el doctor Sala,
metge de Vilafranca, laJunta de senyores que
han de formar el Patronat de vigilancia del
noy y educació de mares d' aquella comarca y
havent sigut acceptada, foren nomenades; Pre
sidenta, donya Francisca Llorens de Comas;
vis-presidenta, donya Ernestina Rafols de
Graells; tresorera, donya Isabel Vila de San
tacana; comptadora, donya Antonia Graells de
Cafias; secretaria, donya Ja.sepha Carbonell
de Grases; vis-secretaria donya Amelia Rafols
de Ayxela, y vocals, donya Elisenda Mir de
Macia, donya Ramona Sarda, viuda de Sarda,
donya Antonia Cortina de Güell, donya Rosa
Martorell, viuda de Munné y les senyoretes
Elisenda Macia y Mir y Concepció Sala y
•
Marcé.

Hem sigut atentment invitats a la vetllada
literari-musical que la societat choral Monte
pio El Penadés ha celebrat aquesta nit passa
da. Ne parlarém al próxim número.

1..•i-P1100.11
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A tots els que tingan interés en que •Is hi
sigan retornades les quotes satisfets, se 'Is
prega rine •s dirigexin sens tai dar a D, Geroni
Camps, earrer d• en Duran y Bas (varis Go bernador)

nostra Senyora, núm. 5k
•

4P4.
fr4P

251,

rr,

metém la expressió de nostre més sentit con
dol y preguém a Deu pèr 1 anima de tant bon
dadosa senyora. R. I. P.
Nostre estimat amich en Ricart Fortuny de
Dalmau ens comunica que ha obert son des
patx de metge al carrer de la`Parellada n.° 33.
Li desitjem forsa parroquià y gran acert en
exercici de la seva carrera.
Enguany han sigut molt pochs els pesse
bres que han pogut visitarse en nostra vila.
Fora dels de 1 Hospital y Sant Elias no tením
noticia d' altres. Ha sigut molt visitat y es ob
jecte d'unanims elogis el del Sant Hospital per
ses colossals proporcions y artística distribu
ció, produint excelent efecte sa perspectiva
panoramica.
S' estan activant les obres que desde fa al
gun temps se venen fent en nostra Estació
Enalógica.
Per son aspecte extern podem avansar a
nostres Ilegidors que tant prompte quedin po
sades les rexes dels ventanals produira un bell
efecte.
Del interior ne donarem compte, tant aviat
corn nostres ocupacións ens permetin visitar
ho, acceptant l oferiment del ilustrat Directorx
ingenier Sr. Mestres.
Les funcions teatrals que s' han celebrat
en aquestes festes al Colegi de S. Ramon han
atret a dit centre numerosa concurrencia que
ha aplaudit lajustesa dels alumnes en la repre
sentació de llurs respectius papers.
El Comissionista de tota conriansa de Vila
franca del Penadés, Roch Arayo y Rodó, se
cuiclara de cobrar pensions cle censos, de com
pres y ventes de tinques y de colocar diners a
préstam ben garantits.
Fa díes que estém "disfrutant" d' una tem
peratura glacial. Alguns díes hem arribat a dos
y tres graus sota zero a la sombra. A pesar de
la cruesa de la temperatura no 's desentrrotIlan
enfermetats malignes, gracies a que '1 temps
se presenta sech.
GM4
(.51 iz
Recordém a les persones que tenen impo
sicións a la Caxa d' Estalvis la obligació de
presentar les Ilibretes pera la aprobació del
saldo. També recordém que avuy tornaran a
repenclrers les operacións d'entrada y sortida.
,„G-)
Excitém el zel de nostres autoritats pera
que procurin rapiday eficasment netejar nostra
vila de la pandilla de pillets que s' ho ha pres
•
com a camp d' operacións. Perque passa ja de
mida la freqüencia ab que sovintejan els atra
cos y robos mes descarats.
La antiga y acreditada casa en el ram de fer
retería de nostre particular amich D. Joan Ca
sas (Sedassé) ha ampliat son negoci adquirint
un nou y espayós magatzém al carrer dels Fe
rrers n.° 3, ahont hi trovaraq públich un com
plert y abundant assortit de ferretería, quincà
lla, batería de cuina, vidres plans, tot a preu
fixo.
(9'
NAXEMENTS DE LA SETMANA.—Remey Feliu
yCamps.
nton a Miret yJuvé.
Jrnp. Esleva.—Vilafranea.
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JSALES NATUI1ALES

LA

DE

TOJA

Extrsidas pur evaporación en el vacio, de 1aS agnaS m inerales na tu ra les
de LA TOJA. Las nias mineralizadas y terrnalizadas del mundo, en -su clase
Se rinplean, con éxito insuperable, para la prepr.ración de bafios é domi
eilio, para combatir la escrOftlitt, tuberchlosis de los hnesos, raquitismo,
linfatismo, afecciones propias de Ii Innjer, nettra'stenia y dibilidad general.

Poderosamente antiséptico. Ei mejor jabón de tocador. Este producto,
de tollette se ha popularizado no
por sus excelentes cualidades curativas y
oolo en España, sino que tambien en Inglaterra y sus colonias yrepnblicas
Americanas.
1tispanoDe venta en farmacias, drognerías, perftnnerías, Casas de bafios, etc.
de LA TOJA en Cataltifia: D. J. Ramon
Representante general de los productos
Ballester, Riera Alta, 54 y 56,-1.•—BARCELONA.
Al por mayor en Barcelona: Sres. ijos de J. Vidal y Ribas, Vicente Fer
xer y C.', S. Banns, Ramon Monegal y Nogués,_ Dalmatt y Oliveres, J.
Thiach yC.a, J. Viladot, Salvador Andreu, J. Segaln, Riudor y.Parés, P. Sa
rra, J. Forteza, Serra y Valls y Antonio Serra.
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Carrer de Santa María, número 8.--VILAFRANCA.

Aquesta casa, montada ab tots els adelantos moderns, parti
cipa al públich, que eu ella hi trobarki baguls de totes classes
desde ‘1 mes senzill al de mes gran luxo, tots a preus reduhidí
ssims, poguent assegurar que hi trobarki una rebaixa d un 25
d' aquest article.
per 100 als demés establiments

Gran. varietat
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CORONES.
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DE SAN ISIDRO EN VENTA DE BANOS.

ÇOMPETENCIA
del Penadés

importants

13-20-Despatx ab exposiciò permanent-Ferrers, 10

V111AELIANGA

PENADÉS

DEL

Kir ,4rr-t

t,p,

MENA

y montats ab els últims adelantos
Goneral Prim,

Los Religiosos Cistercienses

Uiena y Cadires

SENS

TALLERS, els

ANY

Pesetas
PAQUETES PASTILLAS
marca. Chocolate de la Trapa. 400 gramos.
14, 16 y 2-1
1,25 1,50 1:75, 2 y2,50,
2.3 marca: Chocolate de Familia. 460 » . . 14 y 16
1,50 1;75 2 y2,50
3.a marca: Chocolate Económico. 350 » . . 16
1 y 1,25
Elaborados según fórmula aprobada por los Laboratorios Químicos Municipales de 14
drid, Pamplona y San Sebastian.—Cajitas de merienda, S pesetas, con 64 raciones. Descuen
tos desde 50 paquetes. Portes abonados, desde 100ipaquetes, hasta laestación mas próxima.
Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. No se cara nurica el embalaje. Se hacen ta
reas de encargo tlesde 50 paquetes. 11 detall, Principales ultrarnarinos.
tr: ••4..,.•,-zt.,'rNik..4r :4,.."' .6. ,.' .@ ,'''';:a..g!" ••'4,..45- cla •••""'"Tz;:./.'" "'%2k..4"-"ek.""r"Fia.gra.A'r
....., t:!!..w"....a..-.4,...•' ‘:•.- ..v, ...livi!N...r.,,
kb...ai,....•./- '‘!• •
1411
Ao•
kft)

'13,10
%,.
koo'

PER I). ANTONI

ex-profes§or de

C.ASAiS

Teneduría de Llibres y
1cul Mercantil del Ins
titut Obrer Barcelonés

Ensenyansa complerta teórich-prnctica de Teneduríade Llibres per par
tida doble, Calcul Mercantil, Reforma de lletra, Lletra redondilla y Or
tografia
CLASSES DE 8 A 9
Rarabla de S. Fran.cesch,

MÉtodo especial del professor pera la ensenyansa.

Carrer dels Ferrers. 6
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Preus increibles
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MONTANESA

-LA

Tienda de Comestibles de ISIDORO ALMIRA

0‘
tiO
0.14

Calle de San Juan, 6.— VILAFRANCA DEL PENADÉS.

En este establecimiento encontrarn su n11me1os?.1 clientela y
el público en general, grande surtido de turrones y barcrul
llos de todas elases, cotno tarobien vinos, licores y cham
pagnes.
@Oi
AderUts acabo de recibir el acreditado choeolate Milka
Suchard (Suiza) de leehe y avellana.
Recibo Ggua de San Ci1ario semanalmente.
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