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sis,havent els seus fundadors suscrit un capital
de 141,569 pessetes, y sobre d'ell els hi ha do
nat la Delegació Regia la important suma de

inde
que al menys se respectés "la llibertat y
no
pendencia de les societats agrícoles que
del
institut Na
volguessin solicitar préstams

perar la seva regeneració la decayguda agri
cultura nacional, no son antitétiques ni laboran
en ruinosa competencia; sino que confraterni

495,350 pessetes, que equival a 350 pessetes
de subvenció per cada 100 que ls associats n‘
han suscrit. Durant el meteix periodo de
temps, dels Pósits antichs se n‘ han reorgani
sat cinquantaun, y 1‘ Estat ha acudit a subven
cionarlos ab la cantitat de 1945,00 pessetes,
aumentant axís ab mes d' un 257 per 100 les

cional"; y encara que no va lograrho, obtingué
de diferents senadors la promesa, de salvar
de
aquella llibertat y independencia per medi
rahonades esmenes al projecte.
Está convensut el Sr. Chaves Arias, y ab

sades per un ideal comú, marxan imralelament
per assolir el benestar de la classe pagesa y
solidar els vincles socials de la metexa.
Mes, si son idéntiques en la seva finalitat,
no ho son en quan al seu origen ni en la seva

75,641 pessetes ingressades per suscripció.
Aquestes ventatges y altres de caracter
processal que cl favor oficial otorga als Pósits,
els fan a primera vista de mellor condició que
les Caxes rurals. Mes si 's considera que tal

forsa impulsora. Una y altra 's desplegan en
el sí de la societat y d' ella 's nudrexen. Pro,
mentres les Caxes pel seu naxement y organi
son instituts netament socials, lliures de

protecció es a costa de la seva autonomía, y
de
que 1‘ Estat no sempre guarda ‘1 respecte
gut als interessos socials; que 1‘ Estat modern
te marcada tendencia a absorbir a la metexa so
cietat, y qué ‘ls horitzóns polítichs se presen

t;ikstións sulais
Pósits y Caxes rurals
Aquestes institucións de crédit, que com
dugues corrents fecondes van extenentse enca
ra que paulatinament, y de quines n‘ ha d' es

sació

tota subordinació al engranatge del Estat; els
Pósits naxen dependents del Poder polítich
les
que ‘ls tutela durant tota sa vida. Axó es,
Caxes fruexen de plena autonomía y ‘ls Pó
sits, no.
Aquesta es la s&va única diferencia; pro
ella importa també distinta consideració per
de la seva
part del Estat oficial.Aquest a cambi
llibertat, dispensa als Pósits la protecció mes
decidida.
Axís com les Caxes pera la formació dels
seus capitals no tenen altres fonts d' ingrés
que les quotes dels associats, els donatius y
llegats particulars, els préstams que realisan y
‘Is beneficis resultants de les seves

operacións;

els Pósits,ademés d' aquests medis, reben com
a fondo inicial la suma que ‘Is hi proporciona
la Delegació Regia dels capdals procedents

ell la major part dels que han cooperat a fun
dar a Espanya les mil y tantes Caxes de crédit
mort
popular avuy florexents, que fora la seva
posarles sots la dependencia del poder central.
En aquest sentit estimem també preferibles
les Caxes als Pósits; sense, empró, que axó
Pósits y si,
signifiqui que no deuhen fundarse
Caxes rurals. No vol dir sino; que alli ahont
sigui indiferent crear un o altre de dits insti
tuts entenem mellor fundar una Caxa; pro
ahont sigui mes facil organisar un Pósit, no
deu dexar de fundarse.
En poques paraules: ans que res, Pósits;
ans que Pósits, Caxes rurals.

tan cada día mes tenebrosos; facilment se de
canta la preferencia envers les Caxes rurals,
malgrat sigui la seva vida mes treballosa.
Axís s' observa entre ls sociólechs de nos
tra terra que no viuhen dintre les esferes gu
bernamentals. En general aquells que inde
han
pendentment de tota influencia política
format el seu esperit en plena atmósfera social,
escullir
quan se troban en el cas de poder
entre una Caxa y un Pósit, votan en favor de
la primera, no per altre motíu, sino perque no
‘ls mereix plena confiansa la ingerencia del

En pro de la educació
Ha arribat a nostres mans el primer núme
ro d'una interessant y oportuna publicació que
veu la llum a Bareelona, y quo creyém útil y
fins necessaria a totes les persones que 's preo
eupan del traseendental problema.de la educa
ció de la joventut.

Estat en aquesta funció important del ordre
económich social.
Per axó 1 més gran propagandista de les

de la liquidació dc antichs Pósits, y facilment
obtenen importants subvencións del Gobern.
Ab tot axó no poden comptarhi, avuy per
avuy al menys, les Caxes rurals.
Desde I 4 de Febrer de 1908 al 30 de Ju
liol de 1910 se 11( han creat a Espanya setanta

El títol y sub-titol de la publicació, senya
lan plenament 1 objecte a que vé destinada y
`Is noms dels directors y colaboradors de la
ntetexa son prou garantía pera augurarli resul

Caxes sistema Raiffeissen,D. L. Chaves Arias,
quan al 8 de Juliol del any prop-passat, el Mi
nistre de Foment Sr. Calbetón present al Se

tats positius y ventatjosos en el vast eamp
educatiu.Setitula«La F,ducación Hispano-Ame
ricana» revista mensual de pedagogia teórica

nat son projecte de lley sobre crédit agrícola,
en quin projecte quedan sotmeses al lnslilut
Nacional de Crèdi 1 les Caxes rurals, acudí tot
seguit a la defensa de la seva autonomía, pro

Y practica, y te per directors persones tant
competents corn el Rnt. P. Ruiz Atnado, D.
Ruí-1 Blanco, Subdirector de la Escola Superior
del klagisteri d Espanya, y 1 Dr. 1). Eduard

curant recabar de la Comissió dictaminadora,

vistu
DE

VENDA:

En la IMPREMPTA de

JOSEPH

ESTEVA

ammiu

2 — A CrIO
Junté, Director del Colegi de S. Isidoro de
colabOranthi firmes tant prestigioses com
la de R. Carbonel, y D. Andreu Manjon, Pbre.
Fundador de les Escoles de 1 Ave-Maria, de
Granada .
Que lti instrucció de la joventut 'es el pro
blenta capital d avuy- pera assegurar el pro
grés y la pau social de dema, es cosa adinesa
axó l afany y
y sestinguda per tothom y per
sacrifici dels que s preocupa,n del bé del poble
en fundar escoles diurnes y nocturnes pera fer
la instrucció assequible a tots.
Mes pera que de les escoles se 'n pugan es
perar fruits de pacificació social y ennobliment
integrà1 dels alumnes que hi concorren, deuen
essereminentment educadores, deuen tenir per
norma formar homes conscients de sa dignitat,
suficientment educats pera fer bon us dels co
nexen3ents adquirits a la escola, donat el co rrornput inedi ambient. ,social en que han de
viurer sortint de la escola.
Traduint paraules de la tnetexa Revista di
rém que ella vol anar v. l'ennobliment de la es
eola per Pennobliment del mestre, ennobliment
moral, pedagógich, social, económich, perque,
hi ha que desenganyarse: la ecola no Ja acre
ditan, y engrandexen els arquitectes construint
magnifichs edificis y fins pa,laus,sino el mestre,
perque alli hi ha una bona escola ahont hi ha
un bon mestre, una gran escola, ahont hi ha
un gran mestre, mal que sia el pobre edifici, en
mitg del camp.
Vol anar a la moralisació, a li instrucció, a
la regeneració de nostre poble, yper axó, per
apartarla de tota apariencia de partit al plane
jar la organisaeió de la Revista ha renunciat
les ventatges que resultan de la direcció im
personal, establint un directori triple, en el
qual s' hi trovan representats el magisteri ofi
la ensenyansa lliure seglar, y la de les
congregacións docents acreditades ab brillant
historia.
El preu de suseripció anual a «La Educa
ción Hispano-Atnericana» es de 3 ptes. v 3`50.
per corresponsal.

.

18 rAndelora
Es la Candelera la festa de la Puríficació
de la Mare de Deu. La lley jueva manava a la
dona que als 40 díes cl` esser mare havía de
purificarse, consistint aquesta ceremonia en
consagrar al Altíssimel fill primogénit y ofe
rirli el preu de son rescat que pels matrimonis
pobres era 1 oblació d' un parell de tortres o
colomins y 1 entrega de cinch cicles.
Pera obehir, donchs, les Ileys y seguir les
costums, Joseph y María anaren al temple de
Jerusalém y presentaren 1 Infant Jesús al vell
sacerdot Simeó qui hagué una gran alegría de
véurel y axecantlo en sos brassos entona
aquell himne que canta la Iglesia:Ara, Senyor,
ja vostre servent podra morir felis, com li va
reu prometre; puigja han vist els meus ulls al
Salvador del mon, aquell a qui haveu destinat
pera esser, devant de tots els pobles, llum que
ilumini als Gentils y g-loría de vostre poble de
Israel. Pera seguir les sagrades petxades de la
Mare de Deu, la primera vegada que surt de
casa la,dona cristiana al tenir un fill, es pera

anar a la Iglesia a rebre sa benedicció especial.
Se fa difícil entendre com essent tota pura
la Verge Santíssima y havent concebut per
virtut de 1Esperit Sant, hagués de passar per
sa purificació, de la metexa manera que fos
precís embellir una cosa tota herntosa; mes,
com havém apuntat, y pera donar cumpliment
a les profecies, la Verge volgué respectar la
ab aquest acte un
lley de Moisés, llegantnos
preuat exemple de la seva gran humilitat.
El símbol mes gran de depuració es el foch
de nos
emprat no solzament en les ceremonies
tra Iglesia sino també en les de les primitives
1
idea
d'una
religións y perxó quans' ens acut
purificació pensém en el foch com agent princi
de
pal. Axís s' explica la costúm immemorial
•
repartir candeles en la missa d' aquesta sode
l
evangeli:
lemnitat y encéndreles a 1 hora
devant
de
de
nostres
Deu,
pera purificarnos,
culpes y males inclinacións.
ANICET QUEROL.

là.`ItEIh
El poetaq buscá son ideal, y aquest li surtí
temerosament a son pas. d.Cóm no, si un poeta
sempre ‘1 canta y ‘1 publica arreu, arreu, no
quedantli res en reserva, en secret?
* *
El día tardoral el poeta cant, sublinA son
bell ideal, enmullera", trobant la que devía es
timarlo, acompanyarlo pel trajecte de la vida.
* *
Poeta y amor, enllassaren llur existencia,
suaument, suaument, ab llassada que sols la
mort deslliga, y encara
* *
L' enmaridarse un poeta és acontexement
que traspassa les fites de lo vulgar, de lo co
mú, de lo corrent. De matrimonis n‘ hi han a
diari, pero, no d' un poeta, y aqui es lo ex
traordinari, que ell trobi l ideal que en llurs
composicións publica y canta.
***
La muller del poeta s' hi ha de semblar de
tal manera ab aquell pera que's compenetri de
llur espiritualitat tant publicament cantada
Ha d' esser diferenta que les altres dones
Ha d esser una vera muller de poeta.
*
La violeta que ‘ls ha vistos contraure son
Ilas matrimonial, nestá, més que contenta, re
gositjada de la nova matrimonial del poeta,
fent vots pera que duri llur benestar, llur fe
licitat epitaMmica.
***
¡Poeta! Síes felís en-ton nou estat, fent re
viure, empró ton recort cantantnos belleses
espirituals, hermoses, suaus, curuilertes de
tranquila idealitat esperansadora
RAMON PUIG Y BOSCH.
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Vilairanquí

Segón Concert

Ab un plé a vessar, puig foren moltes les
persones que no poguentse inquibir en cap de
les dependencies, tingueren que entornarsen,
se celebrú dijous passat en la Acadernia Artís
tica "La Violeta" el segón concert ab que nos
tra primera entitat musical, se volgué clonar
a conexer, lluhint una nova secció, la de se
nyoretes, que junt ab les seccións de noys,
noyes y homens, forma un conjunt artístich de
veres.El seu director En Francisco de P. Bové,

PIANOS Ortíz y Cussó

pot estar plenament joyós al veure sos propó
sits manifestats en l'anterior Concert, realisats
al peu de la lletra y li recomanem procuri no
dexar decaure l entussiasme de les novelles
cantayres que demostraren art y gust en quan
tes obres ejecutaren.
A les 9 y112 en punt, com estava anunciat
dona comens a la festa, interpretantse magis
tralment la fantasia "La Bohemel per la or
questa: La Catalana. A seguit les seccións de
noys y noyes cantaren les cansóns populars
del mestre Marraco, "Lo Cirerer", "L' avaro"
y "Sota-sota cambra", repetintse pels noys el
"Rataplim! Rataplam!" d' en Frexias que com
en 1 anterior concert agrada rnott.
La gentil professora de piano Srta. Junyent,
junt ab el Quintet Penadés y acompanyats en
armonium pel Sr. Bové, varen interpretar
Obertura de Mozart, titulada "Las bodas de
Fígaro" ab una armonía tal que feren batre els
cors de quants inteligents 1 escoltaren, per
lo que al acabar, el públich corona 1 obra des
mestres ab xardorosos aplaudiments, acabant
se la primera part del programa cantantse per
totes les séccións del Orfeó "Sota del Olm" y
"Tirant I art" dels mestres Morera y Goula
respectivament.
En la segona part s' executaren per 1 or•
questa,la fantasía de cornetíns"Las Camelias";
"La nit de Sant Joan" y "El Pomeró" per les
seccións de noys y noyes y unes cansonetes
populars, originals de la clistingida escriptora
D. Carme Karr, que porten per nom "Cansó
d' Abril", "Vesprada" y "Cansó d' esperansa"
en les que la secció de senyoretes demostraren
lo molt que han fet en lo difícil art de la músi
ca gracies a sa constancia y a la de la seva
professora Srta. Junyent, tenint que repetir
últim número pera correspondre d' aquest
modo a 1 ovació que 'ls tributa al acabar el
públich.
La pessa "Marche des petits soldats de
plomb" d` en Pierné ejecutat magistralrnent
per instruments de corda, piano yarmonium,
tambe la feu repetir el públich, degut a la aca
bada execució que sapigueren donarli llurs
executants,acabantse la vetllada cantantse per
Orfeó Vilafranquí "La gata y en Belitre"
d' en Pujol y "Patria Nova" d' en Grieg.
El públich en sortí ben impresionat al aca
bar el Concert y desitjós de que 's repetexi
semblant festa ab frequencia.
A tots els que prengueren part en la mete
xa y d' un modo especial al director Sr. Bové
yprofessora Srta. Junyent, nostres entussias
tes felicitacións, recomenantlos que el próxim
Concert procurin donarlo en local mes espayós,
a fi de que nostre públich que demostra dijous
passat, interessarse pel conreu de la música,
no vegi defraudades •les seves esperanses assis
tint a una festa y devent de entornansen per
insuficiencia del local.

solos

gratuites pera

obrsrs

La última conferencia que 's dona dijous
passat als alumnes que concorren a n'aquestes
Escoles, va versar sobre '1 quart Manament de
la Lley de Deu, encarregantse de la metexa el
Beneficiat de la Parroquia de Sta. María, Rnt.
D. Joseph Rodón. Explica als joves alumnes la
gran consideració y respecte que antig-uament
tenian els fills envers als pares, citant a al
guns prínceps y Reys que desendían del tro-.
no y ne feyan ofrena als autors dels seus díes,
quant aquets els honraven ab la seva visita.
Feu un paréntessis ab la societat actual y del
contrast que resulta ne feu molt acertadainent
un dels principals motíus del gravíssim males
tar social que patim avuy día, acabant per re
comanar alsjoves que estimin y obeexin en to
tesccasións als seus pares.

ACCIO — 3
Ens es simpatica la noticia d' aquesta festa,
per esser tota ella obra del element mes jove
de la Associació, car no solzament es d' ells la
iniciativa, sino que la execució tant literaria
com musical serà a carrech d' elements de la
propia secció.
Vindrà també un jove orador congregant
de Barcelona, qui cns portarà la veu y la re
presentació d' una congregació germana.
Se repartiran invitacións.

110TES MUINKIPALS
SESSIÓ DEL DIA 23 DE JANER..
Ab assistencia de la majoría de regidors
obri la sessió el Sr. Vinyals aprobantse tot se•
guitP acta de 1 anterior.
Se dona per difinitivament arreglada la llis
ta de majors contribuyents que deurnn en son
día nomenar els compromisaris pera la elecció
de Senaclors.
S acorda a proposta de la Comissió 1.a de
Foment denegar la petició formulada per D.
Pere Colomer pera ampliar el portal de II ur
casa, del carrer del Sol.
Se Ileg,eix una solicitut de D. Ramón Mari
1110n pera instalar un electro-motor, y a tenor
de lo que prevenen les Orclenanses Municipals
se disposa ferho públich pera conexement del
vehina t.
Passa a la Comissió 1.a d'Hisenda, un comp
te de 1 Electra Vilafranquesa.
S' autorisa a D. Miquel Guitart pera colo
car una barana al terrat de la casa que pos
seheix al carrer cle S. Antoni.
Pera representar a 1 Ajuntament en la reu
nió de vinaters que tingué lloch ahir, se delega
al regidor Sr. Ros.
També acorda passés a la Comissió 2.a de
.Gobernació pera son. detingut estudi, un regla
ment pel que 's regexen els Pósits.
Finalment el Sr. Secretari va llegir un res
pectuós ofici de la Societat d' agricultors d' a
questa Vila, en el que 's felicita al Ajuntament
per haver establer la taula reguladora de carn
-de porch en els baxos de la casa comunal, be
neficiant al públich en general, en cantitat y
-calitat, acordantse veure ab gust semblants de
mostracións. Per nostra part • afegirém que
semblant actitut, 1 aprova sense escepció tot
Vilafranca. •
A les 10 y 112 s' axeca la sessió.

r4.•?).
Ha obert son despatx d' advocat a Tortosa,
nostre amich y company de redacció 1 entus
siasta propagandista cristià en Joseph Faura
Elíes. El felicitém tot desitjantli moltes pros
peritats.
S,e traslada ab
Tenda de Confeccións
Constitució, 2 yFerrers,
Pera mes informes, a

bones condicións la
de la Plassa de la
1.
la metexa casa.

Definitivament el día 1.er de Febrer s'
efectuarà 1 inauguració del nou y restaurat
edifici que pera servir d' estació, ha fet la
Companyía de Ferro-Carrils en aquesta Vila.
L' edifici en general està montat ab tot luxe
y comoditat pera ‘ls viatjers cridant la atenció
la varietat y riquesa de sillóns destinats a la
sala de 1.a construits per 1 acreditat ebanista
D. Jaume Mercader.
El propietari del Restaurant D. Joseph Ca
talà, introduirà grans reformes, de les que 'n
donarem compte en el número vinent.

Hem rebut la visita de nostre confrare "Li
bertad" Setmanari Regionalista de Tortosa, al
que hi colaboren, segons hem tingut ocasió de
veure, els mes valiosos elements de dita
ciutat y ab el que gustosos establim el cambi.
iLlastima que no 's decidexin a escriurel
4
en nostra estimada parla!

Secció d' Estalvis de la Associaele Catòlica
Día 22 de Janer
. Ptes. 751‘35
Imposicións 64.
2.
27‘25.
Reintegres
Llibretes noves 6
Hores de despatx: diumenge, do 3 a 5 tarda:
El Secretari, Llnis Pi5ana.
Se recomana a tots els imponents, la pre
sentació de sa corresponent Ilibreta, pera com

— Se

neeessitan aprenentes pera la
perruquería de D. Joseph Farreró.

probarla.
De la casa Serdà, Ros y C.a hem rebut un
cartell en forma cl‘ estrella tirada a varies tin
tes indicadora de les barreges que 's poden
fer en els adobs químichs.
Es ci‘ aplaudir la activitat que desplega la
referida casa Serdà, Ros y C.a d' aquesta lo
calitat, en la divulgació dels principals cone

NOVeS
La vetllada que la congregació de S. Esta
nislao tenía anunciada pel día 2 de Febrer,
s' es trasladada pel següent diumenge día 5 a
la tarda.
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xements técnichs que tants profits poden re
portar als propietaris y en general a la agri
cultura.

Ba,nch Aragonés—Scció de Quintes
Domicili
ZllllOgri
Inscrita en el Registre Oficial del Ministeri
de Foment, autorisada per Real ordre de 8 de
Juliol de 1909, y ab dipósit de 200,000 ptes.,
màxim exigit per la vigent Lley de Segurs.
La més antiga de les Societats Anónimes
que han implantat el Segur de Quintes en
condicións ventatjoses pera 'Is assegurats.
Per detalls a la Subdirecció pera Catalu
nya, Lauria, 10-Barcelona, o al Agent a Vila
franca, ROCH ARAYO, Pou de la Pina,-20.
Dimecres passat va contraure matrimoni a
la parroquia de Betlem de Barcelona, nostre
particular amich el conegut propietari D. Jau
me Bertran yJaner ab la agraciada y virtuosa
senyoreta D.a Concepció Moliné y Santacana,
filla de D. Narcís Moliné, metge que havía si
gut de Viloví y Vallirana. Nostra més coral
enhorabona.
Hem rebut un artístich cartell anunciador
de les solemníssimes festes que 's celebraràn
enguany a la ciutat de Valls el día 2 de Febrer
ab motíu del desenari de la Mare de Deu de
la Candela.
Noy que sapiga llegir y escriurer o de
pendent: se necessita pera un despatx.
Donaran rahó a la Imprempta d'aquest pe
riódich.
En atent B. L. M. ens comunica 'I Sr. Di
rector de la Estació Enológica que s' ha de
proveir per concurs una plassa de mosso de
Laboratori, ab l haver anyal de 1250 ptes.
Els aspirants han de reunir les següents con
dicións:
1.a Esser espanyol. 2.a De bona conducta.
3.a Tenir aptitut pera 'I carrech demostrada ab
haver servit un any o mes en algun Laborato
ri agrícol y ab preferencia enológic.
Les solicituts seran admeses en la Estació
Enológica fins al 10 de Febrer.
Ahir al mitjdía tingué lloch al Centre Agrí
col una reunió magna de viticultors pera trac
tar de i establiment definitíu de la "Unió de
vinyaters de Catalunya" corporació professio
nal pera '1 foment y defensa dels interessos
agrícols de Catalunya, especialment pera evi
tar la falsificació dels vins.
Parlaren els Srs. Bernadas, Marqués de
Camps, Zulueta, y altres distingides persona
litats en agricultura essent llurs manifestacións
acullides ab mostres d' aprovació que fan es
perar serà prompte un fet el fi que 's perse
gueix.
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Z)e nostra Senyor, núm. 5k
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Pianos "Chassaigne Frères"
---Perqué son millors que la millor marca?
---Perqué no s' esquerdan?
(4-4
Alguns amatenrs de la bona música, se
proposan organisar un selecte concert que
executarà la genial artista del piano y clavi
cembal Wanda Landowska, el dijous prop-vi
nent, al saló de sessións de Cà'
Serà una vetllada íntima que dexarà un
bon recort a Vilafranca y a la que hi assistiran
les families mes distingides de la població.
la sefinana. —Montserrat
Nazzornents
Martí y Parera—Josepha Catasús y Mercader.
Obits.—Vicenta Guasch y Freixedas.
hnp. Esteva.— Vila franca.
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LA

TOJA.

Extraídas por evaporación en el vacio, de lns aguas minerales naturales
de LA TOJA. Las mas, mineralizadas y termalizadas del mundo, en -su clase.
Se emplean, con éxito insuperable, para lu preparación de bafios tdonti
de los huesos, raquitismo,
cilio, para combatir ln escrófula, tuberculosis
•lin fa tismo, afecciones propias de la in njer, nenrastenin y dibilidad general.

Poderosamente antiséptico. El mejor jabón de tocador. Este producto,
de toilette se ha popularizado no
por sus excelentes cualidades curativas y
solo en Espafia, sino que tainbien en Inglaterra y sus colonias y repúblicas
hispano-Arnericanas.
De venta en farmAcias, droguerías, perfumerías, Casas de befios, etc.
de LA TOJA en Catalufia: D. J. Ramon
Representante general de los productos
Ballester, Riera Alta, 54 y56,-1.°—BARCELONA.
Fer
en
Barcelbna:
Sres.
Al por mayor
Hijos de.J. Vidal y Ribas, Vicente
rer y C.', S. Banús, Ramon Monegal y Nogués, Dalmau y Oliveres, J.
1. Sa
J.
Riudor
Parés,
J.
Viladot,
Salvador
Andreu,
SegalA,
y
•Uriach y C.a,
rrA, J. Forteza, Serra y Valls y Antonio Serra.
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TOJA- Curan j cullan las aleccions tIIaPic1
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Carrer de Santa María, número 8.--VILA1RANCA.

Aquesta casa, montada ab tots els adelantos moderns, parti
cipa al pàblich, que en ella hi trobarém baguls de totes classes
desde ‘1 mes senzill al de níes gran luxo, tots a prous reduhidí
ssims, poguent assegurar que hi trobadm una rebaixa d un 25

'd‘ aquest article.
Gran .varietat en CORONES.

per 100 als demés establiments
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Sunvers, Elits de (liena y Cadires
TOTA

DE

PREUS

SEHS

TALLERS, els

MENA

DE SAN SiDD EN VENTA DE BP.flOS.

COMPETENCIA
importants del Penadés

mes

y montats ab els àltims adelantos
Goneral Prï,

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

VILARQANGA

DEL

PENADES.

Pesetas
PAQUETES PASTILLAS
marca. Chocolate de la Trapa. 400 grarnos.
14, 16 y 21
1,25 1,50 1,75, 2 y2,50,
2.a marca: Chocolate de Familia. 460 » . . 14 y 16
1,50 1,75 2 y 2,50
1 y1,25
3.a marca: Chocolate F.conómico. 350 » . . 16
Elaborados según fórmula aprobada por los Laboratorios Qufmicos Alunieipales de Ala
drid, Pamplona y San Sebastian.—Cajitas do inerienda,3 pesetas, con 64raciones. Descuen tos desde50 paquetes. Portes abonados, desde 100 fpaquetes, hasta latestación més próxinia.
Se fabrica con canela, sin ella y a la vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen ta
reas de encargo desde50 paquetes. Al detall, Principales ultramarinos.
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ex-professor de

LA

ANTONI CASAS

Teneduría de Llibres y Cédcul Mercantil del Ins

Tienda de ComcstiblGsde ISIPORO ALMIRA

0)

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

titut Obrer Barcelonés
k50
Ensenyansa complerta teórich-Kactica de Teneduría de Llibres per par
tida doble, Caleul Mercantil, Reforma de lletra, Lletra redondilla y Or
tografia

MONTA'd'ESA

10)

En este establecimiento encontrarA su numsrosa clientela y
el público en general, grande surtido de turrones y barqui
llos de todas clases, como tambien vinos, licores y cham

pagnes.
Adernas acabo de recibir el aereditado chocolate Milka
Suchard (Suiza) de leche y avellana.
Recibo agua de Sr J-Iilario semanalmente.
10)

Rambla de S. Francesch,
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1/Iétodo especial del professor pera la ensenyansa.
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Calsat iot cosit per home a 10 pies. ')À- ,
Preus incrcibles,c-,
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