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trant-nos nosaltres mateixos. L'associació
dels pobles, que venen a pendrer el lloc dels
pobles morts per l'autocràcia, exigeix que
Avui és el jorn, és la llum, és la realitat, es respectin llurs drets de nacionalitat, sigui
és la vida. Ahir fou lo passat, fou lo fosc, com se vulga de gran; si Wilson, si Lloyd
fou la negació. Lo demà és el pervindre, és George tenen que reconèixer els drets dels
lo desig, és l'ideal.
pobles, te d'ésser sense excepcions de grans
Els que avui vivim, vàrem viure ahir, es- ni petits i per lo tant les subnacions com Catalunya tindran un plat dins de l'associació
perem viure demà.
Els que recordem l'ahir ens tapem la cara dels pobles. Avui aquestes negociacions es
avergonyits, per nostres culpes, per nostres fan a Suiça, i d'allí sortirà el principi de l'autorts polítics; els qu'esperem el demà estem tonomia nacionalista.
desenganyats perquè havem viscut d'ideaEl socialisme tindrà que ser l'amo del mon,
lismes.
perquè s'imposa, perquè és força. Avui en
Per això diem. Avui, avui, avui! Fem fei- Cambó sabeu perquè s'ha fet una figura de
na. No diem que s'ha de fer feina; sinó femla. relleu, una figura de llautó, doncs és perquè
La feina nostra és gran molt gran; per fer en Cambó fa veure a les masses regionalisfeina es necessiten bones eines. Les dones tes que persegueix una causa i encar que en
eines son fets, programes, jamai paraules, tots els seus actes lo que fa "és una política
-homes farsants
No havem de seguir als de personalisme, fa veure als seus que tot
homes, havem de seguir les idees. Imitem a quant fa és en bé de la causa regionalista,
Wilson. El pervindre ens senyala una pauta, en bé d'un ideal. Per això de tan en tan crila sang vessada dels nostres companys, dels da als seus, com ho va fer-ho en l'assemblea
nostres germans ens crida, ens diu que lluiten del Teatre del Bosch, i allí tení l'obligació
per coses molt grans, el pervindre dels po- de dir-los-hi que no els havia deixat, essent
bles està en l'autonomia, els problemes dels Ministre, perquè si no els hi hagués dit tot
pobles tan sols es poden resoldre adminis- això no haguera pogut llegitimar la seva ac-

I Avui!
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tuació; però amb realitat ell avui està molt
allunyat dels seus i aquestos ja comencen a
sentir la fredor del seu capbill. Tot això s'ha
de acabar. Els homes no som rès devant del
progrés de l'humanitat, ço vol dir, que un
home per molt enlairat que sigui, si no
adressa sos actes a ses paraules, no l'havem
de seguir, havem de lluitar sempre, i havem
d'estar a l'agüait no de lo que diuen els cap• devanters de les fraccions polítiques, sinó
del que fan, seguir-los de ben aprop, no deixar-los de vista i aixís que's desviïn, s'els
desautoritza, perquè creieu, la força no està
amb els de dalt, està amb nosaltres, està
amb los de baix, que sofrim, que aguantem
el pes de l'edifici social.
Som els fonaments, que com ells, estem
amagats i ells són els capitostes que se emporten els honors, els aplausos i lo que és
més trist el bon viure que ens prenen a nosaltres. Tinguem present l'avuy, no deixem
jamaï una feina que es pot fer avui per l'endemà. Els polítics d'enguany, ens enlluernen
amb l'endemà per fer-nos distreurer del problema present; ens farceixen de cabòries i
ens tracten com a nois petits, que quan ploren, llurs pares inventen qualsevol cosa per
a fer-los distreurer i aconsolar-los, i ells ho
fan perquè no fem soroll, perquè no protestem, perquè el remor i protestes del poble
els posa engumosos i els .enutja jPobrets!....
Avui!, no demà, com deia St. Agustí (Hodic non cras).
Avui! havem de fer la feina, no esperem
demà. Demà potser serà tard. Treyemnos
del damunt nostre tots aquests capitostes vividors, que diuen una cosa i en fan un'altre,
no vulguem pendre la comunió d'aquests faritzeus de la política corcada, deixem-los
sols i veurem com cauran sense el Jfonament
del poble, que és l'únic que avui té a la mà
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la salvació de nostres llars, que tant sofreixen, per a apartar els lladres de la nostra
benhaurança.
Molta unió, molta fraternitat i molt patriotisme. Imitem a Bèlgica. "Lluitem per nostra
autonomia i la de tots els nostres germans
d'Espanya que la vulguin i estiguin preparats per a rebre-la.
El moment s'acosta, i haurem d'estar amatents per rebre la comunió dels pobles, grans
i xics, potents i febles, savis i no savis;
tothom té dret a viure i a viure bé, a viure
sense fer mal a ningú i a viure de son treball,
de sa suhor, dels seus fruits.
El gandul, el vividor, el farsant, l'havem
de desterrar, i fent-ho aixís serem lliures.
Visca la llibertat! Visca la unió dels pobles!
Visca l'autonomia dels pobles que siguin capaços de tenir-la!
PLATÓ.

Pi y Margall, Precursor
LA RECONSTITUCIÓN Y
LA CONFEDERACIÓN DE
LAS NACIONES. = = = = =
No llevaba siquiera por objeto, al escribir
este libro, tratar del sistema federal con
aplicación a nacionalidad alguna: solo circunstancias personales y necesidades de los
tiempos, han podido decidirme a enlazar
aquí dos estudiós que estaban destinados a
ver la luz séparadamente. Mi fin era otro.
Hace ya muchos afios que se ha esparcido al
viento la idea de reconstituir las naciones.
La idea va dando sus frutos, y frutos, por
cierto, de sangre. Demostrar que todos los
criterios adoptados para esta reorganización
son de todo punto falsos e insuficientes, y
probar que solo por el principio federal se la
puede realizar de una manera estable y sin
violència, era y ha »ido mi primer© y prmci-
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foro. Y si Rusia se apodera de Constantinopla équién ha de contener un imperio que se
extiende del Océano gfacial aJ Mediterràneo, y domina el Bàitico, e! Mar Negro yel
Caspio? Europa, joh fatalidad!, se ve obligada para detener a los czares a defender
la causa de los turcos, jde los turcos, a
quienes rechazan sus intereses de religión
y de raza! jde los turcos, aquí no menos
exóticos que los àrabes y los tàrtaros!
pal propósito. Partiendo luego de la base de
la federación, es decir, de las diversas categorías de intereses políticos y económicos
que en el mundo existen—los municipales,
los provinciales, los nacionales, los internacionales, y los humanos,—quería y he querido hacer sentir la necesidad de que se confederen los pueblos, creando por de pronto
un poder europeo que los represente, los deíienda y, resolviendo sus diferencias, los
exima de llevarlas a los campos de batalla.
Però esto no lo he hecho ya tema del libro;
me he propuesto solo lo que resultarà de las
consideraciones a que no podia menos de llevarme el mismo principio que defiendo. Así,
la idea estarà derramada por toda la obra sin
ser matèria de ningún capitulo. Esta confederación de naciones es aún utòpica a los
ojos de las gentes; me ha parecido este método el màs oportuno para irlesganando los
ànimos. Que urge ciertamente ganàrselos.
Europa està cercada de peligros. En vano
ha buscado por diversos medios un equilibrio que pudiera tranquilizarla. Falta de
acuerdo, y sobre todo de reglas fijas de conducta, no ha podido impedir ja màs el incesante crecimiento de los pueblos rusos. No
los ve ya moverse que no se inquiete y turbe, y hoy amenazan-caer sobre Turquia. Ha
renacido por centésima vez la cuestión de
Oriente. La aplazó hasta aquí la diplomàcia;
però apenas sabé ya cómo volver a aplazarla, ni cómo impedir que Rusia baje al Bós^Estarà Europa siquiera acorde en salir
ai paso a los moscovitas? Separan a las
principales naciones del continente la rivalidad y el odio. Tienen todas algo que vengar, y acechan la ocasión de su venganza.
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Ninguna està contenta de sus fronteras;
ninguna cree tenerlas donde se las concede
o la Naturaleza o la Historia. Todas hablan
de usurpaciones, y tqdas se recriminan. Se
han llevado efectivamente a cabo robos escandalosos, Por una vez que ha prevalecido
la justícia, ha imperado cien veces la fuerza.
El derecho, ese derecho llamado de gentes,
con harta frecuencia se le desconoce. Y
iqué! ({no ha de saber Rusia, cuando se decida a las armas, aprovecharse de esas discordias? ^No ha de invocar contra sus enemigos las mismas tradiciones de Europa?
Europa està condenada a tocar màs o menos tarde los resultados de su imprevisión
y de sus crímenes, como no se apresure a
reconstituir sus pueblos sobre el principio
de la autonomia, y a unirlos luego por la
federación en un solo pueblo; como no procure que se reorganicen por el mismo sistema esas naciones eslavas que, por no ser
tributarias de Turquia, aceptan la peligrosa
protección de Rusia; como no produzca y
estimule un movimiento anàlogo en el mismo imperio de los czares, donde hay màs
de una institución que la haga posible; como
guiada, finalmente, por el nuevo derecho,
no se resuelva a impedir toda-usurpación y
toda tirania, y a sustituir la voz de los canones por la de la justícia. Tenia ya muy
adelantado este libro cuando sobrevinieron:
primero, la insurrección de Herzegowina;
luego, la guerra de Servia. Estalle o no
después del recién convenido armisticio la
lucha entre turcos y rusos, el pànico que
todos estos hechos y amenazas han producido y siguen produciendo, revela sobre
cuàn falsas bases descansan Europa y sus
diversos pueblos. Qracias al sistema político preponderante, viven todos sin relaciones
orgànicas de ningún genero; y ya que no
como enemigos, se miran como extranos.
Uno tiende siempre a subordinar a los de*
màs; y como si lo alcanza es por la fuerza,
pierde con facilidad el cetro que le permitió
empunar un dia lo ruidoso de sus victorias,
Demuestran los recientes sucesos una ves
que necesitamos cambiar de sistema • y

GERMANOR
adoptar un principio que, por su pròpia virtualidad, reconstituya sin esfuerzo desde el
ultimo municipio hasta la misma Europa.
Este principio es, para tni, el de la federación, el único que puede reunir en un todo
orgànico nuestro linaje.
Francisco PI Y MARQALL.
(De «Las-Nacionalidades».)

TRIBUNA LLIURE
i

ACTITUTS LAMENTABLES.

No sens dolor, però per no mancar a la
tradició de la màxima llibertat que regeix en
aquesta secció, publiquem, com se'ns prega,
la següent comunicació:
«AGRUPACIÓ SOCIALISTA»
DE CALELLA

£ Afilien creemos?
Contestando a un papelucho que se pu.blica en Lloret de Mar que se llama «Justícia» y que de jüsticiero no tiene nada, tengo
que hàcer una aclaración respeto a unas mantíestaciones hechas en dicho papelucho
desde la sección de Calella, por algun mal
intencionado però cobarde y digo cobarde
porque cuando atacan esconden la cara; los
nombres que tienen algo de dignidad y luchan por un ideal no es este el camino que
han de emprender.
Aclaremos: En el número 44 de «Justícia»
en el que se duda de mi palabra, tengo que
decirles que en el mitín que se celebro en el
«Centro Obrero» de Calella para la inauguración de la «Agrupación Socialista», no sè
invito oficialmente a entidad alguna política
y a ningún individuo que nó pertenecjerà a
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dicha Agrupación (excepto las del Partido
Socialista).
Si invité a Francisco Fontrodona, es debido a pertenecer a dicha Agrupación. Por
hoy nada mas tengo que deciros.
Secretario,
JUAN HERAS.
Calella, 6 de Febrero de 1919.
Ara que hem complert com mana aquesta
secció, direm quatre paraules com aclaració
per nostre compte: Els compays de «Justícia» a Calella, prenguent en el míting
al·ludit com a regionalistes els de «La Falç»,
herror que incurrim també nosaltres, els hi
dedicaren alguns comentaris que foren contestats despreciativament per aquests mateixos des de la secció de Malgrat que ells redacten en «Vida Nova», orgue dels regionalistes, valguent això no contestació del
mateix calibre per part de «Justícia», com
«Justícia» l'ha rebut ara d'En Heras.
En resum rés. Ni els de «La Falç» en «Vida Nova», ni els de Calella en «Justícia», ni
els socialistes en tots són lo que es diu. Els
coneixem a tots i tots pensem diferent però
són honrats e intantchables per igual.
Sàpiga En Heras que lo que escriu per
«Justícia» sols ho ha pogut escriure en un rato de apassionament, puig que pocs com ells
n'hem trobat en valentia i en fermesa de
idees. «Justícia no es un «papelucho», no
pot ésser un «papelucho» un periòdic que hi
escriguin amics i companys com el infatigable Ros, Fentussiasta Bonet, el intel·ligent
Gimbernat, el apreciat i valiós «Palmerín» i
altres que seria llarg enumerar.
Lo que ja és que la passió domina i es diu
tó que no es tindria de dir, produint-se accidents tan greus com el que ara lamentem.
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Observacions curtes
La duració de ta vaga

No se veu encara cap solució en el conflicte plantejat en aquesta població entre
els obrers i patrons del ram de fusta, apesar
dels dies que fa que existeix. Sembla totalment que sigui una qüestió sense cap importància per l'indiferència en que se mira,
com si en éll no hi anés la tranquilitat de
moltes famílies i el menjar de no poques
llars. Es te de pensar que més de un pare
treballant nó guanyava per el sosteniment
de la família i qu'és lo que farà ara sense
treballar?... Per que no se pot creurer que
els patrons intransigents vulguin demostrarnos la seva "raó" per tal sistema, ni que les
autoritats ho deixessin permetrer en cas de
usar-se aquest procediment que no sabríem
com calificar.
Fa por ja pensar quantes famílies no sentiran e els fectes de la vaga. Quants pares
se trobaran a l'hora de menjar entremig de
una casa desmantelada en que'ls fills els hi
demanaran pa i ells no en tindran ni un moç,
ni sabran on anar-lo a buscar. [Ah... i pensar que tot per demanar lo que es creu just,
lo que per tot arreu se guanya, i que aquí
per no tenir la força, lo just se torni en font
•dels més injustos dolors, de les més heroiques misèries!...
El perdre la vaga no vol dir que la vaga
sigui injusta. La justícia no està supeditada
al vaivé de la fortuna. La justícia és lo que
menys veiem triomfar en la terra. jQuantes
voltes no hem vist el que tindria de portarse a galeres ser un emperador entre els misérs esclaus de la pesseta i dèspotes del ral!
jQuantes vegades el que personifica la mateixa justícia està befat, oprès, per l'injustí-
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cia triomfant, per l'inconciència que s'en
diu poble!..
Tot això i lo molt que se podria exposar,
boga en pro de lo tant lacònicament exposat en el darrer nombre; de l'intervenció
urgent i enèrgica del govern en.tots els plets
socials per mitjà d'un tribunal tan imparcial
com competent que després de sospesar la
justícia de les peticions i negacions folles,
obligant a complir a la raó qu'és la millor
llei, de manera que fes imposible tot lockout, tot atur, tot boicot, dels que contínuament tenen lloc arreu del mon.
De no ser aixís guanyarà com en les
guerres el més fort però no el més just.
Guanyarà la raó de la força però ja mai la
força de la raó.
SEBASTIÀ MONTALT

Faules d'Isop
EL GOS GOLUT

Vora un riu d'aigua ben clara
passsava un gos, tot saltant,
i en sa boca ben avara
hi duia un bocí de carn.
Al fixar-se, al clar de l'aigua,
el tall vegé reflectat;
sens pensar-s'ki poc ni gaire,
amb bon intent d'aplegàl,
obrí la boca i va caure
dins de l'aigua el qu'era bó,
més ell pensava agafar-ne
el que veia molt més gros.
I per volguer ser golafre
va quedar-se sense res,
i el tall de carn que tenia
l'aigua avall se l'endugué ..
Això pasaa al molt golut:
deix lo seu per lo del» altres
i s'ho troba tot perdut.
DANIEL FORNS I CARRERAS.

,
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Dedicatòria
A A. BOSACOMA B .

El lliri enamorat
*
estava de la rosa:
—Oh, rosa del meu cor,
—li deia ^ totes hores—•'
si tu'm vols estimar
te contaré, amador, boniques coses.
—Oh, lliri, lliri blanc

' 'KS^HÏ • - i ^ *!'

-•,--••-*.

d'una dolça grogó'al rostre,
cada nit, quan penso en tu.
me sento enamorada i molt més bona.
I al clar de lluna ambdós
quan la nit breça 'Is somnis
que s'envolen
se besen tendrament
el lliri blanc i la divina rosa.
X.

Malgrat, Gener 1919.
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NOVES I CQMENTARIS
Andando por Malgrat
dQué me dicen Vdes. de la velada artística, musical, coral y teatral del domingo? A mi me gusto mucho, principalmente
el <?ròleg de la vetllada», que ya había
oído uno de parecido en un festival del
teatre de la naturaleza.
Vean lo que son los poetas. El verso que
escribió el magistral Apeles Mestres por
prologo a una obrita suya, que se estreno
en un teatro a campo libre en un dia primaveral, bajo los rayos del sol, bien modjficado sirvió también por prologo de la
fiesta aladida, celebrada en un local como la sala de *la Barretina» y en una
noche fria de invierno, bajo una lluvia
monòtona. Por lo visto la poesia es indiferente al tiempo, y si es noche o es dia.
Ya escribió un poeta:
«Son les dotze de la nit;
Vardent sol se'n va a la posta*.
El lunes fui a comprar a la plaza, que
es igual que ir a beber en la fuentt de los
disgustos. Figàrense que dialogo tenían
dos mujeres:
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—«-Es imposible viure, me donen tres
pessetes per anar a comprar i lo que tinc
de comprar en fan pagar cinc. /Els lladres, avants no me ríhauria fet vuit rals!..
—Això que ja s'ha acabat la guerra.
Avants deien que quan la guerra s'acabaria tot se rebaixaria, però s'ha acabat la
guerra i en lloc de baixar tot continua
pujant.
—Això. Jo crec que la culpa és del gobern perquè no hi don un cop de ma.
—Oh, i tal, alguns puestos ja se fa, però aquí no veig que fassin embaratir rès.
No sé, no sé que pensa l'autoritat.»
En este punto no quise escuchar mds y
me aparté pcnsando cuanta razón no tenían aquella s mujeres. La autoridad tendría de velar por que no se exiralimitasen
los comerciantes en tasar los preciós, pues
en los actuales momentos es un milagro
que camamos, que es igual que decir que
vivimos de un milagro.
[Ydespués diran porque hay bolkcheviquis,...!
RAVENGAR
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La vaga. — Continúan en vaga els
obrers del art de trevallar fusta de les fàbriques Garriga i Masuet i els de la drasana.
Ja hem deixat consignat que la raó els
acompanya, i no podem desitjals-hi altre
cosa que lo mateix sigues amb la victòria.
Han sigut molt elogiats els patrons que
han acceptat les bases.
Fou molt comentat el manifest publicat
per «La Colmena Obrera», el que reproduiríem si ho permetés la censura. La Lucha intentà reproduirlo i fou absolutament
censurat. Se compendrà del modo que parlem si's tenen en compte !es circumstancies.

La vetllada de «La Barretina».—
Amb una entrada complerta, malgrat el
pèssim temps que feia, tingué lloc, com
anunciarem, la vetllada artística, musical i
teatral dirigida per el mestre En Joan Xiques
i En Vicens Bayarri.
En Salvador Bunyol recità un bonic «Prolec de la vetllada» i el monólec «Filosofia
Moderna», siguent aplaudit.
El admirable baix-barítono Joan Pau Garriga cantà «Ay, ay, ay>, «Golondrón»,
«Montariyenca» i «La Canción delOlvido»,
que tingué que repetir. En Mula ens feu
sentir «La eterna canción» i «El vals de los
pàjaros», i els dos amb el jove Casajuana
el terceto de «Marina», essent tots i en tot
aplaudits.
r
En Torroella i En Frederic Teixidor tingueren que repetir l'escena que representaren de «Molinos de Vtento», essent també
aplaudidíssims en la comèdia «Blanc i Negre» que amb la col·laboració d'En Jaume
Bosch passaren per l'escena.
Attib 4a franquesa qiíe'rïS caracterisa tenim
de fer constar que %ual qoe'ls de «La Falç»
en la seva «Mtima representació, «Is «lements d'aquest festival no arribaren a la
perfecció a que'ns tenien acostumats.
Germanor. 9/2/1919. Pàgina 7

Rebin també les més expressivas mercès
per l'invitació de que fórem objecte.
Cine Quimera.— En aquest cine el
darrer diumenge s'inaugurà una galeria que
està situada sobre la preferència, de cabuda
d'uns doscents seients.
També el piano començà a funcionar com
a «Pianola-electric-manxa».
Se'ns diu qu'el 19 de Març s'inaugurarà
solemnement aquest teatre.
El Foment.—«Blanc i Negre» i «L'embaixador del hivern» foren les humòrades
que posaren en escena els «amateurs» del
art de Talía del Cultural.
Cal fer constar que ho feren be.
Aument.—El «Comitè Algodohero» ha
sigut autoritzat per satisfer él 50 per 100
dels jornals no treballats.
Millores. — Desde'l darrer dilluns els
obrers de la fàbrica de «l'aigua» treballen
tres quarts menos al dia cobrant el 20 per
100.
Queixas. — Continuem rebent queixes
contra l'abandono en que estan els llums
del carrer. Fa qui sab els dies que resta
apagat el llum de la cantonada del carrer de
Emili amb el del Carme, ocasionant grans
molèsties pels que tenen de transitar-hi, ja
que a lo millor se posen al mitj de les moltes
basses d'aigua que hi ha.
El ball autònom.—De «La Barretina» fou molt lluït comptant-s'hi una entrada
de, 118 balladors.
jüesprés diran mal de l'autonomia!...
La via Canalejas.—Ha sigui de consideració la reforma que ha sofert, pro tem'm d'advertir que de no enfondir la «gola»
no donaran les reformes els resultats que
se'n esperen.
Establiment d'Àris .Gràfiques LLORENS CASTELLÓ

Impressions comercials i de luxe.—PALAMÓS
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D'UNA CONVERSA:—..Com xacolata bona, no
en trobo altra que la CHEILAN.—Lo mateix me
diu ia dona, del sabó la MERCÈ.

Representant exclusió: PERE ARBOIX SALAMI, Goiisionista
Carrer d'En Prat de la Riba, 166
CALELLA

Còmics i dramàtics, en vers i en prosa.—
Èxits de representació i lluïment.—De lectura en vetllades literàries.—10 Cèntims cada un.

De venda en llibreries i corresponsals de periòdics.
D i p ò s i t : Sant Pau, 2 1 . — B a r c e l o n a

ELIXIR CALLOL

£1 remei dels dèbils que dóna força,
vigor i joventut : : :

DEMANEU-LO EN FARMÀCIES I DROGUERIES

B0DE6AS

XIFRÉ

DEST1LEBIAS

NARCÍS VILA

Companyia Comercial Aleoolera

POLVOS

MIMOSA
25 cèntims capsa

GRAN CAFÈ Y C(HOCOLATER(A

RIBALTA

QRAN SASTRERIA 1 SABATERIA
sabateria és la casa que té i ven més.
BARCELONA Amb
En sastreria: vestits de totes clases exclusivament a mida i a preus sumament
Establiment de primer ordre
baratets.
Alcoholes ;«Vinos generosos i licores de
todasclases: Anís «Arlerquín» : Indiam Traios des de 35 a 100 pessetes:: Sa serveix a domicili amb esmeni i prenitut
Ruhm: Cazalla del Cortijo: Ron Xifré de Tall 1 Confecció esmeradísslms
Santiago de Cuba Coftac Qran Qaleón : Oran varietat en generós de alta Pmelj Mana, 4 (Al costat l i l'Estació de Franja.
Agencia automóviles.
:
: fantasia
: :
P ó r t l c o s Xifré

Sumil <n Malgrat Prat ie ta Riba, itm. i

CAL D E T AS IL-LUTUU

Carrer de Jaume 1, nún 14 f 1 E . - B A R C E L O N A

Telèfon, 4561

BARCELONA

TENDA DE COMESTIBLES DE

Llaunería y Lampisteria

ANTONI GARRIGA

JOAN pRAT

se ven als principals puestos de periòdics de tota Espanya. Consta
(ANTIGUA CASA MAGÍ)
Màquinasper a sulfatar.-lustalacions
amb escollida col·laboració literàQran
assortit de generós de totes clases: per aigua, gas y electricitat.-Bateria
ria i artística. Il·lustren les pàgines sempre
hi trovaran les pastes fresques i de cuina.-Vidres plans.-Confecció i
molts acreditats dibuxants i fotò- el cafè torrat del dia. Tocino fresc i saestnero en tota clase d'obres
lai. Gran assortit de vins i champans.
grafs. N.* amb profussió de gravats
Via de J. Canalejas 2 i Carme 25
MannulINtéatlM. SiíiorlpeW a«ï>l,7 psiilu
Es garantttza el pes

Jaume Turró Vinas
Confiteria y Drogueria

(a) SANET

Perryqoeria higiènica I «spardenjerli

Vicens Coll

Dolços, pastes, galletes elaboració
pròpia, cafès torrats al dia, conserves de Despatx de bicicletes noves 1 ve 2 6 Via de Josep Canalejas 2 6 ,
totes clases. Champanys. Vins I licors de
S'hi troven en venta les espardenyeslles. Reparacions lloguers 1 venda* mésben construides i còmodes per
totes les marques importants.
tots Usos.-Qran 1 veriat assortit en
de
peces
Via de Josep Canalejas
totes mides.
i carrer de Sani Joan Carrer Majtr, Cafi La b u t a n l i . PINEDA
Prens baratlsslms.
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