L'AVI M UNÉ
La Junta d'Abasteixements al tacsar el
kilo de pa a 75 cèntims com a preu màxim, En Pere Vicens l'ha posat de moment a 65 cèntims, sense que, sapiguem, hagi tingut imitadors.
Entrat ja en màquina nostre nombre
anterior ens assabentarem de la mort
ocorreguda a Barcelona, del que fou
nostre bon amic En Salvador Villa Estrada, quins funerals tingueren lloc en
aquesta parroquial el dilluns prop-passat. El senyor Villa éra persona de
tracte agradable i senzill i es feia volguer de tothom.
Acompanyem sincerament a la seva
família en el greu dolor que atravessa.
Després de tant curta com traïdora
malaltia, als 25 anys ha baixat a la tomba nostre dilecte amic En Constantí
Sals. Jove obrer, de cultura que'l distingia, i enamorat d'ideals enlairats i
nobilíssims que portessin al home a un
plà de vida mes justa i mes humana
que l'actual, ha mort rodejat dels seus
i volgut de tothom.
El sepeli, que tingué lloc el dimarts
i que fou purament civil, fou una veritable manifestació de dol. Els elements
més avançats hi concorregueren i d'un
modo especial la societat recreativa
obrera Germinal, quins socis portaren
el cadavre en braços fins a la última
estada i li dedicaren una expléndida
corona. El company Romul Sureda,
amb breus i sentides paraules, acomiadà al difunt en el cementeri.
Rebi li familia Sais el testimoni mes
afectuós del nostre condol.
Donya Assumpció Poujarniscle,
gentil esposa del metge d'aquesta ciutat En Joan Prim i Codinas ha infantat
a Barcelona una robusta nena.
Nostre enhorabona.
El duenyo de la «Pubilla Empordanesa» se complau en poguer comunicar a la seva distingida clientela una
gran baixa en tots els artigles de primera necesitat.
Pasta per a sopa. 65 cèntims lliura,
Arròs grenyat. 25 cèntims lliura.
Mongetes, bones. 30 cèntims lliura.
Sucre. 75 cèntims lliura.
Fasols, primera. 45 cèntims lliura.
Fasols, segona. 30 cèntims lliura.
Sigrons, arrugats. 45 cèntims lliura.
Savons de bones marques a preus
limitadissims.
En tots els altres artigles, gran rebaixa.
Sessió del Ajuntament, 11 Febrer:
S'aprova l'acta, l'Estat comparatiu
de Consums i Arbitris i el resum d'operacions de comptabilitat del mes de
Gener, que acusa una existència en
Caixa a fi de mes de 9.148'44 ptes.
La Comissió d'Abasteixements, dada la baixa de les farines, consigna que
el preu det pà no podrà excedir a 75
cèntims kilo.
S'aproven comptes per 203'28 pessetes.
S'acorda inscriurer-s i adherir-se a
la segona Assemblea deliberant d'esperantistes de terres hispàniques.
Passa a la Comissió de Governació
una instància de Donya Maria Tomàs
Estruch, acompanyant plànol per a
canviar amb un de ferro, El Kiosco de
fusta que té al Passeig.
Passa a Hisenda, a informació, una

la Caixa d'Estalvis i Pensions per a la
Vellesa reedificant les finques que dita
entitat te comprades al Carrer Major
del Centre i Rambla Vidal.
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Na Conçol Zaragoza gentilissima
esposa de nostre distingit amic En Benet Bartomeu, ha infantat un nou fill.
Nostra enhorabona cordial.

GERONA

Limpieza, entretenimiento'y reparación de màquinas para escribir de
todos sistemas
: : Piezas de recambio : : Tipos y signos
Visitarà esta ciudad los días 15 a 2 de cada mes.
Para encargos: Gran Hotel las Noyas.

L'últim nomb're de'la revista ilustrada i comercial ÀFRICA en el seu
Directori d'indústries, hi publica una
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secció de bell-nou inaugurada dedicada a la «Indústria tapera» on hi anunMETGE-OOULISTA
cien els seus productes importants cad'aquesta ciutat, Lloret de Mar,
Ifi
EX-AJUDANT DEL SERVEI OFTALMOLOGIC DE L'HOTEL
g j ses
Tossa, Barcelona, Palamós, S. Celoni,
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SS '
T o t s e l s d i e s c Et^es^ys e l s d i v e s ^ d r e s r = : &SS Màlaga, Barcarrota, Cazalla de la Sierra, Cortegana, i altres.
Tot industrial taper que desitji figurar en dita secció pot dirigir-se a
nostre Director, Especiers, 35, qui els
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informarà degudament, puig es el Deinstància de Don Artur Manau Artigas,
En Mas defensa un progecte de legat General per a aquesta provincià
Quefe d'Explotació de la «S. A. Ener- presupost nivellat en els seus gastos i de la important revista de referència.
gia Elèctrica de Catalufia», Delegació ingresos en 417.049'79 pessetes, en el
de Palafrugell, sol'licitant s'el'excep- que hi vàn compresos la construcció
La forta crisi, agrenjada per l'astïu del pagament de Consums per els d'unes pescateries, cobriment de part sumpte del «Banc de Barcelona», se
olis que introdueixi per a usos indus- de la Riera del Monastir, forta subven- deixa sentir aquí accentuant-se a diatrials, i se li retornin 103'55 ptes. que ció a ensenyança i a beneficència i su- ri.
li han sigut cobrades.
pressió dels consums, senyalant hi susSotn molts els obrers sense feina de
titutius adequats. Diu qu'han presentat la indústria tapera i ram de construcció.
MUELLES ESPIRALES para las mà- aquest progecte per creurer que s'ha
Es esperada amb viu interès la sesquinas de barrenar: entrega en el acte. d'anar a un presupost veritat.
La minoria regionalista s'adhereix sió municipal del vinent dimecres, per
Sobre pedido, se confeccionan muea aquest criteri.
haver-se de presentar en ella i com
iles de todas clases.
En
Teli
i
en
Pou
diuen
que,
devant
a
cosa oficial, el progecte de presuposInformes: Pedró Juncà; Eras, 29.
la temensa de que els presupostos lle- tos per quin haurà de administrar-se i
gits fossin impugnats per la superiori- regir-se la ciutat.
GUBIES per a les màquines de ba- tat la Comissió d'Hisenda no pot acSegons paraules del president de
rrina, de tots calibres, se serveixen ceptef-tos iq&es' en la- vinente sessió
la
Corporació
seran calçats en els dodintre els 15 dies següents a la de- serà presentat un nou progecte calcat
lentissims presupostos actuals.
manda.
amb el vigent, que es, are com are tot
Les minories federal i nacionalista
Demanint-se a Pere Juncà, Eras, 2Q lo que es pot fer.
tenen dit públicament que no donaran
I el presupost del dimecres vinent el seu vot a un progecte formulari. S|
qui
l'acceptarà?
mantenen aquesta actitut, el ptesupost
Sessió del dia 16 del corrent:
I
aquell
presupost
veritat
promès
per
anunciat es al aiga...
Se llegeix un comunicat del Engila
presidència
quan
la
presa
de
posseEsperem pacientment lo que passanyer encarregat de serveis marítims dirà dimecres...
guent que la neteja de la Riera de Tue- ssió, per quins mars navega?
da, l'ha de fer l'.Ajuntament, fora en la
part d'entrada a la colectora fins al deLa sort no ha sigut propicia als miMoviment del port dies 10 al 17:
saiguar.
nyons de la última quinta, incorporats
Entrades=«Vicenta Fosati» amb
Comunicat de Comptaduria sobre aquestos dies.
sal, de Torrevieja; vapor «Itàlia» de
reclamació de contribució per utilitats
De 32, en ser sortejats, a 27 els hi Barcelona, carregà taps; vapor «Sevesobre els sous del personal municipal,
ha tocat d'anar a servir a l'Africa.
riano» de id, carregà taps; veler cCoS'aproven comptes per 382'25ptes.
De Palafrugell ens diuen que de 12 mercio» amb càrrega general.
Comunicació del representant del que han entrat en sorteig, 10 han d'aSortides=-=Veler «Gorgoni 3°.» per
Ajuntament a Girona acreditant haver- nar a les possessions africanes.
a Alacant, amb aglomerats; vapor inhi un saldo a favor d'aquet de 3.948'83
glés «Ron» per a Dundee, a nb desperpessetes.
dicis
suro; vapor «Cabrera» per a CetDemà, dia 10 deuen ésser sortejats
No s'accedeix a lo sol·licitat per els minyons del reemplaç actual. Son te, amb taps i «Vicenta Fosati» amb
D. Artur Manau .Artigas.
lastre, per a Barcelona.
en número de 117.
S'informen favorablement les insEn la edició vinenta publicarem intàncies de Narcis Ribot i C* per a instegra
la llista de sortejats i sort cotalar un electro-motor de tres cavalls al
ESPECTACLES
carrer del May, n.° 28; Lluisa Martí rresponent.
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Bruguera, Mateo Pijoan Simeón.,i Maria Muxach Tió.
Se fixa el màxim del preu del pà a
70 cèntims Kilo.
Progecte de presupostos - El president fa una mica d'historia referent a
la gestació dels mateixos, i diu que no
s'ha arrivat a una intel·ligència amb les
entitats econòmiques perquè aquestes
condicionaven la seva col·laboració en
el sentit de que «havia de fer-se una
prèvia modificació dels càrregs actuals.»
Recalca el president que tres de les
minories han col·laborat conjuntament
al presupost i que la contestació del
Ajuntament a les Económiqu( s ha de
ser que la dignitat de la Corporació rebutja aquella condició.

S'està procedint a la poda del arbrat públic del Passeig i Rambla Vidal.
Ha sigut nomenat Secretari de la
Cambra espanyola de Comers, a Marsella, nostre bon amic En Josep Closas
Macaya.

Díssapte i diumenge:
Cine flteneo. Programa eutraordinari de selectas pelicoles.
Cine Mundial. - EL RASTRO
DEL OAVILAN, Madame Flirt. Corresponsal de guerra.

S'estàn ultimant els detalls, per a
deixar a punt d'obrir-lo, del edifici SuSalón Novedades.--/?mstó Patíié
cursal del Banc de Préstecs i Descompestrena
sensacional TIH-MINH, per
tes, quina inauguració, .segons nostres
Judex.
noticies serà dintre breus dies.
S'ens innova, també, que dintre
d'un plac breuissim se procedirà a les
obres de construcció de la Sucursal de
liB. laui [nus - Sil Fiuittfiílulj

