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Obres publicades per la

Societat Catalana
d'EDICIONS

Pessetes

1. Alexandre Plana: Les idees poliliques d'cn Valentí
Almirall......... ............................... 2'50

2. Prudenei Bertrana: Proses bàrbares (Agotada)..... 3'50
3. J. Pous 1 Pagès: La vida i la mori d'en Jordi Fra-

ginals	 ......................................... 4'-
4. Manuel de Montoliu:Estudis de Literatura catalana.

Pròleg de Miquel S. Oliver ...................... 3'50

5. Ramon Turró: Orígens del coneixement Volum I... 3'-
6. Ramon Turró: Orígens del coneixement. Volum II.. 3'-
7. A. Rovira I Virgili:Histdria delsmoviments naciona-

listes. Pròleg de P. Corominas. Primera sèrie.... 3'50
8. A. Rovira i Virgili: Histèria dels moviments naciona-

listes. Segona sèrie .............................. 3'50
9. Apeles Mestres: Llibre d'or. Cent cançons populars

de diferents	 països ............................ 4'-
10. F. Pi i ,1iargall: La qüestió de Catalunya. (Escrits i

discursos). Pròleg de Rovira i Virgili, amb una
biografia de Pii Margall ...................... 2'50

11. Cebriu . Montollu:	 (Vall	 Witman:	 L'Iromc	 i	 sa
tasca........................................... 3'50

12. Ignasi Ribera I Rovira: Conlisles portuguesos. Tra-
ducciócatalana ................................. 8'50

13. Alexandre Plana: Antologia de poetes calabas mo-
.	 .....	 .........	 .derns ......................	 ... 4'-

14. A. Rovira 1 Virgili: La nacionalització de Catalunya 2'-
15. A. Rovira 1 Virgili: histèria deis moviments nacio-

nalisles. Tercera i última sèrie .................. 3'50
16. Alfons Maseras: Contistes francesos. Traducció ea-

talana.......................................... 3'50
17. Captain Morley: La guerra de les nacions. Volum I 2`50
18. J. M. López-Picó: Poesies ......................... 3'50
19. Caries Riba: Histèries exlraordindries d'Edgar A.

Poe.	 Sèrie	 I ..................................... 3'50
20. A. Rovira 1 Virgili: Debats sobre el catalanisme.... 3'-

21. Prudenei Bertrana: La floca de la viuda i altres
narracions ..................................... 3'50

22. Alexandre Plana: Sol en el llindar. Poesies ........ 3'50
23. E. A. Butti: Liuci/er. Versió catalana de Joan Fa-

bréi	 Oliver	 ...............................	 ... 3'-
24. Carles Soldevila:	 Plasen (cries ...................... 3'-

Pessetes

25. Pompeius Gener: La Dona medilerrania, aplec de
llegendes històriques. Volum I.......	 ... 4'-

26. Pompeius Gener: La Dona mediterrània, aplec de
llegendes històriques. Volum II ................. 4'-

27. Baimond Casellas: Etapes estéliqucs. Pròleg d'Eugeni
d'Ors.	 Volum	 I ................................ 4'50

28. Baiinond Casellas: Etapes estètiques. Epíleg de Xe -
nius.	 Volum	 II ................................. 4'50

29. Captain Morley: La guerra de les nacions. Volum II 3'50
30. Carles Riba: Històries extraordinàries d'Edgar A.

Poe.	 Sèrie 2 ................................... 4'-
31. A. Bovira 1 Virgili: Les valors ideals de la guerra.. 4'-

32. Lluís Via: Cullila. Poesies	 ........................ 3'50
33. Miquel S. Oliver: Catalunya en temps de la Revo-

lució francesa. Primera série .................... 4'50
34. Plàeid Vidal: Infinit. Volum I ..................... 3'50
35. Plseid Vidal: Infinit. Volum II .................... 3'50
36. Ferran Agulló 1 Vidal: Marines .................. 4'-
37. Joan Ions i Dlasavveu: Com anàvem dient .......... 4'-
38. A. Rovira 1 Virgili: Nacionalisme i Federalisme.... 4-

39. Ferran Agulló 1 Vidal: De lots temps. Poesies...... 4'-
40. Alfons Maseras: Contes a l'alzar ................. 4'-
41. Joaquiu ► Hiera 1 Bertran: Faules velles ............. 4'-

42. Captain Morley: Laguerrade les nacions. Volum III. 4'-
43. Manuel Manuel-lo: Conles de reis i de prínceps.... 4'-

44. J. M. López-Pisó: Poesies (1915-1919) ............. 4'-
45. Captain Morley: La guerra de les nacions. Volum IV. 4'-
46. Alious Maseras: Interpretacions i motius........... 4'-
47. Pau Griera 1 Cruz: Des/ erres. Novelles ............ 4'-
48. Francesc Pui g l i Alfonso:	 Curiositats	 barcelonines.

..	 ..	 ..	 ..	 ..	 .................	 .Volum I ........	 ... 4'-
49. Francesc Puig i Alfonso:	 Curiositats barcelonines.

Volum II 	 ...................................... 4'-
50. L. Nicolau d'Oliver: Comentaris. (1915-1917)....... 4'-
51. Josep Massó Ventós: Toles les cordes ............... 4'-

52. Francesc Puill i Alfonso: 	 Curiositats	 barcelonines.
VoluinIII	 .................................... 4'-

53. Josep Massó Ventós: Ideari de l'Amic. Volum I ... 4'-
54. Alfons Maseras: El Llibre de les hores Cruentes.... 4'-

Administració: Llibreria Puig i Alfonso. - Plaça Nova
Venda.: A totes les Llibreries
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AVISOS

La subscripcióó és de 15 pessetes a E 'any

Des de 1. er de Març costarà

.a4 a& a I 'any 18 pessetes

Fora de Catalunya fixaran el preu

o els senyors corresponsals

Els subscriptors tindran dret

als números extraordinaris

Llibreria Subir

PORTAFERRISSA, 14

/	 APARTAT, 203

/	 TELÉFON 1579 A

/	 LLIBRES
SS

Religiosos, Cientí-	 /

fies, Literaris i d'Art de totes

classes i procedències - Secció de bi-

bliografia a disposició dels clients de la casa.

Gran assortit en objectes d'Art Reli-

giós - Per a regals: plomes

`	 font de les millors	 /

marques	 1

B A FCE L O NJ A;

serà dedicat al immortal poeta

Mww1 ^ Ji[i^19 u um
i a l'obra cultural de l'eminent músic català el

s	 z	 '

Costarà 1 pta.

Preparem una nova tirada del n.° 1, que farem
al tenir la nota total dels que necessiten els

nostres corresponsals.

També és convenient que ens enviin dessegui-
da per Gir Postal la liquidació corresponent al
mes de Gener i l'import de les subscripcions.

//////.......// .♦♦♦.♦•,.♦.♦..♦ \
SS

/

NOVETATS EN MANYERIA

FÀBRIQUES A SABADELL I SANT GERVASI

CASA FUNDADA EN 1835	 `/ 

SS

SUCCESSOR DE	 SS

Modesto Amar♦
Gèneres especials per a trajes d'Esports

`	Fabricació de bandes impermeabilitzades

SS	 marca «SANT JORDI», propies per a
SS

SS	
turistes :: Llanetes per a banderes :: Ar-

ticles propis per a trajes de Chauffeurs

PLATERIA, 65	 TELÈFON 2484 A

BARCELONA
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AGÉNCIES:	 N.° 1 CREU COBERTA, 8
» 2 SANT ANDREU, 146
» 3 SALMERON, 111

Duc de la Victòria, 6 Telèfon A 408
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PASTILLES GERMANES
,y CURE\ TOS !I7'REF11EDATS

ANIS DEL TAUP
Sens dubte és el millor

Els cafès LA PORTORRIQUEÑA
Són els Inés fins i aromiUies

PLAÇA BONSUCCÉS i XUCLÀ, n.° 25

CURIOSITATS

Es el Februarius dels romans, mes que
dedicaven a Saturn, anomenant saturnals les
testes que celebraven 1 que equivalien al nos-
tre Carnes!oltes.

Segons conten les cròniques, Pelen la rúa a
la Via Apia, i a ella concorrien els senadors,
els quir es i fins les vestals; tampoc hi faltava
l'emperador, els pretorians i fins els filòsofs
niés severs de l'escola platònica, tots tiraven
dornus pro finestra.

Les malalties pròpies del mes segueixen
afectant principalment al aparell respiratori,
registrant -se un considerable assortit de pul.
non ies.

Aquesta malura es contrau a la sortida
dels teatres, cafés 1 demés llocs público, per
conseqüencia del contrast entre la tempera-
tura alta d'aquells i la baixa del ambient
exterior. Per semblant motiu la higiene reco-
mana que al sortir deis llocs públics els con-
currents es tapin la boca.

En aquest mes se sembren les Ilevors pri-
merenques en llocs arrecerats, perquè la cruesa
de l'ambient no les mati. Floreixen els admet

-Ilers i demés arbres de fruit; la contra és que
moltes vegades el fret glassa les flors.

Com a testes senyalades del mes se poden
esmentar la Purificació de la Verge Maria i
Santa Eulària, patrona de Barcelona. La pri-
mera és també coneguda per la Atare de Déu
de la Candela a Valls; la de la Llum, a Mataró;
la del Blau, a Lleyda i la Candelero per tot
Catalunya.

ANIS DL TALP
Ei rei deis anissats

MOBLES AM ERÍCí'4NS
PER A DI.SPATX

Passeig de Sant Joan, n.° 76, taller

Els cafès LA PORTORRIQUEÑA

Són els Inés fills i aroinàtics
PLAÇA BONSUCCÉS 1 XUCLÀ. n.° 25

AN DEL TA P
JOSEP GERMÀ.	 Sabadell

Eis cafès LA PORTORRIQUEÑA

Són cis més fins 1 aromàtics
PLAÇA BONSUCCÉS 1 XUCLA, n 25

Valors : Cupons : Banca : Canvi : Girs

J. '

TELÈFONS 2248 A i 3453 A	 APARTAT DE CORREUS 568

TELEGRAMES i TELEFONEMES: CATALONIABANK

x

Magatzem de papers
de totes classes	 o
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LA PLACA DE CATALUNYA
A BARCELONAo

III

En l article precedent e donava compte de la interca-
lació de dos gravats procedents d'altres tantes cr;tiques de
La Esgi ela de la Tor. atia. L'hu d'ells, aludint a alguns
dels 16 progectes presentats al concurs de 1 886, qual premi
fou adjudicat a En Pere Falqués.

CONCURS DE PROGECTES («LA ESQUELLA, DEL 1846)

1	 ntL .

a

I. Un de tant grandiós que no cabia dintra de la Plassa.-2. Un de
copiat. -3. Un .de ignocent.-4. Una pentinadora que arregla'l quinqué
disposantse a pentinar a las parroquianas. — 5. La eterna pesadilla de

les columnes.

L'altre gravat aludía al arch alçat en 1888, ab motiu
de la vinguda de la Reyna Regent, del qual, malgrat nos-
tra diligencia, no n'ha-iém pogut ha-. er cap mostra gráfica.

Mentrestant, en nostra Corporació Municipal, lo pro-
gecte Falqués semblava omplir les aspiracions de tothom:
se tramità a Madrid, accedint la- Superioritat a lo que's
demanava per virtut de la R. O. de 6 de Juliol, de 1889. Al
acceptar aquesta les noves aliniacions de la Plaça de Cata-
lunya, conjuntament ab lo progecte Falqués de galeria
ovalada, recomanava al "Municipi, corn a solució mes mo-
desta y en conformitat a ses capacitats econòmiques, certa
indicació de la Junta Consultiva de Camins, Canals y Ports,
d'estudiar ferhi un «pasaje-encrucijada». ¿Per quina rahó,
aquesta Junta Consultiva, s'entretenia a recomenar un nou

progecte tant determinat, del que ningu'n parlava y quals
indicacions.tampoch eran: de sa esfera d'acció dictarAinant?

Cap cas hauría tingut de fer l'Ajuntament de tan anó-
mala advertencia. Y sols d'una manera secundaria ho
tingué en compte, al acordar, en i d'Agost de 11889, trasla-
dar al Sr. Falqués lo text de la R. O. d'aprobació recome.
nantli acabar urgentment lo seu ante-progecte premiat y

,Mortal que per questa plaça
pie d'admiració caminas;
aixeca'l cap y contempla
aquest pont de paperinas.,

(La Esquella de 19 Maig 1888.)

tenir en consideració, al estudiar la urbanisació de la Plaça,
lo que deya la R. O. y la importancia del concepteeconòmicb,
adjuntantli copia d'aquella y de la informació de la Junta
Consultiva de Camins.

Seguidament se posà a trevallar, lo Sr. Falqués, en lo
nou progecte, titulat de «Pasaje-encrucijada» completant
emperò, lo premiat"dè galeria rodona presentantlo complet
ab plantes, frontís, seedions, accesoria y perspectives.

Deyam abans, que lo propri Arquitecte, també rebé
indicació del Ajuntàmerit, de progectar un edifici públicli
destinat a Casa de Correus y Telegrafs per alçarlo en la
part N. O. de.la Plaça de Catalunya. D'ell n'ha quedat un
interessant ante-progecte ab múltiples plantes.

En 1891, se notà altre cambi en l'Ajuntament, un bon
tros inexplicable. Se vol prescindir dels progectes de galeria
rodona y de <'pasaje-encrucijada»; s'abandona l'ideal de
construir una Casa de Correus en la'part N. O. de la Plaça
y surt un interés particular, lo de la empresa titulada <So-
cietat del Hotel Continental» que procura colórejar son
negoci financier, ab .una aspiració de la Comissió d'Ensane
de realisar lo que pogués del progecte Falqués, de galena
aporticada, ab la menor despesa posible. La Societat oferia,
en Juny de i8g1, edificar gratuitament, totes les galeries
que entravan dintre del progecte d'-Hotel Continental, que
també feu lo Sr. Falqués, progecte que recorda una mica
lo de Casa de Correus, lo que no es d'estranyar, puix la àrea
d'un y altre, venia a esser la mateixa.

Entre los diferents acorts que senyalen la total armonía
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en que estavan la Societat Hotel y l'Ajuntament, lo del
21 de Juny de i891, dexa expresada per part d'aquest, la
intenció de no voler fer lo <pasaje-encrucijada», per consi-
derar, que, no responía a les aspiracions de Barcelona, ni
estava en relació ab ses posibilitats econòmiques; y en i8
de Setembre de 1893, reiterava al Hotel, procehís a realisar
les obres, sense consignar cap propòsit, de voler construir
la part restant del progecte d'urbanisació de la Plaça. -

Les amples galeries de la base del edifici Hotel, s'en en-
traven 47o metres quadrats, dintre la peça de terra que
fou de N'Augirot. La Societat del Hotel, no tenía, per la
lley, manera d'expropiar dits metres de terra encarre-
gantse'n l'Ajuntament. Pretengueren, los propietaris, que
la expropiació havía d'esser total, no parcelaria, puix per-
judicava al que quedava la circunstancia d'establirse de
fet, servituts de vista en favor de la porció segregada.

Tornáren a surgir, en 1893, les discusions municipals
sobre la Plaça de Catalunya, ja que no hi havía ara un per-
fecte acort en construirhi ]'.Hotel Continental. Aparegueren
també altres progectes a parangonarse ab lo premiat del
Sr. Falqués, mes aquest restà únich, abandonantse los demés.

En la satírica Esquella de la Torvatxa alguns ne.posáren

PS.iJECTE D ARREGLO DELA PLASSA D'r.CATAI.UNYA
'	 -	 (S)e ^.- DUNTOI.m15 Np OOIPALJ

TI

I	 i	 ^ 1 f 1 f t

bV 

A1alg de 1895. — La darrera barraca que's construhí en la Plaça
de Catalunya, motivant reso!ucions tiascendentals.

que la Societat del Hotel Continental practicás cap obra
en la Plaça. Tot continuava aparentment igual.

A les derreries del Maig de 1895, per arrendament dels
proprietaris, se construhí un edifici provisional format de
planta baxa de rajola y al damunt una plataforma. alta,

dominant tota la Plaça, destinada a café. Semblava una

¿S-L una. m ma?

r r °.? ra ry ülur,	 ^;

(De la Esquella de la Torratxa-)

en solfa (29 de Setembre de 1893), sots lema de »Projecte
l'arreglo de la plassa de - Catalunya» y al cap de vuyt dies,
tornava a mostrar la caricatura del de galeria cuberta d'En
Falqués, ab besties engabiádes dintre y la quarteta: »Sembla
que s'ha decidit, — com a solució mes lógica -- instalarhi
les grans fieros =- de la -Colecció Zoológica» (6 d'Octubre
de 1893).

S'entrá en l'any 1894, semblant que cap obstacle s'in-
terposaria en la realïsació del edifici que devía construir
l'Hotel Continental. L'Ajuntament guanyá la qüestió ab
los propietaris; prengué possessió de les dugues porcions
parcelarias de terra (4 d'Octubre de 1894) y les cedí a la
Societat del Hotel Continental (r8 d'Octubre de 1894).

L'Ajuntament, volent intentar una avinença ab los .pro-
prietaris per la expropiació de la Plaça, acordá cridarlos a
tots (ç. d'Agost de 1894). Sots la presidencia del Alcalde
se reuniren lo 3 de Novembre de 1894 y preguntats si lú
havian cosos de terra lliures de plets, fou respost, que,
sobre de tots existían litigis, fent constar lo President,
que, l'Ajuntament se trovava impossibilitat de convenir
ab cap dels concurrents.

Transcorregueren los- primers mesos del any 1895, sense

v ;^ 7	 I^	 t 	 t .J!! II ,^'
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'La plassa de Catalunya
ara sí que 'seva a arreglar;
per inaugurar las obras
ja hi han fet un colomar.»

(La Esquella, Maig 1895.)

parodia del progecte de Gran Hotel Continental, y tothom
se'n ocupá. En la satírica Esquella's publicáren un seguit
de crítiques gráfiques que en aquests mónients tenen certa
importancia, puix^assenyalan los aspectes que anà prenent
aquesta qüestió.

(Seguirá)	 F. CARRERAS I CANDI.
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LA CRIPTA
Fè y Patria.

Talment dom si fos cor de Barcelona vella,
hi ha al mig de la ciutat recòndita capèlla

hont no se sent ]a fressa mundanal:
és lloch de pau que a l'ànima conhorta,

apenes favorit per la claror somorta
que's va adormint a dins la Catedral.

- Aquell sagrat racer sembla furgar la terra,
la está santificant y en son crostam. s'aferra

com si la Patria allí tingués l'arrel:
senyala y honra axí a la terra nostra;

y 1'àbsis, més amunt, una altra Patria'ns mostra
ab sos pilars qu'estàn signant al cel.

Fent somni del passat, la cripta está adormida;
un ' tímit parpelleig de llànties hi convida

en la foscó' y silencia meditar;
- y una urna hi fa pensar en la pregaria:

és l'urna que, guardant lo cos de santa Eularia,
. serveix com de retaule a son altar.

Eularia en temps remot era gentil poncella,
que prop de la ciutat crexia pura y bella:

era'l joyell del camp barceloní;
per creure en Crist morí sufrint martiri,

volant son esperit com lo perfum d'un- lliri
que se'n va amunt fugint del món ruhí.

A Barcelona'l cos per sempre més quedava...
y'1 temps anà corrent... y ben complerts comptava

sos tretze segles de regnat, la Creu,
mentre en la cripta veya Barcelona

ah. pompa sepultar lo cos de sa Patroña,
quan 1'àbsis gegantí ja estava en peu.

La cripta és com la nit; de sa foscor s'exhala
tal deix misteriés, que al peu de sa ampla escala

alè d'eternitat l'ànima hi sent;
y'1- flam de cada llàntia és una espurna

que ulleja com estel y mira y vetlla a l'urna
'tot encongint. se ab sant reculliment.

Migrat allí és l'espay: tan baxa és la capella
que quan l'encens, a glops, sa boyra hi descapdella

y °extén la Iluminaria prou claró';
diríau que la volta va aplanantse,

que se li veu l'esforç, per més que va aguantantse,
com si volgués a l'urna fé' un petó.

L'esguart embadalit des de aquell fons contempla
còm s alcen imponents les amples naus del templo

y voltes y pilars semblen més alts;.
dexanthi encís d'una florida aubada

la festa de colors que, ab llum tota irisada,
hi dóna'l sol quan besa'ls finestrals.

Ab més encís atrau la cripta entenebrida:
lo seny somnïador hi fa tornà' a la vida

• valents capclills y reys de cor ardit;
bateguen los penons de les grans festes,

s'animen los recorts de memorables gestes
y oreig de gloria alenta al_.esperit.

Y'1 somni's fa més bell ab uns estels que hi brollen
tot coronant als reys qu'en terra s'agenollen;

y t'urna's torna llum y quan l'esclat
de sa brillor al esperit encanta,

lo somni s'esvaneix... y's mostra l'urna santa
cola la penyora d'esplendent passat...

En aquell temps heròych la Patria allí acudía:
alçanthi sa oració més forta se sentía

per' dur lo crit de guerra a estrany confí;
y's feya allí ab la fè tal maravella,

que aquells humils grahons propers a la capella
eren començ cle trïomfal camí.

La Patria allí resà y ab força vencedora
se anava fent del niar la reyna y la senyora;

son ceptre predilecte era'l timó
y de ses naus afadigant les veles,

portava lluny y arreu lo bril] de llurs esteles
. obrint camins de gloria a son penó.

Les xusmes, tot bogant, en català cantaven;
les ones, fent murmulls, manyagues escoltaven

aquell cantar tan dolç y anyoradíç,
que fera esment d'una estimada terra

y enfront del enemich tornava's crit de guerra
com temporal qu'esclata de improvís.

Y ab ayre trïomfal crexía la cridoria .
quan los vençuts vaxells, per mostra de victoria,

com vil rebutj, cremant, eren dexats;
o, arrocegant per l'aygua les banderes,.

per més escarn y. afront de xurmes presoneres
a reculons seguíen remolcats.

Y'1 mar y'l vent cantant la eterna barcarola,
juntaven los murmulls per' ferne una veu sola

fue afalagava al vencedor estol;
y gallerut, fingint esbatechs d'ala,

l'altiu penó barrat, de sang y d'or fent gala,
era un flameig que feya enveja al sol...

¡Oh alberch dels grans recorts, oh cripta hont Barcelona
guanyà tant d'esplendor per' sa comtal corona,

que por llarch temps no consentí rival!
en tuls recorts de gloria prenen vida:

ets tu qui a la ciutat per sempre has ennoblida -
omplint d'honor la austera Catedral...

Encara'l sagrat cos que's guarda en ta fondaria,
recorda als catalans que'1 nom excels d'Eularia,

de històrica bandera fou lo nom:
que la bandera ab la sagrada imatge

fou, en ciutats y Ilochs de català llenguatge,
emblema de justicia per' tothom;

que al toch de sometent y als crits de /Via forn!
puntal de nostres furs fou sempre y a tothora,

la forçà de la- lley fent imperà';
que Barcelona, alçant l'emblema invicte,

sabía vindicar tot greuge y tot delicte
y corretgir los torts del sobirà...

¡Oh cripta, oh lloch sagrat de historia portentosa!
despertes tants recorts de fama gloriosa,

qu'a ún èpich cant merexes dar relleu;
tens un ambient que a I'àniula afalaga

tot fentli recordar una potent niçaga
de cor tant ferm que sols temía a. Déu...

Ohint sempre oracions vés recomptant centuries;
esforça't resistint la empenta y les injuries

del temps y de les bregues terrenals;
y Barcelona't miri enorgullida

pensant ¡oh quiet racer! qu'ets Arca benehida
hont vetller. los recprts de gestes immortals.

Ver segles vulga Déu guardar ta urna sagrada,
dexantla perdurar com una fita alçada

que de altres temps remembri l'esplendor
y als veniders axí'n faci memoria,

parlantlos del renom que ab tanta y tanta gloria
a la ciutat comtal va concedí'I Senyor.

JACINTO TORRES Y REYATÓ.'
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SANTA EULÀRIA, PATRONA DE BARCELONA

Tras-chor de la Catedral de Barcelona: Escenas al rellei representant els martiris de la Santa Verge

Prop de l'altar major de l'església de Santa Maria hi
havia un molt rústec sepulcre que guardava el preuat tresor
(le los venerades relíquies de la santa verge.

En l'any 1327 un artista italià rebé l'encàrrec de fer
l'actual sepulcre, amb els bonics relleus que representen la
vida de la insigne martre, sostingut tot ell per vuit columnes
desiguals.

Fou allavors que per a honrar més a la santa patrona
dels barcelonins va obrir-se la gran cripta sota ele l'altar
major de la nostra Catedral, dirigint les obres l'arquitecte
Jaume Fabré.

El cos de la verge martre hi fou solemnement traslladat
el io de juliol de l'any 1339, assistint a la processó el car

-denal Bernat cl'Albí, En Pere III reí d'Aragó, En Jaume
rei de Mallorca, tota la família reial, prelats, nobles i un
gran concurs de poble.

Es baixa a la cripta per una ampla escala renovada
l'any 1777 gràcies a una deixa feta per la marquessa ele
Llupià.

A cada costat ele l'escala hi ha un arc igual a l'arc cl'en-
trada, en els què s'hi veuen petits caps que diuen repre-
senten els personatges assistents a la solemne trasllació.

En l'any 1798 foren fets el gran reixat i les baranes dels
costats.

La clau que uneix les columnetes dels compartiments
figura la coronació de la santa verge feta pel mateix Jesuset
sostingut per la Verge Maria. Hi ha nombroses llànties,
demostració de la devoció que els barcelonins han sentit
eempre per la santa verge.

Entre aquelles n'hi ha una gótica, de plata, oferta per
D. Isabel II en acció de gràcies per la curació de la seva
filleta la infanta D.^' Eulària,

Molts poetes han dedicat goigs i lloances a la gloriosa
verge.

Ne fou un fervorós devot i entusiasta propagador el
nostre poeta immortal Mn. Cinto Verdaguer.

EL TRAscxoa. — Es tot d'alabastre, d'estil plateresc
del segle xvi, i representa en relleu quatre passatges del
martiri de Santa Eulària. Començà l'obra, en l'any 1519,
el mestre Bartomeu Ordonyes, autor del plànol. En l'any
16zi, després d'haver estat parades durant molt temps,
les continuà seguint un altre plànol l'arquitecte saragossà
Pere Vilar.	 1

Tras-chor: Crocióxii de la Santa	 Sepulcre de la Santa: Costat esquerra	 Costat dret
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Sepulcre: Relleus de la part davantera
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Cripta.—Altar i sepulcre 

Sepulcre: Relleus de la part posterior	 Fotos. Vilaseca
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ACTUALITATS BARCELONINES

ANTONI SALA

Violoncel lista, que donà amb èxit un concert
:n la SALA MOZART, el dia 27 de gener

EMILI SAUER	 ANTONI PLANAS

famòs pianista, que donarà tres concerts en el	 autor prenuat pels quatre poemets presentats
PALAU DE LA MUSICA CATALANA, el 15, 18 i 21	 31 Concurs Patxot

d'aquest nies

!A ¿DONA DE GEL, comèd;a en dos actes, original d'En loan Ventura Rodríguez, estrenada amb èxit la nit del 29 de gener
al Teatre de 'Orfeó Gracienc per la Companyia Claramunt-Adrià. (Una escena del segon acte.)



F

En un dijous gras,

rialler i soleiat de l'any

191 1, morí aquest gran

artista.
En Nonell pintava

amb el cor, amb l'ànima,

doncs les seves obres a

més de filles de son gran
cervell, eren fetes amb
trossos del seu cor, per
ço tenen l'emotivitat in-

duraran, ferms, per els
segles dels segles, per-
què tenen— perquè en
Nonell sapigué donar-
los-hi— el do inaprecia-
ble de vida, d'una vida
que lii palpitarà mentre
quedin les teles i els
papers on la mà de l'Isi-
dre . Novell, magnífica-
ment traslladà amb tota

CATALUNYA GRÁFICA

EL PINTOR CATALÀ ISIDRE NONELL

comparable i una força	 I.'artist

immensa que les empeny.
L'obra d'En Nonell, és filla del poble—com

la de Goya, —tota la fauna del vici i de la mi-
sèria, aquelles gitanes, aquells captaires,
aquells trinxeraires, aquells públics abigar-

a en el sea Estadi	 l'emoció i amb tota la
crua realitat.

I no obstant, totes aquelles gitanes, aquells
trinxeraires, aquells captaires, i tots aquells
plens de nafres i misèria, per obra i gràcia
del formidable artista, esdevenen d'una ele-

r 
•

Dibuix	 (Colee. Camps). Auto-caricatura

rats i anònims dels music-halls populars i dels
teatres de melodrama, s'agiten i viuen ense-
nyant la seva punyenta misèria a través de
les seves pintures i dels seus dibuixos, i per-

gància i una gràcia suprema. I és que és molt
gran l'art d'En Nonell.

Avui, al recordar-lo, al contemplar -li la seva
obra, serenament, veiem la inmensa força de



Gitana Rosa	 (Colee. Vicens)

t^t	 JY'^..^	 .^.

(que	

ç.d

 

fy^

_________	
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Dibuix	 Colec. Camps).

	

 Dibuix	 (Colec. Camps).	 Dibuix	 (Colec. Camps)

	

la seva obra, ferma i genial, d'aque-t qui fou	 seves obres són un dels més preuats joiells

	

ten dels millors artistes que lia tingut Cata-	 amb què s'ornamenta la pintura catalana.

	

Iulijy a, que s'anomeni, Isidre Nonell, i que les	 LLUÍS D'ARA.
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LA PLAÇA DE CATALUNYA

Casa i armeria nnisetíd'En JosephEstruch,'constru'ida dintre la Plaça de Catalunya,
en I'àngnl de la Ronda amb la Rambla de Catalunya, que's derrocà en 1901.

as	 ^^

j1	 II

Projecte d'En Falqués, d'arreglar la Plaça de: Catalnnyalnitjançant una galeria aporticada.
Fou premiat en 1886, al concurs obert per I'Ajwitantent.
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BARCELONA	 REGIDORS NACI iALISTES ELECTES	 ELECCIONS 1922



Telèfons de Figueres.—Sala del públic Telèfon de Piera.—Sala del públic
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TELEFONS DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

Un roble sense comunica-

cions és un poble onda,- rerit,

que no respon al Iitlr.e dels
pobles civilitzats.

El poble de Catalunya es-

tavaamb aquestes condicions,

abans d'instituir-se la Manco-

munitat. El poble de Cata-

lunya, sotmès al règim cabi-

leny (le 1' Estat Espanyol,
estava (com està encara avui

gairebó tota 1'Espanya), iso-

lat en gran majoria de po-
blacions, havent de passar
moltes hores i dies —de ve-
gades—, per poder comuni-

car-se amb el centre natural

de Catalunya, i amb tot el

neón.

La Mancomunitat de Cata-

lunya va acudir immediata

-ment a omplir aquesta falla

immensa que es notava en la

vida del nostre poble.
Telèfon de Cervera. -Sala del públic

Telèfon de Figueres.— Interior Telèfon de Piera.—Interior



El nneicatn d'En Salvador Dali

Vas esmaltat de l'Oriol Martí
Premi d'Honor de l'Ajuntament

CATALUNYA GRÀFIC A

EXPOSICIÓ D'OBRES D'ART ORGANITZADA PER
L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESTUDIANTS

Una sala de l'exposició a Can Dalmau

L'Associaciéé Catalana d'Es- .
tudiants ha fet a les Galeries
Dalmau un Concurs -Exposició
cl'obres d'art originals dels seus
SOCIS.

Verammnt la manifestació ar-
tística donada ha sigut una molt
bella mostra d'entusiasme jo-
venil, digna d'elogi.

Cent trenta quatre obres, cor
-responents a una quarantena cica

noms figuren en el catàleg; el
Jurat ha concedit deu premis a
altres tantes obres, ben merei-
xedores d'aquesta distinció.

El descobriment d'uns quants
temperaments de pintor recom-
pensa sobradament l'esforç es-
merçat i justifica el modest auxili que
els ha donat el nostre Ajuntament.

En Jaume Rassa, guanyador del premi
d'Honor de la Mancomunitat, amb els
seus paisatges mostra un formidable tem

-perameot de pintor. En Lasplassas en
les seves flors es mostra d'una fin,íssima
sensibilitat. El seu paisatge, accèssit de
l'Aj untalnent, és molt ben plante] it. En
Reig i Corominas, guanyador del premi
de l'Associació, és bon dibuixant i brillant

colorista. En J. M. Tarrasa, gua-
nyador de l'accèssit amb una
nota de paissatge ben inte-
ressant.

En Gabriel Anat ha guanyat
el premi del Círcol de Sant Lluc
anib un <•Boscs mclt ben exe-
cutat. En S. Dalí, figuerenc
de 17 anys, guanyador del premi
del Rector de 1'Universitat, en
les seves composicions al tremp
revela una facúndia i traça ad-
mirables i en les pintures a l'oli
resol poblemos amb una gosa-
dia meravellosa. En Josep
Picó té notables qualitats ele
decorador particularment en
eRosinas, accèssit al premi del

Rcctor de l'Universitat. L'Oriol de
Martí, esmaltador, guanyador del
premi d'Honor de l'Ajuntament, ex-
posa en una vitrina, vidres esmal-
tats, tots bonics de temes i d'harmo-
nies.

A més dels que hem citat, n'hi ha
alguns altres que també revelen nota-
bles aptituds.

En resum, es tracta, clones, d'una
exposicició remarcable.
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Eis corredors abans de Ia_cursa El guanyador M. Cutié, de l'Espanyol

II CAMPIONAT PROVINCIAL

DE CROSS-COUNTRY

El Comitè Provincial de Barcelona ele la Fe-
deració Atlètica Catalana va celebrar el diu-
menge dia 29 de gener, al matí, en els terrenys
d'Horta, l'esmentada cursa, la qual ,esdevingué
una agradable festa.

Allí hi veiérem el senyor Ràfols, president
honorari ele la Federació; el senyor Mata, pre-
sident del Comitè Provincial; el senyor Trabal,
president del Consell, així com tots els membres
que constitueixen el Comité Provincial i orga-
nitzador.

Dos grups de boy-scouts prestaren Llurs ser-
veis a la cursa.

El recorregut, encertadíssim, fou marcat amb
cura, amidant una distància de nou kilòmetres.

En nombre de 59 sortiren els corredors, ano-
tant-se l'arribada de 53, corrent-ne dos fora de
concurs, que també arribaren, llançant-se els
corredors, a les ordres del senyor Ràfols.

La curca fou bonica, sense cap incident ni protesta, essent
d'esmentar el triomf assolit pel Club Espanyol, que aconsegueix
els quatre primers llocs, i d'una faisó especial l'actuació d'en
Cutié, que ho féu admirablement. Resultat:

i. M. Cutiéj Espanyol, 24' 41" 1/10. — 2. ;. Ribas; Europa,
24 ' ro" 215 . — 3 . J . Miquel; Espanyol, 24' 58". — 4. M. Palau;
Espanyol, 2 5 ' 19' 3/5 . — 5• N. Planell; Europa, 25' 25". —
6. F. Doz; Barcelona, 25' 26". — y. N. Marco; Espanya, 25"

Un bonic_aspecte de la cursa

42" 1/5. — S. J. Casadevall; Espanyol, 2 5' 49" 2 /5 . — 9 . J • _ R0'
vira; Esparyol, 26' 1". — io. J. Sors; Espanya, 26' 2" 2/5. -

i i. P. Arbulí; Barcelona, — 12. C. Vinadé; independent. 

—13. E. Ferré; Centre de Dependents. — 14. A Costa; Europa
— i5. J. Pineda; Centre de Dependents. — i6. M. Ferrer; Es-,
Fanya. — 17. T. Pons; Barcelona. — 13. L. Fontané; Espanyol.

— 19. A. Navarro; Espanya. — 20. J. González; Centre de
Dependents.



Equip del RÀPID. Alcàntara marcant un goal.

CONTRA

BARCELONA
F. C.

I. er de febrer

Rerultà el partit més formós de la present
temporada. Guanyà el Barcelona per 6 goals a z.

No era pas injusta la fama de què vingué
precedit aquest onze vienès, quins elogis són
eolament un pàlicl reflex de la realitat. En
l'equip de l'Esparta, de Praga, que jugà per
Nadal en l'Estadi, pogu5rcm admirar un joc
fort, potent i científic, mes era un joc cxcessi-
vament professional, puix recorrien molt sovint
a trucos i recursos condemnables en partits
amistosos. L'onze vienés, a més de reunir les

RÀFII)

DE VIENA

M

Canvi de ' les; banderes nacionals .

Una bona entrada del defensa esquerra del RÀPID. En Martinez chutant directe a goal.

CATALUNYA GRÀFICA

FUTBOL. -PARTITS INTERNACIONALS

bones qualitats anotades, hi afegí la
bellesa d'un joc net, d'un classicisme
sense màcula, que fou objecte d'admirac'ó
i de lloança per part de nostre públic.

Es el .Rapid» un equip completíssin-,
d'un conjunt impecable, ressortint per
sobre de tot el davanter centre Kuthar,
quina caricatura publiquem, puix fou
la figura que més cridà l'atenció dels
nostres aficionats.

Desconeixedors del terrer, dur por
altra part — ja que els equips cstrangcrs
juguen sempre en camps amb herba, —
a més essent cl camp partit, lo qual
constituí una altra desventatja per ells,
perderen per 4 goals a 2; però ¿egura-
ment hauria sigut tot un altre el resultat
jugant en camp gran i si el Barcelona no
hagués tingut una tarda d'aquelles tardes
tan formidablement venturoses que l'en-
lairen al primer lloc del futbolisme miar
dial.

Fou, repetim, el millor partit que ha
presenciat l'afició catalana eles d'un any
ençà.



Equip del SERVETTE.

Una sortida del porter del ,SERVETTE.

CATALUNYA GRÀFICA

Canvi de les banderes nacionals.

SERV ETTE

DE GINEBRA

CONTRA

BARCELONA
F. C.

Dies a i 5 de febrer

Ambdós partits foren guanyats pcl Barcelona: el pri-
mer, per 6 a o, i el segon, per 6 a 2.
. Resultaren un desengany per a l'afició aquests
dos partits. El eServettea és un equip molt fluix i d'un
joc molt mogut, emperò poc científic i scn^e atractiu
ile cap mena. Molts equips catalans haurien donat un
partit més bonic i sens dubte niés interessant. Cap
dels jugadors suïseos és digne d'esment, puix cap d'ells
passa d'ésser una mitjania molt ínfima davant d'un
astre ele primera magnitud cona el nostre Barcelona,
campió de campions.

Amb gaires partits com aquest, l'afició s'en ressci.-
tiria ben tost. — META.

ÇT
z ^^

Un chut del porter del SERVETTE. Un bon cop de cap d'En Semitier.
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INFORMACIÓ ESTRANGERA

s	 ^	 1

1.

Ivonne Printemps i M. Sacha Guitry, autors
francesos, intérprets de les obres de Molière.

La Comtessa de Noailles, escriptora francesa,
primera estrangera acceptada a

l'Acadèmia de Bèlgica.

Una excursionista anglesa que es prepara a
volar amb aeroplà per sobre els pics deis Alps.
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EL CANCONER CATALÀ

Blancaflor

S'estava la Blancaflor Altres set l'esperaré
sentada damunt l'arena, com a viuda consolada;
que brodava un mocador si al cap ade set anys no ve,
per la filla de la reina. per monja seré tancada.

El mocador n'era d'or, Monja de un gran convent - -
de seda el brodava ella; que té per nom Santa Clara. —
quan la seda li mancava, — No . us faceu morigeta, no,
posa de sa cabellera. que fóreu malaguanyada.'

De sa cabellera a 1 o No us façeu zmortgeta, nò,-.-^
no hi ha . molta diferència. nó "us' faceu mongeta .encaix;	 -	 •'
Alça els ulls cap a la mar, no us faceu mongeta; riò,
veu venir la mar valenta. que encara teniu qui us ai:ma_	 .

Vcu venir fustes i rems
i galeres més de trenta;
veu venir un mariner
que al seu senyor se sembla.

— Mariner, bon mariner,
Déu vos dó la mar bonança;
¿no hauríeu pas conegut
an el meu Senyor en França?

— Sí, senyora, que'l conec,
i d'ell us porto comanda
que ps cerqueu un aimador
que ell aimada s'ha buscada. —

La filla del rei francès
per esposa li han donada. -
- Ben haja qui presa l'ha,
mal haja qui li ha donada.

Gentil dama ne sóc jo,
i per altra m'ha deixada;
set anyades l'he esperat
com a dona ben casada.

Aquí et dono l'anell d'or
del. dia que'ns declaràrèífi,
un'altre d'or i brillants
del dia que ens esposàrem,

Dient-li això son marit,
li donava una. abraçada;
.ella, .com vol . son marit,
als peus se li agenollava.

— Perdòna'm, el meu nnarit,
si he faltat en cap paraula. —
— Perdona'm, la meva esposa,
el temps que he fet esperar-te. —

Aquesta cançó és de les nomenades cavalleresques per la noble
estirp dels seus protagonistes, pel tema de la seva lletra és francament
amorosa. Es, per cert, ben bonica així en la seva lletra com en la
seva tonada. Es molt de notar el gran sentit d'humilitat que demos-
tra la Blancaflor al demanar perdó al seu marit per si li ha fet qual

-que mancament al parlar-li després de set anys d'estar separats, així
com també la, r•espostaa'aquest demanant-li perdó per sa tardança.

La seva tonada-és •pet.çert,ben bonica, 'i la seva lletra pot ésser
utilitzadâ cóm a exemple d'humilitat i moralitat. Avui no se la troba
ja en.-gran abundància; aquesta versió ha sigut recollida al Pla del
Vallès.

v
FETS H I STORZI CS

ABDICACIÓ DE FELIP V

La història política del primer monarca de la dinastia
borbónica està íntimament relacionada amb la de Cata-
luñya.

Reconegut i jurat rei d'Espanya l'a-ny ijoo, va debutar,
auxiliat pel seu parent el rei de França, amb una guerra en
la què va estar embolicada tota Europa.

Anglaterra, Hol • landa, Portugal, Austria, Savòia, el
Milanesat i Bèlgica, varen lluitar contra espanyols i fran-
cesos aliats, i dintre la península se la van haver d'heure
amb els catalans.

Aquesta guerra, dita de. . SuccessiQ perquè s'hi van

succeir les-derrotes, va acabar arnb una hau que riguin-se
de la de París.:.qúe va haver dé firmar el cèlebre Montero
Ríos.

Felip V va haver de cedir:
Mençrca•i Gibraltar a Anglaterra, SicíIi a--Savóia, els

Països Baixos, el Milanesat, Nàpols í Cerdenya a .l'Aústria.
Aquesta pau ha passat a la història amb el nom de.pau

d'Utrec:
Realment, va ser força ço que a Espanya li varen treure

aleshores.	 -
De resultes d'aquest disgust va traspassar la corona al

príncep d'Astúries, que va pendre el nom de Lluís 1:-
L'abdicació va verificar-se el dia 9 de febrer de 1724.
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Els telèfons de la

Mancomunitat

' Després de la seva institució, la blanco.
munitat, un dels primers serveis que atengué
fou el dels telèfons, que tants ele beneficis
havien de reportar a totes les nostres en-
contrades.

La feina de la , Mancomunitat en aquest
seütit ha ;estat molta i bona i ràpida.

En acabar l'any 1917 havia ja clotat de
•	 servei telefònic i 2 pobles.

. y	 °--	 A fi de 09i8 els pobles amb telèfon arri•
'	 r	 ''	 baren a 24o.

• A fi de 0920 alcanÇaven a 302.
A darrers ele 1921, la Mancomunitat

compta amb 370 pobles amb telèfon insta!•
 lat per ella.

No és pas una petita cosa 370 pobles,
v,Y -	 des de les altituds dels Pireneus fins a les

4 u ;^	 darreres valls tarragonines.
^` °	 ¢ZancomunitatàcCfatalunya 	 Són 370 pobles, ara esplèndidament re-

lacionats, abans isolats i perduts i aban-
donats.	 -

Gomunicacióne telefóniqu¢e	 Aquestes són les obres de la Mancoinu-
^,-'	 a fi te 1917.	 nitat de Catalunya: aquesta és una de les

seves tasques.
,^, °.b;,° ç 4,	 No calen comentaris.	

-

CRONICA,

El Foment de. la Sardana de Barcelona, con-
tinuant amb la seva molt catalana tasca de pro-
pagar la nostra dança nacional, .té organitzades
per aquest mes les acostumades audicions i ba-
lades cl.e cada diumenge, figurant-hi entre aque-
lles d'una manera remarcable les dedicades a'
homenatjar ]á memòria d'En Pep Ventura, ins-
taurador de laa sardana llarga i fundador de la
renomacta cobla Antiga Pep, de Figueres, la qua[/
en honor seu executarà triats programes el dia 19
de l'actual febrer, a les onze del matí, a la Plaça
de Catalunya i a les quatre de la tarda del ma-
teix dia a lá Plaça Reial.

A Leipzig ha mort víctima de la grip, a l'edat
de 66 anys, l'eminent ' director d'orquestra mestre
Artur Nikisch,, hongarès.

Va néixer a Lemberg Szent Miklos, al 12

d'octubre de ' 1855. Estudià al Conservatori de
Viena, d'on va sortir com a notable violinista,
ingressant en 1878 a l'orquestra de la Cort. En
1882 fou nomenat director de l'orquestra del

Teatre Municipal de Leipzig. En 1889 acceptà la
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direcció de la Simfònica de Boston, i després de
dirigir en 1895 els concerts del «Gewandhaus», de
Leipzig, va passar a la direcció de la Filharmònica
de Berlín.	 1

Els dies 29 i 3o d'abril i primer de maig de
19oi, el célebre Nikisch, al davant de l'esmentada
orquestra, interpretà tres inoblidables çoncerts al
Teatre Novetats de" Barcelona. El triomf assolit
fou enorme. Nikisch va fer-nos sentir,: entre altres
coses, fina immensa Suite de Bach, i en l'over-
tura de Tannhauser per primera vegada es deixà
sentir, al final, el doble cant accidental dé les
trompetes.

El canceller alemiay Wirth acaba de pro-
nunciar al Reichstag un habilíssim discurs allar-
gant d'uña banda la mà a França empleant pa-
raules falagueres respecte a M. Poincaré, i d''altra
banda oposant una negativa a la . petició dels
aliats perquè- Alemarïya lliuri els inculpats de la
guerra que foren jutjats-pel -Tribunal de Leipzig.

Wirth ofereix el pagamèi t de les reparacions,
mes refusa el liuirament dels'•inculpats. ; -

Aquesta actitud alemanya era de preveure, no
ha produït cap sorpresa. Resta aclarir l'actitud
dels :aliats. Un dels punts del programa del nou
Govt rn francès és el d'exigir el lluirament dels inculpats.

M. Poincaré ha recordat: <En cas contrari, el Tractat
de Versalles estableix les corresponents sancions. » Mr. Lloyd
George i el Sig. Bonomi callen per ara. França té tota la
raó, però si el compliment de les disposicions del Tractat
de Versalles ha de desfer tot el plan econòmic del primer
ministre anglès, aquest trobarà que cal cercar una manera
'de liquidar l'afer sense gaire _soroll.

•	 CONCERTS

Aarfiovt SAtN. —El virtuós violoncel lista cata]à N'An-
toni Sala dgnà el dia..2_7 del passat mes de gener un concert

- a la Sala Mozart, aconseguint un esclatant triòmf.
L'èxit assolit per aquest eximí, artista fou la confirmació

digna del .eu gran renom.
Posseeix com a característiques ben personals, flexibi=

litat d'arc, -esplendidesa de matisos, so àvellutat i , abundor
(le mecanisme.

La interpretació de].' programa, compost per obres de-,
Valentini, Saint-Saèns,'. Fauré, Chopin i Popper, fou una
veritable revelació d'.art, tenint que afegir al mateix una
pàgina de . Saint-Saéns i dues de. Bach:

La cooperació- dèl celebrat pianista Blai- Net, molt
acertadíssima.

ORQUESTRA SIM.FÒ-NICA. — El diumenge passat, dia a,
aquesta agrupació donà, al Teatre Eldorado, 1'ültim con-
cert matinal.

Aquesta audició oferia la novetat d'haver-hi en pro-
grama, a més . de Manfred, de Schumann, El /unzador d'opi,
de J. Barberà, i Tristanv i Isolda, de Wagner, Harold in
Italia, simfonia en quatre parts amb' una viola principal
(r.' audició) de Berlioz, i -L'Árnetller i L'Abella, sardanes
per orquestra (estrena) « d'A. Botey.

-La simfonia de $erlioz, en el seu .desenrotllament, s'hi
observa la grandesa. del gran compositor, la perfecta téc-
nica i el veritable domini orquèstral.

Aquesta , obra, vinguda _ a nosaltres quan Berlioz la
composà (l'any 1842), hauria produït uii efecte inversemblant
tenint en compte les normes en ús en aquell temps.

•	 -Cal esmentar 1'acertada. actúació. del viola • Sr. Ribas.
- Les dues sardanes d'En . Boteu, harmonitzades amb

grans coneixements orgnéstrals ido melodia molt inspirada,
havent-se que repetir -L'Abella glossada amb la cançó po-
pular El petit ballet.

Tot el programa -fou interpretat amb aquella justesa
á què eps te acostumats el mestre Lamote, qui fon molt

- aplaudit, junt amb els professors de la Simfònica.	 -

JAUMç MAS.
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Banca

Marsans
SOCIETAT ANÒNIMA

VALORS

CUPONS

GIRS:

CANVI

VIATGES

2, RAMBLA DE CANALETES, 2

BARCELONA!

francisca Grau
Calçat de totes menes

Especialitat en les seccions

de mida, luxe i per a tota

mena de sports i estiueig,

sobre tot en les sabates

ferrades i impermeables per

a l'excursió d'alta mun-

tanya, neus i skis

PLAÇA DE SANTA AGNA, 23

BARCELONA
Rambla de les Flors, 30	 BARCELONA 'j1
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Història Nacional

de Catalunya
per A. ROVIRA I VIRGILI

EDICIONS PATRIA
DIPUTACIÓ, 95

BARCELONA
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rAssociació Protecto
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Catalana

Per l'Escola Catalana,

Un quadern setmanal de 32 pàgines amb	 I'
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AGÈNCIA DE COBRANCES i REPART[MENTS

ANTONI CAMPMAJÓ

CARRER D'AVELLÁ, 3, 1.° r , l." — TELÉFON 2258 A.

Servei especial en l'impressió i repartiment d'ESQUELES
MORTUÒRIES :: Extens assortit en RECORDATORIS;
impressió esmerada :: COBRANCES i REPARTIMENTS
de tota mena, fets amb gran cura i rapidesa :: SERVEI

RAPID - GARANTIA ABSOLUTA

TALLERS DE FOTOGRAVAT

1 JOAN BASTARD

COMTE DE L'ASSALT, 63, I• cr , interior
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Serveis de la Compa-
nyia Transatlantica

Línia de Cuba a ]Mèxic

Servei mensual sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
Gijon el 20 i de Coruña el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides
de Veracruz el 16 i de la Havana el 20 de cada mes, per a Coruña,
Gijon i Santander.

Línia de Buenos Aires

Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Màlaga el 5 i de
Càdiz el 7, per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Ai-
res; emprenent el viatge de retorn des de Buenos Aires el dia 2 i de
Montevideo el 3.

Línia de Nova York, Cuba, Mèxic

Servei mensual sortint de Barcelona el 25, de València el 26, de
Màlaga el 28 1 de Càdiz el 30, per a Nova York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de la Havana el 30 de cada mes amb
escala a Nova York.

Línia de Venezuela-Colòmbia

Servei mensual sortint de Barcelona el 10, el 11 de València,
el 13 de Màlaga i de Càdiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico i Ha-
vana. Sortides de Colon el 12, per a Sabanilla, Curaçao, Puerto Ca-
bello, La Guayra, Puerto Rico, Canàries, Càdiz i Barcelona.

Línia de Fernando Poo

Servei mensual sortint de Barcelona el 2, de València el 3,
d'Alacant el 4, de Càdiz el 7, per a Les Palmes, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma i ports de la costa occidental d'Africa.

Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales de Canàries i de la
Península indicades en el viatge d'anada.

Línia Brasil-Plata

Sortint de Bilbao, Santander, Gijon, Coruña i Vigo per a Rio
Janeiro, Montevideo i Buenos Aires; emprenent el viatge de retorn
des de Buenos Aires per a Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canà-
ries, Vigo, Coruña, Gijon, Santander i Bilbao.

Ademés dels indicats serveis, la Companyia Transatlàntica té es-
tablers els especials dels ports del Mediterràni a Nova York, ports
Cantàbrics a Nova York i la Línia de Barcelona a Filipines; dites
sortides no són fixes i s'anunciaran oportunament per cada viatge.

Bis vapors admeten càrrega en les condicions més favorables, i passatgers, als
quals la Companyia dóna còmode allotjament i esmerat tracte, com ho ha
acreditat en el seu dilatat servei. Tots els vapors tenen telegrafia sense fils.

També admet càrrega i es despatxen passatges per a els ports de tot el món,
servits per línies regulars.

Representant a Barcelona: A. RIPOLL
Gran Via Laietana, 5, baixos

Demanem MITGES AMPOLLES

WEdi:
:d

}

a les f oïldes i restaurants

Aigua mineral natural

digestiva i més eco-

nòmica que les seves

similars

Filis d'Agustiv Bazquez
COLLITERS i EXPORTADORS

DE VINS FINS i CONYACS

DE XEREZ (CADIZ)

Propietaris de la Marca MORENO

Especialitats: AMONTILLATS

Josep Soley i Rabassa
REPRESENTANT

CORTS, 553, 3 ; or , 2.' — BARCELONA 1

59944. - MP. HENRICIS 1 C.' - BARCELONA
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Gran fábrica de Dolços i Bombons

LA SUIZA
RENE, S. A.

Especialitat en Marrons glacés Caramels àcids Ametlles
Confits Fruites, etc.

FÀBRICA i DESPATX:	 SUCURSAL:

Orteu, 5, 7, 9 i 11 (Sant Gervasi)	 Consell de Cent, 362 i 364
TELÈFON 624 G	 TELÈFON 1097 S. P.

BARCELONA
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