
L'AVI MUNE 

piiiíor,i Ull coixí de fons morat, orlat 
d'escenes japoneses, a tot color i filets 
d'or, qiíe és una veritab'e obra dVirt 

Augurem al Curs i Exposició 
Wertheim, un èxit tan merescut com 
rotund, a la nostra ciutat. 

Durant ei passat Febrer ancoraren 
en nostre port: 

Vapors, San Martín, Cervera, 
Celta, Manuel R., Cabo Nao, espa
nyols; West Loquassuk, West-chata-
IQ, yankis; Sorrento, alemany; San 
Gíuseppe, italià; Calderón, anglès; 
Ellen, norueg. 

Velers, Enrique (dues vegades), 
Comercio {qüa\rt),Monserrat,Migue', 
faime, Amparo, Elisa, La Rosa Fe
rrer, espanyols; Avenire, italià. 

Ens visità, aixímateix, el yacht de 
recreu Marí Cel, del Real Club Nàu
tic, de Barcelona. Entre els seus tripu
lants hi havia el Marqués d'OIérdola. 

Total d'embarcacions, 25 — 12 va
pors i 13 velers. 

íDartine? Crespo Pe"»sfQ 
S'ha traslladat al Carrer de las Corts 

Qraiivía), 700, principal, 2" , prop la Plaça 
de Tetuàii—Barcelona. 

En l'última sessió celebrada per el 
Patronat de Previsió Social, de Cata
lunya i Balears, s'acorda trametre un 
qüestionari ais Pòsits, Germandats, 
Miitualitats i altres entitats interessa
des en l'incorporació al Règim de Re-
tiram^nt Obligatori dels treballadors 
del mar, a fi de saber el número de 
patrons i obrers marítims i llur classifi
cació legal, i consultar-los a més a 
més, quin dels dos sistemes de paga-
iitent de quotes creuen preferible, a 
saber: Primer—Deduir de l'import de 
les pesqueres la quantitat necessària 
per el pagament de les quotes de Re-
tiríiment Obrer, a raó de ires pessetes 
mensuals, deduintse aquesta quantitat 
en fer el repartiment setmanal d.;l pro
ducte de la pesquera, considerant-se 
les dites quotes com despeses generals 
de la mateixa=Segon.—Que vagi a 
càrrec exclusiu del patró el pagament 
de Ls quotes del Retirament Obrer, 
en atenció a que com amo de la barca 
i dels ormeigs,pe cebeix una patt pro
porcional variable segons les localitats 
per r,ió del capital de la barca i les 
xarxes, qual part se li lliura, ultra de 
la que li correspon per el seu treball 

personal, a l'igual que als altres asala-
riats. 

Copiem de La Publicitat: 
«Gaíerles Tiaxeianes, - Exposició 

Maria Pou. 
Aquesta distingida artista exposa 

unes quantes teles amb figures i natu
res mortes. Tant en les unes com en 
les altres, pintades amb notable de-
sembaraç, demostra la seva preferèn
cia per als efectes de llum i una lloa
ble atenció en la conquista de les qua
litats.—Carles Capdevila » 

Per la nostra part, seguirem amb 
atenció el que digui la crítica barcelo
nina de les obres de nostra paisana, i 
les reproduírem complidament. 

La senyora Antònia Padrosa Coro
minas, gr-ntil esposa del nostre parti
cular amic, el diligent Admor. de Co
rreus d'aquesta ciutat N'Auieli Que
rol Mansergas, ha infantal amb tota 
felicitat un xa^nós ntn al qual han ins
crit amb el nom d Enric. 
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Gran Hotel del Comerç 
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é PREMIAT EN EL «VI CONCURS D'HOTELS DE CATALUNYA», AMB DIPLOMA D'HONOR W 
DE LA SOCIETAT «ATRACCIÓ DE FORASTERS» ^ 

Completament reformat i modernitzat ^ 
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calenta i freda 
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Nostra enhorabona als novells pa
res. 

Dissabte passat varen contraure 
matrimoni en la nostra parroquial, el 
conegut jove En Josep Vila Dumas i 
la distingida senyoreta Isabel Miró 
Arxer 

Els desitjem felicitat inestroncable. 

Que tl seu electo-motor 
avariat, li arreglaran bé i rà
pidament, sens tenir que anar 
a fora, a la Casa Vídua de 

1/ Puig, Sant Joan, 43 

Darrerament ha traspassat, als 73 
d'edai, la respelable dama N'Alexa;i-
dra Nadal i Mieras, persona molt ben 
relacionada a la nostra ciutat. 

Rebin les famílies Nadal i Soler, el 
testimoni sincer de nostres condolen-
ces per tan irreparable pèrdua. 

Ha estat uns dies entre nosaltres 
el conegut escriptor En Ferran Agulló 
i Vidal, redactor de La Veu de Cata
lunya. 

Q.na ióea af uent. 
L'agrupació d'aficionats local <Ro-

mea> està ben disposada a collaborar 
a l'homenatge que proposàvem fessin 
les viles i ciutats catalanes, en un dia 
donat al dramaturg Ignasi Iglesies. 

Les obres que s'escolliran, proba
blement, seran El cor del poble i La 
Festa dels aucells. 

Gràcies a tots, a l'avençada, perla 
seva bona disposició 

Nostre dilecte col·lega Pla i Mun
tanya, de Balaguer, es fa ressò d'a
quest nostre editorial i trob.a que "fora 
un acatament modest però excel·lent 
pel que entranyaria d'homenatge col-
leciiu dels conreadors del teatre cata-
là>, portar a la pràctica l'idea que en 
ell esbandírem. 

"EnC'ira donarieni —diu l'articulis
ta— un caire més piàcic a l'homenat
ge, si totes les fulles comarcals en un 
dia determinat o no, demanessin com 
ja ho feu nostre company Finet l'estre
na de "La Baaulfa d'or", obra per a 
infants, de l'Ignasi Iglesias, al Teatre 
Nove'ats." En aquest mateix sentit 
han escrit anteriorment Emili Saleta i 
Llorens i Joan Puig i Fr-rreter. No cal 
dir que subscrivim tan bella pensada, 
de dalt a baix. 

Lf iBres , r e u i s f e s , p e r i ò ó i c s 

Hom ens ha tramés: 
^^Xenius. «La nova promoció ca

talana davant de la campanya de des
crèdit orsià». Conferència llegida a 
l'A. E. Popular el 24 d'Octubre de 
1926, per S. Sarrà Serravinyals. —En 
parlarem. 

^Llegiu-me. El n." de Març d'a
questa revista, repartit puntualment, 

insereix treballs de Carles Pi Sunyer, 
V. Caldes Arús,J. Vives Borrell,entre 
altres; la continuació de les novelles 
«La Dida» de Feliu i Codina, i «L'ho
nor de les neus», de James O. Cur-
wood. Conté, ademés, suplement in-, 
fantil, quatre planes d'excel·lents gra
vats i s'hi anuncia un Concurs amb 
premis importants, alguns dels quals 
en metàl·lic. • 

=Reoista del Centre de Cultura, 
Reus. Ei n.° 165 corresponent al mes 
de Gener de l'any actual, es notabi-
lissim per tots conceptes, digne germà 
dels números que l'han precedit. Sig
nen els treballs Emili Mira, Josep Igle
sias Fidel de Moraaues, A. Martí 
Baixes, i d'altres. 

Aquesta revista que està portant a 
terme una tasca de cultura persistent i 
seriosa, ens complaem a recomanar-la 
a tots els qui es daleixen, amb afany 
de superació, per les coses de l'espe
rit 

==Poble Nou, amb motiu de publi
car el seu n.° 50, ens ofereix un 
reeixit extraordinari. J. M. Lopez-Pi-
có, Xavier Berenguel, Josep Carner, 
Josep M.'' de Sagarra Salvador Pe-
rarnau, Joan B." Casanova, M.-Ma-
ganya, Vicens Nelia, I Munné i Pité i 
altres signen el text. 

La portada és de Calsina, i se re
produeixen una aquarel·la d'Alexan
dre Forçades i un "apunt del natural" 
de J Taltavull. 

==S'han posat a la venda L'Apòs
tol, novel·la, de Joan Santamaría, i 
Notes històriques de la Parròquia i 
vila d'Arbós, aplegades i comentades 
per mossèn Qaieta Viaplana i Cornet, 
rector d'aquella panoquial. 

V a l x e í f s pefifs p e r a a ó o r n 
Els veu; j Carreras, Sant Rnnion vell, 41. 

=Nosíre confrare El Llamp, de 
Gandesa, anuncia la pròxima inaugu
ració d'una biblioteca: el primer volum 
serà «Elegia del Priorat i altres ver
sos», pòstum de Josep Anguera i Ba-
sudes. 

=Resultacompletíssim en totes les 
seves seccions el n°. 5 de La Gaceta 
Literària, revista ibèrica, americana, 
interiíacional, que veu la llum a Ma
drid. 

= S'estan esgotant les primeres 
edicions dels llibres Amor silenciosa 
de Maria-Teresa Vernet; Una ànima 
vençuda, de Domènec de Bellmunt, i 
El somni, de Tomàs Garcés. 

=S 'ha posat a la venda el Diccio
nari Pat las, català-castellà-francés. 

= E s notabilíssim el n°. de D'ací i 
d'allà, corresponent al més que som. 

=Dintre breus dies sortirà Revista 
de Catalunya,qua\ text serà fortament 
interessant. 

=Aixiniateix, és egperat amb forta 
espectació el n°. tercer de La Nova 
Revista. 

La antigua fàbrica Magret, de la 
Carretera de Girona, adquirida res-
centment p r els germans Pianellas 
Caseras, estan transfotmant-la total
ment. Hom hi basteix cossos d'edifici 
grandiosos, per a jlestinar-la a manu
factura d'aglomerats de suro. 

Celebrarem que ella pugui ocupar 
en breu, bon número d'operaris. 

Ha començat ja la construcció del 
sector de clavegueres que comprèn 
els carrers de Caimó, Creu, Algavira 
i els transversals que hi aflueixen. 

=Per la brigada s'ha* procedit al 
plantament d'arbres, tot al llarg de la 
pujada del Salvament de Nàufrags. 

=S'està . aixímateix, fent un seriós 
replant ix al ferm del carrer de Cap
many. 

Tenint de procedir-se a la formació 
del Padró de cèdules personals per al 
corrent any de 1927, l'Ajuntament con
cedeix un plac que acabarà el dia 18 
del mes que som, per tal que els que 
no hagin omplert encara les fulles de 
l'eiiipadronament, puguin efeduar-ho 
a la Secretaria,de les 12 a 13 del inatf 
i de les 18'30 a les 19·30 h., els dies 
hàbils d'aquest nou plaç. 

Les contribucions, per tots concep
tes, seran cobrades aquesta setmana 
entrant, des de dilluns a divendres, en 
el lloc acostumat. 

El moviment de població durant el 
finit Febrer, fou així: Defuncions, 14— 
Naixements, 9~Matrimonis, 3 

Procedent de La Havana, on resi
deix ja fa tres anys, ha arribat a la 
nostra ciutat En Josep Lluhí, notabilís
sim mig centre que fou de VAteneu 
Deportin durant llargues.temporades, 
i qual joc elegant i científic hem enyo
rat tots els guixolencs. 

Sia ben arribat a la seva vila na
diua el volgut amic Lluhí. 

Gompaflía 6eí Eerrocarpif 6e 
San Eeliu 6e 6uíxoís a 

6erona 
Por acuerdo del Consej'o de Ad-

ministración, se convoca a los sefio-
res accionístas a la Junta general or
dinària prevenida por el articulo 12 
de los Estatutos, que tendra lugar a 
las once horas del dia 27 del corrien-
te mes en el local de esta estación, 
bajo la sijsuiente orden del dia: 

Aprobación, siprocede, de la Me
mòria, Balance y cuenta de Explota-
ción del EJercicio terminado en 31 Di-
ciembre ultimo. 

Disttibución de los beneficiós. 
Nombramiento de Vice Presidente 

2.° y Vocales 5.° y b.° por durante el 
trienio reglamentario. 

Los senores que deseen asistir a 
dicha Junta podran depositar sus ac
ciones en la Ca fa de la Compartia, 
todos los días laborables, de 10 a 
12, hasta ocho días untes del fij'ado 
para la celebración de dicha Junta. 

San Feliu de Guíxols, 3 de 
Marzo de 1927. 

EL PRESlDENTBGERENrE. 
Jnariano Vfnyas y "Vinyas 

Reuisat per la Censara 
Slorens. Va/lers Çrà/ics -Palamós 
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