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Velitas de Nacimiento y Arbol de €NOEL
Plaza Almoina, 4

:

Esta Cada No tiene sucursales : ir.
hiiblioteca V/ Valenciana I

4

Ti Ut Josep) Llibi i

Mo

l

I

DA

aca TA Cara è 3 Sal Xe Re

I
I I I

l

Da

ll

(CODGOCSGISGOGSOS 860

G006

0600: Saba netodi cd seconGoic a oNSPE DC CS

lanonaconnaan va 69080 400000000000000900C 099002000 300202906000000900006090004111:0

dret el

l

El

MAC A

N

LO
NI

Ri

—
a

Mu

Sa

——

PROGRMADE FESTES

de la falla de la Plaça del Cardenal Benlloch i adyacents
DIA 1a les deu del matí Y com a
vermouth de lès festes, se prosediró,
als acords de una dcharanga, a pegar .

el (tim sablaso al veinat.

DIES 13, 14 y 15.—Reparto de banderes als abonats per la comisió.

DIA 16.—A les 10 de la nit en tots
els honor qu' el cas requerix, el clasic
sopar dels falleros (pera que prenguen
forses y enerchíes pera soportar la
mala nit que els espera) Ya continuasió se efectuarà la Plantà de la faNa en arreglo al ritual.

bufarl) A les 10 de la nit Y per a no
pedre la costum, tornarà a actuar Ja:

Ú

. Banda del poble de Peret... obsequiant-:
mos en un pasacalle y /a continuasió.
un concert extraordinari y en el que.

interpretarà unes cuantes Sinjoníes pa
que la chent chove puga ballar el
cagarraor y per a final disparo de una
estupenda traca en colors.

DIA 19.—A la 1 del matí gran cantà
de calbaes, en honor de les chiques
del barrio. A les 6 y mitcha escomensarem a despertar al veinat als es-

DIA 17.—A les 6 y mitcha del matí se

clafits de 20.000 tronaors (ni uno me-

prosediró a despertar als veins en gran

nos) acompafiantmos en esta faeneia
els (héroes, de la Unió Musical. —
De11 a 12 pasacalle y concert (pobrets,
no en van a quedar ú) y una Rilomé-

delicadea utilisant 10.000 ctronaors, y
al compàs de alegres dianes que in-

terpretaràú la notable Banda de Música la UNION MUSICAL de Bétera
encarregà de amenisar els festechos

tica traca que recorrerà tot el barrio.

De 6 a 7 de la vesprú, yY per a demos-

(pobrets la que els espera).

trar que encara els queden forses per

A mits día pasacalle per la banda y
a, continuasió dispara de úna gran traca, per tot el barrio.

a bufar, la may prou alabé y resistent banda de Bétera donarà un concert extraordinari que dedica als Pepes y Pepiques.

De 6 a 7 de la vesprà gran concert
musical per la susodicha banda que
interpretarà escullides obres del seu
repertori.

A les 10 de la nit pasacalle y a con-

Y... asó sa acaba: A les 10 de la nit
pasacalle y concert en el que han promés se soltarún el mono... els profesors de la UNIO MUSICAL, interpretant lo més modern del seu extens

tinuasió concert, yY com. a final de velà
se dispararà una gran traca de colors.

repertori de bailables y... a les 12,

: Día l8.—A les 6 del matí diana Yy

entre els estampits y focs solts y als

disparo de 15.000 tronaors, de 11 a 12
pasacalle y concert musical y una monumental traca per tots els carrers del
barrio. De 6 a 7 de la vesprà concert

per la incansable banda la dUnió Musical. de Bétera (ché quina manera de

acordts del HIMNE REGIONAL cremà
de la FALLA.
Después de asó... res. IFoc, flames y
sendral

LA COMISIO

Tot aquell que tinga auto y se
/i desbarate que acudixca a/

CR

Taller de Reparacions de

a

.
/

J

qe

UI CS

y lil apanyarà baratet
Si el te trencat çpa que el vo/2

ICIrIalala:

—servisi autorisat.—

Plaça Rojas Clement, 16.

.-'-.

—soldaura autógena

(avans Botànic)

Telefon 16.298
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Espesialitat en Buih, Opel y Blitz
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La casa de menchars mes economics de Valensia es sens dupte

EL ALMUDI
a carrec de VISENT GARCIA
Encara que vachen les creilles cares, pot alçar el gall. —
IVINGAUTI
Es el antig amo del "fGallo de Orofi ique vos pa eix:

— Guisos i Suquets pa chuplarse els dits: tot bó i barato

Almudí, 10

i

VALENCIA:

Front al Museu Palanteoloxich

Sinse preambuls,
al gràlil
iEls cucs dalt d' unpedestal.
Criden o sí la atenció2
Si es creem que algo val,

Aprofitem la lliçó
Tota la escala social.
RARARARAS

Entre sedes, dalt la falla,

Dins la societat que xilla,
I que si pot no treballa,

Presentem al que s' humilla,
Mos vist, mos adorna i calla.
ANAR

Pero hem dit, qu' anem al gra.
Tú, senyoreta orgullosa,:
Que sobre estar tant ratà,
Creus qu' eres la més graciosa,
Per qu' al riuret traus papà.
RRARARA

Tú, llaurador qu' allà en juny
Vas més serio qu' un bollet,
Per que'l criat cabres muny,
I per que't cria el campet,
Unes nyesples com el puny.
ARAN

I tú, majujo fadrí,
Que sense dir juía passes,
No saludant ni al veí,
Per que a les tres carabaces
La Torta t'ha dit que sí.
RARRARRRRS

Tú, polisero de punt,

Qu' estàs ceriot que seriot,

Ningú sap per quin asunt,
I es per que't creix el bigot,
En les cerdes cap amunt.

éPerts les ganes de menjar
pasaten per el BAR BLESA
i voràs quina sorpresa
notes pronte allí al entrar.
Els ulls no poden mirar
tanta variasió completa
pí als vermuts en la tapeta,
pero aixó no es rés

cuant sentim del café expres
la riquisima auloreta.

BAR BLESA
VALENCIA

Tú, potecari que nugués,
En morters lo receptat,
Mentres les celles arrugues,
Total per qu'has inventat
L'ingúient per semar barrugues...
Tú, jurra, qu' al pasejar
Vas més tiessa, qu'un titet,
Quan fa un mes vares baixar,

— Portant nugat el topet
En un fil de palomar...

Tot nostre orgull, ino val resi
Desde "ls condes fins als dues,
Desde l'alcoià al inglés,
Devem. contemplar als cucs,
Si és que volem valdre més.
Per ells, no hi han altercats,
Ni disputes, ni accidents.
Fan vida molt ordenats,
I així siguen quatre cents,
Tots viuen agermanats.
iQué llisçó pa la. bagassal
Que a tots va llevan la pell,
I jarrant el día es passa...

El cuc, si es fa el capell,
Es... pa ficar-se en sa casa.
RARARARAS

SEGUIM AVANT
En temps d' Ali-bu-Cetrilla,
Uns xiquets vestits amb pells,
Que anaven setze en quadrilla,

Jugant a santa cabrilla,
Es trobaren uns capells (1).
iEstàn fofos2 preguntaba,

U de tots aquells fadrins.
Mentres ú en mossegaba,
T en les dents el foradaba,
Trovant-li una juía dins.
(1)

La invenció del art de la sericicultu-

ra, data segens oritge xino, d' uns 2696 A
abans de Jesucrist.

ENDIVINA ENDIVINALLA
Redona, un poc ovalà,

sinse pinyol, es rellena
i te la pancha molt plena,
d' entremés que a tots agrà.

Esta cosa en l' ensalà
sempre te que figurar
i si algú la bol trovar
al préu que hià mes barat
pregunte a MIQUEL ABAD.

SRELLENAS EL CAMPANARS
Representante en Valencia
CCuba, 85.4... 01.

Cafés del Brasil dBracafés
El millor. No tingau por de probar
i en visitar estos tres establiments:

Carrer del Llop, 5 : Gran Via Marqués
del Turia i en el cFrontón Valenciano:
ahon encontraràn les millor tapes

prenint la famosa servesa Grullate
que no es.SRSEE das
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1 acudiren en tropell

Sis dones, una baixeta,
I més ratà qu' un garbell,
Després que mirà un capell,
Li estirà un poc la grenyeta.
I al vore alló tant finet,
Cregueren qu' era precis
Profitar-ho, al any justet,
Ja un jipó s'havía fet,

La reina d' aquell país (2).
Es posà a teixir l'Orient

Aquell fil... desconegut.
I en poc temps, jfeliç potentl
Portaba gorro lluent,
Fins el indio més morrut.
ARA

L'Occident era, un dotor,
Que preguntaba... 4d'on ix

Tela de tant de valor2
iQuí guardarà la llavor
l es el guapo que la tix)...
RARARAN

Es conta que dos frarets,

Allà anaren de puntetes...
De son trage en los plegeuts,
Portaren millons d'ouets,

Com si foren llavoretes (8).
(2)

Era la cría del cuc de seda (Bom-

bijx-Mmori) un monopóli reial. En la cort de
Xina, dedicaven el color groc, per a els estandarts, el violeta per a la familia imperial. Blau, ministres i atres dignataris i

roig, oficials de segon categoría.
(3)

Segons la tradició popular, en temps

de l'emperador Justinià, dos frarets arrancaren a l'orient el secret dels maravellosos

teixits, portant a Europa la llavor.
La introducció en Espanya de la industria sedera, s'atribuix als Godos. En lo
segle XIII la propagaren els arabs, desde el

caucas, i fon andalucía la que'n lo segle
XII ja tenía una gran fàbrica.
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cl Horno y Bollería

Mario Poré
— Almudín, 16
VA LSEN C J A

'Fé un cuc dins la HNavoreta,
Esperant, i al temps degut,

En quant sent calentoreta, .
Mos diu trancant la corfeta...
Ací estic, per que he vingut.
Al ser menuts el seus cossos
Tot es tirar-los menjar.

Es regalen en bons mossos,
Pero al quels veuen ben grosses,

Els envien a filar (4).
na

Després pugen a unes rames,
Aon sense entrar en detalls,

Filen igual pa altes dames,
Com per a fer lligacames

A la que ven... sebes ialls.
ne

Hi ha cuc, que quan ha arrasat

Tot lo qu: a una llegua veu,
Puja a la boja empajat,
I allí es queda penjat
Per no pagar lo que deu.
aa

A eixe tal, al punt li apliquen
L' ordenança militar.
Es dir... en vinagre el fiquen
I ofegaet, el dediquen
Pa nugar ams de peixcar (5).

(4)

La zona de Valencia que en més en-

tuciasme s' ha cultivat la seda, comprén la

costa del Mediterrà, desde Pego a Castelló.
Alcançant més interés en los pobles de Moixent, Almansa, Casas Ibafiez, Alcira i Carcaixent. Xàtiva i Alcudia, i per Castelló fins
a. Segorb. La seda fabricà en Valencia, ha

segut sempre, la mes selecta, El damascos
valencians superaren sempre a tots. Com
varen sempre ser els velluters, els tipos
mes sacarrons i divertits en la terreta del
jxél

(5).

Cues lletosos.

i

Conta la tradició popular, que'ls opera-

ris (velluters) arribaren a usar espaseta,
tal vegada es referixca a l'epoca de Felip V

ATENGAUII
EL QUE VULLGA MENCHAR BONA
CALITAT DE TOTA CLASE DE PA
D'ORTA, EL PA DE LLET I PA FRESA
— NO TE MES QUE VINDRE AL —

FORN Il PANAERIA DE

RRPL TI
—

ERBA, 4

FABRIQUEM EN VALENCIA, PA DE
PARIS, P .NQUEMAO MILLOR QUE
ELS DE ALBERICH I LES MILLORS
ROSQUILLETES QU ' EN DITJU POT
— — 'U TIRARSE AL PAP. — —

VALENCIÀ
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SE TINTA I NETEJA LA ROBA
ANGEL FORNASI,
Transformem els colors de les teles. El quetinga un traje color de lleu, qui porte, Si no lil
dixen nou el coll
Especialitat en aprets de cortinajes crespons
i mantellines
No hià ninguna taca que no la fem tujir

Taller: Sanchis Bergón, 12 - Sucursal: Almudí, 6
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I el que filant ha cumplit,
El conduixen pesat
Pa traure d' ell bon partit
Pero abans mor arropit
Dins del capell escaldat.
RA

Perqu' així se l'il-limina2

4QUÍ en el seu treball l' esmena2
iDeixe el més templat la cuina,
I prove a fer sedalina
Menjant fulles de moreratl
Contemplem-lo dalt l'andana.
La fulla al pap s' ha tirat,
Pa després de bona gana,
Vestir a una valenciana

' Que's el mos més Gelicat.
Just és, que'n festa fallera,
L' honrem emb admiració.
Puix per ell, nostra Senyera,

De seda i or es venera
I per ell, no es de cotó.
RARARARA

iPasse el dolçainertocantl
T els bunyols fets un encis,
Vagen Valencia ensucranti
qiHonor al qu' anà arrastrant
La panja per un canyisili
ARAANAY

ENCARA QUEDA ALGO
Des del Rei D. VVIadimir
Fins a un cofre ben forrat,

iXé, quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrueatl

quan fundà la real fàbrica.
Sobre l'any 1492 els Reis Gatolics, ordenaren la sel-lecció dels operaris per a perfeccionar més, la producció espanyola, la
que va adquirir gran fama i preponderancia, puix qu' en 1519, solament en Sevilla

hi havien 16.000 telers, ocupant a més de
130.000 operaris.

— Cristaleria Moderna
Lunas, espejos y cristales de todas clases
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Instalaciones de obras
Instalaciones en tiendas

Primado Reig, 10
-—

tantes avellanas)

Teléfono 10.628.

1

4eren

VALENCIA

qpdlasardsèsetg

"iualiadaadd
umES
ULTRAMARINOS FINS DE S. ESTEVE

MIGUEL GORRIS
FORMAGES, EMBUTITS I MANTEQUES QUE
DESPAJEN AL QUE SE

HUI

DONA

HIAN POCS

CONTE

BOBOS

SERVISI DE PAQUETERIA
TOTS ELS DIES TORREM EL MILLOR CAFE

ALMUDI, 14 VALENCIA
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Maduraben els fideus
Dalt l'abre en temps antic,
Els polvos pera'l melic
Les sabates pera'ls peus.

Hui de Uavor pot eixir
La gorra d' un magistrat...
:Xé, quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucatl
ARAN

Contemplem amb emoció

El pirri d' una xiqueta
Nugat en una llisteta
Mes roja qu' un pimentó.
Quant la, podría exibir
Al no haver-la el cuc filat2
iXé quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucat:

Mireu ara al tio Andreu
El Nasut, fill d'Ollería
Que porta al muscle de dia
I al reves el gavan seu.
Tot per los forros Huir,
Nor per tindrel foradat.
:Xé, quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucatl
La, pricesa Codonyeta

De la cort d'Aleixandria,
Sense eixe cuc portaría
Les ligacames de veta.
I aixina pot exhibir
Garretes de magestat.

iXé, Quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucati
En salons com baix la parra
En la seda, tots s'inspiren,
Quan per los dos caps l'estiren,
Dins d'un bordo de guitarra.
I per ella es pot sentir
L'amor sego acompanyat.
iXé, quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucatl
Desde l'industrial manguito
T la calça Hauradora

(Jaceconmonaomomommmsmmmemmia

DN Els bars hui tenen poca vida È
En cambi la
:
66
Sa

Cerveceria "El Rincón
l
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sobre estar fundà en 1890 està ben concurrida
— peralgo serà

Carrer del Mar, 2.

I
l

Teleion 13211 E

VALENCIA 4
Establimen de carruajes de lujo

Vicent Crú Tamariti
Lo mes antic es anar a peu. Hia que anar
arrastrat, iemborrajarse en bon vi

pa lo que ham de viure... j4 regalarsel

Recibim avisos: P. Almoina,5 - T. 10164
4

Hernún Cortés, 11 - Telefon 10025

VA LSEIN CTA

Al biso de la senyora
Qu. empapusa al seu lorito,
La seda logra servir
I proclamar l' igualtat.
:Xé, quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucatl

Ixen del capell, cintetes
Damascats i cobertors.
Casulles pera'ls retors
I per a didals bolsetes.
Faixes, cofies pa dormir
Camises a tot calat...
iXé, quant tenim que agrair:
A eixe cuc acorrucatl
RAARANAY

En sedes i en gran primor,.
Es broda sobre banderes, :
Flors que pareixen de veres.
Fruits brindantmos sa dolçor.
I se senten aplaudir
Per lo Poble entusiasmat.
iXé, quant tenim que agrair
A eixe cuc acorrucatl
RARARAAAY

Desde'l Rei D. VVIadimir
Fins a un cofre ben forrat...

dedcie la tocateta de semprelll
RARARARAI

AÇO VA ACABANTSE:
La xica que'ls seus colors
Els compra en una farmacia

Comprant per quilos1a: gracia
Per trobar admiradors.
Lo que troba son dotors,

Quis riuen dels ulls pintats... ,

I els trages exagerats....—
Perque quan es vist de seda
La jata, jata es queda
Per tots los quatre costats..
RARARRARS

ms

Contiteria i Pastiseria de la Verge

x—
sr

Àneu a tastar el dolç, aixina tornareu mes, pero
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INo hau de tornar ...l
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Paell no hià res imposible
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Despaig:

EnNet de Austria, 16. Entreon

Telefon 11.913
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ARA, ENCARA EN QUEDA
MENOS
Quan un fadrí s'ha casat
En fadrina farfallosa,

Que per tendra i mel-lindrosa

Viu de sa mare al costat.
I perque 'l piso es gelat

En lo quarto d'ells es queda.
iRes als seus ulls se li veda...t
En tal cas, es pot be dir

Si el marit es pega un tir...
Que tot va, com una seda.
any

JA QUEDA POQUET
En l'actual moment...

A la dona, la realça
Més que guisar i fer calça
Dur rulls a 10 permanent.
Del cine continuament...
Lo millor que fan, defendre.
Si no sap el foc encendre

Ni unes calces apanyar,
El marit pot pregonar
Que te la seda per vendre.
qe

ALO JA S' HA ACABAT:
Si no t' agrada el llibret,
Car lector, fent el mon sabor
Canvia-lil al xiquet.

Pero en pense qu'estàs net.
Ha begut oli el teu xavoll
VAARARAY
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JUAN B. SANTAMARIA
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Cots a Casa Bello
l sempre estem reparlin, asi vene tots els que
volen eixir de polleguera

EQui no vol la sort grosa7
j.

Gl que pren un désim en esta casa pot ya preparar-se a
viure en la cama en alt

Il Casa de cambi

Ci

Imprenta i papereria

IL D. 6mili Castelar, 14

/

Valencia

ILA PERMANENTI
No es cosa de onejarse el mofio
caballers, Es algo mes serio

Es

La gran empresa de pompes fúnebres de

Vicent Crú Tamarit
servisi permanent i sens compentensia

acudiu a servirse a esta casa

aso no vol dir que fs muiguen pronte
P. Almoina, 5
Telefon 10.164

Centre de avisos

Hernàn Cortés,11

/

Avellanes, 18

MARIORR

ue

ME Almudin, 16

——

Valencia
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NM GjiiDEU ANYSIIL:
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Deuanyslleva de damunt es
o
a. : Lo cal que gasta gorres d'así Is
pareix mes chove

GORRERIA MILITAR

sadiril

ds

DOLORES SUAY
Plaça dela Regió,17 peVALENCIA
/

(avans Reina)

Re aa

Telefon 10824

S DEOROS
/
cuiai divertisióselecta
— el que asi ve sempre triumíra

L'AS DE OROS
Carrer de los Barques

LD

JCSODIODROCICIR EOIIORRRORCE

BIOLCIORIOIOSIOIORDOR
iA REFRESCAR TOQUEN XIQUETESI
ES LA UNICA CASA QUE ES FA EL JOCOLATE MES ESPES I DOLÇOS I ATARROSAT
ELS GELATS DE TOTES CLASES

a la horchateria
de la "CE NI A":
CUANSEBOL NO SAP FER TAN REDONETS
I TAN DOLÇOS ELS BUNYOLS QUE FEM
ASI, 1 SI VOLEN, ELS SERVIM CALENTES A
DOMISILI.
/

er Visi a domisili
pera

Valencia
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Les millors teles de seda
del mon se fan en Valencia
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Demaneu en les hotigues
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CA Va ECACASABR
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teixits de seda de fabrica-
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