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—Quins pebrots més maces que te.
—Sf. moH; peró fas» el favor d» so remefàrmele laat.
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A L C A Z A R

E S P A K l O L

iinió. 7.—«na CaM Concert BesUannt > 1* c»n» dl» y ull
Tots els dies tarde y nit

Tots els dies tarde a les 6. Nit a les 10
El número del dia:

E L S

Exit monumental

H A R T U R S

J u l U Espana • Julià E s m e r a l d i U • L e s Barberia
Oran troupe dc varletts de la qae formen part:
Hermanaa I,tbertad, Las Perllta»,
Trigroefiltaa, Laa Oordobealtas, Hermanaa Fabra y altres moltes artistes espaAoiea y
extrangeres.

ifi mm $omu mi

Cada dia cambi de programa.

TEATEE LlRIC

MÚSIC-HALL

DE

MODA

( PAR JliLEL)
Orms èxits de

Tarde y Nit: Ruldós è x i t de

LOS

MISERABLES

(segona part)
per la companyia que dirigeix en CECIL RODRÍGUEZ DE LA VEOA1
Pròxima setmana.-Gran Quinyol.
EN PREPARACIÓ:
LOS V I F J O S V E R D E S
divertí! Guinyol còmic.

m mmm vmt
Grans ovacions a tota la troupe
Totes les nits, GRAN EXITAS al

TRIO

GRAN

EDEN

CONCERT

El més elegant dels concerts, ahont tots ell
dies s'hi reuneix la elegància barcelonesa.

3 B

A R T I S T E S

3 B

Companyia còmic - dramltica dirigida pe'l tatíncal primer actor

RICART

CALVO

: : B U T A Q U E S D E FRANC

Royal Concert

Paballó d* Moda

Gcaírc dc novcíaís

DELMONTE

ENTRADA L L I U R E

Kl Kajr d*la Kaalo-HaUa

Succés sens rival a

L A S

T U D E L I N

A S

Sempre èxits a la extensa troupe composta de

25 Escullides artistes 25

Exit extraordinari de la gran comèdia dc Rojas Zorrilla

Estrada lllora:

En estudi R O M E O T J U L I E . T A de Shakespeare.
Decorat nou del escenògraf OLAGUER JUNYENT.

GONOROL

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
Els sabis Rebourgeon, Muns, Jekoty
el cèlebre Goll de Zurich afirmen que el
Muyrapuana del Brasil cura la Neurastenia y la Impotència. E l vi Jewel a base
d'aquesta maravellosa planta alivia als tres
à i a s y cura als vint. E n venda: Farmàcia
Suafla, Escudillers, 8, y principales farmàcies del mòn.

Boatanrant a la o rta:

S A N T A U O L

Botaqnea gratis:

S O L

Unic principi actiu de la Essència de Sàndal, la etioacia
dc la qual ba sigut reconeguda com superior a quants medicaments s'anunclan pera curar la Blenorragia en totes ses
manifestacions, Cistifls, Albúmina, incontinència d'orina J
altres. Mètode senzill y econòmic.
Avis IMPORTANT: Pera eritar en quant siga possible qnef
els malalts puguin ser sorpresos en sa bona fe o ignorància.
demaHeu sempre SANTALOL SOL amb el nom GONOROL que hem patentat expressament pera dit objecte.

VENDA

En totes les farmàcies, dirigint les demandes, t*\
danadcna j consultes a F a r m à c i a S O L , Oortt.i
afina, aoereantoaada a BalmoaV BARCELONA.

ANT V.-Nim. V*

B*·nwr·«· .MOP NOVEMBPC DC «13

RBDAcaó y \nMINISTW ACI6 PJ.T., »•
PRBUS OB SUSCRIPCIO
U'INT*. trimcttrt . . .
Ptei I
EaTküNOaB
.
• 3
Dell irevilll pakllcsls n M» mponuMM
di (tiu mtan.-No'i tornca tli «Iglaali.

min amb seudónim, sino al contrari, possnt Wir a .«eeves
al peu dels seus ninots,amb la perversa esj erarss de que
el pobre burgès que no entén un borrall en art peró l i
El senyor Maiplou, ric pagès d'un dels pobles de la han donat entenent que ha de protegirlo, fe cregui que
aquell Mir es el gran Mir que tant han alabat els diaris, y
| costa catalana, vingué al comensamentd'haverhi cines.
així els hi fassi alguna factura...
Vegent la gentada que hi anava, cregué fer un nego
No obstant, la perversa esperansa d'aquestos nois
I ri brillant si n'instalava un a n'el seu poble, y desprès de
desaprensius que gasten uns grres de cuina y uns verts
|pfnsarshi bastant posà mans a l'obra.
S'en anà al tSiglo», y desprès de comprar una llan- de catre qu'enamoren, y que fan uns figurirs llepadets
1 terna màgica anà al seu poble, ont llogà un dels locals que son una delicia, no enganyarà pas a gaires burg» sos
bonafés.
| més grans y ho va fer arn-glar en forma de cine.
Qu'encare que no s'entengui un borrall en art, semArrivà'l dfa de l'inauguració y s'omplí de gent pera
I veure aquesta gran cosa nova, y el senyor Maiplou en- pre s'hi entén lo bastant pera trovar diferencia entre un
carregà al seu masover que's cuidés de dir lo que signi- dibuix y un paper enmascarat de colomassa, o de per|ficavacada película y qu'ell se cuidaría de projectaries.
M nassa...
Peró amb l'afany de guanyar diners y a-nb 'a pre^^
I que tingué pera inauguraria, no pensà en provar si la
llanterna anava be, y al projectar la primera se trovà amb
|que donada la llargada del local només se veien dos
unts negres.
El masover encarregat de di.-lo que significava, pera
I fugir del pas digué:—Dos negres quan se barallen.
Projectà'a segona, y sortí una petita rodona negra.
|E1 masover digué:—Un ou de Colón.
La gent, encara que no ho veia prou cVar, esperava
|com acabaria.
Seguí la tercera y sortí una rodona negra un xic més
Igrossa que la primera, y cl masover, no sapiguent ja qué
|empescarse, digué:—L'altre ou de Colón.
En el local hi havfa un home amb les seves dúes filles,
|íui tot esverat les hi digué:
— Anem, noies, qu'are sortirà lo altre.

Sortint del compromís

L'explotació d I nom
Ha caigut per casual tat a les nostres satíriques mans
""a fulla dt- papi i de caiti s de caient mod<:rnisia (e"ca
ri') corresponent a una societat con-titufda p ra la venda
ïlengrósde dibuixos y pintures de totes me-ies, deguts
*'llapis, a les plomts y als pinzells de d .s xicots desprensius que son germans y se diuen Mir.
Aixó de fer art o lo que sigui al trijocs a- una cosa
r*1! h o n r a d a com quals* vol altra cosa que tingut e jmaFe'X grau d'honradesa No serem pas nosaltres els qui
Jera crítica d'aquesta mena de còrners. Lo que sí tenim
l^e criticar y amb molta energia es que uns mercaders
ïue amb tal mercaderia tr&stegip jç cfovu
i > no fir-

-No m'agraden Itsipie» d» m·r·MrW·l···· MMe»fu»»e». SemWen
l^aei aleitadas.
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PAPITU
blaven de género de punt, el qual
dependent contemplava amb gran
afició a la sabatera y s'anava entu
siasmant d'una manera ostensible,
molt ostensible tenint en compte
com eren els seus pantalons. Realment, era un compromís, y amb
tota la prudència y amb tot el dissimul possibles, el dependent s'arreglava l'entusiasme amb una mà a fi
de que no fos notat.
Però la bella sabatereta ja ho
havia vist. Se tornà vermella, ruborisada. Y sense tenir en compte
que certes coses son expansions
propries de la joventut, atravessà decidida el carrer, entrà al magatzem
amb gran espant del trempat de
pendent, y demanant pe'l principal,!
va dirli amb molta sofocació:
1^—Fassi'l favor de dir al depen-j
dent que hi ha allí fora' que no'r
fassi més signesl

I
Efectes de la guern

—Tant tocar y remenar, tot me suqueja.
—M'ho hagués Jit avans, que II hauria ensenyat tot.

La noia's ruborísa
En un dels espaiosos carrers de la dreta de l'Aíxamplis hi ha un magatzem y al devant una acreditada sabateria ont se venen unes sabates que son la mateixa
elegància, y no solament la mauixa el( gareia, sino
també la mateixa felicitat, perquè hi ha allí una deliciosa sabatera, pentirada a lo Nincn de Lerclos. plena
de gràcia y de circunslancies cuivllinies y amb uns
ulls que prometen el paradís de Mahcma.
Peró la noia es càndida y pren r^bor sitb molta facilitat, com tindràn el gust de veute e's qui stgueixin
llegint.
Fa poc temps, una tarde, la amable sabatereta estava al portal de la botiga donant mostra de la trsssa
que van tenir els seus estimats papàs al portaria al
mòn, y al devant, a l'altra acera, que com hem dit s'hi
trova un magatzem, hi havia un dependent del mateix,
vestit amb pantalons blancs que de tant ajustats sem-

Alà, el gran, ordenà que sol
brissin de bat a bat les portej
dels set ce's descrits tant bé pel
Mahoma quan s'enterà de la guerrl
dels Baikans. La gent s'agombolar^
en les entrades, desprès de les bata
lles; y pera evitar conflictes, confií
sions y matute, Alà disposà que'lj
seus porters deixessin els portall
com en dies de gran recepció.
Ademés, dictà ordres pera quej
preparessin els llits de núvols mf
suaus, els violins de vidre blau del cel més dolsos, el|
plais més exquisits, els arcàngels més conversadors
graciosos, les huris més maques, pera rebre als noul
estadants. Arrivaven de la guerra, morts per la metrf
lla y les baionetes, amb els cranis, els ventres, els pií
y els membres trencats, estripats, regirats, trossejat*
y s'hauiia d'aténdrels, com a fills predilectes del profj
ta. Y així fou disposat pera ells lo millor de lo millc
del Paradís.
Y comensaren a arrivar regiments sencers, baterie
esquadrons, generals bpricjat;- amb soldats, gent deJ
Sina amb pagesos de Macedònia, tuics y kurdes, epil
cis y albanesos. Alà y Mahoma donaven incansablf
les oportunes ordres pera l'allotjament d'aquell exen
de morts mussulmans que s'en havien anat al cel
de'ls camps de Scutari, Kirkilisé Lola Buigas, Mon^
tir y Andrinópolis.
En Mahoma, devant de tanta dificultat, tirptéuj
pensada. Tota aquella gent, seria digna de fruir les
ravelles paradisíaques, de mirar la cara a Alà?

»enieo de la terra de deiensar la fe del profeta; de proclamar, com durant tota l'edad mitja, que no hi havia
més deu que Alà. Peró, qui havia tingut prou valor
pera sostenir aixó fins a "caure mort? Qui haAia donat
verdaderatnent la seva sang? Perque'l qui hagués estat
mort per l'espatlla o caigut amb covardia, no era digne
del cel. Mahoma, dalt d un núvol, crida:
—Vejam: qui ha mort tenint alló que deuen tenir
els fills d'Ala?
—Jol Joo! Jooo!—cridà tothom.
Nou dubte. Cóm se podria'^averiguar la veritat
daquelles afirmacions? Com que no portaven docuoeats, com que ningú'ls havia firmat el tvalor reconegut»... Tingué una altre pensada: wm
—Pera demostrar qu'heu lluitat
imbprous... ronyons, despulleuvosCaigueren calses y calsotets;
waren fora'ls gecs, les guerreres y
es camises, y mentres les huris
obrien l'ull, Mahoma y els seus serlidors passaren revista. Quin panoratnal Certament, n'hi havien molts,
molts, que serien uns bons membres
del Paradis, peró en cambi altres
demostraven ocularment que no teula res d'extrany que haguessin ofert
lis búlgars les espatlles. Mahoma
»egé coses lamentables. El món estava ple de petitesesl
Se feu la tria: < Aquest ha tingut
•raoyons, prou que's veu.» «Aquest
no, aquest tampoc.» «Aquest? Que
is en sembla d'aquest?» Devant del
lubte, acudia una comissió d'hurfs
lallava: «Te prous ronyons. No'n
t- Pot passar.»

A l cap d'unes hore», altra volta formava a les portes
del Paradis l'exércit dels rebutjats. Mahoma, com si
manés un regiment, cridà:
—Els que siguin eunucs, que donguin tres passes
endavant.
Comensaren a sortir de les fileres els que's donaren
per aludits. Alguns oferien dubtes.
—Vostè no ho es.
—No, peró ne tinc moltes ganes y vull rebre'ls favors
del cel.
En vista de les círcunstancies foren admesos, peró
pera que no fos per part d'alguns una martingala pera
poder entrarhi, sofriren la prova inmediatament davant
d'uns àngels que ja estaven armats en previsió.

Els afortunats se quedaren en el
'wadís, mentres eren trets d'ell els
Itres. Quan ja foren rebuts amb
Bots els honors y visitaren detingulament el Paradis, Mahoma els prestà les huris, peró en atenció a la
sva nacionalitat els hi preguntí:
—Qué voleu agafar, turques o
ordes?
—Com pot compendre, ens es
Pul.
Peró al ferse la distribució de les
ar's, esclatà un nou conflicte: no
hi havia prous. En el Paradis tot
"ava admirablement disposat, com
("relloige. Cada roda, cada pessa,
«icionava d'una manera exacte; pe'imb aquella entrada procedent de
'Suerra, entraven masses pesses
["b les quals no se sabia qué fer.
e|i el cel d'Alà s'observaven les
deixes pràctiques que a la terra:
da mussulmà tenia un petit harem
nurls.
Mahoma se donà un cop al front:
—Vejam, que vagin desscguida
115 arcàngels darrera dels que no
10 sigut admesos. Que t o m b !

—M'agradaria aer al eatln pera perdre banysde mar: aixó de banyarme sense que ningú ho vegi,
no m'agrada.
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Desprès se distribuïren cntre"ls set cels. Hi hagué
qui no volgué més que hurís, d'altres que s'emportaren
eunucs y uns tercers que's rodejaren d eunucs y d'huris, pira tenir devants y darreres agradables tn el seu
reconet paradissiac.
Y mintres a U terra era derrotada la mitja lluna, en
el cel triomfava la lluna completa.

DE L A VIDA A L E G R E
Els agradables primers frets son un tònic reconstituient de la nostra vida alegre y noctàmbula.
L;s esgarrifances de Iret ens condaeixen al foytr

. - T t trar* i yant <• pe·drf.
VÍ% ukl* qit TlntrlM.

primer que's trova, sense mirar gaire prim en l'elecció
Per aixó es al ivern que la vida alegre pren aquesta
volada y per la mateixa raó es al ivern que s casen mes|
dones grosses.
Tothom cerca lo que no te: aixó es una màxima que!
sembla arrencada d'un full de calendari, y pot ser ho esj
y tot.
f À
* Peró es també una gran veritat que nosaltres fem|
constar per experiència propria.
El fret crida l'escalfor, y, qué hi ha de més calentl
que una dona? de més abrigat que un foyerf y de mésj
rccullit que un palco?
Nosaltres no sabem trovar res més, y qui més hil
sàpiga que més hi digui.
Anem al Royal-Concert;']& sabem que'l camí es llarg
y penós, ja sabem que'ns refreda^
rem pe'l camí, peró així qu'en·j
trem cinquanta dones ens escalf
•en y nosaltres ja'ns haguérei
contentat amb una sola de lej
Tudelinas.
Donem el fret per ben en
r)leat, ja que'ns ha dut aquell^
escaltoreta.
Fugim del foc del Royal Cor,
cert, caiem en les brases de
Gran Pefia y ens trovem amb
matelàs ideal de la Maria Man
zano, amb la Susanne dArtoi\
amb \'Eve de Müo que canta con
un àngel francès y amb la Tan
inierita que comensa escalfants
ella ballant y acaba per tenirno
calents a tots.
Un cop de vista al Alcàsi
Espahol amb les Papillons,
Barberis y la Fleriane dAlvtrna
ens fa pensar en les delicioses ei
.calfors del Infern, mentres quei
Jintrem a la Buena Sombra
veiem y sentim a les Vipii pe^
sem inmediatament amb el Ce
que també s'hi deu estar caleí
encara que no'n parlin les Sagr^
des Escriptures.
~ Una visita al Eden Concert, i
aquestes primeres nits fredes,
una veritable evocació de la fa
tuositat dels music-halls de Par^
un símil de la distinció dels
Londres y una idea vaga, pe
idea al fí, dels celebèrrim pala!
vienesos dedicats a la tant bí
cantada com necessària e imprí
cindible prostitució. Be.-cartaí
pe'ls proveits de propria s« gv
y fixa tant com cara meitat de :
casa; necessària, imprescindit
als inquiets, trashumants avtnl
r e r s y m i t j perduts per aque^M
mons alegr··s y brillants de la i r
guiats per una flamarada que s '
cen y s'apaga al devant llur, «c
tinguts per una ànima capass»'
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copsar el mòn sencer, empesos per un cicló omnipotent
que se'ls endú a les regions cilentes de lo sublim, per
caure, cap a la vellesa, en la freda y vulgar tareia de
cercar tres peus al gat.

—Ah, jal...
—No dubto que ja deus saber lo qu'es analfabet?
—Sí, senyor, sí... ja ho crec!. .—donintselts de sabi.
—Vejam, qué vol dir.
—Home, vol dir...—y pertorbantse'l nevot-meritori
li va clavar al seu oncle aquesta resposta:
—Que no es home ni dóna!

EI triomf den Casanovas
No s'havia vist mai a Barcelona un tievall esculptóric com el del esculptor Casanovas, qu'al Faians Català
acaba de vendre les poques y magnifiques obres que hi
exposava, degudes al seu sobrenatural cisell. A l nostre
PAPITU, que s'ha de guanyar la videta contant cuentos
bruts, no liqueda temps pera ferl'elogi merescut d'aquest
gran artista, que porta la vida a la dura pedra, peró no
estaria be que passés en cobart silenci la manifestació
dels mèrits que l'exposició representa.
Visca molts anys l'incomparable Casanovas, pera
poder oferir al mòn y a la hermosa pàtria catalana les
pesses que li ofereix.

Paga qu'es gata

En Pep es el venedor ambulant y el firaire més divertit que's pugui imaginar.
Sols te'l defecte d'exagerar una mica les coses quan
parla. Ens referim a que, per exemple, d'una galleda ne
diu un cossi y del cossi un safreig; peró fora d'aixó, es
formal y recte, sense deixar d'ésser després y aixent.
L'altredíarecordi que devia quelcomque darrerament
havia adquirit en una casa de juguets, y com home al
que agrada cumplir els seus compromisos se dirigí a la
tenda en ocasió en que sols hi havia la mestressa.
Un cop hagué explicat ell a qué venia, repassi la
botiguera un llibre y digué:
—Lo que vostè compra últimament y deu encara, es
mitja dotzena de bitlles de grostamany.
—Y quant puja aixó?
—Pessetes y mitja.
La mestressa comprengué que'l firaire anava a satisferli la cantitat y tregué pera dipositarhl els diners un peDe l'ignorància tit cabasset pera la plata que tenen a totes les cases.
Y en Pep, qu'aixó repara, obrint el moneder y exaL'Antón Rossell, respectable ciutadà, ocupava la gerador com sempre, digué:
plassa de quefe de comptabilitat d'una casa mercantil
—Doncs, senyora, pari el cove que li vaig a pagar
de les més importants de la metròpoli.
es sis bitlles.
Tenia un nevot molt estudiós que, a instàncies d'ell,
cursava el comers amb la condició que quan tingués la
deguda edat, un lloc al despatx del seu oncle sempre
l'ocuparia.
A r r i v i un dia qu'el noi tou apte, y l'oncle, bellíssima persona, no s'oposi a les pretensions del nevot,
posantlo al costat seu, de moment, com a mer meritori.
Un criat net
A les dugués hores que havia ingressat el nou dependent, se presenti un assiduu client de la casa anoCansat don Joan de criades sisadores y creient en
menat Bonaventura Molina amb l'objecte d'efectuar un la fidelitat llegendària dels criats, resolgué llogarne un
saldo al seu compte corrent amb la casa.
pe'ls quefers domèstics.
L'oncle Antón, aprofitant l'oportunitat, instruí pricHaventsen presentat molts, opti per en Peret, jove
ticament al nevot en la forma d'anotaries factures pe'ls que demostri ben prompte ésser honrat y trevallador,
saldos.
peró qu'ea circjastancies en que se'l renyava o aviQuan el client sigué fora, el nevot, recordantse de la sava en alguna cosa, feia massa abús de la llengua.
màxima cel que ignora interroga», preguntà al seu oncle:
Don Joan l i tenia manat que la primera feina que
—Escolti, tlo: les factures d'aquest senyor que havia de fer era netejarli cuidadosaipent el seu desacaba de marxar, deuen ser en nom de la seva dona, patx, fentho desprès en el quarto de la mestressa y
veritat.
demés.
—Per qué m'ho preguntes?
Quina no fou la seva sorpresa quan un mati, al anar
— Perquè... com que veig Bonaventura y aquest a ocuparse una estona a l'escriptori, ho trovi tot sense
nom es del genre femení...
endressar y de qualsevol maneral
L'Antón se m i r i al nevot fent certa ganyota de desCridà desseguida a n'en Peret y li digué:
content.
—Cóm es que no ha netejat encara'l meu despatx?
El nevot insistf.
Vol fer el favor de dirme què ha fet fins ara?
—Y sab per qué van en nom de la seva dona?
—Dispensi, don Joan—contesti excusantse'l fimul,
—Perquè es analfabet.
—es qu'estava feat la llimpiesa a la senyora.
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Carnet de la setmana
(Impttscindible pera tot veritable llegidor de PAPITU)
Diumenge, 10.—Fa un fret que pela. Amb aital motiu tots els calorífers femenins del carrer Comtal posen
sardines a la brasa — L a Zazó en el Edèn, balla sicalipticament.—En Ramírez del Soriano fletxa sis casades
tot fent el negrito de E l Goljo de Guinea.— Elpoilo Bacareda. domiciliat en el carrer de Sant Pau, se casa. Deu
li tingui en compte.
Dilluns, I I . — V e n t glassat pe'l pare y per la mare.
—L'inimitable artista àt\Liceu, Nostra Senyora Margot
Kaftal. vestida vab-eUe, concorre al Arnau a admirar
a La Niha de los peines Que la Niha li agradi com a artista a la Kaftal, es el millor el.»gi qu'hauri rebut en
tota la seva vida la gran cantaora fl-menca.— Rebem noticies de los Madriles y ens enterem qu'en August Barbesa, en el teatre de la Comèdia, no fa m é s qu'estrenar
ermilles, obres y contemplar els diminut» peus de lea
madrilenyes.—El gironí intelcctual Catles Rahola, stguint l'exemple de l'escabellat Rcmàn Jori, adelanta el
seu matrimoni. A m b motiu d'aquestos desastres de solterfa, el gran Pazos pensa formalment cantar missa.

Z ï w a r í , P A P I T U protesta de l'inlamc
assassinat de don Josep Canalejas.

Si

Ú

Dimecres, 13.—Li atanen el segón sobretodo de la
temporada al din.·.out gran actor Don Rtcardito Caltoy
Agosti. Malgrat aquest lurt, en Calvtto se guanya cada
nit les grans ovacions amb Reinsr despuis de morir.—
E l morenato jurisconsult Dcn Albert Bernis, ritorna
f/««Vfr dc la seva excursió de Parla y Londres. Sigui
benvingut entre noaa'tre».— S r j c s a en capella en el
Novetats a Don Adolfo Idarsillac, dimrio de avisos y noticiat.—Se fa quatre trajea despampanants Donya Maria
Morera, actriu de mèrit rrconegudfosim, per l'obra que
molt aviat s'estrenaià en el Còmic, E l mundo de las libertinas, que l'inmens Ckil volia anunciar Los macarrones de frac, títol al que fermament s'ha oposat la Real
Acadèmia de la Llengua.
Dijous, 14.—Els nombrosíssims concorterts àtSEdin
se troven dividits en dus camps. E l s uns opinen que la
dona m é s bonica que corre de nits per Barcelona es la
ifca^r/» CVrvonfcr. dansarina acreditada, de cos lasciu,
cap menut, cama prima-plena amb gran joc de dits de
peu; y altres afirmen, sostenen, juren y perjuren que la
sobirana de la Maiscn Ripoll es la Blancke, l'encantadora, riallera, deliciosa Blancke, el caparró ros més encisador que pugui parir mare santa Natura (Carai y qué
be ns ha sortit aquest derrer paràgraf!)—Don Aristófanes
Poveda, mart re de la pàtria y hotnme ae letres, passeja
olímpicament per la Rambla amb nostre taler.tut actor
—Noi», això esti escorregut.
Don Casto Jabaloyes.
—No home, no; apreiali el cul 7 la venrla
riia.
Divendres, 15—Les aplaudides bailarirrs, que son
d u g u é s ninetes, MariMarina, torren di Mallcira — L a 7 Nicodemi, YArseni Lupin, en Lepine, en MuraUre, ta
Xirgu, nostra admirable Xirgu, la princesa Marguerida,
Gémtx Carrillo, en Mex Lmder, Mcnshir FalHiret, «a
I ingrata que'ns abandera. I a t o m di Paris. Malgrat
Jean Valjean, en Moyol, en Bonaparle (Don Napoleèn),
éss^r maridada amb nostre fitnic. Monsiur Papitu Ar- •• han quedat trastornats, confosos, deaquiciats al connall, ca Caillavet, en Paul Hervieu, cn Des Fleurs, en 3. tcmplar els ulls de la nostra Margarida. N a s a h i t » li

.líl^NfeSP

nn abric regalat pe'l Duc dels Abruses, recort de a
darrera eiccumó al popular Polo Nort.
Dissabte, 16.—Homes afortunats, n'hem conegut,
peró com el noi Franc, qui te la sort de poguer fer
xistes a tota hora devant d'una rscultura tantarrebatadora com es VAmparo Guillin y d'una filigrana,
ailll, tant, tant, tant, taniaranlan biilcna.carmetlo de
set pessetes la mitja onsa, com es la Lolita Arellano,
del Nou, la veritat, no n'hem conegut cap.—En Josep
(Papitu tenia qu'ésset) Duràn A/sarias,jovc esculptor, de catorze anys solament, ens ha sorprès amb
una veritable obra d'art exposada en el Jtall d< 1 Lio»
d'Or. Endevini, jove artista, que vostè es dels que
l'empenta an b poc teirps els fa cèlebres. Nostra
enhorabona.—En Pep Frdxtna, de la barriada de la
Salut, si persevera amb la Catarina, arrivarí a rat'la.
—Ja es el forn nostre tercer C A L E N D A R I PER
1913111 Sortirà a mitjans del pròxim desembre. Cota
finall!

Un elogi

m m

Un periodista madrileny dfdicsva l'altie dia te
recort ponderatiu a les cigales de l'assoleiada Atenes.
Deia, entre altres coses:
«La cigala va fer el seu paper er el n.èn be.'èn i o Ja ho crec que si. Y de quina manera!!
També diu que amb el greix de Ics cigales, untava
Minerva el front dels bèroes. Ja's necessita heroisme.
Avans d'aixó diu, també parlant de la cigala:
«Tu no envelleixes mai...» No serà verdad tanta
bellesa.
Y desprès afegeix: «Prudent cigala...» etc , etc.
No, aixó sf que no. Les cigales atenienses, y cona
ti en honor a la veritat, deixaren sobradament demostrat que res de prudent tingueren, sino tot lo contreri.
Atenes s'estima les seves cigales, com nosaltres
estimem les nostres; piró, aquells vells pagans sapigueren honoraria millor que nosaltres, tributantli
grans honors y brindantli lots els gustos.
Descansin en pau les glorioses cigales de l'aítoleiada Atenes. Mentres hi ha vida hi ha esperansa, y
consolemnos pensant que no hi ha temps que ne
torni.

De can Saturno

desitjem el waé» gran delsjèxits per terres americanes
y que'ns p·rti un jipijapa quan torni triomfadora a la

gloriosa pàtria del platilU amb stbetes.—Den Sistnand»

agafa el primer refredat de la temporada.—En un tran-

vla ens travem amb tlpollo F i l i * Grura, enfundat en

Un jorincel s'apropa al kiosc bar y demana a la
xamosa dependenta allí destinada de scivirli ure
soda.
—De qué la vol? Vegi. Y mentres senyala les
aixetes, li diu: en tinc de llimd, plitano, maduixa,
pinya, taronja...
E l jovincel, interrompent:
— Y de figa no? Vejam, vol ensenyarme la figa?

Teatres y Concerts
LICEU.—Manon —Dient veritat, l'ópera amb prou feines
va passar. La Brozia, qu'es una dona molt guapa, si be'ns
va agradar en el primer y segón actes, en el dúo de Don Suplicio no'ns va satisfer del tot. Els demés fluixets y de la
supressió del Cours la Reine en protestem. En fi, Manon ja
es al cove com tant de bo hi fos aquell cromo qu'en forma
de plafó penja del sostre.
Otello.—Aixó ja varen ésser figues d'altre paner. En

ció y d'un tros de l'humanitat, ont qui reb, reb, y qui gemega ja ha rebut. No completarem la cruenta fuetada marsillaquesca, d entli que te tota la raó. La nostra missió es
reconèixer les dots tan poc admirades del autor y que brillen al nu en £7/feífcníor </e//WWo, que segurament no
es «el Poble Català». En Ricart Calvo y demés van sostenir amb noblesa la tessitura elevada de l'obra.
ELDORADO.—Amb La noche del súbado, l'obra més
sugestiva de tot el teatre d'en Benavente, en Paco Villagómez s'ha acreditat una volta més, que ademés d'ésser un
excelent actor sab presentar les obres amb refinament y
luxe.
En aquest matebe teatre, Don Josep Aguadó ha estrenat
amb fortuna, doncs fa riure a totes passades, una ben construïda obreta de molta forsa còmica, titulada: Usted es mi
padre. Autor a escena y actors trevallant amb gràcia.
Mtfa.—Manca espai, y dels demés teatres cn parlarem
en pròxim número.
KEIFPER.
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RAMON TORT DESEURES
celebrat actor, home de be y qnf trevalla amb (zlt
en el -Teatre Espanyol».

primer lloc, la Agostínelli ens va agradar moltíssim en la
Desdémona, especialment en el dúo del primer acte y en
tot el darrer de l'obra. El tenor Colazztr va lluirse de debò,
donant forsa tràgica al gelós negrito. Llàstima que'l vesteixi de tradició. Recordi en Colazza aquella bata del gran
Zacconi y veurà com queda millor que'l trajo de silleria amb
ue's guarneixen els Otello d'ópera. Ei banton Viglione
orghese, esplendent de veu, de grans facultats, peró li
manca donar a Yago més forsa psicològica y no ferlo de
traïdor vulgar. En Falconi, com a mestre, lluintse, sapiguent
1* que's porta entre mans y treiert grans efectes dels companys de la santa cofradia
del nyigo nyigo del beatífic
oboè, Mur.
De les altres òperes en
parlarem la setmana entrant.
NOVETATS.—Desprès
del èxit trionfal d'en Ricardito Calvo amb Remar después de morir—potser la
tragèdia que millor representa,—un altre gran succés han obtingut ell y en
Felip Vaz amb la joia de
les comèdies clàssiques
Entre bobos anda el juego.
Vàrem riure tota la nit; y
com que la rialla es nostre
LA NlfiA DE LOS PEINES
lema, no dubtem gens ni
celebri cantadura tameoca.
mica en recomanar ais nostres llegidors que vagin a passar un bun rato.

Ï

Els primers trets ens han portat la consabuda y natural mandra, y encara que sigui aquest el temps de sport,
hem de confessar que no hem fet cap pas per enteràrnosen. En cambi ha substituït al nostre critic cl seu
germanet petit, qu'en quant a aixerít no te res qu'envejar a cap dels tCarbonarys» o dnútíls» del eEspanyol», osino vegin loque'ns explica:
<EI diumenge se j u g í en el camp del F. C. cBarcelona» un partit molt arrencat entre'l primer equip Infantil de dit club, que tenien la representació dels montenegríns y el segón que la tenia dels turcs. Els montenegrins foren representats per Rober amb cabres Finet,
Barrientos, Castells, Camisé, Bon-bon, Todo, Pal ou,
Ventra; els turcs foren Dobla, PiX. Tod-oli, Polls, Moflus. Pas de Cul, En-Tedoy, Terres, I bafies, Ca-bafles
(moltes banyes son). Comensa'l partit fent molt tret;
com de vici, s'ho fan a pinyes pera veure a qui li toca
la baixada; la guanyen els turcs. Aquesta fou baixada ràpida, turbulenta e inesperada. Els montenegrins r o s'espantaren: el porter d'aquestos fa varies sortides (tenint
que ser acompanyat per un urbano a la porteria seva);
els turcs se deixen de turques y apreten fort. Els altres
afluixen y s'hi posen be.
Ara fiquen uns, ara pifien els altres, ara tots junts
com bons amics se reparteixen patacades y trompades
pera tots els gustos y preus.
Guanyen els montenegrins per 3 ficades a i .
Resum: partit amistós y mogut, y un ple... de vent
que feia constipar.»

Dels partits de selecció hem de dir tant solament
als nostres lectors que no'Is en bi parlarem n es fins
Escrita amb valentia, distinció y res de papitades, en
Marsillach va estrenar la seva esperada obreta, titulada: que's fassi el de veritat, puig estem tips, farts y cúiis
£1 Rtdentérdel Pueblo. Alií s'hi pint.n amb la terrible sà- de que'ns prenguin el pel amb partits que aumenten el
tira habitual «n l'estil del seu autor, els fondos d'una redac- fret y el carinyo a la família.

Ciclisme
Els ciclistes eslàn aquestos dies molt preocuf atr en
la busca d'un sant que'is reprt-senti en les altes esferes
celestials. Voltn unir, al )gi al que'is fAflií/yVarj, un
patró, y estàn buscantlo amb un fanal, com en Diógencs quan buscava un home.
La reunió que tingueren la setmana passada en el
«TouringClub Ciclista* tou molt moguda. Uns volien
santjosep,—y cà!—deien els altres, fins que de comú
acord se recordaren d un sant Antón qu'bi ha en una
ermita prop de Sant Cugat del Vallés.
Un xístós concurrent a la reunió demostrà la seva
extranyesa de que un sport que compta amb tants sants
anés a buscarne al altre mòo. No tenen un San-roma?,
no ttnen un San-tin? Doncs, qué volen aquesta gent?...

El seu séquit el ormen el públic con o sm Wagner
y la critica con o sin caro amico BOTÍS de Palau o Borràs
Goudonoff.
Que torni sempre la Margotinà amb nosaltres! Que
nos'en vagi!. .Que com E L L A , no'n trovarem cap.
Che un'altra ingannaírict
E facile a trovar,
com molt be deia Metastasio, autor del bromuro de
Potasio.

Un remei casolà

Margot Kaftal
Es la regina del Gran Teatre del Liceu. Com ella,
com la Margot, com la catina Margotinà, no n'hi ha
altre. Quina artistassa, papitescos amics!! Ella es la
i?rK«A/7<£i perfecte, verge guerrera y dona. Ella es la
mestressa del gest. La domadora del públic, d'aquest
terrible públic del L i ceu, gran cuiner en
fregir peix quan veu
que l'ensarronen.
Margot Kaftal, si
com a artista es sublim — (çaro Volpini,
tingui present qn'/solda com ella, no n'hi
ha cap). — Margotinà
Kaftal, com a dona es
encisadora. Es carinyosa amb tots, te uns
ullets menuts qu'obre
y tanca ràpidament,
com si fessin instantànies; es criatura, bon
enfant, li agrada la música andalusa, sab desde Parsifal fins al
Conde de Luxemburgo, y sospira dolsament y riu amb la
mateixa dolct sa, y
Non sa com Amor sana e conte ancide,
Cht non sa come dolce ella sospira,
E tome dolce parla e dolce ride,
com molt be deia cíon Paquito Pctiarca, primer premi
dels Jocs Florals.
V.* Kaftal no te enenrics, sols entusiastes y admiradors. Adoradors, a milions: en Europa, As.'ia. Atrica,
A nénea y etzétera. Blancs, negres, grocs, rojos y esperantistes.
Es polonesa, pàtria del autor del jQu* vadis cum
mantonem Manilam}, autor quin nom recorda el d'un
coet xiulador: i;iSienquewi...i..J..j...t(k!lt

La Laia se veia favorescuda amb un floronco a n'el
gurugú que l i feia veure la padrina.
E l maleitabscés no's volia resoldre; per fi, feu anar
a sa filla a cal Sidro, un curandero à' Asíafraties, a cercar remei.
La recepta donada, deia aixi:
«Nespres, serves, seba, cera, seda, pega, merda y fum
d'estampa. Tot a ull; barrejat amb aigua-naf y cuit amb
aigua-cuit.
>S'en fa una cataplasma y s'aplica a ne'l floronco;
l'endemà, haurà madurat y reventat y als dos dies quedarà net y apellat.»
La malalta, oint llegir els components de la recepta, esclafi a riure, reventàntseli el floronco; el remei sigué tant eficas, que son sol projecte fon suficientment curatiu.
Val a dir, per aixó, que l'abscés, bony, floronco o lo
que fos, ja estava a punt de carmetlo.
Que'l Sidro, si'ns llegeix, no's pensés que'is seus
medicaments curen més prompte que'is que ordenen un
Esquerdo o un Armangué.

frfa
Redondella
En la sepultura d una mossa hernusa.
En aquest sepulcre estret,
Jau una galàn minyona,
Que al Rector de Vallfogona,
A'gún temps, feia anar dret.
Becerra del Toro.

^UTAlll les noie» de la nostra lluïda
aristocràcia ;hi llueixen les seves
habilitats y son l'admiració dels coneguts sportsmen que figuren en la
llista de socis.
Jl^; A nosaltres, com a totes les societats y a tots elsrecons de Barcelona, no'ns hi falten amables corres
ponsals qu'ens tenen al corrent de
les alses y baixes.
L'altre dia estaven a la hermosa
platja del Club uns quants joves y
senyoretes, que vestits amb preciosos taparrabos prenien el sol, avans
de llensarse en brassos del mar,
quan vetaquí que una de les senyoretes, carregada de raó, va dir:
—No'ns estem més estona aquí,
perquè ens escalfarem massa y al
tiranse ens causarà una impresiò
massa forta.
No volem dir el nom de la senyoreta, peró els soc'S que la escoltaren
ja sabria qui es y li poden tirar, si
volen, alguna indirecta.

—Veu«7 Aquest n el meu primer novlo.
—Fi cara de ser curt aqueit xicot.
—No bo creguis; arrlvava allí onl els altret • • hl arrlven

E n Lcopolio s'ens casaül
No ho volíem creure, pero a la fi no'ns ha quedat
altre remei que convencens. El Leopold o en Liopold o
en Liopoldo o en Leopoldo o en Lionpoldo, el saragater,
el xíroi camarer del Lion, sens abandonar el devantal,
ni'l tovalló, ni l'argentada plata, ni aquells crits espinguentats de vo...o...o...yl, ca ..a...a...fi...i...il wi . . i . .
is., ky!, sanwich amb llonguet! (que n'hi entra més),
abandona la soltería y se posa la casulla.
El desconsol entre les parroquianes de la ja neta
rotonda es indescriptible. Qui es ella?, tothom ens pregunti. Y nosaltres aquesta vegada, encare que quedem
més malament que'l fi! directe de La Vanguardia (diari
amb morts frescos), hem de restar enmudits, fixar la
vista en els ullets de pardal d'en Lionpoldo e interrog irli:—Digues, noi, qui es ella?...
Y en Lionpoldo sonriu y's mou a ritme tot escoltant
als tsiganes que sonen L a Mascota.
Lionpoldo, Lionpoldo, Deu te íassi ben casat y qu'ella
te sigui bona companya y te perdoni sempre totes les
errades que l i fassis.
R. I . P.

«'Club femina" de natació
No es cap secret la fundació del Club, ont nadadores y nad idors hi fan de les seves. A l l i , amb molt bon
acert, s'hi ha establert la costum de pendre banys estiu
y i vera, y d." cuiti varhi cl noble art de nadar y saber
guardar la roba.

Hem rebut la següent circular, que amb molt gust
insertem:
tBanda *La Principal Reusense* (antes del * Centro
de Lectura*). Reus
*Muy Sr. ntro: Esta entidad musical, después de ha
ber aumentado en u i número considerable el personal
con que antes contaba, se ofrece à V. y at público en
general, para la ejueución, con el respetoque se merecen
de obras para conciertos, funciones religiosas, bailes,
serenatas y demis espectàculos musicales, asi como asistir i. procesiones, pasa calles, etc, etc, con los preciós y
condiciones relativamente módicos, tanlo por Secciones
como por Corporación; haciéndole presente que para la
mejor p-esentación posee dicha entidad unos lujosos
vestidos de unitorme.
»Confiiraos de V. en que nos honrarà utilizando
nuestros servicios, para demostrarle, así como à quien
nos confíe alguno de dichos espectàculos, que nos esmeramos en ejecutar con el gusto y complacencia que
se merecen.
»En espera de sus ordenes se rrpiten sus atentos y
affmos. S. S. Q. B. S. M — L a Banda.»

Un anunci
Aquí a Barcelona mateix y al carrer d'Avinyó, cantonada al de la Lleona, hem llegit el següent anunci:
StHoras y Modistas
se liquidan
a tnitad df precio, verdad.
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Epigrama
—Tu que tens tanta trasseta,
va dir a un jove escultó J
la filla d'en Qaeraltó,
fesme alguna figurcta.
Y el jove, que's diu Eloi,
sense férnehi pagar res
amb molt gust li feu un noi.

Endevinalla
La ting molt llarga y groixuda,
y per aixó vaig calent;
quan camino me fa nosa
y ho nota tota la gent.
(La solució a l nümero següent)
Solució al nümero passat
LES ESTISORES

CORRESPONDÈNCIA
£3* mamut* íVirreflo y C».—Aprofitem alguns xiatos, que per
cert son bastant bons,
Alexia Ham O/w-—Encare no està al punt. Vagi escribint.
Catipén.—Ens agraden, pero les trovem no si es o no es rebuscades.
\
Dotem» 3.—Es massa vert per un periólic com el nostre.
Un xiquet.—un xiquet gastat, peró vamos, tractantse de
Reus, demanin.
Ham Hoda».—S'aprofita l'amanida.
Llfii» Ribera.—Ho procurarem, pero es molt difícil.
C-ill y C*—Publicarem l'anunci en una secció d'íiim» que preparem*
l'ep TlfnftU.—Quan li arrivi el torn, li publicarem.
Si/i.—Si. la publiquem, ens la carreguem.
Nojre.—Li aprofitem els xiatos.
Marramau.—Els fils ens sobren.
Pardalae.—Rebuda relliscada. Lo que vostè o ta ens dins, ens
ho diuen desde qae'l nostre setmanari iz.
V. Malé.—Potser ho publicarem.'
Papita —Vostè no'ns molesta mai. L'endevinalla es senzilla y
preclo*», y, naturalment, li publicarem.
Aliciófil.—UixAa molt be, peró per are no les publicarem perquè
en tenim de més s·'nzilletes.
P. Afr/ícft.—No se qué contestarli.
Sublimat corroMi'u.—Guardarem l'epigrama y tirarem lo altre al
cove.
JAevor de nap.—Ens ho van enviar d'un altre poble.
ü » dependent de J/arcií*.—Acceptem l'endevinalla y pe'l Calendari, que serà cosa bona, hi ha temps fins el dia 20 del corrent.
À. Romaguera.—No'ns hi podem ficar.
C. Jfotoe. &—Malgrat ser del temps dels Scipioos, no'ns ho
deixarien publicar.
Un que la te quadrada.—Les endevinalles qn'ens envia ja les
tenim enquadrades.
Dtteclive.—No ho entenem.
Joan Trempat.—El Pinzell ja'l tenim sucat y tot. Mercès.
Son y-Hons.—Estimats senyors Kon y-Eont: Lo de Let Ciretmitanciee de Rens no ho volem publicar perquè no esta be que un periòdic com el PAPITD se bnrli dels sma companys, t l propri
qn'ena van enviar portava una carta qne volia saber mai-sa. L a
pedra, quan es fora de la mà no sab ont va; aixi mateix passa amb
lo qn'ens envien ela nostres benvolituts corresponsals. El destí que
donem a lo qu'ens quedem es un misteri, com tots els destins. Aquí
te a n'en Canalejae: ves qui li havia de dir que tenia d'acabar tal
^ m dinen els diarisl Per lo qne í* referència a lo qu'ens envien

escrit smb tinta verda pe'l nostre esperat Calendari, ting el sentiment de comunicalshi qu'es impossible la seva publicació. Creguin
qne ho sentim, peró ens costaria la rnruUifia del Almanac, cosa
qne com voltés mateixos compendrin no'ns convé.
J . Serobiol.—Aprofitarem lo prehistòric
D . 8. W.— Enviins el qne te a pont
Pinsà.—Aprofitarem el Fusell, perqne les altres ja les posseïm.
Miliu —Lo qu'ens envia te'l miliu, qne dinen els pagesos y els
proprietaris.
JA Ferrer.—Moltes mercès dades II síen.
Becerra del Toro. Aprofitarem la Rodonella. Lo altre del Rector de Vallfogona es massa brut.
Un magre. — 1 * guardarem pera publicaria.
Revenia Pisos.—Amb gust li publiquem.
J . de Temig.—Aquesta mateixa setmana ho publicarem y 11,
quedem altament agraits.
l l e t . — L i agraïm molt lo qn'ens diu de mossèn Pollastre, peró
potser no tindria nn interès proa via.
Quiq.— No pne.
Quintet Llauna — E s U be, peró es msnso.
E l Sendela Mama.—Homs, es clar que ho trovem massa vin
de color. Vostè dirà...
Q .V/íu. —Mirarem d'aprofitar la lluita de les estrelles.
Camarrupa.—Les posem a la colecció pera quan signi la seva
hora.
Arra.—Amic Piera: els agraciats son els números 1 y 3; el tres
as ona llapidera.
Bailet. - Ja'l vam publicar en ona altra forma.
Noi de Ripoll.—La posem a la colecció amb tot y qn'es nna veritable mamada.
Zig-Zag.—8nb-jefe de la 8ub-Redacció. E s massa brnt.
Ex.—Estimat senyor Ex-Fil: No'n fassi cas que contestem a nn
sonyor que's firma Fil. E s un seudónim molt fàcil de trovarae a la
punta de la ploma.
Un que sempre va n e g r e . — p o c brut
-Pím Rnt.—Ja la tenim a la vot.
Dos Cafcnfo—8f, senyors; non les estisores. Les de vostè» les
publicarem quan a'hflnràn acabat les altres.
Sempre Oue.—Qne n'ha de ser de dolent nn dibuix perquè si s
xisto es bo, no'l pnbl'qnem!
SSegona.— Segona, Mataró.
Bnhnnera del all.—Hem tingut més feina pera arreglarlo que
vostè pera escrinrel.
Enpnrro^uerííic—Està molt be, peró l'assnmpte, sense ser vert
es brut y fa olor de conte clerical.
Pirhigrns.—V.* oiassa serio.
MaManit.-Tfo hi ha res qne agraïm tant com els xiatos qn'ens
envien, peró els qne vostè ens fa a mans, ei be's considera, en nna
forma més o menys semblant han sigut publicats al nostre setmanari.
Piha.—En el Calendari hi hanrà alguna cosa de vostè, qne per
la claretat de la seva lletra, per 1" seva constància y per la seva
facilitat literària, ho mereix tot. Llàstima que'l xUto no l'acompanyi.
Parxtfal.—Vo sé qnè hi trovo.
léiddlehnute. - Ens hi nensarem.
Adrlinn Agoitineüi. —Riccebuta la sua cartolina. Mille grazxie.
Tric-trae. —Vostè escriu de mala fe. Lo qn'ens envia com històric, PAFITU ho va publicar fa temps E s pre-hieióric.
Canyella.— Tots dos aniríem a presiri: però a instància de parts.
Lo qn'ens envia es molt possible qne ja s'hagués publicat al comensament del PAPITD.
Afamufs, Parrrflo v C A — E n s envien un preuat tresor del que
no podem ser ni nsafractnaris.
Alidófil.—Van a la colecció.
7'u/tWÍM.—Es contra la moral corrent.
J u l i Vert.—8i no s'explica més be...
Pel-Pi-Xde Panyo/e».—Vostè es de la terra ce la Noia. Qni li
pot negar res?
Ciratjosa.—Es un xisto qne's pot sprofitar. Veurem.
Neula de Mataró.—No hi ha més cera qne la qne crema.
A. M . Cap-de-mort. - Es molt gastat.
,•
Comte det Prrpucial.—Y qu'es vertl
Ln que no tab ret.—N'hi ha nn de primera: el publicarem.
Pum v Toc. - Aquesta pastanaga es massa grossa.
La Femu.—Es nna figa molt badada.
O. Lande.—Aprofitarem «L'Ignorància».
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L'HUMOR

EXTRANGER

n
UNA EXCUSA
—No'm negaràs que sempre que soc fora lis venir a n'en Pauetl Qué
prova això?
—Que quan tu no bl ets m'aborre ixo.

(De Pap* Folle*.)

-J» veuií, fusrduao BO »oc pw en RothsehUd per qué pagar dugués cadlre», sl amb una n bi ba ben be prou?

Passtlo de Gracia. 18

;B A S T I D A

' « s e i g fle Gracia. 18

Casa especial en grans novetats a preus incompatibles

S A S T R E R I A
Trajos y abrics models anglesos desde 25 pessetes—Ermilles fantasia desde 2'95 pessetes —
Pantalons cheviot girats de baix desde 7'95 pessetes.-Impermeables anglesos desde 35 pessetes
SOMBREROS anglesos desde 5 pessetes.—GORRES angleses a 2 95 pessetes —GENRKS DF
ïBI3UTERIA.
F J Ï Ï r J S ^ r Gemelos
* - T,raj0|
'IfSdn,KA95
P e f etes-MITJONS gran fantasia a 8 pessetes
dotzena.desde
0'50 pessetes.
r

Ç A M I S E R Í A
Camises classe l.a desde 2*95 pessetes —Colls a O^O pessetes, classe I . ' , 5 pessetes dotzena

C O R B A T E R Í A
Pales més grans, tot seda, desde 0*95 pesetes.—BUFANDES llana desde 0'95 pessetes.—
QUANTS anglesos.—Agencia especial de les millors sastreries de Londres pera trajos a mida pera
senyor y senyora, fets a dita capital y entregats a domicili.—Assortit immens de teles pera trajos
y abrics del més exquisit gust londinenc.
0 3 S B R V AC1Ó:

AqueïU cus te en tates les itesMu arllcles de classes superiors sempre ab la mínima diferencia d'un25 per 100 d tconomía

VENDES EXCLUSIVAMENT AL COMPTAT

ESTOMflGtHNTESTINOS

^emedio Sequrisimo

PROBflRLO E S CURflRSE
UENTfl EN TODflS PflRTES
DR. M . C A M P S
TRACTAMENT

URINÀRIES

SÍFILIS-MATRIU
Aplicació intravenosa del 606

ESPECIAL DE LA BLENORRAGIA

CONSULTA PARTICULARl

Mendixàbal,6,l.·'-Dell al2yde3a5
.

VIES

5

CONSULTA BCONÓllICA:

Fusteria, 2 y 4 , 1 . " . - ( « n «
A ^
de 12 a 1 y de 7 a 9 nit

, c « « A-,I.)
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—Noia, trovo que amb tot y tant rentarnos, no htm fet pas unlnegoci gairel«eL

