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—Que és lo que li vindrta més de gust, senyoret?
—Fregar Tall per la torrada.
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Articles per
a tota classe
de sports

Passeig ds Gracia, 18
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Tra|os a mida dudi 25 pits.
La b a r a t a r à de nostres
preus s'explica per la r a ó
de que nosaltres suprimim
tota classe d'intermediaris, operant a l'igual que

Tumner
Especial

la casa Curgon grottei

de Xondres, únics que
fan lo que sembla un miracle que no és mes que'l
resultat d'una organitiació única en el m ó n , de
quina casa som representants en aquesta plaga.
L a casa contrau el compromís formal de retocar
tol trajo que no Tagi a la
perfecció.
Envii'ns vostè son nom
i adreça, i rebrà gratuitament nostres últimes creacions en mostres i figurins,
al mateix temps que un sistema especial que l i permetrà de pendres vostè
mateix les mides.
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Tcrccrillcs
Ja hem passat altra vegada'l diumenge dels Jòcs
Florals, com passen sempre aquestes coses, amb aquella alegria que donen els jòcs i les flors, sobre tot pels
poetes que les guanyen. El Jòcs Florals, sempre són
iguals. Els mateixos poetes, les mateixes poesies, els
mateixos discursos i el mateix número de UEsquella de
la Torralxa. Doncs així, per què se fan? Senzillament
perquè sempre s'han fet. Per la mateixa raó que per
Carnestoltes se mata el porc i el gall per Nadal i que
les fogueres s'encenen per Sant Joan i a fóra se casen
per la Pasqua, els Jòcs Florals se celebren amb la pompa i la flaire que's porta una festa així, cada primer diumenge del mes de maig, que com tothom sab se diu florit pels Jòcs Florals.
Bé, doncs: els d'aquest any no han estat iguals als
de sempre, perquè en ells ha estat premiat el poeta
Carner, príncep de la poesia catalana, rei de la gràcia i
del séu passeig.
En Carner és un poeta cristià i esperitual, però, com
podíem nosaltres deixar de felicitar al Jurat dels Jòcs
que ha otorgat el premi Fastenrhat an el poeta Carner, cantor dels Fruits Saborosos? Entre aquests fruits
s'hi comptaven les pomes tentadores, les peres sucoses,
les esberginies provocatives, els tomàtecs insolents.
Però havia cantat un fruit més saborós que tots
aquells. Havia cantat les figues matinals. Aquí se veu
la delicadesa, el gust dilectissim del llorejat trovador.
No cantava les figues vulgars, les que's baden plebeiament per carrers, places i mercats; no les seques ni les
casolanes, sinó les matinals, les fresques i tendres que
encare potser porten l'humitat de la rosada de la nit.
Als que siguin de delicats gusts, pensant en les figues matinals, tant ben cantades, la boca se'ls hi farà
aigua.
Alguns dels nostres cronistes se dediquen a comentar el feminisme. A La Tribuna maltractaven a una
senyora francesa que predicant amb l'exemple, vesteix
d'home. Aquesta dóna és la famosa madame Delaunay.
Alguns escriptors defensen a les feministes i un
d'ells manté la teoria de que les dònes han de tenir els
mateixos drets que'ls homes, inclòs el dret a la luxúria,
un home, tm vot, se diu. Doncs les dònes igual: una
dona uiTvot. Un home, un sexe. Doncs una dóna, un altre sexe. Com se veu, per a anar bé, homes i dònes han
de col·locarse a la mateixa altura, que ni l'home s'arronsi, ni la dóna s'estiri.
Amb el dret de la luxúria, fins les sufragetes hi estan conformes. Quan en un mitin en Londres una oradora digué que dels homes no les separava més que una
Prtita diferencia, totes, absolutament totes, cridaren:
—Visca la petita diferencia!
Portant aquestes coses al terreny que's tenen de

portar, un literat francès proposa que les dònes demanin que s'estableixin cases de xicots, amb totes les conseqüències i allò de: «Senyon, al salóli
Sortosament, en la nostra terra el feminisme no ho
donat encare senyals de vida, ni en donarà, perquè les
nostres dònes ja's conformen amb estar per dessota de
l'home.
•

« *
En Lerroux torna a les «neriendas fraternales». El
diumenge va passar revista en les montanyes del Coli a
tots els séus, per a demostrar que està disposat a donar
la batalla.
Es lo que deia un radical:
—Nois, are sí que guanyarem, perquè en Lerroux hi
ha posat el Coll.

Tot s'arregla
L senyor Ramón, que tenia una gran botiga de merceria, amb despaig al públic
a la banda del davant i amb magatzem
a la banda del darrera, rebé un dia la
visita d'una noia molt caia que portava
una carta de recomanació pregant-li la
prengués per dependenta.
L'home, al llegir la carta i veure aquell pamet de
cara, aquelles formes i aquella gràcia, va dir desseguida a la xicota que ja's podia quedar i que treballaria a
la part de dins, en el magatzem, que és ont estava tot el
dia el senyor Ramón, mentret U seva dóna venia fil i
betes a la botiga.
Però la senyora del senyor Ramón, al enterar-se de
que tenia nova dependència i veure lo bonica que era la
xicota, no estigué comforme en que s'estigués sempre a
dins amb el senyor Ramón i la reclamà per a la botiga.
Que si pel magatzem servirà més, que si servirà més
per a la botiga, la discussió se complicava, fins que un
dependent va lograr posar-hi pau amb aquestes paraules:
—Lo millor serà que's faci cada dia lo que convingui, perquè, desenganyin-se, una noia com aqutsta
lo mateix servirà pel davant que pel darrera.

* * 4."
Anunci curiós
«1MPRENTA INGLESA.
Para las necesidades urgenles que se presenten esta
imprenta se halla à disposición del público abierta dia
y noche.
Se imprimen esquelas de def unción en el acto.
L·s preciós, tanta de dia conto de nocbe, no alteran.*
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Telegrama ben contestat

N la nostra benvolguda ciutat de Terrassa
hi ha molta indústria, i sobre tot la que
més domina a Catalunya es la indústria
de panyeria. Doncs bé, cert fabriíant de
dita ciutat trobant-se a fi de temporada
carregat d'existència de genres de pantalons va decidir fer sortir a un dels séus viajants amb
mostres dels susdits genres, i al trobar-se de viatge el
dependent, com es natural, va oferir els articles a moltes cases de comerç, a moltes botigues i també a algun
sastrinyoli per a veure si podia realitzar la mercaderia
que portava entre mans.
El bon senyor se trobà a Jaén, presentant-se a casa
d'un sastre molt amic séu, i després de preguntar-li per
ell i la familia se treu les mostres de pantalonería d'un
paquetet que portava sota el braç i les ensenya al sas-

tre, dient-li el preu, l'ample i la corresponent ratólica
de costum.
Després de mirar-les, tornar-les a mirar i remirar el
senyor sastre, li cau a l'ull l'article i diu al viajant si
podia rebaixar-li un ral per metre, però que pel poc negoci que tenia no podria quedar-se amb les peces senceres, a lo que'l viatjant digué que telegrafiaria a casa
del séu xef per a veure si bonament podia fer-se algo
de !es seves demandes.
Arrivà a la fonda i envià un telegrama en la següent
forma:
«N. N. pide un real baja géneros pantalón, y quiere
solamente medias piezas. Espero contestación telegràficamente.i
A lo que la casa li contestà telegràficament de la
següent manera que copiem autèntica:
«Puedes bajar los pantalones al sastre, pero procura
meterle toda la pieza.»
No sabem si'l viatjant devia complir tal com el séu xef manà.

Un prospecte del doctor Manceau
(Chàteau-iuLoir—França)

M AX
-Desvergonyltl Mira que a la teva edat relaclonar-te amb dònesl Com t'ho haa arreglat?
-Feia mig any que anava lent bosaa.

Hem rebut un prospecte del doctor Manceau, en el qual s'anunda
un aixarop de pomes, que déu ser si
fa o no fa com tots els altres. No'n
podem dir bé ni mal perquè no l'hem
tastat, ni ganes; però en el prospecte
que ens ocupa hi ha uns concells
dats a les mares de familia i que
creiem afinats i per consegüent dignes de ser dats a conèixer, sobre tot
a les nostres estimades llegidores que
al tenir el primer fill necessiten bons
concells per a criar-lo.
Dels molts reglaments que dóna,
copiem, per creure'l el més interessant, el que's titula Reglamentació
de les mamades:
«Les mamades— diu —sols se faràn des de les 5 del mati a les 10 o
11 i mitja de la nit, deixant un espai
de sis hores, durant el qual la mare
i Testòmac del nen reposaràn.
»Les mamades no han de durar
més de 10 minuts, o tot lo més un
quart d'hora.
»Les mamades massa prolongades
i la poca netedat ocasionen les criveUes del pit. Per a evitar-les cal rentar la punta avans i després de cada
mamada amb cotó hidròfil.»
Més avall diu:
«La reglamentació de les mamades ha de ser establerta des de els
primers dies.»
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Després diu:
•Durant els quinze dies primers, a cada mamada se daràn tots dos pits per a estimular la
secreció de la llet; quan estigui establerta, amb
un pit que's dongui a cada mamada ja n'hi ha
prou.
»Cap al mes onzè convé donar altra vegada
tots dos pits. Lo mateix se farà quan l'aument
de pes del nano no traspassi 20 grams per dia.
»Si'l nano dorm tres hores entre dues mamades, no convé despertar-lo.»
El final diu aixís:
«En cas de dubtes serà suficient pesar al
nano avans i després de cada mamada, per a
veure si la racció de llet és suficient.»
Després ve el següent
•Quadro indicant les cantitats de llet per
mamada:
setmana. . . . 9 mamades en 24 hores.
2. i 3 » setmana. . 8 o 9 mamades ídem.»
Desitjaríem que aquests concells dessin els
resultats que tots n'esperem.

Des de Mendoza
A ciutat de Mendoza (República
Argentina) va agafant celebritat, sobre tot per les costums
morals que s'hi desenrotllen.
Al Teatre Municipal, el passat
mes d'abril hi treballava una
Companyia còmic-dramàtica espanyola, dirigida pel primer actor català en Manuel Salvat.
Segons consta en un programa que tenim a la
vista/ el dia 7 d'abril «a pedido general» se va
estrenar El Haba de San Ignacio, que segons
-sabs quin és el secret d'un» modista?
diu es un «gracioso vaudeville muy cómico en
-Tenlr un bon tall.
dos actos, en prosa, original de Enrique Gaspar».
El títol de El Haba de San Ignacio no tindria res sultaren un èxit, lo qual demostra la pietat i la religió
de particular, si no fos que a continuació el programa que tant honran an aquell poble.
ni afegeix aquestes paraules: «Obra netamente moral.»
Fa temps que, coincidint amb l'èxit del nostre fai Vetaquí una aclaració que trovem fóra de lloc. Mai mós setmanari, se nota un veritable aument de zel 1èse ns hauria acudit que El Haba de San Ignacio fos una ligiós, cosa que prova clarament que la pietat i la barrila no estàn renyides. Per això nosaltres, com a bons
cosa immoral.
homes del dia, ens guarden d'atacar les creencies dels
nostres llegidors.
Montbrió del Camp és, com totes les poblacions de
la Catalunya espanyola i de la Catalunya francesa, un
camp abonat del PAPITU i els nostres clients hi són
cada dia més nombrosos.
Montbrió del Camp
Fins sense que tingui res que veure els guassons amb
la parròquia d'aquesta simpàtica pobla- els rosaris, el pograma de les festes esperituals de
ció s'hi celebraren des de'l vintisset del Montbrió te quelcom de papitesc, 0 sinó llegeixin aquest
passat al quatre del corrent uns Uuits fragment:
exercicis esperituals dirigits pel zelós mis«Dies feiners.—Vespre, a les 8 i mitja: Rosari, mes
sionista i eloqüent orador social Reve- de Maria, cants de missió, seguint el sermó que per a
rent P. Antoni Rosell, de la Companyia les persones adultes predicarà el P. Rosell cada nit. Els
de Jesús.
nois i noies tindràn els séus actes apart, podent no
Els exercicis esperituals de Mcntbrió del Camp re- obstant assistir a totes les funcions. >
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de processons i per això a cada votació l'elegeixen president, car la bandera del «Centre»—hipotètica per are
—ningú la sabria dur com ell.
{Música del FlRUURULÍ)
Cada primer dissabte de mes—es precís que hi haDos promesos, un dia, quina en van fél
gi mesades i setmanades fresques, altrement els cataD'opinions no marxaven prou bé.
lans no poden fer res—ja se sab, funció. Dir funció,
Deia ell: «Pel civil sols casar-me voldré...»
es dir vetllada literària i musical en la que, perpèPro ella deia: «No, no, per la iglesial»
tuament, hi ha el mateix programa: el «rigolo»
Discut nt se pegaven,
monsieur Pepi. que li diuen a Paris (a Barcelona li
així s'entusiasmaven,
dirien sanyó Papiíu), amb cançons de fies darreres
i al fi van casar-se pel... carrabiné.
actualitats espanyoles i franceses, un senyor cataFosca era la nit,
là, encara que no ho sembli, i sastre, per més seva sentir-se un crit...
nyes, que ha cantat a Milàn i are sols es bo per a
Ell truca a la porta i ella obre depressa i ell entra...
enfilar agulles; una senyoreta que sempre diuen
Fosca era la nit,
que's casa i mai ho fa de debò, que té un germà que
va sentir se un crit...
i porta ulleres; un senyor que tria les cançons
Ell truca a la porta, s'obre molt depressa i entra decidit. més obscenes per a deíntarles davant d'un públic del
*
carrer del Bou de la Plaça Nova, unes senyoretes
sabateretes tan simpàtiques com la cèlebre DominCap al tard, als deforcs, cada dia hi veig
go, de fausta i llunyana memòria, i unes vegades els
un i una que van de passeig.
Pichots, altres els Cassadós, altres els Matas i Ricart i
Se fa fosc, se fa fosc i el fresqufvol oreig,
Ricart i Matas, sempre per famílies, ens hi toquen aldels jardins porta olors que ubriaguen.
guna
cosa. Després, quatre parauletes en francès del
Molt se senten les roses,
president,
car el català hi és proibit, i va de dança.
pro la olor que domina
Allí
tango,
habaneres i sevillanes. De quant en quant
es la de vainilla, la flor del festeig...
una
sardana,
per a que el senyor Pagès i els seus fills
Fosca era la nit,
no diguin. I fins al primer dissabte de l'altre mes. Tot
va sentir-se un crit...
això per tres francs al mes, sense comptar les consuEll truca a la porta i ella obre depressa i ell entra...
macions obligades del taverner de la rue de Valois ni
Fosca era la nit,
els dos rals que fan pagar a cada foraster per a gastos
va sentir-se un crit...
suplementaris. Proibit parlar de política i de dir mal
Ell truc a la porta, s'obre molt depressa i entra decidit. del cònsul 0 de l'embaixada; proibit demanar lletres de
recomanació o demanar treball; proibit dir renecs 0
llegir el PAPITÜ; proibit dur-hi dònes no Uegítimes 0
parlar de coses tant inofensives com faves, ous, figues,
tomàtecs, sardines i altres productes alimenticis. Proibit declarar-se a les noies sense el ferm propòsit de casar-s'hi i demanar-les als papàs. En fi, que per no sentir-se cortat allí mateix, un, si té dos pams de vergonya, abans d'anar-hi, se la fa tallar.
Des dc París

Cuplets

Cròniques autèntiques
EI «Centie Català» de París, segons pròpia confessió,
es l'únic lloc ont se practica la veritable germandat:
allí s'hi donen conferencies (per are no'n sabem cap
de donada), allí s'hi fan reunions familiars, allí vetllades artístiques. En els prospectes que llança s'hi llegeix: Germandat, Socorro (tal com sona, socorro), capital empleat en valors de l'Estat francès, repartició
iriatial de beneficis, la última va produir 89 francs per
part. La pròxima liquidació tindrà lloc el desembre 1913.
Tot això ho pregonen uns quants aixerits catalans
que cada dissabte al vespre fan la malilla en un petit
cafè de la rue de Valois, tot contant-se les facècies de
llurs respectius clients, car l'un es sastre, l'altre barber, l'altre traficant en taronges, l'altre camiser. eiz.
Però els sastres hi abunden: per això el president perpetuu es el senyor Pere, alt com un Sant Pau
i amb unes barbes negres i poblades com les d en Jofre'l Pelut, sastre per tots quatre costats, encare que
mai hagi llegit el Sartor Resartus del paradoxal Carlyle. En Balmana es un bell exemplar per a pendonista

•
•

*

Hem tingut ocasió d'anar al Saló, i com quesi
fa 0 no fa és tan excel·lent com el dels Independents, no hi ha per a que repetir les mateixes consideracions. Una mica menys de grapeig, la gen' una
mica més ben vestida, les'dònes d'un xic més de preu
i uns quants més estetes. Menos desnús, més natures mortes i tants 0 més morts. Els catalans hi fan
el mateix paper de sempre: hi ha dos Barraus; una dona de caramet-lo, que dóna ganes, també, de Hepar-ia,
i una maiorquina que ni les que vulíen seduir a l'abat
Viurà. No hi hem vist cap Pichot, per lo que podem
afirmar que a l'exposició li falta un dels membres mo
essencials.
PiF PAF.
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Històric
En el poble de Sant Andreu
[sempre n'hi passen de fresques.
I En una «•ocietat, per cert ben
concorregu !a, un dia que feien
Iball u etiqueta i en un entremig
|del ball. va anar al cafè una faIniilia de bastant bona posició.
Aixf que s'asseuen al voltant
[de h taula, un cambrer, que és
jb.stant simpàtic, va i pregunta:
-Que volen beure?
-Si, porti un barrejat—va dir
Ifl pare; i dirigint-se a les seves
Ifilles que eren dues jamonas de
Iprimera, els diu:—1 vosaltres?
—Jo vull xocolat—digué una.
—Jo també—respongué l'altra.
"Quan ja feia una estona que'ls
llii havien dut lo que desitjaven,
Icl'cambrer s'hi presentà de nou i
jdigué a les senyoretes:
—Que volen llet al darrera?
A lo que el pare respongué
Iresolut:
—No! Dongui'ls-hi al davant.
1 les senyoretes, mirant-se al
[cambrer quan se n'anava vers el
I taulell, feien la rialleta.

No's pot murmurar
En un replà d'escala, varies
Iveines tafaneres i murmuradores
lestaven celebrant sessió. Lo que
Icapficava an aquelles males dóInes era el posat i la cara de Dollorosa que feia una casada de poc
—Encara teniu aquella m nvona • casa leva?
Itemps, del tercer pis.
—La mamà la va despatxar perquè jo ja comenso a ser gran.
I Les unes que si pels pares
\i't\\, les altres que per si'ls pares
—Jo>enía per a veure si me la podria partir1, en
• d'ella, en general totes convingueren que la nova paquatre troços de 5 metres.
[rella no vivia bé ni amb armonía.
—Amb molt gust. Que porta la peça vostè?
En aquestes s'acostà a pendre part en la xerramejca una vella molt experimentada en el món i les coses.
—Sí, senyor; tingui.
—Noies—digué,—aquests marit i muller no viuen
—Doncs esperis un moment 11 hi tallarem, desse[pas bé.
guida.
—No?—preguntaren les demés totes ansioses.
—Les que ha sofert amb el poc temps d'ésseilcasa«' 4 -4
d». la pobre noia! No sé si ho sabeu que la nit mateixa
Per què ho diria?
[del dia de bodes, ell ja n'hi va fer passar una de molt
[grossa!
Morí don Pere Querol,
home amable en gran manera,
i la Justa, sa cuinera,
En quatre troços
el plorava amb desconsol.
—Però dóna, per qué plora
En una lenda de novetats.
tant i tant?—li digué en Prat.
tiga^n*ra Un c''en*, £'ue 65 ^'r'Se'x a l'am0 ^e 'a
—Ai, senyor!... Si m'he quedat
tan viuda com la senyora.
«I—Déu lo guardi Ahir, com vostè ja sab, vaig venir
a.cercar una peça de crespó de 20 metres.
—Sí, senyor.

*,* *
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tiguin al tanto de lo que passa amb la gran Pilar i i
Vigné, la del còs fornit i elàstic; la de esculptuni \m.
ra, expressiva de cara, artística de gest i encantadora
artista.
Es la predilecta de les senvoresl 1 de quines senyo,
res! De les més sàvies en el rara del sisè, de les OUÍ
saben els recons més expressius, els indrets més stnsiL'empresa de la Sala Imperi serà responsable al bles i els miracles que operen en el còs les més íntimes
davant dels nostres trenta cinc mil llegidors si avui i sensitives coses I
Aquells braços de la Vigné!
no'ls donem compte del moviment general operat en
Sabem positivament que més de quatre concorrenels nostres músic-halls durant la setmana passada.
Les atraccions formidables que presenta aquesta tes a la Sala Imperi se'ls han sentits apretats ideilSala Imperi ens priven de fer l'acostumat papelloneig ment sota les seves aixelles. Que ho sàpiga la V m i '
que tant agradable es per a nosaltres com pels nostres Que ho sàpiguen els nostres llegidors! Surt ella, i tn
l'ànima de cada concorrenta hi floreix un pecat rnoiinL
llegidors.
Esparvera veure el brill dels ulls de la concorrencií
Confessem ingènuament que no hem vist el debut
de la Solvegne a l'Eden Concert, ni tant sols la segona femenina quan surt, nua de braços, la Püar de yifnl,
ni tercera presentació d'aquesta aUmamssa que's men- i és altament ridícol observar al moreno de buena fe es-'
ja els ànecs crusos amb plomes i tot; prometem veure- perant el cromo de caixa de panses que fa la Paslm
la i parlar d'aquesta pantagruèlica senyora i altres Imperio.
Els sensitius, els perversos, els refinats i nosaltres
aconteixements de loyer endins sempre que la Sala
Imperi ens torni la llibertat perduda i ens deixi fer de anem a la Sala Imperio i no precisament per la Pastora, sinó per a observar d'aprop i sentir l'inefable refrec
l'ofici a tot arreu complint amb la nostra missió.
Are com are, impossible! Som a la Sala, i hi som de les aficionades a la turbulenta Pilar de Vigné.
com si est?ssim en visita. Estem segurs, per altra part,
de que el nostre públic ens farà justícia: la Pastora
Imperio, la Debriège, la figné i la Goyila mereixen
cada una d'elles, i totes entre sí, la nostra atenció mes
decantada i la tenen tota.
La Pastora Imperio no'ns agrada. Això es una declaració terminant i una salvetat. La Pastora Imperio
(si no t'agrada, no t'hi casis) en cambi agrada a molO N I C E R T S
tíssima gent que tenen un concepte equivocat de l'art
del cuplet i les castanyoles.
PRINCIPAL.—Sobrinos, La Diva, Robinson Püü\
Nosaltres el tenim just, però no volem convencé als demés repertori dels mestres clàssics de l'any de l'Expoque no l'hi tenen. Què en treurem de dir que la Pastora sició i que encare donen diners.
no te gràcia?
TIVOLI —Feia cosa de tres anys que no havíem
Què en treurem de dir que li manca l'encant, la se- vist a la Maria Uuisa Labal. L'altra nit ens ficàrem al
ducció, la picardia, l'Art en una paraula, si la gent hi Tivoli y Maria Lluisa Santíssima! ens vàrem quedarestroba tot això i molt més,? Com que no'n treurlem res, patarrats veient a la seiiora del margen representar
no ho diem, i que vagin sonant els músics.
la Casta Susana. La Labal, ademés de sapiguer cantar
Els que l'aplaudeixen cada nit alguna cosa hi tro- i de guardar-se de desafinar, sab dir, moure's, encoben; nosaltres, per més que l'aplaudim, ho fem per manar alegria i vestir-se. Entre ella i el séu marit,
pura galanterla, però no aplaudim de bona fe.
—l'actor Pinaço,— se converteixen en un centre d'esMolt dif erentes son les observacions que'ns sugereix cena que no fa mai languidejar una obra. Els números
la Debriège. Tenim "per ella una debilitat, perquè la els saben cantar i ballar a Veuropea, cosa que la majoDebriège fou la iniciadora dels barcelonins en les de- ria dels nostres actors de genre xic en absolut ignoren.
lícies del café-concert. Ella fou fa déu anys la que pro- En Pinaio es actor fi i elegant, qualitats remarcables.
fetitzava desde l'escenari de Novetats la brillanta exten- Ah! Ademés, lo mateix ella que ell, saben sempre«
sió que el genre havia d'obtenir a Barcelona.
paper, condició que molts altres comediants creuen
Avui en ca re ens commou com un record i per més que és incompatible amb el sòu que cobren i amb i»
que somriguem una mica, aplaudim entusiaimats bona fe del públic que'ls escolta i té prous modos pa
aquelles cançons (ïapacbes i gigoleties, tot i sabent molt no tirar-los-hi res a les taules. Tomem a dir que lo mabé de què va.
teix la Labal que en Pinaio son dos bons artistesTl
La Goyila fa l'entreteniment de les noies de bé que bre tot dos valiesos elements que l'empresa del W
amb prematures picardies i indefinibles desitjós futurs podrà aprofitar per a fer triomfar les obres.
van a escoltar-la a la Sala Imperi, mentres que la gentil Pilar de Vigtié canta i es mou artísticaireut, agena
a les passions formidables que aixeca entre la concorrencia, i no entre mascles precisament.
Es un cas la Pilar de Vigni; per si ella no ho sab,
hem de dir-li desde el PAPITU perquè ho sàpiga i se'n
valgui.
Ensems ho sabràn els nostres llegidors perquè es-
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—No li sé trobar les formes.
—Busqui-les bé, home, busqui-Ies bé.
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el Lion d'un gran rellotge instal·lat expressament per
poguer retirar a les cinc de l'alegre matinada.
Divendres, 2.—Sant Neópolo.—Un doctor en mede(Imprescindible per a tot veritable llegidor de PAPITU) cina,
íntim amic nostre i de qui'ns guardarem coir,
d'escaldar-nos d'utilitzar cap dels concells que en formi
Diumenge, 27.—Calor de dia i fret a la nit, molès- d'atentat o de recepta, baix sobre ens envia, ha tingut
ties que cal vèncer dedicant-se mentres hi ha sol a l'amabilitat de remetre'ns el secret de l'infal·lible remei
pendre gelats i banys de mar i al sortir la lluna, entre- seguríssim per curar la calvície o caiguda del pel. Regant-se al tè, tila, sobretodo, carbó de cok i senyores cepta al canto: Lo millor que es pot fer per que tomi a
de seixanta kilos per amunt. Les maduixes ens porten créixer el cabell es fregar-se el cap en l'àngul que forles primeres lluites intestinals.—La Juana, la Pepa i la min dos carrers o siga en una cantonada. Per què?...
Julià, veïnes totes tres del carrer Nou, cauen en els Doncs, porque es-quina. (Ara clavin tots els tiros que
braços del lindo de Doti Diego.—Jòcs de prestidigitació vulguin.)—Los Alianias del carrer de Casanova, bones, sanes i de vuit mesos les dugués.—L'impassible i
a casa de la Benita. Tot s'amaga i tot se troba.
Don Recaredo ha guanyat disset duros a la
Dilluns, 28.—Sants Antimoni i santa Zftara.—Ban- descomunal
loteria. Aquesta importantlssima cantitat junta amb eb
quet a cin Pince de doscents comensals i siscents dis- vuitanta cèntims guanyats per tant afortunat mortal
cursos en honor del empressari del Liceu, don /ílfred en el noble jòcl del burro florit, sumen un conjunt de
Volpini, extensiu l'àpat an en Volpini o Polvini figlio. felicitat per l'extraordinari Recaredo, el primer empaiEn nom de la premsa parla nostre mai papitejat mú- tador de modistes i el segón col·leccionista de lligasic Don Juanito Borràs de Palau, qui va sapiguer ager- cames.
manar el contrapunt del poulet amb l'escarola del irenre
líric. Va dir, entre altres grans pensaments, que'n Volpi—Dissabte, 3.—Gran èxit obtingut en el concert de
ni era digne de loa. Els comensals en ple paroxisme, VAssociació de Musica di Camera per la senyoreta
varen donar un viva la loa! En nom de la
República parlà lord Desi, cavaller d'impecable ermilla. Representant l'entusiasme, en
Marial va aixecar la copa. El Doctor Gallego, en
nom de la ciència mare i del 606 pare, no's va
poguer contenir i se va deixar anar amb elogis.
El degà de la crítica, Don Josep M * Pascual,
felicità a l'empressari i el senyor Subirà va llegir un embotelladilo en el que afortunadament
no parlava de musica, ni deia deleznable a
Strauss. Bona íestz.—Donya Exuperancià, completament glauca por el pollo Cantimplora.
Dimars, 29-—Les rumbes de la Cubanita han
acabat per trastornar-nos. — El gran Enric
Sauc, l'advocat més elegant de tot l'Empordà,
presideix el cenacle del Lion.—Gran èxit obtingut pel celebrat violinista Josep Munner,
en el concert del Conservatori del Liceu. Els
deixebles den Papitu executen amb gran justetat i gust artístic la primera Sinfonía de
Beetboven.—Lz Pintada es detinguda per esgarrapar al Cisco.
Dimecres, 30.—Fi de mes. Visites col·lectives cbei Brigida. Amabilitat, confort i discreció—Passen pels carrers les gegantes del Saturno Park. Van tatuades i tenen més força que
una grua.—Ximpleria que corre: Quin es el
peix que té més llet? El ^ - o n l l l l l
MAIG.
Dijous, 1.—Festa del treball. Ningú treballa a excepció dels carrilaiies, els tramviaris,
els còmics, ek periodistes,. els moços de cafè,
els camàlics, els llimpiabMes, els pelotaris, els
vigilants, els serenos, els pianistes, els barbers,
els estanquers, les boleres, els escolans, els qiii
fan estels, els bomberos, els toreros, els municipals, els enterramorts, els metges de les cases
de socors i cinc cents mil ciutadans més.—Mòrenassa de bon cor com la Lola del 75 del carrer
de l'Hospital, poques n'hi ha.—Inauguració en

—Aparti'», jove: a ml els homes me fan por.
—Doncs compri's un goç.
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tercè Plantada, que es de lo més ben fdem que hem
onegut. Va tenir aplaudiments a desdir, lo que no'ns
stranya gens ni mica, car val molt, canta com un
l·igel i es deixeble de nostre conseqüent admirador, el
hestre Antoni Colomé Bosomba, veí de Barcelona i esLejador de la vila de Masnou. Lo mateix an ella, que
tl seu mestre, que al veinat del Masnou, els hi desitgem
Invs i anys de vida per a cantar i llegir el PAPITII.—
Curtes hores d'estada de les nenes de cin Caramha a
Barcelona. S'aprofita el temps.—Plouen cançons pel
foncurs del PAPITU. N'hi ha una que no creiem que
\ i Walhyria estigui tant bé.—Bona nit.

U n telegrama
A la linia de trens del litoral va pujar fa temps en
bn departament de tercera una bona dóna que no havia
[ingut temps de pendre bitllet.
Al passar el revisor, li digué que havia de pagar
hol·le, contestant ella, tota espantada, que no portava
brous diners. El revisor li clavà aleshores un escàndol
lúmero 1, assegurant-li que al arrivar a la primera estació la faria agafar. Tanta por tingué la pobra dóna,
\\it es decidi a saltar del tren mentres corria, i sortint
, la plataforma, va deixar-se anar, caient amb mala
ort i fent-se mal.
El telegrama amb que el revisor avisà del succés a
\í superioritat, deia aixis:
•Revisor tren n.0 20í a Jefe movimiento, participa
|ue en kilómetro 23 se ha tirado una mujer del tren
Mustada no llevar billete.»

Històric
En un poble prop de Lleida hi ha un rector que té
la costum, durant la missa, de renyar als que fan soroll,
i per la més petita cosa que senti, ja'l teniu fugint de
l'altar per a empaitar als que enraonen.
Un dia de l'istiu passat, quan estava celebrant, entraren a l'esglesia uns vailets portant unes cigales que
acabaven d'agafar i que durant la missa no paraven de
cantar. El rector, després d'avisar varies vegades, se
girà cap al públic, i tot enfadat, diu:—Tots els que
tinguin cigala que se'n vagin d'aqui.
Al cap de pocs moments a l'esglesia no hi quedaven
més que les dones.

Exemple

De com pissaven i precaucions que prenien els nosl·es
pares quan festejaven.
Que la meva novia es la més aixerida del món vostès podràn dir que no han de fer-ne res, però s'en convenceràn quan hauràn llegit lo que'm va explicar en un
dels ratos de llibertat que'ns busquem fugint de les
mirades de tothom i cercant els carrers que nostre
magnífic Ajuntament te menys il·luminats per a recreu
i esbarjo de les parelles amoroses de la mai prou alabada i ponderada Barcelona.
Doncs, com anàvem dient, m'explicava un dia que
era de nit, que anant amb els séus pares i passant pel
carrer d'Urgell, de feliç memòria per ells i recordant la
diferencia que hi havia, deien:—Aquests carrers, qui els
4 A 4
ha vists i qui els veu! Als temps que festejàvem, se
El palmó tenia de passar per aquí amb la pistola a les mans.
IVANS d'arrivar (els que vivim en pis) a
casa, hem de pujar l'escala. Doncs bé, el
dissabte avans del dia dels Rams feia jo
aquesta feina quan vaig trobar an en
Quimet, xaval de 7 ò 8 anys, que enraonava amb la Julià, noia d'uns \ y , edat
que ja's comença a veure la punta a totes les coses.
Com s'anuncia
En Quimet deia que an ell li agradava que quan
A Vilanova i Geltrú hi ha un Cafè-concert situat
stés dins l'esglesia beneint el palmó, aquest fes arc i's
en la Rambla principal, que per a anunciar les artistes
sés ben tort, a lo que contestà la julia:
i —Vaja, quin mal gust que tensl A mi, els palmons que hi prenen part com a medi corrent tenen una
n'agraden ben drets i amb força perruca al cap de vall. pissarra.
L'altre dia, al passar per davant de dit cafè vaig
mirar la pissarra per a enterar-me del programa, i
llegeixo lo següent:
Jn altre compte extravagant
GRAN CAFÉ-CONCIERTO DEL BOSQUE
(HISTÒRIC)
TODOS LOS DÍAS GRANDES CONCIERTOS
stà vist que a la ciutat de Girona ne
POR LAS APLAUDIDAS COUPLETITAS PILAR Y JüANITA
\ f \3
passen de molt fresques.
EXITO! REPARAC10N
[• T
No fa molts dies que tot llegint en
plena sessió d'Ajuntament les relacions
DE LA APLAl'DIDA CANZONETISTA
de jornals i comptes de la setmana, n'hi
BARQUIRITA
havia un presentat per un baster, per
pver posat dos fundes an els sabres dels agutzils, el
Ruïl estava concebut en aquests termes.
•Por dos vainas a los alguaciles, 20 pesetas.»
—Carai, que ben pagats! —respongué un concejal
Pol oportunament.
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Dc caça
L'Isern, és un bon xicot de cap
a cap. EU no més espera acabar
la setmana per a anar el dissabte a casa la xicota i el diumedge
a caçar; i en temps de caça son
clars—pel seu dir—els dies q<:e
hi va que no mati dos o tres conills (cosa que diuen casi tots els
caçadors, i si fos veritat, se'n hauria perdut la mena dels conills).
La seva feina a la festa es llevar-se dematí, s'emporta els goços, surt dels afores de Sant Andreu i cap a la montanya s'ha
dit, uns cops cap a Ripollet i
altres cap a Sardanyola, lloc ont
té els records dels séus primers
dies.
L'altre dia s'en va anar a casa
la seva xicota, i sortint ella a
parlar de la caça li va dir:
—Mira, are que hi penso,
hauries de venir qualsevol dia a
veure si mates un conill que's va
escapar de la gavia i no'l podem
agafar, perquè com que l'eixida
és tan gran, comença a fugir i per
tot arreu s'escapa.
A lo que va contestar ell que
a l'endemà hi anaría.
L'endemà s'en va anar a casa
la seva xicota amb l'arma al punt
de dalt, i fou tant l'acert que va
tenir, que tant bon punt va sortir el tret ja l i havia encertat el
conill.

Ella,—Per icr l'últim vals, quin aalerol quin garbol
£//.—! qulnea curves més voluptuosesl

Endevinalla
Entre bèsties sóc criada,
coneguda de tothom,
ben bufona i pentinada
faig anar calent mig món.
L'home'm pren d'una abraçada
i m'ajeu demunt del llit
i al meu cim queda dormit
sense haver-hi estat casada.
{La solució al número vinent)
Solució al número passat: E L TRANSPARENT.
«

«

4

AdvcttcEcia
Tenim l'honor d'advertir als nostres estimats col·laboradors, que adtmís dtl reüís tn la publicació delo
que ens fan el fivoi d'tnviír, degut al lorn casi rigorós que establim per ndre cur.oh'gic de rttuda, estàn
des de aquesta feixa subjectes a la tria qne fem pel
Calendari de l'any neu, que comencem a nfparar, de
m anera que no estranyin si no se'ls publica durant
aquest any lo que se'ls hi admet com a publicable.

AVIS
Havent rebut moltes peticions demanant la pròrroga del plaç obert per a admetre composicions musiab
CONCURS PAPITU, la Casa ha decidit deixar les portes obertes fins el dia 24 del corrent per a les molta
persones que ens ho preguen i per a totes aquelles altres que vulguin optar al premi que oferim.
CORRESPONDÈNCIA
E l perruquer den R . : E l final es massa íoxi.—Jaume UlX
Vostè si cooreua la literatura, valdrà. Are, encare 6 *
xxioú.—Kilomltric n.° 5430: Si ho entenc qne'm pergin -W
tirador de Sarrià: Es un conte que l'hem rebut varies vegi1
des, però no'l pedem publicar.—TWw/ff/; Lo que eus diní
bonic, però seria destruir l'honra del periodista de qni «
parla.—F. I<al i Tota: N'sprofittm una coseta, que co 1""
lem dir quina é s . — / « / « W ^ / Í . - S e i à publicat.—íaí*."
demai.d un impossible.—^f/ Tíí.' Per no dir ko clar, talcfl
vostè ho diu. Els dos xistos que ens envia i t n de prin.eraií
publicarem tots dos lo més aviat possible.—^4 H t AiW*
CMJ/; Està ben buscat, peiò no agiadaría a lagectque'1
llegeix. Els nostres llegidors no \ol<n cavilar gaire Ho volfl
tot mastegat.—Dos afrenents: Aquest tsmlé està moit té W
bé com l'altre. E l publicarem, però no junt amb l'altre A»
ràn en números diferents.— Un del palco: Si'ls entenc q"''
pengin.—^t/ZM; H( me, jo li diré. E l listo és una mica ««^5
el dibuix és poc fàcil. Lo que hi ba és que segens sedesp
de la carta, vostè escriu bé. Ens'ns algura coseta.
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Ctltü: Estimat senyor J. de T.: Després de saludar-lo, pas- ho volem publicar perquè ell no ho voldria.— Un Cal Enric:
^(jir-li que de lo que ens envia li publiquem lo del fotòSerà publicat.—Baticueldo de Tortosa: N'aprofitem dos xistos.
Lf Com vostè compendrà, lo altre no's pot publicar,
Barraqueta: Es veu que vostè té moltes barraquetes. L'enlimera perquè no és d'interès general i segona perquè podrí»
devinalla està molt bé i la publicarem. Ell conte també ho està,
feidre «Is reverents que ^-ostè aludeix. Diu vostè que ho fa però no és nou.—QuaLevol Ros: Les notícies de fóra ens agrat a augmentar la venda de periòdics: no s'hi amoini, que e" den molt, però han de ser d'interès general, o sinó els llegiIpiTO sc fa la propaganda amb les seves pròpies barriles.— Idors dels altres pobles se queixarien —Llep Afig Has i C . \
isquet, veí de Terrassa: Es massa declarat.—/Wa: De cupletsV pí'acceptem dos.—Pit/a /ori: Es poc nou.— l/n que j a ha tren)'ns en convenen. En quant als que segons diu en va enviar,! cat óç fils i mig: No faria tro.—Gar. D . H . : Ho publicarem.—
i ítinem a quals se refereix.—Ou petit No és per a nosaltres/ \Boca de rap: Més tard potser si.—F.l 155: No pot ser.—Xilan\yi(túria Btnedicto: No'n sabem rts.—Quimeí Xera 45: Tam-j ti: Està bé, però l'hem de posar a la corlecció dels que necesté novetat,— Tosto: E s massa fort.—Cascania M . P . F . -. siten ser completament reformats. Al de vostè li reformarem
tibé ho és massa.—J. losaira: Tampoc és flnut.—J. F i g el final.—Emili Oromí: Li agraim molt l'envio, però suposo
Joia: Està bé, però ja no'ls podem tocar més.— £/« çue'L· te que haurà llegit els avisos dels números 225 i i^o.—Pitus: Es«/OM/Í; Està ben posat, però no té novetat.— Unqite'nte timat i conseqüent senyor Pitus: Contesto a una de les seves
Molt bé, jove. Els hi publicarem.—Finoli: Se publicarà.— estimades atrassades (vegi els números 225 i 230). N'aprofito
War; No'ns atrevim a publicar-ho.—Saiirres: L'hi publica- qualque cosa.—Gardela: Es poc ben trovat.—Carles Serra: Ho
n.—EL· del pala»: Si volen conèixer la mida de lo que és és massa de gastada.— Tap i Oca: L'una ja la vàrem publicar,
kblicable, tinguin present que és necessari que les coses tin- l'altra no és publicable.— Un amic de Calma: Costa d'entendre.
tin un doble sentit, i aixís no són punibles. Lo que ens envien — Toki Toki: Publicable.—A« Miquelet de la casa gran: Publijde lo més fort.—Ramòn Duc: Publicarem el xisto.—T, Ola cable.—Lhinchola: Això serien jeroglífics.—Torra Cu N s i C.K
Imjida: Arreglat procurarem fer-lo sortir.—Jaumet Marcet: Potser en farem un xisto, encare que no l'hi assegurem.—
1 massa forta i la lletra costa una mica de desxifrar.—Cor Franco: En farem un xisto.—J. O. P.: No'ns hi atrevim.—CW
<t Tampoc entenc gaire la seva lletra.—Advocat de càla 000: Acceptat.—Mel Xina del Rusc: No és nou.—Ramón Duc:
Ww: No podem.—/Vrí Sfr; Aprofitem l'anècdota sense no- Potser és massa fort.— Titit: Dintre del verd, és innoscentó.—
enar a l'individu, perquè no volem que ens prenguin per M . Aica i Ardem: Ofendria la r e l i g i ó . — N . Kons: Costa
•mtagistes, fent broma amb la gent. Li agrairem que ens envíi molt de desxifrar. — J . Bta. Alemany: Moltes mercès. Se publi}bú\i.—Ti Ola K K . : Es vostè mateix. Lo que ens envia,
ca.—P. Barcons: N'aprofitarem un.—5. D . F . Abad: Vostè no
olt ben escrit per cert; ja ho vàrem publicar en una altra for- dèu pas ser abad de cap convent, però les endevinalles que
ens envia són molt pròpies d'un establiment aixís.—Kilomitric
^^.•N'arreglarem Aos.—L'As-des: Vegi els números 225 i 230.
•Un amic i c. dels delpako: Ho publicarem quasi tot.
Aprofitarem l'idea de lo que ens envia.—Abecé: L'un ja'l vàrem
Nalts: Si vol que li digui la veritat, no ho entenc.—D. D
IfmguilL·: Seria contra la nostra santa religió i no'ns agrada publicar fa temps i l'altre l'hem rebut varies vegades (encare
endre les creencies dels nostres llegidors.—Enric Tort (fili): que no tan ben escrit com el de vostè), i no l'hem publicat
bo massa poc construïts.—Llet E r a d a i L I . de Mico: L i agrai- mai per raó de lo que en ell s'hi explica.—Mau: Mau, vostè
1 que segueixi enviant. E n quant a lo de la verdor, poden escriu molt bé i ja sab que amb molt gust li publiquem les
«are que si n'hem publicat de més verds, és que tenen un coses que ens envia, però aquesta vegada, Mau, ens posa en
bble sentit que'ls fa passadors.—Dos tranquils: No'ns atrevim un compromís; perquè cregui'ns, Mau: lo que ens envia es
|publicar-ho.—Cisco Norris: Això de la molèstia no ho digui, més fort de lo que sembla.
r lo que fa referència als treballs que ens envia, potser de
1 en farem un. — J o Tem Po: Està bé, però no és nou.—
Jaumet de Vilanova: Aprofitarem el telegrama.—Lopeci: Qui
atout Es molt ben buscat, però tampoc és nou.—Claudi s'atreveix a publicar-ho?—Frederic Pit-tarra: En Pitarra era
guií): Les guardem.—La Kamparano: Aprofitem un dels con- tot una altra cosa, quan no era pitjor que lo que ens envia
s que ens envia, malgrat ser molt vell.—Eocol-Ons: Sí, pare. vostè.—3* Pe(a Grossa i C : En farem un xisto.—Un vell que
rA". ^.^..•Faalgún temps que'l vàrem publicar, però el torna- encare va fort: Publicarem l'una i farem un xisto de l'altra.—
Tn a fer sortir perquè la major part dels llegidors ja no s'en A. Martínez: E lfinalés de tal fortalesa que l'article seria de
torden.—7. />..- Mercès.—Z7« que riu molt. Està bé, però se- comissat.—Menflis Foot Balisla: Respecte a les cartes escrites
1 massa.—T. Pito Gros: Ja l'hem rebut varies vegades aquest els dies 21 i 26 faci'm el favor de llegir les notes dels númepnte, però mai l'hem volgut publicar per l'índole de l'assump- ros 225 i 230. Del epigrama que m'envia n'hi farem un xisto.—
Í—Llapissaire: No li entenc la \\tV[i..—Peret Cristo: N'hi ha Arias Espelma i Tauleta,de Nit: El xisto de la camana ja'l vàna de molt bonica, que l'aprofitem.—Josep M.* AUes Riba: rem publicar: no sé si se'n recorda. L'altre es poc nou.—Pitus:
Feglat convenientment per a no ofendre a la moral el pu- Vostè cada dia més inspirat. N'hi publicarem dues. De l'altre
ficarem.—iVírví FUs i C : N'hi publiquem un. L'altre és en farem un xisto,—Joan M * Riba Alsis: Sí que m'agrada,
j tlma que'l final sigui tan rebuscat, perque'l començament però'no m'atreveixo a publicar-lo pel compte que'm té.—Lliga
• molta gràcia.—^. M . L I . , aficionat a càla L b r u : Molt bé, Cama: No es nou.—Llet P a i /l^aíi.-No se qué vol dir.—
fro són poc nous.—J/l Aica Ardem: M'ha fet riure molt, però
Americanito: No se entiende ni poco ni mucho.—P. E . Rubial°*ssa fort i poc dissimulable.—Llengua L l a r g a : Tamhé esles: Els hi publicarem tots dos. Els xistos, potser no.—Moreno
" bé' Però tampoc són n o u s . — M a m à L a Grossa: Estimada del Globo: Moltes mercès; perquè no ens en convenen.—Punts
f?mi' Lo que ens envia no és lleig, però és massa declarat.— suspensius: S'ha de confessar que vostè té una lletra infernal.
FfMf del Gkbo: No'n volem publicar més per u e . — E l s del Quan m'escriu no l'entenc.— Un qui en ti das pams: Aqaest
P^-' Es molt bonica i molt ben escrita; la publicarem.—Mai conte el vàrem publicar i va ser denunciat; de manera que
l m: Està ben buscat, però té poc interès còmic—Af. Higai figurisl...—Corresponsal: Es poc aguda.—/VV i Tort, S. en C :
f** Se publicarà el conte i una endevinalla.—.fo/Mj*: Els No més conec a vostè amb el seudònim amb que me parla.
f™llf*rem.~Picarolet: Aprofitarem el xisto.—Pes JC.: Seria
t^ore al senyor Calsina.—í^i amic i competidor dels delpalco:
CONCURS MUSICAL
f wtres no'l descobrirem als séus competidors. Lo que ens
Publicaciotis rebudes
P"» és massa fort.—Tonttn: Qualsevol s'atreveix a publicar•n h ^ f i r a d o r del PAPITU: Lo que en» envia fa molt temps
Aliciòfil 2, Marta Sans, Verdi Vert, Un sec de mal pel. Un
ho tenim en cartera per a publicar-ho. De tots modos mil músic major, Banda, Platets, Lluc Sen, Agustí Bargufió,
cè!—Feliu: Vostè té veritables condicions, i li estimarem Pilats, P. Grasset, Pamboli, Cadarnera, Pep Skoff, Muxoni, Joan
_ «os envíi coses freqüentment. Lo que are ens envia és Pecador de M., Carles Lloret, Paparola, Petit Beethoven,
'on i seria denunciat. Lo que ens diu de l'actor tampoc Trompeta, Jaume Sort, Astat, Rumesc.
Zra.p.
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L'HUMOR

E S T R A N G E R

—Dolental Ja ho diré a la mami.

—SI, jove, al; l'agricultura se pot ben passar dels vostres braços, però l lndustrla no's pot passar de les meves carnet.

- U l l , Llli! aocoral La Hntoreral

—Quin bon aceri de posar piquetes a l'entrada de correus.

r - 1 ^
I > f > / V I I
L^l"^, T ^ l - r K r K A A I I

j

yV S*** I

I « • P e c l a l i a t a «n lea maliltlcs dtls ronyons I d* l · a v l · S B r l u r l · · .
P»!»»»», 40-De 12a2i<le6aa - Festius de 10 a 12.

rAV-^ll

O o n r a l t a « c ó n o m l o a : Dc 7 • 9. Jovellanos, 9

MATRIU I VIES

DR.

URINÀRIES

FARRÉ

PIJUAN

Rambla del Mig, 7 pral.

Consultes

(davant del Liceu)

Per a montar
amb comoditat

Balmes, 62 - Telèfon,
BARCELONA

(Cabràs)

eztermlnade* en un minut

de 6 a 8 econòmica

8ANR0MA

y sense fadiofa
. . *
compreu bicicleta

LADILLAS

dc 4 a 5 upeciàl

=

MALS

amb

1445
=

=

SECRETS

c u r a c i ó ràpida amb les especlalltals

L'INSECTICIDA PAR ADELL
UNA pesseta frase : Per correu l'50 ptes-

PARADBLL
aa ANYS O'ÉXIT

Farmàcia Paradell - Asalto, 28 (Carrer Nou)

DR. M . C A M P S
TRACTAMENT

CONSULTA

ESPECIAL DE

PARTICULARl

URINÀRIES
SÍFILIS - MATRIU
Aplicació intravenosa del 606
LA

BLENORRAQIA

CONSULTÍ

Ronda ü a í . · r . W . i . 14, prmU 1.» - De 3 a 5

Marcelino Albiol
Fabricació de làmpares pel gas
. i electricitat 1
Instalacions i reparacions
Lloguer i venda a plassos

BCONÓMIC A '

« 1 4, I . " . PU.M A ^
de 12 a 1 yde 7 a 9 nil

„«

At.pl.1

Posada MAYORÀL
(Avans P u e r t » R i c o )
Boniques habitacions a preas excessivament mòdica, an b timbrea i
electricitat

PONENT, 42

Molta netedat

Sant Rafel, 10

A F R O D I S I N A
TINTURA

VIES

M A O R E D E L DR. O I L KE N 8

E'peclal pera combatre la debilitat loteleclual, Impotència, esterilitat, agotament nervlòa, aenae produir electe» detagrada•
blescn el organisme malgrat l'edat del que la ual

Preu: 5 pessetes
0H»«it FARMÀCIA ALE MANA - Graa Via Dligonl, número 440

D E M A N E U •* A N I S P A P I T U "
Y
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J
-Tu, aquesta diu que se'n vol anar de viatge.
-Tota sola?
-Sf.
-Doncs que's compri un guarda-polvo.

