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ANY 1! BAHCÜLONÀ 8 n " rj-.HREíC ut 1912 Núa. 58 

ño$ ab Ho$ 
Brisca setmanal 

Dirtcior: Per» BldaMrt 

Va fer be d'esqueixar 
la grua 

M' agradan los homes que tenen geniot. Y perqué en Larierva 
'1 va treure 'i dijous, lo divendres al demati vaig passar molt be la 
estona, 

Y es natural que qui esiá enrabiat de' debo no la 'dissimuli la 
malicia. Son finesas las finesas parlamentarias que no van á res més 
que á enganyar á la gent, y es hora de que s' acabin quan cara a 
cara 's topan los que no 's poden veure. Qui menja fel no pot es
cupir mel; y si n' escup no te modos ni vergonya. 

Be: en qué quedém? Nos la tenim ó no 'usía tenim de fer la 
guerra pera feria tots plegats á la Nació? Doríchs si no aném més 
que á assaltar las murallas del Gobern, pujemlas corn puguém las 
murallas: ab escalas' de má si tenim escalaa.de oía, y arrapantnos 

- ab las ungías à las pedras si no tenim altre' remey que ferho. Y 
succeheixi loque vulgui mentresaném pujant, que ja se sabque'ls 
que son á dins y no *s volen rendir se valen de tot per defeosarse. 

A pit descobert ho va fer lo dijous lo segon d' en Maura, can
sat de que 'Isïeus obrin paralelas per^àcoïtarse al fort sens-teñir-
coratje per sortir del amagatall de las rasas. Per això vaig gosar de 

EL PERIODISME 

Es una veritable vocació. Això apa

reix clar en casos com el de l'Alda-

vert en "Nos ab Nos", que sortí a 

Barcelona, a primers de gener de 1911. 

Ccnsta de 32 pàgines, de bon paper i 

presentació acurada, de 21'7Xl4 cm. 

Setmanal. No veiem nota de preus. 

Impremta "La Renaixença", c. de Xu

clà, 13, baixos, Barcelona. 

La sorpresa de ia Comtessa, o la 
barcelonina americanitzada 

Era una comtessa catalana de soca 
a rel. El seu títol, no l'havia adquirit 
amb els fabulosos negocis de la pas
sada Gran Matança dels anys 14 al 
18. L'havia heretat dels seus il·lustres 
i riquíssims avantpassats. Avui dia, 
vídua d'anys ha, la seva fortuna és 
considerada com una de les més en
vejables de la nostra capital. 

Ha complert els cinquanta anys i 
sempre diu els que té : però la finor de 
la seva pell i la negror encara consi
derable de sa cabellera no la farien 
restar mentidera si confessés—en fals, 
naturalment—que sols ha arribat als 
quaranta dos "octubres". La seva edu
cació és acuradíssima. La seva intel-
ligència, oberta a tots els corrents fo
rans, sempre que no siguin pocasoltes 
o amorals. Conversant és encisadora 
del tot. I la seva elegància, innata, 
senzilla i senyora a la vegada, la pot 
envejar la reina més majestuosa d'Eu
ropa tota. I això no passant-se la vida 
a casa de les modistes, com tota bona 
barcelonina que porti només un tros 
de capell. 

L'única il·lusió de la comtessa és 
son fill, un bordegàs "bien" de vint 
anys. Es diu Jordi. L'ésser fill únic i 
l'haver-se criat de l'edat de nou anys 
sense pare, ha fet que el noi no ha 
pujat gaire dret; més aviat com els ar
bres de la Rambla, però amb no tants 
pardalets al cap. Es pensa ésser un 
empedernit calavera (amb els seus no
ranta quilos a coll), però sols con
questa amors que viuen de deixar-se 
enamorar. Les nits que no té cap 
"plan", que són bastants, se'n va a 
dormir a una avant-llotja del Liceu. 
La bona música l'adorm més de pres
sa que per encant. La qüestió és arri
bar al pis de la seva mare al més tard 
possible. Vesteix molt, tant com el 
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parlar amb el mateix llenguatge dels 
carreters del moll. 

Jordi, els matins que fa sol, que a 
Barcelona són vint-i-vuit al mes, se'n 
va a fer goma al Passeig de Gràcia, 
amb una colla de companys de la sec
ció d'hokey de la qual forma part. De 
dia, davant de les noies que van a 
passsejar, es creu un tenori irresisti
ble. Com totes li somriuen! Però com 
no li tenen de somriure, en aquesta 
època que escasseja tot, menys la 
grip, si és solter i moltes vegades mi
lionari? Ni que fos lleig com En Boc-
tecchia, el ciclista més popular del 
continent nostre!... 

També és un dels reis de la Granja 
Royal, en Jordi. Quan balla el xarles-
ton, les noies posen els ulls en blanc 
fent l'ullet, les mamàs quasi ploren 
d'alegria i els companys, menys des
tres que ell, fan el propòsit d'anar a 
l'acadèmia d'En Castells fins que en 
sàpiguen més que el noi negre nord-
americà... d'aquí, anomenat "cafè". 

...Però, de fa una mesada, Jordi no 
compareix tant per la Granja, no s'ex
hibeix com era en ell costum, no som
riu tan frívolament a les noies que li 
somriuen. I els amics es pregunten 
estranyats: Què li deu passar al nos
tre amic Jordi? Per què estarà tan 
preocupat? Potser Cupido ja li ha 
travessat el cor, i ara el té sagnant? 
Potser està enamorat i, ell, tot un con
quistador, no és correspost? 

I Jordi, en comptes de treure els 
amics del dubte, cada dia els hi en
clotava més i més. Hi trobava com 
un plaer inefable. El seu secret era 
ben bé impenetrable, tant que ell ma
teix no sabia si era de ver amor. 

Era octubre. Les cases barcelonines 
de modes feia dies que havien enviat 
les circulars a llurs clientes, dient que 
ja havien rebut les darreres creacions 
parisenques. Aquella tarda, la com
tessa havia pujat a casa de la seva 
modista predilecta, domiciliada a la 
Rambla de Catalunya. Tenia d'em

provar els vestits encarregats la set
mana passada. 

Després d'una curta espera, s'obrí 
la porta de l'emprovador i entrà la 
comtessa. Fou rebuda com cal; vull 
dir com la millor clienta que era. Tot 
seguit, la modista apretà un botó elèc
tric. Comparegué una modisteta de 
divuit a dinou anys, una veritable me
ravella de dona. 

—Porta el vestit de la comtessa, de 
seguida!—manà, imperiosa la modis
ta.— I la noie,í3 corregué al taller amb 
la velocitat de les mirades d'amor, tor
nà al cap d'un minut amb el vestit i 
amb el següent encàrrec per a la seva 
mestressa: 

—Senyora, la demanen per, telèfon... 
—Em perdonarà, comtessa...? Tor

no tot seguit!—s'excusà en marxar. 
La comtessa s'assentà. L'aprenenta 

de modisteta, o la modisteta, si voleu, 
dissimuladament, la repassà de cap a 
peus. Després, exclamà molt xiroia: 

—Vaja, m'agrada!... ¡ai!—i sospirà 
profundamen.t tallant-se-li la frase. 

I la comtessa respongué de mala 
gana: 

—Sí, no està malament aquest ves
tit! 

—El vestit, diu ? Jo parlava de vos
tè mateixa. 

—Ara sí que no l'entenc ! 
—Es que l'emoció no m'ha deixat 

finir la frase. Volia dir: Vaja, m'agra
da... la meva futura sogra! 

—Sogra ? Ara encara 1' entenc 
menys! 

—Deixi'm explicar, estimada so
gra.—I fent una reverència de come-
dieta de Dantas, encara afegí: — Jo 
sóc Roser, la futura muller del seu 
únic fill! 

—I quin desvergonyiment! El meu 
fill, casat amb una modisteta! Ja, ja, 
ja! Val més que m'ho prengui rient. 
Es un cas còmic del tot. 

—Si vostè,_ senyora, d'un casament 
que es pot dir fet en diu "còmic"..., 
e tem d'acord, completament. 
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Fa SO anys que... —Acabem d'un cop! Vostè és mo-
disteta i... 

—Filla del marquès X. 
—Però, vostè...? 
—Deixi'm acabar! Jo només vinc a 

aprendre de cosir, aprofitant l'absèn
cia dels meus pares, els quals es tro
ben a Londres. I com que avui dia els 
"nois xarleston" més aviat pensen eri 
modistes que en noies del seu braç... 
Les meves companyes d'agulla creuen 
que ho sóc de veres. Fins em donen 
•consells com aquests: —No facis tant 
de cas de Jordi. Es com tots. Que no 
~veus, més que ruca, Llúcia del cabàs, 
que quan serà l'hora de casar-se et 
deixarà i s'unirà amb una noia de di
ners?" Ja veu, comtessa, que tots 
aquests mals, a mi, no em poden suc-
seir. Sóc tan rica com el seu fui. L'es
timo, Jordi, com les meves nines dels 
ulls. Ara, comtessa, fóra tan amable 
de concedir-me la mà del seu fill ? 

—Ja ho crec! No solament la mà 
d'ell, sinó jo amb cos i ànima! 

La història no diu si la promesa 
pensà:—Amb la mà del noi en tinc 
ben bé prou. La torna em sobra de cap 
a peus!. . . 

ALBERT LLOBREGAT 

E X V À N O 
A dintre del cotxe venint del sarau. 
él vano de seda, amb son alè suau, 
el front acarona i escampa perfum; 
l'esplendor recorda, son brill, del palau, 
que ell encara guarda del saló la llum. 
El vano de vori, de seda i argent, 
de temps vells vestigi i d'una altra gent, 
de mans de les belles de segles passats 
vingué a les d'un home que li'n féu present 
tom gentil ofrena d'amors ja oblidats. 
Dessobre els coixins, dolçament gronxada, 
"barreja records sa ment agitada 
d'hores ja passades de goig i dolor, 
de festes i balls, on és admirada, 
que en brogit ofeguen l'antiga passió. 

ROSER CATALÀ 

{GENER DE 1877) 

Formaven el Jurat qualificador dels 
Jocs Florals de l'any 1877 els senyors : 
Antoni Ros de Olano, Gonçal Serra-
clara, Vicens Boix, Francesc Miquel i 
Badia, Andreu Balaguer i Merino, Jo
sep Blanch i Piera, Joaquim Riera i 
Bertran. 

La Societat "La Misteriosa" convo
cava el IV Certamen Literari, el jurat 
del qual era format pels senyors: Ra
mon Picó i Campamar, Francesc Man-
dri, Joan Sardà, Ferran Sellares, Fran
cesc Matheu. 

Fa 25 anys que... 
(GENER DE 1902) 

S'estrenava al Teatre del Liceu (dia 
4) l'òpera de Felip Pedrell, "Els Pi
rineus". 

Publicava un llibre de versos amb 
títol de "Branques Mortes" N'Evelí 
Dòria. 

Publicava Ramon Masifern "La vi
da al camp", poema amb un pròleg 
de Mossèn Cinto Verdaguer. 

L'associació " Catalunya i avant " 
celebrava, en el Teatre de les Arts, 
dia 31, una vetllada a honor de N'Ag-
nès Armengol, qui llençà la idea de 
regalar una bandera a la Unió. A la 
festa prenien part Dolors Monserdà 
de Macià, Anna de Valldaura, Josefa 
Massanes, Carme Valls, Narcisa Frei
xas, Josefa Llanas, Xuclà i Mauricio, 
Riera Batlle, Maria de Bell-lloch, En
riqueta Paler i Trullol (per l'Empor
dà), Maria Castell i de Descafilar (per 
Vich) i també hi trameté una poesia 
Na Victòria Penya d'Amer. 

S'estrenava "El cor del Poble" de 
l'Ignasi Iglesias. 

^ Es _ publicava el volum "Aplec" 
d'Enric de Fuentes; proses. 
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[ > • ' , : ( Je JOAN CARGAS 

LITERATURA 

La literatura ha donat moltes re
vistes, no sois a Barcelona, que també 
fora de Barcelona. Un d'aquests dar
rers casos és el L'Escut de Reus, que 
sortí a Reus l'any 1893. Es publicava 
els dissabtes, setmanari de 8 pàgines 
més 4 de les cobertes, en paper de co
lor. Tamany: 27'6x21'5. Redacció i 
Administració: Travessia del Camí de 
Salou, núm. 1. Preus: l'OG pesseta 
tiimestre a Reus; a Espanya i Portu
gal, 1'25; a Cuba i Puerto Rico, l '50; 
Estranger, 2 pessetes. Número solt, 
10 cèntims. Impremta de Josep M. 
Sabater. 

l a germana" de Pere IHialet 
RESUMS I COMENTARIS 

En la monotonia d'una grisa ciutat 
provincial de tercer ordre es comença 
la novel·la del jove escriptor vallenc 

Pere Mialet i acaba a la mateixa ciu
tat després que el principal protago
nista ha mort mig per la lluita que sos
tenia vacil·lant entre el caràcter domi
nador de la seva germana Marina i 
la passió per la seva promesa Dolors, 
mig per una malura hereditària que li 
florí quan el seu cor adormit per la 
monotonia de la seva vida, que llis
cava abscura entre les obligacions 
quotidianes, fou trasbalsada per emo
cions i sotracs sentimentals que li 
amargaven l'existència i li portaren 
la mort. 

Cisco, el personatge central de l'o
bra, és la dèbil flameta, que és mo
guda per la voluntat dominadora de 
Marina. Aquesta és l'ànima del seu 
germà, la consellera, i la qui amb tota 
classe d'arts i manyes l'encamina per
què aconsegueixi l'amor de la seva 
amiga Dolors, a la qual ella, també, 
sàviament, ha fet néixer una atracció 
per Cisco. 

Dolors és un personatge vulgar. En
cesa per les carícies tímides del Cis
co, es creu estimar. Fantasieja i com
para l'amat amb un Faune, ensems 
que ella, a son torn, es compara a una 
ninfa. Al fons el seu amor, és nove
tat, instint... 

Marina és, podríem dir, el director 
d'escena. Es fa la seva voluntat. Ella 
renya i aconsella. Prepara als futurs 
amants i els abona els camps. Es la 
mitjancera i el seu caràcter domina
dor no admet rèpliques. El que no pot 
fer amb un regany ho sap fer amb 
una mirada o una insinuació. Cisco, 
apàtic i fred, el fa moure i apassionar. 
Quan vol que s'allunyi momentània
ment de Dolors per fer encendre en el 
cor d'ella un xic de gelosia i tenir-la 
fermada a son germà per la passió i 
la temença alhora, llavors els seus 
plans fracassen. No sap conèixer que 
el que vol Cisco és allunyar-se d'ella, 
que el seu tutelatge constant i tirà
nic li ombreja la seva existència i 
vol fugir-ne lluny. 
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Collint raïms a França, Cisco sent 
l'enyorança de la pàtria i del contacte 
de l'amada. Allí i tot, l'ombra tortu
radora de la Marina no el deixa tran
quil. En somnis, la veu menaçadora i 
reganyosa. 

La malaltia el colpeix. Cisco no ha 
pogut resistir els sotracs i les emo
cions. Ell és un home apagat.que quan 
han volgut fer-lo sortir de la seva 
abstracció, al "viure" no ha tingut ja 
més tranquilitat. 

En acabar la tardor, en un hospital 
de Marsella Cisco ha mort d'un atac. 
El seu cos dèbil no ha pogut resistir 
la nova. Un amic li ha comunicat que 
vindrien a veure'l la seva promesa, la 
seva mare,... i la Marina. En oir! 
aquest nom, en Cisco es deixa anar 
anorreat... 

Al poble arribà la nova de la mort 
del Cisco, la vigília de la festa major 
tardoral. Mentre tot el poble es dona
ria al platxeri, una família ploraria 
l'absència del fill mort allà a França, 
sense els seus consols paternals. 

Tarda de festa major, bulliciosa i 
alegre. Dintre la casa de Cisco, silen
ciosa i trista,, la Marina, allunyada 
dels seus, sentada vora el balcó, amb 
les persianes tirades. Espera que vin
gui la Dolors, la trista promesa del 
seu germà mort, que deuria plorar la 
pèrdua de les seves il·lusions d'ena
morada... Una rialla femenina sotra-
quejà el cor de Marina. Llambregà al 
carrer, i veié com Dolors reia forta
ment de les gràcies del rival del qui 
fou el seu promès!... 

I Marina, retuda, trencà un plor, i 
"s'endinsà a l'interior de la llar a 
plorar el seu fracàs en la pau, la dolça 
pau de la penombra on vetllava l'om
bra estimada del pobre Cisco". 

Aquests són els principals personat
ges i el desenrotllament de l'obra que 
hem mirat d'extractar a grans pinze
llades. Els altres protagonistes no pre
nen relleu. Són difumats, tenen una, 
mera valor circumstancia'l podríem dir 
de comparseria. 

Els caràcters són un xic fluixos, 
lleugers. Es "La Germana" una novel
la psicològica que no treballa amb 
profunditat dintre el caràcter dels seus 
personatges. Pere Mialet no ha tret 
pas de les seves creacions tot el fruit 
que es podia. De Cisco, sobretot, hom 
pot dir que no li ha pas donat gaire 
relleu. Es un personatge del qual po
dria haver-se tret més partit. 

Dolors es veu boirosa, desdibuixa
da. Sense caràcter propi. El caràcter 
més ben descrit és el de Marina, l'àn-
bel tutelar de Cisco. 

Ja que l'autor ha donat per escenari 
de la seva creació una ciutat pagesa, 
la combinació del desenrotllament de 
l'obra amb la descripció de costums 
i narracions de paisatges no hauria 
pas estat una cosa supèrflua. 

En general, les escenes són ben 
combinades i plenes de naturalitat, en
caixant perfectament amb la idiosin
cràsia dels protagonistes. 

L'estil és fluid, planer, llegívol, sen
se recarregaments. 

Hom hi troba a faltar, però, un xic 
les imatges. 

Aquesta sobrietat d'estil, però, en 
un autor de bastanta fantasia com Pe
re Mialet, és, potser, més aviat una 
qualitat que no un defecte. L'autor 
s'ha cenyit al seu tema i ens l'ha do
nat amb poques pàgines. En futures 
obres creiem que Pere Mialet, en ma
tisar els caràcters dels seus personat
ges, ens ofrenarà uns perfils psicolò
gics precisos i correctes. 

"La Germana", no és pas una obra 
de gran volada. Sí, però, un notable 
avanç dins de les creacions del jove 
novel·lista. Un graó més plantat en el 
seu camí d'escriptor, on s'afermarà per 
emprendre obres de més volada. Fins 
i tot creiem, sincerament, que en les 
seves creacions inèdites, ja s'ha su
perat. 

Per a completar el volum, anexes a 
la novel·la "La Germana" van unes 
mostres de l'habilitat de contista d'En 
Mialet. Son tres contes força discrets, 
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un d'ells, "Tot ha anat bé, però.. ." 
d'una gran humanitat. 

"Cabres Saltadores": Es l'etern 
conflicte conjugal, entre dos caràc
ters oposats. Ella, nerviosa, primeta, 
mala llengua, geni violent... Ell, mal-
content, irònic, flemàtic. Plats rom
puts, cadires desballestades, exclama
cions, crits, plors i rabióles, és l'es
cena continuada. 

Una nit, els ànims més excitats, Ra
faela, la muller del flemàtic Miquel, 
intenta per dues vegades agredir el 
seu marit amb el ganivet casolà. 
Aquest vol tranquïlitat i la denuncia a 
la justícia. Passen quinze dies llargs i 
angoixosos, més fastiguejadors que 
els plors i els crits de cada jorn. Ell 
fa de criada i de mainadera. Ella, en
tre les hòrrides parets de l'ergàstula 
a estones penedida, a estones encesa 
de despit! 

Altra volta sota el mateix sostre, 
quan Miquel creu que el correctiu hau
rà aplacat el geni furient de la seva 
esposa, ella, així que arriben a casa, 
en sortint de la presó, menaçadora l'in
crepa i l'insulta. La baralla fou inevi
table — segons conten — i el mateix 
panorama d'abans s'obre en perspec
tiva de la seva vida futura. 

"Tot ha anat bé, però. . ." : Es tota 
una tragèdia. Una tragèdia que s'es
tanca dintre de l'interior de Sebastià. 
Va ésser pare per segona volta. La 
primera anhelava un fill i" nasqué una 
nena. Ara un dubte el fa estar malhu
morat i una esperança l'acarona. Què 
serà el nou-nat, nen o nena? Aquest 
interrogant el té intranquil i es passe
ja nerviós esperant la nova. 

I aquesta vingué implacable a desi 
fer les seves il·lusions i augmentar la 
pena. Tot havia anat bé, però... eren 
dues nenes! I amb un gest d'humana 
covardia, no esclata. I rep amb la ria
lleta als llavis, felicitacions i indi
rectes... 

"Quim de la boca torta": Es el nom 
d'un captaire vell i corbat, temença 
d'infants. Una nena, però, filla del peó 

de la carretera, no el tem pas. El cap
taire l'amoixa tendrament i li ofereix 
fruites seques. 

Un dia, la nena del peó, la troben 
a faltar del poble. Mil estrafolàries 
versions corren per les boques. Algú 
diu, però, que l'ha vista en compa
nyia de Quim de la boca torta. I la 
gent s'encamina cap al xopluc del 
captaire; abans d'arribar-hi, troben 
l'infant tornant tranquilament cap al 
poble. Sota l'aixella porta l'americana 
del captaire que aquest li ha regalat. 
La mare de la nena amb un gest de 
fàstic, llença la peça de roba tota es
parracada. Andreu, el drapaire, la re
cull. Quim de la boca torta fou trobat 
mort. L'americana, amb sentiment pa
ternal per aquell infantó que no el te
mia i es deixava amanyagar, fou la 
seva deixa. 

En el rentador públic, les dones 
xerrotejaven. Andreu, el drapaire, s'és 
tornat ric de cop i volta. L'americana 
del captaire era plena de bitllets de 
Banc. La mare de la nena no parla 
pas. Està rabiosa. Pica la roba furio
sa, com si damunt d'ella vulgues es
bravar el record d'una roba que tan 
plena de polls i brutícia, ella va llen
çar amb fàstic!... JORDI ARQUÉ 

I G N A S I I G E E S T A S 
Hom projecta la celebració d'un ho

menatge a l'eximi dramaturg Ignasi 
Iglesias, amb motiu del seu triomf en 
"La llar apagada". 

Si la nostra veu, tan petita, ha d'és
ser oïda, ens atrevirem a ajuntar-la a 
les d'aquells qui han llançat la idea. 

Creiem que és molt enraonat aquest 
homenatge, que no ha de servir per 
atacar la modèstia de l'Iglesias, sinó 
que ha d'ésser per palesar com el po
ble sap agrair el treball dels seus ho
mes. Actes així tenen una significació 
personal, però tenen, sobretot, i enca
ra més, una significació col·lectiva. 

Ens adherim, doncs, a l'homenatge, 
de tot cor. 



Mostra dels gravats del darrer volum de «Monografies 
d'Art» dedicat a Jaume Marco. 

De l'exposició de pintures de Marquès-Puig 
a les Layetanes, 
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PIPOI: 2a Ú ago,t ;a:fr 

°°" '° c " j leJaCGii i Mministtació- Cano .f finilat 26 j Trimwire rso ¡w 

Dissabte vinent, dia 29, els Pitoéff 
al front de llur companyia dramàtica 
d'avantguàrdia, debutaran al Teatre 
Novetats. Si el mot no fos massa gas
tat, diríem que es tracta d'un esde
veniment. Suposem que Barcelona hi 
respondrà bé; com es mereixen els 
il·lustres artistes. 

xqutil croquis es poc m<a o menys la dernostràciú iJe les cloaques subterráneas existents tn 
e! paratge de captació d' aiguts. havent quedal demostrat la seva existencia per tes manifestacions 
que feren davant la Junta df Sanitat tn plí (ta .scnyorç de I' Empresa i pe/ l u proves que noaak 

:trts aportarem. LES ETAPES LITERÀRIES 

\muiii sempre 
Alcem el vol, germans. 
A'.cem-nos en l'espai 
per a enfortir les ales. 
En terra no hi mirem: 
a terra hi ha les serps 
que empresonen i aturen la volada. 

NoMltr*» reetamm * . m p n w n t a KitKit»* M 

SETMANARIS LOCALS 

Són aquells qui reflecteixen plena
ment la vida de les poblacions, i que 
són el ressò de totes les qüestions que 
afecten llur vida. "Ripoll", setmanari, 
de 4 pàgines, de 34'7x26'4 centíme
tres, que sortí a Ripoll l'any 1914. 
Preus: trimestre l'50 pessetes; núme
ro solt, 10 cèntims. Impremta Bonet, 
Ripoll. 

Els Piloeíf ¡i Barcelona 
Un dels noms més il·lustres i co

neguts de! món d'avui, en teatre, com 
és el dels Pitoéff, serà prompte asso
ciat a la vida intel·lectual barcelonina, 
per gràcia de l'amatent empresari de 
Novetats. 

Mirem l'espai que pur! 
•» Mirem quin món de llum, 
»™ de blau de mar i porpra! 
M I Encisa fort i ull-pren!... 

Pugem, germans, pugem 
sens parar mai per esgraons de bromes. 

Anem al camp fecond 
de Ciència i Art, que el sol 
tot'hora petoneja. 
Allí es respira a pler... 
Pugem, germans, pugem 
els que ens sentim artistes i poetes. 

Ben lluny de son verí, 
el món veurem petit 
fruint l'eterna orgia. 
Pugem, germans, pugem 
a treballar amb fe 
per a donar al món la nova Vida. 

Sofrim, sofrim, germans: 
sofrim dolors que al part 
li duen l'avançada. 
Mes. no: no avortarem!... 
Pugem, germans, pugem 
per a cridar: La Terra és deslliurada! 

J. PUIG I FERRETER ( I ) . 

( I ) Poesia publicada a començos del 1900 
formant el "número antecedent" de Joven
tut. 
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l l ibres & l le tres 
—Ha sortit el número 15 de la Col-

lecció Popular Barcino, conté la "Crò
nica" de Jaume I (vol. I I ) ; text de 
Josep M. de Casacuberta; traducció al 
català actual d'E. B. Duu il·lustracions. 

—Ha sortit un altre fascicle de 
"Monografies d'art", dedicat a Jaume 
Marao, amb un pòrtic de Joaquim 
Folch i Torres (edicions de la Sala 
Parés: Lliberia). 

—Ha sortit "La Caravana", llibre 
de proses de J. Millàs-Raurell (Ed. 
Diana). 

—Ha sortit "Tristany i Isolda", de 
l'Associació Wagneriana. 

—Ha sortit un volum de poesies de 
Fidel S. Riu i Dalmau, amb el títol de 
"Terra Amorosa". 

—Ha sortit "El tractat de Regimine 
Principam de l'Infant Fra Pere d'Ara
gó", per Ferran Valls i Taberner (f. 
1927). 

I'A\IA 
—Vejam qui té més força—diu la néta 
(nina d'ulls blaus, joliua, enjogassada); 
i, mentre l'àvia empeny amb la maneta, 
ella riu i la besa extasiada. 
La lluita ha començat. Qui és que guanya? 
La nina esdevé prompte enfebrosida, 
l'àvia l'esguarda; fa com qui s'afanya, 
però es deixa vèncer, embadalida. 
Mor la tarda; ja surten les estrelles; 
l'infant a poc a poc clou les parpelles; 
estén les ales l'àngel de la son. 
La néta el cap acota de seguida: 
l'àvia també va quedant adormida 
bo i lentament cantant-li la non-non. 

MARIA ROIG I VERDAGUER ( I ) . 

( I ) Del llibre de recent publicació, "Del 
cor i de la pensa". 

El Gall de Ripoll 
Setmanari defensor dels Í f f 5 ï J I iníeressos del Districte k 
ANY I NUM.7 ^£0* i RIPOLL 3 

S J 3 C R I P C I O ; * KE0ACC1Ó ï Ar jM!r f lSR~rUaG 

Os 5 CU- Tftatttrs. ÍO cr> Os ttj l .st i t - • ,-Carrer is Sant Jaurce. minera 7 -

Els actes del dia 27 
H H l < ^ . ' . # « l !)J)I 

•Ei íitl Je KpBlL* dnjiiÇ ,»titani ¡4 

En rcvÏM í'Jt. tOTl ¿H «(« a .cprci 

,[| pro* cauboficiò 

pa'l Emqotil·l'tti 

e=2j5í£ • ¿Cfl DIREM.....? 

!>;• . i.mPt í t ! C n i i j - [ w í i « r l t coran. M n H 

»,* < • ^n$ Comptem un deu»* jerraWin1, Aon; 
.."'"«¡.'•.l-r.."™'..": 
rc£snr«—J3E5 

e.;#<»**rtU2te 1» Vra Cemtrttf M Mm, 

ELS ESCUTS 

Trobareu en la premsa sovint l'ex

pressió de noms que corresponen a 

l'heràldica de les poblacions d'on sur

ten. Tal és el cas en "El Gall de Ri

poll", que sortí l'any 1916 en aquella 

població, herald del Pirineu. Consta 

de 4 pàgines. Mida: 33X25. Setma

nari. Anti-bertrandista, en tendències. 

Preus: trimestre 60 cèntims; un any 

2 pessetes. Número solt 5 cèntims. 

Impremta de Santa Maria, de Joan 

Puig, c. de la Trinitat, 42, Ripoll. 
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i — i TOT S'ANUNCIA 
Agrupació Tradicionalista d' Estudis 

SENY 
Publicació periódica 

SUMARI : Mensaje augusto — S. S. el Papa aban
donat—Conclusions de la Comissió primera del 
Congrés de Joves Tradicionalistes Catalans.— Cues
tionar! tet circular per !a Comissió primera del 
Congrés de Joves "Tradicionalistes Catalans.—Tre-
valls demanats y rebuts per la dtla Comissió del 
C de J. T. C. : Organissació tradicionalista JOAN • 
BAUTISTA VLZA — Punts bàsics d'organissació tra
dicionalista. JOSEP M.» DE DALMASES B.—La vida 
corporativa. F. BADIA TOBELÍ-A.— Proses Curtes, 
ANOEL MARQUES.—Oportunitat O Inconseqüència?.-
MIQUEL ZAPATER.—La eficacia JOSEP M.« DE DAL
MASES B.—Assamblea. de Premsa.—Paperetes d'ar-
xiu.—Critica literaria.—Crónica.—Afirmació auto

nomista—Bibliografia. 

25 cèntims 

B A R C E L O N A 
Portaferrisa, 13, pral. 

Fascicle 3 22 Febrer 1919 

ESTUDIS 

Entre les moltes publicacions de 

molts gèneres, de vegades banals, es 

troben mants exemplars d'agrupacions 

d'estudis, com és "Seny". Com es pot 

veure, l'aspecte és de gust tipogràfic. 

Mida: 21x14 . Constava de 32 pàgi

nes. Va sortir a Barcelona a principis 

de 1919. Costa 25 cèntims el número. 

No hi hem sabut veure el peu d'im

premta. 

Tot s'anuncia, tot. No hi ha res que-
se sostregui al domini d'aquest agent 
universal, que es diu l'anunci; perquè 
qui no anuncia no ven. Des dels mit
jons i el sabó fins a les dides i els em
prèstits, totes les coses han d'anar a 
pagar el seu tribut al reclam. Les pà
gines nostres mateixes són una prova 
del que diem. 

I arriba a anunciar-se l'amor, i no 
pas l'amor qualsevol, sinó el matrimo
ni com cal i com Déu mana. Ja no és 
allò de "viuda, joven, sola, desea ca
ballero a todo estar", que tan sovint 
veiem en certs diaris "serios" i "inde
pendents", i sobretot en "La Van
guardia", que sembla una sucursal o 
més ben dit el mercat de tota aquesta 
trepa; sinó que s'anuncien casaments, 
a tant i a tant, com qui tracta de ven
dre una tartana, una vaca o un Ford 
de segona mà. 

—Sí; ja ho dic jo, que avui tot s'a-
barnega!—exclamarà algun pessimis
ta, potser. 

I s'equivocaria en això d' "avui". 
Perquè de matrimonis per anuncis, en 
diaris, ja se'n troben a les primeries 
del segle xvm, és a dir uns dos cents 
anys enrera. Els qui més tirada tin
gueren a aquesta mena d'anunci foren 
els anglo-saxons i nordamericans. Ha
via d'ésser així. No hem quedat que 
la gent d'aquests pobles són "gent 
pràctica" ? 

Un dels més antics que se'n coneix 
és a la "Fulla d'Avisos", de Franc
fort, del dia 8 de juliol de 1738. Es 
tracta de donzella qui cerca marit. I 
mireu com s'anuncia, sense embuts: 

"Una noia com cal, ben feta i molt 
bonica, cerca un advocat solter qui es 
comprometi a guanyar un procés que 
la noia té plantejat per a l'obtenció 
d'una herència que li pertoca de dret; 
en canvi, ofereix a l'advocat la seva 
mà de matrimoni i li promet d'ésser 
amable i fidel". (Textual). 

Deixeu anar sola aquesta xicota, 
que no ha menester padrina. X. 
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Ji*» U Bumoa*. X O™ * 19» A** ti 

DgjPÒRTJYX 
EL CRIM DE LA SETMANA 

LA GRESCA DELS PEUS 
Déu sap els trastorns neuròtics que 

arribaria a produir l'afició esportiva, 
sobretot la futbolística o dels peus, 
si no fos la gresca que la desconges
tiona. Com podeu veure en "La barri
la deportiva" que sortí l'any 1924 a 
Barcelona. Tamany de 28'2 X 21. 
Setmanari de 16 pàgines amb ninots, 
de "Gripau" i d'altres. Preu, 15 cèn
tims. Redacció i Administració: carrer 
de Julià Romea, 11. Porta seccions 
anomenades "culs de ciri", "gols", etc. 
TSTo consta peu d'impremta. 

ASPECTES LITERARIS 
CORDIALITAT SALUDABLE 

Si un temps la susceptibilitat dels 
escriptors comarcans pogué conside
rar-se mortificada pels menyspreus o 
burles dels escriptors cosmopolites, 

avui hem de constatar amb satisfac
ció com entre uns i altres no hi ha cap 
mena de prevenció, i un esperit de 
companyerisme i de germanor impera 
arreu entre els homes de lletres. 

En altres articles hem insinuat re
petides vegades, com era una pura in
venció allò de l'isolament dels escrip
tors comarcans, car per a l'home que 
segueixi amb veritable interès l'ac
tualitat literària no hi pot haver iso
laments possibles. I el que se sent 
isolat és perquè un temperament in
sociable o atàvic fa allunyar-lo volun
tàriament dels nuclis urbans. Un es
perit massa acomodatici s'incapacita 
ell mateix per a l'èxit. 

Quan nosaltres diem el mot ciutat, 
volem dir instintivament Barcelona. I 
quan parlem de la comarca, ens refe
rim naturalment a tot el que viu fora 
de la capital. El concepte d'escriptor 
comarca no exclou pas per a nosaltres 
el literat de Girona, Lleida o Tarra
gona, ciutats tan provincianes de l'es
perit intel·lectual barceloní com nosal
tres mateixos. 

En parlar de Barcelona mai no hem 
pogut compartir la tendència d'alguns 
temperaments, els quals han trobat 
entre la gent de la capital una in:om-
prensió o un desdeny que moltes ve
gades no ha estat altra cosa que una 
mera obsessió. Allò del literat incom
près o postergat, gairebé sempre ha 
estat puerils fal'òrnies. En realitat, 
l'home que val, tant es fa estimar si 
viu a Barcelona com a Arbúcies. La 
geografia i el talent no són pas dues 
coses incompatibles. Catalunya, preci
sament, ens dóna abundants exemples 
de gent que ha triomfat sense moure's 
de casa. No cal, doncs, atribuir a cap 
mena d'antagonismes o malfiances 
l'origen d'uns fracassos que sols po
dran trobar disculpa en la pròpia in
suficiència o en la fal·lera precoç que 
massa sovint ens ha fet esdevenir ri
dículs als ulls dels homes de la ca
pital. 

L'esperit de simpatia i cordialitat 
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A N y 4 Tàrrega 7 í t Juny d* I9|7 N I ' M - 7 3 amb què avui Barcelona acull les ma-
•* ^^ _^ _ _ ^-^. - y nifestacions intel·lectuals foranes, pot 

I A S ^ I I I ^ ^ 1 l l i ésser un estímul per a tots els que 
L * / " \ v 3 1 V J - i ™ V - / V_^ s e sentin amb aptituds suficients per a 

reeixir. 
FIDEL S. RIU DALMAU 

(D'"E1 Pla de Bages", 12 gener 1927). 

L 'ORFEÓ NOVA TÀRREGA 
fl B A R C E L O N A 

Se tractava de retre homenatge al gloriós tes Ics institucions similars de Catalunya. 
• Orfeó Català, en lo »J • aniversari de la Consti tarí bé que la Senyera del Orfeó 
ve va vida artística i al seu infadigable di rec Nova Tàrrega al eixir tan mall de la ciutat 
io r Mestre Millet i no podia pas mancar hi nadiua, perd* 1 esma i's descuida de possr se 
lo nostrr tendre tabal, batejat amb lo nom la corbata ¿cosa molt natural que al croms, 
de -Nova Tàrrega-, tan bon punt losen pa ta li ha passat moltes vegade»j i l'Ajunta-
drí Mestre Glicll ¡•¡neoroensura.bk, aflu
ían! li Is caminadors li digne. Camina i ics una de magnifica que ja no's descuídala 
1« gran1.. 

1 camina que c-i.ninaras en ales de la I v>eda tambe constatat que la festa a la 
fantasia jovenívola art i viva » liarcelcna de Casa pairal del Orfeó Català, en honor de 
bon meu del dia IJ del mes de les. flors, fre. lots los oiíeor.iites forasters fou una mara-
luros de veure al pare, acompanya! del pa velh d'ari i de germanor 
drí i amparat per la artística Senyera que . . Jsra, permeteu me que acompanyi el «CJ-

tre Orfeó al magnífic casal que la impor 
dels filla de Tàrrega, Bn Josrp Gueil. 1 liu-. 
milrssim cap devamer del novell Orftó tonumista de Dependents del Comerç i de 

No muntaré seguir pas a pas al Orfeó 1 industria-. ha bastit .icameni en la Rambla 
damunt de la çatiía de fiW* de ¡a seva entra- de Santa Momea 
da triooif.l a b-rcrlona. d-scollant la espi'i- Bn la gran sala d espectacles del Centre 
i.ial Sen, ora entre la dels altre* Orfeons que oferta amabi^ent per ta Jimia Directiva i 
einen de tots InJtits esmalranl i embellint davant d un pu'jf.c nombrós i emussiasta en
los crreia.de la gran u'b amb les llampants tre lo qual no hi iiunci.e» els fills de Ta-

a B-ircelona. migue lloc. lo diu j l a les i i 
de les tiimsiiichi adés Jjn'.nti.i, la terme man, ¡o-Co-ieeu amb q.ie i O.feó Nova Ta
lk,r sobtada de la barretina catalana 11 ió rreña obscqmá a du Centre i ab r.umbrosos 

llufa per » cubrir la testa dels nostres or Comenci 1 acte jmh un d.-curs del Viee-
Ke-id^it de la ¡MKHUI 5r Tuig i Bsteve en 

No 1 segiiifé pas * pas perquè fora inier lO qual amb frase enlairada *,aluda al Orfeó 
mmable aquesia reisenj* i l'amable Director 
de LA Sir.NOu no podria enquibir la en la be- laven la saia del* carrers estats del seu po-

b l j i 1 perfum de 1*1 seve» costums, perquè 
Quedi com a h N N U t U que lO. f .0 T*í t* t» i Agramunt eren germans com \ftt-

Nova Tàrrega, l'auccil gairebé sonit <Je 
I ou, jnni amb los alires Oífeóiii tingue 1 ho 
por dr .er dirien sots la marica batuta dut 
gran M-lIel. eii lo concert colossal i m i seu u i en diferems indret:. M U J>QSUa>«rrra 
li! a Barcelona en la l'lassa de dtalunja. Lo Sr. Puig i Ksteve tou interromput mo' 

Catt l» ' al seu Mcitte parc Medium de lo d.i Qií-O i al linat fon nl.j.ite d una uvac.u. 

ELS ORFEONS 

Com abans els "Cors de Clavé", 

encara vivents i puixants, alguns, ara 

són populars els orfeons; i sovint me

reixen l'atenció de la premsa, en es

pecial d'aquella que es publica en les 

localitats mateixes on els orfeons ra

diquen. Vegeu "La Signou", periòdic 

de Tàrrega, que sortí l'any 1914, cons

ta de 4, 6, 8 pàgines, de 30 '5x21 cen

tímetres. Devia ésser bimensual o 

quinzenal (no consta). No consten 

preus. Impremta "La Progresiva", de 

Tàrrega. 

Un vímet, prim i vincladis. 
creix de dins l'aspra sorra prop del riu, 
una destral que dels roures es riu 
el vol per joguet bell i trencadís. 
Amb tot el pes de sa fulla d'acer 
es Jlança amb fúria sobre el dèbil cos, 
creient d'un cop poder partir-lo en dos, 
treure'l poder de son tranquil recer. 
En veure la destral a prop brillar 
doblega el cos el vímet, i el tallant 
per sobre d'ell ràpidament lliscant 
sense ferir la verda pell, passà. 
No es dona per vençuda la destral; 
altra vegada prova de ferir, 
i el vímet, dels seus cops, torna a fugir; 
tot ajupint el cap, evita el mal. 

Tu ets el tallant brunzent i feridor, 
jo el vímet que s'ajup esporuguit; 
per més que et doni força ton neguit, 
més me defensa a mi mon tremolor. 
Quan veig a prop el brill de ton mirar 
no vull pas resistí amb temeritat; 
de ma flaquesa sé la veritat 
i és per això que fujo sens lluitar. 
En lloc d'orgul·l retador i perillós 
tinc tímida i prudent humilitat; 
no em vencerás, que en ma debilitat 
trobo la força pel triomf gloriós. 

R. C. 

PELS BELLS CARRERS DE MU CIUTAT 
Pintura i Decoració 

FRANCESC FERRER. Aragó, 193 

PINTURA PECORATiv.A.-Papers pintats. 
Rètols.— Viladomat, 52.-Barcelona. 
. . PINTURA de Cotxes i Autos 

Joan Mir.—Villarroel , 126 

http://crreia.de
file:///ftt
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Tallers Castellanas. Escultura re
ligiosa.—Bornes, 123. T . 2318 G. 

Ferros artístics, especialitat amb 
els encàrrecs. JOSEP F L Ó . Aragó 277 

Tenyits, rentats i aprestos. C . de 
Cent , 319. (S sa l . ,E . Granados 64) 
TINTORERIA CATALONIA. Tenyits i 

rentats econòmics. Aragó, 339 

Tenyits electre-químics i rentats 
en sec.—E. Granados , 141 

Electricitat. CARLES ROSELL 
Calabria, 95. Telèfon 1592 H . 

lnstalacions, aigua, gas, electricitat 
i reparacions. G. TOMÀS Tal le rs 76 
Electricitat i Lamp. MARCELÍ ROVIRA 

Plassa Pi , núm. 2.-Barcelona. 
Fàbr ica de Lampares Elèctr iques 
ALFONSO MANES.-Vil larroel , 173 bis 
lnstalacions i reparacions elèctri
ques.—Roselló, 207. Telèf. 2989 G. 

Reparació de tota classe màquines 
elèctriques. D . AGÜELO. Aragó, 359 

P A T E N T S I M A R Q U E S 
A. PASQUAL.—C. de Cent , 304, pral . 

Ll ibres, els millors 
EDITORIAL POLÍGLOTA.—Petritxol, 8 

MATERIAL ESCOLAR I . CIENTÍFIC 
(Suc. ESTEVA MARATA) . R. Univer. , 7 

L A FIRA DEL BOSCH. — Joguines. 
Rambla del Prat , 2. - Barcelona, G. 

Ceràmica i Rajoles • 
CASIMIR VICENS.—Tallers , 72. 
Articles Fotogràfics i Ràdio 

PÉREZ i SÀBAT.—Fontanella, 18. 

Art icles fotogràfics i ràdio 
V. CALDES ARÚS.—Salmerón , 140. 

Tapicería, cortinatges i sillons con-
fort. Consell de Cent, 336, baixos 

GASA SIBECAS. Articles per a tots els 
Sports.—Aribau, núm. 35. 

Articles Viatge i Pell 
L A MUNDIAL.—Salmerón, 153. 

Moneders, Carteres i Petaques (F.) 
R. Torres .—Plassa del P i 2.-Barna. 

Fàbr. Articles de pell i per a regal. 
Perfum. M. OLLER. Casanova, 117 

Cristal leria i Alumini 
CASA ÀCAR.—Ronda S. Antonio, 60. 
VIDRES, Cristalls plans. - T . Garcia. 
Panadès , 1. Te l . 1166-G. — Barna. 

Ta l l e r d ' O P T I C A , J . PUIGORIOL. 
C a r r e r Muntaner , 56  

VULCANITZACIÓ DE N E U M A T I C S 
A . Hernández.—Rossel ló , 199. 

VULCANITZACIÓ DE NEUMÀTICS 
Compra-venda. — Menéndez P . 14 
E L K R I C . Acc. i nov. per a Auto, a 

preus reduïts .—Aragó, 201 

Recauxutatge Fort, el millor 
E. Granados , 85. Telèf. 2853 G. 

G A N I V E T E R I A R O C A 
Plaça del Pi , núm. 3 

Esmolet i paraiguer, afinació de 
tota mena de tall. Bruch, núm. 71 . 

Bicicletes, Motors, Export 
3. BENEDIT. Aragó, 270 

BICICLETES I ACCESSORIS, nous i usats. 
C r e u Cuver ta (prop Calabria) 

REPARACIÓ I LLOGUER DE BICICLETES. 

J . Te ix idor .—Carrer Rocafort, 29 
L. RICART. Bicicletes, accessoris, 

major i detall.—Trafalgar, 41 
BICICLETES. Construcció i reparació, 

i demés accessoris.—Bailen, 85. 

C A M I S E R I A del "Liceo" 
JOAN VALLVÉ.—Sant Pau, 3. 

Acadèmia Tall i Confecció per a 
senyoretes.—Diputació, 222, pral . 1.* 
Sastreria Guilemany, vestits i for
mes tots preus . P . Sol, 8, t. 1451-G 
Demaneu la faixa ÉLITE recomana
da pel cos mèdic.—Via Laietana, 54 
Venda d'ORTOPEDIA i articles 
d'higiene maj. i ¿tff.-Provença, 195 

Pianos, ha rmòniums : venda i afina, 
ció.—Planeta, 41—L. CAMPS ARNAU. 

. .FRATERNUS. Agència de Negocis 
Plassa Catalunya, 3, 2.°. l.a.-Barnn. 
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MOBLES FRADERA 

FíÉíaiiitsM 
Fabricac ió pròpia 

<••> 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Exposició, Dcspaiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968-H 

BARCELONA 

FABRIM DE LLOtlGftflISSES 

¡a m i l l a r de la s a s t r a t e r r a 
TELÈFONS 

a Seu d'Uraell, n.° 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
« S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

FíÉíaiiitsM 
Fabricac ió pròpia 

<••> 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Exposició, Dcspaiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968-H 

BARCELONA 

fltv 

§ 

FABRIM DE LLOtlGftflISSES 

¡a m i l l a r de la s a s t r a t e r r a 
TELÈFONS 

a Seu d'Uraell, n.° 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
« S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

FíÉíaiiitsM 
Fabricac ió pròpia 

<••> 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Exposició, Dcspaiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968-H 

BARCELONA 

fltv 

^ 

§ 

FABRIM DE LLOtlGftflISSES 

¡a m i l l a r de la s a s t r a t e r r a 
TELÈFONS 

a Seu d'Uraell, n.° 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
« S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

MOBLES FRADERA 

FíÉíaiiitsM 
Fabricac ió pròpia 

<••> 

Vendes a termes. 
Condicions especials pel 

pagament immediat. 

Exposició, Dcspaiti i Tallers: 

Calabria, 94 - Tel. 968-H 

BARCELONA 

SALA PARES" 
Establiments MARAGALL 
Pi tr i txo l , 3 i 5 - BARCELONA 

FABRIM DE LLOtlGftflISSES 

¡a m i l l a r de la s a s t r a t e r r a 
TELÈFONS 

a Seu d'Uraell, n.° 124 
H Barcelona, n.° 2 0 2 3 
« S i tges , n. 1383 

Demaneu a tot arreu la marca 

ELS PIRINEUS 
Quingles i Escaler 

CASTELLCIUTAT 

( S e u d'Urgell) 

IGNASI FOLCH 
I TORRES 

Novella 
contemporània 

«*» 

A TOTES 

LLIBRERIES 

Preu: 
3'50 ptes. TQlCRO/niAJ-AUTOTIPIA^S 

LLÀTZER 
DE 

TORMES 
el clàssic de 
l'humor 

demaneu-lo 
a totes 

les llibreries. 

2 
Pessetes 

«WJHfÓ·ftit8 «ELECTRO-WATT» Metalurgiques 

Carrer Muntaner. 7. - Telèfon 964-A.-Barcelona 

Aparells per a llum a Vapors de Navegació i Mines. 
Cargols de tota classe. 

Decolletatge. — Peces especials. 

Rellotgeria PAHISSA. A d o b de re
llotges. Joies.—Mallorca, 330.-Barc. 

Caixes cabals des de 200 ptes. totes 
d'acer.-V. Marqui l ló . Mallorca, 125 

ESTORAS i GARPETS coco.-Ll. Gibert. 
P . Urquinaona , 8. Te l . 713 - S. P . 

MOBLES (Fàbrica) .—T. Da lmau 
Plassos i comptat.—Mallorca, 178 

MOBLES D'ART.—Decoració y res
tauració.—València, 281 

Mobles de tots preus 
Casa fundada en 1892.—Balmes, 70 

N I N E S . Manufactura . G r a n Assort i t 
Joaqu im Costa, 21 (antes Ponent) 

rei YR t 
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