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LA RONDALLA DEL DIJOUS
till

ANÈCDOTES

HISTÒRIQUES

UNA MEMORABl.E NIT DE- NADAL
A LA CATEDRAL DE BARCELONA

En el capítol xxx de la Crònica d'En
Desclot, es parla així d'una memo¬
rable nit de Nadaí, després- que va
ésser acordat el passatge a Mallor¬
ca, una de les primeres empreses
guerreres del rei Jaume el Conque¬
ridor:

(íTots els barons vonren respondre a una veu i amb gran

alegria, que per Santa Maria d'Agost serien tots ajus¬
tats a Tarragona. I el rei ho va tenir per bo i amb el!
tots els deanes. I iots els barons que havien fet les seveS
ofertes varen fer portar un llibre missal i ho varen jurar
al rei, i el rei també ho va jurar. I després es va desfer
el parlament i varen anar a menjar. I quan va venir la
nit, i això era la vespra de Nadal, el rei va anar a vet¬
llar amb tota la cavalleria i moltes altres gents a l'esglé¬
sia de Santa Creu de Barcelona, amb molts brandons i
moltes antorxes de cera i amb grans llums. I amb gran
alegria varen vetllar tota aquella nit i varen oir la missa.
1 després varen anar a menjar amb el rei i mren bornar,
i varen tir,ar al teulat i varen tenir gran alegria. 1 des¬
prés cadascú va pendre comiat del rei i varen tornar a
les seves terres per aparellar-se al fet de Mallorca:..y>
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SOTA L'AULIVÉ L'AULIVA

Rodona per a nenes

Sota l'aulivé l'auliva
sota l'aulivé n'hi ha.
—A plaça fan ballades,
mare dexeu-m'hi anà.

—No hi vagis, Catarineta
\^ue el teu pane no ho voldrà.
—Tant si ho vol, com si no ho vol,
jo a la plaça vuí anà ;
al vespre arriba son pare,
son pare ja va arribà,
—'On és la Catarineta?
—A casa de son germà.
—^Catarina és a la plaça
jo ja la vai a buscà.
Ja se'n va cap a la plaça,
un bastó a cada mà.
La primera garrotada
un braç ja n'hi va trencà,
la segona garrotada
mig morta la va deixar,
la tercera garrotada
ben morta la va deixar.
La mare n'era a la cuina
reventant-se de plorar
i lo dia de l'enterro
son pare se'n va penjar.

Tramesa per Roser Bosch, de Torà
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LUXY, molt lluny d'aquí, en aquell país on fugen les
orenetes quan ens deixen per l'octubre, hi havia un

rei que tenia onze fills i una filla que es deia Liseta. Els
onze germans prínceps portaven una creu sobre el pit
i una espasa al costat. Quan anaven a l'escola escrivien
amb llapis de diamant sobre pissarres d'or i duien totes
les seves lliçons molt ben apreses i llegien ben de pressa
com els homes grans. Eren prínceps veritables. Ea se¬
va germana Liseta asseguda a una cadireta de cristall de
roca, tenia a les mans un bell llibre d'estampes que va¬
lia ell tot sol la meitat d'un reialme.

Eren tots molt feliços, però això no havia de durar.
El seu pare, que era el rei poderós de tot el país, era

vidu. Va casar-se per segona vegada amb una reina
molt dolenta que avorria els pobres petits !

Des del primer dia es van donar compte que havien
d'ésser molt desgraciats. Hi va haver una gran festa al
castell i les sales es van omplir de belles visites. Tots
van menjar moltes llaminadures. Però, als pobres pe¬
tits, en lloc de pastissos i de pomes cuites, la reina els
va donar només que sorra, dient que encara feia massa

per a ells !
Al cap de poc va fer conduir la princesa al camp, a

casa d'uns pagesos, i havia girat talment l'amor del rei
per a la seva filla, que ja no en va preguntar mai més.

Llavors, allunyada per a sempre la Liseta, va trans¬
formar els onze prínceps en ocells molt lleigs, tot dient-
los :
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— Aneu volant pel món i campeu-vos la vida vosal¬
tres mateixos !

Però el poder de la seva dolenteria no va ésser tan
fort i en lloc d'oeellots fastigosos, onze bells cignes sal¬
vatges van volar del castell, camí dels boscos i les mun¬

tanyes.
A la matinada van passar sobre la cabana on la Liseta

dormia en el seu llit de palla. Van volar per sobre el teu¬
lat, estiraren el coll i agitaren desesperadament les ales.
Però ningú no els va veure ni els va sentir,^ i continua¬
ren la seva ruta ; sempre molt alt entre els núvols, molt
lluny a través del món. Volaren cap a la gran boscúria
fosca que s'estén fins a la vora de la mar.

La Liseta vivia a la cabana. Jugava amb les fulles
verdes perquè no tenia cap altra joguina. Va picar una
d'elles amb una agulla i va mirar al cel per aquell fora-
det. Li va semblar veure els ulls brillants dels seus ger¬
mans i cada vegada que el sol la venia a veure relliscant
per les seves galtes, ella es recordava dels seus petons.

Els dies passaven sempre iguals. Quan el vent re¬
movia els rosers de la vora de la casa, preguntava sem¬
pre a les roses :

— Hi ha res més bell que vosaltres, al món ?
I els rosers movien el cap i deien :
— Sí, hi ha la Liseta !
Al diumenge, quan la vella pagesa s'asseia al pas de

la porta i llegia el seu llibre d'oracions, el vent venia fent
frisar les pàgines i preguntava al llibre :

— Hi ha res més piadós que tu, al món ?
— Sí, hi ha la Liseta, deia el llibre. I les roses respo¬

nien que era veritat.
Quan la Liseta va tenir quinze anys la dugueren al

palau. Però quan la reina la va veure més bonica que el
sol, va sentir-se plena d'odi i de furor. L'hauria trans¬
formada en cigne com als seus germans, però no va p®der
perquè el rei volia veure la seva filla.
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L'endemà, de bon matí, la reina va anar a la sala
dels banys que era tota de marbre, amb suaus coixins i
magnifiques catifes. Va agafar tres gripaus, els va besar
i va dir al primer :

— Posa't sobre el front de la Liseta quan ella vingui
al bany i fes-la tornar tan lletja com tu perquè el seu pare
no la pugui reconèixer.

— Posa't sobre els seus cabells, va dir al segon gri¬
pau, perquè ella es torni tan bèstia com tu.

— Posa't sobre el seu cor, va dir al tercer, i inspira-
li mals pensaments i fes-la tornar tan dolenta com jo 1

Va deixar els tres gripaus dins l'aigua clara del bany
de la Liseta que va pendre tot seguit una color verda. Va
cridar la princesa, la va despullar, i li va ordenar que es
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ñqués a l'aigua. Quan la Liseta va ésser dintre el bany,
un dels gripaus va posar-se sobre els seus cabells, l'altre
sobre el seu front i l'altre sobre el seu cor.

La Liseta no se'n va donar compte, i quan va sortir
del bany es va veure que nedaven sobre l'aigua tres roselles
vermelles. Si les bèsties no haguessin estat verinoses
i no les hagués besat una dona dolenta, s'haurien "trans¬
format en roses. Havien esdevingut flors, no obstant,
perquè havien reposat sobre la testa i sobre el cor de la
Liseta. Era massa piadosa i massa innocenta perquè la
màgica tingués cap poder amb ella.

Quan la mala reina va veure això, va untar la Liseta
amb oli de nous, perquè fos ben negra ; va fregar el seu
cos gentil amb una pomada infecta i va despentinar i em¬
brutar els seus llargs cabells rossos. Així era impossible
de reconèixer en ella a la gentil Liseta.

Quan el seu pare la va veure en aquest estat va hor¬
roritzar-se i va dir que aquella no era pas la seva filla.
Xingú no la volia conèixer, tret d'un gos del portal i de
les orenetes ; però els pobres animalets no podien dir la
veritat amb tot i els seus bons desigs !

La pobra Liseta va posar-se a plorar i va pensar amb
els seus onze germans que havien desaparegut. 'Va fugir
del palau desolada i va errar tot el dia pels camps fins
que va arribar a la gran boscúria fonda. No sabia on
anava. Però en la seva aflicció només pensava que a re¬
trobar els seus germans que devien córrer món enllà com
ella.

Quan començava a caminar pel bosc la nit va venir.
S'havia perdut i no podia trobar el camí. Va ajeure's so¬
bre la molsa,, va dir la seva oració del vespre i va posar
el cap sobre l'arrel d'un arbre.

Tot estava tranquil al seu voltant. L'aire era molt
dolç i als fullatges brillaven centenars de cuques de llum
que semblaven petits focs verds. Quan removia una bran¬
ca semblava talment una pluja d'estels.
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^'a cridar a la princesa i li va ordenar que es fiqués a l'aigua
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Tota la nit va somniar aïs sens germans. Jugaven
com quan eren petits, escrivien amb llapis de diamans
sobre pissarres d'or i miraven el famós llibre d'estampes
que valia la meitat d'un reialme.

Però sobre les pissarres no escrivien pas xifres com
abans, sinó la història de la seva bondat i de les seves
desventures.

En el llibre d'estampes tot s'animava. Els ocells can¬
taven ; els homes sortien fora del llibre i parlaven amb
la Liseta i amb els seus germans. Quan giraven una pà¬
gina tots corrien de pressa a posar-se al seu lloc perquè
no hi hagués cap desordre als fulls del bell llibre.

Quan la Liseta va despertar-se el sol ja era alt. No el
podia veure perquè els vells arbres estenien les branques
i li amagaven. Però els raigs jugaven a través de les fu¬
lles i semblava que els arbres s'haguessin omplert de
flors d'or.

L'aire era perfumat. Els ocells cantant venien a po¬
sar-se a les espatlles de la princeseta. Sentia cantar Tai-
gua i seguia els camins dels xaragalls fins a un estany
rodejat de verdor. Al voltant de l'estany hi havia murs
de brossa salvatge, però a un lloc els cérvols s'havien
fressat un camí per anar-hi a beure. La Liseta va po¬
der anar per allí fins a la vora da l'aigua.

S'hi va mirar. L'aigua era tan clara que si el vent
no hagués agitat les fulles dels arbres haurien semblat
pintades sobre el fons ; tan netament es reflectien totes
elles dins restan3n

Tot seguit que la Liseta es va veure en el mirall de
l'aigua, va tenir por de tan negra i lletja que es trobava.
Va pendre una mica d'aigua amb la seva maneta i se'n
va fregar els ulls i el front i la seva pell va ésser blanca
i rosada com abans. Va despullar-se i va ficar-se a l'ai¬
gua. Afei cap filla de rei no s'havia vist tan bella .

Quan s'havia tornat a vestir va beure a una de les



Va menjar amb alegria les dolces pomes.
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fonts i va enfonsar-se bosc endins després sense saber on
anava.

Pensava només que en els seus germans i el bon
Déu que no l'abandonaria. El que fa créixer les pomes

salvatges pels que tenen fam, li va fer descobrir una po¬
mera coberta de fruita. Va menjar amb alegria les dol¬
ces pomes i després va rependre tristement el seu camí.

El silenci era tan pregon que sentia només que el bro¬
git dels seus passos sobre les fulles mortes.

Ni un ocell, llavors. Ni un raig de llum filtrant per
les branques massa espesses. Els troncs altíssims sem¬
blaven tan acostats, quan se'ls mirava, de lluny, que qual¬
sevol bauria dit que una reixa cobria el camí.

La Liseta no s'havia trobat mai en una tan completa
solitud.

Al venir la nit la por la va envair. No hi havia sobre
la molsa ni la més petita cuca de llum.

Va ajeure's per dormir. Li va semblar que el fu¬
llatge espès s'obria i que el bon Déu la mirava som¬
rient mentre uns angelets molt gentils volaven sobre
d'ella.

Quan la Liseta va despertar-se l'endemà de matí no
hauria pogut dir si la visió aquella havia estat real o bé
solament un somni.

En rependre el camí va trobar una vella molt vella
amb un cistell de prunes sota el braç. En va oferir
algunes a la noia, que li va preguntar si havia vist pas¬
sar onze prínceps bosc a través.

— No, va respondre la vella ; però ahir vaig veure
onze cignes salvatges amb una corona d'or al cap i que
baixaven tot nedant al riu que és per aquí prop. —

Va acompanyar la Liseta vora aquell riu. Els arbres
de les dues ribes s'abraçaven amb les seves branques co¬
bertes de fulles i feien com un bressol sobre l'aigua.

La Liseta va donar les gràcies a la vella i va seguir
el riu fins a la mar. Tenia ara davant d'ella la gran mar



Quan la Liseta va despertar-se eren ja molt lluny de la terra.
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blava, però no veia enlloc la vela de cap barca. Com anar
més lluny?

Va mirar les pedretes innombrables de la platja, que
la mar havia arrodonit transformant-les en sorra. Vidre,
ferro, pedres, tot el de la terra havia anat a parar allí,
havia estat treballat per la mar,, fent-ho tan dolç al tacte
com la mà d'una princesa.

— La mar, va dir la noia, les fa rodolar sempre i
acaba per arrodonir totes les seves dureses. Vull ésser in¬
fatigable com ella. Comprenc la vostra lliçó, onades trans¬
parents. Estic certa que un dia trobaré als meus ger¬
mans.

Entre les herbes marines va trobar onze plomes de
cigne. Les va guardar i en va fer un ramell. Sobre les
plomes unes gotes limpides brillaven. Era aigua o bé
llàgrimes ?

Estava sola sobre la platja, però no se'n donava comp¬
te i contemplava el moviment etern de les aigües. Si un
gran núvol passava sobre el cel, la mar semblava dir :

— Jo també sé semblar severa!
Quan s'aixecava el vent, escumejaven les onades. Si

els mivols s'emporpraven i el vent dequeia, la mar sem¬
blava un bloc de marbre rosa. Tan aviat era verda, com
blanca ; però per calma que estigués, hi havia sempre un
lleuger tremolament arran de la sorra. L'aigua pujava i
baixava dolçament com el pit d'un infant que dorm.

A la caiguda dels dia, la Liseta va veure a l'horitzó
onze grans cignes blancs amb corones d'or sobre el cap
que venien del mar i volaven cap a ella.

Anaven l'un darrera í'altre i feien com una bella cinta
blanca.

Va amagar-se darrera un marge. Els cignes es para¬
ren vora d'ella agitant les seves amples ales blanques.

Tot seguit que el sol va baixar a la posta, les plomes
van caure i la Liseta va veure davant d'ella onze bells
prínceps, els seus germans. Va fer un gran crit, ¡jerquè
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encara que haguessin canviat molt els va conèixer tot
seguit.

Va córrer a trobar-los, els va abraçar amb un gran
amor, va dir els seus noUiS un a un.

I quan els germans van conèixer la seva bona germa-
neta, tan bonica i tan crescuda, en voleu de festes i d'a¬
legria ! Reien i ploraven a la vegada i van explicar-se tot
seguit la dolenteria de la madrastra llur.

— Els meus gernaans i jo, va dir el més gran de tots,
estem obligats a volar mentre el sol brilla en el cel ; no
reprenem la forma humana fins que s'ha post en l'horit¬
zó. Per això tenim d'anar molt amb compte de trobar-nos
en caure el dia ben a la vora de la terra ferma, perquè si
ens trobàvem en l'aire dels núvols seríem precipitats a
terra morint sense remei.

aNo és pas aquí on vivim, sinó a l'altra banda de la
mar, en un país tan bell com aquest. El camí és molt
llarg ; hem de travessar tot l'oceà i no hi ha cap illa on
es pugui passar una nit. Hi ha només, al mig del mar,
un petit escull en el qual a penes podem cabre abraçant-
nos molt estretament. Quan la marea és alta, l'aigua puja
fins a nosaltres, però per això donem les gràcies a Déu
d'haver posat al mig del mar aquella roca. Allí passem la
nit sota la nostra forma humana. Sense aquest escull no

podríem reveure la nostra pàtria, car necessitem dos dies,
i encara dels més llargs de l'any per a fer la travessia.
Una vegada a l'any ens és permès de venir aquí i de viu¬
re-hi onze dies. Llavors podem volar sobre la gran forest
amiga, sobre el castell on vam néixer i on viu el nostre
pare, sobre el campanar de l'església vora del qual dorm
la nostra mare. Aquí els arbres i les viles són amics nos¬
tres ; els carboners hi canten les nostres velles cançons
que ens feien dansar quan érem petits. Sempre alguna
cosa ens lliga cap aquí i ara t'hem retrobat a tu, estima¬
da germaneta nostra ! Encara tenim dos dies per a viure
aquí ; després tindrem de passar novament la mar per a
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retornar al nostre país, que no és el nostre. Si poguessis
venir amb nosaltres ? Però no tenim ni barca ni vaixell !

— Què podria fer per dcslliurar-vos ? — va dir la Li-
seta.

Van parlar tota la nit i cap d'ells no tenia son per a
dormir.

Cap a la matinada la Liseta va adormir-se un xic fins
que un soroll d'ales va despertar-la.

Eren els seus onze germans, tornats cignes, que feien
grans cercles sobre d'ella. Pujaven sempre. Després van i

desaparèixer en el cel tot incendiat pel sol roent.
Però un d'ells, el més jove,, no es va moure del costat

de la seva germana. Tenia el cap a la seva falda i ella
acariciava les seves plomes fines. Van passar tot el dia
junts. Cap al vespre els altres van venir i, un cop el sol
fou post, van rependre la forma humana.

—^ Demà tenim de partir i no podem tornar abans d'un
any. Però no podem deixar-te aquí. No tens por d'acom¬
panyar-nos ? El meu braç és prou fort per a dur-te per la
forest, les nostres ales totes juntes no tindrien prou vi¬
gor per a portar-te a través de la mar ?

— Sí, vull venir amb vosaltres ! — va dir la Diseta.
Van passar tota la nit formant un sòlid teixit amb

joncs i amb canyes. Ea Liseta es va dormir sobre aquest
filat i quan el sol va aparèixer i els prínceps es transfor¬
maren en cignes, van pendre el filat amb el seu bec i
s'enfilaren fins als núvols duent el cos de la seva germa-
neta que dormia encara tranquil·lament.

Els raigs del sol venien sobre el seu front ; llavors un
dels germans, va posar-se a volar sobre el seu cap per
emparar-li el sol amb les seves grans ales blanques.

Quan la Liseta va despertar-se, eren ja molt lluny de
la terra i va creure encara somniar d'ésser així transpor¬
tada pels aires, sobre la mar.

Hi havia sobre d'ella una branca plena de fruites sabo¬
roses i un paquet d'arrels bones per a menjar. Era el
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més jove dels germans qne havia fet allò. Ella li va som¬
riure per donar-li les gràcies. Entre tots prou el va re¬
conèixer ; era el que volava sobre d'ella per a protegir-
la del sol.

Estaven tan enlaire que el primer vaixell que van
veure semblava una oreneta posada sobre l'aigua. Darre¬
ra d'ells hi havia un núvol gran com una muntanya, so¬
bre el qual va veure projectar-se la seva ombra i la dels
seus germans. Mai no havia vist res tan meravellós. Però
al pujar el sol i a l'allunyar-se el núvol, la visió va fon¬
dre's als seus ulls.

Varen volar tot el dia sense interrupció com una sa¬
geta xiulant a través dels aires. Però no podien anar tan
de pressa com quan anaven sols, perquè sostenien amb el
seu bec el dolç pes de la germana. El temps s'enfosquia
i el vespre s'acostava. Ea Eiseta veia tremolant com el
sol davallava a la posta sense que descobrissin encara el
roquisser on havien de passar la nit. Li semblava que
els cignes agitaven desesperadament les seves ales.

— Ah !, pensava, si no arribéssim a temps ! Seria per
culpa meva. En pondre's el sol esdevindran homes, seran
precipitats a la mar i es negaran ! —

Des del fons del seu cor va pregar per obtenir l'ajuda
de Déu en aquell perill. Però la roca no es veia pas ; els
núvols negres s'acostaven i els cops de vent anunciaven
una tempestat. Els núvols feien sobre la mar una mas¬
sa grisa de color de plom. Els llampecs es succeïen, l'un
darrera l'altre, molt seguits.

El sol va arribar a la ratlla de la mar. La Liseta va
sentir que el seu cor es trencava. Un moment els cignes
descendiren tan de pressa que li va semblar que queia.
Però, un moment després, les ales planejaven. El sol,
era ja mig enfonsat en l'aigua quan va veure la roca sota
d'ella. No semblava pas més grossa que una foca que
treu el cap a flor d'aigua.
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El sol s'enfonsava ràpidament. No qnedava més que
una faixa de llum molt minsa arran de l'horitzó, quan

ella va posar els peus sobre la roca. La llum del sol va
perdre's com les últimes flames d'un paper cremat.

Els onze germans es trobaven apretats l'un contra
l'altre sobre la roca, però hi havia lloc només que per a
ells i llur germana. Les onades trencaven arran dels
seus vestits. El cel resplendia de llampecs i els trons
rodaven sense parar. Però els germans i la germana es

^ tenien per la mà i cantaven cançons alegres per no per¬
dre el coratge i allunyar la por.

Quan el sol va tenyir de rosa l'horitzó, l'aire era fresc
i pur i tot seguit que els primers raigs brillaren els cig¬
nes emprengueren el seu vol duent-se'n la Liseta. La
mar encara escumejava ; d'allí dalt els semblava que so¬
bre les onades nedessin milions de cignes amb le sales
esteses.

Quan dl sol va ésser més alt, la Liseta va veure da¬
vant d'ella, al mig dels aires, un país muntanyós amb
bancs de glaç resplendents. Es veia un palau immens
rodejat de columnates, l'una sobre l'altra. Es veia al
fons un bosc de palmeres i un jardí cobert de magnífi¬
ques flors. La Liseta va preguntar si aquell país era el
terme del viatge llur, però els cignes mogueren el cap en
senyal negatiu.

El que veia era el castell superb, però sempre canvia-
dor, de la fada Morgana. Mai' cap home no hi ha penetrat.
La Liseta ho contemplava admirada quan, sobtadament,
palau, muntanyes, plantes, tot va desaparèixer, fent lloc
a vint altives catedrals totes d'igual estructura, amb altes
torres i altíssims campanars.

La Liseta va creure sentir el so dels orgues, però no
' era més que el murmuri de la mar. Ja estava molt a prop

de les esglésies quan ve't aquí que es transformen en una
flota immensa dé vaixells que passa ràpidament, vogant
a tota vela, per desaparèixer totalment després.
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Va ésser així durant tot el viatge, fins qne van veure
al lluny el país on anaven. Allí les muntanyes eren altes,
blaves com boscos de cedres, amb castells i ciutats. Molt
abans de la posta del sol la Liseta fou deixada pels seus ger¬
mans sobre una roca, en una bella cova, l'entrada de la
qual s'amagava per una alegre verdor de plantes para¬
sites.

— En què somniaràs aquesta nit?, va dir-li el més
jove dels germans mostrant-li la cova.

— Déu vulgui que trobi en somnis el medi de salvar-
vos a tots !

Aquesta idea no la va deixar. Va pregar a Déu que
la vingués a ajudar. Adormida, encara pregava. Li va
semblar que encara volava pels aires, cap al palau de la
fada Morgana i que la fada venia a rebre, bella i resplen¬
dent,, i al mateix temps una mica semblant a la fada ve-
lleta que se li havia aparegut al bosc donant-li fruites i
parlant-li dels onze cignes coronats d'or .

(Acabarà en el número que ve.)
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QUAN VAGIS A LA CARNICERIA...

Quan vagis a la carnicería,
no compris carn d'aquí,
ni d'aquí, ni d'aquí,

sinó d'aquí,
que n'hi ha un bon bocí.

Es diu això tocant a les criatures les galtes, o braç,
ies mans, etc., cada vegada que es diu aquí, procurant
que les paraules darreres un bon bocí, coincideixin to¬
cant-los en una part ben tova.

Tramès per Jaume Farré, de Reus

JO SÉ UNA CANÇÓ

Jo sé una cançó
de fil i cotó,
campanes de plata,
barret de senyor ;

Senyor coronel.
Senyor Manuel,
casem-nos tots dos,,
farem butifarres
de gat i de gos.

Tramesa per A. Adern, de Castellnou de Seana
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SOL DI LUNA

Joc de ft.ens i nenes

OUAN hi ha fang, la canalla fan nn vas amb les pa¬rets no gaire altes i el fons ben prim i el tiren amb
força boca per avall, damnnt d'una pedra, a fi de qne com-
primint-s'hi l'aire" dins, reventi el fons amb sorollós es¬
petec, jugant a qui el farà sonar més fort, un cop cada un.

En anar-lo a tirar diuen :

—Sol di lluna
—Passa forat?
—Sí, pare, o bé,
—No pare.

Tramès per Lluís VilELLA, de Sant Llorenç de Morunys
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(Fundada en 1838)

Drogas
Productos
químicos
Específicos

Aguas
minerales
Perfumería
Comestibles

t
BRUCH,49

(Entre Cortes y Diputación")
Teléfonos, 7 r 6 5.R

(SECCION Qt VENTA AL DETALL)

^'PURGANTE COTIDIANO'
Las Unicas que purgan sin Cólicos

^\oSAS
■> aS*

LAXANTES

PURGANTES
REFRESCANTES

Freciode/á cajsde40Pildoras:A Pesetas
Farmacia BOISSY, 2.PlaceVendôme, PABIS
Las PILDORAS JABONO^ BOISST son las únicas

que se emulsionan en el intestino purgando pocod poco sin cólicos. Sehalho m todàsIm fdrmac/ds.
'WWtWWWWWVWWWWWWW#

ARTICLES PER A SPORT

ft CASA

UIBECAS
Pilotes de futbol
de totes mides
ARIBAU, número 85
Tel. 5031 A.

Objectes d'art, granet
fi amb montura or de
llei, Eibar i Toledo

A. Veciana Olivé
Fernando, 7
(davant Passatge Madoz)
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NíCdiicos
NinÁUSEAS.NtlRRITACIOII

que
Hermoso!

Así se crian los niños que to¬
man leche condensada marca

LECHERA
DESELA A SU NIÑO,
SEÑORA, VERA QUE
GORDITO SE PONE

I Demani^s arreu |
! í

i
= Fabrican! ; =

I J. LÓPEZ LLAUDER |
= Claris, 102. - Barcelona =
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PURGÁNDOSE CON LAS

SALESotnEDUnADEARAGON
SE TOMAN DISUELTAS EN UN
VASO DE AGUA TIBIA EN AYUNAS
Frasco de 10 a I? purgas 3 Ptas
Cajiía TDEAf para Ió2 purgas 0.50.,

A. SANROMÂ
CICLES ¡MWB
i demés
SPORTS

BALMES, 62 - BARCELONA

AMPARES

LEMIC, S. A.

Muntaner, I
BARCELONA
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inaiit^iiràció
ProvcBça, 260 ■
Cottat baixador P
carrer Balmet '
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^PRODUCTES DEL DR. HANS ROSEMANN, DE BERLÍN)

Desiníeciani únic, d'olor moii agradable.
Bacíericida enèrgic, completament inofensiu.

FAMA UNIVERSAL

tima de I
relacionades. . . , . ,

seva composició sabonosa. Evita suors excessius. Elimina mals olors. (Flascons verds, amb
etiqueta silueta inürmera, de 100, 250, 500 i 1,000 grams).

LYSOFORM en brut. —Sense rival per a desinfeccions generals, purificació de l'aire, destruc¬
ció de mais olors, desinfecció d'habitacions y robes de malalts contagiosos. En agricultura, per a
combatre tota classe de paràsits de plantes i arbres. Higienització d'estables, corrals i galliners.
Per a usos veterinaris. Olor agradable. No taca. No irrita. Estalvia sabó. (Llaunes
de I, 4 >f« i 10 quilos, a preus econòmics).

Per a usos personals deu empiear-se sempre ei LYSOFORM medicinal, per ésser compost amb
substàncies més purificades.

LYSOFORM SABcf ANTIStPTfC (Pastilles soltes).—Medicinal i de tocador, de perfum
exquisit, indicat per a persones de cutis sensible i per a la neteja dels nens. Suavitza i tonifica la
pell. El nós nenire I detergenL'

LYSOFORM ELiXIR DENTiFRIC.— tSnic veritable antisèptic de la boca, que evita infeccions
i conserva la dentadura. Produix una agradable sensació de frescura i evita la càrie. No ataca
la brillantor de i'esmait i destrueix l'acidesa de les genives. (Flascons verds d'un sol tamany,
de 100 grams, amb etiqueta verd i or).

KepreiCBtani general: Robert TeschendorL - Barcelona. - Carrtr Josep A. Clavé, 3, pL
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