RECORDEU-HO SEMPRE S!
Sí voleu medicines preparades exclusivament amb productes
d'origen, els millors del món.

Farmàcia Riba]
CENTRE D'ESPECÍFICS
Telèfon 144

Plaça de les Castanyes

Banyoles
Al camp del Banyoles tot
és grimègia. Els dies de treball,
Torneo a la antigua usanza; els
diumenges, fútbol, bolets, atletisme i, com atracció principal,
en Carbó perseguint amb un
paraigues un jugador de fora,
per mossegar-li el melic.
Amb això, Carbó, acabaràs
amb un prestigi més negre que
el teu cognom.
—La setmana passada, jugant a tennis, es perderen tres
pèls dels nou que formen el
bigotito fino y sedoso del flamant advocat «Miss Banyoles»
masculí.
El que els trobi, que els
porti a la casa pairal, que se li
regalarà una cua de caliquenyo
i una capsa de mistos.
—En M. Planes, cada dia
està cantant allò de
Ya puedes comprender,
madame...
Deurà ésser d'ençà que aquell
nano francès concorre a la sala
de ball de la «penya els 8 i
pico.»
—Aquesta vegada dediquem quatre floretes a aquelles
modistetes de can Nabo, que
quan pleguen a les deu de la
nit prenen els carrers per un
«music-hall», cantant a tot gas,
essent la capitana aquella matrona de pes fort.
Nenes, ja seria hora que a
la tendra edat de vint anys,
pensséssiu en amb el xicot.
—Sabem que una nena del
carrer Major està enamorada
d'un fulano del mateix carrer,
però resulta que el fulano en
questió (per més senyes es diu
Martirià) té relacions amb una
nena de Mata.
Vés amb compte, Soletat,
que no et faci el salt. Estarem
al tanto pel que pugui passar.

Per la Ramhlad0l0 comarques
Dels nostres redactors corresponsals

tant temps de fer el pebrot
sota les voltes de la plaça.
Causes ? Ella es va enterar
que ell tenia en cada puerto, un
amor.
—En aquest moment, el
sereno está cantant las tres de
la madrugada.
Fins una altra.
EL VÁMPIR DEL LLAC

CASA DE MENJARS I BEGUDES

A Can Rigau

—La Moda, tirànicament ha
pronunciat, per ara, la seva
darrera paraula i les nostres
dametes elegants ja esgrimeixen una terrible arma contra
nosaltres, que no tindrem més
remei que capitular.
Oh, els vaporosos trajos
de ball, que permeten admirar
una blanca i sedosa esquena!
Bonhome, Quera, Barris,
Gironella... Deliciosíssimes !
Però tingueu pietat, que ja
ens roda el cap
NEURASTÉNIC

BERENARS :: CAFÉS
LICORS DE TOTA MENA
Cort-Reial, 4

GIRONA

Palamós
Els monàrquics palamosins
han perdut la batalla sorda i
ben planejada que començà
amb la vaga del port.
Molt bé, Fàbregues ! Bon
cop de falç !

cae

—Vidal, nena maca, nena
rossa, deixa'l d'una vegada!
No veus que és així, el noi ?
Nosaltres, per tu, ens deixaríem convèncer totseguit.
—Fa alguns dies que veiem
rodar per la vila, un xicot que
ja ha tret la tranquil •litat del
cor de més d'una palamosina.
Diuen que és mestre i enraona perfectament el català,
encara que, asseguren, és
«provençal».

La Bisbal
Atenció ! Atenció ! ! Atenció ! ! ! Senyors comença el
drama en tres actes i quinze
quadros: «La tragèdia d'uns
àngels>. Argument: Res, es
tracta que el corresponsal de
La Bisbal de La Veu de Catalunya, (La Voz de su Amo)
El Matí (de color de rosa)
Baix Empordà (qui t'enten
que es pengi) i El Bisbalenc,
han iniciat una campanya que
fa por de veure. Sectarisme,
sectarisme, sectarisme: fins a
l'escudella en trobem. Es el
mot d'ordre. Elements sectaris,
indignes, mal educats, indecents; i aquí segueix un mané
de paraules florides i hermoses. Total, perquè es va falsificar una fulla per un enterrament. Es varen fer les mil
traves perquè els senyors sacerdots i fins redactors dels

Gràfics

periòdics abans esmentats quedessin contents, varen obsequiar el poble amb un monumental concert de campanes,
i després
d'aquests
grans
treballs...
l'enterrament
es
realitza civilment. Però no
acaba l'espectacle aquí. Manca
la part ultra-dramàtica. I a
l'hora de l'enterrament, tres
sacerdots fiten amb mirades
angelicals (?) el gran nombre
de sectaris—ja acostumem a
usar aquesta paraula—que
feien acte de presència, es
volien col • locar al davant de
la família per a salvar—no els
sacrificis—l'ànima del difunt.
Però el poble, els obsequià
amb una protesta general, i
tingueren de retirar-se no
sabem si amb mal de cap,
dolor d'estómac o mal de
pedra. (Taló ràpid i la tragèdia s'ha acabat.)
—Sensacional ! ! ! El radicals—oh, don Alejandro—s'han
unit amb els reformistes, i el
centre d'aquests últims es titularà d'Aliança Republicana.
Endavant!!! I després hi
haurà males llengües que
asseguraran que els adeptes a
la política d'el caudillo no fan
sacrificis...
—La Bisbal F. C. i l'U. S.
Figueres contendiren en el
camp locil, adjudicant-se el
triomf els propietaris del
terreny per l'escore de 4 gols
a 2. La cosa fou molt aburrida.

Antiga

Casa Creuhet
Sempre últimes novetats

Saló de modes per a senyora
Voltes Rambla, 44 GIRONA

—En Frederic ha donat la
llauna a l'Angeleta, després de
Tallers

aigua calenta.

La casa que ven més econòmic

—Hem de fer notar a la
Junta del F. C. Banyoles, que
molts aficionats i tot el públic
del país de les gasoses veurien
amb molt de gust el debut de
l'equip complet format pel
gran entrenador «Esclop.
•
Creieu, senyors directius,
que fóra la «caraba>, la grimègia
de l'any; n'hi haurià per llogarhi balancins.

V.
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CABRUJA

Ronda

Ferran,

Sols es distingiren les piruetes
d'en Molla, les intencions de
tocar la pilota d'en Mercader
i el concert amb què ens obsequià en Peiró. EI demés,

Puig,

L'ASTRÓNOM

Veïnat i Salt
—A la fàbrica de filats Gassol, hi ha un embolic amb els
del Sindicat Únic i el Sindicat
Local que ningú l'entén. Segons sembla, varen acomiadar
els de l'Únic, perquè es negaren a fer un quart més de jornal, per tal de poder fer les festes de la setmana.
Sort que el Cadiraire té
l'estudi del comunisme molt
avençat, i potser—amb les normes que ell donarà—es farà un
intent de pla, el resultat del qual
costa de preveure.
—Els fanals elèctrics que la
companyia nova ha posat val a
dir que són una millora pel poble, sobretot quan a la mostra
que fan, ja que si hem de tenir
en compte la llum, potser millor que hi haguessin posat espelmes.
El bó del cas és que els
veïns es pensaven al veure la
col • locació d'aquelles faroles,
que d'aquí endavant Salt seria
una cosa així com la il•luminació
de l'Exposició de Barcelona.
—Senyor director de LA
Perdonen si
he passat un parell de números
sense enviar-vos el meu acostumat reportatge de Salt. M'ha
passat una cosa terrible. Figureu-vos que, ací pel Manicomi
varen fer correr que havia mossegat l'orella d'un mosso, quan
en realitat fou el mosso que em
mossegà a mi, però el doctor
Castany ha volgut donar la raó
al mosso i a mi m'han dit muts
i a la gàvia. He passat tot
aquest temps tancat. perquè
ara m'acabo d'assabentar també que de resultes de trovar-se
prop del meu Llit una cadira
que li faltava un barrot, feren
correr igualment amb la intenció
de perjudicar-me, que jo m'havia menjat el dit barrot. En tot
això amic senyor Narcís, no hi
ha res de cert—com comprendreu—si bé espero us fareu càrrec, amb la vostra clarividència
que tot plegat no és res menys
que enveja perquè soc corresponsal del vostre periòdic.
Fins a una altra, doncs, i
mens sana ín corpore sano que
deia aquell!
ALINEAT
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