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LA TUIES 

-De debó no havi~ fumat mai, Uuiseta? 
-Veuru, tant com mai ... alguna que altra pipadeta. IÍ que. l'havia donada. 
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Ruf.ut.. polif .. c:ét¡c:o 
no .. Dland .. I .. solud6n 
de lo que p .. s6 h .. c:e di .... 
c:oo un fiero tibur60 

Entre peRaI Y tertuli .. 
ha caulado .enución 
que en C .. tellddell le 

Ihallase 
un enorme tiburÓn. 
que delpachó a ,arrot._ 

Iros 
un baBista bravuc6n. 
rif,ndo.e de la pesca 
de eaa, butial con arpóD.. 

Se,ún .6rm.. un colc,a. 
y tal vell: Deve la ruón, 
el que h. dado eu noticia 
ha resultado un cuu6n. 
PUCI no hay un hombre 

'capu 
.unque fuera otro SUlÓn 
de matar all un elcu.lo. 
como ~ mat. un r.t6n. 

Yo. lelloru. que no 
'entiendo 

en tan difícil cue.tiÓn, 
no quiero de nin,ún modo 
ent.bl.r la dilculi6n 
labre li el tierto o no el 

¡tierto 
o li h.y eu,er.tión. 

Monstruol marinOI no he 
Ivilto 

ni If, c6mo diablol son. 
.. lvo aquel que UI' en el 

{puerto 
que muri6 de Inlolaci6n 
todo cubierto de brea 
y ne,ro como un tOltón. 

Pero. de 10d'l m.neral. 
he hecho yo mi deducci6n 
de lo de C'ltellddell 
y he aqul mi .0Iuci6n. 

En aqueU .. fre.c .. plaY.1 
e. muy bueno el pele6n 
que le vende. IOl bafli.t .. 
en la mejor condici6n. 

del .lcohol que te 
r entu.iuma 

y te alegra el cora7:6n 
de haber pe,.cado una fiera 
m'I terrible Que el trit6n 
en cuyo calo yo creo 
que con mucha distinci6n 
ha tomado por beluCo 
al publico bonach6n. 

A la Prenu correlPonde 
hacer la avericuad6n 
y decir li he acertaao 
o li el que S01 un melón. 

Ya veia que me preocupo 
de toda la informad6n 
que desde "La 

CRetaeuardia" 
puede Causar .ensad6n 
Si. cambio de tal lervicio 
OI lobra un napole6n 
me lo mandill en lecuida 
que 101 durol bueocI lon 
y recibid el .fecto 
y el .. blazo maehac6n 
de un servidor QUe OI 

felcrlbe 
lentado en el malec6n 
como el neiro que comIa 

~~~~~d~~:e\:e~i~~:ri~n 
~el infelill: tibttr6n . 

Ru1asta, 

pescador de caRa. 
-,.; .. ,.; , , .. ,. 
JUSTA PETICION 

----_ .. 
que la. calJ~ de Llhticl I tr6 muy juntita y lolha 
ut' al mterlor... con una prima luya, q.e 
.. 'F FF F P..N:H.... el morena 1 tiene ur. ojo 
NO ESTA EL HORNO mh ,rande que otro. To-

PARA BOLLOS ~~~. ~~e e::.t!0r~ir.a~~~ 
Anoche, en la ulle de 1101. 

~::m;J:mp~::icl~~o lujd~~ (."."" •• ,.; ••• 1C1C;c:, 
Horno •• rm6 un e1c'nda_ UN FENOMENO OP_ 
lo m', que recular. Con TIC O 
aquella diligencia que r'- Nueltro dilicente co-
rece unl camion eta mar- rruponsal en Gratallop •• 
ca "Ford", (Ior lo r.Splda. no. informa que en aQuel 
Icudieron al lu,.r del .u- pueblo le ha observado un 
celo I .~fl.or Ribi Jde fen6meno 6ptico. Se trata 
de ce tn on iaI del A",;m- de la mujer de Un flbri_ 
tam.:I1~t:. Martln. el de cante de anteojol que ha 
"La. Notici ..... uno que dado a ¡Ull: un muchacbo 
es del partldo federal hil_ que tiene trel piernas, do. 
t6rico y un admIrador de de larc .. 1 una de corta. 
la C.l.hnera. Pueslo un Para hacer estudio • .obre 
POCu de crden. le a 'eri_ el particular, ha .. ¡ido p&_ 

,u6 que el individuo en ra aquella poblad6n. D'lles
cuesti6n r.e habla baT::ja_ tra ,rado ... Ilmphiu y 
do con IU novia, JU'l'.a encantador. col.boradora 
Bollo •• porque la en;on. leñorita Laura Brunet. ........................................ 
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La re.lltl de Iu 

malnilic~nciCl 

OUI-OUI 
XI millor espect.cJ. d, 

S.,ce/on. .................. 
CONCERT 

A DOLO 
APOLO - PALACE 

Cran èxit de 

familia. 
Continuen el. !irnn 
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Se nos h. Icercado un 
t.1 don Urbano Guardia, 
que es ídem. ídem, pero 
al rflvf,l. pidiendo ioterce_ 
damol cerca del lellor Ri_ 
bé. p.,... que no le lel ha
,. lulri, 101 ricores del 
calor. como actualmente. Carmen Fontana 

Tiene raz6n nueltro co_ Marguerida Vila 
de Barcelona 

'''erura 
.er cierta su .firmaci6n 
pelura alruna merlu:ta 
1 tuvier. 1. visi6n 
por lo de la doble vist. 
que produce la emoci6n 

~eun~~~~~e. e~uelae. c~:rd~: i del modern 
Llbticl. ¿Hay derecl!o en I rA BAR I N 
elte tiempo. a hacer ir de en eh jardinl I clorletel 

~~~t~la Ïn~e~¡::~rep:rq~~: GRAN BALL 
no nOI neiarAn ustede. CONTINUAT 

Tot. ~1. dies e~paterr.at. 
lI.it. d~ 1~. .rti.t~. 

PEPITA IBELTY 
.ZOE _ DORlTA 

.n 
LA REVUE DEL 

POMPEYA 



Barcelona, 15 de juliol de 1926 

L'.b&ènci. de l'Amo 

V OLEN menjar peix fretc' Vagïn a Badnlona. 
El •• erviran bé. baratet i al mateix temps, ai 

.algún conegut el. veu a l'citació. es pensarà que 
,se'n van d'caliueig. 

Naturalment. que. com a tot arreu. cal sapigl.lil'~r 
triar el. lloa. 

Per exemple. al Passeig d'en Martínez CampoI, 
davant mateix de la plnan, hi han dues fondes. 
l'una al COltat de l'altra, que IlÓn el. veritables an· 
lípodcs de l' hOltaleria badalonesa. 

En una .hi menja admirablement ... A l'altra, 
val més no parlar.ne ... Peix dolent. mal condimen-
tat, .eTVei indecent .. . 

Un amic nOltre va tenir l'altra nit la fatal idea 
de quedar-.hi li. IOpar. U van portar uns entreme
S08 infernal.: la mantega. rància; el tomàtec, verd; 
la l1onganilS8, seca i dura; el. ravel, impoasiblell 
de ma.tegar, 

Moço? - va cridar el noatre amic, que és un 
refinat deixeble d'en Brillat Sav8.l"in -. Què és 
aque8ta indecència I Això no és pot mastegar! Di
gui-li a l'amo que vingui, 

-De leguida, lenyorl - relpon~ué el camhrer 
sense perdre la calma -. Ara veig a avisar-lo ... 

-Que no és aquí? 
-No, lenyorl Se n'ha !\nat a sopar a la fonda 

del cOltat .. , 

L'elpoaa sincera 

E N un recó de la "Granja Roya''', dues senyores 
enraonen, tot enllamInint-Be convenientment. 

-No vulguis sapiguer el dilgult que vaig tenir 
amb el meu marit quan li vai¡ confessar que no li 
era fidell 

-Però, tontal Per què li deies? 
-Ah I Tu diràsl Crc-ul que jo sóc una d'aque-

lles donel que enganyen al seu marit? 

La promesa pm~cta 

¡;' N J. V" un dels xicots més trempat. de la nOltra 
hona societat barcelonina, està promès amb 

una senyoreta de noble família, i, li no hi ha des
torb, aquest hivern tindrà lloc el casament. 

Cal dir que, com en tot prometatge modern, 
hi ha hagut alg¡'m avenç i mé. d'una conces .. ;o, na
turalment C'J" l'",b lel degudes precaucions, a fi 
de no (' ~J el marrt). 

L'nIt tilrda, en el restnurant Ribal, en J.v .. 
prenia :1 .• pcritiu, qUlln va veure entrtr 1\ la eRr
mina. l:r.t noia molt bufona i eixerida, íntima ami
goA. u lot ;eva fulura ''')''11. 
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CarIaren un moment tots dol. Ella li féu l'elo
gi de la xicota. 

--Sobretot -li digué - és una noia d'un lac
te i d'una disc.rec.ió imponderable •. No enraona ni 
un moment més enllà del què Iet! conveniències 
aconcellen. Es retervadíuima I 

-Ja ho he notat, iai 
--Creguim: la conec. molt bé. i puc aaaegurar-

Ji que és una dona impenetrable". 
En J.v., llaVOri, cregué arribat el moment de 

protestar: 
--Oh I - va re.pondre -, Jmpenetrablel No 

tan com aixòl 

El caMlnent de conveniència 

N o hi podem menys. Tenim de demanar altra 
vegada al gran Tia.ao el prè,tec d'un títol. com 

demanaríem a un amic. a la Rambla. dOI durol 
per anar a veure a les nenes de cii.n Baixa .. 

Era un nC8oc.iant. a qui lel COlIeS anaven molt 
malament. que va trobar providencialment un ajut 
fin.neier a la teva exhaurida caixa, ea.tant ... e amb 
la fill. d'un milionari. bastant lletja. per cert. 

Vuit dies després de l'enllaç. marit i muller eva-

ca~1 ~:èteh:~;i~e~e~ur~;~m:~~j:~ t'hagué. vol- "'-:-~=.,:,,:,,-~~";;'d;;;;;¡";;~,? 
gut per espòs" 

-Una COta horrible I 
--Què} Te n'hauries anat a Amèrica} 
-Pitjori 
-T'hauries fet frare) 
-Pitjori 
- T'haurie. luicidat" 
-Pitjori 
-Donel. què hauries fet) 
-Declarar-me en IUlpen.i6 de pagaments! 

L'hortolà d e Sant Boi 

EL RA TOLl, BESTIOLA UTIL 

N o recordo a propò.it de què, a la noatra ter
túlia, e. va lortir a parlar de ratolin., En 
Sa lvadó, que era el méa "corrido" de la 

colla, va pendre de teguida la paraula, la qual coaa 
vol dir que ela altru companya vàrem callar de se
guida, en primer lloc, perquè quan en Salvador
parlava, en tenia per eatona, i, després, perquè les. 
COte. que contava ell, acostumaven a valguer la 
pena, 

-Els ratolins, dieu, Si no hi ha cap animal mé. 
útil I Ara mateix, vaig a donar-vo .. en una proba I 

Va demanar al cambrer una altra copa de co
nyac i començà dient: 

-Ja fa un. quant. anya, Jo era encara .olter i 
m'e.tava en una penai6 del carrer de Sepú lveda, 
M'havia llevat feia poca eltona i em dispo.ava a 
IOrtir per anar a donar un tomb fina al Paral-Iel 
i fer el vermut en un bar qualsevol, quan, a dintre 
J'elCll.la vaig sentir un. crits d'espant que .ortien. 
indubtablement, d'una gola femenina. 

Ja Il\beu que a mi, això de lea senyores o te
nyorete. m'ha tirat lempre. Miro cap amunt, no hi 

IQueSf nflmero ha Pllllf per del pi. on eatava la penai6 que jo ocupava, veig 
-I veig ningÚ, pujo elC8les amunt i, al replà de aobre 

la ctnsura tlOYem8flVI _ ~ei;o;~~a:~.tr~o~:~ta~1 ~~::n:~a~ J~~1n~~0~oiv:!: 
_ ___ trobo, al rebedor, .ense altra roba que una camisa' 

r 



de .eda, d'aquellel que el fan amb un bocí de 
roba més petit que un mocador de bub:aca, una 
1onnosíasima femella, enfilada dalt d'una cadira. 

-Què li paNa, lenyoreta? - vaig preguntar. 
-Senyora I - em contestà, sense perdre, mal. 

grat el seu altorament, aquelt orgull en el canvi de 
tractament que tenen les dones casades de poc -. 
Un ratolí! Un ratolí que m'empaital Està allí, IlOta 
1'armaril 

No ignoreu que jo. en la meva joventut, he si· 
gut un gran caçador. Amb una fusta que hi havin 
al rebedor, vaig furgar sota l'armari i no trigà. en 
.ortir la bestiola, que vaig aixafar d'un cop de peu. 
La vaia embolicar amb un full de "La Vanguar· 
dia", que jeia, senle desplegar, damunt d'una ca· 
dira, i la vaia tirar al mig del carrer, amb un abso· 
lut delpreci del que dispoaen les Ordenances M'I· 
nicipals. I 

Quan .va veure que el perill havia palsat, la do
na em donà les aràciel i. baixant de la cadira, ~'n 
va anar cap al leu dormitori, ficant·se al Uit. Ja 
compendreu que jo la vaig seguir com un gallet. 

-No li extranyi de la manera que vaig velti. 
da ... - em va dir, un cop Iota els llençols, men· 
tee ;0, banet en mà, m' e.tava a la porta de la 
cambra, et¡)erant el desenllaç del que jo preveia 
acabaria en una aventura amorosa. 

-Oh, de cap de les manerel. senyora I - vllig 
respondre -. En tot cal, el que m'extranyaria. 
Rria de la manera com anava voatè de.pullada I 

--Ea veu que él molt de la broma, vostèl 
-Ja ho crC(:1 
--El marit també n'él moltl Miri ai n'és. que li· 

vui, quan se n'ha anat, m'ha dit: "Com que aqueat 
matí no vull que surtia, perquè tornaries a les dues. 
com acostumes, i jo avui vull dinar aviat. et deixo 
1a roba tancada a l'armari i m'enduc la clau l'' I 
per aquelta ra6 ... 

-Veritablement, el leu marit ho és molt, de 
la broma, però jo, si vostè m'ho permet, també 
n'hi faré una, de broma, a n'aquelt senyorl 

--Com? 
-Tallant.li un vestit. S6c sa.stre·modisto .. , A 

veure ... permetïm .. , Ara li pendre la mida, Oh! 
La cintura I Admirablel I les cuixel! Magnifiquesl 
1 ela braço.! Opulental I això I I allòl I allò alnel 

No cal que vos digui que el ve.tit que li vaig fer 
a la caaadeta e.pantadiça, li va agradar molt, i a 
mi. potser encara mé •. I encara direu dels ratolin.1 
Mare de Déu I En ma vida he vist una belt:oleta 
mél útill 

Arth\D' de Clarian 

LES DONES D'AVUI EN DIA 

QUAN el lenyor Pona va arribar a calB de la 
leva amiga, damunt del paraigüer hi havia 

• . ,U";, capell de palla que no era el seu, 'Iin· 
dra Vlllta , va pensar. I va seguir corredor avall, 
amb la franquee de l'home que té sempre a la 
butxaca le. c1aul del pil que paga ... Però, al men. 

LA JUIES -, 

.J UA .... --I-IITO. 

-Vol creure, Lluí., que aquests ball. mooernl 
no m'acaben d'entrar? 

-Bé, él la falta de COIhan, Si vostè ballés amb 
nú cada dia, de seguida li entraria. 

jador no hi havia ninaú. Alaaló, tampoc. Des d·a· 
questa darrera habitació, va sentir una conversa. 
que ell de.enrotllava al dormitori, entre la leva a· 
migueta i un deKonegut: 

-Et juro que tu etl rúnic! - lOapirava ella. 
-I aquell.enyor que ve a n'aquí de tan en tan? 
~ un amic de la meva família I 
-Tot el que vulgui.. però em sembla que li 

Ien. ma .... interè .... 
El que va leguir de.pré .. jo no ho puc explicar, 

perquè no él expreuable amb signel gràfics, Cetl. 
dria. o bé una placa. de gramofon, o un aparell de 
galena, i jo no dilpolO ni d'una ni d'alna coaa, 

De puntetel, sense fer .oroll, el senyor Pons C8 

va treure de la butxaca un carnet, escrigué uns 



mot. amb l'estilogràfica, arrencà el full i el dei:zà 
damunt del capell comprometedor. Després sortí 
del pi. i tancà ligiloeament la porta. 

La lletra deia així: 
-Cavaller: Sigueu qui sigueu, jo vos dMafio. 

M'heu enganyat amb una dona que jo pago, i tinc 
dret a una reparaci6. Dilluns vos espero, a le. deu 
del mati. a Le. Planes, damunt del runel." 

I. el dilluns següent, quan en Pons va arribar a 
Les Plane .. veié un Krup d'unes vint·i.cinc perso. 
n.es que s'estaven esperant ... 

-Perdoni - digué a un dels empleats de l'e ... 
taci6 -, Que sap qui són, aquells senyOR que e ... 
tan allí, damunt del túnel, amb aquesta cara tan 
seriosa) 

El funcionari es va davar a riure. 
-No me'n parli - digué - que això és un 

vodevil d'en Santperel Figurïs que un senyor ha 
desafiat a l'amant de la seva amiga i, com que en 
tenia vint o vint.i-einc, tots s'han dat per al· Iu· 
dit. i l'estan esperant ... Res' Que el que avui es 
&,asta quartos amb donote., cregui que ês un xim. 
ple rematat .. , 

En Pons, davant d'allò, va optar per agafar el 
tranvia i entornar-se'n cap a Barcelona ... 

A. de C. 

Re1kx;6, 
-Ara ja em puc cuar sense por, perquè ja té 

què és això de la nit de núvi .... 

DE LA MATEIXA MANERA 

E N una botiga de queviures del carrer de Va
lència, va pauar l'altre dia un cas d'aqueU. 
que, per força, té d'êMer relatat en le. co

lumnes del no.tre barrilaire setmanari. 
Era al matí. L'establiment estava ple i va en

trar una xicota que duia una criatura al. braços. 
E.. veia que era una mainadera que venia de fora. 
Com que en tenia per una bona estona fins que la 
despabr.euin, es va sentar damunt d'una caixa de 
gaeeoaes i va esperar tranquil-lament que li toquê .. 
el torn. 

En aquestes, va entrar una dona alta i arOMa 
que. veient a la noia que es cansava d'esperar, di
aué a l'aclro&,uer: 

-Apa, apa, despatxeu de pressa a n'aquesta 
nena I Que no ho veieu, que té una criatura) 

El dependent va alçar els ulls: 
-On la té) 
-Aquí, damunt d'una caixa de Kaseosesl 
-Ah I Així, passa com fa quinze dies'· 
--Què V(l. panar, fa quinze dies) 
-Que una altra dienta també en va tenir una .. 

de criatura I La feina que vàrem tenir. per c6rrer a 
la recerca d'una llevadora I 

El senyor X 

L'F.SPERITISME 

A C8. la senyora Carme, una jamona que feia' 
Ironar i ploure, feien esperitisme. 

-Vingui, Rafaletl - diKUé la .enyortt 
Carme a un amic -. Li agradaral Farem parlar 
la taula I 

-La taula! Val Què vol que ens digui !.1 seva 
taula"} Si almenys fes parlar el seu llit! Llavor. 
sí que en sabríem, de cosesl 

F.OrroUa. 

MAL DE QUEIXAL 

J- A Fifí - cinc anys - va veure l'altra nit .. 
des de la galeria, un gatet que empaitava 
una gateta, ca.a què, com és natural, va 

excitar d'allò més la seva inFantil curiositat, 
--Escolta, papà, - diKUé a l'autor dels seus 

dies -, Per què aquest gatet manega al daten a 
n'aquella &,ateta) 

El pare, no sapigué de pr:mer antoJvi què re __ 
pondre, però, després de rumiar un xic. va trobar 
el de.lJoria:ador, 

-Té maT de queixal, pobret. i. per fer·se Pft-
asr la ràbia que això li produeix, mO!W"Ka a )a ca
tetal 

-Ai, ail Sí que és dolent I 
Pa ... ren uns dies, i jo no aé quina e.cena devia 

.orpendre la menuda, perquè en llevar-se i fer t'41 
seu papà. el pet6 matiner, li preguntà: 

--E..co1ta, papà I Que ja t'ha ousat, el mal de 
queixal que tenies aquesta nit) 

K, Parró 



HISTORIETES PER EL TE 

íJ A representaci6 ha acabat fa un moment. 
l....J Cada artista penetra en el seu cameri. 

La tourn6e va vent en popa. La compa
nyia pan'sina és rebuda quasi triomlalment en to
tes les poblacions russes que visita. 

En el quartet de la dama jove, se senten sospirs 
i paraules confuses. 

Després un silenci i una sambra que s'escorre. 
Un altre silenci, Uns copets a la paret mitjera 
que separa el camerÍ de la dama jove i de la ca
racterl$tica. 

-Què vols, nena? 
-Escolti, donya Maria: trenta mil rubles, 

quants francs s6n? 
-Vint-i·cinc! 
-El porc! Aids es trenqués una cama! 

En els salons de la vetusta marquesa de B. 
Ella i el bar6 de N. conversen sen tats en un re

c6 amable i poc concorregut, dels seus bons 
temps, d'aquells temps en què també ballaven i 
tenien il.lusions ... 

Els músIcs atabalen, 'mb un shimmy lnsupor
table, com tots. 

Les parelles evolucionen lentament, en un rit
me misteri6s, càlid, sensu~l. 

Els dos vells parlep, miren, observen els movi
ments de les parelles. Ell, sobretot, sembla com 
encisat. 

-1 doncs, bar6, què mira amb tan d'interès? 
-Res. marquesa. estava pensant que amb a-

questa mena de dances modernes. no sé com s'ho 
lan els músics per compendre quan les parelles ja 
estan llestes ... 

En el sal6 dorat de la "Granja Royal".' 
Una joveneta i la seva mamà seuen en una tau

la, prenent el té. Davant d'elles, un senyor impe
cablement ve~jt. calat el monocle, té fixa la vis
ta en les ~ames de la gentil joveneta. 

La lald,lleta d'el1a, curta com un pn'mer petó. 
deixa contemplar les més subjugadores i atracti
ve., belleses. 

El senyor no perd el temps. Els seus ulls bn'-

l1en com dues boles de vidre. El1a està neguitosa. 
Se li enrojolen les ga/tones, estira avall, tan com 
pot. la diminuta laldmeta .. 

Els ulls d'eJl segueixen fixos en un sol indret. 
Per li, 1. mamà, empipada davant de tanta in

sistència, s'aixeca i discretament indica 3: l'im
pertinent: 

-Consti que el que vostè fa, no està bé; no és 
de cavaJler, això, no és de cavaller ... 

-Ni allò tampoc, senyora, ni allò tampoc _ 
respon el1, senyalant amb la vista els bells pano
rames que des del seu seient es dominen. 

-Em vols creure 8 mi, Ricard? Fes el favor de 
tirar els estors dels balcons del teu xalet, p~r en
tregar-te a certes expansions. 
-I això, per què? 
-SenÚl1ament.' en Bonastre, que com tu ja 

saps, té el xalet davant per davant del teu, cada 
tarda, de quatre a cinc, et veu a travers dels es
tors, com jugueu a "Iet" amb la teva senyora ... 

-Ja t'has deixat enredar per aquell plaga d'en 
Bonastre! ... 

-Vols dir? 
-SI, home, sJJ Precinment de quatre a clnc, 

no s6c mai a casa! 

-Papa, papa, expliquem una història de ban
dolers .. 

-Doncs, ve't aqul que una vegada hi havla un 
banquer i un ministre que eren molt amics .. 

-1 què més? 
-Oh, res més ... 

A.I registre clvil: 
Omplerts tots els requisits que ordena Ja llei, 

el senyor Duran, del comerf d'aquesta pIafa, que 
acaba d'inscriure el primer fjJ1 seu, agafa !a plo
ma per firma, !a ful1a. 

L'home, orgullós, ple de satisfacci6, firma, a;%J 
com si sjgués un xec: "Duran i Companyia." 

L'home, realment, és un animal de costUnll, 
però, a voltes, ds també un vident.. 

LAURA BRUNET 
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COSES DE TELEFONS 

E N un cartell anunci que hi 
ha clavat a la Central de 
T elèfonl del carrer d'Avi. 

ny6, e. pot llegir, .upoMnt que el 
que hi vagi en Ñpiga: 

"Jnltalacionel últimamente rea
lizada.: Nuevo. cuadro.: 14, con 
un tolal de 1 O I pOliciones." 

Ja veu donca. en Rafel. el man. 
cu, que en aque.ta món encara hi 
ha molt per apendre, 

V, y .. treta 

LA FEMENISTA 

Q. ENTIT a 1"'Ateneu", entre 
'-' una literata i un popular 

reporter: 
-I vo.tè éa femini.ta. senyo· 

reta~ 

--Sí. senyor I 
-I, per què} 
-Què vol que li digui! Perquè 

tot lo del. home. m'agradal 

B, Arbet. 

LA RASPA MODEL 

E L llenyor acaba de .opar ¡, 
tot ¡¡caint el "Cicro", co
mença a pendre el cafè 

que li acaba de servir la minyona. 
Bon cafè. E.. pot ben bé com

parar al que ae~e.ixen al "Ro
yal". El llenyor, que é. home .in
cer, ho vol reconèixer en alta 
veu: 

-Antonietal 
-Mani, el .-,oyoretl 
--sap, que aquest cafè avui é. 

molt bo) 
--JVIiI1or que el. altre. die,) 
--SL noia I I molt mél fort I 
La minyona reAexiona un mo

ment i, al final. contesta: 
-Ja sé el que deu haver e.tal: 

diatreta. li hauré temt el meul 

------ -- ---- -=-_ - _ f 

K. Briol. -Sapa qua podrie. fer, Joan? Fregar-me 1'''halI''t 

LAcïNl1JRA DE VESPA 

Q- UAN en Ramon e. va enamorar de la Mar. 
¡uerida, .. promeu. .eduïa. més que per 
.. formo.ura. per l'emelteaa d'aquella fi. 

(fUra armoniOM i ondulant com una serp enciaa. 
dora, Mé., ail aliò de què la dona buaqueu·la prí. 

ma, que de irona i bruta ja R'n fa un cop e.tà ca • 
.. da, va resultar, en lo que al primer fet e. rde· 
reill:, una veritat inconcuua, 

I en Ramon sentia tan més que, al. act meso. de 
caaat., la .eva dona, aenle anunciar maternitat • 
pa.sé. del •• etanta kilo .. quan que l'estimava for. 
ça, Més, Déu meu I condemnar a un home que e. 
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-Voli que enl tirem al mar? 
-No, que la mama vigila. 

-Bé, no hi fa ret: com que IOlament ena veurÀ el. capi ... . 

casa amb una beutat de quaraM8 cinc kilol 8 IU
portar un auament de pel del cinquanta per cent, 
en un x.ic. més de mig any. cra massal En Ramon, 
qu~ ,havia. e.tat, de .olter, un gran aportman, co
nellu. un cltcel.lent medi per a evitar Ja pernicio
la acumulació de masses adiposes: l'exercici. Però. 
com convèncer a una xicota casada de poc, de que 
faci cada dia ,i. kilòmetrea a peu) L'amor, fèrtil 
en recurloa. li luggerí una enginyosa estratagema. 

Al dia següent. la Marguerida rebia l'anònim 
que segueix. fet pel lleU propi marit. amb caràcter 
de lletra di.fressat: 

"Senyora: Son eapò, l'enganya. Si vol adquirir
ne la prova, elti¡ui demà a lel lrel de la tarda. da
vant de la cala número noranta del carrer de Mun
taner. Una amiga," 

La Marguerida féu ca. de l'aví •. A trel quarts. ja 
feia la guàrdia al punt indicat per la pietosa amiga. 
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-Això de 1. radi té coses molt eMranyes. A
bana no teuli. tel, i ..... juraria que sento alguna 
cota ..• 

El seu marit arribava al, poca moment .. el ciga: a 
ta boca. el butó IOta el braç ... On e. ficarÀ ~ _ 
penià ella -. Però en Ramon seguia carrer a
munt ... Deu anar li algun xalet de Sant Cerva.i ... 
I el .eguí. A vuit metre. l'un de l'altre. pujaren 
tot el carrer de Muntaner. traveeaaren la Bonano_ 
va, el carrer de Craiwinckel, descendiren per l'a
vinguda de Ja República Argentina cap li Barec_ 

------- --- -

=- - - I 

lona ... i en Ramon. en arribar a la Plaça de Cata
lunya, prengué el camí de cala, seguit !empre per 
la seva muller. amarada de luor i reventada de 
caminar ... 

AI dia següent, durant el dinar. la Marguerida 
reflexionà ... L'aví, rebut era una calúmnia, o bé el 
leU marit, aquella tarda, per una coincidència qual. 
sevol, no havia pogut trobar a la seva còmpliç a la 
cita. A quarts de trea, s'arreglà i aortí al carrer. 

La Marguerida tornà a dubtar. "Si el seguí •... ) .. 
Per fi, et! decidí, El recorregut e. repetí sense la 
més petita variació ni incident de cap mena ... 

J això paMà vuit die. seguits, i al cap d'ells po
gué ella delCobrir la suposada culpable ... Aquella 
nit, quan en Ram6n, en ficar-se al llit, l'abraçà, 
veient que el tractament li havia fet perdre cinc 
kilos, li confestà l'eltrata¡ema ... 

La muller, contenta de veure's retornada a le. 
folle. carícies de l'espòs, perdonà i agraí. Però. 
més pràctica i comerciant que .on marit, al dia se
güent feu insertar aque.t anunci a "La Vanguar
dia": ~, 

"Cintura de veapa. 
"Una senyora que ha curat radicalment d'una 

obe_tat prematu"" sense medicinee ni tractament 
especial, ofereix c.omunicar el procediment gratui
tament a tothom que li faci la demanda. Enviar 
una peueta en segdls de C.Orreu per a franqueig 
i de.pese., a "j, I., nista de Correus ... 

I, damunt d'haver tornat a regnar la felicitat. 
I. llar matrimonial. en Ramon i I. Marguerida, per 
aquest procediment, feren un8 fortuneta, 

AL MERCAT 

A quant, aque.t. musclos) 
-A quaranta, 
-Són canl 

-No ho creaui pas I 

Van Tresca 

-I a més, no s6n pas gaire fresc. I 
-Però, eseolti, senyora, li sembla a Vostè que 

amb la calor que fa en aque.ta plaça, puc fenir jo 
el musclo ¡aire fresc) 

VOli Bent 

BONS DEIXEBLES 

E N BMer, banquer jueu, feia l'el-Iogi deli 
seu. fill •. 

-El rran é. molt lle.t, peró un xic mal
gastador. Li dono vint duros c.ada mes i, cap al 
dia quinze, ja no en té cap. En canvi, el pet't, mai 
~asta més enllà de sis duros, dels dotze que li 
dono .. , 

-I. què en fA, del. altre.) Se'ls guarda? 
-Ca, noI El. deiu al seu germà gran, amb 

K. Prltxet 



ALERTA, MINYONS! 

En aqultstl Seccl6 hi publicarem tots els CONTES 
qu. alt'ns ItllVJ;n propis d'ésser contats I les "ltlles 
1fICrOaes dit quirue Inys pl!r amunt i que siguill di,. 
nits d'ésser cone,uts pels blrri/,ires lectors de LA 
TUIES, D'lquests contu, Itn premiarem un cada 
número, amb la respectable quantitat de "deu pe
IIt .. •• cobr.bles en la nostrl Administració o per 
,;r postal als que visquin lora de BarcltJonl. Aler-. 
tl. dOllCS, i Ipretlr r¡pitl 

PER ESBRINAR LA VERITAT 

E SCOLTA--diru~ un mat! la lenyora de Put. 
al .eu marit -, T'bai, de confes .. r una cosa 
horríblel 

--Qu~ p .... ? - demani, .n.i6s, el b6 i ,r ... 6 
lenyor Prat., antic comerciant en bateria de cuina. 
- Em ju,o un peil: que t'h .. tornat. bar.nar .mb 
1. minyonal 

-Rel d'ail:bl El no.tre honori El no.tre honor, 
Felip, estl deshonrat I 
--Qu~ dius? A veiam, explica't, el:plica·t! Ja em 

.ortirla amb un conte del. teus. A lo millor, h que 
1. ROllura ha dit que et tenyies el cabell i que t'han 
contat que jo vai, a ¡"'Aldzar" amb aquells amics 
de Sabadell ... 

'L.. senyora de Pr.t. l'interromp!: 
-El que vail" • contar-te, espb. meu, is mb se

ri6a1 E. horrible! Firura't que .1Ia atemptat ver· 
1"0nyOllment al meu pudor i que encara no s~ • qui 
dec acuur ... 

Don Felip va fer un salt. 
--Que han atemptat contra el teu .. ,? Perb, re

contr.buíal Com dimonis ha sirut, ail:b? 
Dony. Pepit. esclatl en plora. 
-Ara t'ho contar~! Recordaris que d.rrer.ment 

vas convidar al. teus amic. de "Caçadora" • pUllr 
dos die. amb nosaltres al vedat de M.sc:aio .. , 

-En efecte _ re.ponru6 el .enyor Pr.ts-! 
van venir en PUle, t'Albert, el doctor Pujol, el te
nyor VidaL., 

r 

-Doncs, b6: ve't .qul el qu~ va oc6rrer: dOlo 
tres dies desprb d'.ixò, jo eltav. a 1. meva cam_ 
bri c.nvi.nt-me de roba ... Em trobava en el pre
ds moment de treure'm I. carni •• i, ve't .quf que 
l'extrem inferior se'm v. en,allUr amb una .,u11a 
que duia al cabell,., 

-Aqueat. mania que teniu lea doncs, de no treu
re-vos ell adorno., ni per despullar-vo.t 

-Permet-me, que ara ve lo terrible! Mentre jo 
em debatia per delÍer·me d'.queU. mena d'empre. 
.onament, .l,ú, aprofit.nt-.e de l'estat de c.ptivi. 
t.t en qu~ Jo em trobava, se'm va .costar i pronun. 
cil aqueat. motl ,rollers: "Alça, Manela, quiM 
xambat" 

El .enyor Pr.t. v. eletatar a riure, 
-I, en I. veu, no 'Il.' recon~iJ:er rel? 
Danya Pepita cOntlnul: 
-Ab.olutament reL Mentrea deia ai ab, aqueU 

home mal n .. cut "a palllr dolçament el p.lmell 
de la ml pel nai:!r:ement de lea meves ... Per. no o· 
rendre el meu pudor, em permetrl. que llenci un 
'nl... Quan, per fi, jo vail" poruer deafer.me de la 
camisa Q.ue cm lli,.v., l'insultador h.via de .. pare
,ut, dei unt una taca Imborrable al meu honori 

-Perà, escolt.t - interrompí don Felip, 
-Deix.'m finir, Em va sembl.r si l'.ccent cra el 

d'en Puí" Ullnt de lea .rmes que D~u enl ha do
n.t: l'encll, la coqueteria i la seducci6, vaig atreu
re'l a una dta, per. fer-li confessar la falta i ven
jar-me de la lev. poca vercony., Una nit, •• i, o
brir_li I. porta de ta meva c.mbra. 

El ienyor Prat, donl un llIt, 
-Com! Com! 
-Tranquitltaa't. Tenia un punyat desota el col-

xf, I els lospira de pl.er que .embll arreucar-me 
l'abraçada d'en Puil", no eren mfs Q.ue un. com~dia 
ben representad •. Quan el val, veure ben di.posat 
a conre •• r, v.¡g dir-li "Bf; ar. confessa que tu 
.. , ~"er ci que va entrar l'.ltre dl. a la mev. cam_ 
bra mentre jo em Cln"ia.,. la c.misa ..... Pera eU 
em va relJ)Ondre -un "Qu~ vola dir!", tan e,túpida
ment sincer, que no .ail" dubtar que jo m'bavi. en
,.nyat .. , 
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Don Felip CI va palsar un mocador pel front, 
un .ic per a tiaUllr la luor, i un .ic per a veure 
ai no havi, crelcut. 

Donya Pepita continuA: 
-El meu dubte recai,u~ damunt 1"Albert. Di.

pOlada • venjar el meu honor, vair fer ¡¡ual que 
amb en Pui, ... i el resultat fou el matei.1 Indub
tablement, l 'Albert era innocent! Succe .. ivament 
pasuren per la mateju prova el doctor Puie i el 
.enyor Vidal. sempre amb relultat ne¡.tiu ... 

El .enyor Prat. e.datl: 
-Pere}, :r;impletal A veure ai e'l\ deixarh per fi 

enraonar! Si el que va fer-te aqueUa broma inno
cent, vair E .. er jol 

DonYI Pepit. ell:halà un profund lospir. 
-Ai, i quin pn em treul del damunt, upòs meul 

Desprb del fracb de lel meves pesqui,cl, creu
me que ja començava a loapitar del x6fer i del por
ter!. .. 

DE LA RAMBLA ESTANT 

A 
la terra ..... del Continental, un jove pren un 
aperitiu, quan .e li aco.ta una jamona, ja bas
tant avariada. 

-D~u lo ¡uard, Carlet. I 
-D~u la pard, donya ea.ilda¡ 
-E.colti, Carlet., ja up que té molta barral 
-Iaim? 
-Volt~ va dient a tothom que m'ha Cet un pet61 
-No e. preocupi, .eoyorat NilllÍl no .'ho creu, 

encara que jo ho a .. e,uri t 

Tit H.U. 

EL PACIFISTA 

Havfem arribat al Paral-Iel i, davant del "Fo
lie.", do. individu. anaven a pinyet, 

-Que no ho veu? - va dir en Bonjoc -, AÍJ[b 
h intolerable I 

S'hi va apropar i comenp. a repartir cop. de 
puny, amb tan d'encert que, poc. moment. duprh, 
la baralla. .'havia acabat, Del. do., l'un, rajant-li 
Un&' del nal, .e n'anava cap a Montjuïc, i l'altre 
cap a Iu Dret .... ne., mil coÍll: d'una Cormidable pun_ 
tada de peu que e! meu padfic amic li havia donat 
a la part baixa de l'elQuena, 

Sense donar importlncia a ço ocorrelut, en Bon
joc torni cap a mi, i 'fa .e¡uir dient: 

-Com ja li he dit, .6c un ardent defen.or de! 
pacifi.me,., Crelui que no comprenc com hi ha lent 
que u bar.lla com aque.t. do. perdulari. que, .i 
jo no intervinc, qualsevol up on haurien arribl'tI 

&W_ 
Conte premiat en el número psust; 

EL PAPER DE L'ACTRIU 

FJ.l •• - Mare de Déu, quina cosa m~ "" 
irany.! Volen creure que • primer cop d'ull 
m'havia semblat 1m home? 

• 



-No, no, tinc por, tinc porl Diu que hi ba 
molta tiburon .. per aquí I 

-No .'ho cregui, tontal Això ho diuen algun. 
homes per preuunUr ... 

LA NOVA MINYONA 

L A senyora Farré., després dïnterrogar so
bre lea seves aptituts profemonals, a la 

noia que li acabava d'enviar recomanada 
la carni.era de la cantonada, li digué: 

--Eacolti: i per què .c'n va anar de la cala on 
servia) 

-Ja veurà - respongué la minyona amb un 
aire un xic conf6~: per qüestions del servei! 

-Bé, ja ho .upo.o, que aeria per qüestiona del 
servei I Però, pot precisar-me-le.) 

Cada vegada mé. turbada, vermella fins a la 
punta de le. orelle .. la noia .'explicà: 

-Li vaia a parlar en confiança, senyora. Jo 
havia aervit aempre a famílie. modeste., però hon
rade., mentre. que la meva darrera mestressa, la 
senyora Burgal... 

-Ah! - interrompé la aenyora Farrés -. Es 
veritat. Em aembla haver aentit, en efecte. que ,,
que.ta ICnyoreta Buraal era una ... entretinguda ... 

-Això mateix, aenyora. I jo no eatic habituada 
a aervir en case. així. .. 

La ICnyora F arrH, espota legítima de don J oaep 
F arrés, de la ra6 .ocial "F arré.. Puigdengolal i 
Companyia", importador. directes de bacallà i ai
milan, havia viacut aempre en una atmòBiera de 
ca.tedat i de virtut. La nova minyona lortia de 
aervir de casa d'una dona lleugera. 

-$ens dubte _ va pensar la meltressa - a
queeta xicota, que ha vist i aentit el vici tan de 
prop. déu eapiguer molte. COICS eurioICS i intere.
santa de sentir ... Si jo la Ilogué .. certament que 
quan no tingué. rea que fer podria tenir confidèn
dea divertide .... 

Però el ICnyor F arrés. en qüeltionl de morali
tat, era rígit fini a r extrem. 

Quin. reprotxel no li hauria fet, li sabia que la 
nova minyona .ortia d'un lloc de tan equívocs COI-
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tuma! Aviat la aenyora e. va convèncer de què el 
aeu progeele era irrealitzable, 

--Certament - començà, volent amagtl.r el 
veritable motiu de IOn refúl - vostè em aembla 
que té bones qualitats ... Però, no ..; ai aquí eataria 
prou bé! 

-Ai, ai! Què vol dir) 
-Vull dir. fiUa meva, que tal vegada trobaria 

que aquí hi ha maase. rigorisme, que el treball era 
mana pesat... . .. ~ 

La minyona, d'un aire contrit, abaixà eh ulls. 
-Sento que la aenyora no em vulgui pendre ... 

Jo li aueguro que l'hauria lervïda bé ... Aqueata 
por que té de què jo trobi el treball mana pesat. 
cregui que no hi ha per què. Ea cert que a l'altra 
casa no exï.tia altra meltrena que la senyoreta 
Burgal. però el aeu amic oficial, el senyor Farré .. 
hi era tan aovint, que per a mi resultava com li 
hagué. de lervir a marit i muller ... 

--Com ha dit) - interrogà, ansiosa. la me~ 
trelSa -. Com ha dit que el deia l'amic oficial 
de la .enyoreta Burga)) Farréa) 

-Farré.1 Sí. aenyoral 
-I quin tipul té, aqueat senyor) Que éa Ull 

d'alt, primet) 
-Això mateix ... Es diu Joaep ... Crec que fa ne

gocil en bacallà. en un carreró prOp del Born. E..
tà a .. ociat amb un altre aenyor que e. diu ... com 
es diu>". Ah. aíl Puig ... Puigdengolas, Ju.to ... 
això! Farréa, Puigdengolas i la companyia ... 

Marcel Terra 

-No, no: no e.bC per bromes I Des de qua 
prena l'EROTYL, em fu cansar m .... 1 

IN !:,~!I!!~·~;~~~fg: I 
que .lg8n 8 tot .ltre tractament. 

hnda n fenxròs ¡ de/all: All de Sani Pere, 
60,Iarm6cla del noctor~. DUTREM, Barcelona --_ ......... _ ...... _---
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A !:~[¡ta r:o~~ ·'t!:~¡i:.1 Bo:~:~~;·· dUe~ • • • 
:f~~m~re:i:~~~~: È~u.ne~;o;·~ee.:Y!: A :~E~o::l!o':n"~: ;~~:~'~~i "!l:lt:i 
veu Que el auta la plata, amb la diem que el prot1lonilt. *" l'Ort ... 
qual ' cosa, i .~b en Boix, que ara supose.m que ja en tindran prou per 
f. de remena Clrere, d'aquella cua, anar-hi, perquè cosa que r.cI en Ca_ 
b ,clur que aniran endavant i tor_ .imir. éa èxit Ic¡¡:ur. 
natan el. ttmp. ,Iorioaol dels temp. Ahl Em descuidava de dir que el. 
a vesaar. autors 16n en Toro I en Paio. 

De manera que e. pot dir, 
parlant d'aquests dOI autorl: 

-Toro? Pa .. ol No hi vull bro. 

De nenes maques n'hi han una co
lla, cntre elles la Cairetes, que ,'ha 
eanNt de fer de 8orlat •. Ja ho deia 
jo, que aquell ofici no feia per ella. 

~:í~è ~rIOu'1:,i·e.':'lOI:~~~ee:c:~~~: Que vinCllio el. picadonl 
.e~laJ I que n'b, de bufona, aqueÚa 

[mel, 

c.tlatu .... ResI que .i eUI vol, jl ho 

;!fx,I:.ei:n ~ei~o~~~ 11 q~~ee~~I~~I~~~ A ~e~~:~~ :~~~ ~~~~il~~ ::~tdl~:: 
llur., erAcies a D6ul patza entr.del i localitatl per al tea-

. T6 un po .. t molt .eductor, tre del "BOlC", 
I una boc. petoner.... La Pitet .. dona dilcreta, 
que te'n diria de COles, diu que el mateix rari. 
oh, cri.tur. encileral per veure li • ca .. leva 

el IOfert "corrido" bl VI. 
E L benefici de li Salud Rodrl,u.u 

men~1 ~~~~~~~":'c~r~idoÏ~¡¡:'?ï!:~~:: UN. tal le~yor Emili Francb, va 
lonina. Al popular teatre "Còmic", pU,~ar al Pl' que en JOln Ub.ch 
no .'hi cabia, Per la ¡entil inthpret t6 a II";Imoble ... enyalat amb el n4-

~:r"¿:ero;~~~~~~~;~t~:"~e~~~~ :~: :eí: d~~~~uf:!d::~~er b!~r~d!an~.~ 
menat¡e .... I, a dir la verítat, que 6s Sans',en OCIIIÓ en qu~ elll?¡lter er. 
una noil que ea mereix aUlI i moltel fora I, quan aqueat va arribar I Ic'l 
<O'CI mho trobi dini de ca ... evl, l'lrmi. el 

A tot aixll, es:t'? en ple i.tiu, en :c:ibarri ~onle¡Ü,ent, 1mb la nat.ural 

~~~~6:!·~~~:~r~ 'd~~:~a~~v~:~~'ur~: :ltre:i::n~~~ d:u:r~~~~nd~~~u;t aita~: 
un xicot que en .. p i, a mh, t6 el ca .. OI al dl.p.ensarl del dl.tncte, 
talent de rodejar_les de nolea frea. . I, sabeu qUI en t6 la culpa, de tot 
ques i boniques com una ro .. , COli alxll? 
no ¡aire corrent en aqueatl temps. La portera. 

Al P" que en Su¡ra&e. porta, Perqu~, a qui le 11 acut, 
"Oui·Oui" i "VU.Vel" ea raran en el temp. que citem I>IllInt, 
quan l'obri l'E.POlició i amb la cri.i rinanciera 
que a Montjuic van comen~ant. deixar que puj61 el Francb? .......... -.-.-............. _ .................. , 

para irrigaciones higiénicas 
Antiséptico no tóxico,. 

antileucorreico, cicatrizante. 

S'~~inlut:~::'~t ~~e r:;r:::!;:~i::; 
mitja hora. més tard que aba.na. 

Trobem molt b6 la iniciativa. 

Pui, en lortir de teatre, 
ara, era maiA. aviat 
per a.nar a veure Ja Nleve" 
del carrer de l'Hospital. 

L'Afllrtll Pobr.~ ... 

PA T I BLA I. 
Tol home de bon paladar, 

. ha de concórrer al, 

PATI BLAU 

on hi trobarÀ elt mi1Ion 

Cafi-fll~brll-UlrflCl·lmlfl~1 

los Once Puertos 
El, millor. mobl •• i li ml, bo", 

pr.u, IU V'II'1I li lJ.rg~ plu.o. 

RONDA SANT PAU, 59 

Aal/inea - Afoni. 

Ronquera 

Venda: 

SEGA LA ; FARMACIE9 



MAlSON MEUBLE I Mont d'Or M8ubléB 
(VERDURA) (VERDURA) 

Canoer de Barbarà, 27 Porta de Santa MadroD&, 6 
... ac ... ., ol co.tat d_ T_tr. Or<r; ......... ... 

Tetfon .'ln - " T·tHon 41168 - 11 

Cran comoditat - SaJetes de bany - Telèfon privat 
Ventiladon elèctrics - Habitaciont a 5 plet. - Reterva 

abtoluta. 

::l=!d:è~:¡:b~:o~ ~ci~ :Ot:r: Eatalriareu un 70 per 100 

IDBAL llv<lEU BLÉE"' I 
Teléfono 1186 A. I PANYERIES SALMERON 

horM CARR~R SALMERON, 13 
_G _I N J OL . 3 :_ (junto PI. Te~ :..... ___ • ___________ • 

-'---I¡~ 

I CABRES si en teDiu i 

~i~ 
.oIeu q-. fu- la Novela Pequeña 

........ "1 .01. gin esvet'adn som • veies- surt els dimecres 
, ".1 ...... Ml- .in el Dop, compr'ea lo 

. ' :::!d-:r:"_~ LOTION LA OIL NOVEL'LETES La ... t ... _ 
quo I. -... per . ..-..... ... SENTIMENTALS 

=~::: DOS PESSETES, ol 

MA'U." II'f61aTUDI. EL •• fr':: Cllm '1'111l, 1.' 1. fa" 64 planes 20 cènllms 

.. -
SARNA (RONYA\ PURGACIONES -"'iSTA'BLECIMIENTOS Dl< 

HIGIENE Y BELLEZA 

_ cura ea dea minut. amb 
.,drltl., .... cI_ .. "'1_ IM BA~OS ROMANOS ..... .-i ...... 1 • .n..ria .... f ... 

'ReTO 
.. 0 ........ _.1 ................ Primera y 6nica casa en :lb-CA8AllERO ...... ,., w.. .... L., .a_I". pa" d. hi,lene modera&. 

c-.. cho'.....,~ 881 GRAJEAS AUSTI mont.da a toda confort - -

ceab'el d'eepecífiQ _l''' ..... , ... _ .. _t ...... 
B.601 de hi,lene y beUes. 

Ezclusi6n de medicinal •• 
BARCELONA .n-.. t._. ABIERTO DIA y. NOCRE 

em U.IIl. 1 ••• 11111 fitin, ll-Blrnlul _ CotJde As.tlto, 16 7 " --

¡¡~O m~s iamciones!! ¡¡nO m~s molesti.sl! 
~n/erl1Jos de S I F I L I S cr6nica o hereditari., puedee 

cur.cu sin SitI Dotada au enlermedad, con los 

Comprlmldos IIBERT 
Oeaeubrlmiento recientc y aenaacional, de.tioada a revolucionar 

mundo médico y la terapéutica. El maa enérgico depurativa de 
la IlU\gre. 

LA CAJA DE 50 COMPRIMIDOS, PTAS. 7'50 

En ".Dt.: F.rmaciu: Sarriu, Piua Santa Ana. 9. - Tarrl., C.rmen •• 4. 
- S.,., •• Rambla de Iu Flores, lf. t'te. 

Impremta, R.dec:ci6 i Admim.tr.ci6. Bou 

-



la f v Q: r - !f.2C " 

ReRes.i6 : Diuen que la vida està plena de perill., d'abim. molt fondos, de ... Em tembla que avui 
m'ettimbarél 


	tuies_a1926m7d15n146_0001.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0002.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0003.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0004.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0005.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0006.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0007.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0008.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0009.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0010.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0011.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0012.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0013.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0014.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0015.pdf
	tuies_a1926m7d15n146_0016.pdf

