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LA TUIES 

-A mi, e l que mé. m'.I>'¡adft de lea noie., é. l'inno=ència. 
- Per fer- lot-hi perd"C? 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA N ..... I5t11 

Oiario ~ Ramantl!l y luab'ado, de .vieoa. anuncio. y ee;quel .. mortuori .. 
¡SALE HOY¡ 

Rufa.ta OIe- colftpra, ufa no, 
no .ornbrero d e v e raoo. 
Como ya ci cator te acer- l l eia pesetas me han co-

(ca [brado. 
ula magana pens~ Ser hecho de paja nueva 
que era cosa de adquirir la dependienta asegura, 
por poco o mucho parn~ Y en elte caso yo creo 
un aombrerito de paja que ea una baratura. 
blanca como la pitrera Paja nueva "chez la Bri. 
d'una de ea .. menorcitu [,ida" 
que le van a Vallvidrera o en casa de la Mam' 
a compaW .. del novio a un servidor le ha cos-
bUlcando en la loledad (tado 
de IOl bosquea. emociones I¡empre trea durOI o mta. 
con Iu que poder aaciar Va ven pues que mi ne-
esa aed que laa embar¡a (Iocio 
1 Iai hace eatar nervlosal la Ildo bien claro y jUlto 
1 lai pone muchal vecea Y que esta paja va a dar-
de aquello mb ojerosaa. (me 
Deapués de bUlcar un rato al,unoa ratos de lusto. 
uno muy cayo he hallado RUFASTA 
y por ~l mode.tamente 'rbitro de la cle,ancia _ ........ _--_ ... --_._-_ ........... -
LOS P OSEEDORES DE 

M ARCOS 
Se ha adherido a la 

campaga de 101 poseedo
rel de marcOI el popular 
ind.ultrlll Y director-pro
pietario de "Chez Petit" 
y el ¡erente del "M.nco 
Palace". 

No .. emol ctu~ relacl6n 
ten,an elOI legorea con 
loa marcol. ~ Ser' tal vu: 
por IOl cuadroa? 

"" " PERDI DA 
I MPO RTANTE 

Nuestro di.tincuido 
amiro .eiSor A. Preta 
Port, h. perdido la cuen
U de lo. dinero. que de
be y cuando te van .. co
brar di tIC que no hay de 
c:oddol. Si aleuno de 
nuestro. lectores cneuen
trI la cuenta en c:ue.ti6n, 
.u. acreedores. que .. 1. 
idem .on mucho.. ac 10 
.¡r.deurAn y te ¡ratifi
e.rln con melindro. y 
mOKatel en el "8ar Qui
chuclo", 

DENU NCIA 

J USTIFI CADA 

Ayer compareci6 en el 
juz:,ado un manefla que 
eltaba mls enfutilmado 
que Pico el dta que L A 
RET AGUAR DI A no ac 
mete con ~l. Eltaba que, 
como se dice vullarmen
te, no ae veia de ninlún 
0;0 y a poco se hiere. 

El hombre tenia raz6n, 
F ilúrense .que un payh 
le vendi6 unal tierras de 
. euno. y el ¡randlsimo 
,ranu;a. ae lai hizo parar 
por mojadas. (III) 

ACCIDENTE 
DEL TRABAJO 

Anoche, en el dispensl
rio de la calle de Barbl
r1 fué auxiliada una mIC
nor de cuarenta abrilu, 
que se dice Emerenciana 
y hacer palar dnco pafill 
)' propina. 

_Me sitnto irritada -
dijo _ me liento can •• d. 
)' me líento ... con bastan
te dific.uHad. 

El facultativo de ¡ uar
dia l, examin6 y pudo 
certificar que todo era 
debldo a que un profesor 
de ca1ilufia. que ae ve 
que era de aquello. que 
opi nan que la letra entra 
por aqueUa parte que està 
al cabo de abajo de la es
quena, te hab(a dado una 
1ecci6n muy larla y muy 
dura y por eso la Eme
renciana estaba tan des
compueata. Que se a1ivie 
del percance te desu
mos. 

n n n 

EPlGRAMAS 

Paco ae caa6 en Selov1a 
aiendo lordo, vie;o y cal 

[vo, 
que tal aerfa la novia 
cuando en,al'faron a Paco, 

••• 
Pantale6n a 101 toro. 
acudi6 -por vez primera 
y al volver, a su mu;er 
hab161e de esta manera: 

_¡No vayas nunca, por 
[ DiOl' 

te lo digo muy formal 
• ele brutal espectAculo 
de la fieata nacional. 
-No temal - dijo la es-

[ posa
de IOl torol la ¡¡uli6n 
me pu6 en cuanto contilo 
me cas~, Pantlle6n. 

••• 
AI rap~ .. irtudes mil 
un doctor atri bufa 
y .i te nia oca.i6n 
muchoa elociol hacil, 
_Doctor _ le dijo un 

[cliente
la nervioaidad me apura, 
Y el contest6: Con un 

[polvo 
en seluida le le curi. 

• •• 
A comprar pi~zaa de 

(cinta 
la inocente Elterania 
entr6 una tarde de otoRo 
dentro de una merceria. 

Y aun no se sabe de f¡jo 
como perdi6 la cabua 
cuando el mercera, en 

[perlOna 
sali6 a enseñarle la piua. -ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L'bit dels biti 
Tothom ha d'anar a 

LOVE'ME 
IQui~remel 

¡Estima'ml 
¡Aime.moil 

El millor eS¡Hc:tac:/e d' 
Berc:e/ona 

E: .GRA N TEA TIlS 

ESPANYOL 
E.xi.t colosal 

EN GERONI POSA 
PIS 

d'en J oan de FiguerO' 

,~ .. . ,,., .. -
Co nde del A u /t o. 12 
Tarde 1 nocbe : 

De aeil tarde a tret 
madrupda 

Dandol 

LAS MIL Y UN" 
NOCHES 

Gran bito de 
L OS NEGROS 

JACKSO N 

Tarde y noche 
2, O r q u e I t a I. 

Exit ,) de 
Y..lf' _ ARDINET 

LA JOUE MEL.EJ' 
LEV I W INE 

.1 nearo m.t . .. i1lo''' 
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&lrcelon.. 19 de Maig de 1927 

LA TUIES està de dol 

N ANDULANDIA ha perdut un del. ICU' fill. pre-

C.ri~;:::.tefub~~::~f~r;mx8am~:n~I:~dv°:Ca~,avpee~::~ 
~ .. ta. figura preeminent i una de lel poques, per 

eagràcia. que mereixien el respecte de tothom. i 
Cz. gOvernador civil de la província de Barcelona. 
N E,a allò que se'n diu un bon homc. Quan el 
d aodu va venir a Bl'lrcelona, ocupava el càrrec 
d e primera autoritat de la província Don Salva

or, i el .enyor Rufasta. que é, capAç de posar en 
'?Ifa a l'home més seriós del món, reproduia els 
~Isto. que el bon senyor deia ala periodi.les i, 
~~nlCient amb el seu deure de re!lpectar la prace
d encia de les idees, els firmavl' l'mb el seudònim 

e "Badoret", 
Algú, va un dia remarcar al senyor Ravenló. 

qUe el. contes que explicava al "corro", sortien 
~0C8 dies despré. l' "El Nandu de Llofriu", En

oc d'enfadar-s'hl, el bon governador va somriu
re. Indúa, si hi hagués hagut "sopa" i en Rufada 

SURT ELS DUOU! 

hAgué. ligut capaç d'acceptar-hI. li hauria fet do
niU 1[\ cullerada ben plena ... 

Descansi en pau. Era un bon home. que savia 
agermanar la bondat amb la jUllicia. Nandu\àndia 
ha perdut un del. seus millori fills. i nosaltres un 
excel.lent amic. 

El DOm no fa la cosa 

J O no sé ai vostè. s'han fi~al en lo popular que 
és el celebèrrim "Cato Periquito", quines magní

fiques faules animades. degude. al 1I;lpiç genial 
del &,ran caricaturi.ta americà Pal Sullivan, han 
obtingUI tanl d'èxit en el cine. 

Avui, el "Cato Periquito" és conegut de grana 
i petits. tant de l'un com de l'ftltre aexe. i fins no 
ha fahal qui hl' donl't el uu cftire nandulandelC 
al simpàtic felí, 

Això va ocórrer l'altre dia en un cafè on el se
nyor Rufaala va, de tl'n en tl'n. a malar el temps, 
i on ea reuneix amb una penya de mandres que 
fan "ali" d'allò més cordialment amb ell. 

Va l\rribar en Rufaata i ea va quedar meravellat 
davant d'unes .abates de xarol que duia un del. 
"penyistea". Eren lluentes, boniques. impecables." 

-Rediable! Dotze duros de sabates per un ho
me sol! - exclamà el nostre director, 

-Vuit i gràcies. i amb una mena de propina 
que em va donar la dependentl' - rectificà el 
propietari del magnífic calçat. 

_Explica'ns això de la propina - féu en Ru
fasta, 

-Et molt ~enzill. Veuràa que pftSSO per davant 
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4 _ LA 11)U 

d'una nbateria i em v,.ill una sabatera que ... 
"Bueno", val més que ..a11i, perquè hi ha roba es-
te .... De lo milloret que corre ... I, dcapTée, veig 
aqueltel .bale.. Jo que entro, em dirigeixo a 
n'ella li demano un parell del meu número. i re
.ulta ~ue el tenia en un pre8tat.¡e, a l'alça~a ~'un 
entresao!. La xicota que agafa una cacala, • enfila ... 
i com que jo no bado i estic "al tanto" i ella ana
va molt lIeu¡cra de roba interior, Tes, que fini li 
vail veure ... 

--Què} - preguntaren toll a chor. 
-Ja VOl ho podeu imaginari - exclamà en 

Rufll8ta. trencanl la diaertació de l'home de Jet sa
bates -, El "Cato Periquito" I 

L'hortolà de Sant Boi 

LA MALALTETA FINGIDA 

e ADA cop que la xamosa Esperança té de
,itjol d'anar amb el seu amic a visitar lel 
reformes de can Verdura. diu a sa Illare 

que té mal de queixal i que se'n va a veure al den
tilta, 

La mare de l'Esperança, que és de mé8 bona re 
que un candidat radical en temp8 de "Don T ori
bio", .ho creu, i la deixa lortir 8Ola. 

Però, l'Eaperança té una germana que, encara 
que ligui mél jove que ella, és molt espavil.1ada i 
no l'empalla Ie. mentidet així com així. 

L'altra tarda, a l'Ellperança li va agafar el fa
mÓ8 mal de queixal i se'n va anar a correcuita. 

Més de Irel horel trigà en tornar, 
s... mare era a róra però la germana .havia que

dat al pis. En véure-Ia arribar, .e la mirà malicio
sament i li digué: 

-Què;' Ja t'ha pasaat, el mal de queixa!;. 
-Si 1 M'hi han posat una desfila i m'ha calmat 

de aeguida, 
I la aermana, lomrient amb intenció, completà 

la frue: 
-I, te l'han posada gaire en dina? 

K. Humí 

---- -

~--~-~~-""==---' _Ademét, Adelina, una passió tan groua corn 
la meva, no la trobarà cada dia. .. 

-Bê, ja ho vewetn, això." 

DE CASA BONA 

L
A senyora Carme tenia només un Hil, i ~I 
cuidava i el mimava com si encara tingue~ 
dotze anys, malgrat haver-li pauat ja 18 

quinta, 
No el deixava sortir mai de nits i si un dia arri

bava a eMa més tard de le8 nou, el renyava dt' 
mala manera, dient-li: 

-No ho veUI, fill meu, que ja és maesa tard i 
amb l'aire de la nit et pots encostipad 

Malgrat tantel re8triccions, el xicot feia el cor-
rido tant com podia, perquè com que estava em
pleat en una oficina pública i tenia lel tardes !liu' 
rel, li reltava templ luficient per anar pell co~· 
certl, cales de menors i altres llaCI d'esbarjo pU' 

blip:riò,p:lr~:!~,r:n dia el va cansar d'aquella vid .. 
l , .. a anunciar a l'autora deli seus dies i de les se
vel tardel - lel nits. per a ell, eren blanques. colfl. 
el. somnil de la "Chelito" - que havia cone~ut 
una noia molt maca ¡ molt bona i que ,'hi voli,. 
casar. 

La dona va fer una sèrie de reAexionl al se ll 

fill, i de"Prél li va preguntar: 
-I, ja él de casa bona;' _ 
-Ja ho crec I - va respondre el noi -, M".¡ 

ha vo!¡ut que anés8im n cap hotel amoblat qur 11' 

fOI, almenys, de deu pesadesl 
Van Trrsc3 
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DE L'HOME QUE NO ERA CORNUT 
li: • ....~ 

J b;, ::::.~:s 1-; :f!u~:u~~ s:::::a ~:n~;:od/, :a~ 
munt de la taula de laca japonesa i eixu

gant-se amb aire marcial el seu bigot a lo Bis
lUarck - doncs, jo vos asseguro que en el món, 
encara queda un casat que no és cornut, i aquest, 
sóc jo/ ' 

Les paraules del senyor Concordi caigueren 
.nmig de la penya, com una pedra en un vol 
de pollets. L'esverament fou general. Parlar de 
la virtut de danya Constança en aquella taula, 
era talment com parlar d#! rectitud i de noblesa 
,en Una junta de banquers. 

Jo no si si vosaltres sabeu què vol dir ésser 
Cornut. Jo no si si alguna volta haveu pensat en 
~ls mlrits que serlen necessaris per arribar a as-
301ir la presidència del gremi. Però, fossin els 
qll#! fossin, don Concordl hauria v#!nçut al que 
.mis n'haurla presentat. ' 

No 6s, doncs, estrany que les Seves paraules 
caiguessin com una bomba en aquella reunió d'a
.llJlcs seus però que, en realitat, ho eren més de 
Ja seVa senyora. Deferènci#!s naturals per el se
JteJ Segurament. Sempre #!1 sexe Iemen! ha me
xeSCllt l#!s mis delicades atencions del masculi. 
1 el sexe de danya Constança, no havia pas d'és
~er Una excepci6. 

-Sembla qU#! la meva afirmaci6 vos ha deixat 
lIn xlc con/osos _ continuà don Concordi en 
Observar rapl.nament de tots #!ls seus companys 
de penya del Circol. 

-lIome, tant com con/osos ... - digué un dels 
7eUnlts, vermell com un perdlgot. 

-Això mateix ... - ac/ar! un altre. 
-Naturalment ... - explicà un tercer. ' 
Els demés, tossiren o brandaren el cap, com 

l'Olent dir.' "Si, si, ja seti això ..... 
El senyor Concordi es va emplpar. No sembla

;: :~~!au:oe::e::'~s amics dubtessin de la virtut 

l no en dubtaven; consti que no en dubtaven. 
_ -:Doncs, bé - continuà el senyor Concordi 

Ja que sembla que el "Cònelave" es permet 
~sar en quarentena les meves paraules, jo dona-
7. Una prova de la realitat de les meves aUrma
elons. Rafel/ 

-Mani, senyoret - exclamà el cambrer, atent 
i servicial. 

-Miri, aTa són les quatre. Faci el favor d'anar 
li dir al regent del Clrcal, que jo necessito que 
vostè es posi immediatament li les meves ordres, 
tins li les nou. 

-Molt b~, senyoret! 
-Ah! Entretant, f.ci portaT unes quantes bo-

telles de marc., perquè nosaltru l'esperarem fins 
que vostè torni, 

El senyor Concordi estava radiant. Parlava en 
un t6 solemne, ample, blbUc, taJml)nt com si es
els explanant una conferència davant dels seus 
companys de l'Art de Ja Seda. 

-Quan el senyoret 'Vulgui, .. - indicà en Rtl
lel, ja vestit de carrer i espuant les ordres de 
don Concordi. 

-Vostè sap on visc jo, veritat? 
-Si, senyoret: Passeig de Ja Bon.nova ... 
~olt bé. Tingui: .quI té la meva cartera. en 

la que hi trobarà sis bitllets de mil i aquí té el 
meu revòlver, en el que hi h. sis projectils del 
catorze . 

En Rafel es v. quedar com si veiés visions. 
amb una cosa a cada mà. 

-Agafi un taxi, facis portar a casa j procuri 
saltar el reixat per la part de darrera del xalet, 
que mai hi ha ningú. Una volta en el jardí, diri
gebci's a la finestra central de la laçana poste
rior, que dona a la meva alcova. Violenti la fi
nestra, entri a l'alcova i per una porteta que hi 
ha a la dreta, penetri en el quartet de labors de 
la meva senyora, on la trobarà tota soleta. Aid 
que estigui davant d'eUa, U encara el revòJrer i 
U ensenya els bitllets, dient-li: "No tingui por, 
senyora, sóc un pobre admirador seu, i estic tan 
boig per vostl que, o se m'entrega o Ja mato i em 
suïcido." 

El pobre cambrer, estava més groc que la cera 
en sentir les ordres que li donava el senyor Con
cordi. 

-1 si resisteix? - preguntà amb nu tr~mola. 
-Alci el ressort, apunti... però no dispari. 

Surti del xalet i vingui'ns a trobar. ]a sabrem el 
que voliem, 
-I si... si ... accedeix? - insinuA tímidament 

el pobre cambrer. 
El $enyor Concordi elav. un terrible cop de 

puny damunt de la tauleta de Jaca. 
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-Això no té dret a suposar-ho! Ho sent? Ni 
li suposar-ho!... Però ... si el/a tingués Ja barra 
d'accedir. no apunti, ni dispari. Retirj'~ j vin
gui'ns li donar relaci6 del seu comès. 

En Rafel u retirà i don Concordi, optimista 
com un cessant que demana un duro per un ne
goci, començA li destapar botel/es. 

A un quart de nOli, comparegué el cambrer, 11-
vid, de~nc.i"8t. Les ca~s Jj feien figa, els 
bT.llços li brandaven com si estessin desllorigats ... 
-Qu~ tens? Què t'ha passat, Rafel?-pregun

tà el senyor Concordi, un xic esverat, però més 
orgull6s que esverat, suposant que danya Cons
tança s'havia defensat com una ]Jeons. 

-No me'n parli, senyoret. no me'n parli, per
què encara tremolo!... La seva senyor., no és 
una senyora: és una fera! . 

El senyor ConcordI es mirà olímpicament als 
seus companys de penya. Dret damunt del sòcol 
dels seus talons de cinc tapes, semblava Napoleó 
a la batalla de Marengo. Després, posant pater. 
nalment la destra sobre l'espatlla del pobre camp 
brer, li diKué: 

_Explica't, Rafel, explica't, sense obJjdar ni 
un det.I1! 

_Doncs, bé, senyoret: aixE que he estat da
vant de la seva senyora, se m'ha tirat al damunt, 
m'ha pres el revòlver, m'ha fet rodar per terra 
d'una embranzida i ... m'ha pres les sis mil pes· 
setes i el revòlver. 

-Bé, home. bé. no t'amoïnis. per això. Ja me 
les tornarà. Però, escolta: com és que no t'has 
defensat de l'escomesa? 

-Com voJja que em defensés, senyor Concor· 
di, si m'ha deixat sense forces! Pensi que .. , que 
revòlver en mà, m'ha obligat a atropellar-ls set 
vegades seguides! Set! 

Don Concordi es va quedar blanc com el mar
bre, en sentir al cambrer. Els amics de penya va· 
ren anar des8parelxent silenciosos, lins a deixar
Ia." sols. En Rafel, Iaç i abatut en un dels buta
con.;, mormolà entre dents: 

_ I pensar que abans d'entrar jo, he hagut d'es
Mrar 11 què despatxés tres assumptes urgents 
amb uns ;oves que. l'un darrera raltre, han anat 
• visita, li danya Constança! ... 

Se senti un tret, sec, i en Rafel obri els ulls 
esverat. No és que don Concordi s'hagués suï
cidar. Era. senzillament, que destapava la darre
ra ampolla. decidir a buïdar·/a d'un sol trago. 

Des d'aquell dia, el senyor Concordl es va 
donar a la beguda. 

LAURA BRUNET 

- ~- ~--

qmna 
poU, I. negra, o 1. morada? 

-No e.tic per combinacion., jo, noia! 

Si. Tellet 
QUESTlO ECONOMICA 

A
NAVA jo pel carrer de la Unió, quan eJ1l 
vaig tr obar a la Rita. 

La Rita és una noia que treballava en ut\ 
cafè concert d'aquells temps ventura.os en què hi 
havia llibertat de co.tums i les telonere. eren tan 
generales, que no t'amagaven res. Quan els ca; 
fè. concert. van començar a anar malament. la 
Rita va plegar el ram i ja no l'havia vist més. 

_I ra, noia! O'on lurts? - li vaig preguntar. 
-Ja ho pots veurel De per aquests barris! 
-I. de què fas) 
--Caram, de què faig! Vaja unes preguntes que 

lens, noil Faig de dona decental 
--Què diu., ara) 
-El que sents. M'he casat I 
-BombaI. .. I ets fidelat leu marit) 
-Ja veuru. fidel... Tinc un amic." . 
-Ah I J quina diferència hi trobes, entre l'un I 

l'altre) 
-Veurà .... diferència .. At marit, trobo que ]j 

faig més barato ... 
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del programa. 
-Per què? 
-Perquè, com que nomé. porto una CANa 

tran&parent, quan acabo ningú aplaudeix; tothom 
té les mani ocupadet. 

A CA LA MODISTA 

L A senyora Matilde. una dama d'uns Irenla 
cinc any. i una setanla cinc quilos de pes, 
però fresca i apetitosa com un porquet _ 

que en. perdoni la comparació. però. tot home que 
encara porti amb dignitat el. atributa. se li revifa 
de seguida el porquet que: duu a dins en veure 
una senyora així - va a cala la modiata per a 
que li facin la primera prova d'un vestit que té de 
posar-se per anar al. té. del "Ritz" . 

La modista comença a provar.li la roba i, al cap 
d'una eltona, diu: 
-li entrl\ré un xic per darrera .. . 
--Sí - respon la dama - ben entrat per dar-

rera é. com li agrada precisament al meu marit ... 
K. Briol. 

LA TUlE.'l-7 

UN NOM DIFICIL 

L . ALTRE. dia. a la nandulandesea barriada 
de Gràcia. el va perdre un nen. Com que 
la mare .é. fóra, la rUpa, tement un disgu.t 

gro •• i se n'enterava, va córrer al quarteret a veu
re li havicn trobat a l'infantó. 

-Com ca diu, el ncn? - va preguntar l'urbà. 
-E. diu ... e. diu .. , - va fer la raspa -. Es diu 

com aquell "treyatu" tan gran que hi ha a la Ram
bla ... 

-Com diu? 
-Si, lenyor ... Esperi'I, que me'n recordi ... E. 

diu .. , Liseyu ... 
Volia dir Eliscu, 

Tit Hella 

LA VIDA DEL CORRIDO 

E 
REM a l'''Eden'', on, un conegut noalre. 
home que CItà molt bé de dinen, s'atipava 

d' o.tres i xampl'my. Eren Ica dues de la ma
tinada. 

-Fa bé, fa bé. senyor Vallsl-li vàrem dir-. 
La vida és curta i .ha d'aprofitar! 

-Bé, curta. curta I - féu el noatre amic -. No 
ea penai pa •. que encara que sigui ja vellot, pouer 
la tinc més llarga del que vostè é. pensa ... 

Van d'AlToI 

CURIOSITAT LlTERARIA 

S
'ATRIBUEIXEN a Alfred de Musset. l'ine
fable creador de l'esbogerrada "Com teua 
Gl\miani", lel següenles ratlles curtea. adre

çadel a "George Sand", abana d'haver obtingut 
d'ella l'anhelada conceasió: 

Quan vos juro, senyora, que vos simo amb deliri. 
Voleu dir-me, sincera, ai creieu mon martiri) 
Que prou sabeu, regina deia meus somnia ardent8, 
VOl 10U el consol únic deia meus ull. penitents I", 
I jo no lé com dir-Val com pena i desconhort 
Junta fan el .eu camí, <om anant a la mort! 
Siguem pràctics. senyora, llegiu els mots primers .•. 
Feliços podem é .. er, i ho .erem en excés!. .. 

I e. diu que la delicada "George Sand" va re.
pondre aixi: 

A quelta petició que amb tant de foc em féu, 
Nit aerà per l'honor, però és vostre, amic meu. 

Ara, ela joves tímid. que no a'atreveixen 1\ de
manar certes coael a la promesa, no han de fer 
més que copiar ell veraoa de MUllet i enviar-los-hi. 

Lo difícil serà que ella hagi llegit la reapoata de 
"George Sand", ... 



8 - LA TUIES 

UN ABUS DE CONFIANÇA 

U N "mic noatre, eleg.ntel. amb un perfil va
Ic:ntinc:sc (eh. quin mot}) i que balla a me
ravella el urle.ton, va tenir d'anar darre. 

rament a Parí. per un " .. umple de negocis. 
EJ aea-on dia de trobar-se li la ciutat de la llum I 

de lel case. de let meuques de preu. va conèixer, 
c:n un dancing. a una opulenta dama, rossa, boni
ca. que feia cara d'avorrir-se. 

U va fer l'ullet. va ba1l.r amb ella i, al final, la 
dama li propotà acabar la jornada anant a sopar 
" un re.taurant de lUIt:. 

El xicot, que no eatava gaire bé de caleu. el va 
excusar, confe.ant-Ii amb franquesa que anava 
curt de "palla". 

-Bé. home, no et prc:ocupi,1 _ li respongué 
ella. tot entregant_li dOI bitJlc:tl de mil franca pel 
¡raltO. 

-Em sembla, 
noia, que no et pota 
queixar; teN auto, 
brillants, vestits... Què 
!né. vols, digues? 

Soparen opíparament, amb xampany, astre., vi 
de la millor marca, pularda. cognac Napoleó ... 
Naturalment. aquell .opar es va acabar a la cam
bra d'un dels moltt hotel. que, tan a Pari. com 8 

Barcelona. exi.teixen per a parelles que porten 
pressa, 

Aquelt programa, sempre pagant la dona, que 
duia cada brillant que enlluernava i gastava el. 
bitllet. de mil franCI com un corrida barceloní la 
calderilla. va durar més d'una setmana. 

Ja quasi no es deixaven mai. excepció feta del 
matí, que el na.tre amic" esc:apava del. braços de 
la .eva milionària amiga per anar a córrer pel.· 
.euI neaoei .. 

Al final. ¡ntriaada, la dama va preguntar al seu 
"carinyo" : 
~oltal Tu m'enganyesl On val el. ma

tins) 
-Veurà .... Jo vaig !per feina ... He vingut a 

Parí. per un neaoci ... 
En sentir aquesta resposta, la senyora es va in

dignar i li diaué: 
-Ets un canalla i un poca-vergonya I De ma

nera que tu ets a Parts per un negoci i ten. la bar
ra de què jo et mantingui I Això és abusar d'una 
pobra dona enamorada! Et sembla digne que un 
home que el guanya la vida honradament, m'en
ganyi fent-me creure que és un, .. fideu gros) 

I MarcelT~ 

--Si vols que 
et .gllÏ hanca, no 

ho sé, però hi ha mo
ments que trobo • faltar 

.mL. . ~ alguna COM •.• 

LA MILLOR PROVA 

A QUESTA enl ha vingut de Marsella. Pel. 
entorn. del port es passeja un .enyor i veu 
una aventurera de vint francs. que li fa el 

Pes, Però, home precabut, entre Iprimer en una bo
tigueta i demana un cert objecte molt útil en a
quests cauos, encara que un xic empipador de 
¡a.tar. 

-Ja é. bó) - pregunta l'lhome al venedor. en 
pagar-li la pelita despesa feta. 

-Ja ho crecl - respon aque.t -. Precisament 
éa la marca que galten les meves filleal 

VOlI Sent 

EL DEPENDENT FA L'ARTICLE 

U N amic nostre, volent donar una sorpresa 
pel acu eant a la senyora, va entrar en una 
botiga de roba blanca i va demanar que li 

enlenyellin un. quantt jocs interiors de senyora. 
-Són per la meva senyora, que li vull fer un 

re¡al, eap) - eq>licà al dependent. 
--Molt bé diu, senyor. 
El dependent s'afanya, ensenya les novetat. i, 

al final, el nOltre amic, no eapiguent quin triar, 
diu: 

LA TUIES-9 

-Hola, per 
què em mires amb 
aq_uIIo? 

-Que és un reclam, .
quest cigar tan gros, Er
nest? 

-No: és un. minia-

-Quin m'aconsellaria. vo.tè) 
-Jo) Amb confiança, li diré que aquelt ... 
I mo.tra un joc molt fi. molt transparent, i d'a

quell. que la camisa cap dintre la tapa d'un rellot
ge i el. pantalons es poden enrotllar dintre de l'e.
tilogràfica. 

-Això, senyor - afegeix el dependent tot 
Fent l'artide, - és el model que en. conlumeixen 
totes les meuques de preu de Barcelona ... 

Tit Heli. 

A PLASSA 

L 
·ESCf.NA al mercat de la Boqueria. Parlen 

dues venedores de carn. 
--Com està el negoci, noia) 

-Bastant Auixet. Avui. amb el filet. el pot ben 
dir que no hi ha res a fer, i tot al mél et pots anar 
defensant amb el tall rod6. 

K.B...ta 
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10 - LA l\JD 

EL FILM D'A VENTURES 

A 
vostè. no ~Is hi a¡yaden les pel.lícules d'a

venturel~ A mi. molt. Allò de veure en 
Tom Mix com es carrega vuit pells-roee • 

.ense pendre alè. en Reed Howes com salta un 
precipici en auto. o en Buffalo Bill, fill, tirant-se 
a un llac d'una alçada de cinquanta metres, em 
di,treu més que llegir titol. eecrill pel celeb¿'rrim 
senyor Renzo. 

L'altra nit vaig arribar tard al "Monumental" i 
no em va quedar altre remei que seure al davant 
d'una acaram~lftdft parella, a la que segurament 
interessava tant ço que projectaven a la pantalla, 
com a mi sapi¡uer de quin color gasta els calçotets 
el barber que m'afaita cada diuabte. 

E.atava jo bocabadat delJPrés ¿'haver viat com 
en Ceorge O'Brien .acabava de crolJPir llis ban
dolen. quan el prota¡onista de "Hoja. de Parra" , 
perseguit per un. altre. malfactors, el va haver de 
tirar per una calCata, amb gr~ risc de trencar-ae 
la cloaca. 

-T'ha. fixat~ - digué un xicotet d'una dotze 
an)'W que ~tava aprop meu. a un altre noi -. 
Quina baixada! 

10 no sé el què d~via penaar la xamol8 nena que 
davant del meu seient anava fent amb el acu xi
cot, però el cas ét que li vaig sentir dir, amb veu 
ofegada pel lofoco: 

-E.atigue't, reiet, que ja ens han vist! 
Kar Tronell 

ANANT DE VIATGE 

A 
IXO que els hi vftig a contar, va paNar en 
un "Ileeping" - ho diem d'aquesta mane
ra, per a que vegin 10 ¡¡.lu8trats que 8om

de la línia de França. 
Una parelleta .havia cal8t de mati, i, sense ob

sequiar al. invitatl amb altra cosa que un refresc, 
s'havia ficat en un vagó-llit de l'exprés que surt de 
Barcelona a le. deu i minuts. en direcció a la fron
tera franceaa, 

VOltè. diran el que havien de fer un parella de 
casadets de frelC - això de fresc, no ve gaire bé 
en aquelt CIU - a dintre d'un vagó en el que hi 
reana la mél agradol8 IOletat i en el que hi ha una 
llitet tou, que sembla que digui: Apa, què féu, pa
rats~ En arribar a Cranol1er-. la núvia ja havia ret 
el xi.de tradicional i el nuvi esbufegava més que 
la màquina i, un xic més amunt, ja havien tot. 
dOI perdut el món de vi.ta. 

Aque.ta mena de coses. quan .han fet un Cop i 
han aiTadat, acoltumen a deixaT un regust de poc. 
Ja la parelleta e. començava a posar novament a 
tó, quan el tren el deturà i ea sentí la veu de l'em
pleat, que deia: 

-Empalme, cinc minuta I 

- -------- - -

10 no sé el que amb això devia entendre In nú
via, que no havia viatjat mai, però, molt engres
cador1\, l'acostà al seu marit i amb veu de galeta 
enjogassada, li di(fUé: 

-Apa, reiet, que li t'afanyes, amb cinc m;lIuts 
ja tindrem tempsl... 

Guillem de Pn!:ioI8 

JA HO POT VEURE 

E L tenyor Riudoms va a visitar a una cune
guda seva que està de set mesos i mig. 

La dona el rep aaaentada en una butaca, exhi· 
bint la seva panXA, que sembla la que pintaven a 
"Don Lacandru", en temps de la Solidaritat Cllta
Jana. 

--Com està, lenyora Calamanda) - pregunta. 
I la dama, 10m rient i mirant-ae el melic com .i 

fos un Buda del. tempa moderna. li respon: 
--Si, miri: ja ho pot veure I 

R. E. Tall.t 



ALVoLTANT .~~ 
BRAJER ~ILVI} DEL "'~~1~ 

".. 

A L1!:RTA, MINYONSI 
sempre joc.ven plecadcl. De més ¡ranI, plegadcs 
anaren al ball i am conc¡ueren als que a6n avui 
llurs marits respectius . 

• n .qu~st. Seeti6 bi publicuem tou els CONTES L'altre dia. Iu dues dones recordaven els seua 
que se'ns envIïn propi. d'l.ur cont.ts .. les velles dies de joventut . 
•• erose. de quins. any. per amunt j que .i6uin di6- -I per quI: el VII voler, tu, • en Ferran? -
M. d'é.ser coneluU pel. burilaires l1elidon de LA prclunt6 la senyor. Laieta a la leva ami, •. 
TUIU. D'aque:rt. contes, cn premi.rem un cada -Perqu~ feia car. de bon noL,. - rcaponcué la 
Jlúmrro, amb I. usp.et.ble qU.lntit.t de "deu p~ senyor. Filomena -. AI ball, anava .empre amb el 
les", cobrable. en I. lJo.tu AdministradeS o per cap bai". com si no .atrevís • mirar cara a cara 
~ir postal al. que visquin fora de Bar~IODa. Aler- • cap noi •... 
ta, doncs, i apnt., r l.' . , L. senyors Laiet. IOmrilué i v. contestar a la 

seva amlca: 
-Vu si en s6m, de diferentesl 

COMPARA CIO COTXERIL -Per què? 
-Perquè a tu et va alradar en Ferran perquè 

dui. el cap bai¡i[, I • mi em va enamor.r I"Anld 

A ~t:.la;:!:nT::rt:ed:i:a;o;~:iv:o~:: ~:~:~ perquè sempre el tenia dret I Fi Blada 

ment que CI celebra a l'e.-lèBia de Santa Mbnica, 
perb no han pOlut arribar fins ala deiut a Iol re
moci6 de terres Que els obren d'en Foronda utan 
fent per dClarre,lar lel vies, EL VICI DEL TABAC 

Mentre paden un ¡i[ic de tot, de la .ituad6, de 
le. catbtrofea del Mi .. iuipf, de què el. calique-
nyo. s6n cada dia més dolents i cls mistos de cinc V AlG trobar en Ciaquet, el meu amic Cisque~. 
impo.sibles d'encendre, veuen pusar una nena d'a- to .. int i escupint com un desesperlt. El XI-

quel1cs que tenen el deap.tx al primer pis de la ca- cot pateix d'una bronquitis contret. de tant 
sa de "La Guinda". d'anar de -nit i no hi ha qui li curi. 

-Tu, mira quin pencol _ fa un d'eUa. . Com de costum, ~uc1av. desClper.dament d'una 
L'altre .e la mira amb uns uUs plens de luxuria, i pipa enorme, que feia més tuf que un tren curt de 

rcapon • la fi: la Unia del Nort 
--Si I &. un penco, perb, encara utl per trotar I -Noil - em vs dir -. Estic fet un. cafetera 

Pit Xoc.h moscovita I 
-Bé prou que ho veil' I, per què fumes d'aques-

ELS GUSTOS DE CADASCUNA 
ta maner.? 

-Noi! M'a,r.da, no sé QUè dir_t'hi I Oh. i aÍll:b
que el metle em va dir que ai continuava fumant, 

L
A senyora Laieta i la .enyora Filomen., a- em tornaria idiot .... 1 .' . 
vui ja j,mODCI, CI coneixen de. de petit c.. _Així, no cal que dlcul• que "ni un moment hil 
V.n nlixer al mateix carrer. Llurs relpec- .eluit el •• elll conlelll ... 

tiu. i difunts pares ja el feien i quan eren petite., B. Orlnlo 
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~.LS BOMBONS DE LA CARMETA 

• 
E ~AVEM l'altre dia al "Royal", quan va 

comparèixer una amila nOltra amb duel cap.
lea de bomboDI. 

-On VII, amb tantu l1emin~ure1i1 - va fer una 
de lea xicotea que enl eataven fent companyia a la 
Uotja. 

-Mira: aquelta capn me l'ha portat el de Lea 
COrtl, i aqueua altra, el de Manresa. 

-Vaja 1 Deuen voler que te lel mamil ben dol. 
cu ... 

El Cabrit Audaç 

LA ROMANTICA 

A 
IXO .palNva !"altra nit en una llotja del 
"CòmiC". on el trobava una dama molt ro· 
mlntiea, que té una torreta a Sant Gervasi 

i deu mil napl al Banc d'ESlpanya, toU au_nyata 
amb el leu trebaU que, encara que ailui un trelaU 
que ea fa alelut, h, aelona confelliona Intimes 
que tenim en poder nOltre, un treball baltant can· 
.. t ... 

L'acom¡nnyal7en dOa amicI: -un de jove, molt ele· 
pnt, i un, ja d'alluna edat, que feia cara de lana· 
der o de pqb ric. 

-Vei, que l'Araceli - que aLw.{ l'anomena a· 
que.ta d.ma - no renúncia a ramor, malerat el. 
any. que té. 

Això lou dit per un deli .que .eia al meu coatat. 
-El que, lelODI diu, troba que l'amor enlaira 

el. uperit .... 
-Donc. ,cm .embla q.ue ,'equivoca - rupon· 

,ué un altre ve{ meu -. Jo trobo que els fa baixar, 

K· Parr6 

DE LA RIFA EXTRAORDINARIA 

J A saben vouèa que fa pocs diu hi ha baeut 
una rifa extraordin1ria i Que ha tocat a la 

no.tra ciutat, a més d'una cou. de premi, petits, 
un d'un milio i miC de pelletes. 

Diumence, servidor citava a eala d'unl .enyora 
que donen reunionl curais, i alU em vaic trobar a 
la Lola, una ro, .. molt eiaerida i molt ami,a de 
fer barrila. 
-I dODcs, Lola, que no ha tret rel a la darrer. 

rUa? - li drem pre,untar, per dir quelcom. 
-Si - enl va reçondre -, JUlava amb el meu 

xicot, i cm va tocar una porqueria, .. 
A. Ramb~ire 

------ --

NO ESTAVA LLIURE • 
S ON lel dotze de la nit. i a la ~rada d'autos 

que hI ha a la Plaça del Teatre, l'hi acolta 
una meuca de vint·i·cinc pelu la lea.i6 i diu, di. 
ri,int.le a un dels aMen: 

-Elteu lliure? 
El xòfer .e la queda mirant i, amb certa trilte· 

sa, li relpon: 
-Ai, no, lenyora: a6c ca .. t i amb cinc filll' 

Fiat 

MANERES DE PARLAR 

S ENTIT l'altra tarda al cine: 
-E .. ent aixl, l'acafo pel motl 

-No, jove, DO m'a,afi per enlloc, que tinc mol. 
tea pellicollul, .. 

R, E. TllI~t 

LLAVORS NO HO HAURIA DITI 

A L foier del "Moulin Rou,e", l'altre dia, una 
xicota, la mar d 'enfutismada. .'u:clamava 

dllJVant d'unCl amiluea: 
-Poca·vercoDyal Mamarratxol Mitia cerilla I 

Sembla mentida I 
-Però, de qui pariu? 
-D'en MaCll 
-Què t'ha fet, en Macf1 
-Què m'ha feH Que l'altre dia va tenir la barra 

de dir en aquella llotja, a unl amiCI leUI, tan poca. 
loltu com ell, que jo er. la leva Iquerida' Ah, li 
jo hacuéa lí¡ut un homeI 

-Si hacue .. il citat un home - va interrompre 
una altra noia - poti citar ben lelura que cU no 
ho hauria ditl 

K, U. Níllet 

UN HOME DECIDIT 

L A Cri,tineta, que fa quatre anys que és ca .. -
da, Ja va 'pel cinquè crio. 

-Però, noia' - li deia la leva COlina, l'altre 
dia, que Ja va anar a veure-, On anireu a parar, 
a n'aqueat pll? 

-No ho .é, noia I - reapon¡-u! la Cri,tineta _, 
El meu marit ra lea COles aiaL. T al com 11 venen. 

Guillem de Pressa 

Conte prem;.t en el núme70 pas •• t: 

UN DETECTIU ESCRUPULOS 

J 
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joves? 
- No ; amb aqllle$l. vestiu tan cenyits i tan curt" 

es donen una racció de bonea vi_tes i de seguida 
queden satisfeb. 

DE L'ART BARBERIL 

T ¡NC un company. ja entrat en anyl, que 
lluej][, amb un cert orgull, una ma$'nífica 
barb •. Jo. que eatic per la moda americana. 

no faig més que amoinar·lo dient-li que es rapi. 
-Arrutat del tot. home, afAitat del totl - li 

dic quan el trobo -. Mira: avui mateix se t'hi ha 
quedat enganxat. a la barba, un troç de cigr6. 

--E,U. bé: me' j trec. i lIesto •. Jo tinc un gran 
carinyo per la meva barba. i amb ella vull que 
m'enterrin. 

L'altre dia anava jo a casa del barber. i en el 
moment d'entrar. me'l veia aaaentat en una cadira 
giratòriA, que li tallaven el. cabells. 

- T reieu-li la barba, desprésl - vaig dir en .ò 
de broma. al barber. 

--Oh! - féu aquelt, rient també -. Jo ja li 
volia pelar, però ell no te l'ha volguda lreure. 

GilJette 

LA TUIU-II 

UN NEN ENTREMALIAT 

, 
L A Suzón, é. una xamosa nena de cinc anA 

francesa de naixença i que passa una die. 
a Barcelona, a calB. d'un. oncles &eua. 

La Suzon està molt contenta, perquè amb el. 
tieu hi ha un cosinet de la &eva mateixa edat amb 
qui juguen tot el dia. 

A n'aquest, també li plau la coaineta parisenca. 
sobretot perquè parla el català amb un accent gu. 
tural que li fa molta gràcia, per exemple quan li 
diu: 
~i¡a, Enguiquet, tu ets molt dolent i em fu 

enfada¡ molt ... 
L'altre dia, e.tava jugant la nena amb una cui

neta que li varen comprar els .eus ondes, i l'En ri
quet va arribar corrent. 

- I aral Què són, aquestes olletes) I aquestes 
casaoles) I aquesta paella) 

Tot dient a¡xó, el xicot agafava le. diminutes jo-
guine .. amb la consegüent indignació de la nena 
que, amb la seva veueta ¡utural va cridar: 

-Tieta, tieta I Vingui, que J'Enriquet m'està to-
cant la firal 

Però cal recordar que la Suzón no pronuncia bé 
la erre. 

K. p arJ'Ó 

Er t I 
é. el producte magn 

O ~ I per a combatre efi
~ caçment la IMPO

TENCIA i la NEURASTf .. "J IA. per cròni_ 
=lues i rebel. que .igan a tot altre tractament 

Venda a l'en,rb. i detall: Alt de S"nt PeT~. 50 
fumici" d~l Doctor W , DUTREM. Buc~lol1A 
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que després amb molt de cust 
te ICI saben fer baiur. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

A ca rEdén hil debutat la "Jolie 
Melelr.". una dansarina turca que, 

aeionl ens ha explicat. va passar la 
leva joventut a Constantinoble, al 
barri de Pera. Mal barri per una xi
cota com actUen. I Cre¡uin que, si el 
xampany no cOltés tan car, aniríem 

L Ad¡'t~O:t~~u~~~ ::'r;~!::.· :t:.~:~ ~:u:~~~\a~o~.t;!n~i:e~~;~~:" C~~~b:lí ~u~~~, Be~~:r~.v~~:e :! ,~f::,àv;rrr:c~: 
Tet del "Principal Pal.cc", Jo, la de Pr.nn~vera al qual els ore.nltu- ment, la Johe Melek I 

6~~~t~~enhe'~i:te iq~:ntei~, ~:c~~~ ~~ ~O::a~~i61.taren atentament la nOltra r~~~i e:!~~id~: ~~":r difícils 

aquell local rasquen com una "con. h:;~ s:l:r p:;~~:!a, q~~e f.O"!,L'::h: ·per a ,astar·sc en erimècia 
~f.~eo:~t:.t~~ .. Ie:Jeor:~eu~~ j~~:= C;ondensada marca "El NiSo" (cons- ço que se'n diu oi un calé, 

b~~~ist:S - :r~~!~;c~::~-;a~ep~~ ~\ ~~ca:'~ ~?i~~~~nU~;~:::U:ed~~;~ EL CONSEJERO DEL AMOR 
~~u:'7. :;,~~s de Déu. :~oe~:~r\~~ ~~~~~tI~~~°":a:dohr~::~ 

I mentre da ui,ans ralQuen, que s'hauria alterat l'ordre í la se-
van les parelles voltant, nyora Lliberata hauria tincut ¡e1os, 
les xicotet, fcnt rialles, 
i ds corridos, madru¡ant, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

També aquest escudellaire 
a la fcatassa hi va anar 
i amb una noia molt eaia 
es va fer un tip de ballar. 

V~!~E:o:n:v~~c~~~~ :~;::"drs~~: EL CONSEJERO DEL AMOR 
noctlmbul i artista cinemato,rlíicl 

E ~o~~n~~; ~:~~,a~as~:nt F~::~~::~ 
duc, ha estrenat a ea rEspanyol un 
vodevil molt eaio que du per títol 
"En Jeroni posa pis". 

Si no l'han vist, els hi aconsello 
que hi va,in. 

Els rarl p .. sar les penes 
les enpnies i eh ne,uits 
i tornaran a caseta 
força trempats í aixerits. 

~!~~ ri~:~~:n a:~~ ct;:'l.:1 :'~f~: S H:nt~~:u::t:~1 u;c n~~A::ar~:U:~'~ EL CONSEJERO DEL AMOR 
::~:r:O~~:t~r~:~a!"L~:fr~:~':n e;~~ a! '.Clort pis, del Prinei.pal Palaec 
nanova, o en.Tib,idabo, com li déiem ~~~~:6 e:làa~a:..ale:m:en~!P~WI~~I·i ~~ D ~¡~~!'lf~n~tr~i:a;:~~a\~e;:; 
~o .. lt~e~, {ela .hlml, ~antava bpera Jo ja ho vai, dir, que aUb de 1'1- el leu benefici. Hi va anar molta 

io::c~:b~:p e~br~q::'~~i:ad~t, !e ~~:~~: ~~1l::~ l~u~r~a~l senyor Fournier, ~~~br~~rq~~I~~;:~::I, téi u~o P~~~: 
~ona~IP~~~,i.:~e~afia~~b.o~ethr:~:~ qU~e e:~ed~ersro~!ri~n;~ei!~e~:~t~ri~~ g:~~~a1°~~s Ife~~~~ml'h;::::r,:sr ï~ 
barr11a amb el senyo~ R¡palda, eo~I Neus, que al leu eOltat. enca;a que vidlt. 

~:I:I~a~~alaB~~~~t ~:r::~f:r:~P:[~: s.embli estrany, un l'hi escalfa; a Hi aeudI una (ran (entada 

bat ICn~ot b ~dfa~t. di 1 al(uns es:~: :·.~n~~~re~,q~:r!~t~~ ~::tor~¡n~u: I~~ :u:P~~u~~bl~~ :~~:fir::t ,ridel 
=:r~.o . a o a ori e. nostre a :¡S fad~o~ort~d:~u an~, ~~~~«!*~' a tt;i~ satisfet i emocionat, 

Tot allb va p .... r. I en ,Bonanova, dolar-li quelcom, i una eoUa mho 
~~~et~~n~o:::1 e:r:::::,vllt'txuae ~: d·allb méa ailleridu i trempades. EL CONSEJERO DEL AMOR 

:::f:a,P~;r~a e~~l;a,~t~~arl.\~~r~:; ::r:,c~~~b; ::lv~~t::t ueales L "m:.:t~:e~~tM:I!l~~~::;l :::bai 
c.liitlstrofes hidriuliq,ues a l"en,r6s, i la seva "serlta d'onore", posant en 

~~~, e:~' ~u~:nans~:tl~1 ca~:~. am~~~ai --~------- :=~:~~ dl:l J:,~n:f~~~o~~::~i:t~'~S~~~ 
dient-ac de tu amb les "stau" de rez de Deza. 
més rama 

En vista d·aixb, en Ruf .. ta 
també ac n'hi vol anar, 
per fundar a Nova York 
una Clcola d·.stracl. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

AL local de la Soeielal Obrera "EI 
Arte .... no". de la simpltlca ex

... illa t1e Grlcia, on té encla.vat el seu 

.. 
". __ u r., 
.... - .. -.. .... • 1"".- - r., 
... •• 1 .... ' _ "'" 

Fou una nit memorable 
on es va ben demostrar 
les simpaties .que té 
a Eldorado, la Meli.t. . 

."-1.... - P. ¡¡¡;;.;;¡¡¡P;;;¡¡;;;;¡P;;;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡ 1li1fllj¡¡~.!'I1 bo. ..... - .. 

.... '.r Il&""'-' 
l!!¡/!I!'..l!1!!~ 1-4 MUNDlA.L 

'-=-_~_"-, -' uPA.L'Ba, • 
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Mont d'Or Meubléa 

-_ .... 
SARNA 

sm baño, aín pel.igro y ti-
pidamente, I. CW'a el 

ANTISARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch. 49. Parlamento, 1 7 

y Farmacia. 

MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

c-.... d. I\orbori, 27 _. 
Tdlon lIJ1t ~ A 

(\IERJ){JRA) 

I ~~.td.~~~ 
T""foll .. aRot-A 

er- _lo' - 501_ de ..... - TeWoo prinl 

Calefacció central - Habitaciona • 5 pte.. 

ReterVlt aInolula 

IilUSli:3i8WE- m 

I ~ ---'\ 
SARNA 

...... quo Iu-
tin e ... ·~ eom .. .et ... (RONYA) 
Ra el Dop, com"," I. e. ema en deu minuta amb 
LOTION LADIL SULFURETO 

que I. trobareu per CABALLERO 

OOS pESSETES, al Comte de l'A.alt, 86 
i centre. d'etpecí.fica 

emll 11 l'iI1Ill, f" I Bar ce lona 

PROU SIFILlS PROU MALAL TIES SECRETES 
MALALTS , 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENClA, EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, .óu tn.d.des al --

INSTITUT MEDIC POLlCLINIC 
ALT DE SANT PERE, >9, PRAL" l,' 
per el modf'rn procediment ultra aenaacionsl del Dr. S L I V IOT O S H I RO , de Yokobama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament seriós - Eficàcia reeoneruda 

El. que visquin apartab, poden elCriure amb de
tall. a: "Director de l'Jn.titut Mèdic Policlínic. 
Alt de Sant Pere, 59, pral." i te'l. indicarà gratuï~ 
tament, baix. .obre tancat i KnlC cap indicació u~ 
terior, el tractAment enèrgic indicat en cada cal 

Con.u1teu~no. una volta I _ Vosalrre. .ereu els no.tre. propagador.I - No perdeu el 
temp.1 Cada minut é. or per la vo.tra salutl - Veniu a l'In.titut, o escriviu avui mateix --

EL CONSEJERO DEL AMOR .Q -
Es l'obra me.tre qUle no pot deixar de llegir cap enamo ... t ni cap home O dona que aspirin a fruir 

de la més dolça (le te. humanes sensacions 
Heu'. aquÍ els quadems de què consta: 

Títols publicaU Títols a pub1icv 

1. Para haune amar con locura. fi Para .er etemamente hermo .... 
2 Cartal y versol de amor. 7. Para enloquccer con un be.o. 
3. Para aa.ber li IU novia le ha .ido ,¡empre fiel. 8. Rueda de la fortuna y lenluaje de las Hores, del 
4. Para tener niño o nifia, a volunt.d. pañuelo, del abanic:o, etc., etc:. 
5. C6mo ac con.ilue una mujer. 9. Lo que debe saber toda mujer la noche antes de 

su boda. 
10. Para vencer y dominar al novia. 

El. quadenu .urten cada d ivendres i es venen al preu d'UN RAL., en tola el. quioscs, 



~~-~~--=-- ··'L' ------------------- ---

- Vo .. tè no em crewà, ¡l)erÒ jo m'he ....entat aquí, per v~. 
-Per mi? I ara! Quines bl"Omelo que té, la senyoreta ... t 
-Rea de bromes: no é. a vOlotè a qui li diuen I.-boca·d'or? 
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