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LA TUIES 

LEs QUIElES 
-Ja t'he dit cent vegada que no vull que parli'. mit amb en Manuel, ptrquè ét un pervertit!. •• 
-Però si ara no parlem geN, ,.. •• mamà I ... 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 6581 

Diario semanaI f1amanle y lustredo, d. avitot, anuncio. y eequeJaa mortuon... 
,SALE HOY' 

JfIlMtro prognuna: Seriedad. economia, rapides en 101 eDCar¡Ot y • .mr como te pued. 

R u fa.ta. "ien>pre qenial. 

d a u nA idea c:o losal. 
E . tamos de rc&,ocijo 
porque el bucn tiempo le 

[acerea 
y ya corren por la Ram-

{bla 
J.I alegrc. modiatetas 
en!lcfllndonos ,raciouI 
palmo y medio de pitrera 
que ea la dimensión e:nc_ 

l'' 
''''c III deja aatis fechAl. 
Y uno! bruol torncadol 
fl !" r.ltana perche1era 
(11 mi. el bra%o de ¡;itana 
m~ trutoma la eh.veta). 
Y unu hermallll panto 

rrr .. 
(li,,;n.l, dur., v tena!! 
<".1' haeen rensor en lIe

fruida 
!l''oQue uno ,ensar no 

'quiera 
C<lrno lIerà el e.oitel 
(ltlC remata tal bellezl 
(I~ (l'l,tmnaa, ('1111: ai badal 
te tra!ltorna mu" de vc-

[ras 
] 11, columna vertebral 
y de naso, la eabua. 

Ray que ver lo e-cnerOIU 
que lon estas oeoueftue1 .. 
pues sin hater pagar nada 
todo a uno se 10 enseHln 
y aun ensefíar[ln mA. 
de .ccuro, si pudierln. 
PUI premiar cual se debe 
la Iracia y la ,entileu 

de I.. alerre. c.hiquillu 
que por la Rambla pa· 

[Iean, 
proponco que se orlani-

{cen 
en obsequIo a IU beUeu 
elte verano Q.ue viene 
colonia. na.ndulandesca •. 
A la montafia Pelada 

mandaria a las locuelu 
que en los portales oscu_ 

[ ro. 
con su novio a rato. jue

I,an 
A Cardona enviada 
las que son ml. deien

- Ivuehas 
y van al "Chalet", "Tria_ 

[n6n", 
Lu Planas de VaUvidr(.ta 
o de Pedralbes recorre_ 
Iu solitariall veredas 
buscando un Jugar propi. 

[cio 
donde nadie pueda verlas. 
A las que son capricholu 
facturaria a Culera 
y a Olot a aqueUes que I 

[eziren 
,ran precauci6n y cautela 
para DO tener diSCU.tOI 
a 101 nneve me.es lecha. 
La. Q.ue tienen amicuital 
de.tinarra a Fi¡ueras 
y a Cornellà a las caaa. 

(da. 
que a IOl marido! ence. 

I 
¡un. 

¿Qué les parece, .eltore.1 
¿He teDido o no, una 

I 
Si aceptan mi ini~i~~~:! 
., a la prlc.tica .e lle"a, 
creo haberme bien ¡anado 
una .emana de fiesta 
que iré 'a paaar a Llolriu 
que ea la patria de la 

IdaeBa, 
a .. Iudar a l Iran Nandu 
y ver que el 10 que nOI 

(cuenta. 
Y li hacia anà alto nuevo 
aleuna de laa chicuela. 
se encuentra <:on que IOl 

(Reye. 
te traen una muñeca 

no quedarà otro remedio 
s i ea que el autor no .e 

(encucntra, 
que cOler la, y en el Mc· 

[tro 
en viarIa a la Bordeta. 

RUFASTA 

hombre de iniciativas 

CORRESPONDENCI A 

PARTICULAR DE 

"LA RETAGUARDIA" 

Un aviador. - No, se
flor, en Manrell no hay 
n¡neún campo de avia. 
ciÓn. Lo que pasa, es que 
alll vwe un chico solte_ 
ro, que ac dice Pla y he
redÓ de un tio auyo que 
por cierto era vegetaria. 
no, una porrada de cien
tos de duroa. Y, c1aro, en 
Manresa, todo el l'''hereu 
Pla" por aqut, r"hereu 
Pla" por ata ... 

G. Llibre. - El hotel 
que tiene màs comodlda_ I 
dea es uno que ha., en 
Tok¡o, propiedad de un 
tal R it&uma Hito. Supon
eo que usted ya habrl ot
do hablar a l¡una Vet del 
"Hotel H ito ..... Ant, hay 
un I¡stema de timbre. tan 
perfeccion&do que tocss 
un rolpecito y viene un 
botones, a ver qu' se te 
ocurre; dos eolpecitos, y 

viene un camarero, tres 
,olpecitol, y comparece 
una ¡hei!a ; cuatro Iol. 
pecitos ... y es una delida 
lo que sucede. 

AVISO 

El señor Ruf .. ta se hi 
encontrado una cabrt: 
Como no sc acuerda a qUe 
niña puede habérsele e" 
capado, le advierte que. dt 
no reclaminela dentro dt 
trel dias, acudir' al dut 
ño de "La Mundial" p~' 
ra que le dé un paquet!· 
tò de aquellos polvos qUe 
van tan bi'n y dar' muc: 
te .in compasi6n al ,DI

milito. 

--ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L 'hit dels hitl 
Tothom ha d'anar s 

LOVE ' ME 
¡ Quiéreme l 

¡Estima'ml 
¡Aime_JflOil 

El millor esptlcfl,cla 11' 

~ 
GRA N TEAT R' 

ESPANYOL 

.. t: DEN-
Coade litll Au1to, II 
Tarde ~ DOcbe : 

De aei. tarde a treS 
rnadrueada 

LAS DWy"nr 
y UN" 

NOCHES 
Gran b ito de 

L OS NEGROS 
JACK S O N 
Tarde :y noche 

2,Orque.t •• , 
con la forrn.idab le 

- C RIOL L A .... 

• P ~a~d!n;ó; ~ ~i~~ 
areentina 



Barcelona, 5 d. Maig de 1927 

L'antropòfag 

.E L nostre amic Marcel, que porta vint anys de 
caaat, ens parlava l'altra nit del. temp., ja ll u

nyans, del leU prometatge. 
-Mireu li m'agradava, la que avui é. la meva 

dona, que me l'hauria menjada sencera I 
-I ara} 
-Ara ... ara e{tl. ,ap greu no haver-ho fetl 

Una història de pe«:adors 

.E LS pescadors no tenen fama d'ésser mentiders. 
Com el. caçadors. però n'hi han que Déu n'hi 

<Ió. Testimoni del que diem. é, aquesta conversa 
que vàrem sentir l'altre diumenge a )¡t tarda. a 
l'eacoUera. enlre do. individu. que beatifica ment 
.• ;' eataven, cada u amb la seva canya, esperant que 
:piqueuin: 

-No teniu ¡aire .orl - di¡ué el primer al seu 
<company. veient que només tenia dOlo tres pei
Jtel. menut. a la xarxa. 

-Oh I Perquè estem en mal temps I Aquí OI) 
em veieu, he pescat molt. cops balenes! 

-Paél - féu l'altre, wmrient amb displicèn
cia -. Quan jo em dedicava a pescar en gTan es
cala, la balena. la poaava a ram per a què pique.
sin el, peixo. més gToNosl 

Per això, precisament 

D UES xicotes d'aquelles que corren per Ics ace
re. de la Rambla des de les onze del mati fins 

a les quatre de la matinada, e. troben a la canto
nada del carrer Nou. 

-Què fem, noia} - diu una d'elles . 
-Re .... E~eranl que paui al[fun client. Estic 

de molt mal humor! 
-Per què} Què et paISa} 
--El meu amic és n la presó' 
-Per què? 
~l van pc.car fent un rellotge al tramvia. 
-I no .hi pot fer res? 
--;,L'advocat diu que li ha dit que, almenys, en 

té per tres meaol ... 
-Bé, dona, no siguis així ... Tres mews passen 

depreslal 
-Oh! Això és precisament el que sento I 

Un rival de J'Jnaudi 

E N Carlets. un dels viatjants més eixerits que cor-
ren per aquests pobles de mala mort ven.nt 

cinquanta articles diferentl, parlava un dia amb 
un company de viatge labre el famós calculi.ta 
Inaudi. 

--Era admirable. aquell homei - deia-o Vo l -

tè l'havia vi.t} 



.- LA T1J1ES 

-Ja ho crec! Com que sóc deixeble seul 
-Ah,si'? 
---Si. senyor. J o compto tan depressa COITI ell. 

Miri: ara vaig a comptar aqueUs moltons: dos, 
quatre, &.is, vint. quaranta, seixanta quatre ... M'he 
equivocat en jutjar a primera vista; em pensava 
que n 'hi havien cent I 
-I com, anant en tren, els ha pogut compta} 

tots en un segon j\ 
--Oh I Molt senzillI Es un dels trucs que em va 

ensenyar I1naudi ... Primer, es compten les potes, 
i es divideix després el resultat per quatre ... 

Un home amoinat 

U ~a~;~~a~oes9tr;;d~:8a:n a:nb :~:aAic~e~n~8t:a:=i:~ 
tançat amb una xicota jove que li escriu amb fre
qüència, i l'home, bé voldria guardar les lletres, 
però té por de què la dona els hi trobi. 

--On les amagaries? - pregunta a un amic 
seu. 

--Senzillament: a dintre de les teves camises, 
quan s'hi té de cosir algun botó ... D'aquesta ma
nera, no és fàcil que la teva dona trobi mai les 
cartes ... 

L'hortolà de Sant Boi 

UN CAS CUNIC 

E
L doctor Rostoll, seixanta anys. explica a 

la seva senyora, trenta cinc, un cas extraor
.dinari que se li ha prescntat a la seva visita 

de l'hospital. 
-Figura't - li diu ell - que -ea tracta d'un 

x.iCCJot de ¿¡vuit anys que pateix de priapisme per
petu. 

La senyora, encara que un xic acostumada al 
lèxic científic, no enten di. tenne que acaba d . 
pronunciar el geU mar.irt. 

_I què vol dir, això de priapisme) - pregun
ta, interrompent al seu marit. 

-Ai, no miri, Albert, que veurà coses lIetgeat 
-AI revés, Adelina, al revé.t 

-Priapisme, vol dir ... vol dir· .. Corn t'ho ez.
plicaré, j o, ara) Dones, vol dir un home que sem
pre està excitat, que sem'pre té la llança a punt per 
empendre els combats de d'arnar i que ni despert
ni dormint deixa de tenir.Jli. fins que ... 

La senyora no té paciència per acabar de sen
tir les ex.plicacions del seu marit. i obrint uns uU .. 
com cúpules de catedral. pregunta, plena d'inte
rès: 

-Escolta: que s'encomana', aquest mal? 

K . A. M . Sutra: 

LA VOLTA AL MON 

E
NSaques estava cansat de tre})allú i va i:" 
dear un sistema de viure amb l'esquena dre
ta: es va comprar un vestit de boy...scout ï 

es va penjar un rètol a J"esquena que deia: "Dono' 
la volta al món sense recursos. Es prega ~na ajuda
material." 
-I què tal, què tal vos oprova, això de donat 

la volta al món;a- - li pregunta un turista . 
-Moltbéf 
-Haveu visitat l' Asaia'" 
-No encara. 
-I l'Amèrica) 
-Tampoc. 
-I l'AfricaL 
- Ja li diré: encara no he sortit d'aquest car-

fa cine minllhl que lie començat ... 
K , K, ï u&l 



LA MECANOGRAFA 

D;il~g modern de males costums 

Representable sense grans complicacions de 
::mise en scene. En començar, no s'alça el tel6. 
<com ~s costum en tots els diàlegs lins avui re~ 
J?resentats. S'a/ça després, quan els personatges 
,. no parlen. Hi ha moments en què les paraules 
~obren. I en aquest diàleg, com podreu veure, hi 
sobren ben bé en més d'una ocasió. 

Aixl. doncs, no s'alça el teló; s'obre Ja porta 
i apareix una senyoreta molt elegant, amb e/s 
.morrets ben carminats" amb una caiguda d'ulls 
'f/ue no és una caiguda: és un desmai, 

HermlIJia 

(Entrant). _ Es aqul que han posat un anun
:ei a "La Vanguardia", demanant ... ? 

Abel.,d 

(Saludant cerimonl6s). - Passi, passi, senyo
.l'eta. Efectivament, fs aqui. 

HermIni. 

Hi f6ra, el principal? 
Abtll.,d 

Sóc jo, senyoreta. 
H~rmlnía 

Tant jove? 
Abelard 

No tant com vosta, però Déu n'hi dord. Vol 
fer el favor de seure? 

Ell. f!ntra, caminant amb pas indolf!nt, amb 
df!ix tropical. Pf!ga ullada a J'f!stança i es pica 
rullet interiorment. Ell li ofereiz una gran i cò
moda chaise-longue americana, però ena s'assen
ta en un ampli butacd, tou com una bona cosa, 
-quan la bona cosa ~s encara tova, i espera a què 
-.11 ho faci tamb~. 

Ja assentats fun davant de faltra, tussen. En 
~quests cassos, tussir, ~s indisJ'f!nsable. 

Abelard 

De manera que vosd:, senyoreta? ... 
HermIni • 

. Si, he llegit l'anunci de "La Vanguardia" ... 

Abebrd 

Perfectament ... perfectament ... 

LA 11JIE3 -, 

Tornen a tussir. Ell se la mira de cua d'u11. 
Ella somriu, perquè sap que somrient està molt 
graciosa j escaienta. 

Creiem que 'seria .una solemnial tonter;a ad
vertir als espectadors que ¡quan Hermínia 's'ha 
assentat, ,ho ha fet coI.1ocant ·una cama damunt 
de l'a/tr. i ensenyant un p~ 'de Déu de pantoui
lla ,que enamora. Aquestes coses no cal adver
tir-les; es veuen 'CIe seguida i tots els espectadors 
se n'han donat compte. Abe/ard. en /aquest cas 
concret, també la d'esJ'f!ctador . 

Abdard 

Suposo que vostè, senyoreta, deu conèixer a 
fona la seva professi6? 

Ella .s'h. tret unmiullet i una fJrotxeta dimi· 
nut., s'h. donat qu.tre copets .. les galtones. i 
respon: 

Herminia 

Això, no s6c jo la mh indicada per dir-ho. 

Abel.rd 

Sempre el saber i la modèstia han estat com
panya de camt. Té moltes pretensions? 

HermIni. 

Molt poques. El que bonament sàpiga gua-

nyat-me. 
Abel.rd 

Tanta diacresi6. m'encanta I Quants anys té? 

HermIni. 

Divuit. 
Abelard 

Colossal I 

Un patell mb que vostè, veritat? 
Abel.rd 

Justos' 
Hermini. 

Colossal I 

Com? ... 



6 - LA 11J1E.S 

QuH ... 
Ab~/.rd 

Resi ... 

Hermínia 

Ah!... 

Ell ¡ ell. !lJuedenmirant-se, ¡encBntsdor8ment 
ensimismats. Es I. un ~iJenci .ple d'eloqüència. 
Ella .r.profits per tornar .li treure ~J mirall i 
comprovar, en 'fDirllr-s'hi, que està feta un braç 
de mar. Ell no li ~ira el braç, li ;niTS la cuixa, 
que h • .començat li aparèixer, temptadors, " ran 
del vora-viu de Ja faJdi , •.. 

Abel.,d 

(Tlmid.ment, com si temés Ja resposta.) Vos
tè deu haver treballat ja en moltes cases, veritat? 

(Amb cert rubor.) No, senyor, no: he fet nràc
tiques lola, a casa ... 

Magn[ficl 

Vol dir? 

Abel.,d 

No ho dubti pasl No hi ha res pitxor que una 
mecanògrafa que vingui carregada de vicis d'al
tres cascs. Em fan una por I 

(Plena d'innocència.) No .~ paa per què. 

AbeJ.rd 

Perquè, acostumades a treballar amb màqui
nes poc cuidades, m'exposo a qu~ m'etpatJlin la 
meva, que és molt delicada i s'ha de tractar amb 
molta suavitat. 

Ja té ra6, ja! 
Abe/ard 

Ja ho crec, que Ja tinc! 
(De sobte. ell, com si comenc~s 11 demanar re

fer¿ncies, pregunta): 
Abel.rd 

Vost~ deu ésser molt aficionada al cine, ve-
ritat? 

Hermini. 

Ai, si I Sóc: entusiasta d'en George O'Brien i 
d'en Douglas ... 

DOI veritables atletes ... 
HermIni. 

(Amb un lleuger caJ/rM.) E. veu que han 
de tenir molta força I... Em fan l'efecte com .i 
eUs fOI.in una &,rua i jo una bala de cot6 ... 

AbeJard 

(Amb cert ènfasi).· Jo tambE practico el gim,.. 
nAs. 

Hermini. 
(Amb convicci6).· Me n'he adonat de seguida. 

Abel.rd 

(Ràpid, com si fulminantment l'hagues assal
tat una idea).' Que balla el xarles, vostè? 

HermIni. 

No faltava més!. .. Faig el zig-zag a peu coixr 
Miri... 

S'aixeca, recull m~s de 10 necessari la faldi
lleta j es disposa a marcar compassos. 

Abel.rd 

Esperi's. 
Va III un .rec6 de ¡l'estança, ¡posa una p/aca .. I 

gramofon ., comencen ¡a sentir-se les engrescado. 
res notes 'd'un ~ar/es. 

Ell i e/la queden mirant-se :,llargament, som
riuen 'I, <3ense canviar cap .paraula, s'enllacen ¡ 
es posen ili !ballar. 

Tan ell 'F0m ella ~n s6n ,mestres. Clavats en 
mig de l'habitaci6, ,dancen Iren~ticament sens~ 
moure's del lloc. ,La bogeria del ~arles els ~ncerr 
les sangs. ¡Les cames, !vio/entament ·curvades, se
guei~en l!1 ritmedis/ocat ¡de Ja dança ,e~ótic •. 
Els cossos :p1antenen ~'equiUbri 1Bpoiats run con
tra l'altre, Ien :un punt Jmagn~tic, precls, mate
màtic. 

Acabada ia danfa, cauen 'desarticulats damunt 
la chaise-longue. Es va lent losc. Els morats deT 
capvespre envolcallen ,rhabitaci6 ¡en \Un misteri 
celestinesc 

¡a un z;c reposats, ~H in{cla de !nou el diA1~I" 
mentre eHa >S'arregla Ja JJjgacama i <t!s tiva Ja mit
ja, que durant 'ttl 'ball ~e Vi ha .Ruixat. 

Abel.rd 

Vost~ és la mecanògrafa que a mi em convE_ 
Vol que fem un moment de prActiques i podrem 
deixar tancat el tracte? 

Ella es torna vermella j diu molt ba;~, molt 
bai~, que quasi no se la sent.' 

HermIni. 

-Veurà ... és que jo, de mAquines ... sap?.. no> 
n'he teclejada mai cap ... i li confesso que no hi 
sabré escriure ... 

Abelard 

(Fortament admüat.) MAquina?.. Escriure r 
No n'hi ha pas cap de màquina en aquesta casat 
Que no ho compren que les seves manetes no 
han estat fe1:es per aquests treballs tant bar
roers? ... 

EHa se'l ¡mira dolçament. EH ~hi .apropa J II 
enllaça la cintura. ,s'alça ~l tel6. ApareiJC un !ter
cer personatge i 'torna a ~desaparMJ(er 'de /Segui
d •. Quadro. 

~AURA BRUNET 



· -si et creua que et protegeixo perquè 
Xl& aJa meUl dependenta, t'equivoques. O canvies 
de camí, o tanco la boua •.. 

-D'això em queixo, preciaamenl: de la bossa ..• 

EL FILM INTERESSANT 

E N un cine parisenc donen un film que es ti
tula "La dona nua'. Lo de la dona nua, és 
un truc. Hi aurt, en efecte, una xicota que 

el Comença a despullar i el veu a travéa d'una fi
nestra, però, en el moment en que es va a treure 
la camisa, hi pas .. un tren per davant que no dei· 
Xa veure res. 

-Jo - enA deia l'altre dia un amic que viu a 
Paria _ hi vaig CIlda velada que la mn. 
-I, per què) 
-Homei Per veure si algun dia es retra.a el 

h'enl 

K. Parró 

LA TUIE5 - 7 

EL SOMNI DE LA INNOCENCIA 

L 
A lnnoc~neia, una noia molt caia. ardenta i 
morena, viu amb ela teua pares en una tor
reta de Sant Gerva.i. Com que aquesta el 

van haver d'absentar per un dia, van avisar a la 
Carme, la seva co.ina. per a que li anés a fer com
panyia. 

Així ho va fer la Carme. que é. una xicota molt 
eapabiJ.lada i l'endemà, dnpréa d'esmorzar amb 
la seva cosina, ,'entornà cap a Barcelona, per a
nar-se'n a treballar a la casa on fa de mecanò
¡rafa. 

Entre lletra i lletra a tellPondre, la Car~ va 
explicar-ee així amb la Ciltqueta, la seva compa
nya de treball: 
--M'ha paeeat un ca. més xocant amb la meva 
cosina I 

-Amb la Innocència) Què t'ha passat) 
-Veurà •. He anat aquesta nit a fer-li compa-

nyia, perquè e.tava tola. Naturalment, hem dor
mit plegade.. I ve't aquí que a mitja nit jo em de.
perto, i la pobra Innocència, que sen. dubte som
niava amb el seu promN. em comença a petone
jar i a fer-me carícies. .. I em deia un. mots dol
císsiml i em feia unes coses més dolces encara L. 

-Ai, porca I - exclamà la Ciltqueta, que era 
puritana en aquestes qüestions -. I tu has per
més que ... ) 

-Veurà .. jo l'he deixada fer ... Com que diuen 
que és tan dolent despertar a un quan somnial 

VU1 Tresca 

PENTINAT A LA "GARÇONNE" 

E
N una perruqueria del carrer Nou. on ser
veixen a mude. i a femelles, hi entra una 
xicota jove, tota enfarinada i, a una senyal 

de l'amo, .'aMenta en el si116, 
Segurament, ea tracta d'una eupleti.m de ter· 

cera qlK)ta, 
Ea treu el barretet i diu: 
~'arreglarà el. cabell.) 
-Prou, senyoreta I Com el. vol) 
-Com ea porten, ara) 
-Miri: bufats del davant i llepadets del dar-

reral 
-Bé, faci; ho deixo a gust seu. 
Le. estiaoretl comencen a c6rrer... La noia Be

¡¡eix el "Nuevo Mundo". Al cap d'una estona, el 
dirigeix a l'amo, que la serveix. i li diu: 

-Sap qu.e m'hauria agradat mée a l'inrevés) 

M ........... 
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-Ara voldria somniar que estic en W\ bosc, que un sàtir m'atropeU. i detprél df!lfpertar-me i 
reu.dtar que el sàtir no ili un sàtir, sinó el meu promès, 

EL FILL DEL MIRACLE 

P ER la RamhJ.a es troben dOI oonegut:.. 
-Hola I - fa un -. M'han dit que tens 

la dona en estat intereMant. Es veritat) 
-Si, noi. 
-J. de qui) 
En .entir aquest:. rn.ots, lïnterpel.lat, nalural~ 

ment, eaclata. en una t.empelta d'injúriel. I l'al~ 
!re, Ie11Ie perdre la calma, li reapon: 

-Perdona. noi. ai t'he fet enfadar! Jo em pen~ 
_va que ho aabiesl ... 

Tit Hella 

EL VIGILANT 

E L comte de Poch. va cridar a en CUitau. el 
eeu fidel ajuda de cambra. 

-Neceasito de N, CUitaU. El predi que 
COf'tC)lehcil una delicada cniMi6 que vaig a con~ 

fiar~te. 

-Mani el senyor comte. 
--E.. traeta de què vigilís a la senyora com~ 

teaaa ... 
--Oh, tenyorl 
-Reru~) ... 
-No, aenyor comte ... Però és que em sembla 

que la senyora comte ... no neceuita cap mena 
de vigilància ... que la seva virNt ... 

-Prou I Quan jo ho dic, deu éuer que tinc el. 
meu. motiua per a dubtar d'aquesta virtut de què 
parles' 

--Com mani el senyor comte. 
I en Cu.tau va començar la talCa. 
AI cap de pOCI diel, se n'enà a veure al comte. 
--senyor comte ... he detcobert ... 
--Que les meves soapitel tenien fonament. oi? 
--En efecte. lenyor comte ... 
-1. com ha aigut, això) 
~questa tarde, mentre el lenyor comte esta~ 

va al Cue:ino. ha vingut el COlr de la Rnyora com~ 
telaa ... 



-Ja. I què} 
-DoJlCll, que tolt do. 'han tancat a la seva ha-

bitaci6 ... 
-I tu, què ha. fet} 
-He anat a mirar pel forat del pany, però la 

senyora comtessa havia tancat amb clau i havia 
tapat el forat. .. 

-Així, no ha. vist res} 
-No, .enyor comte, però he sentit. 
-I. què ha. sentin 
-Gemecs, sospira, petons, espasmes ... 
-I després} 
-Despré., no li 'Puc dir ço que ha paasat. .. 
--.Per quê.}' 
-Perquè, com que un .ervidor no és de fusta. 

en sentir tot allò me n'he hagut d'anar ... 

Dida Roth 

MANERES D'ENRAONAR 

L A Mariona é. una modisteta la mar d'eixe
labrada, El dia que e. faci la vetllada ne
crològica del Pont del Mico, que un di,.. o 

altre organitzarA LA rufES, la Mariona fóra una 
de lea x.icote. que Tnés bé podrien desenrotllar-hi 
Un tema a t'entorn de la desaparici6 d'aquella uti
línima con.trucci6 arquitectònica. La Mariona és 
de le. que té un xicot cada dia i de les que està 
dotada d'un altrui.me i una genero.itat dignes del 
més gran reconeixement per part de l'element 
eorrido, 

Això .í. ella no .enamora ma.i seriosament. Ella 
diu que tot això .6n jogpinea rpasaatjercs i que, 
quan es baralla amb un xicot, no .',hi encaparra ni 
poc ni molt, .in6 que espera que en vingui un al
tre. Naturalment, com que é. jove, elegant i bo
niea, li venen a cada moment. 

Sembla mentida que no assenti. el cap d'una ve
gada i no et busqui. un prom~ formal I _ li deia 
"altre di& una companya de treball. 

-Prou que el bUltco. però no el trobo. Aquí on 
rne veua, encara no he trob&t cap xicot que em s&
pigués tocar el cori 

I la companya de la Mariona, ràpida: 
--El corI - respongué -. Vaja una manera 

d'anomenar le. coaeel 
Fi Blada 

L'AMOR ES CECO 

E L domador Leonida. ha arribat a Grata
llop .. acompanyat del !teu ora, que no l'a

bandona mai, 
El fondi.ta, deapré. de molts prega i d'aa.egu

rar-li el domador que el seu or. és més dòcil que 
un anyell, ha accedit fi, .dmerre1 •. 

A la nit. tanquen l'or. a la palli ... i tothom .e'n 
va a dormir. 

LA TIJlES-9 
..lI 

_No sé ai li agradarà al senyoret, que li hagi 
buidat ma mica. .. 

Però a mitja nit el fondi.ta no està tranquil i 
va a veure ai aquella bèstia tan grossa. està quieta. 
S'apropa a la palli .... , e8Colta pel forat del pany 
i e. queda glaçat en 8Cntir la veu de la 8Crventa, 
que diu: 

-.Que no digui. res, pa .. i, però que no et vu1-
guia treure l'abric de pell, trobo que é. un capritx.o 
ben estranyi No m'havia pal$8.t mai amb cap xò
ferl ... 

El fondista va caure deemaiat. 
Guillem de Presta 
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RECORDS DE VIATGE 

E N Joanet i la Paquita celebren amb un 
dinar esplèndid. el ailè aniverl8.ri del M'U 

calament. 
A taula hi ha en Ricardet. el menut que acaba 

de complir cinc any .. 
En arribar .1. pOltre .. plen. d'emoció, el. papàs 

r~orden el leU delició. viatge de núvia. 
-Et recorde .. a Sitges. quan va entrar aquell 

revi80r i enl va. trobar} ... 
-Ai. no mc'n parlïl, Joanet, que encara em 

torno vermella 
-Ja en vàrem pauar. ja. de peripècies, durant 

aqueU viatge!... 
El nano elColta meravellat el diàleg del. seuI 

papàs. i de lobte, intervé: 
----Esc.olta, papà: jo no mc'n recordo pa. de tot 

alIò que conten. On era, jo, aquell dia} 
En Joanet i la Pequila el queden mirant·.se 

run a l'altre, senle 1a00r què rcapondre. La pre
gunta és realment empipadora. Però en Joanet tro
ba per fi la manera de lortir del pal: 

-On éreb, maco? Amb nosaltres I Mira, en a
nar. et portava jo, i en tornar. ja et portava la te
va mamà", 

Dida Roth 

DIGNITAT I ADMINISTRACIO 

S 
I en aquest conte poséssim el nom de les 
protaeonistet, "armaria un e8Càndol que ni 
el combreear hi arribaria a temps. Direm. 

únicament, que el. protagonistel 56n comedianta. 
que representen en nOltra dolça parla i que tots 
s6n més popular. que en Junoy. 

Ella i ell a6n una dameta i un galant casats de 
poc. S'estimen. però això no vol dir que ell, de 
tant en tant, no li faci el uIt. AIa l'ha enredat 
amb la dama matrona d'una altra companyia i la 
dameta jove se n'ha enlerat i vol venjr-se de r o
fen. inferint-ne una de major a l'ulurpadora. 

Un dia, de bon matí, la dameta el dirigeix a ca
sa de la dama, i una volta al davant d'ella, obre 
el moneder, treu un bitllet de cinc dural i diu. ti
Tant-lo damunt de la taula: 

-lingui. senyora; he tapigut que ahir va venir 
a viaitar-Ia el meu marit, i com que ell ée un xic 
distret. es va oblidaT de pagar-li ell .eus servei •. 

La dama matrona el moaeep el llavi en sentir 
la violenta i denigrant escomesa de l'esposa, però 
10m que no él de lea que el mamen el dit, s'ai-

Des de que porto ~uest vestit, .empre tinc un 
o altre al dalft'rL 

xeca tranquilament, .¡afa el bitllet, se'l pOI8 a la 
mitja i observa, somrient: 

-Perfectament, senyoTa ... però, n'hi falta un ... 
--Com? Què vol dir? 
--Que avui ha de tornaT, sap? ... 

L'A. Plmta d'Or 



ALERTA, MINYONSI quelta nova victòria penonal. 
I ella, amb un lleu rubor contelta molt baixet i 

amb veu trbnoJa d'emoci6: 
En aqu~lta Secel6 bi publicarem tou ~/I CONTES -No, no ... no era a tu a qui mirava I... 
que u'nl ~lJvr;n prop;s d'ilUer contats. lel .,eUel El pobre conquiltador el v. quedar fred . 
•• croael de quinze .n71 p~r amunt; que s;Ku;n d;K-
~. d'isur coneKut. ¡nIs burilaires He6idors de LA 
TUIES. D'.quest. cont~a, l'n premi.rem un cada 
número, l'mb la respectable ouantitat de "deu p.-
le.'·, cobrables en la ttOstra AdmitJistnci6 o per ANANT EN TRAMVIA 
Kir postal al. oue .,isouin Ior. de Barcelona. Aler- ______ _ 
ta, doDCI. i apretar rjç . , 

MODERNS STYLE J
o no li quina cosa h més empipadora; ai 
empaitar a una menor i el dia que ull a punt 
de cedir ruultar que hi han ela pintors a 

l'escaleta, o tenir que pujar a un tramvia de 1& 
Pla~a de Rovira, a lea vuit del veçre. 

L
/Io.. NineUe i el leu amant. prenen u. "¡in" En Carrasco, del "Ciero", que eada dia rep una 
en un cabaret de "pollin" lletra diferenta de "un apreCiable IUltCriptor", aem-

Davant d'ella, una morena d'ulli ardentl bla mentida que mai no n'harl rebut cap queixant
com duel bruel, eltl tambi prenent un aperitiu i le de tCl phimes condicionel en qu~ l'efectua a_ 
no deiaa de mirar_IOl un moment, quelt servei, (El deia tramviea de Bruch i Ll6ri .. 

--Qui h aquelta dona que no et treu ell ulli del no el de lel menora, que en aquelt, no creiem que 
damunt? - prerunta tota nerviosa la NineUe. hi hari nirll'Ú capa~ de ficar-I'hi en públic:) 

-No ho té; no la conec - respon ell, amb tert L'altra nit, lervidor de vOlth, 'Ie n'anava cap 
)rrull. a cercar lea tradicionall, clbliquel ¡ humill mo. 

Lel miradel continuen amb la mateixa in.i.t~n_ retel i va pujar a la plataforma d'un 38 que anava 
cia. La Ninette elll rabiosa. A la fi la incitant curull de cent. L'escena passava a la Plaça d'Ur
morena l'aixeca i el diril'eix al tocador de le- quinaona. 
nyoru, Si tOtl elthem molt moINtat., el. hi .ule¡uro 

-E.pera'ml - exclama indi.e'nada la Ninette, que hi havia una ""rella que no l'avorria p .... ID
alçant_ae tambi - Ja veurb com la pentinari jo cnlltata en un rec6, havien pres aquell lloc per una 
a aquelta, sucursal de Citerea, I anav~n fent, amb un ciniame 

I deaapareix dintre del tocador. dil1le de tots ell comentaria. 
Ell la deixa fer i somriu amb aire triomfal. bo Jo no si com .'ho feien, perqn~, en aque.te. dr-

i penaant: cumat)¡nciea, un no elti rai re per enraonar, Doncl 
-S6c un conquiltador terrible I Ara aquellel M: ella, per a despiltar, canviaven alCUM mots 

dues ea deuen eatar el,arrapant per mi I breuI de tant en tant, encara que amb una VC1t 
Deu minuti desprh, la Ninetle toma tota ulle- ronca ¡ ne",io .. 

ro .. a alleure'. al cOltat del leu amant. --Quina enrúnla' - f6u ell de prompte, ... olent 
--Qu~ tan Qu~ t'ha dit aquella desverronyida? fer veure que e. referia a la rentada que hi ha ... l. 

- prerunta, saborejant per endavant el .. bor d'a- • la plataforma. 
ç 



,.- -ohl _ respon¡ué ella -, Ja teM ra6, jaI Hi 
ha molta lent I Sort Que, en .rribar li Provença, j. 
en baizar.n .. , 

Jo vail haver de baiu.r a Ara,6n i, .mb ,r.n 
lentiment meu, no v.i .. poder veure li 1. xicot., 
en arribu .1 final del trajecte, aclucava els ulls .. _ 

S. Urj Panta 

LA TARIFA NOVA 

ER la Rambla, dOI amics troben una parella P de xicotel que cerquen companyia. Desprh 
d·enr.onar una eltona, decideixen cercar un 

refu,i per a poluer dialolar més lntimament i, a 
l'hora de tractar lobre els bonoraris, lel noi~ 
proposen una t.rifa, tan nova com orilinal: 
-A pesleta el centllnetre I 
El primer té una idea. Amb cinc centlmetrel, ell 

j. s'.rreclad. per a quedar content, I, un cop llei
tos, diu al leu amic: 

-A mi m'ha sortit molt baratet, Un durol Amb 
cinc. cendmetrel ben comptadeta, he poeut fer el 
fet tr.nquilament I 

_A mi, nomú me n'ba cosat qu.trel 
-C.raml 
-Si. i lense priv.r-me de reL Ara, Que ella l'h. 

enf.dat. perquè voli. pendre 1. mida en entrar, i 
jo li he dit Que, com Que .Iu. no ho havfem tractat, 
havia d'f:aaer en sortir: .. 

Un (/Ue la corre 

EL FILL DEL COMERCIANT 

E
N Lluiset té vuit anys, per~ és ordenat i le
ri61 com un homenet, 

El leu papi té un neloci de teixits al car
rer del Bruch I lovint en Llwset elcolta amb aten
ci6 ell arers Que el leu papà ra amb els viatjants 
Que v.n a oferir_li articlel. 

En premi a I. leva aplicaci6, el papà d'en Lluilet 
lurt moltl diumen¡el amb ell d'u:curli6. 

Aquest dia, en plena muntany., varen trobar un 
pastor Que menava un remat de benl, i el nen v. 
precuntar: 

-Elcolti, paltor: Què és aquest pèl que ell mol
tona tenen damunt la pelll 

-Aixà és nana, maco - responcué el paltor. 
El menut el quedi una eltona mirant-Ie el re

mat, l'acolt1 a un deli bena, li palpl ben bé l'CI
quena I delprb, .c.riciant-Ie 1. barbeta com li ja 
hi tinpés pèl, repUd, amb aire un xic delcrept: 

-Bé, ja hi deu h.ver un lIic de cot6 barrejadot I 

s 
VENJANÇA DE DIVORCIADA 

E
L banquer Retruquet, a rorça de mill duros 

va 10lrar obtenir el divorci amb la leva dona 
que malcs llen¡ücs feien c6rrer que no te

nia un no per nin¡6. 
LOlrada la leparacl6 de COIlOl, la Renyora Eli_, 

que aixi el deia la muller del b.nq.u.er, el va reti
rar a una torreta de l'Avincuda amb les levcs fi_ 
llei, de lel quall adminiltrava el dot que el b.n
quer ell hi va allenyal.r per a quan es call:aain, 

Vint anyl desprh, la divorciada v. anar a fer 
una vilit •• 1 leu marit. 

-No vinc per mi, com ja pota luposar - li di
¡ué _. Vinc per la nena, que ha Citat demanada en 
casament, i com que no té dot ... 

--Com l'enten? - elld.ml el banquer -. No 
l'han c.lat ja totes duell 

-Oh, la que ara es cala, CI 1. tercera. 
-La tercera? Quantl anyl tU 
-Dillet. 
-Ja compendrll que .mb IqllClta, no hi tinc rea 

que veure, jo. 
La divorciada l'.lçl tot. dilna i ea limiti a con

testar: 
-I amb lel altr"1 ... 

FIT Candor 

EL RESPECTE 

N 
O vu~in paa sapiluer ci terratrèmol que el 
va armar a ca .. de la lenyora Ciaca quan el 
va enterar, perquè hi ha COacl que fan bu1to 

que no hi ha manera d'amalar-Iel, que l'Emílieta, 
la lev. filla, havia perdut l'honra i estava a punt 
de cridar • la llevador .... 

Com que no entra en ell meul cà.lcull escriure un 
diccionari del Mal P.rlar, no reproduiré et. cente
nan de motl injuriolos que va pronunci.r la lC
nyora Ciaca contra l'Emiliet •• 

A dir la veritat, no 11 mancaVa ra6. L'Emilieta 
era una Cata maula de 1. qual nin¡6 no hauria ma· 
Iiciat. Treb.llava com a mecaoo,rafa en un Banc 
molt important, on tothom n'eltav. molt content, 
-I, qui ha licut? Qui ha si(Ut, barjaula? - di. 

,ué, de.prh de molt e .... ar¡.mellar.se, la senyora 
Cilca. 

-Un deia quefeR del Banc ... 
-I, com .e diu 1 
L. .icota .bai.i un moment ell ulla i, al cap 

d'un. eltona, respon¡ué: 
-No cm "'ai, atrevir a prc¡untar.lll Quallevol 

l'atreveix, amb lo leri6a que hI Hauria licut ca
paç de conteltar-me que qu~ n·havi. de fer!" 

M. AndanKa .. 

COJJte premiat en el número panat: 
TERMES CIENTIFICS I 



MULTA PAGADA 

A 
IXO de lea multes, no VOl creieu pal ~ue 
.¡gui una moda nova. Del d'Adam i Eva 
que s'e.tila. Oh. é. una cosa molt divertida. 

això de lel multeal Es com li jOlJUéssiu a penyores 
i VOl condemneMin a fer un petó a I. sogra. 

Prec.iaamenl això de lel multes en. recorda el 
caa que li va panar al senyor Xirinaca. i VOl el 
vaig a explicar. 

El senyor Xirinacl era un home molt dcacwdat 
i méa deixat que una minyona de fóra. Sempre a
nava fet un farcell: la corbata de gairell, el. punya, 
lortint-li de lel mànegues. Era un fàstic, creieu. un 
veritable fàstic. Però una de lel coses que més 
feia empipar a la senyora Clotilde, la seva esposa. 
é. que quasi sempre el presentava davant de la 
gent amb la "finestreta" oberta. Li clavava cada 
eacàndoll... Però no en podia sortir. 

Un dia, per acabar d'una vegada amb aqueU es· 
pectacle denigrant, la senyora Clotilde va con· 
demnar al seu marit a una multa d'un duro, cada 
vegada que es presentés davant de les amistat. 
amb la "finestreta" descordada. 

En va pagar, de multe.I .. , 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URINA.RIAS 

Obra pronto y radicalment.e - Suprirne lo. 
dolore. y evita toda cIue de complic:acione. 
Blenon.gias aguda. y crónieaa - Prostatitis 

Estrechece. - Cistitis 

Una buena Iimp~ interna con 
P A G E O L 

cura toda. Iu hoti'" del ar.or 

LA TUIES - IJ 

En certa ocasió en què .havia organitzat una 
tòmbola, el senyor Xirinacs el va apropar a la tau
leta que presidia la seva senyora, en companyia 
d·altre. dame., 

-Un numeret per cada una de VOltè .. volen. 
fer el favor) 

-Si é. servit. i gràcie •. Són quatre duros. 
-Aquí té un bitlletet de cinc. 
-Ai. no tenim pa. canvi! Com ho farem) 
--Oh. no • amoïnin, per això I - respon el se-

nyor XirinaCl,--Mira. noia. em descordo un bolÓ. 
i ja te'l donaràn a tu. el dural 

I el senyor XirinaCl va obrir tranquilament la 
"finestreta". amb gran astorament de les caritati
ves damel. 

Venda Rhota 

ENTRE PROMESOS 

S
APS aquelta nit, Ra.moneta) He sigut molt 
feliçl He lomniat que dormia amb tu .. , 
--Oh. quin pecat I 

-No, no: si no féiem més que dormir! 
-I ara I Quin •• omnil més ton los que tensi 

Quiquet 



, .. -tA TuiES 

E: ;~~!!:arn:~iol~:~~' :ea l::":a~~~~ L'~;:~~!ro~~~r~x~a ~~i~~:re~~ 
tat •. i. .ee-0nl una ¡aletilla que ha de "La Vfctima", 
corre¡ut pels diaris, utà preparant Un cop mb, el ¡ran hwnorhta i 
una revilta que ,'cstrenarl aviat en exeeUent dramatur¡ ha hagut de 
un teatre - no sabem encara quin sortir a escena a rebre 'del públic el 
- de la nostra ciutat, just tribut C!ue el seu talent el me-

Com que no di.cutim a niniú el reix. 

.embla mentida que hi ha,in ".tan" 
de cinema Clue tincuin noms tan i!:tI
tranys, 

Encara que suposem 
que ell .enyon de la Mundial (1) 
a aleun d·aquest. actorl 
e! nom hauran de canviar, 

S ~,~~foM C~:~~~~ ::tree~:;~~llU~ 
una cinta, loei.l, 5 .... on5 diu l'anun
ci, que du per títol "Aï¡ües prohi
bides", La protagonista és la ¡entil 
i espaterrant PriseilJa Dean. 

El film h una troballa 
puix aild, ¡ràcies a ell, 
fent les "Aie-ües prohibides" 
a 'la PdKilla veurem, 

~r~ r~.g~~Yd[;~~:~~~d:'r:il~!,~ei: :1 '~~~t;:í~~~I~~"I~';: Roure 

~~eCSia ~ü~~7¿m::r~~~s'~.r~~~:Ctl~~~ puix tothom, J)er admirlr-Ia, R Ed~AI;~~~na d~~l";::~~~~ ~~~l::i~ 
la ,ent es divertei:r;i. els cllen ea ,astarl. "¡Oh, el charlest6nl" que es repre-

En Ruf .. ta, el "Mufioz Seca ca· lenta cada dia amb l'ran èxit al T a-
taU" (veuran, nosaltres, tamb~ 10m lia: 
q uelcom), prepara il'ualment una al· "SUI lituaciones son de un verde 
tra revista, No eatl ben ae&ur d'el- muy .ubido y abundan los "ealam-

!~:a;~~a d: lear ~~P~~~ ::;~r :1 M:~~ A ~u~:a-:i~ ~~~n:I~::tp~; :ii~~ bOP~~d'~nin que no hi estem confor_ 
Tampinyo o • Parets de Dalt, i.quatre hores". mel, Quan estudiàvem batxillerat. 

Al revEs 'deà altres, el nOltre di- Recristinal I Que en són, d'.tre. altern.nt les elauea amb les parli. 
Tector pensa fer....e ela quadroa de viu, els nord·americalWl des de caramboles al "Gravina" i les 

::~ ~a b::~y:::~li~~;:ta~O~~:be~~a:!: ~:r~:~eiie~ ~a~ :a~!~ta terra ~~i::~~:r a d:
a T~r.~~?o;~s ~e:;I:~ 

fe; ::~:r~~·pero.u~ no .urti ~~;a:tnt~~tid\~ise~~:r.'enyora i,e~~:~niul~s '~e:t/;;an~~C:;,er:b:~:;'~ 
per la Rambla al&'tJn mussol d'ara es continua escrivint i¡ua!. 
dient que el l'ran Eleuteri Encara que, Be¡ons diuen, 
ara s'ho vol fer tot .01 .1 carrer d·Esc.udellers, 

a cada moment l'inventen 
novea forme. de franc~., 

L ~ ;r~;~~nB;~~e~oe~~l ~:~~;v;~~~a, o o o 

UN crltic teatral va comparar 1"al- I:.i acab.en d:en,,:ja,r un "Catlle, de 
tre,dia en Benavente amb l'Os· ~~un~i~~dl:~o!~~~io~.edef!l :e~~e~~~ E L "Ci~ro", parlant de dOI ve~1 

ca; :~:=' Que Don Jacint ~!~~ñ:!~~;¡a';;y ~~f::~:n~I~.¡a:/~ ai~tue I ~an cuat a ~r~n¡;a, diU 
somri¡ué amb satidacci6 ry Liedke, Lucià Albertini, LiviuI El ~OVIO, A¡ustin Ahdlerea, lle-
i es vantava amb els amiel Pavanem i Herman ·Picha. va encima de ar alegremente ochen-
d'aqueata comparaci6, I ella, que fini ara era admirado- ta alol. pues naci6 el 20 de octubre 

ra dels teutons, dea de que va tenir de 1842," 

J ~ac~~r:1 a d~ea,,~!'"vt;~~~~~ ~e~::~~ 
que eatem ala primers dies. 

Davant de les finestretes del CÒ· 
mic, on es despatxen les localitats. 
la gent ra cua cada n it. 

J o ja vaí¡ dir al principi 
¡ he encertat, que et "Love·me" 
portaria molta CUa 
tan a dins com al carrer. 

ocasi6 d'ap~ciar el trebaU del ¡ran L'equivoca "El Noticiero" 
Jannin¡l, estl que bufa dient que lel'ons lea nocions Que tinc 

N . ... èu"'" .. u· __ t , p.,. 

de cOmptar, perQu~ jo trobo 
que ell ja en té vuitanta cinc. 

L'Afu1. Pobres 

........ - ... ~ (1) No confondre"!s amb els del 

.Iú.l'iu ... _ p .. carrer d'Eapalter, 
1>o .. 1 .... t ... lII.l.. 

.Iú.lu, _ r .. -;;;;:;;:;;::;;:;:;;;;;;; 
boa. pol.oo. u .. I 
_ '.r ....... , 
LA M UNDIAL 

'-~_~'-' ESPALTER, • 



~----_--,--------------------~ 

I 
;~ed~~~~ ~v!vu~~BLE \ Mont (~!~ubléa 

detpWJ5l1JqieWque¡dt/aJmi: Canor ~ 27 ~~ •• d.~ ~ ~ 
1lorJ RJiJJVUf'5 -c56Ut' rilldl: Te~tol\ !SlIlll A "'~INon 46118 - A. 

PROVDH.fS,USOONV!II(IIIW c-~ _ Sol .... do ..... , - TeIòIoD p"'" 
7~nATA-(ABRES 50 C"QPsA CoI<ñcció ........ _ Habi....,;., ... 5 pi ... 

J.1.SANRA"ÓN.l·BARCElD!iA R.-va .booIuta 

IÍD.T~«Ifn.""" ~ .......... ~ 
Sin baño, ain peligro y ri.· IÍD el llop, compreu lIJ et cura en deu minuti amb 

- .... S-A~-R~~' I" cAsRES ·:::¿'~-I (~OA ~'~TA.A) 
p;damente,la"",aeJ LOTION LADIL SULFURETO 

~~~RNICO MARTI que I. -..... .... CAB ALL E R O 
DOS PESSETES, al Comte de l'Atalt, 86 

Bruch, 49. Parlamento. 17 i centra d'especifics 

y Farmacioa Carnr " l'Ual., f_r B • r e fi I o n a - ?FP W32RWW:sa -PROU SIFILlS PROU MALAL TIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARlES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES 
TES, 1MPOTENCIA, EY ACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, &ón tractadea al 

INSTITUT MEDIC POLlCLINIC 

SECRE-

ALT DE SANT PERE, 59. PRAL . . 1." 
per el modern procediment ultra senaacional del Dr. S L I VIO T O S H 1 RO, de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament .erióa - Eficàcia reconeguda 

El. que viMlwn apartau, poden eKriure amb de
tall. a: "Director de l'Inetitut Mèdic Policlínic, 
Alt de Sant Pere, 59, pra!." i ee"!e indicarà gratuï
tament, baix IOhre tancat i eenac cap indicació ex
terior, el tractament enèrgic indicat en cada cae 

ConMJlteu-noe una volta I Vowtres sereu cie nostrea propagadonl - No perdeu ol 
tempal Cada minut é. or per la vostra .. luti _ Veniu a l'lnetitut, o eec.riviu avui mateix --

.s'ha publicat la formosa novel'la senti
mental 

RÓMULA 
que és l'obra mestra de la literatura dels 
lendres amors. 

~------------------__ ,----~ 
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