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LA TUIES 

-Noia. això cada di. ~stà rMS malament j ~m s~mbJ. que .1 c.p ; a Ja n, no tilldum IMS r~ 
Xlei que tornar al nost~ olici de servir "a un se nyor 301.. ... 

-De cap man~r •• noia! E~ massa pesat! 
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Oiario semanal 8.amu.te y luatrado, de a.uo., MlImÓot y ~ lDOI"hIoriu 
,SALE HOY' 

Nueslro proerama: Seriedad. ecooomia. .... pada. eD 101 eac:arwo- ., • .r.iI' como • poecl. 

En P.uls e.ta Rufasta. 
y la ca'derllJa ga.t ... 

Noti de I::J Redacció,,: iruñés o de la MaRcb., 
Esta ve. I)() es boli •• Ru- peñista del Atento 
la.ft:l CI!ltJ en Paris de o bailador de nrdanu. 
Fnnci •. Se ve .que .el Cuando me eacrib4ia de
hombre sentí. 1. no5tal. (cidme 
,ia del IraT/cis. al que es como se encuentr. la Lau-
muy aficionado. se,ún nos (ra 
fI. e.pUcado la Reus de Brunet, Don Juan Pich ., 
cu. la señorl Pepita. [Pon, 

M.rcb6 el jueves pau- Escolct de ''La Vaneu.r-
do •• entuda de oscuro. (di .... 
., .. bemos por conducta lai muchachas del "Not-
conlidencÍld que .ntes es- IYct" 
fuva an "La MuntIi.,.. y ci retratista Sa,.rra., 
ffonde compró m CI di. Y tu, paciente lector 
true.u de gom/fiu. por si perdona que esta scmuma 
.euo. te baga como en IOl con-

Hllyendo de lai trino lciertol., 
tcberas las cupletistu de fama 

de que est'n llenal las que te bacen, li te descQi. 
(Ramblas tdas. 

tom~ el tren bacia Paril el salto con elerancia. 
que no en balde ticne fa- Me v01 parQue Poinclr~ 

(ma me ha citado esta maSana 
de ler muy bospitalario pues desca cOMult.rme 
pUel nadie en ello 1e icua- COSAI de cnn importan-

lla. {da. 
Las cbicas de Montpar- Si acaso me bace min.iatro 

¡nuae bar~ que La Retaguardia 
me recibieron con palmas lea el "Jouroal Of6ciel" 
que aqut abundan y el y ac Ica en toda Francia 

(probado como merece de lobr.s 

que 10 que abunda no 1:; fte~::o:-!e~ ~:~I.ama. 
y dcade que eltol entre .. la Lulú de la Rambla, 

I eUal a las cbicu del "Ed~n" 
me oblequlan 1 me .C .. a- y a la Pel'S.a Camel.ncia. 

[ian, RUFASTA 
sl'U mil ru6n ni motivo turista 
qae el de que lea da la ,a-

(na.~ 
Si aieuen ali las cou. 
no me estraRarta nada 
que lai chical montmar-

[tresal 
me elevalen una eltatua 
en la piua de la Estrella 
o cerca de la Explanada. 
pael .on tan sabi.s y lis-

[ta. 
que cuaodo lel viene en 

(,aDA 
al primero a qui en en

(cuentran 
CD un tri. ac la levantan 
tanto li es franch, fUma· 

[no, 

Corrnpondel1Cia particu
lar de "La Retagu.rd/a'· 

Un de.lconfiado, - SI le 
han diebo a usted que en 
csa casa tienen unal mu
Becu de carne que " .. -
beo decir pap' y mami", 
va,a. que quedar' .. tis· 
feebo. 

Eatudiante de hiltoria 
natural. - Es muy ICO
cillo. El ciprro le dife
rencia de la ci,arra en 
qae écta tiene cola. y 
"'luél cotilla 

Viejo curioso.-Se eqUi_\ 
voca usted. A Abelardo 
no le cortaron la eabelle· 
ra. Fu~ a Sana6n. A Abe
lardo le eortaron ... la rell-I 
pirad6n. cUBndo vl6 lo 
que le habfan heeho. 

Un cartera. - Siento 
tenerle que deseniafiar, 
pera 10 de e:r.tender la di
recci6n <inica a 181 car· 
tu, tardar' todavia mu
ebo. &1'1.0. en resolvene. 

K. Brito. - Elo de que 
ha,.a usted vilto a IU mu
jer entrar .ola en un ho
tel amueblldo, no quiere 
dedr, precilamente, Que 
fuera a eOldarle. lA 10 
mejor iba a bUlear aliO 
que se babía dejado el dra 
anterior I 

CURIOSIDADES 
CURIOSAS 

En Polinesia el marido 
ticne a ,ran honor que 
A Cllpola le ponp euer
DOI, a condlci6n de que 
loCa con un e.tranjeto, 

BIO .1, te obli,a a pa· 
¡arle una indemnizaei6n 
por cada infide1idad, in
demnJuci6n que consiste 
CD dOI pare. de bueyel. 

Las nelral de Karoe
lember, (Africa de en
medio) tienen una curio· 
u ooci6o del pudor. Van 
completamente desnuda., 
como toda. las de IU ra· 
a, ~ro peinad31 de ma
nera que las orejas que· 
dan completamente invi· 
libles. 

Son muy frecuentados 
IOl eapect'cul01 al aire 
libre que dan la. ne~as 
de .. ida licenciol. dan. 
~ando arm6nieal danzas 
al IOD de un tam·tam, 
donde, en épocaa de tole· 
rancia. lel permiten enle
fiar la oreja. 

PEri!z de III Pe/mil 

ESPECTACLES 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Companyia 

S.ntpere •• ··Bergis 

Primera actriu: 

ASl.lmpci6 Casals 

E.it cololllal 
d. 

LA VENTAFOCS 
DEL BARRI 

d'Amicbatil --TEATRE COMIC 
L'èsit del. biu 

Tothom ha d'anar a 

NOT-YET 
PAS ENCORE

TODAVIA NO
ENCARE NO-

La més gran de lel 
revistel 

Zl miner espm.cla da 
SarceJona 

Direcci6 artlttica: 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARlVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 
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B8Teelona, 29 de Setembre de 1927 

L'ULTIM CONTE DEL "FORD" 

ELS nostres llegidors ja ho deuen saber que la 
millor propaganda dels autos "Ford s6n els 

contes que la casa fa publicar .a Nord-Amèrica 
i subvenciona com a publicitat administrativa. 
Aquests contes, recordant allò de que "Gede6n 
en Espafia es el peri6dico de menos circula
.ci6n", afirmen tota Que el "Ford" és el pitjor 
cotxe del m6n. -

Com que el senyor Ford no fa propaganda d'a
questa mena a E.panya, podem, sense por de què 
ens trameti cap xec en pagament, reproduir el 
darrer conte fordiata que s'ha publicat a Nova 
York. 

Per la Cinquena Avinguda passa un "Ford". 
El senyor que e! condueix, al cap d'uns minuts 
.de marxa, detura el cotxe, baixa. l'examina cons
ciençudament i. al cap d'una eatona. veient que 
no hi ha res de particular. continua e! trajecte. 

Cent metres més amunt torna a parar el cot
xe, el !torna a examinar, reprèn altra vegada la 

marxa ... I al cap de cinc minuts, altra vegada fa 
el mateix. 

Un acnyor que va en un altre auto s'ha [¡zat 
en aquella .ade de maniobre1l estranyes. 

-Perdoni, aenyor - li diu - Li passa quel-
com al ICU auto? 

-Ja bo crec! Una cosa extraordinària! 
-Què? 
-No ,'ha fixat Que é. un "Ford"? 
-Si senyor. . 
-Doncs. miri que és estrany! Cernina! 

LES NOSTRES GIRLS 

AQUESTES monades que en Sugranyes ens 
pre.enta en et Còmic, s6n de 10 més innocent 

que havem vist en aque.t m6n. N'hi ha, que l'any 
pa.sat encara llegien el "Patufet" i anaven a 
ballar a l'Esquerra . 

Aquest dia, entre bastidors, vam sentir-ne una 
de bona. 
-I ara, Carmeta I - deia una de més experi

mentada a una altra que feia poc que havia de
butat - Cada dia .ap. menys de maquillar-te I 

-Per què ho dius? 
-Perquè el negre es posa a les ceies i no a la 

punta de le. ungle •... 1 

LA NIT DE NUVIS A L'HOTEL 

EN un hotel provincià, d'aquells on nomé. pa
ren viatjants de Hnia estrota i pagesos de8-
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confiats, van comparèixer l'altre nit uns nuvia 
que van sopar i demanar una cambra. 

L'endemà al mati , l'amo de l'hotel es va acostar 
al nuvi: 

-Home! - li va dir - Tinc ela seus vei'na 
de cambra molt indignat. contra vostè I 

-Per què? - va fer el nuvL 
-Perquè diuen qUe vostès no els han deixat 

dormir! 
En sentir això, el nuvi ea va indignar. 
-Ab! Ea a dir que ea queixen perquè no els 

hem deixat donnirl Eatà bél I noultrel. que 
hem pogut dormir, per calualitat? 

MATEMATIQUES FEMENINES 

SENTIT en un Casino barceloni: 
-Quanta anya té, la teva promesa? 

-Trenta. Cinc més que jo. Es l'únic que em 
preocupa, que digui que éa més vella que jo. 

-Deixa·1a eatar I Quan tingui quaranta anys, 
llavors dirà que en té cinc menys que tu ... 1 

L'hortolà de Sant Bo; 

CONQUISTA DE TARDOR 

E L senyor Fontanals eStava que no hi veia 
de cap ull. l ben mirat, raó Que tenia l'ho
me d 'ea tar tan cofoi com estava. Figureu

vos que, després d 'haver-se passat tot l'istiu sen
se poder fer en el balneari una aola conquista. 
ara, a les darreries de temporada. havia fet una 
monadeta Que no havia complertt del tot els vint 
anys i que 'era ing~nua com els angelets baixant 
del cel. Es veritat que en quinze dies havia ha
gut de fer el senyor Fontanals tres viatges a 
Barcelona per adquirir valuosos presents per a 
la seva nineta, però consti que era una joguine
ta Que valia la pena de gastar-s'hi la plata. Mi
reu si n 'era d'innocenta la Lluïseta, que amb tot 
i lea caluroses demandes del senyor Fontanals, 
acompanyades totes d'una joia de preu, encara 
no havia pogut aconseguir la concessió supre-

~-~- --

- <" 

-Jo, quan be begut tres copes, ho donarú, tot. 
-Aid t~ les deus beure cada dia ... 

ma. Jugar, això sí, li permetia fer-ho sense cap 
restricció. Jugaven a tot, però no palSaven del. 
jocs. Així que el senyor For¡tanals volia enfo
car el quento, la Lluïseta es declarava en vaga de 
cames creuades i no hi havia manera de conv~n
cer-la. 

-Pobreta I - deia ell en veure aquelles rubo
roaes resistències - Es tan innocenta ... ! 

1 vinga fer-li presents, i vinga estendre-li xec&. 
que ella deia que trametia a una germana .eva 
malalta i sense mitjans econòmics. 

Figureu-vos, doncl. la cara que havia de po
sar el senyor Fontanals Quan el cambrer de t'ho
tel li va lliurar una carta de fa L1uiseta en la 
qual li deia: 

"Ratolinet meu: Perdona que me'n vagi senso 
acomiadar-me. Avui he rebut carta de la senyo
ra Clareta dient Que ell meus clients estan des
esperats. Jo hauri~ pogut retornar amb tu a Bar
celona i acceptar la 'teva protecció. pem tan tu 
com jo hi perdríem quartos. La senyora Clareta 
té una casa molt ben muntada aJ carrer de Mun
taner. número tants, i com que és un centre de 
reunió de molt bon to, amb un parell de visites 
que rebi jo diariament. em faig qUaltre o cinc mil 
pessetes mensuals. la qual quantitat, pel qua he 
observat. tu no podries pas donar-me. Si tens in
terès en veure'm, pots venir atH sense compli
ments, i demanar per Ja habe1ina. perquè aquest 
és el meu nom de guerra. Gràcies per les teves
atencions i disposa de la Iteva ingènua, Lluï.eta ... · 

El pobre senyor Fontanals va quedar mho 
blanc que la farina i va jurar i perjurar que mai 
més no voldria saber res amb ¡nganue •. 

Vand. Rhet. 
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Capitol secan 

L A propoliti6 era realment temptadora. 
-Creu-me. Ernest, dues ¡ermanes, ailÚ. 

l, en dir ".i:II:I", cn Vicens Bou, bavi. plasmat en 
unlclt rotatiu del braç amb la mà closa. totes les sen· 

sualitats fcmcDinn. 
Pcrb l'Ernest no ,'atrevia. acceptar l"cn&"rcludora 

oferta de ramic. 
Dea del dia que CI va casar havia luardat a la Mer

eencta, Ja seva dol~. muller, la mh S.irada de Ics fi. 
delitat. i aquella .ortida del caminet conju ... I, aque
Da aventura donjo.nesca, adquiria per a ell eadelen 
de tal ¡ravel_t, QUc, amb tot i aaber-Ii molt de ¡'feU, 

el decidí a rebutjar l'oferta plena de salacitats d'en Vi. 

-Mira que n'eh de ximple, noi I - va esclatar en 
Bou en oir la resposta de l'Ernclt - Mai no bauria 
crciut que la teva beneiteria arriMI a aquelts ex
trema ridicol. de cal.lc¡i.l .ense màcula I 

L'Ernest va arronçar Iee espatllee acorralat per 
l'embeltida d'en Vicenl, i aquest, rabióI, mossegant
.e ell Uavil nerviosament, trencA entre ell leus dits 
aarmentosos, l'escuradents que li servia per anar en
filant les olives de l'aperitiu, DuprEI, engolint d'un 
Clop les reates del vermut, va afegi¡- en to sec: 

-Vel que algun dia no te'n penedeixis de no haver 
.e¡uit els meus cODsells, 

Un moviment de cap de l'Ernest que semblava vo
ler dir "Potser tens raó", va donar noves forces a en 
Vicens i amb mEs fOlositat que mai, reprenrué la pa
raula: 

--Sempre serls el matei", Ernelt, sempre! Et re
cordes dels nostres dies d'Institut, d'aqueUs dies plens 
d'llegria i joventut per tota nosaltres i que tu consu
mires devorant tes .. signatures tancat a Ja dispesa o 
acudint a classe com Ii anessis a l'escola' Ets un 
nen, i ho .erb eternament! I ja em dirl. què n'has 
tret dbaver estat un alumne aplicat, un alumne mo
del. Totl nosaltrtl tenim carrera, tenim un Dom i un 
esdevenidor brillantfasim, mentre. que tú, en acabar el 
"batxillerat, VII haver d'anar al despatx d'un dels nOI-

tres 
s ions! 

-Jo era pobre, Vicens, mentre que vosaltres ... 
-I aixb què tE que veure I En aqlleU. edat no hi ha 

rics ni pobres I Tots portàvem els mateixos diners a 
la butxaca, perb nosaltres vivíem losant i tu portaves 
una vida miaerable, plena de privacions i de deliria 
sentimentala que eren el sepulcre de la teva jovene
sal Hauriea eatat mb ric ni mb pobre seruint el 
cami de llum i d'alegria que nosaltres devoràvem a 
velocitats vertiginolCs? ... 

-No et creguil, que ben mirat ... 
En Vicenl es sentí envaít pel rail de llum de l'es

perança en oir l'Erne.t i seeut insinuant, amb paraula 
fina i penetrant: 

-Et recorde'. de com t'anomenàvem els company.? 
Una vermellor lobtada encenpé lea ¡altes de l'Er

neat. Un averlonyiment intern l'acorrall en eU ma_ 
teÏJ:, com un malfactor delcobert en ple delicte. 

-En Timidesal Et recorde'l? 
-SI, bE, perb a¡xb era llavors ... jo feia poc que ha-

via abandonat la meva vila quieta i reposada i esta
va com aturdit en aquelt bur¡it ciutadA tln nou per 
ami.., 

-SI ... ,. clar, .. aixb era llaVOri ... perc~ e. veu que 
ara.. encara serueixes essent tan Hmit i tan vilatil 
com quan va. venir racturat a l'lnstimt. 

L'Ernelt estava .incerament aver¡onyit. No trobava 
paraules per a contestar a les punyaladel de l'amic. 

Un .ospir fons, sortit del HU pit, deacobrl els .eus 
pensament. i en Vicens, acoltant-s'hi mi.teriosament, 
m.annurà lentament, dl.1idament a frec d'orella: 

-Si lea coneluessisl DOI dimoniet. amb faldilla 
curta i meleneta a la ¡arçon I Son de ramIlia diltiDli
da ¡ cal portar l'afer amb molta cura per tal d'evitar 
un compromfs. " 

El. uUs de l'Erout, nonnalment pllcid. i tnn.pa
reot. sota l'ombra deIa plrprel abundosos, come1tÇl._ 
ven a brillar amb fosforelCències de foc-follet. 

-No m'atreveixo, Vlcenl, no m'atreveixo ... 
En Bou, atent a la metamórfoli de l'amic, cre(tlE ar-
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ribat el moment d'~iD&r en l'embestida. Ara ja era 
eU qui dominava. Quan la voluntat cedeix, a'han d'o
brir les portes del menylpreu per a triomf.r definiti
vament. Demani un" Pic6n" i olives, i com ai ja ha
CUb de.isHt en la leva demanda, continuà fredament, 
mentre afusellava amb lea seves mirades les dames 
lucpdes a lea altret taulea: 

-Ja compendrb que jo podia proposar I. " combi
na" a un altre amic qual.evol, perb tractant-sc de Iu 

-Ar .. si que m'bu mort, noi! 

noiu que e. tr;¡cta, ellent eUcl .qui s6n, ncuuito 
... ber amb qui em jUlo I. lort. Fi.llOt tu aqueU. morc
na de l'esquerra com li r.il' abaixar el. ulla. 

l procaçment ¡¡sl 1& miradA en Ics opul~ntin d'u
na tardoral que estava ... entada al costat d'un senyor 
vell Que devia bser se(Urament el seu marit. L. da
ma, en sentir-se materialment despullada per la. mira
da penetrant d'en Vicenl, IOmrigul: amablement i un 
r¡ctuI ple de lalacitatl el dibui:r.à en ela leuI llavi •. 

-Et vu usabentsnt del que b la vida? _ con
tinuà en Vicens, fent l'uUet • l'Ernest - Doncs, .¡, 
com et deia, la serietat, la discreci6 i el tacte que 
t;empre fhe reconelut, m'han fet pen .. r en tu per ar
ribar a la fi d'aquetta delito .. aventura, una de Iu ml:! 
Interessant. de la meva vida de conqueridor empe
dernit. A milera n'hi hauria que uceptarien plen. de 
joia la meva olerta, perà no em convé l'udndol ... Si 
t'I tractés d'une. altre. "menudel" - perqu~ t'ad"er
teixo que s6n dues ninetu - me les cru.pia totea 
dues d'un sol viatle, perb en eDes, aixb no h polli_ 
ble. Són dOI ocellets que encara porten el borrillol 
deI niu i se m'esverarien. 

Lc. paraules, plenes d' .. túcia, fortament sensua1it
zades, anaven lortin! com llencües de foc dels llavi. 
d'en Vicens i penetraven com e.til.1et. en el cervell 
de l'Ernest que de mica en miCa sentia com es desbor
dava dintre de Iu seve. arthiea el cavaU bolc de la 
hur6ria. 

Un darrer escrúpol, ple de timidesa, &Ort{ del. seu 
llavi.: 

--Si no cm fes por de què sc n'assabentés la dona .. 
Una riallada feridora, amb xiular de xurriacada v. 

fer esclatar a en Vicen. i cridà. ra!enci6 del. clienta. 
de les altrea taulu: 

-Ara ,i que m'h .. mort, noi I Ja ten, ra6, jat 
Mira que si se n·.ssabenta la dona. .. ! quina palli .... 
veritat? Doncs, i jo, que no en tinc de dona? M'ha .. 
ben acabat la calderina, Ernest ... ! 

I una nova riaUada IOrt! escandalosa dels Uavis d'en 
Vicens, mentre els seus ulls es clsvaven desverlonyits 
en el larrot de pantorriUes de la tardoral de la taula 
prlnnma que ae¡-uia incitant-lo amb les seves poses • 
cada moment més densenr.dadea. 

L'Ernest, materialment enlOrrat en el sillonet de 
vímec, semblava un pollet mullat. No uvia què fer .. 
ni qu~ dir. Li semblava que tothom el devia e.tar mi
rant i que tot. els homes el compadien irbnicament 
davant de la leva rid!cula timidesa. 

En Bou, Iens dissimuladament per cert, deiu cau
re Ja capsa dels lluminl i s'ajup! amb aquesta excul& 
per a contemplar mb a pleret el que la. tardoral PO 

s'atrevia a ensenyar en ple can, i en redreçar-se di
ful: a l'Ernest piclnt-li l'ullet: 

-Aixi, noi I - i tornà a fer el lest peculiar del mo
linet ponderatiu amb el brl~. - Res, rel, Ernut, _ 
continu! alfessiu - ves cap a caseta, perquè ja fa. 
molta estona que has lortit del despatJ:, i la senyora. 
potler et clavarà una lurra, Apa, maco, no perdi, et 
temps, i passa per la vorerL .. 

L'Ernest dopé ell punys amb ràbia i bo i al~&Dt
sc pre¡-untà secament: 

-Quin dia ha d'o!sser aixà 1 
En Bou s'eatremf de d.lt a baiJ: en oir-lo, i feDt un 

Iran esforç per tal di no tralr-Ie, respon¡-ué amb dia_ 
plidncia: 

-Avui som divendrea ... doncl, mira, el dijou. a J. 
tlrda. 

-Pots esperar la meva respolta fins demà t Iqucs
ta hora? 

-Home, aS ... no hi ha cap inconvenient, perà ... peT" 
què no quedar entelO' Ivui? Que potler vol. demanaT" 
permís a la teva senyora ... 1 

-No faci. bromes que parlo seriosament. Necea.i
to .olament comprovar si eIs meuI compromisos em 
permeten no assistir a l'oficina el prop"inent dijous.. 
Demi., aquí mateix a aquesta mateixa bora, Adl:u. 

I oferint-li decidit la destra, en&rapà fortament la 
d'en Vicens com volent dir: "Ara ho veural si s6e 
'11ft homei" 

En Vicens Bou ea repapA en el sillone! de v{mec i 
frepnt-se les mana amb rruici6, clavà els leus uU. de
sàtir en els de l'opulenta tardoral, decidit a rematat: 
la seva conquista. perà eUa, amb la mirada adolorida. 
se¡-uia la silueta de l'Ernest que s'anava allunyant i e. 
perdia -entre el fonniruer de "ianantl que en el cap-al
tard estival, donen un aspecte de ciutat immenaa. a lec 
nostres incomparables Rambles ... : 

(St!luiri) 

LAURA BRUNET 
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_Amb .qu~stes robes tan fines. una no ub 
mai si es posa 111. camisa o el vestit. 

UN EXIT TEATRAL 

DAVANT del ja celebèrrim quiosc de l'A. 
gUIU, sorprenem el següent diàleg VItre 
dOI company. de ploma: 

-Et felicito. noU &tl, entusi.umat amb l'o· 

bra que vas estrenar ahir. 
-Gc¡\c;iea pell elogia - fa l'autor timidament. 
-No rea d'elogia: h ju.deia. Aquell primer 

quadro b merave1l6s' Una nota de color subju
gadora I La trama magntficament portada! El. 
personatges s6n tots de carn i oSlOsl En fi : un 
quadro per fer la reputac.i6 d'un autor ... 
-I els altres. .. qu~ et van semblar els altres ... l 
-Home, veurà •... ela altrcs ... no ho .~. perqu~ 

en .acabar-sc el primer quadro "ja" dormia, 
saps? .. 

L. A. Amts d'Or 0.0 

UN HOME HONRAT 

E
L "Pigat" ha fet demanda al jutjat de qu~ 
no li nomenessin advocat d'ofici, sin6 que 
desitja que el defensi el popular advocd 

Ruscalleda, que compta per ~lIits les seves ae
tuacions forals. 

En Rusealleda va a la pres6 a posar-se d'acord 
amb el "Pigat". 

-Cregui, senyor Ruscalleda. que jo s6c un bo-
me honrat inc,apaç de robar res a ning6. 
-I de qu~ se us acusa? 
-D'baver robat un rellotge d'or i una aguUa 

amb un brillant. Per~ no Es cert, cregui que no 
Ea certl 

-Està M, esta W; ja us crec "Pigat", perà ai 
voteu que us defensi, hauríeu d'avençar-me una 
quantitat per als meus bonoraris. 

-Es que no tinc un c~ntim, senyor Rusca
lIeda. 

-Essent ai:d. ho haurem de deixar c6rrer~. 
-Perb, si a vostè li sembla, li podria lliurar 

"el" rellotge d'or en euantia ... 

Van Heitt 

LA POBRE VIDUA 

Q 
JAN en el metro em vaig topar amb Ja 
Roseta, tota vestida de negre, el cor eal 
va fer un salt i vaig c6rrer a saludar-la. 

-I doncs, donya Rosa. qu~ li ha passat? -
vaig preguntar adoptant el posat trist mEs e~ 
caient per aquesta casos especials. 

Ena se'm va quedar mirant i llançant un gran 
sospir no em va poder contestar. Vaig com pen
dre que estava a punt d'esclatar en plora i fent 
un gest amb la testa ple de .incera condolenç~ 
vaig acostar-m'bi amorós insistint a cau d'orella: 

-Potser en Lluls? .. 
Un signe afinnatiu i una llàgrima furtiva et

xugada d :pidament amb el mocador em donareD 



-------
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8 -lA 11JIES 

Ella m'agraf iUDb una mirada la meva ao1.lic:hud. 
Jo, emoclonat. vaig estrènyer.1a con'tra mi, com 

f(f'~i''.<ist1l'''i!ll1!l( :~:~:8 ~O:c~~~d:~v~o~;:i~:d:o=:~~~ ~~ ::~ 
ea donen scnse paraules. 

,\I~~Ko 
,.,,1'1,\, ~'I' 

-Sembla jmpoS$ib/~ ~1 J¡'cat les pUot~s dins 
d~l Jorat . 

• compendre que havia encertat en la meva do
.lorosa suposici6. 

-Pobre Lluts ... 1 - vaig fer i sense afe&,ir cap 
més paraula, v.aig estrènyer efusivament la des
tra de la senyora Roseta que ella m'abandoni 
.graIda. 

Aixa passava a l'elltad6 d'Arag6, i en arribar 
als Josepets, encara no havíem desfet l'encaix.a
ds amical, noble i sincera. 

Entrirem a l'ascensor, i per tal d'evitar que la 
pobra donya Rou perd!! l'equilibri, abstreta 
com citava pel seu profund i natural dolor, li 
vaig enllaçar la cintura fent que s'apoih en mi. 

Quan menys ens ho pensàvem, en. vam tro· 
bar en plena plaça dels Josepets. Ella viu en 
una torreta dels alta de Sant Gervasi. La vaig 
acompanyat. Caminàvem silenciosos. embolca
llats en un mateix dolor. De !tant en tant, scnse 
voler, els nostrea cossos establien contactc de
gut al mal paviment d'aquells carrers. Llavors 
ella em mirava, volent dir: "Perdoni", i jo respo
nia amb un moviment d'espatlles com diem: "I 
ara, no es preocupi pcr aquestes coses tan natu
ralsl", 
-I fa molt de temps que és mort el pobre 

Lluís? - vaig preguntar a la fi. 
EUa esclatA en un plor. llarg i dolor6s i cercà 

apoi en el meu braç. Li vaig enrondar la cintura 
silenci6s i aixI caminàrem llarga estona per 
aquells carrers solitaris i plens de frapecies 
ubriagadores. 

-Aviat farà un any - respongué al cap de 
bella estona. l llançà un altre dels seus sospirs. 
Jo li vaig estrènyer fortament la cintura per 
animar-la, per donar-li coratge. Pobra donya Ro
sa, estava ben desesperada I l com se l'estimava 
a en Lluls. 
-I de què va morir l'infeliç? 
Aquesta pre&,unta la va acabar de trastornar. 

Estava Uvida. Tota ella era un tremolor. Vaig 

--En Doc d'i~r f_n orKuDou, h.uries de pell
sar en isser tal com t. vaig cowizer ... 

-Qre DO compuns que a;zò no pot lsstr, be-
~H • 



--.----

haver de llTeure totes les meves habilitats per 
aconsolar·}a. Copets a la cara, caricioses passa
des de ml pel. cabeU., estretes fortes i amicals 
del seu pit damunt del meu ... A la fi es r«obrà 
una miqueta. 

-Del pit, - cm respongué - Feia un any que 
ja no era bo per resi Pobre Llufa! Fou un any 
de sofriment i d'agonia. 

Havíem arribat a casa seva. Parlàrem encara 
un moment a peu dret. Començava a fer-sc fOlC. 

A ]a fi ella m'allargà la mà i em digué: 
-Perdoni que m'acomiadi, Albcrtt. Sap que 

aqui té una casa i una amiga. No el convido ata 
perqu~ si vtnia "ell" i el trobava, qui sap el que 
es pensaria. 

-"EU"? .. Qui deu ésser ell? _ em vaig pte
guntar interiorment. 

-Es l'hora que acostuma a venir, sap? De ma
nera que llevat d'aquesta hora. el rebré gustosa 
sempre que vingui. 

No vaig poder-me contenir. La curiositat em 
devorava. 

-Perdoni, donya Rosa - vaig fer tímidament 
- "Ell", deu éuer el seu -admini!ltrador, o pot-
ser el seu ... ? 

-Ai. Ea verint que vostè no el coneix. No 
senyor, no: "eU" é. un jove molt cariny6a, molt 
amable, que ve a veurem una estoneta cada dia ... 

-I... fa molt de temps que ve ... ? 
-Miri: ara avi_ farà dos anys. Desde que el 

pobre Lluís va quedar que no servia per res, 
comprèn ... ? 

L. B. 

-Dius que em vols fer posar per una verge? 
Quina manera de dir mentldes, els pintors! 

LA TUIES-~ 

-Res. ja esta decidit: jo no puc engany.ar al 

senyor Ramon amb un amiguet. Haurr de dir que 
sl als dos pretendents. 

UNA VENJANÇA 

E L senyor Trèmols, va entrar a casa de la 
Caterineta treiel'llt foc pels queixals. L'A
badal, el poca solta de l'Abadal, en ple ca

fè s'havia alabat de què s'entenia amb la Cateri
neta. Quan la tin¡ué al davant, tota fresca i in
nocenta com era, el senyor Trèmols es ficà Iu 
mans a la butxaca, se la mirà firt a fit i brandant 
tot el cos endavant i endarrera com una barque
ta dels "caballitus" li digué rabiosament: 

-Es cert el què ha dit l'Abadal en ple cafè i 
davant meu? 
-I què ha dit l'Abadal? - va fer ella amb 

aquella serenitat que mai no l'havia traIda. 
-Ha dit' amb tota la barra que tu m'enganye. 

amb cILI 
-Aixà ha anat a explicar aquell beneit? Bé 

és prou poca solta. Perà mira. una altra vegada 
que ho torni a fer, li diuI que no s'alabi gaire de 
lel seves conquistes, perquè a ell tam1X l'enga
nyo amb en Brotons. que consti I 

El pobre senyor Trèmols va quedar aclaparat 
per tota la vida. 

Vanda Rhota 
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PEVISIO MATERNA 

L
A senyora Adelaida era de 
les que es llevava demalti, 
i per enredar-la s'havia 

d'Esser m~s espavilat que un es
quirol. Totes se les pensava i 
mai la trobaven desprevinguda. 

Un dia, es va adonar que ea
da diumenge, en tornar la Tere
eina, la seva noia, de visitar a 
les amigues, estava tota paUida 
i ullerosa. 

"A mi no'" - va dir-se la se
nyora Adelaida. - Aquesta, 
en 1100 d'anar a veure les ami
gues es deu haver enredat amb 
algun xicotot i qualsevol dia 
passaríem un disgust. Pera, a 
mi, noI ... 

L'endeml la senyora Adelaida 
va cridar a capiitol la Tereseta. 

-Mira, nena, - li digué afec
tuosa - quines calces més bufo
nes t'he fet. 

-1 ara, mamà I Això no s6n 
unes calces! S6n un pareU de 
sacs d 'arpillera tancats de per 
tot arreu I 

-Deixa't de romanços i des 
de demà, et posca aquestes cal
ces. Em fa l'efecte que t'haa en
redat amb algun xicotot i a mi 
no me la pegueu ni tu ni ell I 

-Dona, mamà, fes-te càrrec ... 
-No repliquis i fes el que et 

manoI No estic per brocs, jo 
noia! 

La Tereseta va fer un gest de 
rabieta i sense poder-se conte
nir replicl: 

.)UAH _''l':z~ 

-Què hi v~ns a I~r a n'aquest baD d~ carr~r? 

-Estl bé, mamà; me les po
saré si tant rt'hi empenyes, però 
c.onsti que tu vols fer quedar
me en rid(col davant de "tots" 
ell meus amics I 

-A v~ur~ si ~ntre l~s pess~s qu~ toquin n'hi 
ha alguna dI! nova pt!r I!str~nar. ______ ____________________ -'V-=":=.;nda Rhassa 

LA MODEL NERVIOSA 

L A Merceneta està posant per en Macari, el 
pintor de les VenUI P6diques, pera no ea
tA un moment quieta. 

-Vols fer el favor, Merc~, de triar la posici6 
que vulgui, i no beUU&'ar-te - li diu el pintor 

fastiguejat. - No hi ha manera de fer res amb 
tu noial 

I eUa que ja comença a estar empipada de fer 
de model, li respon menyspreativa: 

--Ai fiU meu, em sembla que no farl. paa gai. 
re negoci I Si a mi em c.ostb !tan fer un home 
com a tu una dona. ja hauda canviat d'ofici ... I 

K.K. Tus 



1ALl:RTA, MINYONSI 

lEa .que.tol S.cc/d bi pub1ic.r~m tou ~l. CONTES 

qua S.'IU .,,·,,711 propis d'isser COZlf.U • le • .,enell 

, .. cro.es d. 'luiou '07S per .munt i que .i6t1ilJ di6-

a~s d'lu~r COO'6UU ~ls bvri/air~!Il1~6idors de LA 

TUIES. D·.qu~st.l cont~., .0 pr.miu~1II Ull c.d. 

Iu", cobrable. ea I. IIO.U. AdmitJistraeid o per 

6ir postal .1. qu • .,¡.quio Ior. d. B.,,:~lon •. AI.,... 

•• , do«., i .,r.ur r4 .1 

UN CAS EMPIPADOR . 

O UE a en Baldiri, el cap de l'estaci6 de Crei
xell. de Baix, l'encanyava la leva dona, això 

ho ubia tot el poble i rinl ell pobles del voltant, 
ell hereu. deli quall, qui més qyi menyl, sabien 
:te quin color ¡alt.VI les cotilles la dona d'en Bal
diri. I ell tamb6 ho I.bi., carat.us, que la .eva 
.;lona el ¡uanyava la videta d'ama¡.toti., però rei. 
el. uU. ¡rOIlOI, i .rronç.v. les esp.tllca, perquè 
al c.p i a la fi ell tamb~ reia tot el que bonil.ment 
podi. pell recon. del. cobertl amb lea minyonel 
del poble. 

Però un dia, o mia ben dit, una nit, ea va empi_ 
pu de valent. Fienreu-vol que ea va aua.bentar 
que la ae.a dona per .viar l'hereu de torn, e. va
Iia deli ranal. de l'eataci6. Si el pouva vermeU 
• la fineltra, volia dir que no bi havia periU, i ai 
el po .. va verd, .ienificava que aquella nit no hi 
podia haver Irirn~¡iL 

_Mira, noi., - 11 v. dir en B.ldiri tot empi
pat a la .eva dona - que tu d'ama¡at meu, rads el 
què vul¡uíl o el qu~ pu¡ui'l a mi, sapa?, em té 
llenle cap mena d'enc(¡nil, perquè quan tu hi vaa, 
jo ja en toroo, però .ixò de què et lerveixia deli 
eltre. del trebaU per lel teves martin¡aJes, DO t'ho 
cona.entir6 do cap de lel manerel. El. e.tre. del 

trebaU .6n sa¡rall i afecten al meu honor d'home 
conscient i complidor deli meus deures, i rer mo
rel amb CUl, és toc.r-me l 'honor i amb l'hoDOr no 
hi vull bromes, ho lentl7. no hi vull bromes ... l 

S.lTlI, Trust. 

E L l enyor Pa.tacona, acompanyat de 11 leva ae
nyora i cllCU comptablt, havien Cet un viat~ 

te nteoci. a B.rcelona. Calia proveir Ii boti,a de 
robel que el aenyor Patacons tenia a Girona i a 
ell Itl comprel li a,radava fer-les amb les peces 
sencerel a la viata. Aid , 'uu.bentava bé deia di
buiXOl i veia .i el. colora eren sòlid. i no el podien 
enrodar ela viatjantl. 

Després de fetes totes les compres, el senyor 
Pataconl i el leu comptable, .cordaren rer una nit 
de xirinola, d'ama¡at de la .enyora, n.tnr.lment. 
Havien de trobar-Ie al hali de l'hotel llei deu en 
punt i el .tnyor Plt.conl fou puntual. Però pa .. l 
un quart, i el comptable no venia. Qu.n ja eren 
prop de dOI quarti d'onze, el lenyor Patacons ca 
iecidl a puj.r a l'habitlci6 del leu comptable, ptr 
veure què redimontri feia. Efectivament, a din. 
de l'babitaci6 hi h.via llum, però la porta citava 
tancada. El senyor Patacona, l'ajupi a¡ulntant-Ie 
el respirllr i mirl pel forat del pany. Quina vilta 
per un cec! Penjant del Uit e. veien duel camel MI
perbe., cobertes amb unes macnífiquel mit¡es co
lor x.ampany i per unes al.ludnantl Ili¡acamel mo_ 
rades amb floretes blanques. El a.enyor Pataconl 
va rtr un ce.t molt exprelliu, volent dir: "[ com 
l'aprofita el lladre l'' , i dilcretament donà una co
pet. a la porta i le n'entorni de puntetel cap al 
halI, Minuti delprés arribava el lCU comptable ver
mell com un perdi¡ot. 

-Què?- - v. fer tl .enyor p.taconl picant-li 
l'ullet - alluna cambrereta, eh7 



I -Sí. Ii lenyor ... una cambrera. colossal, pirami- A LES PORTES DEL CEL 
dal...! Ja li presentari, ja. 

va~:7 ie~:r:~;~n~~;,=~e~:en~U::i dj~e:l~:~a:a~ E N ~:;:::a d~ 1~~:~!:te:li:, ~:u!:; :::~;s t::! 
Amb totel lel precaucions, el lenyor Pataconl l'a- dOI en un mateix dia, i plecafl emprengueren el 
ni despullant, j ja llest s'acoltl al llit de la seva carni del cel. 
muller per asse,urar-se de què no l'havia vist en- En arribar-hi es van quedar meravellats. Les por-
trar. tes del Paradls eren totes d'or mad, i per tot ar-

-Pobreta! Dorm com un angelet I - di¡ué ell reu hi havien incruatats diamanti, mara,dea i al
en veure-l, soleta al llit com una flor abandonada. tres pedres precioses. En Fortesa i 1'Al(Uil6 no es 

Frecanl-se les mans aatidet de que tot ha¡uh cansaven de mirar_ Mai no n'havien vist tantl de 
sortit bi se n'anl cap. la tauleta de nit per apa- ple¡ats. ,ar la lomorta bombeta, però en a¡alar el commu_ --Quin bé de Diu, A¡ui161 
tador, es quedl com qui veu visioni. Damunt de -Quina fortuna .. a, Forteu? 
la tauleta hi havia unes formoses nieacamu mora- A la fi, cansats ja de mirar, u decidiren a tnl-
des amb floretes blanques, Es palp,," el front in_ car. 
conscient, i ,irà ràpidament la vilta cap a terra. -Qui hi ha? - preluntà calmosament el bo de 
Damunt de l'estoreta del llit repoll.ven unes firús- Sant Pere, que en aquell moment estava Ue,int en 
simes mit¡es color xampany. "El Eco del Pouabo" el resultat de l'6ltim match 

El senyor Patacons no va dir rel ni va voler Tunney-Dempsey. 
aclarir ru, però a l'endemà, en tornar a Girona,' -&om nosaltres, 
ja no els acompanyava el comptable. Per certes -r qui sou vosaltres? 
feines, el senyor Patacolll no neceuita qui l'ajudi. -Ai, ai, en Fortesa i l'Al(Ui161 
Es per aquest motiu que el va delpatxar punt en -No us conec. No esteu en llista. 
blanc. llEI rroi del Ter -Bé, ja veureu, nosaltres havem ettat cridats 

UNA PETITA INDUSTRIA 

pel "nostre" Déu, i quan ell elll ha cridat al seu 
costat, per aleuna cosa serl. 

--Ah, bé, lI. Déu ésser ¡'Avi Jebovl. Espereu~ 
vos que aniré a veure li us pot rebre. 

r xano, xano, muntat en un nuvolet de 40 HP. 

L Aa ~ao~:t:d~ ~le II:
u Cx:;;:~;:, ~::~::i~:~i~~t ~? m~~~j:9!:'re~:'~!;:~s~ae:;::p::~jx::;ter tornava 

ur-Ie, però com que no tenien diners per a,afar amb ordre de fer entrar els dos xuetes, perll en ar
un trosset de terra i menar-lo, tinl(Ueren una idea ribar al cancell el va trobar que no hi bavia nin,Ci, 
ma¡nffica: muntaren una petita inddstria personal. -On deuen ésser aquell parell de beneits - 't'a 
Ell fela de guaita, i ella de primera rnathia. No exclamar l'home _ Bah, bah, ja tomaran quan vnl
h cens fàcil uplicar quina mena dïnd6stria era l(Uinl 
aquelta, però amb quatre detalls val en podreu fer I en disposar-se a tancar la porta, el va quedar 
càrrec. Aizò pallava a l'iltiu. EU ,uardava porcs en de pedra picada. Eltava tot eUa pleoa d'esborancl, 
plena muntanya. EUa catava assentada un Jllc més i no hi havia ni una lola pedra preciosa ... 
lluny i s'entretenia fent una samarra per tn fes_ Noi de Sans 
tes. De tant en tant, et veia el xicot mirant Uuny 
i fent barraqueta amb lel mans. Després apretava UNA NOIA PRUDENTA 
a c6rrer i fent .enyals a la Roseta li deia: 

O -;:U!:r;:;:r;!~n~!: ~ei:a~,b:¡"~: ::c~~s~~~:~:: E Lv~;:!~èentl:e,~:;:I~~a C::;::a,'~f~~ e~lt:~i~ 
Ella deinva la samarra, corria a cercar un arbre caci6 ben sen:rilla, I ho compendreu de .el(Uida. 

i el deiuva caure com si dornú. en e,pera deli De molt jovc.neta e. va encaterinar amb un es-
esdeveniments i amb I. faldilla bon xic amunt. tudíant, i ell, que era una mala persona, una ve .. -

Moments desprEs, se seotia com ella discutia da satisfet, la va deixar en mig del carrer. Però 
amb l'excursioni.ta i de .e¡uida apareixia el por- com que la Maneleta era -u.na xicota molt praden
queirol armat d'un samaler i disposat a fer-ne una ta. li va semblar que eltar-Ie en mi, del carrer era 
de crupa. Lea cascs l'lrranjaven. L'eaeursionista un xic expondot i es col.locl en mi, de la vorera, 
deixava anar alrun durot ... i tots cont¿ntsl I mireu, encara no le n'ha mocut, i alü ha fet tota 

Però malel llcocües aSJe¡uren que moltes ve,a- la .,!Va carrera senle com qui diu adonar-se'u. 
des la ROleta DO comen~ava a cridar fins PISlada F. i K. M~la 

:~d~::~i:I~:n:i d~~:vs~~:;~:~a! ~:~cunionilt" Ai- ______________ _ 
Conte premiat en el nCimero pallat: 

SarrJanopo/is COMF{I'E D'HOTEL 



-SerA qüesti6 de tornar cap .a ciutat, perquè 

amb aquest fred ja no es pesca res! 

LA TUIES- U 

"ENCARNADO GANA. Y COLOR~ 

N
OSALTRES que fem com els senyou de 
casa bona. aquest ¡atiu havem anat a Biar~ 
ritz a veure si {ciem fortuna. No hi havem 

perdut res en el viatge, perqu~ vam sortit' de 
cala senst cap caler i havem tornat amb el. ma
teixos. Sont que viatjant com a periodistes, a tot 
arreu ens han donat jalar, sin6 ja s'havia ben 
acabat LA TUIES I 

En una de Ics Icssions de joc. vam veure una 
xicota que concixfcm de l'Eden que havia gua
nyat si. mil pelcs com sis mil sols. 

-Apa, Lluïsa. - li vam dir - Ara si que et 
donaràs la gran vida I 

-Ai, sí, ja cn tenia gancs, Creu-me. Almenys 
podré dOrmir vuit dics sola I 

Res. que cn aquest m6n, cada u té Ics seves 
I.lusiona. 

GuiJl~m de Pl'essa 

Però vols dir DUC avui, .• 
-Sí. donll, si, No et (Ilc que m'he pres tot un 

flascó d"'ErotyJ". 

~~~~ 

E ~ I é. el producte magn ro l'' aper a 1:ombatre efi· 
7 eaçment la IMPO· 

rENCIA i la NEURASTENIA. per crÒni· 
=lues i rebel. que s¡gan a tot altre tract.ament 

Venda a l'e!l.Irl)l i detaU: Alt de Sant ~ .••• SO 
(armjcia del Doctor W. DUTREM. BarclJ!/oDa 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPEI..ERA DE CEGAMA" 
--- repre8entant a Barc.!:ona: ---

8STAT E5PI:CIALMENT PABRICAT PER- TOXAS lUIIALTA - Va1enda,316 -
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ur;,~¡;~o~:. ~~!~~n~~i!:: O~!I:~ 
de fer sentir novament el leu cllid 
verb, 
Jo espero que l'home parli 
i aixb em fa Citar impacient, 
puix crec que amb les sevtl frases 
podré riure de valent. 

EL CONSEJERO DEL A..M.O,A 

SE!!'~~er¡U~na~~;ilt~b~~Yie::r:'~: 
ELi ~~~;vL~~~, s:~a~~~:~% ,,!~f::~~~ ;:~;er~~bd:n~a o:rd~t,~. ~t~~ad:u:'L:= ::I:¡:;.~~ ~:~~~at~~eo;~ri:~ !id~: 
nat al "Apolo" una aar¡;uela en un Quir61 ha posat una mUliqueta bas- tre lel empreses independenttl i 
Icte, amb m61ita del mutre Adam, tant bonica. separadel del tot d'aquclta mena 

:~i~eand:l ba:r~~n c~i!~,,~~ !~u~",,~~ ;~il q:;1 v:!:e:~~~~t l'estrena, :~~~i:~a~tt,:eC:Bea:;!~~ibiu~\~e~u~e7: 
popular bohemi Pere Llull de GU- que lel donu de la vida nomenaria amb més propietat re-
vu: hi ha polat unl versol magnl- varen lonar bastant be. conaalrats. 
ficI com a leuI. Una de les primerel utrenel le-

Per cert Que, en fer la crbnic:a EL CONSEJERO DEL AMOR rà una c:om~dia per infanti del nOI
de l'eltrena, el lenyor Bernat i Du- tre bon amic En Clovis Eimeric. Ou 

~~:bad~~f:'~~~r~"to~~~~ ::r~irce~~~ S'h:o::ee:tt ~:v~I~:, e~,~tl~~~ .. C~f:; :.rb t~~~~s::~estre Gat" o "El ,at 
tava de quin deli tres autors eren hi ha val la pena, puix entre la mlta A veure li a l'amie Clovil 
ell venOI en qüeati6, de les artist.el hi hem vista a la ha- li podrem dir aviat, 

~eleta J.!edln&, a la Pepeta Cortés que el mateix que amb "La Puntaire" l noaaltrea que pensavem 
que aquelt bon lenyor Bernat 
en qüestioni de poelia 
utava ben informat. 

I a la Dma ~ampol. un altre ~xit ha encertat, 
Aquelta Dltll, per cert, lopa molt. 

~~ltt:: 1~ uDi:ltoE.do~~~, :;~y~~ EL CONSEJERO DEL AMOR 
EL CONSEJERO DEL AMOR que té mEs admiradors que "apre-

~~~Ire~;::~ri~!~~es~'it e~:'~~~::" u~ E~a e~njr:~~il d~:~ ~~~ea:~a:le p~~~~ 

JACOI:::ador~e;t a~~~~Ts~lia:po~!u::~ 
ment. la companyia Calvo-Gon.zlle:r
Marilcal. i han començat la tempo-

que la convida a xampany, consom- mament a Barcelona un", empreu. 
mé i pollaltre .roltit. indultrisl, hi bem vilt, en represen_ 

l ls que la noia ls molt caia taci6 de Ja Prempaa, • en Llub Cap-
i mereix aixb i molt mh, devi1a. 
molt més que jo li daria Hi anirl amb el mOMcul 
si ella no l'hi opolés, d'aDò més leri i tivat 

i a tothom farl l 'efecte 
EL CONSF.JERO DEL AMOR d'un Brummel falsificat. 



. -~--

~ 
-lA MASCOTA\OI MAlSON MEU8LE Mad'Or Meublée 
(fJ¡iJdedJfddd sO/,.Ia vendd (VERDURA) (VERDURA) 

def1HTlC5luqlfJlJt¡rJeJdtliJSI1lJ- Carrer de Barbarà. 27 Porta de Santa Madrona. 6 

/Jor¡ tni1I'r/Ues -Jeuje l'tvaI: T.aJ.:-:;;; _ A. al COI~:I~~: T4::~~: ......... 
f'ROIIBlUS y US COIMHClJIBJ Cran como(htat _ Saleles de bany _ Telèfon privat 

~nATA-(ABRES 50 CT.lQisA Ventil.don elèctrics _ Habitaciom. 5 plH_ 

:t l.SANRAI!ór!.1·BARCElO1tl R.-n ab",lu" 
....... tt-·e _ 

SARNA 
RON "Y"A) 

es cura en deu minuta Ilmb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de "AaaJl. 86 

- i centret d'etpecífica 
Barcelona 

Prou 

~ ... ,.Mffi~%PW~~?HBsmaE • 

• UNA REYOLUCIÓN CIENTIFICA 

I
~ ~~~~rr: ~:t~~_alcaEnzI1r é~OaenlwtodaaS, "imu, eempí;: 

r av,lIosa obra • 
'i !lila le diré el 1I1?'Mnto "putU'I!) en q le podnt ejerce r influencia 

"obre ~\l1 .<!m~llnt81l 'i la oculóJ1 mad propicia para dominll r el 
éxil0 en IIUI emp reu.. 'redOl 5 peset., 

Pedldo. a: J. San*o. edUor. Bou de Sa. pcdro. O 
BARCEL NA 

9!!i1lW""" 

angúnies!! 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ra.Adesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1." 



-Escole •. reiet. m~u: ~m trobo un xic defallida" hauries d'enviat·~ de rhot~J un sopar b~n 
abond.nt. 

De més _ ~s, aquesc vespr~ no vinguis p~tquè vui descansar per veur~ si demà. ~m trqbo millor. 
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