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AfiliO 1010 LA RETAGUARDIA 
DIAR)O SI!MANA', ~..AMANTE Y LUSTlUDO DIII ""'SOll, 4.:WNCIOS T IlIQUIlLA.a _ORruORI". 

IS4LE HOVI 

RDlas'a, bueo deoor8S'a, 
se mues'ra barcelonls'a 

H.' .. 



~---- ------------~ 

Barcelona, 9 d'.bril de 1925 

UNA EXCUSA RAONABLE 

El senyQr B.rn.!s, casat fa dos anys amb una 
nQia vint anys més ioye que el!, la sorprèn una 
tarda en els braços d'im ç1esconegut, força ele
gant a jutjar per la dilltinció de la seva roba 
inter.,r. 

-Desvergonyida! !ndecenta I Mala pu ... nya
lada et peguin 1 - crida el marit enganyat-o No 
tens cap excusa! Ni tan !\Ols la d'haver-te ve
nut per diners I 

-Perdoni I - interromp llavors el "tercer en 
discòrdia"-. En aifò, vostè s'equivoca. Si bé és 
molt cert que la seva senyora no m'ha demanat 
quartos, en canvi, per accedir a tes meves pre
tensions m'ha fet comprar-li un anell que em cos
ta tre!\ cents nap!'! 

LA MEMORIA DEL CRIAT 

Té una fama ben guanyada per lo ben surtit 
de les sevd caves, pel seu cuiner, que és un mes
tre, i pel magnlfic palau que s'ha fet construir 
a l'Avinguda del Tibidabo. No el nomenem per-

què el seu cognom és tan vulgar com l'home 
mateix, ric d'ar". :!Iense maneres ni distinció. Es 
~o1ter i les ~eve5 relacions e~ limiten als seus 
ex-companys de negocis bruts. 

Amb motiu del seu sant, que tingué lloc fa 
pocs dies. ¡'home volgué donar un banquet prin
cipesc als seus amic'!, Entre els invitats es tro
bava un cert subjecte autor rI'una ~èrie de timOl 
que li han proporcionat tamhé tllla considerable 
fortuna. 

L'àpat fou. realment. una ru.~a digna de la po.
sici6 econòmica de l'ex-cspnularlor. Tothom 
sortí encantat. Quan el t¡llladar retirat se n'ana
va, un criat li tendí l'abric. ci harret i el bastó. 

-Caram I féu aquell, sorprcs-. Té molta 
memòria, vostè. Com recorda, havent-n'hi quatre 
o cinc d'iguals, qu~ aquest abric és el meu? 

-Senyor - respongue el crlat - jo no sé ai 
aquest abric és el seu. Solament sé que és el que 
m'ha donat quan ha vingut a dinar ... 

EL SALVAMENT 

Assentat pacíficament a la vora d'un riu, un 
home d'uns trenta cínc anys està pescant, quan 
sent la veu d'una noia que crida: 

-Socors! M'ofego I 
El bon pescador s'alça i no triga en descobrir 

a la víctima, una xicota d'uns divuit anys, for
ça bon;('a. 

-E:,çulti! - diu el pescador-. Ara vaig a 
treure-la de l'aigua, però si això és un tn' ¡, ·,·r 
cercar xicot, no perdi el temps, que súr.: ,':\.-:1.1 i 
a mi ja em va enganxar ta meva dona per aqu('~t 
mateix procediment ... 



UN PAPER A PROPOSIT 
Sentit en un camerino, al ParaRel, entre una 

primera tiple i un jove "fabricant" d'operetes. 
-Ltui5Ct I Hauries d'escriure una obra i po

sar-hi un paper exprés per mi. 
-Exprés per tu? Vina demà a sopar amb mi 

* cl'o Joan, i et pendré Ja mida. 

LA PORTERA EXPERTA 

Al carrer de Còrcega hi ha un immoble que 
sembla construït expressament pCT servir de tema 
a un vodevil. En efecte, aquella casa és de 10 
méa divertit que trohaN!e pot. Hi han entretin
gudes, "picaderos", un pis on hi van nenes a fer 
sal6 i perquè Tes hi manqui, al segon hi viu un 
jove de maneres equívoques que es diu Restitut. 

Diumenge a la tarda, un xicot d'uns vint·i·dos 
anys, acabat de pentinar, les sabates enllustra
des, fet, en un mot, un figuri, pujà al quart pis, 
on hi ha una massatgista, i, veient que ningú li 
responia se'n tornà cap avalf. 

-He trucat a ca la senyoreta Pilar i no m'han 
~ontestat. 
-D~u haver-hi algú - respongué la experta 

portera... L'hortolà de Sant Boi 

.................................... · . · . • ELS "NOSTRES" CLA.SSIC5 • · . 
• El bon DlariscaI : 

EN sm deIs famosos banquets que la Cort : 
d, Lluts XVI doMtla al costeU d, Ver
saiUts, Afaria Antonieta, els uUs bri

llants, Its galtonu muses com dues "05'5, 

r mt,.etn.ia tvatll boletes d. pa al seu aug.ut 
esplJs. 

Aquesl, patriarcal, "bon vivanl", i lambl 
un si ls 110 és nn'tIÏosol, preguntd al mariscal 
Saint-Germain qUI t".ia sl!'tllal al seu coslal: 

-Qui fonau, vós, Slmyor Comte, si tlOS 
• v,iíssilll bombardejat d'aquesta manera' 
: -Montar im,nediata".ent les meves peces 
• ofensiv,s, Majestat. 
: RATA SABIA .................................... 

tA 'TIllES - • 

LA CONQUESTA INEXPLICABLE 

N 1NCÚ, i ell encara menys, hauria pogut elCpli" 
car-se perquè el senyor Maurell tenia una 
q?erida jove, bonica i que, a més, no li COS" 

tava ~I un cènt.im. La cosa durava ja feia dot 
any~, I per .10 Vist, anava per llarg, amb la con" 
seguent . satlsf~cció per ambdues parts. 

Es deia L1ulsa, tenia vint-i-sis anys i havia co
negut .al senyor Maurell un diumenge al fut~1. 
I?e pn mer, unes quantes Horetes que eU li havl~ 
tirat - encara que madur, al senyor MaureU h 
agr~daven .les femelles magres; _ després, una 
SesSiÓ de cme; m~s tard, un berenar en un reser
vat del S6Iano ... Un amistançament llarg foU ta 
conseqüència d'aquella aventura. 

.Ella no li demanava mai diners. Segons li e"
phc~va, era mecanògrafa i es guanyava molt bé 
la Vida. El senyor Maurell es mostrava encantat 
i deia a tots els seus amics que no hi havia caP 
~~u:~~:. que fos capaç de fer una conquesta corD 

La soluci6 d'aquell enigma aparegué ben c1a~ 
el dia que la Lluisa va plantar en sec al senyot 
MaureU í anà després a contar als amics d'ell 
que la dona del seu ex-amant ¡'havia estat pa
gant tot aquell temps per tal de què entretin
gués al seu marit, mentre ella li fregia amb un 
cosí seu... . R. Arnpell 

Què is aiXÒ de la canla, una calguda? 
No: una m,jutgada • 



CAPITOL DARRER 

On Don Joan acaba essent un pencnatge extra-
ordinari. 

AL retorn del nostre fabricant a la seva vila 
natal fou quelcom semblant a la retirada 

~errotadt f~!:¡,;e~ja~~p~~en:!~p~:n~~:~u~~;i~~~ 
Imbècil que durant dos anys li havien fet por
tar: En el front, duia Ja preocupació de 10 què 
~7f1a del nen, que havia deixat en mans de la 
. Ida; en el cor, el desengany ,de tot lo passat, 
I :" la boca, el cor agre dels ressopons ¡nverosí
m¡ls amb la Elena. en tornar del teatre o del 
dancing, compo!'itos per crustacis indigeribles, 
~~~:. irritants i vins que li feicn malbé l'es-

. La Elena li havia pres tot: el cor, els diners 
l ,el prestigi. A Terrassa, tothom malparlava 
del~. Algunes topades que havia sofert en el ne
tOCI ¡el'; atribuïen a la seva vida de disbauxa, el 
:anc li reduïa el crèdit i alguns compradors es 
onaven de menys d'é!lser client!. seus. Tot tron

t?llava en aquell home bo i senzill que mai ha
via conegut l'amor. 
I Eren les vuit en punt quan Don Joan entrà a 
.a fàbrica. Ja feia temps que, vençut per la son 
~pel cansanci no s'hi acostava fins al migdia. 

erò aquell dia volgué fer un esforç suprem per 

~:~-~!nae:~~m:'~n h~:~i~, f~~ri~:ta~~mntltri~:zr~~ 
alegre. Les teixidores cantaven com aucellets 
~nR'abiats, els contramestres anaven amunt i avaU 
I el timbre del telèfon trucava a cada moment. 

El pobre fabricant es deixà caure damunt del 
seu ~i1l6 americà quines molles grinyolaren la
n:aentablement al rehre el cop d'aquells seixanta 
t'!fIC ki10s de carn. 

Pel:~~~~ p~;n~an'";::d::cf~ l~ee~n:lte~ts ~ oan-, 
es~~S passd! aceHerats, com sa1tirom. d'aucel1et 

~n~!:r~!n~~:srana;~~ta e~'o~ri~o~:~~:;it~=a~aen~~ 

l,ATUms-¡¡ 

"AdelAida, lresca com rosada matinal, bonica. 
enjogassada, penetrà dintre el despatx. 

-Bon dia i bon hora, Don Joan I - digué 1. 
mecanògrafa-o Veig que és molt matiner, vostè I 

El pobre terrassenc se ta quedà contemplant. 
Quê bonica era I I quins colorets més sans tenia I 
No eren les galtes pintades de la Elena, no, aque
lles I Respirava gràcia natural, joventut, alegria, 
sa optimi!lme ... La visió de l'Adelàida li semblà 
un retorn a la vida ... 

-Que ja no li agrada matinejar, Don Joan? 
- interrogà la mecanògrafa. 

-Prou I - féu ell, per dir quelcom. 
-Em sembla que no ... - continuà dient la 

noia, cada volta més provocativa-o Fa cara d'ha
ver perdut moltes nits ... 

-Si només fossin les nits! - confessà Don 
Joan. perdent de cop i volta tota la seva autori
tat d"'amo"-. Ho he perdut tot, Adelàida: el 
temps, les iHusions, les ganes de viure. 

-Pobre Don Joan 1 - féu llavors l'Adelàida 

-Cregui que U agraeixo els detalls que m'ha 
dat referents a la Lluí8&. Home previngut val 
pet dosI 

- Oh, no en tindd pal prou, ella f 



• -I.t. TUDIS 

-Pobret! Diu que no sap com explicar-se per 
demanar-m110. Pshé!.. . Tan senzill com és. 
fer-ho. 

amb to carinyosament compa!;siu-. En Quin lloc 
va vol~r cercar la felicitat ... En un cafè concert, 
on les donts no es venen. es lloguen ... I no és 
allí, Don Joan. on \'o!ltè podia trobar la felicitat 
que cercava .. . 

-No. en efecte. Adelàida ... Però on volia que 
ané!! a cercar-la? 

-La felicitat no es cerca. Don Joan_ S'upe
ra que "ingui .. a ,'nlte!!, quan m~!< !l'an!lia, és 
quan es té més a prop ... 

I el!! ull,¡ de J'.'\delàida t'~ fixaven en ell amb 
una expre!lsió com maj l'havien mirat ... ET seu 
pit opulent ~'agita\"a pres d'una violenta emoció. 

Té raó, Aclclàida! - respongué per fi el fa
hrican! Tenia al costat la felicitat i no me 
n'havia donat compte. Tenia més de lo què jo 
podia en vejar. Una dona jove, bonica, carinyo
sa, i jo, imbècil de mi, vaig fugir allà baix, a 
31juell infern d(' \'ici i de depravació .. , I ara ja 
~_~ tard I 

·1 ara' Tard, per què? 
P('rq\l('· hi ha <juelcom irreparable ... l, bai

xant la V('l!, afl.'!l"í· Vo~tè, Adelàida, no sap tot el 
què ha 1)'1." .. at Jo., d'aquests amors, he tingut 
un nll! 

- 1 això que hi fa! Si vostè fos una dona! 
I vostè ... \'ull dir ... tu ... Adelàida ... el vol

dri('!I. , aquest nIl? 
-Pobre infant6! Per què no havia de voler-lo? 

Quina culpa t~ ell, del seu origen! M~s que "ella" 
l'estimaré, jo! Perquè jo seré la seva mare ve
ritable, i faré que sigui un home, i que quan 
sigui gran no ('s cónsumeixi en el fons d'un es
criptori com ... 

Dublà encara un moment, i afegl: 
-Com son pare I 
-I tu ... tu voldries.,. 

-Amb una condició. Que fugim. Aquí, taDt 
l'un com l'altre seríem criticats. Agafarem el oell 
i fugirem, en un lloc on ningú ens conegui, 00 

ningú pugui reprotxar-nos els nostres pecaU .. ' 
Els ulls menuts, com foc~ follets, de Don Joan, 

espurnejaren d'iUusi6, 
-SL. Adelàida ... Sí... Fugim! Lluny! Bell 

lluny! On no trobem ni amics, ni parents, ni CO,: 
neguts! 1 allà, allà, Adelàida, tindrem "l'altre 
nil, el que serà ben teu i hen meu, el que podrefU 

mostrar orgullosos a tothom ... 
El despatx havia restat sól. Don Joan estre

nyé entre els seus braços nervuts i potents, el 
C09 gentil de la xicota ... La petonejà llargament, 

:rSa~il~~~~:;:~tp:rll:r~~cri;é: ~~~ fo~lt:rd~!. f~:~ 
al vespre, quan tocaren les set i el despatx: restà 
sol, l'Adelàicla i Don Joan, tendrament agafats 
del bracet, !lortiren del despatx ... L'inversemblant 
parella, l'Iegui carrer avall fent-lie mútues pro~e~ 
~es de felicitat. La fàbrica restà fosca i silenCIO
sa, i els amants es perderen entre la xarxa de 
carrers e~trets i polso~os ... AI lluny, un piano de 
maneta tocava una cançó, la mateixa cançó poca~ 
~olta que cantava la Elena. el dia que havia cC'" 

negut a Don Joan. 
FI 

Marcel TetT8 
EL SEGELL D'URGENCIA 

P AP;", papà! - digué un matí la Rosalia. la fi~ 
lla petita del senyor Roscall, que havia entrlt 

al seu despatx mentre aquest tancava el CO
rreu· " Què ~ón aquests segells llargs amb aquest 
cavall? 

-S6n segells d'urgència, 
-1 per què serveixen? 
-Mira: quan es té d'enviar ulla lletra que r:JY 

rre molta pressa, s'hi afegeix liti segell d'aquestS, 
que costa vint cèntims, i arriba primer que leS 
altres. 

-Ah, està bé, estA bé L, 
AI cap de pocs mesos, el senyor Rostoll, que 

tenia dues filles més, va haver de casar a corrt'" 
cuita a la mitjana, la Lluïsa, perquè havia fet 
Pasqua ah.1.ns de Rams. Com que la noia graD 
també es casava, les dues c:erimbnies es feren 
el mateix dia. 

Set mesos després, la filla mitjana va tenir ~p 
nen d'allò més buf6. L'ensenyaren a la Rosaha, 
dient-li que l'estimés molt. i li anunciaren, a m~' 
que dintre tres mesos, la seva germana gran rebf1J 
un altre nen de París. . 

-1 com és que el de la Lluisa ha vingut prl~ 
mer? - Oenianà l'innocenta Rosalia. 

El senyor Rostoll es va rttordar del matí deli 
segells i digué: 

-Perquè etla va posar segell d'urgència a I. 
lIelra de Paris demanant-lo ... 

Sar Rapa 



LA TUIES- 7 

Conies d'una ;nIJènua 

t[3ai:x... -baiX el. .. 

(lf" A tJ5lat !tua cosa esgaJ'rilosa - contintlà 
J J. l(). meva antiga -, Horrible, Laura, ho-

rrible/ 

e~s eSdeveni:te!~' 1~1~~1~~;~r~~~i~a~~Slae~U~~:al~ 
~::!td:tz:~lAI:e;;~I~ ::;~,~a'!V:,:7:,~a.tota calma ves 
ti La !lortèm,:a s'assecà els fl.uS, olegà el darrer san
Pl~!d:t despres dc xtl,rr!tpar 1ma glopada de te, ex-

'a~ CS~~!~l¡;:c a d:!i ilsalll,:::sm~ri7, ~io~~i;~~ 
'Per tant, absolltlt1ment mde/ensos. Ens desperlt1ren 
~~~rant-nos les pistoles. A ~ll el lligaren sentat auntt 
• U'a. A mi C"l permrteren tirar-me 1ma bata i 
t;'b ,els majors respectes 1If,'indicaret~ que no fe -~ 

el dt:~~s~lf~, :~~~~~:'::! ct; l~:{::;s~"s:rtolia evitar-los 
Com POt5 mposar, vaig obeir les seve~ indicacions. 
Ell~, sense precipitl"cio11S, avc5at5 a l'o/tei, m,'obli-

tare~ a acompanyar-los per tot et pis 1. a indicar
s-h~ ds llocs on tmiem els valors, les ioie5 ... 
- E~ vaYlm cmporta1' moU? 
- U1LC~ vint mil pes~etes. 
- Ja és cmpipad01'. 
-Massa/. 

i:;t~ta O!I$!~I;~~.SOlt P1'OI~ rics per no desespe1'ar-te 

. - Espcm't. Una voUa fet el paquet, una idea 
,rbòliea,inlame, vergonyosa, va encend1'e els ins
; 1I.ts d~l més jovenet dels llad1'egots, que va troba1' 
,t"'1tf'd1.ata accepfoció en tls demes i tot~ ci-ne, l'1m 
c~~;: ç~t¡~!~~' em va1'en fer víctima de la seva 

-Tots cinc? 
- Sense nranca1'-n'hi ttn. 

'c;-,fc:t:::.i~a~e a~:::;~e";:'t~"! t;;;~k pe1' tu, 
I ta }{ortèn<;ia, en evocar aquell" instant~ d'engúnia, 
:: a(à nOVt1ment en un plor, copiós, desconsolvt. 

'~::::~i~%i~::::rd~:~:o~~at;n:rviosos que em feren 

tu Amorosammt la vaig agafar per ta cintura fem 
!~ e la ,>eva lesta enterbolida pel record dolo,ó~, rcpol/ Cn el b~essol dcl meu pit i mentre ti aixugava 
op ~ ull~. M,.g anar ratorM1u-li la tranquilitat amb 

araules de cbtulol i de disclllp~. 
,,,-No t'J¡i amoïnis, dOM. Va ser la fatalitat, 
f ob S~7 ftna .força superior a la teva, voluntat q1!-e 

l~gà a fer to què tu no volies. No te'n correspon 

la mes pctita part de culpa d'aquest mancament al 
telt marit. . 

---:- Ve7Üa[ qt,e no, Lau1'a? 
- I é~ cl~r/ En mig de la tempesta, el capità de 

la nau e~ ~rrf'sponsabk dels esdeveniments si ha 
sa?nd lluitar fi1Js ~l darrer mOment.. TH no' P.qdies 
eVttat [aconsumaetó dels fels. Les on¡:~ embràvi4es 
¡¡c~s inç~~nls desboc.at~ d'aquelln /e~es hf~tnanes, e7~ 
~es fo~t~s ql,/C tu, t .$01 V(iÇ caure, 11a esser perquè '13 
h1 hav1fl mes renlC~ . 

. - T'h6pue iur~r, íqura/ Vaig e~çer forçada, 
vtrf1~a1ment, csçcnC1almenl forçada. 

- I el tell marit se n' ha entera!? 
- .AforllmMament, no. Si se n' hagués entf'ra.t, 

la. ~t~a (, p~op d'cU Se'm fa7ia intpos~ible. PC7Ò 
a~x~ t tot, nt go~o mi7ar-lo cora a cara. Et reco7d 
d'aquella nit .. no em deixa a ~ol ni a sambra. Veig 
fant4~mes per tol. No go,o a entrar a mia habitació 
sense encelUire tots els llums. perquè em /a l'e/eele 
que per tot hi haig de trDbar un lladre amb l'a7ma 
a la mà. 

- No tinguis pas por que torni". Aquests visi
tants es despedeixen a la francesa. No fan més 
que Hna 1!isita i drsaparcixen pcr semp7e mes. 

- Ai, De" ho faci! 
- 1... escolta, Hortènsia: quines sensacion~ va! 

senti7 en 8,1 mOment 41 eçser atropellada? 
- Què vols que l'i digui? ... No sj com expli~ 

car-t'ho ... Amb. el ,hrinf.er, qu'ç fa tenia bastants 
an:;'s, la çensaCfÓ fauNe p70fbnda repugnància ... 
Ara, atfl:b c?ç allt;es l~atre, turtç, ,"aves, rapats i 
extraordu¡àname1l dest~es ... Corn .t'ho exflicaré? .. 

f:~i:~t~~m:~~;el~~~ ~~~:~:, i::r;~~.~.e n~~:s.~~~';: 
sembla ~ttC m'h, trobi/ ... 

Aque~ta declaració em va {er esclatar en una rialla 
lan torta, que la Hortènsia s'e'm quedà mi7ant tola 
tslran"àda. 

- 1 ara! Qrlè el passa? - em p7cgltntà. 
- Reç, do,,?, l'es! Uno idea gIte fn'ha passat 

pel cervell com un llampec. 
- Una l:dea? 
-. Si~· escolla: què el sembla si po¡tlvem un anunci 

al dtan demananl-los-hi la dirf'c"ió? .. 

t:.aura tfJnínel .................................... 
Amb censura militar 



8 - LA TUlFS 

-Les proposicions del marquas, ja s6n temp. 
tadores, ja. Et decidiries tu? 

-Veuri., primer voldria veure·1i la bossa. 

E L senyor Cairó obri el correu, entre el que 
hi havia una participació de casament, ~n 
prospecte d'aigua mineral, una circular 0, e

rint mobles a plaços l, després, una lletra escnt • 
a màquina i adreçada a la "Senyora Cairó," I 

-Això sembla una propaganda _ pensà: e 
bon senyor. - Què redi mon tri li deuen ofer;r • 
la Carmeta? Sahates? Cotilles? Mitges? Valg I 
veure-ho I 

Obrí la lletra i la més gran de les sorpreses Ci 
va pintar en la seva cara rodanxona de bon bur
gés. Tenia davant d'ell el següent escrit: 

"Barcelona, març de 1925· . r 
"Molt senyora meva: Tinc l'honor d'ofenr• ' 

els meus serveis de sàtir diplomat, del BosC de 
Bolònia, a París. Els meus serveis han estat rr 
coneguts com d'utilitat pública pel govern de ~ 
Soviets de Rússia, i segons Reial Decret firm; 
per S. M. l'Emperador de Cardà1ia (Occeania J 
Baix), tinc dret a utilitzar en el membret di 
meu paper de lletres, el títol de proveïdor de • 
Reial Casa d'aquella llunyana ¡sIa. La meva es' 
pecialitat és sorprendre a les senyores al Uoc oC 

m'indiquin com el de menys compromís. En c.s 
de necessitat, puc operar disfressant·me de .~: 
¡eta ° de manyà, introduint-me en el dorn1ci6 
conjugal, i també accepto, mitjançant bonifica 
especial, l'escalo i violenta irrupció en la carnb; 
matrimonial. En un mot: els meus procedimen i 
garanteixen el màxim d'emocions, sense que b 
hagi el més lleuger risc per l'honor de la meva 
honorable clientela. 

Els meus honoraris són els següents: 
Atac al pudor, simple: Ptes. 50,-
Amb escalo: " 75,-

En espera de que els meus serveis podran ésser' 
li (lti1S, li besa respectuosament els peus, 

Carrer del Sac, 224, pra!. 

Oscar Daria 
Sàtir diplomat 

El senyor Cairó, que com tots els marits en' 
ganyats, es creia seguríssim de la fidelitat de 1. 
seva dona, esclatà en una rialla sonora. 

-Sí que aquest ha anat a parar a bon lloc! 
I estripà la circular rient con un beneit. 
La circular era, senzillament, una broma qlle 

una mecanògrafa, amiga de la Carmeta, feia • 
Ja muUer del senyor Cairó, per riure una est~ 
na. Però el bon home no s'ho va creure aiP' 

-Ja hi ha gent que té barra, ja! _ pensà _. per
què mireu que oferir aquestes coses per correspOP
dència! 

Calculin ara quina va ésser la sorpresa del se
nyor Cairó quan una tarda que va tornar a caS' 
a cercar les claus que s'havia oblidat, es trobà. • 
la seva Carmeta amb un individu que sembla ...... 



que li estés donant lliçons de gimnàsia sueca. 
Quina manera de fer contraccions! 

El senyor Cairó era un home digne. Tirà de 
cartera. agafà a l'individu pel seu compte i li di· 
gué, 

-Suposo que no hi ha hagut disfressa ni es· 
talo, oi? 

-No ... no ... senyor-mormolà el desconegut. 
-Doncs, tingui: Aquí té 10 seu i vagi·se'n de 

8.eguida I _ acabà dient el senyor Cairó allargant· 
11 un bitllet. 

La Carmeta, aterroritzada, esperava el natural 
daltabaix. No va passar res. El bon marit se Ja 
quedà mirant i li digué: 

-Sembla mentida que hi hagin homes tan 
porcs i que tu siguis tan ximpleta que et deixis 
enredar d'aquesta manera I 

La Carmeta i el seu amant no van poguer comp 

pendre mai perquè En Cairó havia donat aquells 
deu duros al burlador de la seva honra" ... 

R. E. Tallat 

EL QUE LA VA ERRAR D'UN ZERO 

V AUIG trobar En Manén a la porta de l'Admi· 
nistració de Loteries del Passeig de Gràcia, 
nistració de Loteries del Passeig de Gràcia. 

expressió d'alegria com si se li hagués mort la 
SOgra. 

-Hola, mala persona! - vareig dir·li-. Es 
Veu que tu tries sempre les Administracions on 
hi han xicotes rnllques, oi? Tu sempre recreant 
la vista I 

-Res d'aixb - respongué amb to confiden
cial. _ Es tracta de quelcom més important. 
Crec que he encertat la grossa. Mira I 

r em va ensenyar un dècim que portava la xi· 
fra 44. 

-No sé pas què hi veus I 
-Espera't, home. He tingut un somni aquest 

vespre. No sé què redimontri tenia que no {eia 
altra cosa que donar voltes al llit. AI cap de molta 
estona, m'he adormit i, després, figura't que som
nio ... Ah! Es una cosa força curiosa! 

-Què? 
-He somniat una d'aquestes xicotes de l'ad .. 

rninistraci6, la més gran, que anava abillada de 
Fortuna. 

-Amb roda i tot? 
-Amb rodal r quina rodal Tu t'has fixat qui-

na roda té aquella noia? Es una cosa espate
rrant. Voldria ésser seient perquè se m'hi assen
tés a damunt I 

-Bueno, passa per alt ets detalls, que no m'in· 
ter~ssen. Aquestes cos~s, de vegades, costen dOi 
duros. 

-Doncs, a cada costat de la roda, hi tenia un 
quatre. 

-Es clar. El número de la casa. Mira·te'lI 

-Ventat que {a bonic un llaç ben gros al da
rrera? Pera ha de ser ben gros, ben gros. i be_ 
buf6 com ara el meu, oi? 



lt LA TUIES 

- En qu.I qll~dem qur sl o que no? 
- Vtn?amb ai.lò dflcanó m'ha convençut. 

-La coincidència és molt notable. Quatre i 
Quatre fan quaranta quatre. Això vol dir, com 
tres i do~ (an cinc, que el quaranta quatre és el 
número que treurà la grOl'lsa aquest sorteig. l 
una raó en favor meu és que he vingut aquí i, 
en efecte, tenien aquest número ... 

-Està bé, noi! Que així sigui, i , si decàs. ja 
ho remullarem I 

Vingué el dia del sorteig i jo, recordant lo 
què m'havia dit E n Manén, vaig agafar el diari. 

Havia sortit premiat amb la grossa el 4041 
En Manén no s'equIvocava al creure que 

aquell somni cta un pressagi, però l'infeliç no 
s'havia donat compte que, entre mig dels dos 
quatres que havia vist, hi havia un zero! 

K. Màndula 

UNA RAO PODEROSA 

A oom..t..\ tarda. el director m'havia encarregat 
una intert iu amb una ball~rina que, momen
tàniament. em el " clou" de la temporada. Vaig 

agafar el lIapi!!, les quartilles, ~ vaig afaitar i cap a 
l'Hotel d'Orient ('In dIa s'hostatjava s'ha dit. 

Una rninyonet:1 força bufona va sortir al meu 
encontre. 

-No la podrA veure, l\ 1:1 senyoreta. Es al llit. 
-Qu~ no es troba bé? 
-Sí, !!enyor, si.., Emprà està discutint les condi-

rians d'un oontrl\cte per Amèric:'t amb un m1pre
!!ari ... 

TIT HELLA. 

--- - --------

L'INDECIS 

EN Peret, l'hereu de Mas Fonoll, volia ca~r
Sc i li agradaven molt ta Roseta i la Ma~a. 
Li agradaven tant, que no sabia per qutna 

decidir-se. 
El xicot va anar a consultar el cas al senyor 

Josep, el farmacéutic del poble, jove i trempat 
com un gínjol. 

L'apotecari, que no sé què havia tingut amb 
les ducs mosses i tothom murmurava de si per 
dins de la rebotiga els hi havia alçat més d'un 
cop les faldilles, quedà un xic pensatiu davant 
de la consulta. Per fi, semblà haver trobat una 
soluci6. 

- Escolta, hereu - féu dirigint-se a En Pe--
ret, - que t'agraden les criatures? 

-No, no; porten massa mals de cap. 
-E!I!lcnt així. casa't amb la Roseta. 
-Vol dir? 
-Sí, home, si; és la més indicada. Que na 

veus que si hagués de tenir menuts un cop ca
sad3. nlmenys en tindria j3 una vintena! 

L'hereu Fonoll, davant d'aitals raons, va s~guir 
el consell del farmacèutic i es va casar amb la 
RO!leta. 

El Xic Samalsa 

LA TRAGEDIA DE L'ASCENSOR 

PaUl, delicat i cobert amb una gabardina re
tanesca (eh, quina parauleta.?) a penes ~1 
vaig remarcar, El què em cndava l'atencl~ 

era la seva dona; una esplèndida morena, alta I 

ferma com un castell i bonica com un pecat (ja. 
hem quedat que els pecats són molt bonics). No 
sé quina secreta intuició em va portar a seguir
los. Es ficarf'n en un gran magatzem i vaig veu· 
re que entraven a ,'ascensor. 

Jo, sense dubtar gens ni mica, que. m'hi 6co 
amb l'Us. - Ja veurem què passa, valg pensar. 

A mig carni, l'ascensor es detura i s'apaguen 
els llums. Hi havia una averia als cables con
ductors I Dc!! de baix ens cridaren de seguida que 
no ens esveréssim, que no hi havia perill i que 
era qüest¡¿, de tenir paciència uns minuts. 

Inútil dir que jo vaig aprofitar aquella estone
ta de foscor per practicar una sessió de cine amb 
la xamosa desconeguda. Però quan es tornà a fer 
la llum i l'ascensor reprengué la seva marxa, em 
vaig donar compte de la ximpleria que havia 
estat fent. A qui jo madrugava. ~ra al marit. La 
dona estava a l'altre costat de l'ascensor. I el 
marit engab.·\rdinat, quan se'n donà compte, em 
va dir: 

-Faci el lavar, per Déu I Si la meva dona se'n 
doné" ('om pte, tindriem Im òi~gust seri, jove. 

B. Orrango 
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EsPIQITISMe 

QUAN el senyor Rafel va estar convençut de 
què la Isa~l. la esposa del seu amic Ri
card, l'enganyava, va decidir pendre ~r

!es en la qüestió per acabar aquelles relaClo~s 
IWícites i evitar així un fort disgust al seu amic 
Ricard el dia que s'enterés de la seva desgràcia. 

-COmprengui, senyora Isabel, que el seU 
comportament és indigne. En Ricard, tan bo i que 
tant ha {et per vostè, no mereix ésser enganyat 
d'una manera tan miserable. 

-Ah, senror Rafel - exclamà l'adúltera, -
si vostè sabes el què sofreixo posant-me al llit 
amb una persona que no és el meu marit I 
-I ara I Que s'ha tomat ximple? Si tant pa-

teix, doncs, per què ho fa? 
-Per sacrifici! Per donar-li gust a ell! 
-AI seu marit? 
-Si, senyor: al meu marit! Vostè ja sap qui-

nes IÓn les llostres creèn<:Ïes. Som espiritistes. 
-Sí, com jo. 
-Doncs bé: com que el meu marit ja ... no hi 

ha de què, perquè ja passa dels cinquanta, el pe>
bre, cada dia r aíg els meus exercicis i les meves 
eyocacions, {cnt penetrar l'esperit del Oleu ma
nt en el C05 del fuster del cantó i així, ell, en 
Ricard, rep Iots els beneficis espirituals de ¡'acte 
material, estrictament material, que executem jo i 
el fus ter. 

El senyor Rafel quedà perplexe davant 
d:aquel\ cas que entrava plenament en l'ortodò
'ua espiritista. Realment, la Isabel es sacrificava 
en bé de l'esperit del seu marit. .. No hi havia, 

doncs, res a dir. Solament, ¡'home tingué 
idea: 

-Escolti, senyora Isabel: el seu gest d'abne
gació el trobo admirable, sublim, di~e dels ma
jors elogis. Tant és així, que jo voldria contribuir 

~e~r~~fit~i!~'~~I~~[~'~~'I:~~, ~&:n:n t~ '~~~It~~~? 
-A'h, bojot, bojot! - exclamà la Isabel, aga

fant el "medium" carinyo!>3-. També podia venir 
un xic més aviat a. visitar-me! 

DoN JOAN. 

U N DeSVeRGONYIT 

S 
EMBLA. mentida que hi hagi gent tan _ desv~: 
gonyida I _ exclamà el senyor BonJoc, alXI 
que va arribar al despatx. - Si vos digués 

;~ra:~ ~mca:, ~~sa;sc~~i!ir¡!u~espre quan vaig 
--Què li van fer? _ interrogà En Bardí, el 

seu ajudant. 
-A mi, res. A la meva \XIbra dona, que en 

tota la nit 110 s'ha trobat bé del sust! 
-Varen ana.r-hi lladres' 
-Pitjor que tot això. Ja li contaré. Figuri', 

que jo me n'an.ava cap.a cas~ fum~nt t~anqu}la
ment el meu Cigarret, I rummnt SI avUI temem 
de començar per aquella pila de cretones o per 
aquell pico de f ran elles. Mai m'hauria pogut 
pensar lo què m'esperava. Artibo a casa, fico la 
dau al pany com tinc per costum, obro, i em 
trobo amb un individu en calçotets que reia com 
un poca-~olta mirant-me amb una manca d'ur
banitat extraordinària. Al costat d'ell, la meva 
dona plorava com una Magdalena. 

-Dispensi'm - va dir-me el desconegut. -
No ,'enfadi, que això no passa d'una broma. 
un xic pesada, ho t«Qt1t:C, però sense cap mala 
infenci6. Figuri's que jo m'havia jugat vint du
ros amb un company de cafè que jo trucaria 
a casa seva en calçotets, i que la seva senyora 
m'obriria. Jo, disposat a portar a efecte ta jo
guesca, que he fet? Doncs, molt senzillament. 



He trucat, els pantalons sota et braç, i, és clar, 
la seva senyora ha mirat per la reixa i com que 

no n:~i v~~~u~l ::a~ ~ba l~::~~ ~~~: 
rança. Naturalment, quan s'ha donat compte de 
lo estrafa1ari de la meva visita, ja la tenia a dins, 
vull dir que jo era dintre del sa16, sap? i en 
aquestes es quan vostè ha arribat, comprèn ? .. 

-Res - continuà dient el senyor Bo!!.Íoc, -
que s'ha desfet en explicacions i, davant d'això, 
li he dit que marxés i que no m'amoinés amb 
més històries. Però, miri que hi ha gent que té 
una barra! 

-Ja té ra6, ja, senyor Bonjoc - va respon· 
dre en Bardí, rient per dins, de l'innocència del 
seu amo. 

AI migdia, quan sortien, el mosso del despatx 
~~~di: estones treballava amb ells, s'acost! a en 

-Escolti, senyor Bardí - li digué, - sap 
aquell diumenge que vaig anar a dur un telegra· 
ma. a casa de vostè? 

-Sí. Què? 
-Que hi vaig trobar la seva senyora i un altre 

home també ~n calçotets i, creient-se, segura
ment, que jo era el seu marit, em va donar Ja 
mateixa explicaci6 ... 

En Bard!, aquest cop, no va riure gens. 
K. BRETA. 

LA. 80TIPARRA 

N A Remei, xamosa nena de vint anys, que no 
havia estat mai a pagès, va anar aprofi
tant unes festes al mas que els seus pares 

tenien a prop de Manresa. 
A l'hora de SQpar, van servir, entre altres 

plats, una sabrosa i magnífica botifarra que na 
Remei va trobar molt bona. 

La nena no n'havia vist mai cap, i es cregué 
que allò era alguna bestiola. 

-Ai, ai I - digué - Que deu ésser bonica, 
quan és viva! M'agradaria veure'n una 1 

-Ui, no t11i amoinis - li respongué son pa
re -, que bé prou que en veuràs quan siguis 
més gran, per aquests m6ns de Déu I 

RAFEL1l:T 

L'AMIC IMPRUDeNT 

e l .. es deia? Ni ho vaig sapiguer, ni mai 
me'n vaig preocupar. Ens saludàvem sense 
coneixe'ns. Això sembla un xisto i és una 

realitat com un temple. 
Ara vos contaré com va anar: 
-Jo, llavors - fa d'això una colla d'anys -

treballava al carrer de Basea, en el tros, avui 
quasi desaparegut, que sortia al carrer de la Pla
teria. El110c no era gaire freqüentat. Cada matí, 
quan jo anava cap al taller, i cada tarda, em to-

-" 
~~v~~P:~,~~e u:a:ti~iv;~ud~~~~~a =~r~ 
la meva. 

La tercera, la quarta, la quinta vegada que ens 
vàrem topar, no em recordo quina, la mateixa eJC
c1amaci6 sortí dels nostres llavis: 

-Sempre ens trobem, oi? 
-Es allò ... uns amunt, i altres avaU, com els 

catúfols. . 
-Bones tardes I 
-Bones tardes! 
l així, vàrem seguir-nos saludant cada dia .. 
Veu's aquí que un migdia vaig trobar pel carnI 

cinal'À1:~~;~~ A~~re~r~~l~~; ~n~la~II:I~ 
jo treballava i, quan ja hi érem molt a prop, 
passà l'home gros de mitja edat. I 

-Bones tardes I 
-Bones tardes I 
Pocs diu després, vaig voler ensenyar a una 

casada que anava a ca la Mora, el lloc on jo em 
guanyava les garrofes, i ens vàrem tornar a sa
ludar amb et meu conegut, que quasi era el meU 
desconegut. 

Al cap d'una setmana, baixant pel carrer de la 
Princesa, veig una noia que de tant en tant li 
agradava passar unes quantes tardes fent men
jador al passatge del Ferro del Donnitori de 
Sant Francesc. 

-On vas? 
-Cap a pencar I 
-On penques? 
-Aquí, al carrer de Basea. Acompanya'm I 
l em va acompanyar. Com de costum, hi va 

haver la corresponent salutaci6 a l'home gras de 
cada matí i cada tarda. 

Mig any després em vaig casar. Un migdia, 
després de dinar, me'n vai&, de casa sense em
portar-me'n un paquet de llibres que havia de 
tornar a un company abans d'anar a sopar. La 
meva dona se'p va dar compte cinc minuts des
prés de sortir jo, j, amb tota la bona voluntat, 
agafà el paquet i se'n vingué cap al carrer de 
Basea. 

Em va atrapar abans de que jo entrés a tre
ballar. l, en el moment en Què ens déiem adéu, 
l'home gras de sempre passà, com de costum i, 
plantant-se davant nostre, va exclamar jovial
ment: 

--Çaramba I Vostè sempre amb noies maques, 
eh? Ah I l mai amb la mateixa I 

VAN DA ROTT. 

, .. t. ", .. "hrt "1 ....... ' .... tl 
_.laltla greu 

• ...-r-______________________________________________________ ' 



COMPORTAMENT D'AM IC 

Q 1 mai jo hagués fet fortuna i hagués pogut te
U nir un ajuda de cambra, no hauria dubtat un 

feia :x::e:~;,. E~ ~~;~Jd,!n í~:::r~i~U!e~ta;~ 
¡ureda. ~ra, en efecte, un model de criats. Correcte, 

del, actIU. No li mancava cap condició. 
No cal, doncs, que els hi expliqui quina va ésser 

la ,meva sorpresa quan el vaig topar un dia pel Pas-

d~g de Gràcia i em digué que ja no estava al servei 
En Sureda. 
-COm és això 1 - li vaig preguntar. 
-Veurà... vostè és íntim del senyor Sureda -

respongué En Cabirol _ i ja li puc dir. La seva se
nyora, sap? m'anava al darrera ... 

-1 vostè què va fer? 
-Dir-li de seguida al senyor que jo me n'anava. 

A mi, per damunt de tot, m'agrada comportar-me 
com un amic. 

Ca~~n:~~~i~~i-;'- s~:g~~~ilOq~~J~;;' - No, 
F. ORRaLLA. 

V El CISTELL ~~~~ 
~ DEL ~'~ 

.. RECADER n 
.,. . ~r ." 

A-La Van¡uardia", periòdic seri, hem trobat aquest 
anunci que ~I una veritable perla: 

~ loven con negoeio en marcha, bien parecido, tle
¡ante y refractario al nuevo impucsto sobre los soltero!, 
desca casane urgentemente. " 
. Si CI vol estalviar l'impost casant-se, ja estl ben guar

nnl Podrà ben dir que .6n estalvis que es mengen les to
vallu! ... 

Uerit t'I\ un pro.pecte de autre: 
"COIlfeccione. para caballero a 70 pescw. 
"$eliar. a 50-" 
"Niflot a 35-" 
les leOyoret a SO pessetu tu trobem care •. Ara, \o dels 

1:IUIs, &eron. com si¡uin .••• 

De "El Diluvio": 
~ Sel\or con cama puesta, deso. casane." 
Volia dir ta.JO, naturalment. Però, de totes manerel, lo 

d'aclarar que tenia llit, no est! del tot matament. .. .................................... 
CORREU t>ECRET 

G. R. El defectuós. _ P,; IIw. El seu conte és tan 
fluix com el melindro de que parla. Un altre dia Itri. -
L'h,,.,,w Poc/fit. Traslladem el xi.to al senyor Rufuta. El 
conte no mata. _ VIlI d, f!OW1JQ. Ho llegirem amb cat
xassa. _ A,.", Abol. Anirà. _ BaI Dwfa. N'aprofitem al
IUn. - Kar AlloI. Triem vàries xafarderies. - U,. d, 
R,IU. El donem aquesta st'mana _ Va,. da Roll. Aa
badem pitjor que la Dama de les Camèlies. 

--------

LA TUIJiS-IS ................................... 
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sortirà el número 
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dedlc:af a . : lES NOSlRES : . 
flODISJEIES ... 

No n'hi haurà per 
QUi en voldrà 

Porlades a lol color, 
per davanll per darrera 

(ol'laboracló ar-
((sllca I lIteràrla 
de lo bo I mmor 
de cada casa 

no hUU que nB ~I mlbareu IlemPl1I 
. ................................... 



,,. - LA n'IF,S 

Diumenge al migdia tingut' lluc a 
la ·'1\1aison Dorée" el banquet en 
honor del simpàtic autor i actor 
Enric L1uelJes, amb motiu de la 
.cinquantena representació del seu 
cxità!' "I...a vida no b; nostra". 

:\101ts i molts foren els assis
tents i encara n'hi hauria hagut 
més si l'àpat no hagués estat fixat 
per la una de la tarda. 
Puix ja em direu si podien 
a l'homenatge assistir 
tots aquells que no retiren 
fins a les vuit del mati. 

S'anuncia l'estrena, al Teatre de 
Non·tats, de la nova producció pi~ 
f'(Uld,lkma "Cada cual a su mane
m". 

No coneixem l'argument. però el 
titol ~ força suggestiu, sobretot si 
es Tefercix a la manera de fer 
l'amor. 
Cada cwal G su manera 
deia una noia del Prat, 
vol que les dones l'estimin 
-per veure el desig saciat. 

Ets UlJlI es Senten castissos, 
altres tal)vien de plat, 
una ho fan anant a sota 
i algun!! altres, de co!ltat. 

Dissabte que ve, que és dissab
te de caramelles, s'estrenarà a 
l"'Espanyol" GltW1a, comèdia sa
tirica barcelonina del gran Josep 
Amic, AmicllaU.r, de la que tenim 
referències espaterrants. 
Que siguI un èxit dels grossos 
i s'entusiasmi la gent, 
omic Amic, et desitgen 
tots els que LA TUIES fem. 

vàrem ésser al "Folies" i al1i tro-
bàrem a la incommensurable Pi
lar Calderóll, aquella xicota gua
passa i castissa que té una rialla 
per tothom. 
Per tu, Pilar, ;0 voldria 
arribar a ésser tenor, 

CrcimI que el senyor ~ 
I:Stà perdent el tcmp9 O'llse 
ment. 
Les seves lletres, Don AI, 
poc ni molt ens co[l1D1ouraJl, 

i si bada i crida massa 
pot:.er les protestaran . . . . 

.. HOra!> f rívolas" ~ el tí~¡ ! 
la nova revista-vodevil qU~'Ba_tl. 
nvor Serrano ha posat al COfi
clan': ~r recreo y JOku de la 
currcnC:la. . 
Hi han trucs i quadres pllsOCS. 
música popular, 
moltes xicotes maques; 
què més vols demanar? 

per poguer, en honor teu, • • • eda 
fê algun dia un Calder6n. El senyor Cadenas ha fet d Im: 
Llegidor. no maliciis. racions a un redactor de "El t:ral 
t~~d;~Ó:,e e: j~ :~:at. pa~~~~;e~~~r:ear ~ti~~~~ 5~ 
és "pinyol" en català. expressat així: 
Mes ai, que amb la veu que gasto "Unos cuantes señores cob: 
cregueu no hi ha res a fer, mites de pesetas al mes por cUa 
puix en lloc de fer un pinyol cancienes estúpidu", 
faria un gall estrident. Sens dubte el senyor Cadenas 

• • • no recorda que també 

Segons ens diu un ami~ nostre ~r ~~ra~~:~n;:lr~:eDts. 
anglès - en el bon sentit de la 
paraula-, la companyia espanyola 
d'En Casimir Giralt i d'En Vi- Sembla que: ptr fi. aquesta t~ 

~·t'lis~:~! ~: {;~~:~":n~b:: :'f:tu~~r:i1a,,~~~:~~~: 
revista "Mujeres y flores de Es~ rà la novetat d'estar basada en IJ'" 
pafia". assumpte històric: i els diversos 
Ens alegrem de la nova, quadre. estaran lligats, Mg0D5 er&' 
i de cor {elicitem dinen, pel fil de l'aOO6. 
a aquests dos bons amics Que surtin femelles maques 
que han triomfat a l'estranger. i quan m& nues millor, 
Ara IOlament ens manca que 10 demés 56n roma.tlSOI, 

que vinguin aviadet històries i vuits i nous. 
per donar-nos a conèixer Puix si les dones s6n <:aies 
la revistassa que ban fel. i mostren un bon c:uixam, 
~e no tri¡uin sobretot lo del fil no té importància 
i veiem aviadet per poguer tirar endavant. 
un especta<:Ie fastuós, 

~r:~u~~s~::t feia al '!Palac:e" Et senyor Tolosa, empresari de 
el pobre Ferran Bayls. ¡"'Iris Park" i ex-candidat a r: 

• • • gidor, 'ha desmentit que hagués 51-

Vex-emperador del ParaHel, se- ~t designat m~bre d'u~. Junts 
nyor Lerrox - avui, l'emperador Directora de ~O<:!etat. J?Olíti<:a. 
del ParaHel, és l'Amicha'i.r _ se- Qu~ no es fiqUI en pohtica 
gueix escrivint lletres ab seu.!! fàCilment ho c;e~rem. 

Ot: tant en tant, encara que la amics sotstituint l'acció parlamen- mes, que no SlgiU membre 
cosa estigui un xic: ensopida, nos- tària i periodística per la episto- no. no ens ho empassem! 
altres anem al ParaHe1. Diumenge lar. L'AFARTA-POBItES 



-
MAlSON iEUBLH I Mont d'Or Mnblh t.,l~~~~l~ (VERDURA) (VERDURA) 

ea~rtr d (> 1I arbat ' . 27 Porta de Santa Mad rona. G fN 601fAS Hf(JltltlCA' __ ......... ~a- ........ 
€s LA l'fUOR SURTlM 

GRAN CONFORT. SALETES DE BANY' TeI!lon privat , Kmuou.l.AsurDtw.hu.""r... 

Calet.ecll central I les dues Ca5\.S Ha"Uaclons a 5 pessetes l5AN RAMÓN. L 
BARCELONA 

Hotal Rastaura nt G A S A J U A N ELCUPIDO 
Penslón con desayuRo 12 pesetas 

Gran confort 
Carrer de Sant Pau, 110 
GOMeS HIGléNIQues 

_Rambla Sta. Mónl", 21·23 Telll. 2372 A o •• ttU UN QAL I n'ulalvlauu MIL. 

'1 ull .. ur ... ! 

~
LA MUNDIA. L _ ... u 

.... lloL ..... • 

...... ,.¡ .. ,.. \ ., 0 ...,.art- __ o 

\ ~ .... -_ ..... :t.a-.......... . ea tt.=. ................ -- ... 1ol4JtUo ftfGISTftADA :":u. .. ,.::--
• cura CD .eu minuts ••• ~I 

IULH RETO CABALU:RO 
Comtl .e ICA .. alt, SS I centre. 
..... edfta. BARCELONA 

C~8K(~1 
SI en teniu I 
voleu que fu

.... ,In esverades 

~I~~s~:~~~~nf! lallOn ladU 
que la trobarru per 
DOS PESSETES al 

Clrlll li 1'111i, ... 1. lam:;ll 

..... , .... _ .. 1.~ .. ... -......................... . _ .... --.. - ...... , .... _ ... _-"a. 
Geal... Ral.. R .. lsoln .. ---......... ..--eU""lll,ItJMIIUnl1tl,l4,.J""11II 

CALL!. UNTAANA-11·8 
TU.rrONO A'CI 

S'ha posat a la venda 
el quint lutlele h 

EL TA.LISKAN DEL A..OR 
c., m61 o .... ba ... ollt un bit tu ",an I expontanl con la lormoslnlma c:rud6 de 'a notable utrl,..a 

LA.URA BRUNET 
E. el IIfwal ludde lI'aquella o .... , l'elludla ma&f.tralmeal el IUtlUtJU lell1a 

FEUCIDAD CONYUGAL 
Una ",olla tonefulla en ttrmes , .. 'tral. la m.ntra Il. Ju," I 1I,lIIIh,., el tor Il. 'a ""lona ama" 
(Iudell 'l' l'entn Ja en el se,o. lema en "ena maUrla .e "estudi Ullolbcte lIe ,' amor po .. nl ta 
ma .. de olhom Itt armH oh .. "tt I lIe1entlyu per dnttr en el m& lIolç IId. combat .. I en el IK
Clrr, quarl I qulnt ts tompleta la ma&fllral conc:epd6, olm ni un .. ,..ut "u.empltl ptr a Ialdar-u e. 

:~o~~:'c!ellJl~a,m::;,. Caa:u:::~;¡¡:~~llr.!::::tl:arAüRo~I~R~:~~,dllI:~~Ur:r~~e;~61':;'~e~/;!~~~: 
¡ter triomfar en Its llull" .mOfont. 

-..iWL.1 .......... ,.,....., 



-Ja és ben estrany que per tot arreu on jo paSsi, hi hagi d'haver mullader. 
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