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-Diuen que enganyo al meu marit d'una manera escandalosa, però això són males llengües 

perqu! no dic mai ni una paraula. 
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Raf_ta bu .. ea a un negrito 
Un .. ehiea de un durito 

el mamporrero del h<lrrio, 
maldecido tea el eie dt un 
carro? 

una mama que da ~u hijit<l a 
la nodriu para que lo a~llal1te 
a una m~ que e~ta en la 
cama? 

En vi.ta de que no que
riais hacerme !;aSO Y 05 tor, 
tt'.ib<iis de mi JlCfs"naliúad, 
ht: resueltoirme de viaie,pa
ra que vea [a gente que 
cllando la actua1idad lo pi
de. no reparamos en mC'dio,. 
Ot primer antm'io, me qu:
ria ir a Badalona, porque el 
viaje es barato y ten,o un 
paSt! de tranvia Ve1turero de 
CUMuto ~alía El PuM, Cg¡,, · 
Itt. Pl'fO creí <¡ne yo IÒr .. 
picar mi. alto y me fUl al 
Tibidabo a ver I<ls fl<"gro,. 
Así l'n confi,mza os diré 
que me pareció un l'amelo 
mas Sfoode que la batalla 
de flores 

Llekué allí y un negra 
.lto y ¡rrande l'NM Ni1Xo 
que tenia un!>s morros de 
aquella mis inllados, se fi
jó en mi y me dijo si lo 
qlJ('ría acom~ñar a Barce
lona l'uam!. f bubiera termi .. 
mdo el espect.'iculo. 

- Y o - hiw gl1lr~u<lo el 
ojo como la I >Orita" cwuulo 
baila la rumha-a querer l'o. 
nocer mujer blanca. l,abe? 

-~,¡Qu,~ llcvas en el bo1si-
I1r,' - 'e pn·'-."Unt! I 

-Un paiiuelo de tlladro!. 
-Asi no barat feria. 

Has de llevar pafi:.u, .en
t¡endu? I Pasta! 

--1 Ah I ¡ Tú querer dcclr ........ , 
-EIo mislQO. moneda. 

Do.!. o Ires duros. • com
pnndes? 

Cuando tcrmin6 I" rcpre
N1ttac¡6n. el negra. que !e
nia bum carictc:r. se ViiI.) 
tOllm,!l'o. llu{no. esn de (¡'l(' 

.e vino. e~ en el huen senlid<J 
d" I. palabra ¿eh? Bajllmot 
por 1.:1 Rambla y yo tuv_e 
un bito de aQuello &rande. 
De l'I'IIner lI'olpe sc pensa· 
t.n q'lC era Lcopoldo. pero 
.. ~ 'e;l" que ilO, to. 
d'~ ac dtd.n: ¿Seri vr~
dad q .. Rabsta ha hereda. 
do. (]':~ hasta t¡roc un nc-
1(1'<>:. ¡Ahor. sí que rohra
remo., ,·,tua nada mundo! 

8utoo. cuando utuvim". 

ell la l'lala del Teatro d 
f"1!.tlntl,) !IC a,-mó la gorda 
Tod'ls las mujeres que ¡¡oi 
uben por allí 51,10 mira!>an 
como diciendo: ¡E50 sí que 
lOIl hom'¡res Y li" lo qm' 
c'¡rre l'or ahí! . 

·,¡Cuinto valCD eJtas 
TUujeres? -- me prc,uIltó el 
nqro. 

-Un duro. 
PU" lbma ac;:ue1!ó¡ 'Iue 

"alta. 
Era una chiea gord" y 

··e,l,mda c,'mo '·arralJla. 
l'\CrdO!mnr[o la com¡mraci6n 
Le ,1ije Que el negro (IUe
ría ir con ella y quedaron 
aCflrdes. de~pués de expo
nerle [a mujcr su plan e5o> 
tratéll'ico de \'anll'uardia, re· 
tQuar,lia y otra~ mandan
gal. 

Entramos en ~ La Guin
da" y )'0 me qurdé abajo 
loman&l cinc" de la duke 
ha~ta que él bajara. 

Pera P:¡Só una hora, do" 
y naranja~. El nuro no 
e()mparecia. 

En estu ~e me acerc6 un 
cmnarcro y me dijo: -.E. u~ted el que va COll 
aquel lIegm que hay arribaP 

--Servidor y cicl'ro1'lt. hi· 
ce JO .Qué pa.sa¡ 

-Que no lIequiereil'.l)¡
et que él ha comp~do ulla 
mujer por dos dums y que 
Cflmo es IU1a, quiere guar· 
dauda huta que te la quit
ra vrnder. 

---1Ah! ¡Pero no h,n he'
cho nada? - prc¡unté ha
ciendo un gesto que Inrl,.s 
ustede~, como geni!' bitn 
I·ducada. conocen de :H¡Uc!ln 

·_No, scii~r, Il'l. Qur l"~ 
h,ga u.;ted entr1lr (." ruGn 
y Ilo l'~Tl!iQUC' c\q~ d .. 1 cuen· 
,nde laco!a .. 

Suh! y le expliqu" ni n,'
grq I" Que "PI:I:lha. 

..Jú. cara de h('tún. <\(llIi 
n" estónnos en Africa, ¿sa· 
bes? Esta mujer r1(> la ha~ 
compudo. 1.1 Tl;l.!I ."l1quilado 
'010 por Ull ratltl'. ; e~l) De 
maner». que andand ... 

-¡Ahl - flrt'glmt6 en· 
tonces el l\egro abrie",l" 
unn, OljO' m.;< 1Itr.tlltle. que 
l'l d,· a'\ue!-!'J de una de 
a{lu,·l1o- ~ I.a he al{IUilado 
só"'? 

--¡!';"clarol 
-¿Y entonce,. yo le flne-

d,I hacer l"qu"C!'I:,·ra. IlO? 
I Plles ahora m; mo ~ 

Y ('I neg-ro se I¡nzó al 
IIt3lIU(' y )"0 t'l\'e qu.· ut .. r 
I&l·.mb.ndo I" e;¡pl con 
&quelb buena fe, hast" que 
contc:nto r s. ... tisfecho. el ne-

P1¡e. que ¡ten didal 

,¡Por qué son i¡¡uale. una 
~ocicda'¡ de mala muerle y 
UllO que lo atropella el tren? 

Porque I Ca sino mas malo r 

y~! F~ q~~vi~~:~e";.hla:n u~~: 
,¡"roP 

J·:n qll~ un payés en invier-
110, ara!1;! campos y un reta
<l,·ro. aro '·"aqul. aro T'a ol/d .. 

¿Por quf siele su{'(dQJ ton 
pareçi,[(ll un cokhonero y una 
pICOla? 

po",·ue el uno y la aira 
_la/asil 

gro Icrm;nó la (;'M1a. ¿Qué parecido ha)' entre 
AI c.¡¡ho de c!l"lro dias. ·La Tribuna" y un rtbaflo? 

eJt;.ba )'0 en la reúacci6, PllC que t¡l'ne Pos/(>rl .. 
ha(:Íendn IlO Crll1cur.'IO de 
mandra con el mOlO qlle re· ••••••••••••• •• •• • 
r .. je la'\ e'c'·mbreTb~, C\lau-
do cl1tró a ve'·me la 1Ol'UCa TF!.F.I :R.\MA~ 
con quicn hahi .. estadi) ci 
nrgro aqt!cI!;.¡ noçhr Cna nllmerosa com¡sión de 

,¡Ya .. w~ que he fOl·' t6rtolol d" I<I~ que van la8 
L,do del carp6-n? __ me di- fiestas. Las Planat, ha. pre
jo- -. ¡ Vaya unos clif'tlt"s scntado UTr.\ instancia IOlici
qae Ine traes I tólntio que l,,, túneles de la 

-Pero hija, __ le ("(,nt'..... c~lIe de Ra.IIIIC~ 1I0. tean pro
té--. oi Qne no lo sabíu (lU- v,sms ,Ie llummac.6n y qt~e 
aqarl negro era de 11n,¡ trihu I,,. coche.\ no lleven bomhl· 
,,110M 1 llas. Ad, dicen que por d Ça-

Rl.tA!T.... mino podran ir hacie1do bo-
Cicer"nl' de !]('gro.u peTm,l. c~ y prrparando el terren,) 

nrutes. :\aturalmente que el terrtno 

mi>. • •••••• ~ ••••••••• 
J('ra el de las infra~critas res
pectivM. 

q1J;-~~. e?tlc~~;eCAA":~~~ SFD\{r!i~~~¿K NUF.VA$ 
no le Viem: de ¡-U'IO. 

-¡Que ~ lo 1l2ga venir 
eUa, la erandi~ima pu._.erca I 
conte,t~ )"0. ¿ Y qué quiefl' 
lated que baga? 

-Subir y hacerlc en
trar .. 

-,¡Yo hacerle entrar? 

;. F..n qu~ te pareeen IUI 
I(I'am6fono., un Ç(\rríd~ qu," 
t·ta al·eriado !llas (".,,11 .. , 
de Barcelona? 
En que t:encn pl4Qs_ 

i~e ha tornado u~ted ~ ~Oué ,emejanza hay entrt 

Esta tarde. a ~ caatro e1 
punto, poeu mis o meno', en ci 
Salón .A.o I(' PUI'" de prue
ha la pt:lícllla en dos partes 1 
una de mas gorda. ~ El cow
boy aprovech.1.do o la falda 
de la Colina". El papel de 
ColiNo lo interpreta la gcni¡1 
¡¡rtista Lia Gafo. 



Barcelona, I I de 

UN BARRI NOU 

S'han fixat \osti's en ¡e'l hotigues que hi han 
al '\'ollant del ('arrer de Balmes, cantonada al cie 
\' <,rgnra? D'allà fin!! al carrer de les Corts Ca
talanc,¡. hi han quatre o cinc ca~es dedic<lde~ a 
la \'c:ndn de ham'erc'l, lavabos i altra "Ioza !lani
taria", M'I1!U~ o';lhlar, perqui~ \'a ell primer tcr
ml' la IJlà"!lica i hi~ii'nica guitarra de pOTcdlana. 
tall inrli"'pen~ahle per les senyores i senyoretes 
:lI'Sit.¡"s('!', ~egor: fra!t"'c afortunada. de quedar 
netes de pecat. 

)c¡- això, \In d, ,rtor ;1I"ic no·tre. que ,"iu al 
carrer Ò(' Pelai, dayant de "La Vanguardia" on 
hi té instnHada una acreditada clínica oftalmo
lògic.l, dc"¡gna aqut"lI!1 indret amh un nom tan 
rj~¡ 'al <,onl !!1I1{g'I"'ItiU. 
En diu: .,¡;¡ l·,r: dels hiclets", 

EL RELLOTGE LLIGACAMA 

s mhla que ,. moU~ del rellotge lligacama 
çon enC;:l :\. arrelar Si é així. ja ens podem pte
YLrdr a tremr'I1.1r, : ja poden les senyore~ E:ní 
tia, '~l'pita i J)~)lor., c<Jlllençar le~ reforme§ en 
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eh 5t'lU respectiu!. tahliments I augmentar el 
número d'hahitacions j de pen¡;ioniste¡;, 

Pn;! xicota de l'alta aristocr;ieia \a rendir-se a 
la moda nO\':1 malgrat la opo~ici¡', de ~a mare i 
del !o seu!. ~ermans, Pf>rò, j('g' ,n¡o; ('ns nl contar 
l'altre dil't, hi ha tingut de .t"nt1nC'iar, 

No ha sigut, aturnTmeDt. P"'t" rc!<perte a les 
honcs cn¡;tums. 1i perquè la exhihi¡ ió en 'Çlúhli~ 
de les scvc " ... -¡( 11 ¡:; i dOI' 1 I :\(la ve-
gada que' li mnn'nia sal r f'rO m~éC' noc 
a que ningú li mal1qu¡:i ! T,', eal1~ ha 
estat un fenòmen ('r. 'n, 11(" elh en 1:t 
~e,'a natural ing~"l1ilnt i j, a de 1, s'u 
'l"1 del món. 11', !I.1" f' ")1;(' , 

-Snh flnt' el1l p~!'..va' (' va dir. OU(' el 
mateix t('Halg(', \\<)sal a 'a 11t11 • m ' ¡,:~ sem-
pre he i. ell (':1!1\" i ,}I ',lt 1 lI; ".'('·'111a, mar
cava perpl'uaml'llt Ic c1ntrc! 

UN SENYOR DE PREU 

:\Q,ue t "~,)I n" t"9 (Ie e L'~ 'tie (Ii:- ~n! I"a 
COT lp èix i a l' t!:tcclò. \lna senyora grO!lfòa, 
hü;nl da 'l,la de C(l., 'ltgra i amb manlc-
1\ina b I) al desseguid la "1gl11"1. -de la l1ev,
dora 1el any 80. 

Pern nin, e'1! ~!igué tota 'nhtcrio¡;a, oi no hi 
fMa a$ I. f'envoreta I. .. "\ura? 

E: ny<>r l't;íasta. amb aquell" cara d. 
quit esvtr:¡t qlH' t,', l'ontcstà amatent' 

:\0 hi éta, p1 rò jo ·.)c mol mic 1'e:là. 
Si vol ec 'fl 

":1.1 am') clin tm,te 1", 

I mC"t rIn .. ', 
1'\, .. 1, n :-.~rrn, ~ n·rn· 
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-Creu-me, Elena, tu fes el que et dic i et col
locaré el gennanet petit i així fentraràn dos sous 
cada setmana. 

gt\('ren de seguida que feien no~a i varen des
apal'eixer pel foro. 

-Veurà, feu la !ienyora, més confiada. Jo 

;~ontéa~ia~~~i~ ~~~~u~;e~~ft~~'_r::r~~ s}'s~f;~~"~~s 
Digui, digui, atacà el senyor Rufasta, que 

é:s un manefla de marca. 
-No ens !lent ningú? 
-Estem soho 
-Doncs ... sí... a mi. ~ap?, m'han fet un en-

càrrec... Aquesta senyoreta Laura, interessa 
molt a un meu client ... 

-Eh? - saltà en Rufasta, tot esverat. 
-Oh, no e~ cregui que es tracti d'un qual-

§evol! Es una per~ona molt decent i de posició. 
M'ha dit que no li venia de cent duros. Es un 
"frabicant". sap? 

-Es inútil, senyora, la senyoreta Laura té 
vint duros diaris de renda. 

_Què cm diu !lant cristià? 
-El què sent. 
-Si jo podés parlar amb ella I... Perquè, cre· 

~ui. ('I meu client està dispo~at a arribar on 
"iga preciso Un bon regal, de \'egades 1... 

Fs inútiL. 
- -Un regal cie mil... cIe dos mil duros ... una 

.¡(,ia ... un auto ... 
. ¡\ n'en Rufa~ta el., ullets de canari de Vich, li 

feien pampallugues. El cap li donava més vol· 
t ~ .. que lIn panell de campanar. Sua\'a d'engú· 
nia. Per fi. tremolant-li le!'- mans. tregué el plec 
de paper d'e!ltra~.~a 011 hi guarda les targetes i 
dig-ue allargant·ne una a la senyora dels bigotis: 

Xo los p('r re ... sap? però de vegades aquests 
~ellror~ ric .. ~ón tan capritxosos!... Si vostè fos 
tant amahle (\'entregar-li aquesta tarja I .. , 

EL PINTOR REALISTA 

Despre~ d'haver guanyat Ilna regular fortuna 
pintant retrats d'aristÒcrate:,. un jove pintor, ha
hituat del "Artístic" s'ha volgut llençar a la 
e~cola r('ali"la. Decidit a tirar enda\'ant el seu 
projecte. va llogar a una model de desnú - na
turalment - i es V8 posar de ferm a fer feina. 

Ja ho crec que en "\'a fer, de feina. el primer 
f1ia! Per a que reslllté" més ~oportahle. la va 
dividir en dos !'Ie~!'\ion". La primera. damunt de 
la "chai<:e 10nl(lIe", con!'-agrada a certa mena de 
pintura que tothom c:ap practicar. i la segona, 
assentat al tamhoret, davant de la tela. La ma· 
del es va conformar a n'aquell doble treball per· 
què ja !'!ahia que el" principis són ~empre així. 
Però. l'endemà va é!'!ser igual. i l'altre i l'altre, 
fin!'! a quinze. Al final. la noia cregué convenient 
una observació: 

-I cada dia serà igual? 
-Naturalment - respongué el pintor-o Per 

què tu !iiguis el model ideal pel meu quadre. la 
se!'\si6 quotidiana de "chaise longue" és indis
pensable. 

-Per què? 
-Perquè el quadre s'ha de titular, "Eva, des-

prés d'ha\'er pecat" ... 
L 'hortoll de Sant Boi 



"L'ACOMODADOR 

O lES passat", al jutjat de 
guàrdia, en va acórrer 
una de molt caia. 

S'havin rebut una denúncia 
per temptativa de ,iolació. Un 
subjecte s'havia emportat, enga
nyada, segons ella afirma\"a, una 
noieta de quinze anys a un "meu
blé" quin nom no consignarem 
perquè seria fer reclam "gratis". 
El cas és que quan s'havien tro
bat tots dos a la cambra. ella ha
via començat a cridar, dient que 
volien abusar d'ella, havia pujat 
la policia i cap al Palau de Jus
tícia falta gent. 

Estaven, doncs, detinguts el 
suposat culpable, que \'a decla
rar excusant-se com pogué i 
dient que ella consentia i a da
rrera hora li havia agafat por te
nint en compte la magnitud 
de la circumstància - una cir
cum!';tància, "ens dubte, de la 
que fins lla"ors no n'havia tin
gut més que una idea molt rela
tiva - i l'encarrC!gat del "meu
blé", que va declarar en segon 
1I0c. 
-A veure - digué l'oficial, al 

pendre declaració a l'encarrC!gat 
-, Com es diu vostè? 

-Fulano de tal i qual. 
-Edat? 
-Tants anys. 
-Estat? 
-Solter. 

LA TUiES - 6 

-Profes~ió ? 
-Acomodador. 
-Acomodador? - interrogà 

-Mai hauria dit que una cadernera cridés tant 
l'atenció. Aixi que la trec al balcó, ja tinc cinc 
o sis badocs mirant-rne-la des de baix. 

llavors l'oficial-o Vostè és aco
modador? 

-Sí, senyor - \'a respondre l'interrogat -. 
Sóc el què acomodo ¡e'! parelles a la cambra ... 

C. Rito 

L'AVENTURA D'EN MARCEL 

E N Marcel, ric fabricant de paper d'estrassa, 
havia rebut, per mitjà del seu amic Ro
bert. l'adreça d'una discreta casa de Sant 

Gervasi on trobaria, segons aquest li havia asse
gurat, un floret de xicotes que era 10 millor de 
10 milIor. Agafà, doncs, l'auto una tarda que no 
sabia on anar i es dirigí cap a l'adreça indicada, 
una torreta de baixos i primer pis, quieta i repo
sada en un recó silenciós i propici. 

-El saló serà dalt - pensà en Marcel-. La 
planta baixa, discretament closa per aquestes 
persianes verdes, deu estar destinada a les sales 
d'operacions ... 

Pujà lel) escales, trucà i sortí a obrir una se
nyora grossa i plena de brillants. 

-Entri. entri - li digué-. Les tinc a la sala. 
de darrera, sap? 

I el portà a una habitació on, sobre un gran 
llit de matrimoni jeien, cobertes fins al nas pels 
llençols, dues adorables criatures de setze a di
vuit anys. 

-Bona idea tenir-les ja a punt d'entrar en 
acció de combat - pensà en Marcel-. Ara que 
això de fer de sandwich i estimar per partida 
doble m'escorrerà les dues bosses t 

La mestressa s'eclipsà discretament i, mitja 
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hora després, encantat de la vida, en Marcel sor
tia de la cambra. 

-Què li sembla? - interrogà-o Com els hi 
ha trobat la llengua? 

-Ah, be, molt bé ... - féu en Marcel tot sa
tisfet. 

-No crec que tinguin res contagiós, oi? - se
guí dient la senyora. 

En Marcel \"01 estar a punt de donar un bot. 
-Pot pas!lar aquí al salonet, que hi ha paper 

per la recepta .. 
El xicot va estar a punt de caure en basca! 

Acabava de compenclre-ho tot I S'havia equivo
cat de ca!la! Uns mots de la dona acabaren de 
trencar el vel del misteri ... 

-lAI matí els hi he donat aigua de Cara ba
nya ... Pot ésser un xic de massatge els hi sen
taria bé, veritat? 
-Ma~satge? digué llavors en Marcel-. No 

call Ja els en hi he fet jo prou! 

K. Pritxet 

LA AGRADABLE EXCURSIO 

L A Ramoneta é!l molt aficionada a les ex
cursions. Qu:\",¡ cada diumenge surt, amb 
una família amiga del" ~et1!l papà!l, i dues 

-I serem molt felissos la nit de nuvis? 
-Veuràs; per l'istil d'avui. 

o tres amigues més. Marxen a punta de dia i no> 
tornen fins ben entrat el vespre. 

Com que la Ramoneta és bufona, aviat ha tro
bat xicot que és, com vostès ja han endevinat, 
un parent dels amics de casa seva que es diu 
Rafelet i s'ha enganxat a la colla no amb afany 
excursionista, sinó amb altres intencions menys 
pures, encara que bastant elevades. 

Aprofitant aquestes dues festes, la Ramoneta i 
els seus companys varen fer una excursió a Sant 
Miquel del Fai, d'on la noia en tornà encantada. 

-Què? - li digué al dia següent una compa
nya de taller-. Vas quedar contenta de la ex
cursió? 

-Molt! En Rafelet coneix molt aquells in-
drets i m'ho va ensenyar tot. 

-Tot? 
-Tot. Fins la cascada. 

Ton Hett 

UN BON OBSEQUI 

E NCARA que l'hague~fn cercat amb un fa
nalet, no haurien pogut trobar en tot Bar
celona un home mé!l trapasser que en Vi

cen!l, corredor de targes poJ;tals illustrades i em
p"itador de senyor~s sense illustraci6. 

Com que era jove i no tenia re" de lleig, el seu 
"cartcl" entr~ It's ftomelles era considerable, 10 
qtU' li permetia divertir-se de valent i donar bas
tant!l {,"plais a la interessant personalitat del seu 
germanet petit. 

Una vegada, a la Exposició de l'Automòbil, va 
fer la coneixença d'una riquíssima mundana, fres
ca. jo\'e, bonica i elegantíssima, a la que des del 
primer moment es va proposar conquistar, 

Li va costar bastant, però. després de fer-li 
moltes promeses, la mundana es va deixar caure 
di!'!plicentment de panxa enlaire, 

-Demà - li digué en Vicens quan va acabar 
la grimègia-, t'enviaré quelcom per a que '9as
... i'l el me!'! ... 

La ,<icota va quedar molt contenta, puix, co
neixedor com era en Vicents del seu rango, el fet 
de dir-li que li enviaria "per pa!'sar el mes" sig
nificava que almenys caurien mil o mil cinc cen
tes pes!letes ... 

L'endemà. fidel a la seva ofrena, en Vicens li 
va enviar una capsa d~ cartró bastant volumi
nosa. 

-Què serà, això? - es digué la noia-o Si 
tot s6n bitllets de Banc, ja anirà bé!... 

Va destapar-la i un crit de ràbia sortí de la 
seva boca vermella i perfumada ... A dintre la 
capsa hi havia mitja dotzena de "paños higié
nicos" ... El xicot havia complert, enviant-li un 
present per passar el "mes", 

Kar Leths 
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F EIA més de dos mesos que l'havia perdut 
de vista. Ni al teatre. ni al cine, ni als tes 
de moda, ni al futhol, ni als bous, ni a les 

cur .. es de cavalls, que tot ho corria aquella fe
mella adorable i magnifica, vàreig poder trobar
Ia. Era una matrona majestuosa i serena, de qui 
jo estava fortament encapritxat i a la que no 
podia con seguir de cap de les maneres. 

Què rediable se n'havia fet d'aquella xicota? 
Seria que s'amagava per por a les meves a<¡sidui
tats? }l'o podia ésser. Al cap d'avall, jo no era 
pas un galantejador tan perillós. 

Un migdia, un d'aquells migdies calurosos tan 
propicis al!'; desfogaments corporals, sortia jo 
de "Caçadors", on havia fet l'aperitiu, quan me 
la vaig topar davant de la Granja Royal. 

El cor i una altra cosa, em varen fer un salt. 
-Amèlia! - vaig fer- . On va? 
--Ai, no me'n parli... Ni ho sé ... 

·Per què? Què li passa? 
-Estic malalta fa una pila de dies ... A penes 

em moc de casa ... 
-Què té? 
-No ho lié ... Pateixo fortíssimes crisis nervio-

ses, tinc un mal de cap horrible i sento unes an
goixes terribles al pit... 

Una idea diabòlica va creuar llavors pel meu 
cervell. 

-Això té un remei facilissim - vaig afirmar 
amb la més gran serietat del món-o Faci's fer 
massatges per un bon especialista. Per exemple, 
el doctor Barra de Ferro, que té tanta nome
nada ... 

-El doctor Barra de Ferro? 
-SI, Amèlia. No el coneix? 
-No. 

-Doncs, cregui que en aquest ram, és una 
celebritat. 

-Que sap la seva adreça? 
-No la recordo, en aquest moment, emph., 

si vostè vol, com que cada tarda prenem cafè 
junts al cassino, jo li diré que passi a visitar-la ... 

-Ah! Que no visita a casa seva? 
-No. Donat lo delicat dels seus tractaments, 

i a fi de què les seves clientes no tinguin el més 
petit escrúpol, sols visita a domicili ... 
-I em promet que me l'enviarà? 
-Demà a la tarda mateix. 
-Que n'és de bo, vostè I Ai t Déu vulgui que 

aque~t dc,ctor em po~i bona, perquè sinó, jo no 
~é pa!'i què serà de mL .. 

I en'l vàrem separar després d'haver-me allar
gat l'Amèlia la punteta dels seus dits bufons 
i rosats, que \'aig retenir amb delectació entre les. 
meves mans inquietes. 

II 

Aquella tardn. així que vaig haver dinat, vaig 
córrcr cnp a la primera papereria que se'm va 
ocórrer. Allí "aig ('ncarregar. recomanant que me 
les tingu('ssin l'('ncl('mà matí mateix, cent targes 
amh la llegenda següent: 

n,_ BARRA nE FERRO 
Profcossor de ma!';!;atge 

De!'ipré-~ em vaig dirigir a casa del meu perru
quer. \fitjançant cinc duros. em va tenyir el CD.

bell. que, el!ll meuc: pares, en encarregar-me a 
P:tr;s, van ordenar que ío!'c:in rossos com el blat 
de mMO. d'un negre permanent i brillant que 
feia d'allò més caio i després \'a coHocar-me un 
higoti n lo "Chnrlot" amb tot 10 qual vaig que
dar talment tran~f('lfmat que ningú m'hauria re
conegut. . 

r a l'endemà. a l'hora fixada, em vaig presen
lar, correcte i seriós. a casa l'Amèlia. 

-La senyoreta Amèlia? - vaig interrogar, 
dirigint-me a la raspa. 

-A qui dec anunciar? 
Per tota resposta li vaig donar la apòcrifa tar

ja. Minuts despré!l, tornava la minyona dient-me: 
-Passi, passi... La senyoreta l'espera dintre 

la seva cambra ... 
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LA TUlI'.>' 

Els meus ulls espurnejaren, plens de concupis
cència, quan varen endevinar, mig ajeguda en 
una butaca a l'Amèlia, vestint un senzill kimono, 
a través del qual s'endevinava la magnificència 
del seu cos mòrbid i excitador. 

-Ai, senyor doctor I - em va dir-o Vostè 
l-: I!U que em curarà? 

-Ja ho crec. senyoreta I - vaig respondre-li 
contrafent la veu---. Cap malaltia nerviosa resis
teix el meu tractament. 

··-Vol que em despulli del tot? 
-Naturalment, senyoreta, naturalment ... 
L'Amèlia, displicent, va deixar caure kimono, 

pantaló ... 
-I la camisa, també? - interrogà llavors la 

divina criatura posant un to d'angoixa entern.
dor en els seus mots. 

-Es dar ... 

-Ara vo!;tè dirà que jo sóc una criatura .. Pc
rò, no sé ... Em fa una vergonya ... 

-Senyoreta - vaig replicar en to convincent, 
- dubta vostè de la me\'a serietat professional? 
Creu vostè que un professor massatgista? ... 

-Té raó, té raó. Perdoni'm. Es que aquesta 
cris i nerviosa em fa concebir dubtes imbècils ... 

La deliciosa doneta estirà cls braços i amb una 
lentitud sacramental. la finíssima camisa caigué 
a terra. 

-On vol que em posi? 
-'Aquí, damunt de la "ch.ise ¡ongue ..... Posi's 

d'esquena ... 
J, lliure ja de la "igilància dels seus ulls un 

xic esverats, vaig poguer, per fi, contemplar la 
glòria exaltadora de la seva superba formosura ... 
Cap estàtua grega tenia la puresa de línies del 
seu cos. E ls coixins de seda feien més excitado-

l'a, més enervant la seva visi6 ... }o no sabia com 
iniciar l'atac. Ella, sens dubte, va notar-ho. 

-Que no comença, doctor? 
Vaig compendre que havia arribat el moment 

d'obrar i vaig contestar-li: 
-Es que estava observant, a fi. d'aplicar-li el 

tractament con\'enient, la ronda depressi6 que 
es nota en la seva columna vertebral. Vostè, se
nyoreta, és excessivament nerviosa ... 

-Ja ho crec I-va fer l'Amèlia-o Ara mateix, 
això que em fa, em posa d'una manera més es
tranya ... 

Dolçament, de la nuca als peus, els meus diU 
anaven resseguint el cos perfecte, d'aquella ta
nagra. 

L'Amèlia, excitada al roig viu, es sublevà ... 
-Però, què fa, doctor? 
-Li aplico el meu mètode I 

-Doctor! Doctor! Per Ocu, que no puc més I 
Els botons rosats dels seus pits es mostraven, 

erèctils, assedegats de caricies ... J, entre gemecs 
de plaer i crits de protesta. l'Amèlia {ou meva, 
retorçant-se en convulsions de vicioseta, mosse
gant-me els llavis amb les seves dentetes blan
ques com pinyonets ... 

III 
Vuit dies després, jo començava a trobar~me 

molt malament i em vaig veure en la necessitat 
de consultar un especialista ... 

-Que ha tingut algun contacte sexual sospi
tós? - m'interrogà. 

-No, doctor! Fa "uit dies vaig donar uns mas
satges a una senyoreta ... 

-Doncs, miri; de resultes d'aquells massatges, 
jo n'hi hauré de {el' uns altres, no massa agrada-

bles, per cert... E. Alonso Barber' 
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LA 'fUlES - 9 

_ SI els hi haig d'ésser franca, a mi els aparells que s'han de sentir de lluny, no em donen 
cap gust. 

UN QUE HI ENTENIA 

E N Fustagucres estava convidat a dinar a 
casa del seu amic Manel. El menú era va
riat ¡ exquisit i l'invitat no feia més que 

elogiar-lo. 
Mes quan portaren la verdura, que eren al

bergínies rostides, l'home no hi va voler sapi
guer res. 

-Si no li sap greu - digué-, d'albergínies 
no en prendré pas ... 

_I ara! va {er en Manel- Per què? Miri 
que són tendres com la natitla ... 

-Sí, sí, tot .el què vulgui, empro ... 
':"""Eo; que són riquíssimes ... Tasti-les, almenys. 
-~e cap ,:nanera. Vostè ja em perdonarà, pe-

rÒ, tIRe manies. 
-Per què? 
-Res, ximpleries si vostè \'01, però des de 

que ulla vegada en vàrem trobar una a damunt 
del llit de la raspa, no les he pogut tastar mai 
més .. , R. E. Tallet 
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" - LA Tum. 

CASUALITATS 

L A senyora Cinta i la "enyora Mercè es tro
bcn l\ Oa .. ·ant de la taula de carn de la 
D('(iUeria on van cada matí a proveir-se. 

nêu to guard . .:;enyora Cinta! Com està) 
Hé. gràcies ... 
I a casa seva? 

-Tots hé ... Es a. dir. ja sap lo què li va ocó
rrer al meu fill gran? 

_·A l'Andreuet? Ai, ai. No, senyora! 
- Doncs, miri, que l'altre dia per poc deixa la 

pell a la fàhrica I 
Marc de Déu Santis!'iima! Com va ésser ai

xò? Expliq\1i·,..;! 
-Doncs. miri, molt senzill. Va fer explossi6 

la caldera j "a haver-hi dos morts i un ferit greu. 
Ell hi e~ta\"a hen a prop i no li va tocar la ex
plos~ió p<:'r un miracle ... 

Ja p:"lS!'Il'n CMes ben estranyes. ja! No sap 
el què en \"3 ocórrer l'altre dia? 

-No. 
Està .... em al llit el meu marit i jo i eml va 

caure la làmpara a damunt. A mi, afortunada
ment. 110 em va tocar. però ell, pobret. té un 
blau tremenda a la esquena ... 

I U A t-I fi 

L~ 
Quin senyor dius que és? 
Aq>lell gras, calvo ... 

B. Onango 

Fes-Jo pas!!ar i tu pors anar-te'n a passeig, 
perquè In teva feina ja la farà ell. 

LA MODERNA HIGIENE 

J A ~aben vostès que la moderna higiene 
prescriu l'aband6 de la teoria del llit únic 
per al matrimoni i exigeix que marit i mu

ller dormin en dos llits petits. Així ho practica 
molta gent, amb beneplàcit dels doctors més 
acreditats. 

Empro, l'altre dia que visitàrem a una família 
hongaresa, tinguérem ocasi6 d'admirar una nova 
aplicació d'aquesta teoria. A la cambra matrimo
nial, tapissada amb tons severs, hi havien dos 
llit!!. AI costat. en una altra saleta plena de bi
helots, de cortinatges, i de tapissos hi havia un 
llit llarg i estrct, on amb prou feines podia dor
mir-hi un home sol... 

-Aquesta cambra - ens explicà la senyora 
de la casa, ja un xic entrada en anys - és la 
que utilitzem el dia de les solemnitats ... A l'altra 
hi tenim, com ha vist, dos llits, que s6n per a 
dormir ... 

K. Pribr:et 

EL CANSANCI 

L A Carola. acreditada "ramblista", és, per 
la !'ieva formosura i el seu "chic", una de 
les dones que fa més negoci. El promedi 

de le~ ~e\"e!'l operacions és de cinc a vuit cada 
nit. que, a deu pessetes, cambra apart, li repre
_en ten una entrada neta - o bruta. aneu a sa
piguer - de deu a quinze naps, sense comptar 
les propines ... 

Com que és de les que no s'engresca ni que el 
mateix Adonis se'n vagi amb ella, la Carola surt 
cie cacla assalt, tranquila i fresqueta com si res 
li hagué. passat, encara que de tant en tant n'hi 
pa~sin de ben grosses ... 

-1 110 et sents cansada, després de tanta fei
na? ~ li vaig preguntar una nit. 

--JJome, una mica naturalment! Veuràs, ~ón 
tnntes les vegades que tinc de pujar i baixar del 
llitI 

Tit Hel1a 

ELS ORIGENS DE CADASCUNA 

A J· foier d'un music-hali del ParaHel, due!! 
artistes - d'alguna manera hem de nome
nar-Ie:s -- es barallaven. Motius? El cro

nista no els \·a !'Ientir. ~rò sembla que era per 
"i IIna havin fet demanar una ampolla de xam
pany a un cabrit i no havia convidat a l'altra 
com l'ohligaven a fer-ho els favors que li devia. 

-Se:mpre se:ràs igualI No tens principis, ni 
l'"ducaci6! Ja se't coneix. ja, que vas fugir de 
calla tcva amb un xofer! 

-Sí! ... Es veritat I Vaig fugir amb un xofer; 
però, als tres mesos, ja era "querida" del seu 
amo ! 

Van Bolla 
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LA EXACTA COMPARACIQ 

E !OI Gu5tau ~tà &se~~rat. La N:tura $'ha mOltrat 
tan pròd,ga amb ell, Que no hi ha xicota. en 
tOltS lel cues .Ie¡rel de Barcelona, que vulgui 

remenar l'a\1ioli amb la seva mà de morter, 
Això, diran vo~tès, té un remti molt fàcil, i és re

c6rrer als procediments que les no~tres cocots han im
portat de la dolça França, mes en Gustau, per una 
fatalitat, vol conservar eb vells costums i no s'enten 
de roman~os 

L'altra tarda, passejant per la Rambla, va trobar a 
la ICnyora DolaT!, 

-<Qu~ tal, Gustau? Ou~ diu de bo? Cóm està 
-'Miri, :Uamà, aliem fent .. , 
-I còm h que no vI!, per allà? 
-.ou~ vol que hi vingui a fer? Si tinc aquesta des-

gràcia ... 
-N'ingui, homc, vingui. .. Precisamellt, ara tinc una 

xicota que li vindrà com l'anell al dit ... 

Ark Abot 

LA VISITA URGENT 

E L doctor Xirinacs, especialista c:n malalties de la 

~~na'o::~el.ef~:n~uu;~;r:::, ~~~I'¡' t~~-
des preserven CI'ntra la polt dels carrers, els mias.mes, 
etc., i que evit~ moltes malalties. 

Dit això, jut¡in la cara que ,va P012:r quan, !a famo;
sa cuplelista Dina Mita anà I altre dia a vISitar-se I, 
un cop va començar a despullar-ac, vegI! que anava 
Ifnsecaket. 

-Còm? Sense caket? - digui! el doctor. 
-Veurà .. , Com que abans de venir aquí tc:nia d'art¡¡ 

I cua d'un empresari ... 
Kym Tall 

LES VACACIONS 

A 
S.SENTADA, let camea creuades, en un tamboret del 
bar americà del ~Lion d'Or", la Suzy - Cala
manda Puig, fa t~s mt$(1S - està degustant un 
cocktail. Són les ducs de la matinada. 

--Caram, SUty I - li diem -. Tu per aquí, a aques
ttS hores? 

-Sí... rinc el meu amic a fora i 110 torna fins dis
sabte. De mant:ra que durant aquest. díes, em distrec. 

-No tità mal 
_Avui m'be divertit ba,tant, A la tarda, be anat I1 

cine. DesprH de fOpar he estat a veure la revista de. 
"Còmic:~ i Ira he t:ntr.t aqui Wla estona, 

-Oh I I per cert que veig que jl has apres a sen
tar-te amb les carnet creuadt'. 

-Naturalment - respon, llavors, la Suzy rient -. 
No veus que tstic de vacacions? 

Bur Letta 

SITUA CIO DIFICIL 

Du de que, per causa de la Reforma ¡nterior, la 
Carme se'n va haver d'anar del pis on havia viscut 
vint-i-d,,~ anys, ha hagut de claudicar i tenir dispe

ses, E~ natural. La !ltva rendeta no li permet pagar trenta 
sis duros de pis i comparteix aquest amb duel germa
nes solteres a 1t'1 que, pel color de la seva pell, conei
xen al barri pel cognom de -les morcnes", 

Però, la sort la va afavorir 110 fa ¡aire temps, Va 
treure una rifeta, Trtsemu durol que li han vingut 
cr,m plogutl del cel, Lo primer que ha fet ha estat 
fer-se re,taurar el pi •. 

Això no ha deixat de portar-li trasbal'KlI. Mentre 
li pinten i empaperen dues habitacions que donen al 
carrer les d1le. relloga del ha tingut diinstaHar-les a 
la part de darrera, i elJa tstà tan encongida, que no 
hi cap. 

--Crea:uim - deia l'altre dia _ que és un amaino 
i que tinc canel de què estigui llest i arreglat, Figu
ri'.; a davant, tinc all pintau. i a darrera "les mo
~nes,,," 

Bark Eta ... 
MURMURACIONS 

E l'I el poblet menut i tolitari on la gentil pecadora 
s'havia voluntàriament desterrat I fi de fer un 
xic de salut, les males llengües no paravc:n un 

moment. 



_ ~=- _ ~--.:-:=- - __ ------- - ---------_ - 00 • 

• _________________________________________ ~ ________ o 

AI cap d'una estona, la muller d'en Forns compa· I 
reixia en el lloc Mdel ~ucds". 

-Qtlatre ~nts duros cada mes diu que li dóna el 
leU fulano I deia una de les propietàries principall 
del poble. 

-Qaatre cenls duros I Què diu ara? 
--.si, senyora. sll 
_I a fe que no val res. 

-Rn, abaoluwnent. Oh I ~(,han contat d'elia unes 
CORS mon.truo~ Figuri's que, segonJ m'ha dit una 
vema .eva, diu que es canvia de Q/lli$a i CI banya 
cada dia, ICI pf'tJ'ldfssimo porcCl! 

Salmar 

DESAGRAIMENT 

Dr.,;rRÉ. de molt temps de viure a dispesa a ci la 
senyora Adela, la Conxita se'n "a anar perquè 
.'havia baraUat amb una altra rellogada 

-Jo ho sento molt, senyora Adela, perquè aqui jo 
estava molt bé, però, després de lo què ha passat ... 

-.Si, .i, ja ho comprenc. Totes sou iguali. Unes 
desagraïdcs. 

___ "enyora Adela, jo IlO vull pas que vostè s'enfadi.-
10 estic molt .¡raida de tot lo què ha fet per mi ... 

-Està bé. esl' bé. Ves·le'n. 
Quan la Conxita va bser fora, la senyora Adela .-a 

sortir per anar a comprar a plaça. 
-Què m'han dit - li preguntà la portera - que la 

Conxita ja no viu a casa seva? 
-.No. smyora. Avui la Bent és aixil 
--Quin deu.graiment I 
-COnti·m·ho a mi I Una cau. on feia el què li dir 

nava la ¡ana, on porta"a ell hOme! que volia i, a mh, 
ja feia ClOC anys que li feia de marc. tot per set pes
IICtes diariesl 

Bon Vent 

L'ANONIM 

H 1 ha gent que, segurament, deu tenir mol poca 
feina que fer I 

Diem això perquè mirin que es necessita estar 
avorrit per dtcidir-se a enviar un anònim al senyor 
Forns, dientoli que la leva d"na l'enganyava amb el 
.eu amic Puig tou els dissabtes - selmana anglesa -
en un pitadtr-o del carrer de Concdl de Cent I 

Quan ci. hi dic jo que hi ha gent que té molt poca 
feina I 

Però, anem al fet. 
El senyor Forns, en rebre l'anònim no en va fer cas, 

però, poc a poc, començà a rumiar: 
-I si això fos veritat? 
El di.sabte, deaprh de dinar, se n'anà cap a ci'n 

Puig. 
-Puig _ li di¡ué - els tul porc i un indecent. Tu 

te'm ros~ la pròpia i a això no hi ha dret. 
-Forns, per l'amor de Déu I D'on ho treu~ ara, 

això? 
-J)'on ho trec? Miral 
I li va lIerir l'anònim. 
-Amh això, noi, és qúesti6 d'anar cap a l'adreça 

llUC dona l'anÒnim. Si la meva dona hi h o compareix 
a la cita, rebràs de valent. 

'!rcmolant com un quissu a qui l'amo vol pegar, en 
PUig va !tgulr. Arribaren al p¡cadtro i, baix la vigi. 
hl.ncla d'en Forns, esperaren. 

-Ho vC'U~, com no mC'ntia l'anònim? Té, desvC'rlJOo, 
nyitl Porc I Indecent I 

1 C'n Forru coln('nçà a etzibar palades a en Puig, 
fent-lo rodolar estaies avall. 

Quan aq~1 .-a estar fora, el marit ofb es giri 

cont_~a t~~ ;:;tau1~~uè hi dius. a tot això? I 
-Oh I Jo. res I Que me'n vaig dC'1 tC'u costat I DC' ¡ 

manera que has pogut creure per un molDC'nt que jo 
t'enBanyava i has vingut al lloc citat en l'anònim que I 
jo matdxa t'he fet enviar? 

El pobre Forns va caure en el parany com una alo
~a atreta per un mirallet. 

.-Cóm I Dc manera que ... no era veritat? 1 per què 
no m'ho dell!s abans? Còm m'has deixat pegar a aquC5t I 

pobre Puig? 
-Has anat tan de pressa! Però, mira, saps què pots 

fer? Deixa-ho per mil Jo ara me n'aniré a casa .eva 
i li donaré tota mcna d'explicacions I... 

La qüe¡ti6 era no perdl"fl la jornada. 
Kit Téria 

E L PESCADOR DE MONGAT 

Q UAll' jo era lI'lter, menjava molts dics en una taver
o

' 
na on ens servien bastant bé per poa diners. En
tre el. meus company. de taula, hi figurava un 

"ell, que lenia. Jegans deia la gent, bastants quartos i 
que sempre contava històries divertides. 

Un dia vàrem sortir a parlar de l'art de la ~. 
-A mi m'agrada molt - digué un corredor de lliga

cames que venia de tant en tant a dinar-. Com que he 
viatjat bastant, pot dir·te que he pescat de tot. 

....... Ha pescat algulla balena? - li vaig preguntar. 
-Prou I 
Llavau, 1"1 vellet, que encara no havia enraonat, es 

quedà. mirant-nos. 
~o II que quan era a Mongal havia fel pesques me

ravellosesl 
-També balenel? 
-Balenl"s? - ftu amb un aire displicent-. Les bale-

l1es,io, Ics ¡¡:astava per esquerI 
Van Bolla 

LA PETXINA 

E n la platja rocosa, es banya Clementina, 
jugant, tal corn sirena, amb les ones brunzents. 
De sobte, entre ICI roques, ovira una petxina 

i l'aaafa de pressa amb SOl dits amatents. 
-Que hl"rmosal, fa la nimfa, obrinl S05 ulls de nina. 
Que rodonal Que Brossal, va dient entre dents. 
I la palpa, la toca, l'estreny sa mà divina, 
i aixeca el. ulls enlaire, leixint mil pensaments. 

o o o 
Darrera d'una roc.., apareix la silueta 
d'wl peKldor d'entOmni, que es queda embadalit. 
Fuig la nimfa espantada. LlClI~ la pctxineta. 
El pescador l'apfa de pressa, engolosit. 
L'obra; son tall contempla. Fita els seus ulls en ella j 
tremola la danaide de por i d'aturdimcnt 
Ell la mira, la mira com a una meravella ... 
duu la petxina als llavis, i xucla àvidament. 

Palbert 

<.. .. IIU' pr~,,".1 I-Ct IUlmel'\I fla-",': 

A LA EXPOSICIO DE L'AUTOMOBIL 

----------------------------------------------_----0 
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Està bé. dona. ja me la menjaré, però primer 
me l'has de pelar. 

ES VEU QUE HO SA~ 

P '\SSAV.'\ jo pel carrer de la Portaferrissa 
quan' aig !Ocntir un soroll e~trany i vaig 
girar. A la cantonada del carrer del Duc 

de la Victòria, un pobre cavall que tirava d'un 
carro carregat ftn~ a la barbacana, havia relliscat 
i tsta\"a de morro" contra ¡'acera. 

El carreter. de primer antuvi i a h d'cstimu· 
lar le!'. encrgic!'l de la pobra bèstia, va començar 
a aplicar-li una forta do!;i d'aixarop de vara de 
freixa. 

En aquell moment, dues modistetes que sor
tien de "La Física" s'aturaren en el grup de 
hadoc~ que ja s'havia format. 

I ara! digué una d'elles que es veu que 
era de la Protectora d'animals. 

-No li pegui així. pobre cavall! Que no ho 
veu que no es pot alçar? Fixi's quina pelada s'ha 
fet. pobra bèstia. 

Ah! _ respongué el carreter, amb catxas· 
I>a- I ja n·està!'. enterada. tu menuda, de què 
quan !'o'ha fet una pelada, no es pot aixecar? 

Klm Hett 

PER CONTENTAR ALS P ARROQUIANS 

L A Cisqueta i en Quimet tenen una vaqueria 
al Poble Nou. Com que no posen pas mas· 
sa midó ni excessiva quantitat d'aigua din· 

tre els gerros, tenen una parròquia bastant nom· 
bro~a i són apreciats en tot el veinat. 

LA TUIES - IS 

L'altre matí. la Ci,;qurta !'oort; com de costum, 
a repartir la llet pel veïnat i, quan va ésser a ca 
ia senyora 1[;¡rgu('rida. es donà compte de què 
<havia endut un petric<l menys de llet de la que 
neces~itava. Tornar a la botiga a cercar·ne més, 
era tasca inútil. perquè a l'hora que era, ja no 
en devia quedar gens ni mica. 

-Ai, senyora ~farguerida! - digué la Cisque
ta- ~I iri: només n'hi he pogut portar tres pe· 
tricons. Avui hem tingut menys llet que de cos· 
tum i no ens ha quedat mé!l remei que escursar 
la racció a tothom. 

Caram! Això !'oí que em !lap greu-, va dir la 
~enyora Marguerida-, Precisament. la meva filla 
no es troba hé i en tot el dia no pendrà pas al· 
tra cosa ... 

-De totes maneres - respongué lIa\'ors Ja 11e· 
tera- . si vol tornaré a la botiga i veuré si al 
meu marit n'hi han quedat quatre gotes ... 

Tn(ttil dir que a la senyora Marguerida no li 
va interessar la proposici6 ... 

May Yaff 

..................................• 

_ "'Ira; com nça·t a preparar que Ja torno. 
(ValC a buscar un (ruco d'EROTYL. ptt" apron 

t ar la conqulsla!) 

..................................... · . : r I és el producte magne :. : Lrot'" • per a combatre efi· : 
• 7 c.açmentla I MPOTEN· • 
: CIA i la NEURA5TENIA. per cròniques i rebel. : 
: que .igan I; tot sUre tractament , : 

: \tenda a rengròs i detall: ,All de Sant Pere, : 
• 60, (armllcia del Doctor ", . DUTRE!tI, Barcelona. · . · . . ........................ ~ ......... . 
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Ventlladcrs elictrics " le:!l dues ca~as. Habitacions a 5 pessetrs 

COMPREU CADA DIMECRES: EL CUPIDO 
U NOfElA flt'O;'A Carrer de Slnt Pau, 110 

GOMES HIGll!NIQUES 
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DEMA DIJOU'. ES POSA 
A LA VENDA EL PRIMER 
QUADERN DE LA NOVA 

PRODUCCiÓ DE LA 

LAURA BRUNET 

lYanlurls GalanIes 
de Pigaul! - lobrun 

ES LO MÉs ESPETERRANT 
QUE S'HA ESCRIT! 

ILUSTRACIONS D'EN 

MESTRE 

30 CÉNT'. CADA DIJOUS 

a la venda 



Li fa mal, senyoreta? 
--Moltl 
-Com que són noves. 
-Si: la primera vegada sempre passa el ma teix. 
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