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......... e es ... lIre acllYO 
sc ... ftCI.e .epermo. 

Con tono dClcomwlado 
un sodo del "Elpnfl.ol" 
ul cant.ha el donlinlo 
micntr •• dec:llnaba el 101; 

Alí cantaba cI dominlo 
un 'OeiO del "E.pañot" 
y 10. IUyOI recibl.n 
mientru se ponta el Iol. 

Por la tran.cripci6n 

Ru/uta 
-Llora, llora ain con

[IUelO 
en medio de la "Mani

Ilua .. pir.nte a .in rival del 
que nucltro equipo ha he- "Mundo". 

(eho el hi¡o 
con todo Y IU fama anti • 

(cua. 
Cu.rtos. portero. ilu_ 

(,iones 
todo cn el mundo ha per-

(dido 
al ver como ,ol tr .. Iol 
ac iba en orri. el partido. 
¿ Porqu6 ciclo. no mori 
cuando Zamora triunfantt 
deda a todo.:. ¡.tante! 
ven,an pelota. • ml? 
¿Donde e.Un aquello. 

[triunfo. 
de tierru americana. 
contra equipo. formida

[ble. 
que no utaban por ma_ 

[canu? 

....-............ \ 
JUSTA PROTESTA 

NOI ha viaitado don I 
Cela Campa, Prelldente 
honorario de la "Federa_ 
c!6n Internacional de So
cledadea de Coleccionil ' 
tal de Capic!Í.a," y aodo 
del Centro Moral de Gra
cia, protcatando de que 
no le hayan invitado al 
Conrre.o Tranviario. 

Con este motivo, .e no. 
ale,ura que corren vien_ 
to. de Foronda, que de
da Pico. 

Y. no me queda[.~~ï~ ~ 

SEMBLANZAS y el terrible duencanto 
roml'e mi pecho lo miamo 
que al ver perd el cada 

L d l 
"B ,~tanto. ca~~~a~~6 u'~ t~.~cuee u:!: 

o. e aru .on robleal 
(muy brutot En que ha "b 11 t " I 

y hacen .iempn: uncadi- y ~ o ... 
. (llu ne~; C~:ti!:d:;CII a un 

1'1, ma. no.otro. q1::; \ tolEn que tiene ca-tarri-

Ilual que una. upatlllul lY la parte interior de 

n/:~~~o.añ::m~e::~: S~r::?co a la Mercedita. 

~o d~u;II~!Opi~:~~:e~a~!o_ ~Cu~feUe'eI"~~~~:"~b 

central, de S a SI d.l. tar
de y de 10 de l:I noche a 3 
de 1. madrulada. 

Señorita joven de.u 
c~aar.e leralmente. Se ad~ 
VLerte que cat' tocada del 
ma,fn (Ma,!n u un no
vio que tuvo que era un 
mandíbula y la arnmba
ba en el cinc). Raz6n : 
Sacudcaacoa 74S. 

Meu de cuatro pat ... 
CabaUero lerio delea du
prenderse de ella. (La 
Mela, e. una eu¡¡letera 
con Quien cita Uado y le 
cuelta un .entido). Ra_ 
z6n: en el Edén, entran
do a mano dereeha. 

teratura. Señaa parti eula 
fes: no le han hecho nin: 

fe!Í.nha~o~:doo ~~~~i¿~d~a~~ 
quete . ,cos~ realment e ex. 
traordlnarla, puea hoy han 
~do banquetes a todo 
dloa. de.de Samblaneat 
hut., JOIé; Pérez S'nchet 
de L6pez Gutierru y 
Fernnde:z, natural de 
ChinehiUa. 

ESPEeCHehES 

TEATRECOMIC 

16~~ldl: ~v~~¡d: ::1 ~¡: I CoIlt"':b~.sn-
bidabo, paaando por la 
montaña pelada, un caba-
llera perdi6 IU Inoeencla, 
Como la Inoceneia ea IU 
.uerra, advierte al que 
la haya encontrado que 
.e la puede quedar, que 
le hari ver 1. madrina, 

JOY-JOY 
MCOG& pait d. 
Y&8 _ nI 

ZI "¡Dor . ap.cuc/. il. 

Barc.IODa 

Set' coaa de emil~~~" atEt~~~le_dill 
puc. lo. eterno. nv.le. o, I 
:ol~.h~~~n .;:rO;'fO~::li:: "., ...... t'i ...... 

Se rue,a al que haya 
encontrado en Laa Pla_ 
nil unoa pantalonca que 
le dej6 una eri.tda de aer
vir, IOl devuelva al "Iris 
Park". par. Celipa Bejo
rro. Lo demb que perdi6 
la ehitl, que (ué; el mun· 
do de vilta, como no ac 
eapera reeuperarlo, ac lo 
rerala ,enerOllmente a 
un vi.j_nte de tapu de 
luro que ac la l1ev6 a 
Vallvidrera a buaear 
tal y honlol, 

GRAN "('EA 'I1IE 

ESPANYOL 

¡Llora, llor. ain con,ue
Ilo 

en Inedlo de la "M,ni_ 
Ilua" 

que perdemo. como a¡em. 
Ipre 

CIO ai que e. co .. anti
[ ,ual 

ANUNCI0S 

RECOMENDADOS 

Modiata joven Y lu~pa 
enseña el eorte Il eual
quier predo. Raz6n: la 
Faustina, Rambla., arroyo 

Se ha perdido un Clcri· 
tor que haee peña. cada 
nochc en el kiolko de A _ 
¡uaUn. No el alto, pero 
tampoeo bajo Ea esquifi
do de euerpo y peor de li-

ContInuen el. grana 
exlta de l'ea, aterrant co
media Ilalant, adaptació de 

l ' A MtcHATIS 

La Cocaina 



Barcelona. 14 Octubre de 1926 

Amb una, ja n'hi ha prou 

AIXO que el, hi vaia a contar, êl riguroltll!:ent 
històric i va oc6rrer l'altra tarda en un pop"lar 

cafè concert barceloní. de nom i record. gai.ebé 
gloriosos, 

Hi actuavlI una estrella, molt coneguda per les 
lòevel aventure. galllnts, que tenill per amic de 
Cor un corredor d'nutomòbils, Però veu', aquí que 
la noia tenia una ¡:ermaneta, Una ponzella de set. 
ze anyels 'tuc va fer el pes 1\1 corredor d'a"to:¡" He
aultat, que una tarda, amb pretexte d'anar a "CU· 

re a J'''ltrella, l'home VI!, pre.enlur-se " ca .. a sev1l. 
i un cop allí, amb promeses, oferirt:f'l't,. I paraule ... 
dolce., el va "jamar" a la petit'\ amb lot:\ 1r:ll1qui
li tat.. 

Això Vl\ durar tres mesos, fir.s qUf' un dia, 180 
germana p~ita es va tornar It, :.:-;", va perdre h 
gana. estavl\ nervioall., inquieta,_ I v \ haver .:J'a
acabar confessant a la gran qu~, li no ho drstor
bava al ¡una mala bruixa, hi havia Latf'lg en p"n
pectiva, 

-I qui és el canalla) ... Qui és d pocavr-r¡.t\)
nya) Qui él el que t'ha fet aqu'~!la mala jugada) 
- va preguntar, irada, l'eslft'i1,1 

Aquí hi van tornar a haver plou, delmais i tota 

una e~ena digna d'un dn\ma d'Ech!¡.'"tl:t<\y, entre 
mig del~ qtJals es v'\ esbrinar fo' el miP>teri, 

El mateix día, tot tranquil·I!'!I, el corredor r!fU. .. -

los arribava al concert. 

El que li va dir la cupletista, va éuer quelcom 
catastròfic, Semblava que fullegél un dic,:: ,nari 
de reneCI, L'altre, amb el cap baix, callava 

-Sembla mentidal - acabà dient la dona _ 
Jo .que volia que la meva germana es pogués C.!l
sar per l'elglèlia, amb Ror d~ tarongina i t'Ol'! da 
eta i uls, 

-Però per què) - va preguntar lIavon. cí
nic, ¡'amant, 

-Per què) - féu l'eltrelh -, Perquè a .::as.\ 
meva, amb una meuca, que s6c jo, ja en teníem 
prou! 

CCKea del "Capitol" 

S'HA inrll:gurl\t d "Capitol Cinema", cine ele
gant, on lell m,..,d¡stetes hi trobaran un nou re

fugi per a elles t pell leUI promelOl, 
El loc81 estA bé no ~I tarec i, a més, hi ha un 

programa vairebé vodevilesc, que ens va agradar 
moh. 

Sobretot, quan "Arem veur~ un amerícà q'lr- li 
deia a la leva promela: 

"Ahora. mientrll!l lea mos noviol, tratan'_"1103 
IOl Munto" a ¡ .. ·:TI~ricana, pero despuél lo! trela· 
remos a I" f ~C(Iil," 

El dia ("H' nOI¡lltres hi erem moltes noie .. plcal
dívolel PI 1 seu nntulI\1. varen 10m riure .... Fina al
guna. va efClatar en una r¡allu .orollOla, A n'a
queltes darrerel, els hi fem I. mercè de sup'Jsar 
que no em pal pe' experiènc:il pròpia, que e, do-



nl\ven compte del què podia s;gnifictl.r aquel: pa· 
ragraE.,. 

ln¡en!.Ütat 

L Ax:;I::~~~ ~~:eJ~~::;on:'~xf~:d~C~~~ ~: e: 
surten de noves i el públic .emhla que .'hi ha lIan· 
çat, a n'aquelta mena de litera.tura que tantl\ po· 
pularitat va obtenir fa una vintena d'any., 

L'"ltra nit, en una torre d~ Sant Gervasi, es· 
laven reunides due- fl\mílie., La pubilla de la ca· 
N, unti. noieta d'uns divuit any., rOlsa com !.on fil 
d'or, 1Jt'g1a una novel·l" d'en James Oliver, q,lan 
de promp\e tancà rlllibre i preguntà a l'auto: :-Jel. 
aeu. die.: 

-Eecolta. papa .•• 
-Di¡ue" nena. 
-Què vol dir "una selva verge"} 
I el plUe, qUf' é. un "màtala~ callando". relpon

gué. .en.e perdre l'aplom: 
-Vol air una .elva que no hi ha entrat lnai 

l'home ... 

L'hortolà de Sant Bc:>i 

UN HOME O'EMPENTA 

Q
UE el .enyor Bo:ralleres, alcalde popular 

de Vilacalda, era un home d'empenta, això 
ho reconeillÍa tothom, En dos anys de re· 

gir el. destinI d'aquell pacífic rec6 de m6n, Vila
calda htvia canviat totalment d'aspecte. El. car
ner. eren nets. el. ffmal. complien amb la .eva o· 
bligaci6 dïl.luminar durant la nit, les fonta públi
que. tenien aigua, i ll'I .eve. aixetes no eren tren
cades. com ho .6n totes Il" aixetes de tote. le. 
fono públique. de totes Il" ciutats de tot el m6n. 
Le. tavernes tancaven a ll'I deu, Els cafè. a lea 
dotze. El. cine. avisaven a la concurrència abans 
d'acabar·se una pel-licula de llarg metratge. En 
una paraula: Vilacalda era una poblaci6 model i 
tothom admirava a n'aquell home de voluntat fèr· 
rea, que havia lograt pour ordre a tota el. afer. 
municipal •. 

No ob.tant, el senyor Borralleres estava a punt 
de caure en desgràcia davant l' opini6 pública, 

-He pa .. at \Ma nit t ... n'ble. 
-En "quin" ha. )M'n ... t? 

Una relliscada, una deci.i6 poc meditada, e.tav. 
a punt de conquistar.li l'antipatia popular, 

-Què paaaa - li preguntà la seva esposa, una 
"madura" de les de deixe'm encendre -, Què
paSla, que avui en .ortir de l'ofici, tothom parlava. 
malament de tu) 

--Que .6c massa .encer, massa radical. ve't-ho 
aquí - conle.t'" el senyor Borral1ere .. 

--Però, què ha. fet, que tothom et critica) 
-Per ara. res, però faré, Vull acabar amb la 

vergonya de què mig poble .iga cornut. Vilacal
da, sobretot a l'istiu, que venen el. foraster.. é. 
una .ucun.al de Babilònia! Això .'ha d'acabar! No 
vull més adulteris! Ja n'estic tipi 

L'e,pola del senyor Borralleres, en sentir el seu 
marit. e. tornà vermella com una magrana. La de
ci.ió del seu espòs la deixà més moixa que una ga
llina mullada i no .'alreví. replicar, 

-Vol. dir, Ramon - insinuà tímidament -
que ftixò .6n coses de l'alcaldiA,) 

-Ja ho crec, que ho són! Però, t'aaaeguro que 
ho acabaré! Del de demà, quan es descubreixi un 
adulteri. 1ft banda municipal locarà durant tres ho
re. davant la porla de la que hagi enganyat al aeu 
marit. Ja veuràs, quina bromal 

-Tre. horea} - preguntÀ esverada J'alca1d&-



... _. Que t'ha.. tornat boig) Que t'hal proposat 
eixordar-me ) 

--Eh) Què diuI) 
Ja no ea digueren rel mé •. El pobre senyor Bor

nllere. quedà aclaparat i IUprimi d'una plomada 
e~meravcllcn projecte. 

A. GutziJ 

.FJ capritxo 

D 
ONY A Filomena. Cf. una dona més caprit
xosa que una mona. Sobretot. en ço que Ea 
referència a r element mascle. no en podia 

veure un que no li trobés alguna cOla. Natural
ment que si li trobava. era perquè li buscava. Un 
dia. donya Filomena alli,tí a una funció de circ, i 
li entrà per l'ull dret un clown la mar de simpàtic 
que feia lel delícies de la concurrència. Però no 
.acontentà en què lol.ment li entrés per l'ull dret. 
E. a dir: en mir.tr·l<e"l de lluny i, poc aban!! d'aca
baT la funció, donya Filomena digué a la seva cam
brera. que l'acompanyava: 

-Vagi a l'escenari i digui a n'aquest clown que 
en sortir del teatre trobarà un CI ae que el condui. 
rA a CIUNl. Digui-li que vull parlar amb ell aquesta 
nit mateix. Que é. un clown molt interellant. Des
pré. llogui un cotxe, pagui'! per endavant. dongui 
una bona propina al cotxer i ... procuri que tot 
.urti bé. 

La xicota complí al peu de la lletra les ordres 
de la IIC'nynreta. I l'afortunat clown no mancà a la 
cita. 

Però quan danya" Filomena el veié entrar a la 
&aleta íntima, llançA un crit i per poc es desmaia. 

-Què li patia, senyora) - preguntà el clown 
tot eacorregut. 

-Què vol que em palli. beneit) - respongué 
.eUa, lota ¡ndianada -. 10 el volia vestit de clown 
i no així. M'ha fet perdre tota lïl.lusi6, i per aca
bar-ho d'arreglar, é. la mateixa estampa del meu 
marit, Vagi..e'nl No el vull ni veure, 

El pobre clown es retirà tot conf6s. Però no 
perdé del tot el viatge. En ée&er a mig pBN8.dís, 
la ca.mbrereta li va pica.r l'ull, i l'home no s'ho va 
pas fer repetir. 

Momenta després. la senyora Filomena sorpre· 
nia ala doa colomineta en ple col-loqui, i exclamà 
indignada, encarant-sc amb la cambrera: 

--Què éa això de rebre senyors en ma pròpia 
CBA) Des d'aquest moment. ja pot donar-se per 
despedida. desvergonyida' 

-No em de~pot .. i. lenyoreta - barbotejà la 
criada - cregui que no és culpa meval 

-Done., de qui és, la culpa) 
-Veurà, lenyoreta: com vostè ha dit molt bé, 

aquest clown s·as.embla molt al seu marit, i com 

::e~i~1 .~~::r:~:~ ::Sj: :::'e:~a~o:t~ e~~o:~art_fo: 
Dida Rhot 

LA 11J1ES - ~ 

-El senyoret diu que en tomar de plaça vol 
veure el què he comprat, No tindré més remei que 
en senyar.li., 



-Queda bé així, senyoret? 
--M.rnific, noia, magnífic. 

SERENITAT 

L I va Callar molt a la L1ulleta, p.erò per fi hi 
va caure, i el seu xicot, una Iarda de rlill
men¡e, la va portar a veure VI.tes 11 l'altra 

banda de Lel Planel. 
Com ja compendreu, una volta acceptada l'in

vitació. la relta va anar com una leda. 
--El Què no entenc - deiA la L1uiseta al ICU 

:xicot, Quan ja tornaven cap a Barcelona _ él 
per què t'hal empenyat en tenir-me I1!'mpre tlgA

fada la mà eaqllerra, mentrel contemplAvem el. 
núvoll. 

-Oh, jA veuràl - li relpongué el xicot amb 
una barra descomunal - éa que a l'infern d .. la 
banda dreta hi porto Ja cartera . .abl) 

N'hi havia per ma~ar-lol 

Fadaricu 

QUINS TEMPS, AQUELLS!... 

A IXO no pot anar. bo sents, això é. insupor_ 
tablel - cridava la senyora Lleona. r..lcn
trel el lenyor Pepet lIei'ia tranQuilament el 

diari -. I mira ai no pot anar. que li tu segueixel 
per aquelt camí. jo ... 10 ... buscaré qui e. cuidi de 
mi. ja que tu et palles meso. i meso. ICnse dar.me 
ni el bon dia. 

El senYOT Pepet ai:xecà el. ulli per damunt del 
diari. e. mirà la CAra de ao' xato de la ICva mu
ller i esclatà en una .orollola riallada. 

-----
--..-. - - - - ....... . 

-Fel el que vulgui •• noia. fea el que vulr:ui •• 
que per mi no trobaràs cap ob.tacle! 

La senyora Lleona el pOlà a plorar en veure la 
Rema del leU m&rit. 

-Ai. &nyor, Senyor, que 10m de.graci .. "lel. 
lel done. d'avui en dial I pensar que aban •. el. 
homei fini ,'enduien lel noiea per la finestra i lel 
robaven i e. juraven amor etern I ... El. homei d'o
vui. no 10.1 home!l ni IOU re .... 

-Ja ten. raó, noia, ja tens raó, _ aasenll er 
lenyor Pepet, senlC' perdre h repapada p..,.ició 
en el .iII6 en què ellava assentat _. Ara, n .. lco"
robem per Ja fineacra, lel dones, ara, de tant en 
tant, lea hi tirem .•• 

Frit TeUi 

D UES ca.adeles. més ardentel que una Iarda. 
d'agost. viaiten un mu.eu d'art retrospec_ 

tiu. 
Dintre d'una vitrina hi deacobreixen un cinturó 

de caltedat, i una de lea casadetes diu ara1tra: 
--Què hauriel fet, tu, .i haguellil nascut en el ' 

segle XIII i t'haiue .. in "allegurat" amb aQuelta 
ferramenla) 

L'interpelada contelta senzillament: 
--M'haurai fet amiga del cerraller del meu ma_ 

rit, 

-Supo.o que fariu el favor d e d ir-me qui era 
aquell q ue ahir e t va Eer una visita.. 

-A quina hora? 



PECAT AMAGAT ... 

tJ N sortir del Rirz. el senyoT Roca feia una 

car. de rT(o~ deus. D'una revolada V8 obrir 

J. portttJJs de J'auto i sense udir el pas fi 

Ja seu esplèndida muller, es deixà caure en IIn 

angle del seiem. 

EJJ_, ¡a hi cst':lVa acostumada, a aquelles esce. 

nes, j sense fer cas de l'actitud del seu marit. 

s' assentà displictmt. amb .bandÓ de reina, a 1'.1_ 

tre sngle del seÏc:mt. 

El senyor Ro.'. estava nerviós. Semblava com 

sí seiés damunt d'una g8rba d'esb.rzers: mai no 
s'estava quiet. 

-Què et p8SS.? - preguntà li Ja /i donya Flo

ra, desitxos. d'acab.r amb Ja rebequeria del seu 
marU 

-Què em pa.ssa? 1 goses pre,untsr.ho?' 

-Es clar, no m'agraden els morros. 

.-Donc$, bé, - esclatà ell, indignadJssim _ 

upí,ues que ;a cstJ'c tip de què em posis CD ri
dlco/ d.v~nt de tothom i qUI! ai:ró s'ha d'acabar, 

ho Sl!nts? S'ha u'acabar! 

,Vonya Flora sl!'l mirà dI! través, com si fos 

una bl!$f.iola I!stranya i, amb mitja ri./Jl!t. als 

llavis, prl!guntà t;mb pond~raci6 còmica: 

~~ deb6, fiJI m~u? Sabs que t~ns més mal 

g~nit del què ~m p~nsr I? 

. -Que potser, per torn., et vols ~ncar. burlar 
de mi? 

-R~s d'això, rl!il!t, r~s d'aÏllò, però creu-me 

.qu~ ~m fas por amb aquesta c.ra d~ b~iat. en 
div~ndus sant. 

-Mha, noia, Que .ixò acabarà malament, mi
n que ... 1 

::1 s~nyor Roca havia aga/at una ~sbranzjda, 
qu~ .lm~nys t~n;a crits i imprecacion."; per un 

pltTen d'hor~s sl!guides, però com qu~ en aquell 

precls momtnt • dony. Flora se li acudJ .rn-

gl.r-se la Iligacam., i com que precisament les 

d'aquell dia eren tempt.dores com un pet6 de 

col-legisla, (O} senyor Roca sentí una ml!na de 

nus a la goJa qu(O no (Ol deixava parlar, i enlloc 

d'obrir e/s llavi:; per seguir protl!stant, (OI que 

va obrir varen ésser uns ulls com unes taronges. 

.Es clar que danya Flora se'n va adonar de se
guida del clWvi del seu msrit, però, en haver-se 

arrl!glat la lIig.cama, deixs escapar un sospir, 

es deixà c.ure ¡J,splicentm~nt conus l'encoixi_ 

nat respatller ¡ e.s quedà mirant el sostre, com si 

res no hagués passat. 

-Ja compl!Dihis, Flora - reprengué .1 se
Ryor Roca en t6 conciliador - que el que tu fas 
no estj bé. Avui mateix, has ballat tots els balls 

amb un m.tf~ix jove. i, .. jo no R si allò I!r. ba. 

1Iar, pl!ró abans 8questl!S coses tenien un altre 

-Vols fer el favor de deixar-me tranquila, Jo

sep? Tot aü,ò qllc tu dius. són tonteries. 

-Tonteries? Si això s6n tonteries ... ! Tot el 

Dnt dia v.s darr('ra de xicots joves i això no I!S

fi bé. Compr~n que una dona cllSad. ha de te

nir els seus mir.ml!nts. QUI! una dona c.sada h. 

d'l!vitar l'escàndol. Que un. don. c.sad .... 

-1 bé, Pepet. acab.ràs d'una veg.d.? 

-Una dona casada ha dI! compendre qUI! . 

-Prou! Qu~ tant cas.da, i què t.nts mir.-

ments i què tanto música! Potser sí que et creus 
qUI! no tinc J'elltenllMnt necessarl per .questes 

coses! Potsl!r sl qlll! et penses que els hi explico 

LAURA BRUNET 

POR LEY DIVINA d: r:~:.~:· :::;:.: 
col-Iaboradora LAURA BRUNET. La trobareu. 
mentre. en quedin, en el quiosc de J'AGUSTJ, da
vant del carrer Nou, qui ha adquirit l'uclu .. iva 
de venda :-0-: :-0-: 30 cèntim. 
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EL GEPERUT 

E NS avorríem com unu oltrea cn el tren i 
tota començaren a explicar aventures que 
naturalment. no n'hi havia cap que fOI ve

ritat. 
Jo, empipat J~ .enlit tantes bolcs. per nc.bar 

d'una vegada. tol' Ibé vaig contar Ja meva. 
-)0, .óc fill d'un poble on són molt aficionau 

al joc. Sóc del camp de Tarragona, ja VOt ho diré. 
Un dia. va venir li. caure en el meu poble un gepe
rudd mig tonto que e8 va llogar de moço per a 
repartir la llet d'una vaqueria. 

Així que el vàreig veure, un crit d'alegria va 
lortir del meu pit: Un geperut _ em vaig dir _ 
ara sí que ¡ut!.nyarà. sempre! 

I de aeguida m'hi vàreig fer amic. Cada matí, 
en portar la llet a casa, el feia entrar, li donava 
un cigarret i en despedir-lo li donava uns copell a 
re.pallla. i això em servia d'excusa per tocar.li 
el gep. 

Fillets meu, va éMer com oli en un llum, des 
d'aquell dia. sempre guanyava. 

Però, la felicitat no és eterna. Un mati, en anar 
• despedir el geperudet per acariciar-li el gep, và
reig adonar-me amb horror de què ja no era ge
perut. Els manei:e. del poble ~'havien enterat de 
la meva martin¡ala, i com que tots varen voler pa
.. r-li la mà pel gep, li varen deixar l'etquena més 
lIiaa que un marbre I 

Tots els del tren em varen mirar amb una cara 
de prunes agres que semblava que m'aneuin li. 

c1~var una palJiua, però puc alabar-me que ningú 
no va gOl8.r a encolomar-nos cap més bola. 

Raphles 11 

UNA NOIA ESPAVIL~LADA 

E N un recó del jardí, duel eol-legiales que 
frisen en els tretze anYI, parlen molt bl'lix 
De tant en tant, els seus ulls s'encenen 

com roc-follets i lel ~ves galtones floreixen en, 
rOlelladeJ;. 

-Tu saPI com se fan els nens) - pregunta la 
més grandeta amb aire de superioritat. 

l.'altra se la mira despectivament i respon: 
-I que n'estàs d'endarrerida. noial Jo, el que 

ja té. és com no es fan I 
Blaiet 

AMOR MODERN 

L 'ElADI, el bon Eladi, lira per poeta, qll~ és 
com .i d ' ... é .. im que fa els primers estudi. 

per apendre a viure sense menjar. 
Però l'Eladi eltà enllomorat d'aquella ma'lera 

tan terrible, Com ,'acostumen a enamorar els poe
tes." 

Es pad8 Jes nits mirant a la lluna i els dies so.
pirant davant de la mr.r. Una calamitat. una "eri
table calamitat. 

I lo més doloró" é. que l'Eladi s'ha enamorat 

d'una noia rica. Un dia, a can Parés, aprofitant 
uns moment. en què la noia ~stà sola mirRnt lones 
aquarel-Iel, .'hi apropi! 

-Ah, aenyoreta! SUPOIO que vostè ja .'h"ur¡'¡ 
fixat ... 

Ella .omriu amablement, i ell, animat, contInua 
parlant atropelladament: 

-Però, trel abim. en. aeparen, senyoreta 
-Vol dir 
--Si, .í. no ho dubti. El primer abim, é. que jo 

• óc pobre ... 
La joveneta "C'" mira de cap a peul, veu que 

porta lel taba tel e.botzades i re~pon, deixar:t_lo 
plantat: 
-I encara en vol més, d'abims 

Hero d'Ott 

UNA EXPLfCACIO 

E L .enyor Palaudàrie .. feia eltona que se'l 
veia moure's nerviós, en el barril de lar
dines de la plataforma tramviària on viat

jeva amb la seva apetitosa elposa. No n'hi havia 

noi. maquel pe.' dcmoatral' que ho .ón 

per menyl: un jovenet .'havia col-Iocat e.tratègi
cament darrera d'ella, i .'aprofitava com un lladre. 
Nosaltres no direm que la muller del senyor Palau. 
dàriel s·hi trobé" bé en aquell apretarnent de co _ 
SOl, però el cert '~que ni per un moment va perdr(' 
el contacte 8mb el jove que la treballava, 

En baixar del tramvia, el senyor Palaudàrie. a
nava a encarar_le amb la seva muller i • dir-n'hi 
quatre de freaquea, però aque.ta li tallà la paraula 
llançant un crit d'e.glai. 

-El moneder! M'han robat el monederl ... 
-Sí, te'l deu haver pres aquell jove que has tin-

gut materialment enganxat durant tot el trajecte 
- observà amb sorna el senyor Palaudàries _. 
Si hague .. ¡. protestat, si li hagueuis clavat una 
plantofada, ara no et trobariel sense moneder. 
Però, com que tu encara lïncitavel, com que tu ... 

-Ai, noi I - exclamà la muller, amb una in
genuitat diana d'una educanda _, Jo no em po-
11ia p.s creure que el que volia era pendre'm t'I 
moneder ... 

V",-dd 29 

LA rulES - 9 

TANTS A TANTS 

E N obrir la llotja del Bat.delan, el senyor RIl~ 
mon e. quedR Com qUI veu vaion •. Dintre 

hi ha d seu amic Anton com ell cuat i cpm 
ell fabricant de Sabadell. 

El senyor Anton no està scl: damunt la !-eVR 
faldR hi té l'Angelina. un "nanu" que porta "en 

El. do~ arnies e~ queden mirant senle saber que 
renou de la cala. 
dir, Per fi. el ¡.¡enyor Anton b;uboteja: 

-No en facis cas, sabs) Et ... é .... una co~ini'\ 
-Ah. ili! - respon el ~enyor Anton com :")ar-

lant d'esma "-. precisament la ..elmana PIUIN'lda 
encara era Calina meva .. , 

BON SERVEI 
R. O.k HeUa 

V IATJANT per aquestl mon. de Deu, se'n 
~enten de verdes i de mor.des. Aquelt 
dia em trobava a Mataró, on em vàreig 

veure obligat a fer nit, perquè amb un dia no vaig 
poguer visitar tots els clients. 

Estava enco.tipat de mala manera. i en An.r
me'n a dormir, vaig demanar a la cambrera que 
em posés un termo ben calent al llit, 

-Poc en tenim d'pixò que diu, .enyor. Demà 
diré ",I meu marit que en porti ul\ parell de ter~ .... 

Com que no estava d'humor. vàreig arronçar 
lel espatlles. limitant-me a dirr 

-Eltà bé. Posi'm una ampolla ~n embolicada 
perquè no traspui amb la calor. 

-Ah, això tingui pas por, que quedarà ben 
lervitl 

I tal, li en vàreig qued.r1 
En ficar-me al llit i apropar el. peu. a l'ampo-

1111., vAreig llançar-ne un de més recargolat que 
una serpentina, 

-Què li pana, aenyor";) - em preguntà la 
cambrera de. de fóra la porta. 

-Què m'ha de pauad Que ni l'ampolla eatà 
embolicada, ni l'aigua é. calenta. 

--Oh, prou que ho sé, senyoret, però é. el que 
una s'ha dit: quan ell e. fiqui al llit, en menys d'un 
quart l'haurà escalfada com un turró. 

Ja va. ho he dit, que viatjant se'n senlen de to
tes, maliat.iga! 

Un maleta 

AMOR INTENS 

T 'ESTIMO bojament, Lluiaet meu. t" ea :mo 
com mai no havia e.Jtimat ni e,timl'lré a 

ninl{ú, Et. el meu sol, la meva llum, la meva 
vida, la meva il-lusió, el meu con 101. el meu. 

-Tot això són paraules. Encara no hauré .or
tit d'aquí, que ja no et recordarà. de mi. 
-I ara, L1uíl! Tu no et descuidis de de¡xa~ una 

tarjeta a la minyona, i veuràs com és cert el que 
et dic. 

MisTec:k 
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EN ELS BANYS 

U
N jove banyista ,'apropa a u

na nereida ciutadana que 
eltà a~afada a la corda de 

Ja bota, i per entaular conver.... li 
c!iu: 

--Que no I3P de nedar. vostè. 
ler.yoreta~ 

-No, .enyor. 
-Vol que n'hi enlenyi~ 
-No • .enyor, 
-Cregui que li agradaria molt • 

• enyoreta. Miri é. la mar de eenzill: 
primer estén el. braçOl, de.prés obre 
lel came .... 

-Li he dit cue no. i deixi'm 
tn'lnc:uiln. . 

--Quina lIà.tima, Tan .enzill que 
~.. j o hi faig el què vull, din. de 
l'aigua. Nedo amb un 101 braç, fai4 
el mort. nedo amb le. cames 101e. ... 

_I per lo que veig, tamM toca 
I~. cuixe. de lea fenyou .. però li 
adverteixo que aquest senyOT d'a· 
qui al costat. és el meu marit. 

El banyista desapare&llé com per 
alt d·encantament. 

-Per favor, no diaui aqueal:ea; coea, que ai el 
aenben I .. criade. ... 

V"aIe. 

-Si, potser voldrien pendre part en la con· 

CRIADA COMPLAENTA 

D
E qui ve recomanada. vostè) - preguntà 

el lenyor Vicenta a I. Roulia. quan aques
ta .e li oferí com a criada de .ervei, 

-De l'.droiuer de 1ft cantonada. 
-Fa temps que .erveixil 
-Quatre any •. 
--En quantes catet> 
-Duu. 
-Eatà bé. Quant vol auenyar) 
_Anà on eltava, cm donaven vuit durol i 1. 

vida treta. 
-Jo n'hi donaré deu. però li adverteixo que a 

cua vull molta tenetat. No e.tic per comèdie. ni 
per romanço •. Atenció. la feina. i rel mé .. m'en

"'nl 
--Sí. senyor .• í. 
--E...ent així. ja pot quedar-te. i espero que la 

.eva conducta aerà 1. d'una noia decent. Serà així 
veritat) 

La Roaalia abaixà el. ull .. el tornà vermella i 
digué poe a poquet: 

-Com vo.è vul¡ui. senyoret ... 
T. A. Faner 

ENTRE ELu:5 

L
A Nini i la T otó, han anat a pauar el dia a 

LeI Planes, 
Delprél d'un dinar copiól i ben regat 

amb xampanya, eltan Iota el. pins fent la mig
diada. 

-Quina bora deu éIIet} 
-Le. quatre. 
-Vols dir que é. tan d'bora? 
-jueteL 
La Niní està nervio ..... ·aixeca. camina. e. tOlna 

a seure, e. revolca. el pa .... la mà pel front ... 
De lobte. exclama. tota empipada: 
-ja estic ca~",,-da d'aquestes lIigac.me.. En 

men)'. de mitja hora, me let! he hagut d'arrealar 

almenys quatre vepdet!. 
La T otó alça el cap mandro ... ment. mira en to

tu direccionl i, tomant-te a ajauar damunt l'ber
ba. diu amb aire molest: 

--El cor m'havia fet un IAit en sentir-te: em 
creia que hi havia algun home per aquí a la voral 

R.A.M ...... 



ALERTA, MINYONSI 

1&11 aqu •• t. S~cei6 hi pub1/e.nm tot. el. CONTES 

qu • • e',,. .n"';n propi. d'1 ••• r comats a le • .,eH .. 

nero •• s d. quin .. an7. Plr iUpU.qt ; 9ue .i{uip 4;~
IMS d'1.lIr CD_,ut. pela barrilair •• lICtor. dI LA 

TUIES, D'~U •• b com •• , .11 premi.rem Ull eMa 

.It1Ím.ro, amb la u.pletabll qua.lttit.t d. "deu PI_ 

I ..... cobrabl •• • .0 I. "I1ra Adm;lIi,t,rlci6 o Plr 

lir po.tl1 Il. ou. "¡squl. lo,. d. BaTe.lo"., AI.~ 
ta, dOM., i apretar rlpitl 

LA SUPERSTICI0 

J-A is .. but que li superstici6 ra veritables el

trlUa en lel Dar. on pot ficar-ae, L'home m6a 
t'ealnim, en tornar_.e luperstlci6s, ét home a l'.i_ 
¡ua .. , 

Itl .enyor M.nel, el b6 del senyor M.nel, ea 
troba en .quest cal, Ell 61 un home perfectament 
equilibrat en tots els •• peete. de la vida, perb creu 
en ell lomnil .mb 1. mateix. fe que un criltil 
ereu en el verb divf. 

Aquelt dia el v. alç.r del llit amb un. morrOI 
de p.m, 

-Què et p .... , Manel? _ li pre&,untl, .ol·lIcita 
I. lev. doneta, 

-Què em p .... ? - va Ifunyi.r ell, mirlnt_se_la 
de reull, 

-No et trobes P" malament, Mlndet meu? -
inli.tl ella, tirlnt_.e_li .1 coll, 

-Fui&, I Apirtat, mala don. I _ crídl el senyor 
Manel, en un le.t tri,lc de D6u irat, 

-Ai, Mant!, .i M.nelet meu no pOlil .qllelt. 
IIlIs, que em ra. por. Per què em diu. mala dOM? 
Per què no vols que t'abra •• i 1 

-Perquè ço que tu h .. fet, h imperdonable. 
-10?, .. I què he fet, pobre de mi? 
-M'h .. en,anyat. m'ha. en,anyat mi.erable-

menti 

-Miri, noi, ai et. boi" que et tanquin - re~
pon¡:u6 la .eva muller. en Ien tir la butiesa que li 
deia el lenyor Manel -, Que et penlel que no tinc 
rea m6J que fer, que dedicar-me a fer ma¡arruteJI 
amb el primer que pa .. n Qui t'ha omplert el Clp? 
D'on l'ha. treta, aqueata raula1 

-D'on l'hr treta? Slpi¡ues que aquelta nit ho 
he lomni.t, i que rll lomni. nC' raUen mai, mai_ 
ho lentl? 
-B~, home, li tant t'hi empenyea, b6IQ.uel1 un aco

modo i mirarem de no rer qued.r malament e1.& 
teuI delvltril de lomnia truitu ... 

Le. crbniquu. no ho diuen d'una manera ben 
dua, perb deixen entreveure que du d'aqueU di. 
la lenyora d'en Mlnel ha obert ell ulli i ha ret 
tornar realit.tl lea quimerea del seu marit, 

E. el que ella deu dir: li t,nt mateix h"a; de pas
sar-hi ah ulla d'en Manel, el n:iIlor El treure n al_ 
luna co .. , 

B, H.dd Hoek 

UNA INSACIABLE 

L A senyora Marieta, jubilada JI de l'e:dreit 
de l'amor, h.vi. '¡Iut \ln1 don. fOr:ll0¡ir!.inn 

i d'un tem;erament cremant com vna br •• 
d. foc. 

El .eu ~rit, poDderlnt ta brio.ltat de la ae.'a 
muUer en el. lell. bons temps, expliCII.a l'.ltre 
dia: 

--CrecuiD que dones com li me .. , n'hi ha pe
que., A mi em tenia tot el dia a pub.t d'ltac, H~ 
mf,. el. bi dirl una co .. : fina .1. quar.nta c.ÜI¡c 

Iny .. tUl estavI crepda d, qllè "aUb" erl W o&. 



I~ 

E 
RA el p.-i:ner cop que la Paulina, la umoSll i 

honesta l'o¡ulina, viatjava IOla. Havia pres 
bitllet d" primera, i a fi d'evitar enutjo.e. 

con.er"a, .'h.,:. introduït en un departament que 
no hi havia e.;: ,'Iatjer, uncant d.rrera seu la por4 

teta que don.' a al corredor leneral. 
Ja et tren h.l.V.ol. iniciat la man. i nin¡ú no l'h.

via molestat, ~rb quan ja e. creia .e¡ur. de fer 
el trajecte tot,l IOla, un. ull. com d'esparver es 
clavaren en el (..risull de la 'POrteUa. Moment. de.
prb. entrava er. .1 departament un .enyor alt. an
lul6., de mirar profond i amb una barbeta de boc 
que li donava l')t l'aspecte d'un òtir. 

L'intrú •• atudà lleument i s'assentà davant la 

Paulina, mirant. la amb Iran insistència, 
La Paulina nu utava tranquil-la. Aquell horre, 

amb aquell. u~!:a, aquella barbeta i aquell (uarda. 
pol., no li in,pirava ¡en. de cor fiança. 

A. Boca d'Or 

Per evitar l l motiu d'eultacit> dels instints, la 
Paulina abaiu tet el que pogué la .eva faldilleta i UN BON CONS~LL 

Perb el ufr ae la mirava, se la mirava ... Sem· 
es cobr[ el rO"~'e amb un diari, com si lIe¡lt. 
blava talment 'Iue la despullh amb b, vista. 

J. no hi h.· .. " dubte: aqueU home, en qualsevol 
r.1o-nent, a'alçol. iol, obriria el reu ¡uardapols i se li 
mOltrat.!. impCidic. ttll com se mostren el! sàtin 

pe. aturdir " 1e. jovenetes. 
La Paulina o;.l·ft,Va inquieta. nerviosa. El tren cor

ria, el p.isata:e JUllava vertia:in6s per la fines

trella. 
L'home ua:uia mirant-se a la Paulina, cada volta 

amb mh desver¡onyiment. Es movia en el seient ... 
Per fi, "alçl I començà a desfer4se el ¡uarda-

pol •. 
_Ara, ara! _ u dilUé la Paulina, tremolant 

com una fulla a l'arbre. 
El .atir, va dufer del tot el. leu ¡uardapol •. 

Res d·exhiblcion.: anava correctament vestit. El 
tren anà minvant en velocitat, S·aturt. El viat¡er 
.... Iudl cordialment a la Paulina i baixà del tren, 

--Que ¡roller, que mal educatl - uclatl la Pau
lina, en veure que aquell .àtir no havia intentat ni 
fet.1i un pet6 _. Em .embla que no alie pa. tan 

Uetja com aixb, , 

I 

Kahn E, LOIII 

UN RESIGNAT 

E
t. pobre .enyor comte de Fetatots, utava ja 
convençut de què Iu dones no el volien més 
que per ell dintrl, Confelsem, donCI, que 

el, .enyor comte era un home discret i no un ¡Ili 

de panses prelumit. 
Un d'.que.t. die., un amic leu d. poclr.er el vei6 

L_ :é:~~uot:e~ d!~X:: :~:o~n;~:~j~DiCL P_b 

Un dia, la. .enyora hula, la mutre." de 
la casa 00 ella v. cada tarda • fer "relaciODl'., li 

di¡ué: 
_Mira, noi.: ja s6ft molts el. clients que ae 

m'han queixat de la teva dei::adesa. Ell hi iLa:r3
.
dt

!lo, 

et. el seu tipUI. pub el lamenten de qu~ vas molt 

brutL 
_Aixb DO h veritat,' .enyor. Paula - respoD-

¡U, 1. noia _, Aban., no dir' que no tin¡ue .. io 
ra6, l'erb ara, .6n maniu, perqul em banyo cada 

di •... 
L. lenyora P.ula h de tell que Iu paraules no 

la convencen, i per fer callar a la Ramonea, li obre 
la brusa, .e la mira deti~dament i per tota rel

pOlta 11 diu: 
-Canvia l'.ilual 

PERDO CONDICIONAT 

Demaneu a tots els quiOlCSS 

f\IJENTlJRf\S 6f\Lf\NTES 
del I\bate CI\-SI\NO\lI\ -S 

Do. volum. U_IuBtrate : 4pte • . 



.--Ja t'he dit cent vegades, que tu i jo no fa
rem rea. 

-Don«. jo t'aueg_o que ai fé ... im. faríem al
guna COM 

UNA VISITA 
.~. 

L A Merceneta és una mitja virtut de les que 
van a la Cranja a pendre el te, i procuren. 
no obstant, iUardar lel formel. 

Aquest dia. a lel onze del mati, varen trucar a 
la porta de cua. seva, i després d'un curt diàleg 
lostingut al peu de la porta, la criada enlrà a la 
cambra de la Merceneta. que començava a retor
çar-se per damunt del llit com un gatet de panxa 
al 101. 

-Qui hi hav •• I - preguntà mandrOSAment. 
-Un arnyor que no m'ha dit el seu nom. 
-Ha dit si em coneixia) 
--No ho crec, aenyoreta, perquè quan li he dit 

que vOltè encara era al llit. s'ha tornat tot ver
me11 i ha dit que ja tornaria quan vostè eaté, a 
punl de rebre'l. 

T, A, Nok. 

LA TUIES - 13 

UNA ESCEPTICA 

l 
)TS el. hom~ IlÒn igual., creu-me, Ro __ 
ta. Tots et diuen el mateix: 'T'estimor Eta 

meva I Tota meva'" i despré ... res. ,'acontenten 
amb una mlca així, 

-Dones. no està. en 10 cert, amb el que dius. 
noia. 

-Que no eltic en 10 cert) 
-No: n'hi ha que et demanen dues miquea 

com aquesta que tu lenyaleL 
-Ten. raó, nena; no hi havia cai¡utl 

-Mira, noia, avui he prés una cosa que en 
~iuen EROTYL, i creu-me que sento una frisança!.. 

I
~" .... t-I'" ~:.;p,::uc:= 
LrO " Ipo<· comba" •• ti

~ caçment la IMPO. 
"rENCIA i la NEURASTENlA per cròni
que. i rebels que si¡ran a tot alue uactament 

Venda a l'encrbs i detall: Alt de Sam P.r., SD, 
fumiei. del Doctor W. DUT~., Barc.loGa 

IIQDCSI nfllDere ha palllll per 

la CCIUlll'II p,ernllll'a 

~""""'Ii.H"!ïI! 
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na", que porta per titol "Aire. de 
fucr.". 

E. veu que el aenyor Rivellcl ,'h. tornat renovador, 
ja ena feia falta, caram! 
en aquest. temps d. t.rdor. 

E ~e:;o~occo~:n~,~~~~~l,~~~~ •• ~ 
nyor no.tre - d(lcument que ha re. 
produít la prem?. d'aqueal. diu, 
li diuen Don AlfanlO Sal, y "Ay_ 
merich", 

Nomb ralta que al pobre home, 

U ~E::I:~~~i6d: ':;:UI~~;li~l:t::~ A d:: ~i~i.~~: ~::rr.:~ ~:~1~~:~: Iid~í~~qdU~¿OC~~~,~~,::~til, 
:nejo." tur. cincmato¡rilficl, hem tin¡ut que és, com hom aap, ArCcmf. 

Ja labem de qu~ et tracta. S6n ocasi6 d·admirar una millora intro_ O O O 

fo~e:n~~~ no.tre amic en Rafel Seba ~u¡:apael~.bll e~;~~r~~:~ena ~:;feltti~~ D ~.~:.~!'n~~l~ "~a ~~c::~~~a~e~ 
.Que al leU e.p~~ndid rw::¡oci ta barata, que el l amenCMS 16n la ça en un acte del aenyor Amichatil. 

hi .deu veler aphcar,. ¡ent mb avançada del ":,6n. acreditat fabricant d·obrn teatra l. 
ta.I'. tomptadora eI~CtflCl . AI wa~er de .enyores hi ha ... ~o.- i excelent amic no.trt. 
j apareUI de calcular. t<!1 no Ih~ creuran, però is ventat, A la C ... II, que b una mena de 

o o o . un ma~n¡hc bidet. amb al¡UA corrent vlctima propiciatòria, li va tocar el 

I;.e~~:~esu:aer::~:" q~:'1t;f:a.:~; frit: ~1::I:~!a~ la cua hi han una ~~:re:r dceo!r~~a~~;~~:li~ enl va fer 
:autora han tito lat "Un tlo de Mal- colla de mecanò¡rafes, amen de let ceba. 
umpiño" repalladores de pel_lícules. que .Ón Và . d 1 

tr::I~1:~,to'~~u!6:oenet~:~ ~i:~Om:~: ~:~:I~~. cnu~~~~d:u;e:e:e~u:'~~arel~h~ .am.b rd:. :~~;do:1 :::~~~., 
mo lo pintan", i de l'obra en tenim trenquin el film. I aiXÒ, que :nal¡ra~ el tempt, 
Jet millors referènciCl. l a bon .e,ur que el. ¡e rent. no e.tàvem enco'Upatt. 

biE:a;:r:i ~~f:~~:cf:," ~~elaenCII-:~c:~~u~a6nn Péeln:~tja mala D ISS~BTE e~ovoa i~u,urar . ·"E-
tot arrambant una noil vida, el tenir netedat. den. Servldo~ hi. VI aFlar, d l-

o dues, quc !~¡:. millor. O O O ~:~~\:c...~i,~:~P~ic~1~;::~;~~ò~~~ 
E N un anunci cinemato(rafic d el U N amic nOltre, que en HP la. pri_ !!~::r:I,' r~~ qruOe"!n q::~~...:e:6nre~¡ 

· lenyor Rcnzo. el cullaré del film. ma en IIXÒ de la burrada 1I.lure, ha que tcnir enteniment. 
diu: . CIti acabant una. opereta que li fa- La .ala ha experimentat una no-
· ¡Ff}ele en lo. ren,lonCl .obreta- ri (uanyar .e(u~Jlment, mé~ pele. table rdorma i el penonal fement 

:i:~:::Ir., no veri mh que nom~rCl qUFi~~r~:t~l~ar;~~vahil I:~~.:~c~·via_ ~~e '1i~~n"ccl~re:I~~~d~ . lufto!cntado", 

-el ~'e ~~trc:.:I1:~u:~\~~~:::~nt, h i ha ~:~ç~u~u~a~~~ ~i~i.~eva Xicota unl E. va balllr molte~ ho ret, 

---Què modcltia "ni ocho I cua,~i dr~'.~,~ .oy el hidro, tú eret la hi_ fr:(~~, u;: ::!~~d~ I~~pany, 
-el senyor Renzo haurl di!~ AquClt. aviador, quan rene¡a en un enorme devlI,sllI. 
A quí hi ha que fer il-Iustre utalà, dlU une. COICI capaccs de L Afuu Pobre. 
tAn al ,ran, ~o:oll petitl ~:r,~~!m~~~r ~:t~ ~f~:~er~~e~a ::;~: _________ _ 

D ~~.~~::f;=r::,t.re:.c;~~!~~:e a r~~ ~~r~:I~I: "Vin,:en bombel ~mb bon 

cODciliat el prfncep Clrol de Rumll_ A.,b lo que aClbem de dir, 
1Iia amb Cll leu pue: tenim Ja .e(ur.tat 

"El peri6dico rumano Que publi- de qu~ un cop feta l'Oltrena, 
e6 el primera e.tl noticia, h3 .ido l'home seri hornenatj3t. 
,ulpendido indefinitivamente." 

L'''indelinitivamenU'' 
.r que no en •• embla pa. b~, 
• menys que nti,ui al "Ciero" 
de redactor, en Cullari. 

" , AL Teat,re de Barcelona, fan una 
comMl1 d'en Mancl Linares Ri. 

va,. l'admirable autor de "La Ga-

GYRALDOSE 
Per irrigacions. Higi~nie I desinfectant 

Perfumat, no taca IÚ embruta. 
!:I ven a ral el l obre a totel 1" farmàclu, 

Venda: 
SEGALA ¡ FARJ(ACIBS 



. ~ . - -- -- - - -- -

fAISON MEUBJ F I Mont d'Or Maubléa 
(VERDURA) (VERDURA) 

c.- d. lIorbod, 27 P .... d. _ -.-. • 
~ o&_tat "'T_ .. ~ ........ 

Te~fon 5lun - A nl~lon 4688 - A. 

Cru comoditat - 501_ de ...... - Telifoa .,mM 
v.tiIacIon eIic:tric. - Habitacioal • 5 p-. - R--.. 

ebeoI-. 

IDEAL ll.I.[EUBLÉE 
T eJélono 1186 A. PANYERIES SALMERON 

E.pléDdidM habitac:loD. coa. todo el coalort 
modemo : c-rto de Wo : Senoiào • tod .. 

b .... 
C I N J OL . 3 , (Junt. PI. T .. ".) 

EItaJ.'f'iareQ _ 70 p4I' 100 

CARR!!:R SALMERON. 11 

" TO' . ,,,"_, CABRES:": .::-,:. 

~
MUIIIIA ~ .m-_ ...... 

, , ~ï:.-- tO;lo:rÑ ~IL" 
~.::.. ... que .. trot... per 
~c- DOS PESSETE'.5, tal 

::.: -;::::; CIIIII jl 1'1111. I.' I. flll'LI 

BLENORRAGIA 
PIIOSTATma-c:'~LUJOS 

SE LLOS 
BRIZAN 

!== ....... ==·--===~t:.;;:-~ .. ~·.:;:I ~========= ..... - PURGAClONES -¡s'TAiiLECIJlIENTOS D& SARNA (RONYA \ HIGIEIfE Y BELLEZA .a.a .............. 
· l l' . R&TO CA8ALLERO 

c-. de r AooII, .. I 
ceatr. d'tIpIdfic:e 

BARCELONA 

;::-:,'~ ~ ~ ~ BAAOS ROMANOS 
........ -- .... ..,.., .. -- Primera 1 61dca cau. al ... 
~ ., W- - - --.... e d. bleteDe mo4--. 
CRA.JEAS AU5Tl Dta. ..... todo confort --

• d. bI,leM 1 beU ... 
..,... ,.....,.,..... .. ..ta. lo .... --1t¡ lIt.l l nIIUrlllll,I&·ltllIll·1 

Z.cl .. l6a d. filef/lc/ui .. 
ABIERTO DIA Y KOCH. 
_ Coll4. Aulto. 11 , li -

¡¡nO m~s inmcioAeS!! ¡¡nO mis molesti.s!! 
ClÚer"",. d. S I F I L I S cr6Dica o bereditari •• pued •• 

cunro .JlJ or Dot.d. 8U emermed .. d. COD 108 

Comprimldos IIBERT 
Oescubdmiento rec.lente y lenuciona1, destinado a revolucionar 

mundo m&nco 7 la ter.p6utica. FJ mú enércieo depurativo de 
la --.ro. 

LA CAJA DE SO COMPRlMIOO5. PTAS. rso 
E • ••• ta t '.mar:i.: Sani • • PIua Sallfa AD .. I . _ Tarr¡ •• CÚmu. H . 

- S.,elA. Rambla 4. I. l'IDre_, 14, etc. , 



-Innegablement, noia, In caça é5 un ¡ran plao!!r, W1 plaer immens ... 
--Ja ho pota ben dir: precisament mentre. tu caçaves, el teu amic Albert, també m'ho deia. 
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