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,LA TUIES 

-A tu QUÏDa pantaloaa t'....-d_ aMe, ... d'Oxford o el, de tennit? 
--EI. d. tennio, noio, el. d. temdo. 
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Rufa.ta .e no. enfila 
elogiando a Fontdenla 

Recibe, clro Manolo. 
un abra:to fraternal 
de hte, que et casi tu 

Iherman!> 
en la cuelti6n ¡rif'OJelial. 

(Nota de la Redacci6n: I 
Publicamo. Cite di.cuno 
entero y no pronunciado 
por nue.tro ¡nconmen.u_ 
rabie director don Bleu
lerio Rufa.ta en el ban· 
quete de cua Juan,:I 
donde el Amo no le dej6 
hablar, porque .610 ha_ 
bla hecho de l''to medi& 
de Clcudilla y carne de 
olla.) 

IOh, in.ilne y Iran po
[ca.uelta 

que hat triunrado en el 
C"Apolo"l 

I Quiin te ha vi.to y quih 
Ite ve, 

queridí.imo Manolol 
Cuando era. cui Un 

Im.rreco, 
baja.te de Granollen, 
t ierra de huevo. ta'!. fre._ 

Ico. 
como tu car'cter eL 
Hici.te .qul de e.tudian-

Ite, 
un t¡empo, de medicina, 
pero te lu.taban mil 
la Ro.ita y la J oaquina. 
En lai cu.. de .ombre-

Iro., 
teniu mucho cartel, 
y aunque nunca hlclelel 

(ruto, 
te quedaba. como aquel 
Era. en el dielt y nueve, 
de la caUe de Ho.pital, 
una in.tituci6n perenne 
¡ Ioriou.-y tradicional. 
Te adminban )0' Ac.rero. 
te querlan la. menore., 
te hada la lara¡lra 
la Rita y dolla Dolorel. 
Tenfal delpacho abierto 
de noche en el "SOOa 

¡Bar", 
donde iban a vllita-te 
la Trini y la Caritlad. 
MlI tarde te tra.ildut., I 
"Au cabaret du t6 ,6", 
donde hadat el tomate. 
como despub lo hice JO. 
Eran tUl cr6nlcal frfvo_ 

11 .. 
modelo de Imenidad, \ 
y a IOl lectorel lustaban 
mucho. una barbaridad. 

¿Te acuerda. d~ II Mar_ 
I¡ot? 

¿ Te acuerdu de Cama
Ival ? 

l Te acuerd .. de c6nio 
Ihadamol 

Rufuta 
Homenajeador de 1'15 
(1) Nota: Etta Glo

ria no el nin¡una cama· 
rera del " Catal'n". Ma. 
no10 I ica mh alto. 

~:0~~~~:!ead~m:~~3 vid.t i 
y te i\lltte a lot madrilet ................. .. 

~!eF:::.e~~o~jcuovc:~d:~o NOT ICIEjAS 
a desarrollar alli. I 
mll, joven de corà¿6n, Ayer, en la calle de Iu 
y en el " Apolo" tu ettre. GatueUat, contr:..jeron 

Ino matrimonio, el ditt'nlui_ 
do -aporlman Xato del 
Moll (detcarre¡ador) y 
la an¡elinl vendedora de 
Irlpa,¡, teaodta Paula 
Grata,61. Lo mis emo_ 
cionante de la tier"1 ce
remonia ru ~cuan<lo lo. 
felicel reci~n c!lladol 
prueutaron a lot ¡·oncu 
rrentn un h ijo tuyo de 
cuatro añol, Que iabfan 
hecho a rati tOl perdidOI. 
Fu6 una cOla qu'e hact. 
llorar. Reservad'l~.ente , 
te no. ha dicho que ln et
tOl momentOI la sdi orita 
Paul" ett' leri_Ie :' pIra 
ci le¡undo, I L es ll uea
mOl ieli cel Pucu",1 

ocationa tensaci6n. 
Erea inconDIenlurat Je, 
y hurnoritta por uencia, 
IOn tUl ideal ¡eniales 
y no admiten competen

I cia. 
M't que la Cinta li la 

IEmi lia 
labes mOtlrar la va!la 
de " La dona Ver¡e", 

Icou 
que no te encuentra hoy 

¡día. 
Por t i Ievanto la copa, 
de a,uI refri,eradl, 
en el n ombre .acro.antQ 
de L A T UIES, mi lefto_ 

f'L 
Perd6name que tan t610 
pela y quince haya ,at

I tado, 
pero est'n muy mal lot 

Itiempoa 
y est.) et lo que me ha 10-

(brado. 
Se adhieren a mi home· 

lnajc, 
que el modelto, pero 

!honrado. 
la casa, el Amo, la dueñ.:!, 
y el mb mode.to em_ 

(pleado. 
Lai rilueñat pleradorat. 
el botonel, el portero, 
la Lau ra B runet, el mo-

1'0 
y hasta el 6el linot ipero. 
T od01 Irilamol acoro, 
ale,res y emoc ionadol: 
¡Que viva el Iran Font. 

!duil .... 
por la I loria (I ) c.,rona 

Ido l 

Podemot ate¡ural de 
una manera rotund, y el· 
te,6rica, que no e~ cicr
to el rumor que ha corri_ 
do estOl di .. de que la 
leñora ,i¡anta de ("na la 
ciudAd hayl tenido \.tn li_ 
¡ante pequefto F\.i un 
lapi:rlhull de un 'epor
ter, que creyó que la .e
ñora li¡anta delOo.:upaba 
al ver t.lir de debajo de 
IUS h ldat a l cami1ic que 
cuida de IU COnlervaciÓn. 
Queda, puel, inc61ume el 
honor de la ilustre alu. 
dida. 

H a .Iao Ico¡lda 

¡ran júbilo entre IlS cia. 
tel popularel la notici ... 
de que va a ter tr .. lada. 
da de emplazamiento la 
Piua de Cataluña. por 
ofensu al ornato públi . 
co. Nosotros aconle ja
mOl que la trasladen en 
al,ún tir? al blanco, y 
asl la malnada podr' edu
carse en IOl lanOI ejem. 
plos del arte, tirando al· 
&unOI lolpes de piedra a 
Iu columnat aquellat ta.l 
bonit ... 

""N·. ·.P~ 

TEATRE COMlC 
Continuen el. ~ 

bit. d. 

JOY-JOY 
aerona part d. 

VES - HS 
~I miDot •• pect.e/. ~. 

Bau:e/oa. 

P. .... P HlN!' 'I>#JNiJ 

GRAN JEA11IE 

ESPANYOL 
Continuen ela Sirant 

eMili de l 'es,aterrant co
media Sialant, adaptació de 

l 'AMrcHATIS 

lu IUlas ,Irluts 



Barcelona. 7 Oclubre de 1926 

El bon pat ró 

A SSENTAT en un còmoda butaca d·un círcol a
rislòcrata de Barcelona. un filador mu ltimili o 

nari deixa anar el. leua planys lobre la gent que 
corre avui en dia. 

-Mireu - exclama -. Tinc al despatx una 
noieta molt xamol8. Tothom me l'empaitava. El 
meu viatjant. que é. un barra, se la volia ''jamar''. 
Ea un tipu. d'aquells que el panen tou ell d ies 
que tenen lliures pel. cafè. de cftmbreres. pels mu
-.ie halis, què sé jaI... Però jo, vetllo per l'honra 
del perlOnal de caA ... 

-Això diu molt en favor de vostè. don Robert 
- diu un dels que l'elColten. 

-La vaig cridar al dellpatx i li vaig dir: "Mira 
noia, els homei que corn"n avui en dia. són Un..1 

bancs, nomél van a divertir-se i a fer les noie., 
desgraciades. labl~ De8prél que t'hagués aconse
guit, et deixaria en mig del fangl 

-Això són palronl l __ diu. qUAli eridl\nt, un 
Benyor que elltà !leKint el "Ciero". 

El filador encen un ciR/U, beu un xiquet de co
nyac i afegeix: 

--En vaig fer la meVA amiga i la vaig apujar de 

deu duroll Què hi farem I E.. lan complaenta i ca· 
,inyoJa, I" pobre criatura I 

Unu anècdotes d'en F.ntd.v.i. 

E L llorejat autor dramàli ~ i formidable periodi,-
ta que ha eltat uns dic, el nostre hoste. clo

nant la prova de hon iust de no acceptar un ho
menatge, mereixent. lo més que cnp. h , co!n Ding!'¡ 
no ignora, un formidable humori"t". 

Qua n la crisi del tabl\c. eltava 1'hom .. , una ma
tinada. parlant l!.mb en Vilumlul\ al "cabnref' del 
"Nicol". vulga estanc popu!aríasim entre In gent 
de nit. del C8rrer de Sant Pau, 

En aquell moment, un ric nou de Irinca. amb 
aspecte indubtllble de poll reviscolat. entrà a l' cs
tanc. 

-Quins cis au tenen) - va dir. 
-Alemany. de ral. 
L'home va fer trincar li. la butxaca una colla de 

duros i, traient-ne un, va dir: 
-Donguïm un "Aguila Imperial", que en a

quest paíl hi ha una colla de gent que el fumen 
tot el que ell hi donenl 

El nou ric. no va dir geni .• inó un altre terml", 
no raire afalagador per la família, que no jutjem 
prudent estampar. 

En F.ntd.v.l.. que fin. llavor. ni .e l'havia r;l. i. 
rat. s hi va aco.tar. d ient-li: 

-Dispen.i. Benyor .. , 
-Què vol~ - féu l'altre en tó altaner, 
-Rel .. , l" • c' 3" que jo .óc un d·aqueIll.9' 
El poll revit.:eolat es va quedar tot astorat. men

tre' l' e~lr \quer .e'l. mirava. esperant que la COSI\ 

aniria r.lfe., 
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P~rò en'Manolo·· - com li diem el. que hi 
tenim franquesa - el va limitar a 8cabar dient; 

--Ara. que li preao no ho faci córrer! 
Una altra vesada. en F.ntd.v.1. cercava pi •. Va 

enlrar en un carrer lo«: i estret, on la porten, 
d'una de lel CL"!e. del dit carrer li va demanar qua. 
ranta duro. per un pi., pagament per endavant. 
un dipò.it. re. de criaturea. cap go •... La casa erll 
vella. bruta i estrela ... 

I ell. senle perdre l'humor: 
-Escolti I - digué li. la portera -. Per què em 

demana quaranta duro •• d'aqueal pis) Que hi 
han "eaballito,") 

Et immens, el no"re F.nld.v.!.1 

L'alcúrnia 

E N cert reeó de Barcelona. on, per vint-j-cinc 
p~te., deixen jugar al cau amb una noia ma

ca, e. van bar811ar l'altra tarda du~ menor •. 
-Què tantes pretenaion.1 - di¡ué una d'elle •. 

- AI cap d'avall, tu no eta més que la filla d'un 
bomber I 

-D'un caporal de bombeul - va insistir l'al
tra, que tens dubte donava molta importància 8 

la jerarquia -. D'un caporal de bombers! 

L'hortolà de Sant Boi 

NOTANT! 

EN el ball que la marquesa de Niudepel do
nava. er. el leu palau de la Barcelonete sur 
Mer, l'animació era extraordinària. 

Les parelles d'aficionats al diví art de Terpsí
corc. s'entregaven folle. al mé. grat dels plaeu. 

La marquesa. completament rodejada de pre
tendents i aduladors. no s'hi veia de cap ull i no 
donava l'abast per atendre degudament a tothom. 

En aquell moment. ja baltant avançat el ball, 
obtervà que acftbava d'entrar el leu antic amic de 
calaverades jovenil •. 

--On. va, prenda, tan de presaa 
.-FaI meu, no ho sé: el lloc no té importàacia 

per mi. Tant H m'eDdOll8 més amat com. .. 
avall. 

-Euent així, ja ens entendrem. 

-I doncs, .enyor comte. com se Iroba) Com 
marxa, tot plegat) No hi han novetats) 

-No pas per ara .• enyora marque8ll~. 
-Creiu! que ho celebro de debó. Si l'eapera. 

un moment, seré tota per vostè ... 
-Caram, tenyora marquesa I No digui aques

te. co.e .... Jft sab que amb un trOltet en tinc ben. 
bé prou 1... 

Raleta hvia 

AMOR CONJUGAL 

E L Knyor Pepet, un romàntic del segle pas-
181, al cap de mii any -le matrimom. tin
gué de compendre que havia fel el di.ba

rat més iran de tala la Kva vida. casant-se amb 
danya Lluísa, la seva impertinent i reganyosa. 
muller. 

Però, què hi farem I El mal e.tava ja fet i no 
tenia remei, i el senyor Pepet. impulaiu en totea 
les seves co.e .. s'entreià amb veritable deliri a 
la palli6 del. llibres i es pauava els diel tamat a 
la Kva ben proveïda biblioteca. 

Fin. que un jorn, donya Lluïsa, que es veu que 
s'havia llevat de bones, l'anà a trobar. 



LA TUIES _ ~ 

-Maridet meu... Sab. què voldria élser jo 
.ara), .. 

El senyor Pepet, que Iol. en veure a la seva cos
~"a ja el posava de mal humor. li contestà vio
lentament: 

-Què) 
-Voldria eueT llibre! 
El .enyor Pepet te la mirà tot cl!ltranyat, tement 

que .hagué. tornat ximple. 
-Llibre) Per què) 
-Veurà •... perquè el. home •• empre el. teniu 

.entre lea mani i ben obert. .•. 
-Ah, jai Donel. mira: jo voldria que tu fossis 

Un calendari. 
-Un calendari) 
-Si, perquè així. el podrin canviar cada any! 

Quimet Llarg 

ELS parea de la Taneta. pagesos de l'Empor
dà, a força de treball i d'estalvi •. havien 
arribat a arreplegar unes quantCI!I un.ote~ 

i esperaven que la Taneta. la seva filla. faria un 
bon casament amb al¡un hereu de la comarca. 
Però, el. pare. propOKn ... i la naluralc!llI. di.poaa 

-Jo voldria .. bet què diantre féu vOA.ltree: 
dues tot el dia!., 

-Què vola que fem? La feina que tu deixe. 
endarrerida. 

A cA la Taneta tenien un porqucirol q~e tot 
moix, moix, va començar a treballar el qüento fl 

l'innocenta xicota, í quan ela parea Ie'n varen a. 
donar, ja ni el combregar hi va arribar a tempi. 

No volgueu paa saber el dedori que e. va armaT 
en aquella caM. El pare ulava deaeaperat i e9 va 
tancar al corral amb el leductor, decidit a paaar.nt' 
els taps. 

-Vina aquí, pillastre. vina aquí, que t'haig de 
matar, Ja sabs què li hill fet, a la Tanet;¡, eh. -:li
gU9. ja ho sabs què li has fet ) 

-Jo) 
-Tu, tu, remaleït. però, no me la portaràs a 

vendre, aquesta. jo t'ho ben rejurol _ exclamà el 
pare, agafant un I8.maler, 

-I, què li he fet, jo) - replicà el ~~val, dia
pOlant·ae n burlar la primera embeslid'\. 

-Què li has fel) Una criatura, mala pècora. 
una criatura I 

-I b~, poller sí. que per Ja misèria que em do
neu. volíeu que li fel un garrinetl 
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UN HOME DESGRACIAT 

E
N Romeu coneixia toll el. procedi. 

ment. per ~eure dinen de la gent. 
HaVl8 acudit a tots el. ,¡,temes d~ 

manejar el aRbre, però cap no li havia do
nat tant bon relultat com el darrer truc 
inventat. 

Aquelt dia va .ortir de calft. di.po.at 
a donar un bon cop .1 aenyor Maristany, 
l'opulent financier, que mai no té un no 
per mn¡ú. 

Li cOltà molt, però a la fi ¡oglà fer-te 
rebre. 

_I donct. jove, què el porta per aquí ~ 
_ f!ou I. futura víctima, en veure', davant 
d'aquell xicot escanyolit. ple de taqu~';' 
amb un xamberg ple de pol. a I. mà i 
\mb una :xalina morada més tri.ta que un 
funeral de pobre. 

El "aabIiJta". amb In. veu trèmol. que 
tant ben eltudiada tenia. comen~à la seva 
patètica narració: 

-Sóc Brti,ta, senyor. però sóc l'home 
m~ dCIgracial de la tcna. L'!lI envICje. 
del. que valen menys que jo ,em tanquen 
totes les porte .. Ho he fet tot per (robar 
una plana. perquè jo sóc múaic. senyor, 
però r.\entrel lluito. em falta lo mél ele· 
meOlal per viure. Si voatè cm pogulé afa· 
vorir amb alguna quantitat ... Sóc tan des 
grnciat. aenyorl. .. 

-Bé. home. bé, no el desesperi - in· 
terrompé benévolament el banquer -. Br 
haurem de mirar que ... 

-Ah, lenyor, vostè éa la bondat en 
perIanal Gràcie., gràcie.l. .. 

_I. quin ¡nltru· 
Tlent laca) 

-!..'.:...b('e. I~nyor. 

-CaUlUU!l, carat-
.us ... Qui:m .Olt I En 
tri, hom.e, entri, pr'!
cw.ment jo hi 'Oc 
molt afic<onnt Pali: 
11;1 m~u eltudi, que enlll 
entretindrem una mica 
i tindré molt de gUI~ 
de .entir-Io. 

Quan en Romeu e, 
veié amb aqllell inltrument a la rnr. va començar 
a (er ganyotes i ge.te. estranyi. 

-No l'hi amaini, (riant la pella, jove, no .'hi 
amaIni. Toqui quallevol C083, 

-Ho veu, com li deia que IÓC l'home més des' 
araciat de Ja terra I - exclamà per fi en Romeu, 

-I això, per què) 

-Perquè, fini triant un ¡nltrument tant eltran,.. 
tinc la pega de què vOltè en t.ingui un a cual 

aà ~~n~ód:r:t::n~,~~ Ri!~:u:o~~~o~~m.~h~ :.;!!:; , 
va pal, 

Paquitu Paris. 



LA PICOR 

t77 o sol.m~nt Ja fam. la picor és també una 
¿ l '1)81. conc~nerll. I aqueUa tarda xafogosa 

de setembre. Ja senyora Engràcia tenia 
picor. Una picor terrible. una picor plena d'en
gúnics j de friçances. Una senyau picor, en una 

paraula. I. on Ja tenia, la picor, la senyora En. 
gràcia? Aquesta mena d. picors de les tardes XII

fogoses de setembre. no es ttmen m~!l qUe en un 
lloc. 1 és en aquest lloc, precisament, on Ja t"nia, 
la picor, la senyau Engràcia. Cal advertir que 
la senyora Engràcia volt,vlI cap als quaranta, 
era possflidora de tants mils duros com anys i 
que feia poc havia compTat un mllrlt: en Ricar
det Fontanals. 

En Ric.rdet Fontanals. aquella t;uda xalogo
sa de set('mbre. no tenia picor. Això passava 
moltes tardes. ; Ja senyora Engficia se'n deses
perava. I és que en Ricardet, amb els mils duros 
de la senyora Engràcia, havia comprat una xa
valet, més bonica que un matí de primavera. l 
com que l, xavaleta també tenia molta plcor i 

en feia tenir a n'en Rlcardet, resultava que co
mençaven a traUIT com uns desesperats i després 
en arribar ell a casa i trobar-se davant de la se
va voluminosa muller, ja no n'hi quedaven g.mes. 

Confessem que des de'l punt d'ovir de la se
nyor. Engricia, això no estava gens bé. Però no 
podem negar també una certa raó 8 n'en Ricar_ 
det. Cal ésser equlmims i sospesar ben bé els 
pròs i el contres de les coses. 

-Fa calor, veritat, aquesta tarda, Ricardet? 
- començà ella, ~r entaular diàleg 

-Si ... una miqueta". _ contestà ell vaga-
~nt. sense alçar els uns del dlar!' que estava 
llegint i pegant xuclada a la pipa, replena de 
tabac angMs. 

vant del silló on estava en Rlcard. I reprengué 
l'.tac: 

-Jo trobo que avui en fa més que els altres 
dies. Estic que cremo. Dec estar molt vermella, 
oi? 

-Què et diré, jo? Em sembl., que si fa o no 
fa ... Com una brau! 

Els primers mots els havia dit en Ricard en 
alçar la vista per damunt del diarl l mirar amb 
djsplic~ncia el rostre de donya EngrAda. Els 
darrers H lortiren S'eCS com un dispar, en tor
nar .. baixar la vista per rependre la lectura. 
Així, doltes, j. no cal explicar com estava usen
tada en el balanci donya Engràcia, ni la tragec
tòr!'a de la mirada d'en Rlcardet per anar del 
rostre d'ella al diari. 

-Vols dlr, que avul no en fa més que ahir? 
Silenci. 
-No trobes que cau com foc? 
Silenci. 

-Veritat que podr/em anar a pendre un bany? 
En Ricard no llegelx: ho fa veure, peró ru-

mia. Després de rumiar, compta dies. Després 
de comptar dies, troba que la senyora Engràcia 
ja t6 dret a dir que fa oslor. L'ho~. aixeca els 
ulls, deixa caure el diari damunt dels genolls, es 
treu la pipa dc la boca, es mira a la seva muller, 
sospira llargament l diu amb resignació 

-Trobo que tens ra6, amb això del bany. Ves, 
comença a treure l'edr~dó del JUt. 

LAURA BRUNET 

POR LEY DMNA I. p .... oh,. m .. t,. 
d~ la nostra dilecta 

col-Iaboradoro. LAURA BRUNET. La trobareu, 

mentre. en quedin. en el quiosc de l'AGUSTI. da

vant del carrer Nou, qui ha adquirit l'exdu .. iva 

de venda :-0--- : 30 cèntim. 

Una pausa. Ja és sabut que d.spr~s d'aques
ta pregUnta, els que escr!'vim hi posem una pau
sa. La senyora Engràcia també li va posar i ¡¡ixò 
li va permetre assentar-se ben rep.pada en el 
balancí, que estratègicament havia col-locat da- ______________ _ 
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-F...coIti'n, prend.: no neces&iten pas un a
prenent per ajudar-les? 

-El que notaltres neceNitem, no ét un apre
nent, tÏDÓ un meMre. 

ESPECIFlC MERA VELLOS 

C
~)M ,i l'hague .. in punxada amb una agulla. 

la .enyora Gertrudis no va fer mé. 'l.te: as
.entat-te a la diligència i el tornà .ot aJçl\r 

com una Retxa. 
-Així e. reventenin com una magrana I - VI\ 

cxclamar indignada. 
-Què li paaaa, donya Gertrudis:> - Vil pte

guntar-li el majoral, que catxaçudamc:nt anava 
carregant le. malde. de la formosa viat?'.:ra. 

-Jo què tél - barbotejà ella saltant rabioll8 
del carruatge -, Això, val ho deureu ..aberl Mi
reu, COIiJI m'he poaatl 

Efectivament: una enorme laca li havia deixat 
I. faldilla com un Sant Llàtzer. 

--Si almenYII. una volta .ec no dc:ixé. rastre! 
Què redimontri és aquetla mullena del fleien::> 

--Poc ho Ié. llenyara Gertrudis. A veure. 
El majoral e8Crutà detingudament aquell bé de 

Déu d'anques que sota la roba mullada e. fei~u 
mú tr'mptadore., i no sabent a què atribuir aque
lla e.tranya humitat, anà a mirar el .eient de la 
diligència i d'un recó en tragué una ampolla .1, .• -
tapada i mig buida. 

-Això é. algun viatger diBtret. que .ho haur.\ 
deixat l'altre viatge I 

-Però, de què é. aquesta ampolla ~ Deixeu
me-la veure, 

Un rètol central de I"etiqueta. indicava el con
tingut del Aaacó: "Cre<:e pelo", 

-Encara hi han beneit. que creuen en aqueJte. 
tonteries! - exclamA. la .enyora Gertrudis. pu
jant de nou al carrutge i cercant seient en un 'litre 
lloc, 

El majoral, dea de baix. ,e la quedà mirant 
com un ensa. Ella .·havia acomodat en un angle 
de la diligència i, amb la faldilla recullida, ea mi· 
rava l'enorme taca, penaant la manera com po
dria fer-la del8parèixer. Quan .'adonà de racti· 
tut contemplativa del majoral. li preguntà tota e.
tranyada: 

-Què vos ha agafat. ara~ Què mireu, d'aquell
ta manera~ 

I l'home, amb una veu petita, petita, que qua
si no se'l .entia i amb el. ulls clavats en un punt 
fixe, mormolà entre denti: 

-Sab, .enyora Gertrudis, que em .embla que 
la medicina aque.ta ja ha començat a fer l' efecte ~ 

La viatgera e. tornà roja com una rosella i .om· 
rigué d'una manera indefinida, mentres al majoral 
el. ull. li començaven a fer pampallugue •. 

Falet de Manl"CM 

-El secretari que demana, és per vostè, se
nora? 

-Ja veurà, tegon. com .'ho miri: é. per aju
dar al meu mant, sab? 
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LA DONA CONSTAr.;T 

E S diu donya Micaela -

nom de folletó i viu en un 
esplèndid principal del 

carrer de Balmes. Als trenta anys 

va quedar-se vídua, amb una 

fortuna considerable, un magnífic 

ftuto i vint mil peles en joies_ 

Compta entre les seves rela

cions lo milloret de Barcelona i 

freqüenta el. "abonos" del "No

vetats" i de "Romea" i els té. del 

"Ritz" i le. partides de polo. 

--Es molt bona, donya Micae

laI _ deia ra1tre dia una amiga 

seva, en certa reunió, 

--Sí I - va respondre una al

tra -, I molt constantl 

-Per què ho dius. Eather} 

-Perquè encara conserva el 
mateix amant que abans de ca.sar

se amb el seu difunt marit ... 

Tit HeUa 

-Té, avui que venia decidida a dir-li que li, 
.'ha adormit com un IÒC, HaW'é de delpertar-Io 
i després fer-me jo )'adonnida, perquè així no 
hauré de tomar-me vermell .. 

TOT ES POT ARREGLAR 

L A pobre Margot, prou hi posava tota la .e
va ciènc:ia, que no era pas poca, per fer 
content i animar al .enyor Colom, però a

que.t, cada vegada estava més fred i ni afalaiS 
ni carícies hi valien. 

-Però, què et pa ... , nano} _ li va preguntar 
ella, tota empipada. 

-Noia, no sé què dir-t'hi, però la materialitat 
d'aquest acte no em produeix cap sensació. En 
recordar-me que després t'haig de pagar, com .i 
tu fouis una mercaderia, no hi ha manera de fer
me posar "content", 

-Però, fillet meu, haver-ho dit. i ja e.taríem 
lle.to.1 

--Què vol. dir} 
--Que em pagui. per endavant. i tot e.tarlt. ar-

reglat ... 

C. A. Sador 

UNA AFIRMACIO 

E NLluís i el seu amic Albert, estan assentats 
en una taula del Lyon d'Or, i a la taula del 

COMat se'ls e.tan mirant duel xarmantes 
francesetes, 

En Lluí. té un cabell ri ..... t, que és la deaeapera
c:ió de let dames. Una de le. francesetea. diu a 
l'altra: 

-Vols dir que és natural, aquest riual} 
En Lluís ho ha sentit. Deixa passar uns mo

ments i s'aixeca, com si anés a senlar-se a la taula 
de les francetetes, però en ésser prop d'elles. es 
limita a dir, molt baixet i fent un geste molt difí
cil d'explicar: 

-Tan natural com aquest, senyoreta, 
l, sense afegir paraula, torna a la seva taula. 

Petit CriIJ 
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UN J4INER-ÇAPADOR 

t7l NA VA ~n 1. plataforma davanter. d'un 
;;/1 24. una esplèndida matrona cr .. nques de. 

bord.nu j pitrera movedissa com les ones 
de 1. platja. 

Darrera seu, un minyó l'havia encaizada com 
si el .seu cos fos el contramotlle del d'ella, i l' .... 
pretavll d'una maner. despietfldll. 

La nJ.trona, que es veu que er. d'un tarannà 
molt pacific. es tirA disslmuJ.d.~nt vers el jo
vinet} i mormolà baix-baixet. que quasi no se J. 
sentia: 

-El cartutxo, ¡a està, jove; .ra, només cal que 
encengui Ja metxa! .. 

Aquest nlllaero hil PUtat per 

III ceasarD lIoycmllO.1I 

-Creu-me, no Ii¡w tonta: et cues amb mi i 
no et faltarà rea. 

-Sí, ja té quo teniu una bons patacona, però ... 

-Mira, nen ... i et bellugues ftO farem res. 
-I ara! Tu.i que eU ben .1 rev& del • .ttte.. 

IiiIHilIIlEiIL 

PUNTS D'OVIR 

O FELIA, vint·i-cinc anys, j t!J seu marit. 
cinquanta sis, passen J'istiu a Ja seva tor
reta d'Argentona. 

EJJa, abocada a la finestra, contempla el cel es
treJJ.t i Ja Duna plena i magnflica, penjada en t!l 
blau dels núvols. Ell, sentat prop de la taula. 
Oegei.x el diJlri i branda el cap despreciativa
ment. 

Un paz~s, un ciclop terrassA. s'apropa li la pa
red del j.rdl que d6na sotil mateix de la line$íra 
on està Of~Jja i, catxaçut i cerlmoni6s. tot xlu
laot una canç6 indefinible. descorda uns botoQ.f 
i un remoreiz de cllscMi. trenca el sllenci august 
d'aquen nocturn platxcrl6s ... 

el marit , tot l/egint i brandant el cap: .... .. . 
-Mare de Déu. quines ~squineses es veuen 

en aque.'>t m6n! Sembla mentida! No trobes, 
noia? 

Ell., tota somnios. i bon xic excitada: 
-Què vols que et diga. jo, pobra de mi? A,.xò 

st!l{ons el punt d'ovir de cada u! 
--El, vol. veure? 

fi~·c':''''':&ci,!.~f9ii1fi;ii.~~ 

J 



ALERTA, MINYONSI 

En .qufllta S~cci6 hi publicar~m tots els CONTES 
que .~'ns envI7n propi, d'iuer contats a I~s velle. 
.. acro.e. di qulnn .n7s per amunt i que IIJ~u;n di~
ni' d'ésser Nn.cut. pel. b.ui/.ius I~ctor. d. LA 
TUIIlS. D'.qu~.r. conte., ~" premi.r~m un c.d. 
D6m~ro, .mb t. r~sp~ct.ble quutit.t d~ "deu pe
,~,,', cobTlbl.a en t. nonr. Adm;n/.tTlcl6 o per 
cir po.rl1 .1. que vi.quin lora de S.ree/o"., A/~,... 
t., done., i .prersr r'pltl 

EL NEN PRECOÇ 

L ~::;i:::aíe:scous: l7o~:c~0~ala~:=~·:ii~u~~ 
no e. luanyi molt b~ la vida en el Banc on 

e.tA ern.pleada, No, la aeva deslrAcia és d'una altra 
mena. Conslatei,. en que no sab dir que no a ca¡¡ 
jove que se li apropi. Si és roa, perqu~ és ro., li 
és brú, perqu~ és brú, si és alt, perqu~ és alt, i sl 
6s baill:, perqul: h bai". tot, sembla que ell hi ha
cin fet a la mida, Ja compendreu que anant per Il

quell clmf tant sembrat d·obltacle., un dia o altre 
havia d'enllOpelar I fer-Ie mal. 

Com de fet: encara no fa tres mUOII que va te 
nlr un marrec viu com una centella. Tant a¡"erit h 
el nanu, que aqueat dia la Marineta deia a les 1(" 

vel companyes d'oficina: 
-Sabeu el Jordiet? Ja diu papà ... 
I la Carme la, un HC de malícia més lletja que 

un pecat, va preluntar_li, amb certa cantarella: 
-I a qui ho diu, a quiL 

B. O. Tbones 

FEINA DESCANSADA 

sevel ordr .. , perb, em des.pedei"o. 
-I donca, LluiseU 
-Es una feina molt petada per a mi, i he fet un 

altre determini. 
-B~, noi: com. vul'ui .... 
I en Lluint le'n va anar de ca ... del .enyor Rare-

CII, flbrica de panyoa de Terr .... i "del paia", deia 
el r~ol. 

Pasuren dos meso. i una nit eJ senyor R.feca. 
trobA en Lluiset al "Llon d'Or". Perb, quina dife· 
r~ncia, senyor. I 

Anava amb un trajo cenyit, tot riçat I amb una 
americana amb tavelle. i els Ilavia i les uUere. pin. 
tade •. Una preciositat per a un aparador. 

-D'on surts, Lluïu-t? Qul: tall 
-SL. doncs, miri ... anant tirant de la. rifeta ... 
-I, quina feina fasl 
-Si ... ja veurl ... una feina molt desc.n .. d .... 
_Tan poc ha. de treballar? 
-Miri .i hai, de treballar poc - dicu6 en Llul

.et po.ant el. ull. en blanc, que em manyo la .. Ida 
sense moure'm del Uit ... 

PERDO CONDICIONAT 

L Aci~lu:.~::~::~-i-:::i~n¿';, m:::n:i r;~:~;c la;~ 
totes let mir.du del. mascle. del seu barri. 

C .. ada de poc amb un tenedor de llibres que qua
.i li doblava l'edat, tots el. homes s'hi veien amb 
cor. Quan ella sortia de casa r.eva per anar a mer· 
cat, amb el aeu davantalet, la .eva faldilleta aju,," 
tada com una pell i la seVa bruseta transp.nmt conl 
un tel de ceba, no hi havia cap home que no se I. 
miréa amb ulli de perdicot ni cap "corrido" que 
no li dilUh alluna barbaritat a cau d·orella. Se 
n·havi. sentides de totu. Que li aixb ... Que .i aUb. 
Perb la Lluiseta tirava avan, sense fer cas de nin
cu. Un dia que entrl a la farmlcia a comprar pu
tille. de loma, el dependent, Que feia 4iM que dor. 
mia amb ell. de membria, li va fer les proposi
cions prbpies del CII, perb ella, .mb tot i que el 
,,¡cot li acr.dava força, es va re.istir herbicament 



-----------------= 
-------~=~--- - - -- .~ .. ~ .. 

Iimitant'le a dei.ur-Ii (Uanyar la vida amb els dà. 
til .. 

De. d'aquell dia, el practicant no la va deill!l.r 
ni a Iol ni a ombra. i per fi, una tard. va lo,r.r 
que acc:cjlth Un berenar cn una ¡Iorieta de Mont. 
j uic. Pere} li l'hora de la veritat, la Lluí.eta cs v;;¡ 
lIe,ar rodonament • complaure a l'estudiant. 

-El inútil, Ramon, no insi,teilli,. perquè p~" 
res del món f.lt.rE al meu marit. 

--Però, dona. no .i(Ui. eaquerpa. Una micO!; 
mic .... 

-Ni una mica. ni et'ni. Prou he fet, arribant on 
be arribat ... 

El pr.tliunt callà com .i e, confonnh. però un 
moment que veié distreta a la cu.deta, l i tirà un 
narcòtic lua\1 dina del lot, i moments despréJ la 
Llui.eta, perduda l'Cima, no oferia ja la més pe 
tita resiltència. 

En Ramon ,'aprofità de valent, i ,!uan ella va 
tornar en lli. va compendre que els feh l'havien 
con,umat, 

-Hal e.tat un mi,erable _ li di&"U~ ella, aixe 
c.ant-Ie amb di¡nitat i dilpannt_sc a marxar, 

Perdone'm, perdone'rr" Lluïsa! No padia m~!I. 
creu,me que no podia mh! 

-E.ti b~, et perdono, però .amb una condici6, 
,Mam el que vul¡uil, Lluíleta, 

-Senzillament; ja que la cosa no t~ rem~i, m'ha, 
de prometre que una altra vecada no m'adormiri~ 

D/d. Roth 

OBS1:RVACIO PRECISA 

L ~ lenyora Madrona i el lenyor Siltacl, n?u 
riu de la darrera fornada, a6n mh lletJo\! 
que feta d'encàrrec, No poden nerar la seva 

procedència de tavernerl del carrer Mh Baix. 
Una tarda, tot prenent el te, la senyora Madrona 

diu, en una reuni6 ariltocrAtica: 
-10 euic .e¡ura que el meu marit m'és comple_ 

tament firlel, però li labEl que CI ruta els dinen 
amb aqueltel donotel U,cill i en¡anyant_me misl"_ 
rablemtnt, em venjaria, valent-me de lel .evCl ma. 
teixCl armel i enianyant-Io amb el primer que se'm 
pol~. al davant, 

L'Iaabeleta, una rOlsa d'ulls blaul i faldiUa cur_ 
ta fini a mitja cuixa, CI mira detin¡udament a la 
senyora Ma-1ro~ deixa la taça de te damunt de 
la tauleta, el rJeixa caure contra el relpamer de la 
cadira i exclama, Ueulerament picardiosa: 

-Seria ·errible, danya Madrona! Entre vostè I 
ell, .arruinarien en quatre diul 

ja populan a tot el m6n. Però l'home sembla com 
li no cSlh convençut del lot, com li temés ha-
ver-Ie equ ivocat, 

En direcci6 contrAria, veu venir un descarre¡a_ 
dar del moU, d·aqueU. que ai anellin a Nord Amè_ 
rica ja tindrien la fortuna feta com a boxadora, 1 

el milter l'atura molt arn..blement ¡ 
"--Oi¡a olt~, boen cabal- Iero, olté ler tan ama_ 

bi1bimo de decirme dónde ealar el Paralelo? Yo 
delear ver papula .. vía y IIdmirarme," 

El delcarre¡ador le'l quedà mirant de través, pe
Cà xuclada a reacanya_pitl, ucup de ¡aireU i o
brint li blinda i banda ell leul braços de ciclop, 
contelta, senyal.:ant tOl el leu voltant: 

-1 això, que buna m .. això? 

Urbà 11 

LA MINYONA NOVA 

L ~ ~a~:;l:ta~i C~II b~i::;o~e u~:a~~~;;~~;:d:";; 
pomtf, i com ja fa de luponr, no hi va apen

dre a lervir ¡aire ariltocràticament. Però poc 
templ delPrb va poder pescar una casa de Iu mi. 
llora de Barcelona, i la noia la va arreple¡ar sense 
penlar_llli ¡ena. Li donaven vuit duros mb, la 
veltien, la calçaven i no tenia altra obli¡aci6 quc 
cuidar de la lenyora, ja que er,¡ la leVa cambrera 
particular, 

L'endemà d'entrar B lervir a la nova can, la Ma
neleta, cap .1111 li lel onze, entri a les habitacion, 
de la lenyorela i començà a apartar eltora i corti, 
naleel, per deixar pUlar la llum, Despréa l'en, 
dindi. l'alcovA i l'apropi al llit per delpertar a la 
.eva meltre .... 

Quan la lenyora la vei~ plantada davant del ll it, 
va cobrir d'una revolada al seu marit, que al leu 
:ollat dormia com un an¡elet de Murillo, enser.yant 

10 b6 I millor que poden ensenyar ela senyors. 
-1 ara, Manolital - exclamà, indicnada, la .e

nyora - . Com 61, que l'ha atrevit a entrar sen,e 
demanar perml.? 

1 la Manela, acoltumada a lel maneres adquiri_ 
del a US.l. la Mar¡ot, contestà. amb tal el desen
rada: 

-Dilpensi, senyoreta, però no sabia Que aquesta 
nit ha¡uéJ fet sortl 

(!f1OJf~ p~r"li#l , ... r ,,4..,~1'O pou", 

UN H OME EMPI PAT 

UNA. ADREÇA Dt:mant:u a tots t:1s quioscs: 

M l:;,TER Badd Hock, amb la ¡uia a la mà., ca 
mina lentament per l-a¡opJe vorera del P: 
r.. Con a b)r. tnristl, oJ.;r.erva els abi_ 

¡{arrat. edifiCI' I mít¡cl barraques que ¡wui 16n 

f\'VENTURf\S Gf\Lf\NTES 
del libat. CI\SIINO'ilIlS 

D o. volum. fI -Iustrats: '" pte •• 



OFERTA CONDICIONADA 

E N Rafelct Riudoma. viatj"nt de via nueta, 
la via eltreta era preeinment la .eva e.
pecialitat. el va quedar com un ensa en 

veure entrar a la fonda a una luperba Jona d'una 
trentena. d'any., que Iol. de mirar-la ja feia vl!nir 
vèrt..ig. En tot el dia no se la va poguer treure del 
pen.ament i quan a la nit s'en'!"rà de q~è li ha_ 
vien donat el quarto del costat del acu, ~reia tor
nar-Ie boia d'alegria. 

Ra6 que tenia. per xo, l'homenet. Com qtl~ do
nava la calualitat de què entre quarto i quarto hi 
havia una porta i de què en aquelta porta hi ha
via un pany. en Rafel ja va veure de seguida que 
dilfrularia de bonea vi.te •. 

I tal com ho va penlaT, va ésser. 
En retirar-se cada u a la seva habitació. en Ra

felet ea va enganIar al focat i ja no en tragué l'ull 
ni per re.pirar. 

--Quina donal - va cId.mM, així que va co 
mençar a di.frutar del panorama -. Donaria ... 
donaria vint duros per obtenir-Iai 

I darrera de les exclamaciOllJl, venien altra ve
¡ada lel meravellotel exhibicionL 

--Quina donal... Què vint duro.. quaranta, 
cinquanta. sei:unta. el. que vol~é. li donaria I 

I altra vellada racció de bones vi.te., i altra ve
gada un se¡uit d' ell:clamacionl internes ponderant 
les formoaou de la veïna. 

-Quina donal Ni que em demanés cent dural, 
diria que no. Encara que fOlWn dOI cent. i fini 
tre .... tre .... 

En Rafelet, de cop, ea quedà lenle paraula, 

LA TUIES - IJ 

Semblava com li estés extuiat. Mirava, mirava. 
pel forat del pany, 

Despré .. un xic laç, un xic aixafat. tomà a mi
rar, i anant-Ie'n amb di.plicència cap al llit. _ 
digué mentalment: 

-Bé: teionl el què demané .. m'hi pensaria.. 
per xo, 

Un manresà 

RAOSUPREMA 

QUAN, ncabada In reprelentació, la LiJí en
trà al scu quartet, tenia els ulli vermell. i 
inAatl com .i aortíl d'un combat de boxa, 

-Què t'ha pagat, Lili? - li preguntà, tota 
enguniada, la Fifí, una bona companya de fadi
Rue., 

-Acabo de renyir amb el meu protector r-1.e 
T erraaaa i e.tic deselperada, 

-Bé, dona, no t'ho prenguis aill:ís, Troho que 
no val pas tant la pena, aquell carcama!. 

-Ai, Fai. li tu et trobessis en el meu CR', no 
parlaries així I 

-Tant te re.imavel? 
-No, dona, no, .i él que demà pass!\! em venç 

el lloguer. i no hi ha temps de trobar un altre '"pa
aano'", 

L. A. Punta d'Or 

-Sembla que I. senyoreta està molt contenta. 
--Sí, noia, això de l'EROTYL ha fet: tornar de 
mort a vid. al senyor Ramonet. 

I E t I éo.1 p,oducte ...... ro "V 'P'" comba ..... fi~ eaçment la JMPO
, TENCIA i la NEURASTENIA. per crltnI. 

ques i rebel. que ai¡an a tot altre tractameDt 

, Venda a l'en¡rbl i detall: Alt d. SaJJt Pere, SD. 
I.rmjci. del Doctor W. DUT'R8M. Barce/otJa 
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dfn". pOCI mesnl despub d' inau
aural'n I actual lncal, d"on va pa,
sar a "La Buena Sombra", llavors 
explotada per la mateixa empre ... 

Y .. i èl cosa de que el recordin 
ela que ja eltiln consa,r.tl 
deIa temps llunyans en qu6 eren 
parlant vul,arment, soldatl, 

rl"Ñ C .. imir Girllt col_llbora a "La r .. -Noche", 

Lle¡ireu e'll $ 111 ".15 articles 
amb cura i interh Iran 
perque no ens queda cap dupte: 
de b~na fU:lta ho seràn. questa temporada. Se'lJ hi ha unit els entorns del Pont del Mico, i no 

l'Alexandre Nolla, cn lub.tituei6 ~"!em una altr. co.a, perqu~ elcrl
del plorat Tormo, que emplmarl bim davant del "botonu" de la re-

d~~~ d~~,::::e~~e~lle~~¡~ ~~;r.~i .~~ daÉ~\'~:e:s.:n:';~a~~:'~: en Sa- S'HA t~~nat u obrir el "Moulln 
tiata. mi, que "haec que ac VI y 'l'uelve", ,Ro.Ui~. Ara hI fan eabartt, te-

Aquelt any, en Santpere I en Ber_ en Piera, que repcteiJ: el "caso", mnt-hl XLcotes tan :ecomanable~ 
.~. tenen en carter. una ml d'o- que is un "CI.O de rabia", com ai com la Fuentes, la Suner, la Ferra 
bru up.terrant." d'in Lambert EI_ jo&,uh al act i mil'. en S.,I, qv.e L una colla mb. 
caler, rAmichatlS, en Capdevila, en tampoc utl content", All{ u b,Ua el xarleston, 
Portu ... ch, en LlueUe., en Card6 i Mire de Diu, quin .. f.rei,I ea deltlpa molt xampany, 
una colla mh, lenlc comptar Iu Si no canvien lel cOlel. i li han calen el pot, 
traduccionl del frand. i de l'.le- al pn que ara porten., rer barrila all relervats. 
many. mis valdrl hlu futboll.t. 

I a mis de tant. vodevilJ. que comerciant o banquer. 
en S,ntpere i en Ber,ia. ' ' 'L ' 

::::t~ ~~ud~~bif¡tl, JA està decid~d: Oia desaparici6 A d: ~,~·:;.m¿;~r!:' ;~xnò, P:' ~~:~~~ 
del celeberrim "Pont del Mico". letmA!"""l, h molt ¡ft.tere.an~, i f:1 

Pobre Pont del Mico! Duprh pel això que, portatl pel nOltre de-° ° O d' haver a,ullntlt la capa d. tlll;te. ~I, de veure el que era, enl h, tl-
A L "Cine Barcelon~" projecten ~~~~ac~6~'orseOnP~~i~:'~r~or:e~: ~!~et~~r a cutar la pela d'unll cer-

una pel-licula, tltollda; "El nalleta d'aprenent., utudlante, «Ie- "La vinl'uda d'en rròfol", is u~ 
triunfo de lli, lardma". pendentl i botonell On an.irln. li pllça que elti bi, .entra Ulcilmcnt.1 

Em .embla Que aquetl nom em no tenen calen per llO¡¡1IIr una. cam- d6na molt CUit. Auti ell:l hn va dir 
sona. No lerl Pal al,ún d·Quell. VO_ bra? una xicota que hi lurt, 
devll, que feien al m,ateix local deu Senyor Lerroux: a vo't~ que li Que li faci bon profit. 
a!ly, enrera, qunn hi remenava lel :lobr. tan de terrenya la 'ICa,. del senle arribar_la. enfitar, 
t:lreru el pnbre Ferrin Bayè:l? Pueblo", nn hi pndria poNr un meu que .in6, la llevadora, 

~i portar.i la xicnta blée ecnnòmic per a parelles necel- In .entirà ,emec.r. 
velan qu! 11 semblsri, litades? 

~~f :!lab:,n r!,i~ ~iirl~ntenl molt pe~e~íato~; e~ct;e~~~a~àtic 
i durfa molts adepta 
cap al partit radicl1. 

D I~.SA~TE que" v6, .'ina~,ura o J n 

nro~ .:~:~ ~oh:c~~~n·I~lr~~P!~I~:~~ l. ~u~ie;ac:a ~rr~~r~~n~nin~~r;~~ 
c~n, l ,III hi veurem, le,on. en~ ha tatiu velpertt, diu que .... debutar 
dIt una persona qUil! en sap 1:1. pTlma, aJ "DorE", 
el. ballarinl mês ele,antl de Barce- Que enl perdnni, perb ai u r.r •• 
10-. relx al seu debut a ICI t&AlCl, ja 

Desempenyarem la roba que l'altre no ena ¡ntereu, te mnlt 
de les ltan solemnitat. poca memoria. 
i di.sabte hi anirem La Ser6s va debutar, obrint telò 
<ontentl i molt en,relcatll, i cantant l' "Ay Ram6n" a I" uE_ 

IlngJneJ - AlorJla 
Rpnquet. 

Vllloda: 
SEGALA i FARKACIES 



IDEAL ~EUBLÉE 
Tel&fono 1186 A. PANYERIES SALMERON 

E.pléndidu babitac:iooes con todo el confort 
a:aodet'DO : c-rto d. baño : Servicio • todu 

bona 

Eot.I.w... ... 70 "... 100 

CARR~R SALMERON. 13 e I N J OL. 3 : (Junto PI. Teatro) 

CABRES .:,;::-,,:. 
Pa .... ....a. eom ......... 
... 01 Dop._1o 
LOTION LADIL 
er- la trob.rea ... 
DOS PE5SETE5. 0\ 

e.1II1 li 11.11. '.' 5. film LI 

BLENORRACIA 
fItlOSTATmHISTITfSoP'LUJOS 

SE LLOS 
BRIZAN 

SARNA (RONYA \ PURGACIONES J:S1'ABLZCIIIIENTOS DZ 
HIGIE1r~ Y BELLZZA 

BAROS ROMANOS ......... _ ..... 
ou . ' " RITO CABALLERO 

C- iIo rJUo\t, .. I 
_d·.....-IfI<o 

BARCELONA 

CRAJEAS AUSTl .. ~~---- .... "n-.. e_-
Primera , 6Jdca cua en Ka
pd.a de birloDe m04e,... 

~
ntada a todo confort - -

• de bi,l.ne 7 beIlea. ac/alda d. __ ic/.eI .. 
ABIBRTO DIA Y NOCRE 
_ CoAtl. A •• ho. 11 , 1. -unit. Itl1l~ IU m,u, U-Bmll1 11 

¡¡no mas iD,ecciones!! "no liS molesti.s!! 
Cm .. "",_ d. S I F I L I S cr6.i ... borlNli,.,i •• puad •• 

cwarse sill ur Dot.d. ni ~nJermed.d, con los 

Comprlmldos IIBERT 
Oeacubrimicnto reciente y sca .. cionat, de.tinado a revolucionar 

mundo médico y la tenpéutica. fl mú enérgieo depurativo de 
Ja .anare. 

LA CAJA DE 60 COMPRIMIDOS: PTAS. 7'60 

I. " •• ta: F"'.H/u: Sur;_, Pi .... Sa"'. An., I. - Tur4., Cirm.,.. , •• 
- S.,aJ4. R..lJDbl. d. 'u Flor ... l4, etc. . 



~ ..,..al No apnI:i t-t, que el -....o • deabocaràt 
--No .-.- por, home, DO tiaaueu por, .. ili hi eaIic acottumada, a domar animals d .. -, 


	tuies_a1926m10d7n158_0001.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0002.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0003.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0004.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0005.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0006.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0007.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0008.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0009.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0010.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0011.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0012.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0013.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0014.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0015.pdf
	tuies_a1926m10d7n158_0016.pdf

