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PO ESIA F IN"A. 

Elta aemana, el ,randí- De elte hermOlo rOlal 
limo mandíbula de Rufa,· cogf ufano una ro ... 
ta no nOI ha enviado IU tan fina y espiritual, 
acostumbr.do articulo. tan frag.nte y hermola. 
No .. bemOI li le ha per- que es mi luefl.o ideat. 
dido como Elthez o li se Por eso amigos OI di,o 
ba ido a hacer .. ¡ud a al· que felices IaI hor .. vall 
l'una casa de sombrerol. [. pa .. r 
En lu,ar de IU crónic~, y vuestrOI lueños mb 
que de tan crÓnic. vamOI [r¡ueridol 
a luprimirla el di. que al IOl vail todol a reatinr 
Amo Ie eructe. publica- li venll al "Rosal" a bal-
mOl CItO' verao., que he· [lar." 

deo~i~~I~o ~~i~da~rd~rb.i~ Emwlionados buta el 
le del Pueblo Seco, co' cabo de arriba ante tanU 
ooeid. por "El Ro .. ¡", inspiración. p.r. hacer ¡a 
por eltar litu.ada en la competencia. "El Ro .. I" 
caUc del miuno nombre: .e ofreu colaboración en 

"La Retaguardia" a So-
"Ro ... tiene el ro .. l, da. Aldape. a "El Pr~-

ro ... y beU .. violeta.. feta Elial" y al red.ctor 
de beUua y perfume t.t, de 101 anunciol en verso 
que, cautivo el poeta, del le,himo "Licor del 

;";,';;;';.d¡.<&~";;;"_""iidiii".··ïi'·"'_po~~~~. __ 

NOT AS FUTB OLERAS 
Podemol .firmar ro

tundamente que no e. 
cierta la elpecie que le 
bab{. echado • volar, 10-
bre una pOlible fUlión 
entre el &.paftol y el 
B.rcelona. Oana. de mano 
dan,uear que tienen cier
nen clerto. reporterOI. ... 

T ampoco le ha confir
mado la GOUcla de que La 
R iva ba,a compr.do el 
torin de la Bar .. loneta 
para fundar aUl una .a.
cur .. l de "La Mani¡u.a 
Deportiv.... SI parece, 
en cambio. confirmane, 
el rumor que ha circula
do 6ltimamente de que eD 

~e~amr D~e i::'~l d:~ 
efectuarln cate ver.no 
'Varia. eah ibicionel de
porti· ..... entre eUaI. al,u
llU carrer •• de .. co •. 

Con motivo del caso 
Piera, hemo. tenido oca
aión de conver .. r con Dn 

directivo de nueltro pri. 
mer club de futbol, quien 
nOI ha confirmado que a 
fin de contrarrestar I. 
corriente de profe.ionalil_ 
mo que le inicia en el ba· 
lompif, 10c.l. el Barcelo
na importari durante la 
próaima tempor.da un j •. 
ponh, un ne,ro de la J •• 
maica y UD afamado plel 
roja que el un eJ:celente 
delantero centro. Elta
mol legurOI de que la 
afición v. a vf,rselol de 
todo. colore •. 

Con motivo del "cal(. 
Pier.". le recordab. en 
IOl clrculol futbolIsticol 
de nuestra ciud.d, Que 
durante el pasado carn· 
peonato haM. ocurrido 
con Alcintara Ull calO 
parecido. 

Ya dijimol nOlotro. y 
con eUo .e demuelltra que 
.. bemol la prima n:b 
que M.lfe rrer, T rabal y 
Guardiola C.rdell.ch. Ilue 
al casane, Paulino Uena· 

ri. el "Barcelonl" de 10s.1 "Malestru¡a F. C." 
"all1!;nt.rillal" por f.lt. de "mediol". 

Según noticial que re· 
cibimOI de Maleltru,a 
(]Tarra¡on. de Enmedio) 
h. ocurrido un C&lO de 
desc.rado profeaionalil
mo en aquella población. 

LOI mediol del primer 
team del club 10c.l, le
ftorel Sab.tot y Pallanga. 
han deaert.do del Club 
porque pedl.n cien durol 
c.da me •• dormir con se· 
flor. dOI ¡olpel c.da lC
mana y un parlido de be
neficio. 

Como la adminiltr.· 
ción de los fondot del 
Club era una eapecie de 
Ca.. el Ancho. por no 
decir otr. cou, y no h.
bla paliSl, tuvieron que 
bacene el longui y dej.r 
march.r a IOl dOI ju,a· 
dorel. 

"Ls Mandsng. nepor
tiv .... en IU editor ial del 
lunea. publica un Ia.elto 
. ugurando ,randel fr.ca· 

Próaimamente .p.rece. 
ri en Barcelona un nuevo 
rotativo • deportivo _ re. 
constructivo. cuyo Iem. 
aeri: "Jo tambf, en vull", 

Dada la nobleza de IU 
programa y la indi~cuti_ 
Me aolvencia moral y r ... 
conocidad habilidad pro. 
fesional de IOl ¡¡ultradOI 
crlticol y .rticuliltas que 
componen IU cuerpo de 
redacci6n, no vadlamo. 
en afirmar que dicho ro
tativo vendri a llenar un 
vado que le dej.ba sen. 
tir desde lad. much!) 
tiempo en el hradio de 
la prenIa dedicada a I. 
cultura fisica. (N-Jt3: ro 
coofundir el estadio de la 
prenu con el esrad:., de 
Montjuich, que aun hay 
cI .. es. El de MClntjuich 
elti hecbo de adoquinel. 
y podria sentine molel· 
tado.) 
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Barcelona, 22 d'abril de 1926 

D'un bell llibre 

HAN llegit "Servitud", la darrera navei-la d'en 
Puig i F errater) No) Gà.stin-se les quatre pe

Ies. Ara no creguin que anem per col-local-s'hi la 
ga.etilla. Que consti que no cobrem comissió de la 
venda i que ni hem rebut l'exemplar amb dedica
tòria. Però el llibre eatà bé, i això éa prou per • 
-que el recomanem com a COM de confiança. 

Méa que novel.la, éti un pamflet que en forma 
de cMapulta, llençà en Puig amb la lleva ploma 
vigoroaa contra l'en.apiment i lea intriguea de cer· 
ta part, per deagràcia mok import.nt, de la prem· 
sa diària barcelonina. Què boniquea .6n. per no 
citar-ne d'altre .. Iea ellCenea entre elllenyor Roda
lina i el llenyor Eatop •• ca-director. de "La Llan· 
lern .... aeg.nt-.e mutuament l'herb.1 Quin vigo
l'óa ree.liame té la figura del propietari, arruinllt 
per la IleV. mi.èria moral entre mig del mar dau
rat deIa lleua milions' 

Tal volta, per élller novel.la complerta hi mano 
ca, enll8çad •• mb aquell. epi.adis hi.tòrics de In 
Barcelona abandonada 1\\ furOT de l'ambició. una 
petita hiatòri8 d·amor. Què bonic hauria pogut 
é'ler l'idili d'una joveneta. empleada 8 la secció 

d'caqueJel mortuòries. amb un dependent de l'ad· 
mini.traci61 No trobeu que. entre aquell ambier.t 
de baixa reneunia i de repugnant ecoisme, la no
ta .entimcnlal hauria catat bellament col-Iocada ~ 

L'Andreu Rojal •. protagonista d'aquelles me
mòriet. no ho ha fet així. i quan no ho ha fet. 
é. que tenia les seves raoni. I tal volta sigui una 
d'aquestes. el que l'ambient de "La Llanterna" 
fai tan envilit i corromput que no hi po:;ués crèi
xef I. Aor embaumada de l'11m or. 

La vivor de cerla gent 

I j;~i~le;::I~n; ~~~q~::~:8;~;i:;iS::e~e~i:~it:~ 
que en té la gent, donarà idea aquella anècdota. 
rigorosament hillòrica. i quin protagonista. encarl\ 
que veterà. é. viu i ben viu. i que Déu ent el con
aervi molta any •. 

L'aludit company era lIavon corresponMl d'un 
import.nt periòdic madrileny. Certa nit. en que 
l'home, amb la conferència. I. mà, estava espe
rant, a la Central de Telèfon .. que li truqueuin 
des de 18 "Villa y Corte". ae li aco.tà un senyor 
molt ben ve.it i amb ela diu plen. de brillants. i 
li digué: 

-Perdoni. aenyor. Voatè éa el correaponsal de 
tal periòdic de Madrid .!lo Barcelona. veritaH 

--Si, aen\ . Per a .erv1r-lo.,. Què se li ofe-
ria} 

-Ja veurL. Jo aóc Fulano de Tal (aquí. el 
nom d'un industrial que acabava d'obrir. aquella 
mateis.a tarda, i ICnle invitar 11. I" prempsa, nl'ltu
rl'llment. un lux6. establiment). i desitjaria em di-
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&'Ois ai ea podria publicar una gasetilla en l'e.. 
mentat diari. donant compte de r overtura del 
meu establiment ... Naturalment. vostè ja em diria 
el preu ... 

--Si, .enyor. Amb molt de I(UIL.. Vol tenir la 
bondat d'clpenr.le un moment) Sento el timbre 
i tinc de donar la meva conferència ... Eetaré poca 
estona ... Tinc poques novel i no hauré de dema
nar pr61To&,a ..• 

El corresponlAl el tancà a la cabina i quan el 
taquígraf el va poaar a l'apareU per péndre-Ii la 
conferència. li comunicà que a n'allí hi havia un 
aenyor que delitjftva publicar un reclam comercial 
en el periòdic y li pregà li digué. quina era la ta
rifa per aquella publicitat, perquè ell no la recor
dava. 

-Si va com a notícia. sense guió ni MteriSCf. 
lón cinc peuetel ratlla. 

-Molt bé. Allà va la conferència ... 1 
Donà l'home lea nov~ i. en IOrlir de la cabinft. 

ea dirig{ a l'industrial: 
--Miri: acabo de consultar-ho a Madrid, per

què no re~ordava la tarifa. i em diu l'administra
dor que això li podem publicar a raó de cinc pe .. 
actes ratlla. 

En sentir aquelles paraules. l'altre C!8 va ¡ndig
n",. 

-Perdoni. senyor periodista - li reapongué 
11mb tó despctiu -. Jo no li he parlat de l'ad
ministració. linó de què vostè veiés la manera de 
que ho publiquessin de franc. a canvi d'un parell 
de dUfots que jo li hauria donat ... Però. vei&, que 
no m'hl\ entès. Francament, el creia més viu ... 

L'hortolà de Sant Boi 

EL RELLOTJE 

E Ncert establiment del centre de Barcelo-
na, dedieat al movimentat negoci de r a
mor a tarifa fixa. tenen, damunt de cada 

tauleta de nit, un petit rellotje. 
Jo creia que aquella millora en la cambra dels 

ae.crificis, era en benefici dels senyon que a les 
dues ban d'agafar el darrer tramvia. o dels nens 

-Tu no em vols c:reure, i amb aquest xicot 
acabareu malammt, Ja veuras com el millor dia 

de caae. bona que no poden tornar tard a calL 

Però l'altra tarda. garlant amb una de lea l=ensio
nistes, em vaig fixar que el rellotje estava parat 
i marcava les dotze. 

-Tu. noia I - li vaig dir -. Tens el lellotje 
paratl 

-Sempre ho eltàl - em va respondre. 
-Com? De què serveix, lIavon} 
-De què serveix} - cm contestà la noia -. 

D'exemple als que van cansats i ens fan perdre 
la mar de temps abans de posar-se a tó, .. 

Rotek Hitll. 

LA CREU MALALTIA 

L 
'ANTONIETA estava un xic malalta. Se

gona ella deia. tenia "inritació". Ja els hi 
explicaré el què. Feia poes diea que s'h ... 

via casat i ... re •. No eltava acostumada al. mene ... 
ters matrimonial .. ve't-ho aquí. La noia. un 1ie 
avergonyida, ho va dir al seu marit, i aquest li 
aconeeUà que anés a casa del metge. 

-Ai. reiet I Mai I - respongué r Antoniela-, 
Me'n donaria vCf'gonyal 

No fou poca la feina que li costà convèncer-la. 
Però. per fi, després de dir-li que un metge és un 
confenor. que a la ciència no s'ha d'amagar rel, 
etzètera, eU ... la noia es va decidir a consultar fi. 

un elpecialilta. 
Ella volia que el seu marit l'acompanyé.. però 

com que allò li hauria representat el perdre un 
quart de jornal. va conformar-se, per fi, a anar
hi sola. 
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-I donca. què t'ha dit. el doctor> - preguntà. 
al vespre el marit. 

I l'Antonieta. baixant el. ull •. conteltà: 
--Que m'ho veia molt negre ... 

Tit HeU. 

LA FONT DE LES PRESSES 

A cinc quilòmetre. del meu poble - jo sóc 
de Vallpelat. per tervir-loI - hi havia 
una font que en deien la Font de lel Prea

ee •. Per li vOltè. ignoren l'origen d'aquelt noJl"_. 
jo el. hi vaig a c.ontar, i així, vOltè. el diltreuran 
i ebren un conte que inclú. podran explicar da
vant de lel mé. ¡nnocente • .enyoretea, perquè no 
el tracta de re. verd. ni moltísaim meny •. 

Ja ho veuran. A VaJJpelat, que é. un poble -:leo 
Jici6a, amb bon clima, noiet maques, uns pallera 
que IlÓn unB delícia. perquè t'hi poti amagar amb 
una xicota amb tota comoditat i no t'ha. de gallar 
calen per hotcl amoblat. patien d'un mal horri. 
ble: no tenien aigual Això. en qualsevol altre 
lloc hauria eatat una empipamenla per el veinat, 
però no hauria traacendit a l'Ajuntament, Però 
a Vallpelat. on hi han la mar de vinyes, el no te. 
nir aigua era un conAicte la mar de greu, perquè 
el vi l'havia de vendre pur, i ja compendran va&-
tè. que el. honrau vinatera del poble no podien 
permetre.ho, 

I varen anar en comi .. ió a veure )' Alcalde, i 
el. regidor. en varen parlar mantes ve&adea. i el 
va nomenar una ponència, que va fer un dictà. 
men aconcellant que el formél una c:omiui6 i es 
cerqués un tècnic. i es feasin no recordo quan te. 
cOle. mé:., Relultat: que poc temps deepré:. varen 
arribar unl enginyers, van es.plorar el terreny, i, 
finalm!,!nt, deacobriren a una hora del poble una 
fonteta. lIavon innominada i perfectament deecl'"'. 
neguda de tot., Alió era una veritable trol:ral1al 

Calculin l'alegria del poble I E. van fer lIuminà. 
riu, IOrtija. curee. de laCI, ea donà un banquet al. 
deac:obridon de la font. .. "Bueno", que allò era 
el deliri. Va aAuir la puta i en molt poc de tempI, 
van citar fete. canalitzacion., repartidors. compta. 
don. fonta públiques, abeurador .... Una cOla mag. 
nífica. 

El jorn de l'inauguració, fou una veritable ... '). 
Jemnitat, Hi va anar ol diputat del diltricte. una 
repreeentadó del Govern, la colla Eacarpindull. 
el eenyor Luen¡o i un parent próIim de la Pauleta 
Pamies. Diacuno.. la banda municipal que toca, 
una nena que obre l'aixeta, .. 

Aquell dia, fini ell borratxol mée empedemit. 
begueren aigua. Tan pura, crestallina i tranapa. 
renta la trobaven. L'endemà, al poble el va deela~ 
rar una veritable epidèmia de còlic, El. enginyen 
.havien deec.uidat de fer l'.nàtili. i les benefac
torcI .igüe. I!!ren méa purganies que let de Cara~ 
banya ... 

1 del de lIavon, • la font devinguda ineervible, 
.m}, tole. te. level canalitzaclonl, repartidor., a. 

-

LA TUIES - S 

beuradon. ai1etet i aJtrea mandanguea, li diuen. 
per aque.t motiu. "la Font de les Preue." ... 

Mucel T ...... 
LA FI DEL MON 

E N Corronl era un IOlteró recalcitrant. Te~ 
nia quaranta any. i li començaven a tort:ir 
cabelll blanCl. Ell amic., ela conegut&, el. 

parent .. tothom li aconcellava que el casés, 

m' :;;::S~r:~ I pa~rñ:j:i:e i~:ar::,tl:;;:~~~a~~ 
voleu que ara m'enganxin de vell> Altra feina hi 
ha, que ballar amb elàttiClI Ja ee'n trobe.n proua, 
de dones, ICnle pasaar per la vicaria I 

-Però, escolti - li va dir un dia una cosinetn 
seva. ja jamona i que C'ttava per veatir sants _, 
Si tothom fe. com vostè, a'Acabaria el món, per~ 
què no naixerien criaturea. 

En Corrona va lomriure, 
-No ho cregui pal - respongué -. Si tot~ 

hom fel com jo, probablement encara en na¡xe~ 
rien mé:. que ara... B. Orrango 

~"t.
-Tu sola bat rentat taata roba? 
-No, jo i el Toni. La lDU'e DO bo vol que m'M 

f.ci 10". 
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-Què et de,- aquell del cine? 
-No deia rel. Era un noi molt pràctic. 

LA MALALTIA DE LA CARMETA 

L
A Carmeta eltava molt malalta. No tenia 

gana. li venien mareigs, ganel de plora!. i 
la panxa IC Iïnflava com una bufeta, 

_I done .. Carmeta - li preguntaven les sc
vel companyel - què ha estat, això; 

La noia, al principi. baixava ds ulls i mormo
lava: 

--Què voleu que hagi estat; Lo de sempre I 
Una cai&\ldal 

Però. quan ja va estar baltant avençadeta en 
el seu estat. ja l'ho va pendre més a la he.ca. 

--Què ha ...... t. això; - preguntava qualse-
vol coneeudll. 

-Una caigudeta, noia I No val a badar! 
-I damunt d'on val caure; 
-No vaig caure damunt - retponia ¡nvari,,-

blement la Carmeta - que vaig caure a Iota ... 
Pau Cali 

COSES DEL SENYOR PIM 

E L senyor Pim i Pom. com vostès saben. é. 
mél distret que un bllU de caner. Quant 
només era propietari del "Diari lJJustrat" 

(.upoaem que vostès ja entenen de quin diari par
lem), te li va presentar un periodi.ta demanant-li 
feina. 

-"Hombre - li va dir el senyor Pim i Pom_ 
- Ahora no sé .i podrà ICr; pero detpuéa. cuan-
do ... Iga el .. nueve .. .. . 

El .ol-licitant e. va quedar lorpré •. Esperava er 
senyor Pim que l'afavorís la .ort en alguna taul .. 
de joc de Monte-CarIo; 

-"Porqoe entonces, verà ulted - afegí el 't'!!

nyor Pim - como seràn dos periódicos. harà fal
ta màs gente. 

Llavor. el periodista va compendre la lignifica
ci6 d'aquell mot. Volia dir "quan sortís el nou" 
(referint-se. naturalment. al seu diari "El vespre") 
sinó que ho traduïa bastant malament. .. 

El Cabrit Audaç 

EL REPOS 

Q
UAN la Rita era promesa. tothom li deia: 

"Noia: faras un bon casament. perquè er 
teu futur marit és un xicot molt reposat. 

que él el que a tu et convé," 
Això era veritat, perquè la Rita, de. de mólt 

petita. havia donat molt què dir i molt que fer_ 
Ara tonia vint-i-quatre any., vint-i cinc mil duro. 
de dot, una carona bastant apreciable-. i un tem
perament que era una espècie de Vesubi. 

Però. un cop casada, la Rita. que tothom e. 
pensava que canviaria. va seguir fent el boig com 
de soltera. Anava amb l'un, amb l'altre. i el po
bre marit, que amb la renteta es conformava. ca
llava, relianat ... 

-Sembla mentida! - exclamà un dia la mare 
de la Rita - que siguis d'aquesta manera. Jo que 
em penl8va que ara series una bona noia ... Ara 
que catas casada amb un home tan reposat, .. 1 

-D'això em queixo, del seu repòI - va con~ 
testar llavors la ruteta. enrogida sobtadament 
com una cirera -, Tota la nit dorm ... 

Van TreSCA 

LA PREOCUPACIO 

L A blonda Josefina estava d'allò més pre
ocupada .. Poden ben creure que no li man

caven motius. El teu marit tenia molta feina 
amb els seus negocis: anava a dormir tard. es lIeva
ba de matí, i, per consegüent, s'oblidava d' exercir 
els seUI drets d'esp&., 

Per cercar distracc.ió a la seva pena, la Joscfi. 
na se'n anava cap al bar de "El Sigla", i allí, en 
companyia de du~ o tre. amigues. s'afartava de 
dolço .. te, confitures i altru mil lIeminadure., 

-Trobo que no fas gaire bona caral- obser
và cert dia una de le. seves companyes, 

-Creu-me que tinc motius suficients I _ re.
pon&\lé la xicota -. El meu marit no's recorda 
de mi quasi ni per donar-me el bon dia ... 
-I això et té neguitOA; 
-Neguitosa i capficada I Capficada ... des de 

fa una setmana I 
Von Beat 



ELS SECRETS DE LA CONXITA 

L A Conx.ita. a .. ídulI balladora d'aquell mai 
prou alabat centre d'esbarjo que e. diu 
"'ri. Park". té. almenys, el. seu. dotze xi

cot., mal comptau. 
AI matí ,'acompanya un fadrí forner; en anar 

li dinar un pixatinters de la Rambla de Catalunya; 
en tornar al treball - llegeixi. taller de modista 
- un viatjant de brodats: en sortir-ne, un agent 
de tegu,. ... I el. diumenge. i feltel el. distribueix 
entre un negociant d'anxoves que la dú li eamor
ur a Lel Planta, un noi de cala bona que va 11 

l"'lri." 11 fer cstrall. i un estudiant, qui, li lea 
nit.. la porta 81 cine junt amb aa marc:. la se
va germaneta i un rellogat que tenen que é. de 
Burrian& i té una parada de cacauets al moll. 

-Vostè, Conxita - li deia l'altre dia el te
nedor de llibre. del taller on treballa la xicota 
- deu tenir ell leua petita secreta ... 

-PlChél... - respongué l'eixerida Conxita-. 
Ea clar, que ela tincl Però, ja m'agradaria veure 
ela RUSr Eltic segura que han d'ésaer méa grouosl 

K. P&rrÓ 

NO ES EL MATEIX ... 

E N el taller de capells de .enyora que POI

leien en el CArrer de Val~nciA els llenyors 
Pou, Palou i Mai nou, societat en coman·Ji

ta, e. parlava molt malament de l'encarre~ada. 
Deien que era una dona que tenia molts pardalet" 
al cap i que l'e.coltava maMa a la jovenalla. fn 
això, potler .i que tenien raó, perquè la noia cada 
dia anava acompanyada d'un xicot diferent. 

En el fon .. tal vegada tot aquell xafardeig pro
venia, per part dels homes, de què cap d'ell .. 
havia tingut la lort d 'ésaer escoltat per ella, i per 
la de IM dones, de què no n'hi havia ni una que 
foa tan maca, tan elegant ni tan IOl-licitada com 
l'encarre¡ada. 

-Aquelta xicota ... )-digué un dia el viatjant 
de la casa -. Si para l'orella "la galanteixos del 
primer individu que la veu pel carrer ... I 

-Bé-va relpondre el caixer-o Això no té 
importància I MentTe.. no pari rel mésl 

K, Parró 

LES CONCESSIONS 

E LENA - repetia cada dia la senyora Mun
deta a la leva filla -. No t'oblidia mai 
d~l. cancell. que et dono, que són per el 

teu bé, L Erne.t no et convé, Em conlta que é8 
un murriet i que ai et fa el. tatu., éa nomé. per 
divertir-Ie una eetona amb la teva bona fe ... 

-No .i¡rui així, mama - reaponia l'Elena _ 
L'Erneat é. un bon noi, que m'eatima molt i que 
així que eltigui lliure de quinte .. vindrà a dema
nar-li el seu consentiment per casar-no •. D'això 
n'e.tic segutl\, Ell m'ho ha promès moltes vegnde, 
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Com és que .'c.tà lenle fer res, vo.t:è? 
-Oh, és que ta Uui .. té ta regla t 

i, fina 1!.r8, tot el què m'ha dit ho ha fet, més tard 

o ~A d~~:~:"~i acaba.reu malament, a.lgún dia. 
Tu ets mana confiada, t'ha. engrescat amb aquell 
noi, i, quan menys et penlis, vindras plorant a 
demanarme que t'aconloli ... 

-No tingui por, que això no panarà. A més. 
creu vostè que jo SÓC tan ximple de fer reti que 
no e..Ligui b') 

-De fer, no - re.pongué la senyora Mundeta, 
que, degut a la seva accidentada juventut, conei
xia molt bé el "panyo" -. Ara, de deixar fer, no 
ho sé pa .... 

Kar Tronets 

UNA NOIA AFORTUNADA 

L
'ASSUMPCIO anava a fer un bon cua

ment. No hi havia dubte. El leU promès 
era allò que e. diu un bon xicot a cartn 

cabal. Treballador, repo.at, no fumava, no bebia, 
no anava de grimègia, no jugava al set i mig ni 
es datia pel. toro .. el futbol, ni la radimania. En 
fi: un gouet fa.lder no hauria pogut éa&er més dò
cil. 

Treballa.va com un deae.perM. Als matin .. c.
lava col-Iocat a la Duana. Després de dinar ana.va 
11. dur el. llibres d'una casa de comerç fins a lea 
cinc, i de. d'aquella hora fins a la de sopar, feia 
III. correspondència particular d'un conegut iai, 

baltant ric, que estava retirat dels negoci .. 
Aque.ta avantatge de què arrivé. fi de me. i 

cobrés per tres costats, no era una de lea qualitats 
menys aprecisdN per la seva promesa i, encarll 
més per la seva futura IOgra, que a cada moment 
l'eltava alabant, 

--Ea un noi molt trempat i treballador en ex
trem. Té tret lOu.1 

I la Ca.rme, una coaineta de J' Auumpció que 
sentia la. conversa, no pogué re>lenir-se d'exclamllr 
amb un cert t6 d'enveja: 

-Quina .ortl Bar Letta 
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D'UN RALLY-PAPER 

A Mancada es celebrava 
un Rally-paper. No era a
quelJ del que deia l'ende

mà, un cronista de societat: "La, 
muchachas obaequiaron con da
veles a sus apuestos jinetes ... " 
No. Era un Rally-paper honest, 
de gent com cal. Una de les se
n)'ores que amb més elegància 
seguretat dominava la fogol8 aca 
damunt de la qual cabalgava.. erll 
la respectable senyora donya Ca· 
rnila M" dama de molt bons por
taments, 

-Vostè, sempre a cavall, oD 
- preguntava donya Camila a un 
senyor d'uns cinquanta anys, pe
rò molt ben conservat encara, 
que anava al seu costat. 

--Si senyora ... Què .ha de fed 
-I no es canaa) 
--Cens ni mica ... La costum. 
-Vostè és un home "ch.r-

mant". Quina lIàsLima que no pu
gui dir el mateix del meu espòsr 

-I, perquè) 
-Perquè ja no munta. 
--Que se li ha oblidat) 
-Seaurament. I lo pitjor ¡'S 

que. des de que ell n'ha perdul 
el costum, a mi m'agraden cad:
dia més els bons genets. Tit HeUa 

EL CASAMENT DE CONVENlENCIA 

A QUEST títol, l'hem escrit "indispensada
ment", que diu el cambrer del bl'!.r on pre
nem l'aperitiu. i. un cop donat a les cai

xes. no l'hem pogut canviar. Per aquesta raó de 
força major. preguem al gran Tiago. que di .. imuli 
li afanem d nom de Ja seva darrera comèdia per 
un conte. Ell H magnànim i bon home, i ens ho 
perdonarà. 

I, anem al arà. 
Era un individu a qui els negocis anaven sem

pre malament ... Tan i tan, que no va trobar altra 
manera d'evitar Ja fallida que cuar-se amb una 
.enyora que ja anava pels cinquanta i que estava 
més feta malbé que Ja reputació del "Maliano". 

Pocs dies abans de la cerimònia.. anava l'home 
pel Paueig de Gràcia amb la seva promesa, quan 
et va trobar amb un dels acreedors que esperaven 
I. consumació del casament per cobrar el que li 
pertocava. 

--Déu lo guard ... - digué molt amablement 
a )'''anglès'' -. Tinc el gust de presentar-li a la 
meva futur., .. 

L'altre era home bastant impetuós, i quan va 
veure la cara de lloro de la núvia, no va poguer
se contenir i respongué: 

-La seva "futura") Home. jo creia que era JI\ 
seva "pesada'" 

Sis Tellet 

L'AMENAÇA 

E NTIU::. et senyor ROlcaU i la Marsruer;r'''t, 
la seva querindanR", hi hAvia tf'mn"s'') 
groMa. Ella. tossuda e.n qaè li havia de 

comprar un aneU que havia v1~ 1\ can V-!''''í, I 

e11. més touut encara en ne!l8r-.'hi, per.,u1 l'''T' .. n 
valia mil cinc centes pele. i el bon home no estavl\ 
per delpese. d'aquella magnitud. 
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La batalla durava ja vuit die •• quan la Margue
rida, fracanat tot el leu plan de convènce') per 
mitjà de lel aevea moxainel, decidí passar a l'o
fen.iva violenta i digué al ~nyor Roscall: 

-Mira. noi: això .ha acabat. Vull l'anell, ai
¡ui com ,¡,ui I 

-I jo no te') vull comprar, encara que em di
gui, que ai no le') campr,? et tires daltabaix del 
terrat. 

-Així em respon,? - va exclamar Ja Margue
rida -. Done., ja veuraa lo car que et resultarà. 
aqu~ anellI,. 

- Bueno I.. 
--sn .. E.perat. doncsl .. 
-Què farà,? - preguntà. un xic alarmat. el 

.enyor Ro.:a.l1. 
-Què faré? Li eacriuré una lletra a la teva do

na, dient-li que J'enllanyel amb una meuca inde
cental 

K. Parró 
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REMEI FACIL 

E
L .enyor Pepet eslava 

molt diagultat perquè la 
&eva filla e. volia cuar 

amb un noi que només guanyava 
teixant. durol a1 mes. 

-Què vol que facin, tot. do" 
amb seixanta duro .. ei per la me
va filla, per la minyona i per mi 
no en tenim prou amb cent cin
quanta que jo en guanyo)
exclamava. 

-Bé. home. ja l'apujaran. -
contestava algún amic optimista. 

Però el pobre home es corse
cava aols en pensar en els gerogli
fic. que tindria que fer la seva fi
lia si es que s'arribava a casar, 
quan un dia. deaprés de molt ru
miar, l'home va trobar la juata 
resolució. i va carrer a comunicar
Ia al. seus eompanys de despatx, 
ala que sempre parlava del cas. 

-He dit a Ja minyona que 
&C'mpre que vingui el xicot de la 
meva filla a véure-Ia, el. deixi 
Iols amb qualsevol pretexte ... 
Així donaran satisfacció als dc
.¡tjol de la naturalesa i. al cap 
dC'. do. mesos. l'un no ea recorda
rà de l'altre. 

R, E, Tallet 

QUE HAVIA DE FER! 

L
A Cri.tina pallaVa. una temporada a pagès 
amb la seva iermana Lola. casada des de 

feia tres any. i més esbojarrada que feta 
d'encàrrei· 

Freqüentment parlava a la Cri,tina d'una pila 
de coses força impròpies d'éuer contadel a una 
xicota .oltera. Amb tot això. aqueata sanava en
grescant i no feia més que cercar la .0Htut del. 
camps, el misteri dels bolCos i la foscúria de cer
tea coves no ¡aire freqüentades, en l'espera d'és
ser a¡radoaament .orpresa alKÚn dia per. qualse
vol dels fadrin .. robu.tos i vermells, que vivien 
per aqueU. ¡ndreta. 

Un mati. la Cristina va arribar tota IOfocada a 
la caseta on vivien i va córrer de seguida a veure 
a sa ¡ermana. 

-Ai. Lolal - li digué-. Si aapiguenis el que 
m'ha pa ... t! 

--Què) Què) - ¡nterroiA l'altra plena de cu
riositat, 
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A CAL FOTO GRAF 

D
EU lo pardl Que ja em té acabats aquell. 
retrat.? 
-Si •• enyoreta. Si h lervida, 

-Quan li dec? 
-Tot plelat, dotu pelletel, 
-Aqu( leI \6,,, Ai, ai I Sap que no m'airada Ien., 

• quelta foto¡rafial 
-Com I Si no pot é .. er mh lemblant! .. 
-No li dirf, que no, perÒ trobo que ha quedat 

un .ic mo¡ud .... 
-Creluïm que ha quedat tal com h, .enyoreta, 

••• 
DEL NOBLE IOC DELS ESCACS 

E N Ro.end era polleidor, entre altrel orna· 
ment. i bibelot. del .eu "picadero", d'un 
joc d'escacs t.Uat en ivori, que podia con· 

aiderar·.e, .enle por d'incórrer en e:ureraci6, com 
una veritable obra d'art, El seu joc. que moltel 
veradel havia donat lloc a un veritable joc de dis· 
barata, no .en.e motiu, ¡audia d'una fonda reputa· 
ci6, 

Tan, que l'AOI:eleta, una modilteta e.bojarrada 
que treballava pel. volt de la Plaça de Sep61veda, 
va voler veure'l pel •• eu. propil UUI i tocar·l0 .mb 
lel nvu man., Un mati de diumen¡e va dir. la 

.evI mIre que tenia d'anar al taller. acabar una 
feina de compromí., i va volar, millor que c6rrer, 
cap al pi.et on en ROlend tenia el ramó. joc d'ea
cau i, .1 m_tebl: temp •. el seu Clmp d'operacionl, 
reduidet, h veritat, perb en el que no hi mancava 
el mb petit detaU. 

Supo,o que deurien juear but.nles partides, 
perqu~ la noia hi VI entrar a trel quarti de nou del 
matt i en lortl a quarti d'una del mi¡dia. QUIn eU. 
va rependre el caml de cau .eVI, on aa ma~e li e.
tavI preparant amb cura l'.rr~. dominical, estava 
IfOI. i ullero .. , pub ae 1. veia molt .. lidet •... 

Vuit diu duprh. en Roaend tenia que deinr el 
leu "pic.dero" i solpendre, momentlniament, el. 
seuI tornel" d'cscac., per polar-Ie en mani d'un 
especiaU,ta. 

I Ira que ja torna a .. tar curat, explica I tot
hom lel incid~ncie. d'aquella partida que tant. CI
Ien en vi.itet i potineue. li va co.tar: 

-El joc va anar molt bf" .in6 que vai&" perdre, .. 
I h que la :IIicota m'havia donat un cavan, i jo 
em pen .. va que era aun .. , 

••• 
TUfE IS MONEY 

S 
ON les .et de la tarda. Una cupleti.ta, que el
tl lenle contracta, pren vennut a la terra." 
d'un bar del Paral.lel. 

Un antic coneeut .eu .e li &co.ta i li comença 
a enraonar, "E.t1 .en.e feina - pen ... - done •• 
pei:ll al cove i per poc. calen'" l, tantejant el te
rreny, li prelUnta: 

-No t'a,radaria perdre amb mi un parell d'ho· 
retes a dn Verdur.? 

L. noia refleziona un moment, i re.p6n sen. dub· 
tar: 

-Perdre un parell d'horetes? Se¡ons el qd es 
tracti de ,u.ny.rl 
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UNA TARJA ORIGINAL 

A I·Ate:a~i. Ieft1or .. a l'Ateneu Barcelon', 
I \ moricerat, lenyoreltevelc i intel-lectual -

an amic ellS ba moltrat la le&Üent tarja, que 
11 va donar l'altre ve.pre una meuca. D'ella - de la 
tarja, no de la meuca - treiem nom&. el nom i 
¡'adreça, per no fer reclam cratuita i llicenciosa: 

I 

Fulana de Tal 
Carrer de tal, n(imero qual 

De 4 a S de la tarda 
Per la Rambla, de 7 a 10 de la nit 

Aillb fa lentit prlctic, i el demfa ,00 romanço.' 

S, HllbaJ/ot 

••• 
NEGOCI APROFITABLE 

Un cabrer que ja H lentia 
veU I cansat de pencar, 
volent deixar el ne¡od 
al "Diluvio" va anundar: 

"Cedo a buen predo mil cabru 
el ne,odo sin i¡ual 
JIIIra leliora que invierta 
un poco de capital." 

••• 
TENIA RAO 

K. Vedet 

E RA joveneta, pedI tenia aquelt .. pecte incon
fonible de Ica candetes de poc, que .omnni
ca cert ",arbo" a lel noiel, per poCI any. 

que tmpin. Per aixb, encara que no ha¡uh 11uft 
la panxeta que tenia, nin,6 l'hauria conf61 relpec
te • I. leva condicl6 d'capou. 

Anav •• comp.nyad. d'una .ltr •• mi,., un xic 
~I ,ran que ella. Aquelta, indubt.blement, era 
• olter .... L·.ltra li debl. explicar ell mall de cap 
que dona el canviar d'estat, perqu~, en pauar pet 
meu COltat, vail lentir que li deia: 

-Podran dir el qu~ vul,uin, Antonia, perb, creu
me que n'hi ha un tip, del matrimonL. 

Si, Tellft 

••• 
ELS AVIADORS 

E 
LS aviadora eltan de. moda enlre Iu noie .. 
com altn templ els ballarirw de .. 16 i liDi 
ra poCI dies, ell futboli.te. I el. boxadon, 

-A tu t'alradaria caur-te amb un aviador 1 _ 
pre¡untava l'altre dia una xicota • la lev. amira 
de taller. 

-No, noia. L'altre dia vai,llelir un article sobre 

aviaci6, i .. 11 veure que deia. que ell avi.dora te
nen l'avant.tle d. qu~ no han de. trencar mai el 
camt. Diu que van pel recte, i, aillb, francament, 
no m'acaba de re.ultar. 

F.OrroU. 

••• 
MES DIFICIL, ENCARE ... 

E
N una tert61ia al foier del "Folies Ber(~re", 
e. parlava amb eloci d'un. de les llicotel de 
la casa, entretin¡uda per un .mic .1 que ¡u.r

dava una fidelitat dilna d'un (o. de ,Terranova. 
Una papa1loneta molt enfarinada, abillada amb 

un ve.tit tan transparent i clar que deiuv. entre
veure totes lel sevel encisadores curvel, va ellcla
mar, al cap d'una eatona: 

-No 16 com .ou aixi, ni quina importlncia do
neu a n'aqueatea co.e.1 

-Ahl No t6 cap importància, en aquests templ. 
romandre fidel al leu .m.nH 

-Absolutamentl Si anem. mirar, t6 molt m'a 
mhit el que jo rai¡1 
-I qu~ fa., tu? 
-Doncs, molt .enzillament. Com que no he tln-

cut encara la .ort de trobar • un home que pupi 
atendre a totes lel meves necellitat.. tinc lrca 
.mícl, tot. tret de ru.to. diferents i, linl .VUI, 
puc jurar que. tot. tres el. hi he si¡ut fidel I 

El. de la tert61ia. e. ponren a riure, perà jo, 
que IÓC observador, vai, recordar aquella m1llima 
del c6di¡ de l'amor oriental que afirma que una 
dona experta pot oferir al .eu marit una colla de 
nit. de n(¡vi .... 

K. Pur6 

• •• 
LA DONA DE L'''AS'' 

DARRERAMENT, un aviador va maridar-.e 
amb una ell-cupleti.tl, quins antecedent. no 
eren recomanable., ni molt( .. im menyl . 

Aillb no fou cap deltorb perqu~ • la cerimbnl. 
del casament Iii .lIi.dl una concurr~ncia ".electa 
, nutrida", deien l'endemlle. crbniquel de .ocietat, 

Comentant la nov., &Quella mateixa tarda, en la 
..la de can de cert Ca.ino, un .oci va exclamar: 

-Vaja. que la n6via pot e.tar ben tati.fetal S'ba 
caut amb un .... " I 

I un altre concurrent, recordant .en. dubte un 
del. norM amb qu~ la ,cnt vulcar de.icna l'avant· 
darrer. fi¡ur. del. joc. de carte .. ruponru': 

-Per un .... ", trobo que no pot ".er mia encer
tada i oportuna una "acta" M 

K, Purinot 

Conte premi.t ell el n/imero p.ss41t: 

EL MANIQUI PRODIGIOS 

• 



·1 - - _ 

-Ja ho tap, maca, que és molt ben feta? 
-Deu éaser perque el meu pare és arquitecte ... 
) '. 

BONA CONDlCIO 

J
A feia temps que en Carlets anava al darre

ra de 1. Caterineta. la raspa de casa seva, 
Ift'lIe poguer-ne treure res. E.. a dir: treure. 

no. El seu objectiu era, com ja compendran el. 
nOlltrel lectora, abaolutamcnt inverl, però bé 
l'ha de cercar un .ímbol per dir les cose •. 

Tot ho havia provat: fer-sc entrar la xacolata 
al llit, cridar-la quan l'eatava banyant perquè li 
1:ú~fJ~~' una tovallola, fer.li algún regal... Tot era 

-Caterineta - li va dir un dia -, cregui'm 
que eltic desesperat per 1. seva indiferència. i que, 
.i això segueix així, un dia, per culpa .eva, faré un 
disbarat de l'alçària d'un campanarl 

-Bé ... Ja aerà meny .... 
-Però no compren lo deselperat que té d'éuer 

per mi, l'esterilitat del. meu. esforço.} 
En lentir allò, la Caterineta e. va posar a riure, 
-Si jo e.tigué. tegura de què els leU. «for

ço. havien d'ésser e.tèril. fina al final - va rea
pondre Ien8e deixar de riure - cregui'm que di
ria que.i Ien8e dubtar-ne un moment I 

B. Onango 

EL REGAL D'EN PEP 

L 'ALTRA tarda e.tavem al foier de l'''Edén'' 
fent un lcic. de lcirinola per di.treure'na. 
quan una d aquelles benemèrites criatures 

que per una cerve.eta o una gro.ella ens fan pa .. 
sar agradablement l'eltona, va preguntar a una 
companya seva ai havia arribat l'Antonieta. 

L'Antonieta, entre parènte.i, é. una lcicota molt 
bufona, que té d'allò mée "ealida". 

-No... No ha vingut. Deu éher a casa la tle-
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vedora ... _ re.pongué la noia -. Com que no es 
troba bé .. . 

--Què té) - preguntàrem. 
La papatloneta no digué rHo però e. posà le. 

mana davant de la cintura, amb un g«te que no 
deixava cap lloc a dubtH ... 

_I com ha anat, això} 
-RH I Sabeu aquelllcicot que li deia que ai ella 

no li era elquerpa li faria un gro. regal) 
-Si I 
-Donca, l'ha enganyada, perquè n'hi ha fel 

un de petitl 
R. Osk HeUa. 

LA NOVEL-LA MODERNA 

D 
EFINICIO justa i exacta de la novel-Ia mo
derna, atribuïda a un gran eacriptor, quo 
reproduïm perquè trovem encertada: 

"Un llibre que, al final, porta l'introducci6, que 
aco.tuma a éuer el mé. interessant." 

. • L'Al'SÏvet' de Uomu 

-Avui donaré una sorpresa a la dona, perq .... 
m'be comprat un 8aac:ó d'EROTYL a ci.rl Dr ....... 

rE
----'"*ooo._ooo. 

E t I 
és el producte magn ro " • p.' • comb." •• fi 

7 C8p1e11t .. IMPOTe.N 
CIA' la Ne.URASTENIA, per crbnlquel I rebel. I 

I que ,lgftn • tot .llre tractament, 

l 
"~nda a renxros i detall: Alt d~ SaN Pere. 

ilO, farmàcia dd Doc/or"" DUTREM, Barcelona -------. . 
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L A ~~~~r~.=n~l:e~v:!r~el=~r!~~~ 
rell de radi. Perb t~ quelcom més 
b6. Tl: el do sobrenatural d'endevi. 
nar les co.e •. I "n6, Ve¡¡-n: 

Divendre. a la nit va estrenar-sc 
al "Cbmic" la nova revi.ta "Oui· 
oui", amb un c.ità. delpampanant. 
Donet bl:, tres dies aban., o .i¡ui 
dimeCres a la tarda. LA TUIES sor
tia al carrer donant compte de res
trena i dels Iplaudiments amb qu~ 
ci públic havia rebut l'obra. 

Per lo que l'Afarta Pobres 
posarl un dia d'aquests 
e.tabliment d'''adivino'' 
i ho rar. per poCI quartets. 

1 ~";'~~~Ol,?i~l :~:·:~Icn:;-It:e: 
actu, ori¡inal del coneeut escriptor 
franch en Claudi Jevel, "La dona 
-que no sap dir que no", traduit a:T'b 
molta ¡rlcia pel "curialesc" lIite
nt i simp1tic amic nostre, cn Ba 
doret Vilarelut 

Hi ha pt'bre, mO"~"'N fina 
i :lliltOI molt C"ne~u,:1 
tan que van soplit" molt. homes 

.cap a ell Manco, en¡:-rescatl. 

HA e.tat IOlpell "La Epoca". per 
lI:errar ml:. del que devia, i a 

mb, li han pout una multa a l'em
preN de vint-i-cinc mil pele •. 

Amb l'ocorre¡ut dijoul 
s'cstl bcn bi demOltr.nt 
q ue "La Epoca" h molt d.lcnta 
cn ci. tempti que "tem passant. 

El qu.dre r. molt d'efecte 
i b un bit vcrd.Jer 
puix .emprc • I. Icnt alr.d. 
veure un .ic dc 'Jlull .... c.-r. 

u :~l :~v~G~;:!~b:~ ~:e~.~~~I":e~~; 
1011 tres die., I. T6rtols Val~ncis 
aquella senyora que presum d"aver 
li¡ut I. cau .. del luicidi d'infinitat 
d'enamorats .eus. 

Anirem per enterar_nOI 
.i el •• eu. peuI cI. punti marcant 
poden fer tantes delcrlciel 
entre aque.ts pObretl mort.h. 

O O O 

T ~~~~!~n~:!NOa:~~~~~~·ue ·GI"¡~ 
ci. s'està preparant per una ¡uerr. 
i ha fet diverses comandes de fu
sells i tancs, 

I que perdi el templ .errant 
la Societat de N.cions 
que. Europa n¡nlú no l'cnt'n 
i " tot un cau de r.onl. 

0 00 

A .!~:~:e~~d;on;ert:~~~h:t.~?o,ri··:i 
"S.ldoni", i amb aquelt motiu, hi ha 
dicl que la lent f. ,cua com al pia 
del damunt - lIe¡ch¡:j'. "Pen,ió 
Emili," 0, per altre nom. "A el Iu 
onze pCllctet". 

Ara han arribat trenta madrile
nyu CUtiC:CI, per demOltrat-llo1 .Ub 
de què el centrali.me no El un mot 
VI. Jo, quan Iu vei,. t.mb~ mc"o 
lento, de centraUtta. Els hi trucaria 
al centre - un centre que no h de 
rtavetat - perb Clue val mol t mb 
que el, de 1. Companyia Telefbnica 

O O O Nacional _ I demanaria comunica-

LA novI revi.ta "P,rí,1 ParI,I", ~: ::~:~r~:~ ... E I que no If: El li 
que fan a eln "Olympi.", ha ,i-

pt reforçada amb un quadre nou, on En fi, que tot va molt b6 
aurt una piscina de deb6 i .is ne- ,I concert del carrer Nou, 
Gadorel. encara mt:. de debó, que i que sempre cltl el local 
.hi llencen junt amb mitja dohcna cI que e. d iu pl~ com un ou. 
dc ¡occt., up a rai¡ua. L'A/lrtl PobrC$ 

PATI BLA 11 

Tot home de bon. paladar, 
,ha de concórrer ... 

PATI BLAU 

on hi trobarà el. miUon 

CIIHlllbrn-Ulrlm - lmlll~1 

BAR RAPIDO 
Ronda Sant Antoni, 34 

Cafè i licors de marca 

los ~nce Puert8s 
Els millors mobles i a mis bo_ 

prcu, ~$ v~ncn a 1Ilr,s " I IUOI 

ONDA S A N T PA U,SJ 

1111111111111111111111111111111111111111111 

Angines - A/oni. 
Ronquer. 

Venda : 

SE GALA ; FARlIIACIII:S 

'mllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIllIlD ........................................................................... 
: DEMANEU EN TOTS ELS KIOSKS l LLffiRERlE8 : 

: Aventuras Galantes de Pigault-Lebrun : . . 
: OBRA COMPLETA MAGNIFlCAMENT PRESENTADA P •• uI4 pe ••• t.. : .......................................................................... 
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MAlSON MEUBLE I Mont d'Or MeUblh~' .• lA M.M. COTAI: (VERDURA) (VERDURA) . @¡adedJfdddSol,./avm14 
~ d. s...borà, 27 Po .... d. Sonta Mad ....... 6 de ¡pmesIJJqleníqtJej dt/a5 mi: 

I Teèl,:;;r _ A o! c • • U\:~è~:~\I~~ ~UI .. ", ___ lJorJ mm¡Uej -c5mJerilJaI: 
Gnm con/.... _ Sal .... d ...... y - Telü ... prinl Pl«WE1H.fS T US COHV!NCfR!U 

Ventiladon .Ièctri.,. _ C ...... comoditat ~MATA{ABR¡S 50 C"~ 
:t 1.SAN RA"ÓN.1-BARCEl.OI!A 

COMPREU CADA DIMECRES PANYERIES SALMERON 
LA NOVELA FRIVOLA Eatalviareu un 70 per 100 

Mapífiquee ilustracionl foto¡ràfique. CARRER SALMERON, IS 

SARNA (RONYA \ 
el cura flIl deu minub amb 
Ult ~ RITO CABALLERO 

Com .. do r Aoall, 88 I 
centre. d'e.pecífia 

BARCELONA 

CABRES oi en l'''¡U ; 
volea que fo.. 

gin esverades com ai ~ 
Pn el Dop, compreu la 
LOTION LADIL 

que I. trobareu pel' 
DOS PESSETES, 0\ 

111m jl 11111. I.· I. fIlO ·'.' 

PURGACIONES 
_.trlu. p tedi d ..... hjo ••• 
I ......... nh • ...t.u! .. , .. I RI 
Jut.m e_ ••• la .-Jer, .. C1I~" 
,.....topt. ....... I .. ceaockl •• 

CRAJEAS AUSTl 
CUP'" ,....It ......... taa. Iu 

.... _~ •• t •••• 

~tn 111116. h •• ll IU lI.,." lHmllau 

r¡No mís iny~cciol1esl/ 

EL PREVISOR 
1301'\1'150 HU3¡e.NICI'IS 

Escudlllers, 34 
Compre ulled unu \lez en ella 
Calla, 'i .. erA clienle. Lai gomea 
hi~iéflicas que elCpende, son de 
1.1 mel,nes marcal aleman8s. 

ESTABLECIMIENTOS DE 
HIGIENE Y BELLEZA 

BAROS ROMANOS 
Primer. y única casa en E.· 
paña de hi¡iene moderna, 
mont.da • todo confort - " 
Bal'lol de hi¡iene y beUeu 

E.c1usi6n d~ m~dicina/u 
ABIERTO DIA Y NOCRE 
_ Cond~ Asalto, 16 y 18 -

¡¡No m's molestiasll 

'fln/~rmos de S I F I L I S pued~n curarse sin ser not.d. 

su enlerm~d.d con los 

Comprimidos GIBERT 
Deacubrimiento reciente y sensacional, de.tinado a revolucionar 

.1 mundo mEdico y la terapEutica 

Numero.os certificado. mEdico. 
LA CAJA DE SO COMPRIMIDOS: PTAS. 7'50 

l'a l'eDta: Farmac/ .. : Saltl, Rambla CataluiJa, 1. - Sarr/ .. , Plan SaDta 
4Da, 9. - Tarr~., Cumu, '4. - Sarall, Rambla da Iu Flore •• 14. etc. 

I.Jnpnrnta. R.dacci6 i Adminulraci6, Bou d. Sant Pere, 9 



l\ -- _____. 

-He trobat en. Uuh, i al saber que em ha viem cuat, m'ha felidtat per la part que em tou. 
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