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-Sembla que la "Pitets" prospera, noia. 
-Oh, é$ que ba trobat un senyor de preu que l'empeny. 



ANO sOSQ LA RETAGUARDIA 
Oiario ICmanaJ ftaJnante , luatrad~ de .Yiaoa, .nuncïo. y ~ ... rnortuon.. 

¡SALE HOY¡ 

La desaparici6n 
del .. ei\or Ro.quiIla. 

(Cucnto barrejada COll .0 ute Ic&tlDdo ¡nl'clti
aleM chiste que el R- .. ador la reliz audaci. de 
iior Rufuta ha. e.~crito I aplicar cste nuevo dato I 
corre-cocida toda leycndo la determinación de la IC-

un articulo de Valle In- ric de dfu. 
dAn.) Si ac eft.de a CltOI pri. 

Lo quo nam6 la aten- merOI indiciol Que, poco 
<:16n sobre la deu.parid6n despuh, ae descubricrol1 
del seDor Rosquillaa, fué entre los :ncdiol IilrOI de 
la ina6lita cantidad de ltehc y 101 panu de una 
botellas de yorhourt libra, vcintitrh númerol 
amontona.d •• !rente • Ja inutilizados de un pcri6-
putrta de au c .. a. dico de la maiiara, le 

(Entre parE,ntesil: ¿el comprendera que la con-
Yerdad que .. Ien dOI ro- vicci6n de IOl habitantes 
tativol mil? ¡Va hare- de la casa qued6 161ida-
mOl barrila, ya vatCía na- mente eltablecido en lo 
da mundol) relativo al leñor Rosqui-

Toda! Iu malianal, el llas Indudablemente Ie 
leehero le lIevaba medio había lucedido una Ira-
litro al seBor RosquiIlu ve desgracia veintitrb 
para su aL-nuerzo. Pero dial atrb. 
un dia, los vecinOI caye- Unicamente lelulan di-
ron en la cuenta de que, v¡didol los parecerel en 
delde hada variOl, que lo referente a la natura-
IOl medio! JjtrOI le que_ Jeu de la deslraci •. 
dab.n consignado. ante Míentras unos opt.ban 
la puerta de la vivienda por el .. ulnato, otrOI le 
del Imor RosquiUu, lin decanta ban por el auici_ 
que IU propietario IOl re_ dio. 
tir.se Un calculador. Y, como no fiC podia vi-
eaencialmente perspicu vir bajo el peso de aque-
., mu., aficionado a la lla all(Ustiosa incert i-
dencia estadíltica. tuvo dumbre, se decidi6 avilar 
la idea de contarlol. Eran 'lI Juzrado. Se descerra_ 
veintitrE,s. 7 con una. le- ;6 la puerta, y toda el 
CUrldad dirna de Trelue_ mundo penetr6 en la cs-
los, dedujo de aquel dato tancia del selior ROlqul_ 

~::Ia elde:~:ec~~aq:!~;: I :::~e~~~;o u~e :S~~c~~~u~ 
bada tres aomanas y dOI lo tremebunda. 
di.... En el comedor le tro_ 

La verOlimilitud de pea6 con un desen¡-afl.o, y 
semejantes deduciones, _demb. con una tilla 
propi .. de Sherlock Hol, que el se60r Rosquilla. 
met, fueron, por otra par- habla dejado detrls de 
te. plenamente confirma_ una puerta. Todol espe-
d .. poco despub, euando raban hallar al inquillno 
otro vecino, estimulado eolrado de una cuerda. o 
por el b:ito del anteMor. envenenado, o con la ca-
tom6 a au cariO la ta- bua destrozada por un 
rea de contar la. barrat pi.toletazo... Pero, no. 
de pan de un. libra que AlU no estaba Rosquilla. 
lorm.aban "pend.ant" con ni vivo ni muerto. 
loa tarrol de leche. El 1\6 Aoodieron al coarto de 
mero de panea era icual- baSo, donde podra haber-
menle de vei.ntitr&. ,.. tu_ le ahocado sibarfticamen_ 

te. Pero tal1lpoco Y al I 
do !mitorio. Y al wo.te E.sPECTACU:S 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

y el l eRor ROlqu;Ua~ 
pla invisible, 

Se IOndearon IOl tabi 
quea, el espesor de IOl te
ChOl, todo. Se public6 IU 
retrato en los periódicol, 
te enviaron exhortol. Y. 
por fin, le .rchlv6 el IU
mario, en vl.ta de que no 
se hallaba ra&tro del se
flor ROlquillas. 

V 11610 fuE, al cabo de 
catorce .Hos cuando 'Ie 
hizo hu sobre esta de 
.parici6n que, present6n_ 
dOle co:no mi.terio ... era 
natu.rallsima, como pudo 
comprobane al vene al 
teHor Rosquillal ulir del 
cuartito del telHono, 
donde eltaba en vano, 
de~rle el dIa de su de,apa. 
rici6n. pidiendo comuni_ 
caci6n con el aparato de 
un amilo. 

Rulutl. 

CUI!1ftiS!I. 

EL "CU ART ITO 
DEL LlBR04 

Anteayer entre once y 
doce de la ma63na y 
mientras le pasaba la co
lada y el hervido iba ha
ciendo :tuczuc, le reu nie
ron en el :racuin del 
"Cuarlilo del Libro" de 
San Gervasio de Cuue
las, Iii flor y nata de nuel_ 
tral lavanderaa para CI

cuchar una charla q.ue lel 
habla prometido la .eito_ 
rita Pura Candil. lobre 
unos llos de la Pepa del 
14 con el Gori de h. dr()
guerfa del cant6n. La co
d e!tuvo muy animada y 
cuando hubo terminado la 
char1atana, ac celebr6 le
li6n leneral de cotil1eo 
a cariO de I .. mejorel 
criticonas del barrio. 

Lo! moñol 1.lieron in
demnes. 

CompanYia 
S.ntper~··Berrls 

Primera actriu: 
Asumpció Clu/. 

Divendres: utrco. ele 

EL DRET DE 
LES DONES 

O 

SANT ANTONI 
GLORIOS 

m-~m;r~ 

TEATRE COMIC 
L 'hit deli hita 

Tolhom ha d'anar • 

NOT-YET 
i 

ROXANA 
la millor obra del mestre 

LUNA ---BA - TA- CLAN 
Marquès del Duero. 86. 
E.acel.lentl prorr.mca de 
varietb.-Grans hita 40 
Manolit. CoIIMlo, Herm.
M$ Serra j Bella Dorita. 
Aviat, estrena de la ¡-rlll 

revista 

AMOR I FLORS 
~~~i!lI"~cll.:ird.~~~J2 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARIVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 
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El cineasta "enragé" 

AL d~vant del "Capitol Cinema" es troben dos 
anucs. 

-On vas? - pregunta l'un. 
-Cap aquí dintre - reap6n l'altre. 
-A veure cine? 
-Sí I Cada nit hi vinc. 
-Cada nit? l no t'avorreixes? I 
-Cà I M'agrada molt el cine I Es un especta-

cle econ~mic i di.tret ... 
-I no t'avorreix veure sempre les mateixes 

pel.Hcolell? 
-Home I Com aquell! Si son bones, no em sap 

pas greu! l si .6n dolentes, mira, agafo el diari 
j em poso a llegir ... 

Questi6 de mides 

AL Passeig de Gràcia. tocant a València i un 
xic més avall del "Majestic Hotel" hi ha un 

rningitori subterrani. 

Com aue a poca distància hi ha la estaci6 de 
Aragó del Gran Metro. molta gent que bada. s'c
qUlvoca. 

L'altre dia va baixar-hi, víctima d'aquest Crro, 
llna xamosa i eixelebrada xicota. 

En cnt rar al mingitori es va trobar amb un 
conegut que en sortia. 

-On vas, earmeta? - li va preguntar, tot es
tranyat. 

La noia, al veure la seva badada es va quedar 
méa vermella que un pebrot. 

-Ai J - va caclamar - Es que em creia que 
aquí hi havia el "Metro", 

-Doncs no - respongué ell -. A n'aquí, el 
més que podries trob:tr-hi, fora un pam ... 

Altra volta l'estanquer poeta 

fEIA dies que no havfem passat per la Plaça 
de Lesseps. Diumenge hi vàrem ésser, i, a la 

sort de dur llàpiç i quarteJ-les a la butxaca. và
rem deure la .ort de poguer reproduir el se
güent cartell anunciador que hi ha al mostrador 
de l'estanc de l'esmentada plaça: 

"Si en pipa quiere fumar 
no tiene usted màs que entrar. 
Le enseñaràn un surtido 
que quedarà usted aturdido. 
En boquillas. pitiUeras, 
las hay de cien mil maneras 
para todo fumador 
y de c1ase superior." 

L'èxit d'aquests cartells és tan gran, que a 
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l'estanquer en qüestió ja li diuen el poeta na
cional de Gracia; ens asseguren que hi un em
presari que li vol demanar una revista per a 
estrenar-la en un dels teatre. més populars de 
la barriada. 

Quina lllstima que a la barriada deIa JOle
pets no hi facin jocl-floraIsl Segurament, l'autor 
d'aquel~s versos s'enduria la flor natural. 

Els cabells lla.rgs 

COM vostes ja. deuen ~apiguer. S. M. la Moda, 
Ja mEs tirànj('_8 UI; tot'.:., ha ciecretat que allò 

dels cabeU, curts estava ja dat i beneït, malgrat 
l'oposici6 que hi han fet totes les dames, da
metes i damise.le •... i els perruquers. 

Meny. mal que de la nova moda dels cabell. 
nargs. si els perruquers en surten perjudicats, 
sc'n beneficiarà el turisme. 

I. ti no, escoltin aquesta anècdota: 
Una dama molt degant està fent la seva ma

leta ja, quan arriba una amiga seva que va a 
fer-li una viaita. 

-Que te'n vas de viatge? - pregunta la nova 
arribada, davant dels preparatius. 

-Sí I Me'n vaig a fer una excursi6 en auto 
Renault pel desert de Sabara! 

-Vaia un acudit I 
-Sí. Què hi vols fer? BE m'haig d'amagar en 

un lloc o altre, mentre em creixen els cabells! 

L'hortolà de Sant Boi 

EL FENOMEN 

E 
REN "11 cafa, una colla d'amics, i cada.Có. 
hi deia la seva. Com que ens trobavem en
tre hOl1l(s sols, la conversa va agafar un 

caire gaireM relliscòs i ens varem ficar en el 
terreny declaradunent nandulandesc. 

-De manera que vostè no ha fet mai de mo
deU 

-No senyor. però per el que veig, vostè taDl

poc no ha let ma.i de pintor . 

. ·-Ql'e ei jo, un cop, vaig conèixer una xicota 
q~~ a:xí I 

-Que si jo vaig tenir una amiga que era ai
xàs! 

l, per fi, un de la colla que fins llavors no 
h:wia dtt rés, VOl el'clamar: 

-Per C3a CUri¿f .• en Pià! 
-Quí era, en PIà? 
_QI.!i'. li V~ !l::!SE3. a n'en PIà? 
Tct;¡oon fei,,- Ics seves preguntes. 
-l::~ Pià - continuà dient el nostre amic -

e:-;:, un veritaL!e r~:1òrnen! Un gegant! 
-Tant com això? 
-Mireu: no mEs vos dirE una cosa: no podia 

fer l'amor a cap dona! 
-l, perquè? 
-Perquè totes morien ofegades r 

Nau Be" 



Novelola de bous T milb c:o!ltums 
-La tracten malament? 
-Ben al revbl El. senyoret. s6n. Ol:>lt amablel, 

Donya Flora em tracta cOnJ a una veritable ami,a, 
com a una nina, Elll fem uns tipa de jugar .. ,! Bo,e
riea, veritabh,. bo¡eriea, cre¡uïml De ve,adel enl 
~lSem tota la nit lerue dormir I 

-Tota la. nit .. ,? - pre&,untà l'Ernut, engolint un 
ellcta de saliva que li obstruia la Iola, 

-Sl; de dia la senyoreta dorm o té visites. 
De mica en mica anava comprenent l'Ernest la "ca

litat" conjulal a qu! pertanyien els senyora d'aquella 
cua: als matrimonis moderns aense cuina ni menja
dor i amb dOI Uit. per fer mi¡diada, 
-l, ci lenyoret, h IW amb el .ervei~ 
-Un caramel,lo, perb 1mb les leves aUllències tan 

li.rIJUCS, una el queda alnb la mel all llavis, 
I en dir ai.b, la Bertina es recold, en ci butac6, i 

el a6u COI ea retorçà com el d'una aerp, en evocar el 
contacte d'una caricia dolça, suau, p1er:a de tc:tdron 
i saviesa,., 

L'Ernest no el po¡ué .¡uant.ar. Senti dins d'cU del
bocar-ae totl ell ccntlurea de la luxúria, i allïant-Ie 
d'una revolada, dad, ell seus llavi. en l'abim pU de 
turbacions deli uUa misterio.os de la Bertina. 

-Per Deu, .enyoret l - protesti ella, melindrosa 
com una lata. 

Ell l'alçà enfebrit i li rodejà la cintura, trèmol 
d'emoci6, embriac de tot. els inltint. camals. 

La Bertina ea defensava lleument, en una reaiatèn_ 
eia ,orda, plena de conceuion. i de desitjofl. 

-No fli¡ui nervi61, senyoret! - barbotejà, domi
nadora-. Mai m'hauria pensat que fai tan eJf.ilentl 
Seloi, ho:ne, selJUi. que no n'hi ha per tantl Quina 
manera de malmetre lea peraonesl Aid, Quietet, i Ien
le nervis. Veu, home, com les coaea no cal fer-lea 

malament i amb incomoditat? 
--Qu~ fai boija? Mira que ea trencarà la cadiral 
-No t¡n¡ui. por, tontet, Que ja hi eltan acoltuma-

del. Si jo crec q-.te ja n'han aprb el ritme ... ! ... 
Ja a la porti, la Bertina pre¡untà: 
-EliSent així ha i, de dir a la lenyoreta .. ? 
-Que divendrel a lel trel de !a tarda, passarl un 

lutO I recollir-la. 
-Escolta, nen meu: i a r.'It, quan me l'enviarla 

l'auto? 
-A tú? A Ht un avi6 per poder volar fins a la 

¡lbriA ... ! 
Caphol V o IJOU~~' ~ac;it:~~r~U:¿I~~~~!:,u~~~~~da a l'el-

malt i de colorI luaUI. Moblatge modern i de poc pel. 
Llit de metall daurat. Una otomana amb mitja dot
zena de cobdnl de colora vius que desentonen de 
l'ambient de l'eltanlïa. Una tauleta en el centre. amb 
paltea i Màla, •. L'Ernest i la l','Iarineta, .una de lel 
duel &,ermanea, no perden el templ. Son felilïol li 
de palsar un plrell dñorel fent cabriolel se'n pot 
dir felicitat. Ella frueix el re¡Ult a¡redolç d'a
quella lelli6, que n'hi recorda altrel ja molt llunya_ 
nea, Ell. l'hl llençat en el ~moH elbojerrat d'aque
lles duel hores plenes de clarora novell per a ell. i 
vola, tal com volen lel papallones al voltant del quin
quer, prCles en el vèrti¡ de la llum. 

A l'habitaci6 del cOltat, quasi i¡ual a la ja descrita, 
en Vicens i la ROleta, l'altra germana, parlen ulen-
tats. 

_Vàrem quedar cn tres bitlletl - diu ella, en 't'ell_ 
re que en Vicenl treu la cartera. 
-t bé, dona, Iquí eh ten. - li rClpòn ell negui-
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t6t--, pub vute'o, que el podria ar.nar un ,a1¡matin 
del Que diHcilment en lortiriem. 

-No vol. res? - li prepnt. ella, dreta davant 
tlel mirall, i canninant-ae el. llavi •. 

-No i avui no. 
-Fes-me un pet6, home, que al menys així cm sem--

b1.arl que me'l. he panyat .que.t~ bitlleta. 

-Eltl bé ... 
_A la cara? Mira que ja fa die. que vare;, lortir 

de COUeli ... Aqui, ncn, aqui... 
-Scmpre lerb la mateïul Eltil contenta, ara? 
--Cbm no'n tinc d'Citar, ai eta cI rei per fer pe-

tons dols;ol ... ! 
-Elcolta'm tú: ja ci .abrà fer bé el paper de "¡cr. 

mana" aquella {ava? 
-Per aidI rai, no et preocupi.' No veul que fa 

IqueUa car. de no haver trencat mai cap plat ni cap 
olla. 

-Apa, donc., dcisa:m Iol, que porto el meu 
.. plan·· ... 

-Quina m.tima! Tan bonA tarda que haurIcm pal
u.t Do,altre. dOI.,. 

• •• 
La mateix, hora i el mateix dia. c.sa l"Ernest, 
L. Merd, plor.; plora .mariament, de.consolad.

ment, Amb el plor sincer del que creu perduda per 
lempre mh Jïluli6 <le tota una vida, L'Ernest no és 
al desp.tx. No ha anat enc.ra a la oficina. Fa una 
hora que eUa utl teldonej.nt i sempre, sempre rep 
la mateix. respoat.; "No ha arribat, encara, donya 
Merd, l'erb no pot triiar ... I" 

ltrii.,tdi .... 
Plena de deuaperança deis:a l'apareU per centl .. i

m. volta i cau aplanada en una c.dira. Vol coordinar 
i no pot. El aeu cenell va eavalotat d'una idea. l'al
tra, .eose ordre ni concert. Corra, ulta, e. llença 
per el. mona de la fant .. ia I la qnimera, com un ca-
1'all desbocat ... 

L'an6nim. el d.rrer an6ni:n, ho diu ben dar: 
"Si vol aorpendre al seu marit en braçoa de la dona 

que li roba l'amor. l'e.pero deml, dijous, a un quart 

de cinc al unef de Muntaner, cantonada a Ro.aell6. 
aivi es podr6. convlncer de la veritat dela :nou. escrit •. 
Un ver amic." 

l er. cert, absolutament cert: l'Ernelt l'eniany .... 
milcrablemcntl La seva abslncia del deapa.tx el dela
tava. Torna a teldonar, Eapera pantejant la resposta 
del meritori. La mateixa d·aban.: "Encara no ha .. in
¡ut, donya Mercil". Demana que e. l'Oli l'apoderat a 
raparell. Tampoc li aclareix ru. "E, estrany, molt u
trany, donya Mercl, l'erb encara no ha vin'ut ..... 

El dupte ja no hi c.bi •. L'infidelitat er. cert •. Pre
ciu.ment ella durant el dinar havia anat eapiant tota 
els SCUI moviments i no eren clars, no eren sincera en 
eU. Unes voltea parlava cohibit i altrca .·entre¡ava 
amb ella a expanlions a:noroles completament fora de 
tò. Després. • l'anar-ae.'n li h.via fet mh petons que 
mai i més cAI-lids i més '010101 que mni. Era el re
mordiment que el rose,ava. però la tempt.ci6 era mk 
forta que cU mateiz. 

N'Htava, done., peralladida de què cU reniany.n. 
de qul l'amic tenia r.6, de què li demostraria palpa
blement el deliaire inqualificable del leu marit, però 
aix{ i tot, mal,rat e.tar seiura del barroer procedir 
del seu espb., no .cudiria a la cita. No. De cap de 
lea manere., Preferia caU.r, roae,.r-.e ell punya, 
consumir-se, morir-se de pena abans de donar un ca
elndol. L'estimava maUa eUa a rErncat per venj.r-se 
d'una manera tan vil, tan indigna del stu amor, desin
teres .. t, foll, plll de tendrora maternal., que ta cor. 
deuen estimar veritablemente lea esposes. 

Posaria en jbc tote. les .. túciea. tot. els aeus mè-

rita penonall per a locrar que l'Ernest, el alu Er
nest, no oblidh les delitolta felicitatl conjuial. e. 
bra~o. de dones prostituidea, buides de cor. viciolea, 
res mh que viciosea i incapace. del mh petit .. cri
fici per un amor ntanU. que ni aenten ni ela hi di. 
rea mb que materialitat. 

Véncer eUa, si. l'erb omplir de fan, el nom del Ha 
marit i de verionya la leva llar, :nai, Primer renun
ciaria ailenciolament a la felicitat que altres amora 
li ha .. ien robada .. LAURA BRUNET (Continuar.) 
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-Em sembla que em llogarAn com a meca.oò
,raia: el principal ja m'ha mirat tres vegades 
les CVllf15. 

ESPIRITISME 

D
URA NT la mitja part del ball, la reuni6 
havia tocat ja tots els temes i anà a pa
rar, a la fi, al de l'espiritisme. 

Tothom afirmà que això de l'espiritisme eren 
roman~os i únicament Ja senyora Berta defensa
va una tèBia contrària: 

-Jo els puc assegurar que n'he viscut un cas 
i és per aquest motiu que defenso l'existència 
dI:' l'espiritisme. 

-De debò? Expliquin'.s-ell 
-S~n:dllament: aquest ¡atiu, a Calde<tes, una 

nit, després d'un ball i una gran festa en el Cas
si no, me'n vareig anar al Uit tota nerviosa. Si els 
hi confesso que el méu marit era a Barcelona, 

ja que sols pujava el diaapte per tornar-se'n di
lluns al mati, c:ompendràn que en posar-me al 
llit la meva nerviositat anh en augment. Em re
volcava per entre et. llençols, m'abraçava als -coi
xins, em gratava si tenia picor, perb res hi valia: 
els meu. nervi. estaven tivants com cordes de 
guitarra. Aid em vareig endormiscar entre nú
vols de rosa i Uamaradel de foc que em cremaven 
les entranyes. De sobte, vareig sentir un dolç 
estremiment. Un,a sambra es destacava dels nú
vols j s'apropava cap a mi. Jo, estesa totalment 
damunt del llit, cara al sostre i mans i cames 
obertes com. les aspes d'un moli, vareig esperar. 
La visi6 fou completa. El somni dels més deli
ciosos que es puguin tenir. De mica en mica em 
vareig despertar i en obrir els ulls, varejg veu
re un home que saltava per la fineSotra de la me
va habitaci6 i es perdia entre l'espessa vegeta
ci6 del jardí. Esverada i tement que es tractés 
d'un lladregot, vareig encendre els llums. Res 
de lladres: damunt de Ja tauleta de nit hi havia 
intactes les mevel joiea i el meu moneder. Lla
vores vareig creure amb l'espiritisme o amb els 
fantasmes. com vosth vulguin. 

Tothom callà. El fet relatat era realment ex
traordinari. En Rodoreda, 'CI simpàtic Rodoreda. 
quan la senyora Berta hagué acabat, 60mrigué 
diabòlicament, i aclarí: 

-Res d'esperits, donya Berta. Recordi que 
precisament aquella nit vasta va ballar quasi tots 
els balls amb mi, i que varem. anar moltes vega
des al buffet. Vol dir que tot plegat no va hser 
un xic efectes de l'escuma del xampany? 

Danya Berta es mosaegi\ ela Havis i respongué 
sordament: 

-Potser sL. 
Havia acabat Ja mitja part. Els músics inicia

ven un vals lent i adormidor de Strauss. 
-Em fa l'honor, donya Berta? - pregi\ en 

Rodoreda galantment, oferint-li el braç. 
-Gustosa. amic Rodoreda. 
S'incrustaren l'un a l'altre i s'entregaren al 

dolç v~rtig del vals. 
De sopte ella li digué arrapant-se-li 

més fort: 
-Ets un lladre i un poca vergonya I 
-Jo, danya Berta. .. ? 
-Si. tú I Tu mateil[ t'has traIt! El que entrà 

aquella nit a la meva habitaci6. fores t6! 
-Si puc jurar ... 
-Doncs com saps que era "ac!lleUa" nit del 

Xi'lmnany, si jo no ho he or~d~ada en el méu re
lat? Digues, desvergonyit, digues ... 1 

-Tan dellagradosa et va ésser la meva visita, 
per tractar-me aixl? 

-P.'ra. ; 1'l"nrtl"mà. j l'endemà ~aS!'íat. Que no 
VftS \'eure Ol!e de¡~av;t h finestra oberta, mal 
~nima ... ! 

Vane1a Rhota 
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-Es~ra resposta? 
-Si la senyora em vol donar a mi el que 11 de-

manen, amb molt de gust esperaré Ja resposta. 

LA PESCA 

E L senyor Pons era molt aficionat a la pes-
ca amb canya. Això, es una afició -com 
un altra qualsevol. Però, a la seva dona. 

.ixò no li feia gaire gràcia. perquè <cI dissapte 
• la tarda li guillava i no tornava fins el diumen
ge al vespre, gai reM a l'hora d'anar a dormir. 

ELS CABELLS 
A LA GARÇONNIIl 

L A casadeta de rou, que 
du els cabells tallats 
curts, arriba a casa seva. 

El leu marit. que és molt des· 
confiat i gel6s, li diu: 

-On vas, amb aquest cabell 
tan llarg a l'esquena! AQuut 
cabeU és d'un home! 

K. Ptirxet 

L'INDISPOSICIO 

L A Carmeta fa dugu". ho
re!! C;U~ ha dinat i no es 
troba g.,üc bé. Es qddxl1 

de mal de cap i d'cstòm1C:. 
-Vcste'n al llit - E aco:¿

sella una amigueta seva que hi 
ha anat de visita. 

-AI llit?-reapòn la Carme
ta-o No em vinguis amb 1'0-

mansos, que, precisame~t. 10 
que'm convé és repòs ... 

TitHt!/j;¡ 

EL PLANY DE LA SE
NYORA MONICA 

L A senyora Mònica té una 
filla que és cupletista. Tre_ 
balla a 1"'Ideal Concert", ¡, 

de tant en tant, fa bolos a Ter
rasea, a Granollers i a Matar6, 

car a Matar6, va agafar el tren i, cap aHà s'ha 
dit, a comprovar si el senyor Pons hi. estava 
realment, 

Però es va donar el cas que el señor Pons, 
que havia passat el matí pescant a Montgat. 
quan va acabar de dinar, com que li havien ser
vit un men6 compost de bouil1avaise i llagosta, VOl 

sentir un imperiós d:s:C d'anar corrents a c' c
leva a distreure a la ~enyora i distreure's ~ll de 
paa una mica. p~rò. (!uan va ardbar-hi. ~s va tro
bar amb que la s~va dona. havi:¡ guillat, sen,~ 
dir non. 

Consti que'l senyor Pons anava de debò a pes
car, N'hi ha d'altres, de pescadors, que diuen 
que van a pescar al riu i on pesquen, és íl dintre 
el Uit d'alguna menor caia. Però, no. El senyor 
Pons era un home morigerat que no estava per No mEl hi havia 1.t ra¡¡pa, 'lue s'cstava arn'-
excursions eexuals a fora els dominis conjugals. glant per anar a la "Bohemia". 
(Em sembla que ara acabo de fer una frase). -Saps. Maria - digué el senyor Pons _ que 

El cas é. que la dona del senyor Pons, un diu- se·t veu una cama molt maca? 
menge a la tarda, es va escamar i, en vista de Rts, que el senyor Pons va mancar a la don;:!, 

que'] seu m:uit li havia dit que se n'anava a pes-en justa correspondència i merescut càstig d'ha-



--.-----

Com que ja és butant crescu
da-té eltl 3:US vint-h::inc anys
ha reclamat des de fdt temps el'lò 
aeus PI indpis d'independència i 
no consent que sa mare es fiqui 
en res dels seua assumptes. 

L'al .. re dia, 13 senyora Mònica 
ae'n planyia. davant de la por4 
tera: 

-Figuri's - deia - que'm do· 
na cada disgust I Ara fa trer¡ 
dies Que no ve a dormir fins a 
lea cinc o les sis del matí... Oh! 
I a més, torna sola ... 

Van Tresca 

LA PIANISTA 

S
ENTIT a la Rambla, en 4 

10re dugues &enyorea que' .. 
troben caaualme:1t: 

-I què? Ja està més bona, la 
leva nena? 

-Ara sembla que ja està m::s 
bé ... Perb, cregui que ens ha fet 
veure de tota colors... Estava 
groga, prima, ulleroaa ... Ara. el 
metge, no li deixa tocar més al 
piano la scva composició favo
tita ... 
-I quina era? 

L. ,,jli.;..S - • 

-"La pregària d'una verge", -Aixó no es la, senyoret! Que no veu que 
porto la vaixell.? 

K. Parr6 -Està b~,' deix(J-/a i tornarem 11 començar. 

ver duptat de la seva fidelitat. l, quan aquèsta 
va tofnar, el senyor Pons va exclamar. saltant
li al coll: 

-Quina mala tarda m'bas fet passar! Jo he 
vingut després de dinar, perquè al matí havia 
pescat molt i estava cansat ... I. com que no has 
deixat dit a la Maria on anaves ... Creu-me. que 
cstavJ. méa impacient! Pregunta-ho a la mi
nyona ... 

R. E. Tallet 

EL NEGRE AUTENTIC 

E L senyor Mar1et estava desesperat. El bar 
del que Cfa propietari, cada dia anava més 
malament. El cafè ca tornava agre, la cer

VC3a ('8 passav3 i les gas'Icoses s'esbravaven en 

espera deli parroquians, que semblaven haver-li 
declarat el boicot. 

I no és que a cal senyor Mar!et no servissin 
bé, ni el seu es~abliment no fos confort'!!Jle. 
Les taules eren netes, les cadires camades. lea 
begudes sanes i barates ... i, per damunt de tot 
aixa, servia als parroquians la Ciseta, la filla de 
l'amo que era una criatura de divuit anys . -1" 
lo més engrescador que pot imaginar' se. 

Doncs. ni aixl hi nn2ven rol .. parroquia,., i. 
aixb que la Ciseta no tenia res d'c'lqucrpa i es 
debcava madru¡ar conscit"nçuèament pels poc,; 
xicots que entra'/en a l'establiment del seu ¡.':t·c 
a fer el vermut o a p~ndre el cafetó. amb gran 
indignació i escàndol del seu pretendent, en 
Quim, un betes i fils del barri. que ballava et 
xarleston, duia sabates rosses i ermilla de hn
tasia i jugava de mi¡4ala al "França Xica". 
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Un jorn, el senyor Mulet va tenir la gran 
idea. "No volen venir? - va pensar-; doncs 
vindràn tan si es vol com ai no tS vol". (Això 
ho havia sentit cantar anys enrera.) I en va fer 
una de crespa: va llogar un jau·band, amb un 
negre que tocava el saxofon i tot, i va inaugu
rar unes vet11ades xarleston'stiquu - musicals 
que varen ésser un èxit espaterrant. 

L'orquestra fou poaar oh en- un llum. Des 
d'aquell moment, la clientela del bar va augmen
tar com l'escuma. No s'hi cabia. es va haver de 
nogar la botiga del castat, comprar taules no
ves, llogar gent... . 

Cosa curiosa. La Ciseta, des de que l'establI
ment anava endavant, no tol-Ierava la més petita 
llibertat per part dels clients. l el scu preten
dent. en Quim. es mostrava, com és natural. ca
da dia mb satisfet d'aquell canvi. 

Ja estava gairebé fixa(!1. la data del casori, 
quan un dia, en Quim va dir al seu futur sogre: 

-Vol dir que aquest ne~e que tenen a l'or
queltra és negre de debò? 

-Ja ho crec 1- exclamà ellenyor Marlet. mig 
oUs-. Tens de sapiquer que, a n'aquesta casa, 
no gastem res que sigui artificial. 

Passaren un!: dies, i un mad, la Ciseta va co
mençar: Ai, qui:: tinc! Ai, què tinc I, fins que no 
va quedar més remei !,!ue anar a cercar el metge, 

Quan aquest arribà i vegI! a la noia, va ex
clamar: 

-Jo. aqui. no hi (:lig cap Calta, A qui teniu 
d'anar a cercar. és a la Uevadora. 

La decLuació de la guerra europea no Vll cau
sar més emoció en aquella ca!!a. Però, com que 
la cOla portava pressa, es va haver de fer. el 
necessari i en el mateix moment que en QUIm, 
assabentat de la nova, arribava, la Cilieta va do
nar a llum un infantó negre com una gola de 

1I0~( aral _ exclamà. el pare--. De qui és aques
ta capsa de betum? 

-Del... del negre del saxofon" - confessà la 
Ticota. 

La nova, oue semblava havia d'hser aclapara
dora pel ser{yor Marle~. no li va causar la mEs 
petita emoció. AI contrari. es va girar cap a en 
Q~im. i, triomfant, li digu~: 

-Mira-ho I Pcr a que dubtis, una altra vegada. 
de l'autenticitat de tot el que anunciem a casa I 

Marcel Teua 

LES LLIÇONS D'ANGLES 

C
com vostès deuen sapiguer, a París, les CII' 

ses hospitalàries s'anunciem amb el nom 
ürt "Lliçons d'anglès". Lliçons d'anglès 

vol dir fer l'amor a l'italiana. cosa que a Paris 

agrada tant com a la dolça i porca Barcelona. 
L'altre dia, un amic nostre que era a Paris. 

va anar a veure a un amic i es va equivocar de 
número. Li van obrir la porta i es va trobar en 
pres~ncia d'una colla de xicotes presentades a 
J'istil de ca la Brígida. 

-Ai, dispensin I M'he equivocat I - va dir et 
xicot, que no estava per romanços. 

-Entri, jove. entri - li va dir Ja mestressa-. 
Aqui, donem lliçons d'angl~s. 

-Doncs, dispensin - va fer et nostre amic, 
que no està en l'intringulis d'aquestes coses-. 
Jo pensava que donaven lliçons d'anatomia I 

Bar Betta 

RESULTATS OPOSATS 

U N pintor que havia pres a una meuca per 
model, es lamentava de la seva mala sort. 

-Noia - li deia -. Des de que t'h. 
pres per model que no venc ni un quadre. 

-Doncs, mira - li va contestar elta-. Dea de 
que -et faig de model, cada dia venen més clienta. 
a cu.a meva, a l'hora de la visita ... 

Van Bolla 

-Ara que hi penso,' estic aquí esperant en 
Pepet i tinc relacions formals amb en Joan. Po
bre xicot. ja el planyo! 



1ALERTA, MINYONS I 

&" aquesta Secci6 bi llublicuem tots els CONTES 

que "e'ns enVJ7D propi" d'i"ser tontlU I le. velles 

11Cr08l1S de quimre Inyll per amunt; que lI/,uio di,

D ... d'ésser COQI,Ut!l pel. bvrj/lire. lle,idors de LA 

TUIES, D'louestll tontell, el! pre",ilrem un Cldl 

_úmero, amb 1I res~ctable OUlntiUlt de "del! pe

'.;', cobrable. en 1I no.trl. Adminütraci6 o per 

,ir postal sIs ous ... llOouin lora de Barcelona, Aler_ 
t .. done.., ; .prdar r!; ), 

LA DOBLE PATERNITAT 

L A Lluiseta elU. de vuit melOS, Aixà, a una 
noia que canvia d'amic a cada moment, és 

una cosa que devia fatalment oc6rrer, 
-I, de qui 61 la criatura? - va ig pre¡untar 

l 'litre dia a la leva ¡ermana, que treballa en un 
concert del ParaUe1. 

-Home: - em va l'espondre-, No n'estic se
gura del tot .. , Ell trel primers mesos, deia que 
era d'aquell viatjant que anava amb eUa, perà, com 
que han renyit, ara li diu el aenyor de Matar6 
que la t6 retirada, que és d'ell .. , 

R, E , T.IJ~, 

UN BON RECORD 

E N UM reuni6 mondana, parlen uo .enyor 
d'cdat a.;nb \:na aenyora, tamb6 madora, 

-Sen recorda - diu ella - de quan erem ;0-
vel, que un cop vOlt~ ae'm va declarar i jo no 
vair voler acceptar lea ICVes reUacion!? 

El vell .omriu i respon: 
-Ja ho crec:! Sempre he pensat que va ésser 

el dia m61 feliç de ta meva vida", 

F. Orroll., 

MENYS MAL! 

E L lenyor RetauloM, que, com vOlt~a .. ben, 
ea Va fer mil.1ionari Quan la perra venent 

samarrete!, va :lnar l'altre dia de vilita a casa 
d'unl !cnyora de la aristocrlci •. 

A l'entrar, badant, va trencar, d'un cop de pa_ 
rai¡uea, un jerro de ¡ran valor. 

L'amo dc Ja casa li va dir que no es preocupis, 
quc aUò 00 tenia cap importància, perà, en el fona, 
va malcir .1 Icnyor Retaulonl i a tota 1. seva 
parentela, 
--Qu~ valia molt aquest ccrro? _ va prcpntar 

l'cx fabricant, 
-Home ... Era un VII de Shres, notable per la 

scva anti¡uetat ... 
-Ah! McnYI mall _ feu el lenyor Retaulons-. 

Tractant_Ie d'una coaa vella,., 

TOT S'APROFITA! 

U N redactor de LA TUIES ha demanat al se
nyor Rufasta que l'excUII!I de la seva col.la

boraci6 durant UIUl letma.na, 
-I aixà? Qu~ et pa .. a? - li ha prepntat el 

senyor Ruflsts. 
-VeurA, don Elcuteri, h que cm caso, sap? 
-De deb6? l quan te calCI? 
-Demà, 
-Doncl mir., aprofitant rocasi6, demà paa&at 

enviem un coote sobre el te:na: "De la manera de
fer fcliç • l'espoli". 

Aqucst Rufalta tot ho aprofita' 

Mdró. 

ELl.A TAMBE 

L A Cartnet~. una xamosa rupa de servei, està 
de lis mClot.. Aixà, ql:an 1'61 bonica, i no ea -
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'tenen manies, palW ,Iirebt .empre. -Vol dir que va tllcr per .¡xll? _ interrumpl 

Com que ja utl de ai. mesos, la mutre ... de UI\ del. que elcolt.aven la conver ... 
la CU" on treballa, .e'n va haver d'enterar ratal- -Ja bo crec I 
ment i llaVOri va venir l'escAndoI, Iu u:plica- -Done. jo més avi.t m'inclinaria a creure que 
cion .... i I. llauna, com diuen els c1issiu_ el miquet et va pendre: per lon pare ... 

-Carmeta --di¡:ul la u:nyora, amb te} de re_ 
convenci6-. Ja cO';l'lpendrà vostè que, enterada 
del .eu est. t, em veil obli¡ada .... 

En sentir ai:w:ò, la C.rmeta v. posar-sc a plor.r. 
La aenyora tl bonl .entiments, i va dir-li: LA PAGESA ESPAVILADA 
-Cregui que a ml cm ub molt ¡reu ... pere} com-

prenl'ui que, donat lo que li ha pusat .. . 

Kit Xali •• 

-La lenyora deuda ésler menyl dlorola amb U NA noia, que lemblava venir del poble, •• 
ml - va dir Uavorl I. ralpa, a¡afant IIn xic: d'es- entrar en un colmado: 
per.nça-. Al cap d'avall, la .enyora Cità en el ma- -M'ha dit I. mutre ... que'm do""ui una dot-
teix estat que jo... zena d'ouI, 

--Si, h cert _ feu la senyora-o Però jo, ho ~ra t'els donar~. Dc quan ell vola? . 
eltic del lenyoret... -De quatre pelletel la dotzena. Però haUrien 

l la Carmeta, llavo n, inlènuarnent, va respondre: d'hser fets d'una ~allin.a nelra, 

-Jo. també, lenyoreta, jo tamb~ .. , ~hcIO:;le:nc:;:;:~lalxò? 

L/ub VII. 

AL CASSINO 

A IXO em VI pallar al Canino de Monte
Cario, un vespre que la partida tstava d'allb 

mh animada. 
A davant :neu, hi havia una xicota, molt bo. 

nica, que perdia constantment. 

-Pere} tu sabl eoneíxe'lll 
-Jo, li. 
-Donet, tria-t'ell tu mateixa. 
La noia tria la dotzena, la pala, i quan ja tl 

la paperina a la ma, diu: 
-Ara li explicar~ en què el conei:w:en els 011.1 

de ,aUina nelra I 
-En què. pubilla? 
-En que sempre 16n ell mh IfOllosl 

K. Umí. 

De prompte, ella ,'cm va acostar. ENTRE AMICS 
_Em vol deixar mil francs? _ em va dir_o _____ _ 

Els hi tornarf; ,,¡xl 'lue &'Ulny!. 

~~:!r:e~d?xicota va fcr un geste '¡,nificatiu, i I) O~~~nC:.~~ ~o;:~I~ln;~:l~ dill un d'eUa. 
rtsponlué: -J: t'emportn • la teva dona? 

-Si els rerdo ... ena en anirem d'aquí a qualle- -Mai de I. vidal Quan tu t'en Val a Londrel, 
vol hotel i els hi tornar~, naturalment... que t'emportes la salsa an¡lna? 

K. Pritnt. Poclr: A. Solt •. 

LA CAÇERA SEGURAMENT 

. P ER la Rambla paisa un enterro lux6s, Un 

E LS caçadorl .Ón la lent que dIU mh men- 'h' r' t I 
t¡del, A pro,pe}sit d'això, no estarà. de més l'acom~:;:;':~ I I 111. I pre¡un a a un a tre que 

contar" aque~ta pe~:ta an~cd?t~. -Que sap qui h el mort? 
Al Contlnent~'~í ~n IndIVIdu esti contant lel -Si, lenyor _ rcap6n l'altre-. El el que va al 

.e::~i~~~:~~~oal quefl~'~vill .ortit a caçar :niCOl, cotxe de davant. 

Em fico pel bOlC, i trobo una mona. Vair per dil- Rosd: Hm., 
parar-li un tret, i un miqUel, que lenl dupte era -------.-______ _ 
fill d'aquella mona, ulta de l'arbre ¡ em comença Conte premiat en el n6mero passat: 
a fer festel per a Que no math a la leva mare. LA DECLARACIO D'AMOR 
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-Ah. L/ujsa. si vost(} SI!-'1tI.s el què jo sento ... ! 
-Precisament J'això tinc por: de què després 

de sentit~ho, ho scmiria molt. 

LA VENJANÇA DEL LLORO 

Q
UAN la acnyora Mercè se'n va anat de 
vjatge cap a Paris, el primer que va fer 
fo'u rccomenar a la seva minyona, la 

Lluïsa, que cuidés amb tota cura del que ella 
deia "el &f:U ocellet". 

El seu ocellet era un lloro, més lleig que fet 
d'encàrrcg, i al que la minyona, no sabem per 
quinea raoni, profeS3ava un odi completament 
africà. 

Abd que la senyora Mercè va agafar el tren, 
la Lluba esclatà en un accés de còlera, bo i ex' 
clamant: 

-Avara! Pocavergonynl Mala donal Anar
se'n per vint di", i deixar-me vuit duros misera
bles per la ll1~va teca I Què es creu. 3<!ucsta mitja 
Bcnyora, que lT1cnjHé jo amb vuit rals diaris? 

l el lloro va pagu les conseqüències. La Llui· 
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sa va agafar la gàbia i la va penjar al costat del 
water, on el pobre animal, durant prop de tres 
setmanes va sofrir el torment de les desagrada
bles emanacions del mateix. 

Naturalment que el dia que la senyora Merc~ 
va tornar de viatge, el lloro havi! tornat a ocu
pa. el seu lloc de prefe.ència a la galeria. 
-I què? - preguntà la senyora Mercè a la 

Lluisa-. Ja ha cuidat bé el meu ocellet? 
-Ja ho crecl - respongué cínicament la mi· 

nyona. 
Però, veus aquf que quan la bona senyora ,'a

tançà a la gàbia de l'ocell, aquèst, posant·se en 
una posic ió la mar d'estranya, començà a imitar 
uns soroU. que, no més per la pudor que evoca
ven, ercn capaço!! de fer treure les tripes al més 
pi.ntat, i començà a dir: 

-Està ocupat! Està ocupat! 
D'aquesta manera, l'enginyós animal pogut ex

plicar a la seva mestressa el lloc on l'havien 
amagat, i ai xi fou com la Lluisa rebé en càstig 
de la seva acci6 la "llauna" consegüent ... 

Pock A. Sho1ta 

-Pots eo;ti1rn!! ben scgllra. Merc~. L'ERO
TYL és C~p3Ç de fer rl'viure (1 un mort, .• 

gr~~~ 

Er 
4 I és el producte magD 

• O.~' ':~:e~~l:arM~ 
rENClA I la NEUHASTf.NIA. p-:r cròni
.:JUe.) i ''''>''1$ que .iCi'ln a tot altre tractament 
VCIli!& lo l'elJllr3, ¡ d.:tall: Alt d. S.nt Pu~. SO 
f'fl1ljci, d~1 D"Cti1f W, DUTREM. Bafc~JOlJ. 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPEl..1ItA DE CEGAMA" 
____ n,r.ao.taftt a BarGalona: 

~STAT E5PL..!IALMBNT FA1tJltICAT ~- TO)(AS IU.AI.TA - Valentia. 316 -
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EN ::l,cda~:;r m::d::¿'\!:r:!a~lt~: 
"Ba·t.-c1an". Servidor, que VI. " .. cr
hi l'altrc tarda, hi Va riure de deb6, 
I si no perquè va trobar una noia 
molt caia qUe el. hi va fer etquit
xar tot., al vespre hi hauria tornat. 

Ara, el lenyor Serrano t'en pre
paraci6 una nova revista titol.da: 
"Amor y flores". Com que les f1on, 
en aquest ca., estaràn representades 
per una coUa de :zicotea de I. cua, 
crcicll':'1 innecessari dir que e.perem 

EN Maarice Chc,valier ja ha CUillat. AL "Royal Concert" ha debutat la ~:~:~~~ra~c l'obra amb veritable ¡m. 
El lenyor ld:lr6 i el matciJ: Mimou. E. una J:icota d'all~ 

;:~:c~~c~~' v~~~r::: r:;~~r;::~ c~~ :~~i~i~e~tp~q~~n:a I:i~~t~d:~x~:~ foUir. l~~cn:::e:~r~~fcrbtci. 
que el cran Maurice tE mb com- feix; q'-lC li aixequin un monument que valdrA ben b~ la pena 
promisol que una nena maca en ball a la bretxa de Sant Pau. Tamb~ hi d'anar-Iu a desfullar. 
de festa major, no ,'hi ha po,ut el- tellen a la Encarnita Gil, • la Call-
tar ni un día mho xita Elpinosa, a la Soldevileta i a 

la Barril. 

?Iu:::t~~i ~:~; ~r:c:;:lIor S·hi pa ... una bona eltona L Ar:e~:i~~~:a'~s~~e~~tO! ~~::o~:: 
~,::u:.:~;'!,:d~;::f¡;~. ~:~~:':~~~:~E:ti~~:::L, h~:!.!~~:.:~:.::~~::;t!:;~i~f~;~ 

u u u vOlth el, hi afirma que no mereix 
M~r=:U~d~I~~at I~l !:~rf'e¡'~:~ AQUESTA .. ,etma~a jo vO,~ra tor- tan dur comentari. 

~:~~~~:~r~1 e~r::uc':~u~: I~f:!~~e~e: ell ::~i,:!r q~0~~~ar!~~i'~¡vi~e~6~ t~~~n\~'~::;!~~oc¡~ra" 
~::.~t:~::rat~~t S;~:~~ :uI!,tar~v~:: ~~~~~~~ :e~~:I¡a~u~; n:~t i ~:~¡r ~I?:: :~c~í;~ d,r:~ ~~~~~ó~~m balla", 

tel del "Còmic". ~i~,ai ~i~lt~~-~:ti~n p~Pbr~~s:oi ~= 
No cal duptar que en Solsona cara menYI per broquel. 

~b~~~d~~r~:ri~~~l~:~f!:rt ~~¡ i:'~ta~at~~o r~tri¡o JA e~:::r:o:I:~t~e;.OI~il:';~e ~:II~!~ 
de clòria en el Paralel. a les donel, que, lenyorl, butar al "Victbria", al enlempl que 

JO no lé pas 10 que em ve I la famol. tiple Roseta Ros, 
Naturalment que la Roseta en. va 

AL "Espanyol" sña repri .. at, o O o a~radar molt. ~és que en :Vallejo, 

mo;~A;~~i:!la::ò~:"~'h~~i. y~:;;~~ L ~~:~Clh~e~~r~~R'~~e:~~r~~! :~~ :~~:I~~n~~ln~1 ~dslr~~;, ~ae6òp:;x:, qn:; 
aentat del d~ feia molt, any.. ca vella". deixem d'enviar al veterà i popular 

El públic ha ri¡ut de valent, em- E.I veterl escriptor i dibuixant ha actor la ~ostra salutaci6 rnh .rec
lIlenant el popular teatre i aplau- obtingut, amb aqueat motiu, un ~xit tuola i sIncera. 
dint a en Santpere, que hi fa una loroIl6., hit quo ha compartit amb 
.creació. la parella Vila.Davi, que ,'han rua

nayt un homenatje del. nombrosos 
aim3nts del veritable teatre catall. .Mireu si "Amor filarmònic" 

em va deixar udsret, 
que sortint vair fer que em feslin 
un 1010 de clarinet. 

Per la rent de can Romea 
"La barca vella" haud estat 
un medi per a que arribi 

Que accepti, doncl, en Vlllejo 
la enhorabona cordial 
del humil afarta pobrel 
d'aquelta ciutat comtal. 

(J o o 

L "ColilSeu Pompeya" 'CI va re- a port, sense novetat. _ L Ale:~~la e~et~~~~e~r;:!0 ;m:~~: 
A pril~r. d,iumen¡e ."La comèdia EP!.., EPI ... No ho dubteu ni un ~'en Muf5o~, Seca - ha utrenat, al 

:::d~~rdellnatel:'PI~~ del ~?Meri:uGu:t ~:e':.e~: p~;rbo~nf:v:~~:-hi:~~~~~~: d~:rQe~f:t~ro,l·ti,~~~~d~~,t:~~~~~:~~ 
Cosa extranya, no va ploure, al Per bons pòlvon de matar cabres: el I?asar el ra.to . . 

:ee~:r:!I!~rj~ ~~ee~nr::~~:,e~:: LA MUNDIAL. - ESPAL TER, 6 al ~{t~ll ~reo~~~:a~e~~u~~~:r~Od:~~~~ ... -o. ,_., _~. ~. NDIA NOTA nar·se per satisfets. 
ci~~~e a~~:s~:~/:~fisi:~u.~lq~:I. vlria- I menys mal quan ja ai:d, 

Se ler.ei:J:en ca- puix en el, te=nps que corren 
L'obra, se¡ona el leu thol, rnandes per cor- fins sembla un .aic difícil 
:!i:'~~ c~c:~!~atel~r~~¡.ocis reu, amb tota entretenir ala que paruen. 

totl el temps anem passant. l'1dU.. DA d.iscreció L'waTta pobres, 



- ---- , 
~M ..... -... .... ,., """,P. ... 

SARNA 
RON"'Y.A) 

es cura en deu minuta amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Conate de l'Au1t. 86 

- i centre. d'.pecífiQ 
Sarcelona 

Prou 

Mod'Or Meublée 

--
I 

UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 
¿Quiere usted alcanzar éxito en todos ... us cmpresas? 

('ompre la ma- El talwa" melr. ravillosa obra 
'i ellii le dlra el nllm.,nlo '1p3rtuno en qlle podré. eJercer influencia 
.obre ~U'J leme/ ulte$ y 1.1 OC81116n m~1I propicia para dominAr el 

élCilO en sns empre~u. .rcdo, 5 PCse'IS 

Pedl.e. li; J. SanJIII:o. edllor. Boa.e IAn .Cllr ••• 
DARCELtJNA 

m 

angúnies!! 

S ífilis - F u.rgacions 

MALA LTIES SECRET ES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1.11 

N 



t 

" 

ÇILtSE~ 
-<'1-. 

-1 per què vols cambial-te la comb;nac;'d.' 
-No t'h. dit que avui he de fer tres o qllR!H' \·;sit(>$ dI! comproml!J? 
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