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-M'agrida aquc$ta bestio/eta tan carinyosa, perquè sempre que jo Jl dic, es posa dreta de
seguida. 
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Iu ob,.. de reparacl6D 4lrll(ido d prefecta de 
...... reall ..... el pa~ policia pi4eo que Iuplc-
laclo Rlccu4i. ea doade clou 10. lIuIOII '1 46 Iu 
.ni hlltalada .. .,pref.e- 6flle... opomnu para 
...... .. ..... 4Mc:abierto poDer el Yeltido "r,o, de 
-..oeoa Irnco. del m- lIWIp lar,. '1 eoeDo alto 

~ .... era des- :.!~ ~:ttea:. p~t6r!; 
e ..... ulou tambl6D ....... ea IOl 11...0. de 

...,. fNKOl dnc:oaoddoe la claclad. lIIOetdDdoM 
, DO .. ... tuto :!.paaoAIIleDte tte..-
pleto. SJ lo. aleawI.. bule-

••• ...DeCIICIO a poaer_ 

I Ilota de ell90I ea. .1 co
Del MJI ..... -: ra6B de hropa Hpra_ 

-R.blaDdo COll los pe_ 11M .... 1Iabinen atre'f'i-
rio41at.M. .. diebo el.. 40. ponerla brual a la 
Ior lIopDo qae .1..... V_ de lIilo. pera DO 
....... Al .... tenDIa.. Jm.bineu ou.40 peDau en 
...... to d.utro .. _ .Htir1a con manca larla. 
.. 7 sed Hem,au.do Hota: Eso 4a poDer 

~ ,;':= .. ~':'~ ~~:. tam!: ~ JlJ; 
pe.ldente 7 lUl .¡cepr.- Chestert:on, a quim nos.w._. CU," q .. nue- otra. Ieemo. con macho 
.... ea D. I.eopoldo Ab.. ttII,yor fervor desde hace 
a. , D. Y1c .. te 0..'0." diu: alo. q .. muchos ate-

Ho MIM. Don Leopol- nelat ... 
Ilo •• , Don ViCfllte 
0aD0. .,.ro IC'Ile.ta tanta ~~7'1.í!Irj:=:!!iN 

::"1:- apellidot por tel6-. AVERIGUADOR 

E.ta tambi6n e. d.l 
"Heraldo": 

"'Vena. escrita. por 
Napole6n Bonaparte eD la 
plrfaa en bluco de ml li. 
bro "colar (1875). Dicca 
ui, 
"'C)TJIO, ,i da pi. juta e 

(amlca mallO 
&perl .orte melioT, Ie.pc: 

[re ia. 't'AlIO ... 
I Y no.atro. qae creia· 

..,. que ea 1175 hac[a¡ IDU
ebo. ab que Napole6n 
Bonllp&rte estaba muerto 
, aterrado en la iaia de 
Etbal 

LOCAL 

¿Qui!!!n fu! y d6nde na· 
ci6 Col6n~ 

Los hiatoria.doTel no le 
hallan de acuerdo .obre 
este panto, pero .( el in
dnóable que era IDIIY afi_ 
c:ionado al billar, paca to_ 
do!'! .. bemos que u..Ii6 de 
Palo.. AfIrmaae que Co· 
J6n era ve¡etariano y e ... 
perantista. y que en la 
corte jUl6 varial vecn 
al mah-jofl&'. Elto lo de
cimal porque elt.mos 
may bien enterado. y, en 
cnelti6n de historial, 1\1;

die nOI empeta la bua 

l qul!n de.cubri6 el 
movLD1iento continuo 1 

La CheJito. EltO, la u
M ADton.ia, n diaDa ma
mA l"ltlma, lo afirma 1 
IlO hay qaie.n te atreva a 
dlscutlrselo, Clara que el 
movimJeato COlltlnuo de 
la Ch,lito 10 pu6 bace 
1a butante tiempo, pera 
mo no .Iplfica uda. 

¿ Qu' .. el Polo 1 
El Palo ea UDa co .. 

fria y deaierta, II1II1 pa
recida a -.. sala de es· 
pect'ado. la noche d. La 
tercera repre.entaci6n de 
una obra de "Aa:orln", En 
el Polo Sur, "empre e' 
de noche, 1 por elO hly 
q_ llDdar COD loeoa. Las 
foca. e.t'n. en el otro. 
porque a¡empre el de dfa. 

Correlpon.dencia particu
lar de "La Relll¡ruardia" . 
E,.,r ••• rio .nimo". -

Pan fabricar una revl .... 
se copian uno. cuadrot a
traajerol, Ie buaca 1111 p
cetillero Atre.ldo, te coa
trat.n dies o doce .. cri
tores que aean del Ateneo 
para que entre todo. ha. 
can IOl .ketchl de velD
te p~abru cada ano, 1 
ya elti heeha la revl.
ta. A.hora, lo dJfIcll ft no 
perder cuarto •. 

R. M. Mila. - Si ea no
via Ie hil dicho que tavo 
lm de.encaflo. cueate que 
fd mu)' ¡ordo y retlrese 
dia;cretamente por el foro. 

ll., Lila •. _ Elo que 
ustec! dlce el un mal ne
&Ocio. A.qu( se paca mu)' 
poca y aunqae encuentre 
a!\ted un aelor capricbo.a, 
.i lue,o.e ,coltumbra, 
acabar' por .er u.ted el 
que papi., 

R. Prio~., - SI l1l 
ami¡o se r"¡.te, pu6de 1111_ 
ted probar con un terr6n 
de anlcar. 
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No ens hi veiem de contents 

A calla no hi cabem d'alegria. Des de la fa
mosa data de divendres passat, que la 

Laura Brunet va revolucionar des de la tribuna 
de l'Ateneu el m6n cinematogràfic, a casa no 
fem mês que ultar, baUar i demanar peles a l'ad
ministrador (Això, natur¡¡)ment, és tasca inútil). 

Per si això no fos prou, al scnyor Dutrem, que 
és el pare espiritual de Ja Laura. li han premiat 
el aéu "Erotyl" amb una medalla d'or a l'Expo
sició deI Confort Modern. celebrada a París dar
rer¡;ment i de la qual n'és president el de la Re
pública. 

En virtut d'aquestes afalagadores noves, el se
nyor Rufasta s'ha fet un vestit nou i ens ha de
manat augment de sou. Entenent que amb set 
rals que li donaven cad:'l setmana, no en tenia 
prou per a portar dignament la representació 
Jel nostre setmanari, l'hem 'lu(me<ltat de vint
i-cinc cèntims i, denl';s, li hem "C'gnlnt una put i
c.ip3.ció de ql1i z:' e~¡:t1m, j 1: ~¡t_ d", ].lacin!' 

Som així, a casa. En quan al senyor D:..ttrtm. li 
havem regalat una magnff'ea l!.tngonina de 
Vich, símbol d'alegria eterna per les C¡¡8eS que 
en poden menjlr a tot dta? 

El bany de xampany 

U N telegrama de Nova York ens ::s3abenta 
del següent curi6s episodi: 

"Després de com¡.¡lir quatre mesos de presidi 
a la pres6 d'Atlanta. i en virtut de la bona con
ducta que ha observat durant aquest temps, ha 
estat posat en llibertat el conegut empresari d'es· 
pectacles de Nova York, senyor Earl Carroll, 
Com ea recordarà, fou condemnat a un any de 
pres6 per have:r negat, sota jura\l1ent, Clue en una 
fe:sta organitzada per ell, una "girl" de music
hali s'hagués banyat en xampany, oferint des
prés l'escumosa beguda als invitat'!. 

"Earl Carroll ha dit. davant de diversos ('mies. 
que va jurar en fals, impulnt per un "Ientiment 
cavaller6s, per a salvar J'honor de la "f1apper" en 
qüesti6, 

"Abans de tornar a empendre les seves fun
ciona d'empresari. descansarà algunes setmanes." 

Fins aquí el telegrama, el ,?ual ha clonat lloc a 
la mar de comentaris, Hi ha hagut cronistes que 
han tractat els americans - i a les am~ricanes_ 
de porcs, cotxinos, degenerats i una colla de bru
ticies mé3' 

Sense recordar ou~ no fa m::>1ts any. que una 
c~lebrc 3rti!lta de music-hall de la nostra terra, 
(,~~l'!, ,-~~. h no em "girI". perquè "giri" vol dir 
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noia. i a aquesta de noia ja no li quedava res. va 
fcr exactament el mateix que la "fJapprr" que 
ha donat lloc a tan de rebombori. 

Amb una particularitat, de la qual no han par
Jat ela perilldicl americans: quan es va tornar a 
posar el zampany en ampolles, n'hi havia mig 
litre ntts. 

Un marit a terra 

A QUEST A anècdota la conta un periòdic 
franc~a. Una dama parisenca anava a ca

aa del seu advocat perquè aquest comencés les 
formalitats necessàries per a la tramitació del 
seu divorci" qUitn, en creuar una vorera el seu 
peu va topar amb una cartera plena de bitllets 
de Banc I Es va ajupir, la va collir i, com que .a 
dintre hi va trobar una tarja amb l'adreça del 
propietari, la va anar a tornar! A l'home, que era 
molt ric, li va agradar la manera de procedir d'a
quella dona que, a més de maca, era "pobre, perà 
honrada", i un cop aconseguit el divorci, com 
que ell era solter, ,'hi va casar I 

I ara, quan a la dona li pregunta algú com ho 
va fer per a trobar un marit tan ric, diuen que 
contesta: 

-Me'l vaig trobar a terra r I 

El somni 

U NA nit - contava un cuiner - vaig som
niar que estava fent un bistec! De sob- _. f)q~<:¡;¡;:;S:§'--9-

te, la mev,a dona es ",ira i em desperta. Ens co
mencem a engrescar i acabem com us podeu figu
rar. Després, em torno a adormir, i mai direu 
què somnio? 

-NoI 
-Doncs. que mentre m'entretenia jugant amb 

la meva dona. se m'havia cremat el bistl!c! 

L 'hortolà de Sant Hoi 

-Es de vostè aquest nen? 
No senyor, jo sóc soltera. 
-1 flixó què té que veure, 

LA CAMBRA DES.4GRADABLE 

D os nuvis arriben a un poble i es dirige._ 
:Ken a la fon·ja. Sopen i dem<lllen una ca..
bra . 

. !:'endem¡'¡. en pagc:r el compte. el nuvi diu, .. t 
mdlgnat : 

-Dimoni J No hi ha drtt I AQueU::! cambra e_ 
plena de puee:¡! No hem pogut pas dormir I 

L"amo escolta i, volent· se e:r.cus.-;r. respòn: 
-Dispensi: com que he ... i&t que eren caaa. 

de: nou. he cregut que tant se'ls donaria, de .. 
po¡:uer dormir! 
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Novel°la de bOD8 'Y mal!! c:08tuml!l 
E.tava decidida: no hi aniria. L"anònim li tremola

'Ya .. la destra i eUa el veia com un ¡-anyota urchtica 
feta al damunt de le, iUu.ion. de la leva vida. Era la 
Uosa qUe enterrava el seu idil.li M:lb l'Ernest d'una ma
uera inesperada, brUlca, aturdidora. Era el ¡."cd que 
eqtrava endina de la leva lnima enamorada i I deixa_ 
l'a erta per sempre mh. Era el cant funeral que de 
cop i volta ofecava el tritlleir aleere i c:njo¡assat de 
k. campanes epitalàmiques qUe havien aguantat viu 
el ItU renò • través del. diu, dels mesol i dels anys. 
Era cI voltor que endiru:ava ICI seves urpes en la co
Jcr.ncta blanca deli seuI somnia daurats. Però fos com 
fOI, ella el menyspreava aquell paper vil, mal inten
cionat, verinós com el fibló d'una lerp. Encara que: 
fOI cert que el "u Ernest ha,uE:a pe.rdut l'enteniment, 
què n'havia de fer l'infame delator? Què sc n'hi en
donava a ell que el séu marit l'en,anyh1 Per què 
aquest interi!:s, aquesta insistència sospitolla en desco
brir-li la infidelitat? Aid eren coses d'ell i d'ell" i 
que únicament ells doa havien de resoldre_les en la 
tebior de la seva llar, en la intimitat de la qual, nin_ 
,6. abaolutament ningú, tenia el dret de penetrar, 

Es que potscr aquelt "amic", el voldria cobrar des
prés a pel d'honra, el preu de la inrame delaci6~ Què 
.'havia ere¡ut d'eUa, aquell imbècil? Per qui l'havia 
prela? No, No hi aniria I 

1 no hi va anar 

Quan l'Ernest i en Vicens el trobaren de bell nou en 
el baU del "Banquet", cl'nvíaren runaniril.da plena de 
picardia, 

-Què tal, noi, ha anat bé la cosa l - preguntl en 
Vicen. bo i fent l'ullet, 

-Coloslal! Realment is una xicot:!, així! _ féu 

l'Erne:U, rodant el bra~ ponderatiu i recordio!!: el ¡est 
d'en V¡c~nl en parlar-n'hi, 

-Dollcs, la meva, ru, el desideri\tum Q .. úna !..r. 
da, .:'Iai, quina tardal 

Bl. 'lo. amic. ea tUltaren amical,nc:tt les eS¡:Iii.tI:es 
i l'Ernest a,dant del bra~ en Vicens li d:¡:ué en veu 
bail;\: 

-Esc~lta, tu: neceuito que em rcserv ;n la m:lteixa 
holbitació pct a deml a la tarda, 

-Eh? Altra velada? - eacl.:unl ell ViCC,1!1, 8inc~
rament sorprès. 

-Re'l, una aventura deliciosa ... La meva mecnno
grafa que", Ja t'ho explicaré un altre dia amb' un xic 
més de calma, Es un cas, tot un cas, creu_roc, Si no Iii. 
cOlnplaluél crec que ea suïcidaria, I l:s així, també, 
aixf, aixl .. ,! 

I el bra~ de l'Er!lcst donava mh voltes quc un PM
neU ue campanar, mentre en Vicens sc'l :nirava amb 
tanta estranyes. com li tin¡uês davant una bestiola 
uòtica 

-Bé, bé, encarre,a l'habitació tu que hi tenl més 
prlctica en aQucstes COles, Jo, noi, amb aquesta ma
lebida timide¡;a que no em lé treure del damunt, no 
serveixo per aq'leates cosu que vosaltres, ela "corri_ 
dos", sabeu reloldre d'una manera tan aenziUa, 

En Vicenl se¡uia mirant_Ie'l len.e laber •• e'n avenir 
i aense arribar a creure lea paraulel del séu amic, 

-Vol. dir que no él una broma que ... ? 

-Res de brom':I, t'ho juro, Ape., apa, encarrega l'ha
b!taci6 i recomana que me la tinguin ben coquetona. 

-!:tlS ;,:n as, noi. un verit3ble ui _ exclamà en Vi. 
cens lotra;¡uejant fami1iar:nent l'Ernest amb les mans 
dam~nt l'espatlla. 

Un:t onada de rubor encengué les galtes de l'Er. 
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nest en escoltar r doci del af,u amic i timida."TIcnt 
aclar!: 

--S6c un "home", rel més que un "homc", cala de 
la qual tu t'havin pcrmél dubtar ... 

-Vinguen aqueat cinc, Doil Et doctoro cn "Arti. 
Amandis", i dCI d'ara ten. la meva alternativa. Eu 
un di,ne company meu I 

I rient amicalment pujaren a rauto i enfourcn el 
carrer de Muntaner, vul¡.nnent conciut pcr la Vi, 
Utte •... 

IX 

L'endemà en Vicens Bou no va uber resistir ¡, 
temptaci6. No li cabia al cap a ell a.ixò de què l'Er
neat, el pobre Ernett, en Timideu, l'estudiant clpan
t&diç com una llebre, el ca ... t fidel i radorador quali 
mlltie de la Mcrcl:, ,'h.,uél atrevit a fer Ja tanqui,. 
ta ,runa mcc,ub¡rafa. I sobretot, d'una mec.nÒenr, 
del HU propi despit., que diàriament hauria de recor
dar-li la seva infidelitat i que àdhuc li perdria el ru
pecte de¡ut a tot bon burlèa. 

J\baDlI de les tru en Vicenl ja era al "Bouquet" i 
amb :-~tnral e¡tu!'!efac:ci6 del discret dependent de 
lli. e.'~ va sol.licitar, prec~ament, l'habitació del COI
Ut a la que: havia fet reservar per l'Ernelt, 

-Ha de venir "al,6" a demanar per el lenyoret? 
- inqairi e' dependent. 

Ert Vieen.s es quedl un moment sense saber qu~ 
co~:estar, però co:n que era nn lIicot molt .er~, un 
d'olqudls xicotl que tenen la doai de lerenitat que ea 
necessita per r. encarar-Ie 1mb lea rn~. primparades .¡_ 
tudons, :,spoDg'Jé ditplicl'nt: 

-No, Que DO sc'm malutí. Vull dormir tota la tar~ 
da. Eltic reventat, "Anò" d'ahir ha ac;¡bat avui a lea 
deu del matf, Iota la taula d'un reservat. E,tic cruiJdt. 
En raig un ¡ra malla jo quan m'hi poso I 

El dependent va obrir una uU. com unti taronaCl. 
Un llit per a dormir? Era un cas inUllitat que no rba~ 
via vilt mai des de que lervia en el "Bouquet". Però el 
xicot era discret i exclamà amb ponderaci6: 

-Ja és deia ca,ti~oa, ja, el acnyoretl El .Eu amic 
vindrl també? 

-Crec que ai. Perb ell lortint d'aqut ae'n va anar 
cap a caseta. Guial un lIiquet, perqu~ el pobre noi DO 

hi eaU .. fet .. n'aqueltl tra.balçol, Ea molt poquet. 
cosa, saps?, un pardalet de niu que encara demana la 
becada a la lenyora, 

-Vol que li dieui al¡una cosal 
-No, Em convE que no d.piea que jo 'I6c aquf. pCl'~ 

qu~ ahir. noi, en sortir el vaie enredar i he pauat totit 
la nit amb les ducs amiruetell que vam portar, 

-El terrible, vOlt~, .enyor Bou I 
-Què hi vols fer? Sort que un tél ElIel no e~ dei-

x'!"n ni a aol ni a ombra' 
-Eati¡ui tranquil •• enyoret. La discreci6 h ,1 le

:na d'aquesta caaa. 

l el dependent el va retirar elclafi"t'8e de riur~ 
interiorment i pensant que diflcilm~nt hauda po¡ut 
passar en Vicens la nit amb les ducs amicuetn .. , qll~ 
havien eatat preciaame!'\t al "Bouquet" acompanya~ 
des d'altres dOI amics. Perb ell j.t havia tlit ben tlar 
que la dilcreci6 era el lema de la clla j per rel del 
m6n hauria violat un secret de tanta imporU!ncia. 

LAURA BRUNET 
(AcabarA) 

-Ja és ben veritat, ja, que qui s'espera es desespera! 



-Mira, la mamà m'ha dit nuc ancssim amb 
m:Jlta cura quan quedem sols. -

-Esti bl. dona, jll. hi anirem amb tot el comp
te possible. 

L'OCA PERDUDA 

A IXO em va passar fa una, temporada. 
anant de cacera. Era un <:Ih en que jo 
no havia estat pas gaire de sort. Les 

llebres i lea perdius, aquell mati semhlava que 
m'haguessin declarat "l'ou cuit" Que diu aquell 
"obrera consciente". Ni un :mimal6 es volia po
sar a tret. Cansat, em vai~ as.senta' damunt d'u
na fita. dispos.1t a fer a mal temps i>on;¡. c:!ra. 

Feia un quart que m'cJ "~"a "urnar.t filol'Mica
ment un caliquenyo que m'havia trobat a la bct-
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llaca, mentres el meu ,,"o", rC1'I"'enava plAcirlament 
)a qua, pen&al"t r:ue 1Jé- podn'l aproHt<1r aq'lell 
temps perdut ai ae li presentés alguna gossa, 
quan vai¡- aendr una plon .. prop meu. 

Em giro i em \"eig una llamosa paster;): . .¡ue .le
via tenir una quinze anys, seguida d'una colIa 
d'oques. 

Estava bé. la xicota. Jo que, sentint-me pare, 
m'hi acosto i li die: 

-Per qu~ plores, maca? 
-Perqu~ se m'ha perdut una oca - em va dir 

-1. pensi que era la més maca de totes I Ai de 
mi I ai que el pare em pegarl i em farà dormir a 
terra sente donar--me sopar I 

Jo que, per aconsolar-Ja, li dic: 
-Vols que t'ajudi a cercar-la, petita? El meu 

gos té el nu molt fi, i. si l'oca no està gaire 
lluny. t'asseguro que la trobaré. 

1. hipòcritament, me l'enduc a dintre d'un bosc 
i allí, un cop estic segur de que ningú ens ha 
de veure, l'agafo entre ela meua braços i )a ca-
menço a petonejar amb la mar d'entusi.asme. 

-1 ara I Què fa, vostè? - em diu Ja noia. 
Però, com que no protesta gaire, jo vaig fent. 

La noia abandona la seva resistència j es pala 
a plorar altra vegada, encara més fort que abans, 

-La meva oca I La meva oca I - sospira. 
-Bé - faig jo - Quan valia, la teva oca? 
-La meva oca .. , La meva oca era molt gros-

sa ... Molt maca,., Pesava, almenys, sis quilos ... 
Ben bé, valia vint pessetes, .. 
-a veuràs, nena, No ploris. Aqui tens les 

vint peles" i cinc més per tu, i no hi pensis més. 
I li dono un bitlletet de vint-i-cinc peles. No 

vam parlar més de l'oca, perquè teniem altre 
feina. molt més important, Al cap d'un quart 
d'hora, vam estar llestos. Llavors. Ja pastora 
va tornar a plorar, a parlar-me de Ja seva honra 
perduda, de les possibles conseqüències .. , Res 
que si arribo a portar un altre bitllet de cinc du
ros, li dono. aquesta vegada sense exigir res en 
canvi... 

L'endemà. com que l'aventura m'havia agra
dat i tenia ganes de continuar-la, vaig tomar 
cap aquell lloc. Però, la pastora no hi e.ra. Un 
xicotet que em va veure venir em va preguntar: 

-Que busca la pastora de les oques? 
-Si, maco. Què l'has vista? 
-Es ,,11 •• al darrera d'aqueUI arbres ... Ha per-

dut una oca i un senyor que passava per ací J'a
juda a cercar-la, 

Des d'aquell dia vaig perdre el gust a les aven
tures pastorils, 

N. LescaroJa 
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A CAL DOCTOR 

U NA vella molt divertida 
va a casa d'un doctor jo
ve i guapo. amb una cara 

a lo George O'Brien que enter
ncill:. ";1 

El metge lïnterroga i acaba 
llet dir-li: 

-Prengui's Ja molbtia de 
despuUar-1lc, 8enyor • . 

La vella somriu ridkolament. 
-Oh, scnyor I - exclama _ 

Davant d'un jove guapo com 
oatè, despullar-sc no és molh

:ia: és una satisfacci61 

Burràs 

TOTS ELS DEFECTES 

L
A Catarina, l'opulenta Ci,
tarina, surt de casa seva 
i es troba a un xicot 

j'uns quinze anys, enfilat a la 
figuera i menjant-se les f¡&,uea 
.nés maques. 

-Desvergonyit! Baixa de se
~uid,;l o et clavo una bufetada! 

-No correu tan, mestressa I 
tocara n'haig de m.enjar dues 
uh f-respon el xicot, que, pel 
iue poden veure els nostres Ue
~idorl, El del mh desvergonyit 
~ue corre. 
-Et dic que baixisl 
-Si baixo, serà pitjor per vos. 

--Diu ~n Ramon~t que m'ho emporti com li re
cord d'aquest viatge. Si no me n'ha deixat algun 
altre, rai! 

mestressa, perquè vos alçaré lea 
íaldilles i vos faré perdre el m6n 
:ie vista. 

La Catarina, que Es una jamo
,a assedegada. tanca els ulls i 

LA NOIA GANDULA 

L A senyora Quima té una filla. de cames 
rodone. i apetitoaes, bust adorable i ca
rona d'i1ngeI6, ~ue la fa d'allò més se

ductora. Treballa com ~ figuranta en una revista 
del ParaJ.le!' però, 1& rn:trr:, "oldrÏ<i: veure-Ja lm 
xic méa .amunt, 

-Tot això, -- li üe~a l'al.re dia _ et paSSil 
per deixada, Si. Qt'an !..'~"h esc::vht una nO\ll 
revi,ta, anessis a V!'tl"C al~ :lutor~, q 'e son joves 

i conido., i et mostressis amab!e i complascent 
amb ella. ja veu rics com ells matei::tos intervin
dden prop de l'empresari per a que't dongue .. in 
un p.aper més important I 

-Pera - objectà. la noia - és que els auton 
de la revista son quatre .. , 

-Doncl. a tots quatre tens d'anar a veure! 
-Es Clue a més, hi han tres mestres de música I 
-Doncs. als mestres de música tens d'anar 

també a veure, gandulal 

L/uls VII 



:spera l'atac .. , Pere} el xicot, bai
ka de la figuera, i, tement sens 
dubte que Ja dona li clavi una 
pallissa, apreta a c6rrer. 

-Quin pocavergonya I - ez
dama, desilulionada, la Catari
na - No tan Iols 61 lladre, sin6 
.:¡ue, tamb~ él embustero I 

UNA DONA DES
. INTERESSADA 

¡{¡ck Hett 

U N amic nostre va fer una 
conquista pel carrer. Es 
tractava d'una dama ple

na de brillants, coberta amb pells 
i amb una roba interior del mi
llor que es fa. 

Quan va acabar-se la funció, 
que podríem dir-ne, ella va dir: 

-Jo sóc una dona desinteres
sada, i no cal que em donguis 
res. Ara, a la minyona, que ja 
bas vist que ens ha ath molt bé. 
dóna-li vint durets de propina .. 

A, Rambaire 

ENTRE AMIGUES 

E L meu marit estil molt 
m.alalt. Té un reuma que 
no el deixa moure. 

-Si que deus eatar avorrida I 
-Oh, noi 
-Com és aixe}? 
-Oh! T~ tants amics guapos 
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joves que el venen a veureí 
Kar Tronets -No ho entenc! no sé què em va passar! No 

arribo a colnpendre on teni. el cap, jo, aquell dia! 
--Segurament sobre el coixl, 

TREBALL INTENSIU 

E Ncert establiment discret del carrer de 
l'Hospital hi tenen. com exigeix la moda 
- perquè també hi ha modes en les fà

briques d'amor - un jove valentinesc - perdo
na, Ruddy! - que posa els ulls en b1:lnc i sap 
fer una sèrie de monades. 

El tal jove té, com 6a de 8uf.oosar, molta "sali
da", i no parlem de les entrades. perquè a nos
altres, aquest gènere no ens interessa. 

Dissabte a la nit fou una jornada de treball 
intenBiu a l'es'C'lentada casa, Tothom anava amunt 

1. avall. S'obrien i el tancaven les portes,. grinyo
laven els somien i l'endemà, les accions de la 
companyia d'aigües havien baixat dos en ten, i 
la bugadera de la cua estava a punt de fer-se 
r ca, de feina que hi havia ... 

Fins a les lis del mat( va durar el burgit. Per 
fi. l'alegre colla de clients se'n va anar i es que
d,ucn soles les nenes i el ·'sarassa". 

-Noi - digu6 una d'elles. caurém tots ma
lats. Perquè tu per un cOstat i nosaltres per l'al
tre, ens hem fet un tip de pencar I 

K. Nela 
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., per qu' pon. el paraigua o9Wf, $i no plou' 
-Per poder-m~ alçar un xic le. laldiDu, 

tomo. 

A CAL PERFUMISTA 

U N ric d'ara el pteacnta a casa d'un impor
tant perfumi.ta i ea dirigeix a la depen
denta. 

Ea b ensenyar mostroa deIa perfums mE. cara 
i acaba per decidir-te per un. 

-M'en pOUti. un litre _ exclama. 
A.torament de la dependenta! Un litre d'un 

perfum que val ai. peuetet el graml Pere} el ric 
d'ara continua dient: 

-Si em d6na bon resultat. el. en pendré un 
litre cada utmana ... Ja veuñ, a cua 10m Ja dona 
i jo. a mEs d'un goç. i • tota ens fan una pudor 
ela p":UI que no l'hi pot estar ... 

Ar.lHetta 

SOCORS 

A I~O diuen que li va passar al gran Xe
nlUI. 

Una vecada, al water de l'Ateneu. el 

van deixar tancat, per badada. I l'home ea n 
pollar a cridar: 

-Socon.' Socon I 
Pere} no veni.a n¡ap. Pina que, canviant de 

mot. czclaml: 
-Auzilil 
Un empleat el va anar a !Jbrir de seguida. 
-Perqu~ no m'haveu vingut a obrir de segui. 

da? - l'u don Eugeni, ¡:lies Octavi de Romeu. 
-Oh! Ja el acntlem' Perb com que vost~ en. 

dei "Soc Ors!, Soc Ors t" ena pensàvem que era 
que cstava parlant per telHon. .. 

R. E. Tallet 

LA CALVA DEL SENYOR VIDAL 

E L aenyor Vidal era aoei de ."'Ateneu". Es 
ficava a lea deu al salonet de l'entresol i 
allí ea ". ... va lea borea fina que tl.nca, 

ven, jugant al treaillo amb una penya d'amics. 
Un vespre, a un quart d'o!'ue, un orden.ança 

s'acosta al sen·yor Vidal i li diu: 
-Senyor Vidal: a baix hi ha la seva senyora 

que l'espera. 
-La meva senyora? Si que 's estrany I Dfl'li-

li que baizo de seguida. ' 
I el senj'or Vic! ... l conti.nuà jugant, Al cap de 

deu minuto;, l'ord., 'I!r.~f'l es torna a atançar al 
jugador: 

-Senyor Vidal: la aevol senyora (a deu mi
nuts que Es a baiz ... M'ha dit que si vost~ le'n 
recordava .. , 

-Digui-li que ja baixo. 
El joc continua. Ja,s6n a prop de tres quarta 

d'onze. 
-Senyor Vidal... La seva .enyora ... diu que 

té tard ... que ai vol fer el favor ... 
-D'ad un moment eatic per eUa. 
I el senyor Vidal aegueiz jugant, en virtut de 

la qual cosa, al cap d'una estoneta, l'ordenança 
li torna a dir: 

-Senyor Vidal... La seva aenyora que fa mol
ta estona que a'eapera a baix ... M'ha dit que l'ha 
de veure de prec:fa,. i que t' molta pressa, j que 
si vost~ no baixa de seguida se n'haurà d'anar ... 

El senyor Vidal, Uavon, es grata el eap. 
-La meva senyora? No pot 'sserf Si a6c sol

ter! 
Esclata UDa rialla entre Ja concurr~ncia, I fa 

que en efecte. hi bavia una senyora Que havia ar
ribat feia eatona, preeuntant pel sényor Vidal, 
per¡ que no era el jugador de tresillo. sin6 un 
altre que eatava al primer pis l!egint la prem .. 
estranger.... ' 

Qim A, Preta 



ALERTA, MINYONS/ 

~1i .qlJ«sU S*cció bi pubtlC'T~m totl fi/S CONTZS 

'li" • • *'IJS on .. ,iu propis d'éu*T cootats a ,*s veUe, 

UCTOS~. de qujo~ • • oytf pu .munt ; que $i.u;o dig

ru.~ d'ésseT cone&ut,r pels barri/aius 11«.idor:r de LA 

TUIES. D'.quI'sr, COllt .. " en premi.rem aD cada 

DlÍm.ro, amb J. u~pectable Ilua. ;t.t de "d"u p~ 
les", cobrable. f'JI I" nostra AdllJ;rURr.dó o per 

.t'1' /KI.~t41 .1. (fue .,t'squilJ lo. ~ d. B'Tc.lool. Alol"

rol, doncs, ; apre:.' rl. JI1 

GAT ESCARMENTAT ... 

U N jove Pilli. per davant d'un riu i sent un 
crit de dona: 

-Socors I M·ofe,ol 
El jove .'atur. I diu: 
-Abanl Que tot, aàpic:a que .óc casat! 
-No hi fa rel! - diu la dona _ Etitic a punt 

d'enfonnr-mel 
-No m·.braçara, delprh, en .enyal de reconei-

:zement? 
-Li juro Que noI Corri I 
El Jove es tira a l'ai,ua i .... Iva b. xicota. 
-Db meu I _ diu ella, un cop és fora de hi

¡U l. - Com ho far6 per acrair-Ii~? 
I -Oh! De up manera I - protesta el jove - Un 
cep vii, fer tI :r.ateiz amb una altra senyoreta.,. 
i m'hi val, haver de ca~ I 

K. Briol. 

LA PURGA 

I SAAC ~avia demanat a en Levy dos ral. i no 
hi havLa maner. Que ell tornéa. 

Un din, en Levy eltava ju,ant i ten:a un bitllet 

de mil peuete. al cOltat de la t.D.ula. Quina en va 
fer, l'!tuc? Acala el bitllet i li diu. 

--Ara ha arribat ci moment de cobrar el meu 
deute! 

Levy v. per pendre-li el bitllet i l'Isaac obre 1:1. 
aoca i ae l'empulL 

Agafen Usaac i el duen a 1& comiauria. 
- J_ bo arreglarem, aixb!- diu el comilsari _ 

Que li facin penelre una pur,. I 
Ad::niniltren un gram de calome1ana a nuac i 

quan la pur,_ li va rer efecte, mai àirieu que va 
treure? 

DonCI, com a bon jueu que n? perdona els deu_ 
tes, nou centel noranta nou pelSete. amb cinquan-
ta cèntim. . GuiII*11l de SerUT 

UN IMPOSSIBLE 

E L marit Celbl. torna a casa leVa improvil8_ 
dament i té una violenta eacena amb la seva 

dona, 
-Tu estaves cit1'.da aqoi amb un hom!,.! 

-Et juro que no I 
-Que no? A veure li, per a dormir lOla, t'hau-

riu ficllt al llit s;ense cami .. 1 
B, OTrando 

PROGRAMA EXTRAORDINARI 

A NYS enrera. a la barriada de Gràcia hi ~via 
un caUi de ca:.n.brerel que et CU3llYa\'3 ba ... 

tant bé la vida. L'amo e~a home d·empenta, con
tractava :.:icotel boniQ~el i jovr .. eh dis':3.btes i 
:l¡umr~t!I hi portava al¡un n;lr~el' le cant o ball 
p ·OCl -ava que el I rvei ute bE .•• .i,;n un 'nOt, era 
\¡L1 cxcel.lent em.,reaar" 

Pen~, un dia, u!t taberne" que hi havia pr·,p ceu 
va adquirir la boti,a del costat, transfortT'.ant el leu 
modelt establiment en un cafè e5!)1.i6a i nmple. Va 
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aubJtit~ir e!s mOllol per noiu, I, des d"aquell mo- -Bél 1 vOltè, tampoc vol declarar on viul 
ment, la competència entre Iu duel empre.ea va -Ohl Sí, .enyorl - va fer l'interpelat-. Jo no 
començar, esforçant-.e un i altre cafeter en donar soc CCY.n el meu amic, Que ilO vol dir la veritat I 
mts avantatees a la clientela, per tal d"atraure"n de -On viu, doncs, vo.tli 1 
nova ¡ evitar que I"anti,a marxh a casa del compe- -Jo! Davant de la casa on se.tl. el meu a1il1c1 
tidor. K, PlUTÓ. 

:Fina que un dia, l'amo del primer del. esmentatl 
eltabliments, va tenir la idea de fer, cada nit, un AH, EM CREIA! ... 
• orteig a favor dels concurrentl" 

l per anunciar la millora, va fi:ur a la porta del S ENYORA Matilde, jo ho lento molt, però 
cafè un cartell que deia aixt: m"és impossible compleure-la. 

"Aqae.ta nit, les aimpitiqucs cambreres Lo1ita i -Es possible que voatè a¡gui tan poc ,alant? 
Pepita, en obsequi a la concurrència rifaran una pe- -Compromi.o., ptT a mi sa,rats, :n'impideiJ:en 
la en metll.lic i una pipa d'escuma. donar-li u.tis!acci6. Em fai, càrre, <;j,ue aixll ha 

La Lolita, la peta. i la Pepita, la pipa." d"élleT molt dolor6. pel leu cmor propi, però no 
El cartell va fer molta gràcia al5 cor-rido. de la puc obrar altrament" 

:umola barriada d1dc:n, I els vells encara parlen, -Així, vostè no vol tenir en compte la preferèn-
a Ica tertúlies del carrer Gr:!D i del Torrent de cia que he tin¡ut envera vo.tH 
lO:1a, tic la pen • .¡¡da d'aquell cafeter que va adqui- -No és que no vulcui. E. que no puc" 
rir du de llavors cran nomenada, ensorrant defi- -Voltè é. c.rucll 
nitivame!\t el seu competidor Tit H~ll. -Soc. un home que compleix la paraub Q.ue do-

nal Fixi"I, .enyora Matilde: demà a le. quatre, vin_ 
UllA FLORETA dri. la baronell. de Prenyfort; a lea cinc i mitja, la 

duques.a de Conyample; a les set, la marqueu. 

E L meu aOlic PI .. él un home molt en¡:iny6 •. d"Ullestret .. " S6n tres dames • le • .que no .e lea 
En Pla és molt aficionat a lea fcmelle., i, acontenta aixt com aixl... S6n exie-enta i refinades 

,,':..:1 tUC en \leu una, el cor ae n"hi cn va. i dic el i ja compendrl v.té que desprh de tres sealions, 
'¡; .. il, IUitura.lment, per no dir una altra cosa" jo ja no ¡¡crin bo per rCl". 

L"altrc dia a.nàVCI=r. tots do. pel carrer, quan vam -1 no puc conservar cap esperançal 
\'e'UC li::.a !emona."" Senyor., Q.uina jamonal Allò -Per a demà, no, .enyora. Demà pasut, de cinc 
e;". la f!;)r i nat" de lea donta! Plena. formosa, bo . a Sil, em té completament a la .eva di.posici61 
n:ca,. C' .. plèm:lida, amb uns arrodonimenta capa!jol -Dc deb61 Ai, i que cm fa contental I e.tarà 
de fel"' venir :nareig • qua.bevol... sols per a mí 1 

- Què l'hi ju¡uel - em va dir en Pla, que a --Sols per. VOIU i fina que lI"en declari .. tis-
.(¡ue.ta .enyora li dic una de lc. meves i no .'en- fetal 
fada1 -No hi planyerà rel? 

-Què li vall dir? -No hi planyeré re.1 Estic .elur que, un cop 
En PI:!, en veu b~j¡II:a, m"ho va explicar. haai conecut le. exqui.iteses del meu mlitode, em 
-No ho f:!cis, Que et clavari una bufa I IIcrà fidel com :un ¡o. de Terranoval 
-No tincul. pas porl Li diré d"una manera que -I a.lJ:ò em co.tarA ... ? 

no es pot pa. enfadar! -Cent cinquanta pe •• etesl 
I unint el fet al pensament. va exclamar: -Es molt car! 
-Ai, pubilla I Si la teva panereta fa. rellotge de -Lc. tres .enyores que tenen de venir deml a 

sol i jo {os la minutera! Van Tresc. la tarda en pacuen duc. cente.! Ja veu que li fail 
un tracte d·amic. 

CONFESSIO -Així quedc:n enteso.1 Fin. demà pauat a les 
cinc" Oh I 1 quinl lelol cm tindran lea meves ami-

p EC~fè~::n;::t~~i~:ara~~: d::na~~:~orer~d:s~ IU~::;:r~Pji:~~ne:t~~;é nn xic de di.creci6 en 
que portaven unes quantes copes de més, van ~lIer lo que al preu fà referència, no h veritat? Puc 
portats a la pintoruca del.lelació de p-->licia del comptar-hi, no? Fins dem1 paa,at a Ics cinc.". 
dblricte de lea Dreblnel" l la senyora Matilde, la mar de contenta, va sor-

AIli va començllr lïnterrocatori" Et primer del. tir de ca.a del perruquer dc moda."" 
detinluta, ~ demanar_li on se.tava, Vol. ~o;ltestar F. OueUa 
que no ho volia dir" 

El comi.asari, ,"'e,ent que aquell hGme esUva bo-- --------".-- --------
TratJ:o, no va iruistir. Es va dirigir al seion de- Conte premiat en el número pa .. at: 
tbzut I li diIU~: ELS SUBSTITUTS DEL MARIT 

f.i::.C ~_ _~'f": ~ 



-On s'est vist escriure Badalona amb V de 
vaca, .. ? 

-Ja veurà, és que mai en cap casa de les que 
he fet de mecanògrafa, m'havien fet escriure a 
1Itàquina ... 

UN MARIT MAL EDUCAT 

1::" N Quel, el CilI del Mas Gran, tenia trenta 
.c, o ouaranta mil durats. Amb una fortuna 

nix!, l'home pensava que, per pagès que 
fos, bé es podia casar amb una noia de Barce~ 
Jana, (Jue fos, ain6 rica com ell, al menys, elegant 
i distingida. l, l'home va agafar el tren i, cap a 
Bnrcelona falta gent. 

Anant per la Rambla, va conèixer una que li 
va fer el pes. E. dei;:: Esther, vestia molt bé, era 
jovc, bufona j d'¡Jlò més dxerida. La va seguir, 
li va dir quelcom, la va acompanyar a casa seva .. 
I, detpréc d'un curt prometatge, s'hi va casar. 

A l'Esther, el seu marit va satisfer plenament, 
excepci6 feta d'un extrem, No podia aconseguir 
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que el pagès ,'acostumés a les refinades mane~ 
res de Barcelona, al tracte de la gent, etc., etc. 
Aquest era rúnic motiu que els feia disputar de 
tant en tant. 
-Petl~, que no veua que cada dia em fas fer 

papers ridicols? Que no veus que no saps, ni 
saludar, ni ballar. ni contestar a qui et fa pre~ 
guntes? Passo cada sofocl 

Fins que un dia, en Quel va arribar a casa 
seva, va empènyer Ja porta del ¿ormitorl." i es 
va trobar a l'Eather amb un fuIano. 

En Que1, per pagès que fos, no ho era tant 
com semblava, i anava a fer~ne una de crespa, 
quan la seva dona, sense perdre la presència 
d'esperit. el và interpel.lar, dient~li: 
-1 aral Quines maneres son aquestes? On S'~8 

vist. empènyer la porta sense preguntar si es pot 
passar? Cada dia em fas fer una planxa nova I 

l en Que1, avergonyit, va haver d'inclinar et 
cap i retirar~se". 

Van Bolla 

-Es ben veritat. Antòru'a: No hi ha com 
rEROTYL per a recuperar forc~s. De des que 
en Manu~l en pr~n, que no em deixa. estar un so) 
moment tranquil,la." 

I
~~' "SO; ''l''~:I LrO • ...,..... Iper a <:.omuatJe efi-

J caçment 1/1 IMPQ.. 
lENOA i 14 NEURASTENIA. p~r cròni~ 
:¡u~ I rebel. que ,¡gau a tot altre trn.ctament 

Veodaa J e.A¡IO. j detall: Alt de S.nt 'Pf!re, SO 
(arm.ClII del DfH:tor W. DUTREM. Bsrcf'lon. 

~~.!.:-.. ril~~~~~::a.~=~ 
El. PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPELEItA DE CEGAMA" 

--- represClntant a Barc,:,hma: __ _ 
f.STAT ESP1..':lALMENT FABRICAT PER- TOMAS ltIBALTA - Valencia,316 _ 
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R~1~L:E=u!~'~E!1 D~;li:;;~D. _ 
El DIICYO Jefe de polida, Ilr. Cbittt¡ 
ha prohibido hrlitar el eh.ale.t6. 7 
el blaclr bottom. conaideriadole. 
censo baU.. antie.tf:ticoI y ateata
torla. al esplritu de Ja Dlici6n 'T • 
1& moral - Intenatioaal N. S.) 

I, mfa avan, a la mateiu. co
Iamoa, 

"'K1 blaclr·bottom es antlntftico. 
- Clüteti (Italia). 12: LM autori-
4edn d. la pt'Ovinda bat prohibido 
al cbarl .. toll y el black-bottom. ~ 

F-:'aUV:l.:~r:~:t ':~~::rl.~~Il:= DI~:!:~~ ~:r:.,:n;;..:~ .:;:o~ ~o: ::C!::I c~~e~~~~~:; 
~b:' ='P:r~~~n ~~~e~c~: :t~ ::Une:t:l~r!tl~u:-:.trf~i~e ~:~ ~~. ~~.'r:.l .. e.plrlta eat6tlco del 
... el. ajuden • pa.ar la nit, tur- no.., i Il. pel •• i mitja que DO ea. 
DIIlt com el ... eU. partit. que .,'n ea fei .. taDta. 
WIIl anar i IOrtoAment DO torna· De noies maques bi vam veure 
ran mai m6L l'Eac:arnita Oil, que baU. m6. b6 

I amb aqueltl dOI telelrlmel 
eftI qaedarn nnae aaber 

De nolel bufcmel hi ha 1. Ckrme- qq. 1Ul duro a la balsaca d' ... cor. 

!ta ~~ qa~·le:-~r.i:::n::,: :;!o _laqq~~:b6-ClllcÜ::O: c~·:::: " " " 
:1a~::: ::e ~~;; r~:n:~a!! =~~;d~I~~-:~lqa.:.n:r:-taJa~ A~:rur~e~.c:=d:.':::: 

,i Cb.ltetl h nom d'uD. poble 
o d'1an fel.xlata "car .. ''', 

hi fil lIIO"ovlt, de f.t., pub: fO,ra )).ltiea ami," nOltra Ro.eta Ana1a· BlacIt ' _, ._ 

=~a c::r:::. ~~:llelq!1a~1 d.:: ~ c:i':nt~: ~::s C:~~i~ :'err.~! cI~l= ce~:rdí!. a;:",: 
1I10r Bax6 hi va fer po .. r aqaeat d. pertiC1llar qae .ipi l'atreDa de nodM. .. S1I locat" .ocial. Santa 

en:: xicota fa molt Deulera ~aq~~;R~m~~~t: t:.on=l~i~~ :rÏti!'~~::a:: f~:P!;:¡ 
:r:!f .,::!up~ ~Iia ::::Ol~e~:~~~q~:ed;::t!j: ~=~dn:i'!I'~n~~el ::fd'.m;!: 
a niac6 .. ol e.coltar. aotea de lOCietaL" del nUSo y el del "ad61tero". 

O o e De tan xam6ael Que lón 
Alto I Que .ixb del ",d6ltero" 
f. e08& del .eD70r Picb A~u~~:.taï:.:a~~I~:" h:r.d:ta!.,~ 'r.:r:; "~Da~~l.tl 

.. molt. bema portllllaefttl • cpal ti- • can Blel • reuopar, i no .. al PIla • copiar.lo 

d!i:r l::qr,:ail'~bt'~: ::!t:r~lpe~~ _________ _ encara qua 101. aD. .. Ie .. 

""" qU: l'hi troba ... d'.m mili b6, 

A I. no" mal 11 falta 
GIl fervent .dmlrador 
entre ell quall" l'ot comptar 

aqa .. t humil .nidor, 

""" II"no~:~:t : ;:::rli~::~I~ ': 
mal.. Uea¡:Ü.. m· .... CW'en que no 
.. 'n dia, per~, IDear. que no .. 'n di· 
pi, l'ho mereix, 

Tant qae al Ull dia Ja cou. 
tot &errant anil venint 
a I .. portel de la Glbria 
jo aDiria molt .avint, 

""" 

m!!~t: B:e~''':':lb~!~;e:1 n:~:I~ ELl~o~~~::.iod::ta cl:t~c::ar~:f6 
'lues, - Per bona l.vateH h111lnlCl, amb en Víctor Mora i .mb m61ica 
Per bOM pàlvora de matar cabrea: del popular meltre Martines- Van., 
LA MUNDIAL, - ESPALTER. " ha IItren.t al "Vict~ria" una .. r

NOTA aueJa en un acte que porta per D01b 
"LI. Triba". 

Va tenir forÇa bit pal .... tracta 
Se ,,"elxen co· d'uDa co .. força oriclnal que fi dM
maad. par cor· 
rea, 1mb tota 

diacreci6 

El De.tino 

enrotU, entre gitano. I mant' fiu 
al fiut ¡'¡nteM 

Cllda nit .'omole el teatre 
i entre el pébUc bi ha b .. tant. 
.. ltaDoa de tot. dOli le .. es 
de la barriada de S.nl. 

AL "Pompe,.'· actna una .. icota 

.. n~~ E":f~~~!i:-a=:stes ~ ~~ Re1Je1adfJ por las ciendas DIMARTS ES POSARA 

::Unoir ~~nr~e aia r:-~r~ congetura,les cns~g,uireis sim- 11 
_ estoneta li ubf. que no hi ha· patia. ("Xito, fehcTdad, per .. 

• i~l:~::::·~:a b:T::~Uines fección ffsica y moral. 

A. LA VENDA 

e, tro" ben 1O.,IDtet Detalles en: 
!nt~a~e';:,~;~,t~: b~~~~ave!l, Viladomat, IOl, pral. 2,-

obra mestra de 
LAURA BRUNET 



SARNA 
RON""YA) 

ni cura en deu DÚnub amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'Ault, 86 
i eenll'fll d'específica 
Be.rc:elo". 

(VERDURA) 
CarTer de ~!:à, 27 

(VERDURA) 
Porta d. Santa Mad.oaa, 6 

el c.o_U,1 ..... T .. tro·arc. ............ 
T.I¡f.o 4668 - A. 

Cran. comoditat - Saletes de bany - Telèfon privat 

Ventiladors elèctrica - HabitaciODl a S ptes. 

Reeern .bsoIuta 

r~~~I~~~ lao~:~ El talwamelro 
yoe!l1 le dira el m')'n~n:o 'lp,lrhll1') en qU1'l podré ejercer influencia 

flobre ~In 8em~jlntoei 'I ta oc.'l~ión 1I1~~ propicia para dominar el 
t!Jdlo en IU!!. emprefll". Preclol 5 peletll 

Pellldo. a: J. S_xo. edit.r. BOll de .. a PeGro •• I 
UNA REVOLUCION CIENTIFICA 

¿Quitre usted alcanzar éxito en toda~ ~us empresas? 

DARCEL'.lNA .. ------______ ~~Mm-. __ .. ~ 

Prou angúnies!! 

Sífilis - Purgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlfnic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. ta 



--~-- , . 

-Si, senyora, tira una Pf!"a gro.ssa a dins j s'obre el rU.Jort. 
-Amb una pessa gro~ -a t~ cap mèrit que .s'obri. 
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