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LA TUIES 

-FUI meu, quina COM me. llarpt 
---Es la meva e.pecialitat; totes diuea el mateix. 
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Rufada cuenta con guasa I 
un cuento de estar por casa 

nado. el "Kaiser" del sie
te y media, la Bella Do
rita - e.ta vendr' d'ho
rita para poder ir a tra_ 
bajar a 101 cabritoa _ la 
Caridad. reina de la Gran
ja Royal, una comisi6n de 
las Tres Cluel de Vapor, 
y el lallrudo poeta leRor 
Socias A Idape. 

dernos, es la licuientt 
debida a un célebre autOl' 
delconocido: "La mujtr 
a 101 quince, CI un Irt!! 
de recreo, a 101 veinticio' 
ca, un mi.to, a 101 cuJ' 
renta, un tren de car,a,1 
a lo. lesenta un tren."C.· 
dura. 

A un nifio de pocos años (mto _ 
de la calle Parab la mamà le replic6 
IUI papàl, un hermanito y ante su tono severo 
1e trajeron de Paril. el chiquiJlo se call6. 
El muchacho, que era cau· AI cabo de algunoa d'as 
al infante contempl6 (to la emprendi6 con la por. 
lonrlendo ingenuamente (1.era 
y mh tarde, pregunt6: que era, como casi todal. -,Y de d6ndo habeis preguntona y xafardera. 

ftraldo -IDlgame, señora Eufra. 
e.te rorro tan mon'n? r .ia I 
-Dc Pari. - dijo su pa· ,Esa niña tan bonita 

Idre. de d6nde la trajo usted 
El pequel'lo hlso un mohln cuando era mb pequel'lita? 
y anduvo dOlo trCl d'u -IDe Paríal _ la mujer 
pen .. hvo y cablzbajo Idijo-
erave como unl campana y el nifio volvi6 a callar; 

~i~r::,ud::I:u:1 !>:d~re, I r:Éo~ ~~S!:~n:~1 p~~a:un: 
haMa dejado el I«ho [tar 
y ,.a repuelta orreda -Su nene en Parrs com-
al nuevo vutaeo el pecho r pr6? 
el hermanito mayor -Naturalmente Que li I 
le le uerc6, muy modo.a Qué te pensabal? I Si to. 
h.aciéndole eata prerunta r dOI. 
con acento candoro.o: todol los traen de alli! 
-I Dime, mami! A la pe- Y el pequdUh lonriendo 

!quella con inocente candor 
que vive en el principal dijo: ¿Pera. en CIta cas. 
tambifn fueron a com- no hay nadie que hara el 

[prarla ramar? 
a Par'I, por un calual? RUFASTA 
-Sí, .r. a Parli, hijo aspirante a fabulista .......... ,. ........................... . 
NOTICIAS DE SO CIE· Por la tarde, se cele. 

I brar' besamanol y recep. 
DAD ci6n, Han prometido .u 

asi.tencia. entre otru 
El pr6.imo dominro, personalidades. la Mami 

dia 20 del corriente, cele· y sus lindu lobrin.a, el 
bra ,UI dI .. nucatro acti· ex-Delerada r .. c1o de 
va director Don Eleuterio Primera EnleÍianu don 
Rufllta. Con tan plausi. Manuel Luengo y Prieto. 
ble motivo, lo. lerenOI Arultín el del kiosko. la 
cantarAn las hora. la no- "colla del eeperut" del 
che anterior y el sol .al· "Edén", las chical del 
dria la hora de .¡empre a "Joy 10y", el diltincuido 
menOI que e.tf nublado,. ateneit1:a Idior Solf de 

La .el\ora Lliberata. Soja, la Patum de Berea 
con aquel cariRo pondr' y otr .. patums a Iu que 
en el balc6n unOI doma· no creemos neceu.rio ci. 
'0. de aquella mb cata.. tar, el aellor Ribé, el amo 
que hered6 de un tia .u· de cu. "Verdura", la 
yo, que por clerto patia de Junta de la Sodedad Pro. 
la mel... tectora de la CrIa del Ca-

CONSULTORIO DE 

"LA RETAGUARDIA" 

-ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
(Lu consultu lon era- CoatfI:l.I:I.U .ta era-

tuital. Envle.e para ,a.. lzita • • 

::Spa~i:~oo:~r:·c:n UI: ~:: - III S~EOl/1I v~rsi6 d~ _ 

ROí~' piic~~ ~a~~. aeRor. J O Y .. J O Y 
Dar.e alpi.te no es lo mis. I El millor ~spectllcJ~ dI 
ma que darse pi.to. Bllrce/onll 

Un arque610,o. _ NOI' 
otrOI no le aconsejamoa ~ 1 
que vaya contando a toda 

:~~:~:eu:~c ;:r~eT:ne; r.RAII TUta 
~~~ad.a~ :i;h~ej~r' leb'dt E S P ANY O L 
rtan: ¡Hombre, puellThe_ 
bas muy lejol! Uit coloaal 

LA REINA Un lector. - ¿ Que en 
qu~ le parece el edificio 

:: ::f:!o:o·~E1ep~~b~~!!; ~"r ____ "'.""""' .. ".'" 
~~r~e::ít·~, ~~r:~~e~~i;~, elf E D E N .-

DEL MERCA't 

esU. reci~n, Pintada., . 
Timo Logi.ta. - sr, le

ñor. Lai berlinas vienen 
de Berlfn, IOl bergancines 
de Berg~. Iai municiones 
de Munich. IOl 10rnil1os. 
de Thorn. lo. palmípedol 
de Palma, IOl portera. de 
Porto y las natal de Na
tal. Por una excepci6n, 
101 lora. vienen del Para. 
Ielo. 

Conde del ASil/to, 1: 
LAS MIL Y UNA 

NOCHES 
DanciU&' 

De .ei. tarde a tres 
madrucada 

T.rde y 1I0cbe: 
El 16itO d~1 di. _ 

Lo que nUl/C. se "li 
El m.rll"l1Joso espflctjcu
l o de I.s 
- 11 PRECIOSAS _ 
- INGLESAS_ 
Y Iu noil~s .mer;CIID_ 

Uno que le afaita '010. 
-En este tiempo, no de. 
be nlted tomar niQ(una 
precliud6n eapedal con .u 
"Gillette", Cuando debe 
ir con cuidada, es en ata. 

~~C:Od~uel. a~~i~ :::: GAR S O N Y 
haja, 

Un curio.o. - La me. 
jor defin¡ci6n hecha de la A I .. doce noche ,. una 1 
mujer en los tlempo. ma- media de la madrupcta 

DIETRICH 
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Altra volta l'estanquer poeta 

S ABEN que a la Plaça dels Josepets hi ha un es-
tanquer poeta? Ja els n'hi vàrem parlar fa 

unes setmanes, amb motiu d'un cartellet líric que 
havia fet per anunciar un. cendren. (Cendrers per 
• fumar, eh? no maliciïn.) Done., bé, ara l'home 
Ten boquillea. i per a demostrar que el seu negoc:i 
no és d'k!em, puix les dóna a cinc centimets, té 
:un rètol amb la següent inscripció: 

Por una tri.te perrilla, 
quién no compra una boquilla? 
Ante tamaña oca.ión, 
hemos vendido un vallón I 

Que acabi per vendre' n un tren sencer, i que li 
probi la poesia, és el nostre desig. 

Un nom poètic 

A calla de la Mamà hi ha una nena a qui la senyo
T1l Ooolrs ha batejat, com té costum de fer a 

cada pupila nova que entra al seu col.legi de se
'l'ona enKnyança, amb un nom de Aor, Però, se-

gona hem pogut comprovar nosaltres que, per un 
descuit, li vàrem veure l'altra nit la fe de baptis
me, el seu veritable nom de pila - el que ara 
porla és de piló, i hi fa meravell es _ és Urraca, 

El nom és noble, i mantes gran dames de la his
tòria hispana l'han portal. però, de totes maneres. 
trobem que la Mamà ha fet molt bé de canviar-li. 
perquè, vaja I que qualsevol li diu: "Urraquita 
míal" a una xicota, en el dolç moment "pilÏcolò
gie", que- diu en pieh, 

Un tenor amb faldiJle. 

S EGONS hem llegit en un rotatiu, s'ha presentat 
8 Viena un fenòmen de primer ordre. 

Un metge va convocar "Is seus companys de 
l'Acadèmia de Medicina, ds va fer seure en una 
cambra, des de la qual sentiren a una persona, 
que es trobava en una altra habitació, cantar l'Aria 
d'en Radamés, del primer acte d"'Aida", amb veu 
fresca de tenor. 

Un. minuts més tard, el professor va mo.trar 
als seus companys el tenor en qüestió, que no era 
res menys sinó una xamosillímft xicota de divuit 
anYI. 

Segons va explicar, el fenòmen era degut 8 una 
operació que li havien hagut de fer de soltera. 

Això no té res de particular. 
Ell mahometanl inventaren, fa molt. segles. el 

liltema, també fent una operació anàloga, per a 
obtenir un efecte completament contrari. 

D'un tenor en fan un tiple. 
I lo més curióI ~I que, després, per lo regular. 

el donen per baix ... 
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Per li les cartes diuen veritat ... 

U N amic nostre. "conida", perquè si no h~ f08 
ja no podria ésser amic nostre, té una anugue

ta. Aquesta amigueta. que pertany al lofert ram 
de les manicures. té 18. mare que tira lel cartes. 

La noia, quan no té rel que fer - i això passa 
molt sovint - .. enlTeté llegint el seu pervindre 
amb el. bastos. lel copei i el. oral. i no diem les 
«pues. que é. precisament lea que més li agra
den, perquè tota cepasa, com é. sabut, té la seva 
vaina. 

L'altre dia va arribar l'amic, La noia geia da
munt d'una catifa, m.androaament. com una gate
ta enjogassada i tcnia set o vuit cartes arrengle
rades. 

-Mira, Quimet' - li va dir -. Les carlell em 
diuen que aviat rebré un present d'un home bru ... 

El nOltre amic somrigué. 
-No eatà mal el vaticini ... - respongué -. 

Pel que pugui éuer. del de demà em començaré 
a oxigenar el. cabell •... 

Una prenda indispensable 
NA 1.1··t. P.n.!, l'altra tarda, tenia a la seva cam-

bra al profeuor de xarleston. Vol dir. doncs. 
que tot. do. eren al llit i que la xamosa criatura 
en aquell. moment. dolc.íuim. no e.tava per brocs 
i .í per broque. o, tot almenys, per una broca que 
duia el ballarí i quin funcionament e. disposava a 
utilitzar. 

Aban., la noia volgué pendre le. seves precau
cian •. No pas pel que vo.tès e. penlen. que ella 
no éa partidària ni del celebèrrim salt del llimac 
ni del procediment neumàtic •• in6 per .i venia el 
vellot que la manté. 

Va cridar la minyona. que, entre parèntesi, se
gueix. amb una aplicaci6 remarcable. l'escola de 
la seva ¡nlereuant me.treueta. 

--Si ve eU - ell. é. el vell - l'entreten. una 
mica, .. 

La noia e. va quedar mirant a la .enyoreta, tot 
.omrient amb un aire picardívol, i li respongué: 

-Per a això, m'haurà de fer el favor de dei
::r;ar~me una de le. seves camise.". 

L'hortolà de Sant Boi 

, .. 
-~ 

-Jo no sé perquè tota el. meus promesos, ep-. 
em demanen rdacion5p tenrn el gènit tant cwt ¡ 
després de eeguida se'l. hi allarga. 

EL SENYOR MORIGERAT 

e ADA tarda ve a pendre cafè al "Royal", lli 

la nostra penya, un senyor, ca.at i amb set 
criature., gerent d'una important empresa 

comercial barcelonina. 
Ea un bon home que, convençut d'aUò de què 

"un cop per setmana. és cosa sana", cada diumen~ 
ge a la tarda. amb pretexte d'anar a fútbol, .urt 
de casa i .amaga din. una torreta de Sant Gerva
.i, on, per cinc nap., el deixen jogar a prendea. 
amb una menor .. , 

-Pel que fan el. altre. marits - ens deia l'al
tre dia - jo .óc una mena de sanL Nomé. la 
corro el diumenge ... 

El CAmbrer que en. serveiX', va somriure i ex. 
clamà: 

--Si, vaja! Sant-i-6cll re. fe.tel_. 

L. A- Boca d'Qrr. 
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EN EL CINE 

CREGUI, .enyom - deia 

en Bordetes, amb aquella 
barra que el .:aracteritza., 

a la "tardoral" que ae li havia as
sentat al costat--que en véure-Ia.!l 

vostè he quedat vençut pel. seus 
encisos. L' estimo, ~i jnro, l'e. timo 

amb tota l'ànima I Per voatè sóc 
capaç dels més ~;rlUl" sacrificial 

Cregui que li parlo amb el cor, li 

a .. eguro, li, .. 
La "tardoral" sel mira de ,,=ili

rell, a través de la foscúria, s'aa

aenta ben repapada, obre de bat 
a bat le. seves magnífiques ca
me. i aclareix maliciosament: 

-Amb el cor a la mà. veritat} 

En Bordetes somriu, s'flcosta 

un xic més a la eeva conquista i 

replica. 

-E. verital. Rafel. que be acc:edit a rebre,'1 'tn 
l'intimitat, però etpero que no et pendrà certa. lli
bertab, com fan tots et. que rebo en aquestes con
dicions. 

-Sí, aenyora j per.} també es 
podia haver posat pantalon. (l

berts, per poder parlal amb més 

tranquilitat." 
F. i K. Mela 

ELRECADO 

L 
'ANTONET, viatjant de vetes-i-fil" arribà a 

Vilamagra i entrà a l'holtal per a dinar, 
donca penaava sortir al vegprc i no hi faria 

rut. El rebé la mestre .. a. xicota d'una vint-i-nou 
any .. guapa i apetitolS, la qual va obsequiar-lo amb 
un somriure i unes mirades que varen fer penlSr al 
nostre home: "Vol .. t'hi jugar que l'he Retxada} 

Li eerviren una truita, i, quan anava a començar
I., ae li acostà un vailet que li digué en veu baixa: 

-Ma germana m'ha donat un encàrrec per 
vOltè, 

-Ah, .í} I qui é. ta ¡ermana, maco; 
-La me.lressa, Doni'm truita I 
L'Antonet li donà un tro. de truita i esperà ¡m

Jl6C.Ïent, el recado, 
-Ve't ací aquelle. miradete.1 Res: conquista 

feta - va pensar. 
-Doni'm panse.1 
Va menjar-se lea panae. i continuà mut. 
-Apa, vailet I Digue' m el que t' ha dit le ger-

mana ... 
-Si no em d6na una taronja no li die ... 
-Té i parla d'un cop, .. 

Quan el marrec s'hagué acabat la taronja, s'a
co.tà a l'Antonet i li digué amb veu baixa: 

--M'ha dit ma germana que el dinar val dot· 
ze ral •. 

R. Tallet 

TOTHOM TE DEFECTES 

L . Antonet, que feia poc que er. CI\. .. at, 
anar a veure la seva sogra. 

-Senyora - li va dir -vull separar
me de la seva filla, M'hi vaig ca .. r enamorat i m'ha 
.orlit el tret per la culata, Ja, en dues setmanes de 
caaat, l'he atrapada amb tres de diferents. Se la 
pot quedar ... 

-Fill meu-va re.pondre--et queixe. per vici. 
La noia éa maca, oi} I é. rica, veritat> I elegant. 
SaP tocar el piano, domina tres idiomea i tap fer 
calat., Que t'ha sortit esbogerrada; Pren pacièn
cia. Tothom té .lgun defecte en aqueet mÓ;¡. Tu, 
en canvi, a les nit. ronque., i ella no es queixa. 
pa., No e. pot voler tot! Creume a mi I 

K. ParTÓ 
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LES DOLCES SORPRESES 

VAN la Roseta veié entrar 
de cop i volta al senyoret Q 
de retorn de viatge, es va 

quedar mél blanca que la p'lr~d. 
-I ara, don Ramon! Com is 

que no ha posat telegramn, a-

questa vegada) L 

El Ilnyor Ramon deixa a I~rr. 
lel maletes i exclama alegrement: 

-He volgut donar una alegria 
inesperada a la senyora! Queda-
rà. més parada quan em vegil 
Veurà. .. veurà., quina sorprela' 

I la ROleta, que sap que la. .e
nyora, en aquells moment. h istò
rics, e.tà a l'alcova despatxant un 
allumpte amb l'advocat del leU 

marit, mormola entre dents: 
-Avui, no entn. al palco, perquè el meu marit 

ha d- venir. 
-Vostè també, ac:nyoret, tam

bé en tindrà una, de sorpresa, i -No ho cregui. pal: Pr'eClaament Ja mln)'ona 
m'ha dit Q\Hi .'havia de trobar amb la meva d ona 
al mt:u palco. 

groual... 

Paoo TilIa. 

NO ANAVA PER ELL 

E N ROSl!-nd era el marit de la Margarida, pri
mera actriu de la companyia d'en Carlets. 
Un dia en RONend es pre,entà al despatx 

d'en Carlets. 
-Miri. jo ho lento molt. però la meva d.Jna ea 

veu obli(l'ftdt\ a cshu·se una temporada sense tre
ballar. 

-I ara r No pot é'"erl Com vol que em quedi 
.ense: primera actriu) 

-Ea que, sap) hi han cose •... 
-I ara que tinc Irel estrene. en estudi I No pot 

é"tr. 
-E. que la meva .enyora, sap) el troba en el ' 

tat intereuant ... 
-Això é. un plan per a ensorrar-me la tempo

radal Un comploti 
-Li dic que eltà embarassada I 
-Embarauadal... M'agradaria conèixer rau tor 

de tal picardia I 
-HomeI Jo ... 
-NoI No ,'excusi! Ja ho sé que no és vostè. 

Vostè é. incapaç de fer mal a ningú!... 
No varen pa. poaar..-e d'acord. 

Tit Heli. 

TOT S'ARREGLA 

E N un cinema del. més aristocràtics de r. 
nostra ciutat, l'altre dia va passar el se
güent cal, mentre estaven projectant una 

cinta qui lomètrica, Ertm dos tendres colomets de 
divuit a dinou anya. Pel que el va poder veure la 
cOla ja la tramitaven d'eltona. 

-Però dona, deixa·m .. , 

-Vaja, no .i&ui. pelat! No vull que me'l to-
qui.I 

--Està molt bé; no t'ho diré més, 
AI cap d'una e.tona de silenci. 
--Que t'ha. enfadat) 
- Jo) No, noia, no, &en. ni mica. 
Un altre ailenei més lIar& que l'an terior. Per fi 

la nena e. decideix a rompre l'enguniós silenci. 
dien t : 

-Mira, com que no vull que em facil "morri
tOl", tocame'l", Però com que no vull que perd ia 
ni tu ni jo, adelan ta-meï nomél que cinc minuta. 

Tots d OI contents i el rellotge a l' hora, 

Ven Vent 
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, 
L'ADULTERA HONESTA 

L A senyora Maria estava plenament conven
çuda de què allò que anava a fer no estav~ 
gens bé i sobre tot, de què el seu marIt 

s'enfadaria molt si se n'enter.va. 
Quasi tots els marits s'enfaden. quan s'entere~ 

d'aquestes coses, i el marit de Ja senyora MarIa 

::, :~v~~/:a~;::S:;e~;aad::ce:j6e:t!::r~~!~~,P:; 
que elles primer han comès l'acció ;punible, i si 
el marit de Ja ,senyora Maria no podia ésser una 
e~cepci6 a Ja regla, e1la, tantmateix, no havia 
Pas de singuladtzar-sc lent diferent de les de
lllés casades. 

.Entre aquestes raons i les que en Rafel J~ ha
vi. fet palpar en el cine. Ja senyora MarIa es 
Va deixaT convèncer i va acudir 'liquen. tarda de 
setembre IS festudi que el jove pintor tenia al 
carrer de les Freixures. 

Com ja haureu comprès. en Rafel.Bontròs ni 
!!ra pintor, ni necessitava per res temr un ta~er
I!Studi al carrer de les Freixures. peró el XIcot 
haVia fet comptes, i fet i fet li resultava m~s e
conómic tenir aquell colomar amb quatre pmtu
res a les parets que anar saltant de ,eservat en 
reservat. 

Demés això de fart, ve a ésser com una mena 
de talis~à 'O vareta màgica, que els hi fa obrir 
les cames de seguida. Sempre les varetes màgi
ques han exercit gran influ~ncia entre les se
n,ores. 

I, valent-se de la seva vareta, 'en Rafel va con
V~ncer 8 la senyora Maria d'anar-li a fer una vi
sita .1 seu taller. 

El ;cicot estava entusiasmat. Realment, la se
nyora Maria Ifra de les que en cauen .poques. Feia 
"'uit dies que li anava al darrera, i ~n vuit dies 
d'anar al darrera d'una senyors, pi ha temps per 
anar descobrint mentalment tots els tresors que 
deu portar sota Ja roba blanca. 

I en Rafel, amb els seus ulls de .".àtir, s'havia 
e~tasiat mil voltes en la contemplaci6 d'aquelles 
lbagnlliques anques, d'aquells pits com ones mo
Vedisses, d'aquell garrot de pantorrilles com 
~rni1s. 

Quan la va sentir pujar per l'escaJa. ~I cor li 
va fer un salt i Jo altre un sotrac, com SJ hagués 
disparat una Retxa. 

E1Ja va entrar aJ taller 'tota sufocada. 
Estava encesa de galtes com una pageseta. Li 

tremolaven les cames. El cervell li baJJava una 
dança de dubtes i temences. . 

Però en Rafel era destre en aquestes coses, l 

prompte sapigué fer-li perdre el món de vist. 
amb els seus petonets i les seves parauletes dol
ces. 

De mica en .mica, i quasi sense que se n'ado
nés la ~nyora Maria, el jove conquistador va a
nar desfent nusos j descordant botons, fins a 
gosar la delitosa visi6 de la nuditat d'aqueJJ cos 
de matrona, fruit6s com un prèssec. 

Les seves mans sàbies j entremaliades, resse
guien, trèmoles d'emoci6, la carn tersa j IIveUu
tada de festemordida casadeta. Els navis gusta
ven, sibarítics, el plat sabor6s de la pell no ma
culada. 

Suaument, entre dolces paraules amoroses, l'a
companyà vers l'àmplia otomana, j amb els ulls 
li demanà la concessi6 suprema. 

Ella estava neguitosa. Un reste de pudor III te
nia indecisa. Per fi, amb els ulls baixos i la veu 
a penes perceptible. formulà un preg: 

-Escolta, Rafel, et vull demanar un favor ... 
-Digues, prenda. Demana el que vulguis ... 
-Doncs, bé: no et farà res, oi, que en comptes 

de dir-te: "Rafel meu!" "Rafel de !Ja meva vida!" 
quan siga el moment de dir-t'ho, t'anomeni Ber
nat? 
-I ara? I aillò, per què? 
-Veuràs. és que aquest és el nom del meu ma-

rit, i .ixI em farà fefecte de què no l'enganyo 
i de què és ell mateix qui m'està abraçant ... 

LAURA BRUNET 
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--Creu-me, quan he begut quatre copes, comença a rodar-me el cap. i ... 
-Si ... no parli'. més: rodant, rodant, se'n va a parar a sota la taula. 

A LA FESTA MAJOR 

E N un poble de l'Empordà es celebraven Ica 
fe.tes del palró. Ultra els concerts, balls. 
I:astells, carreres i proceeso, aquell any el. 

organitzadon de ¡el festes havien inclòs en c.I pro 
gram. una magnífica sortija. en la qual els premis, 
per Jo valuosos, cren ju.ta recompensa a les fati
gues i penalitats que aoEliria el que triomfés. 

L'arbre tindria sobre dotze metres d'alçaJa, i a 
una di.tànda de deu hi havia penjat un g¡.1I i al 
final del pal una bossa que contenia cinc durol. 

Com que ci pal eltava exageradament enllar
dat de dalt a baix per fer relJiacar Ics mans i les 
cames, foren molt. el. que a uns cinc metres, i 
malgrat el. esforços, caigueren cap a terra. amb 
Ja riota del. eapeetadorl, 

En Manuel era un d'aquesta xicot!! que creuen que 
l'astúcia pot més que la força. i per això. disposat 
.a fer·se amb la bosta que contenia els diners. ea 

quedà en calçoteta i caniisa per u anar m61 lleu. 
ger. i .·encaminà cap a la riera. on ,'omplí la faixa 
de aorra, 

Demanà penní. per a pujar i li fou concdit, En 
les primeres empentes no necessità la sorra perquè 
li sobrava força: però en elevar·.c labre un pa. 
reU de metrea n'anà tirant grapats damunt del pal 
i així. amortiguant per complet cI Uisc.ós de! lIart, 
pogué efectuar l'asccnsió molt fàcilment. 

En això. en Quico, en observ8f l'habilitat d'en 
Manel. li preguntà de. de baix.: 

-Manell tu per què vaa) 
-Jo. pel. diners - contestà aqueU, 
-DoJl'C8 jo pujaré pel gall, per a la meva dona, 
I acte seguit creuà lel cames i els braços al vol. 

tant de l'arbre i .'enfilà, Està elat: quan en Quico 
pujà el pal no estava gens relliecóa, gràcies a Ja 
sorra d' en Manel, i així pogué pujar en tan bonel 
condicions que quui arribà a aconseguir '·altr .... que 
pujava davant, Aquest anava tirant !lorra. la qual 



cola obligava al Quico a tancar els ulls per evi
tar que n'hi entrú. 

En arribar en Manuel prop del gall, com que 
havia ficat tantes vegades la mà a la faixa per a 
llençar la sorra. aquella se li aAuixà i els calçotets. 
que li venien amples. li caigueren ñns al genoll. 

A la plaça "armà la gran cridòria en veure a
quell quadro tant natural i de tant i tant bon efecte. 

En Quico, que no alçava la vista, no se n adonà 
de \a situació en què es trobava en Manuel. i anà 
pujant fins a topar amb ell i agafà el que ell suposà 
que seria el moc; però en això en Manuel començà 
a cridar: 

-Quico I que això és meul 
--Ca, homeI - digué l'altre, clavant estira-

da _. Aquesta part la vull jo. que es per la meva 
donal 

K, Pami 

D'AcrUAUTAT 

PARLAVEM, l'altre dia. amb \lna xicota anda
lusa, molt bonica, sobrI:! aaò d~ la passa, 
i vàrem preguntar-li si havia agafat I" ma

laltia regnant. puix estava ullero!a i feia mala ca-
rota. . 

--Què té, vostè. Roseta, que fa tan mala cara) 
Què és que té la passa) 

I ella, que és barrilaire de mena, ens respongué: 
-La passa 1. .. La paua I... I què éa això) Si di

gués vostè la figa 1. .. 
No vàrem saber què contestar· li, 

K. Breta 

LA PARAULA 

E L savi doctor Hausstr_uss va exdamar: 
"Eureka l'', que és una manera fina j dis
tingida de dir: "Eco-Ii-cuàl" o "Angela
Marial", 

A la fi, els seua estudi., llarga i profonds, ha
vien donat fruit i el "Rouasol". aparell destinat a 
solterones i vídues quin debut o reincidència ma
trimonial s'anés tomant impossible, estava acabat 
i complert. 

Era un enginy meravellós, mecànic i psíquic a 
la vegada. N'lli havia prou amb què sa propietària 
digué. la paraula màgica, per a que entré. en fun
cions. i que es pronunciés una altra paraula con
vinguda per a què donés per acabada la tasca ... 

Era un tresor, un marit que no feia bulto, un 
marit guardat en un recó de calaixera. El savi doc
tor HausstrauN, tenia raó d'estar satisfet. 

-Hans - va dir al seu criat -. Agafa aquest 
aparell i porte') a casa la senyora Cretel. aquella 

LA TUIES - 9 

--Cregw., aenyoreta, que he tingut mOl de gust. 
-El el cottum de Ja cua. 

jamona que viu a Schastrass. Diga-li que per a fer
Io funcionar, té de dir en veu alta: "HauI" i per a 
fer-lo deturar: "Spichspaussl" Te'n recordaràs) 

-Prou I 
-Doncs, apa I Agafa l'aparell i no perdis temps 

que ja estic impacient per saber els resultats del 
meu inventi 

El criat se n'anà i tornà al cap de mitja hora. 
tot ullerós, desencaixat i més mort que viu ... 

_I això) Què et pa ..... Hans) 
-Aneu al diable, vos i el vostre inventi En és

ser a la cantonada, he volgut re.cordar les paraules 
que vos m'havieu encarregat i he dit: "HauI" e.n 
veu alta. Mai no ho hagués fetl L'aparell s'ha po
sat en funcion .... i encara funciona ... 

-Spichspaussl 
-Ahl - féu l'Hans respirant -. Ja s'ha aca-

batI Ditxosa paraula. que per més que he fet. no 
he pogut recordar-la I 

El pobre xicot estigué una setmana sense poguer 
seure, però el savi doctor Hausstrau88 estava satis
fet... 

El seu invent meravellós anava com una sedal 
Kar Tronets 
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-Sí, ja 'Veig que la senyoreta serà una perfecta 
aecretària. 

EL VERS SIMBOUSTA 

U NA x.icota va anar a un ball de disfresses 
amb el teu cosi. I l'endemà jo. tafanejant. 

li un àlbum de penl8.ments, hi vaig de8Cobrir 
aquest, que hi acabava d'escriure: 

Que é. bonic i encisador. 
quan .aixeca dolçament, 
tot rodó. vermell. calent. 
grol, encés i esplendorós' 

No maliciïn, eh} Ea tractava del sol, que eUa 
havia vist sortir. a 11\ matinada, en sortir del ball... 

CONSELLS ALS BALLADORS 

N o diguis mai a una noia disfressada: "Què 
vol. pendre}" sinó "Què vols beure}" A 
ben seaur. t'estalviaràa dOI naps, que et 

podràs gaatar a Ja sortida amb qualsevol nimfa del 
carrer de Taller., si t'ha fallat la combina del re
servat. 

Si ell ca .. t, no hi po,ti. a la senyora, encara 
que sigui lletja. Li clavaran cada pesaic que te 1. 
tornaran amb tot el coa ple de blaus i feta un Sant 
Uàtzer. 

No donguis caramel. a la teva balladora. Els 
caramd. donen sed, i una grosella amb gaseoaa 
val una pela. I, encara que et diguin que el. cara
mels fan venir ganes de llepar, no t'ho creguïs. 

El P ierrot romàntic 

------

SI S'ENFADA, QUE S'ENFADI 

N o vos podeu pa. figurar el què va e.tra
nyar-me trobar a la Rambla, fa un parell 
de setmanes. a le. dotze de la nit, al se

nyor Ramonet. que es paasejava. Però l'estranye
sa va anar creixent per graul, en tornar-lo a trobar 
l'endemà.. l'altre i l'altre.,. 

ElII .. , El senyor Ramonetl... Un home morigerat 
i metòdic, que sempre se n'anava a dormir en ha
vent sopatl ... 

No vaig poguer contenir la curiositat i li vaig 
preguntar: 
-I donca, senyor Ramon ~ Què fem per la 

Rambla, a aquestes hores~ 

-Veurà: és que d'un quant temps ençà, s'ha 
acostumat a venir a casa cada vespre en Rafel, el 
cosí de hI. meva dona, saP~ l, com que m'és molt 
antipàtic i no el puc aofrir. me'n vaig per a no veu
re'!. I si s'enfada. que s'enfadi I 

Vaig quedar de pedra picada. 
Decididament. el senyor Ramonet és un home 

de genit. 

B. OriUeta 



ALVoLTANT~ 
~ELBR~JER. 
ALERTA, MINYONSt . creat intercsso •. La meva iniciativa no pot fallar, 

perqu~ ara, estimat IOirc, ena farà casar a torrecui· 

En .. quc.rta Sflcci6 hi publicarem tots els CONTES ta, oil 
que se'ns enVIïn propis d'~sstr contats a Ics velles Elscnyor Soler .'cnfutitmà de mala manera, perb 
.. ero.cs de quinzfI anys per .munt j qUe! siguin di,- al cap i • la fi. no POlui menys que cedir. 
!n'S d'~S!U coneguts pels bllui1aircs llegidors de LA _Quin remei queda I - di,u~ tot moix i ferit 
TUIES. D'aquests contes, en premianm Ull cadll en el leu OI rull. 
número, amb la respectable qU.ln1;tat dc "deu pc- En Ricard lomrip~ i continuà: 
'e .... cobllbles cn I. nostra Administraci6 o per _Ahl I .,tait pel. leUI cOlllcU.1 L'home que no 
wir postal ab Que visquin lora de Barcelona. Aler. té iniciatives, no va enlloc ... 
fa, doncs. i apretar rJ. ):1 K. Prit~et 

LA RASPA NOVA 

UN HOME DE INICIATIVES 

P
ER li acil vOltb no ho Nben - i éI molt 

E NunR~C:::u:: r~~:~:~, d;a~e~,~,:~ :a::saS:I:r~ ::~:~t~::t ~:~:eO e~lll :ii :ax~!i~~n::r~~!c~~ 
de divuit anyetl. que li els hi apure .. in el pi. - a Reul, d'una truita, 

Com que el noatre miny6 era eizerit, el senyer en diuen un ou carrolat, 
Soler aviat va diltinrir-lo, donant-li un càrrec de I heu'a ad que una raspeta barcelonina, que ea 
confian!;a, deia Pilar, i a la Ciutlt Comtal n'havia fet de ver-

Un dia, eltaven parlant ell dOI, i la cenveraa es dea i de madures amb una meatrelleta que, teni., 
decant! vera les manerel de fer-ae ric, entretinruda per un veU, ae'n va anar a aervlr a la 

, ,pAtria d'En Prim - el del Parc, ne aquell que 
-Creu-me, Ricard, Per a fer fortuna, I han de té aquella fenda plena de xinxel _ perqu~ li va ser

tenir inic,iativ~I, S'han d'erientar tetes le~ fercel tir una bena cel-lecaci6, 
cap en hi harl el pervindre allerurat, SI he fas La famUia en anava a treballar la Pilar, citava 
ai Xii, lerll ric, cempolta pel .enyer, un noi de vint any. i una 

Al cap de mil any, el b6 del lenyor Seler nota zicota de divuit, ba.tant e.bojerrada, que Ecabava 
que .. filla, l'Alneta, .'esgregueïa i .inflava, ¡¡imp- de lortir d'un colJcri en, a més d'apendre el 
torne. for!;a alannant., malrrat ésser tan vulcan, francb, m(ilica i pintura, una vicioleta companya 
Vinlué la conubuda c1rplicaci6 i relu1tl que en Ri- li havia enlenyat cutl refinamentl perveno!l que 
card era l'autor de la malifeta. li arradaven molt, perqu~ no la exposaven a cap "a-

-Poca verronyal Barrut I Ai:.:!1 hu paCat lea tlatrofe irreparable, 
meves bondatl? - va dir_li, cloaoa elt punys i fOI· No cal que el. bi diruem que la lenyoreta i la 
ca la mirada, el ¡ndimat banquer. ralpa foren, ben aviat, molt bonc. ami¡ue •. 

_Dilpenli _ relponrué tranquilament en Ri· Una tarda, el .enyoret tenia rana. 
card. _ No be fet méa que Icruir ell leus con.ell.. -Pilar - dirué a la minyona - Carreli'm un Gul 
He orientat tete. lel mevel (ercel cap en bi ha el La Pilar CI va quedar tota eltranyada. Allò .i 
pervindre a .. erurat. Com que li li haru" demanat que no ho bavia .entit dir mai I I mirin Que en aa,. 

la ml de l'Acnet., m'hauria enrerat a dida, he bia, de celc.1 En qüelti6 d'amer, aabia mb plat. , -



que En Dom~nec I¡¡bitl recepte. per a preparar 
poltru. 

El ][icot, veient Clue la Pilar no l'entenia, afcr(: 
-Vull dir, Pilar, que em faci una truita. 
-Ahl - f~u llavors la raspa, que encara ho en-

tenia menys _. Per això .'haurà. d'csperar una mi· 
ca, fini que vincui la leva 'erman .... 

lulU Hi. 

UN BON NEGOCI 

L A Lluiseta, una noia terrlSllcnca, va fer sort. 
Filureu-vos que tenia un vellot al que en 
trea mesol va dClpatur cap a l'altre barri, 

heredant d'ell seixanta mil dureta mh macol que 
el cap d'avall de la leva esquena. (Dc la Lluiset., 
eh? No del vell). 

Un cop enterrat ci ric.txo, la noia, que elt.va 
molt cn¡relcadota amb un empleat del Banc Hil_ 
pl.Americà, el va anar a trobar pcrqu~ li col.lo_ 
qués aquella fortuneta. I ell, que no badava, li va 
col-lacar, ja ho crec que va col-lacar_li I Senu pen
sar-s'hi gens ni mica, 

Ella li doni, bitllo bitllo, les pessetu. i ell les 
cuard! en un compartiment d.e la cambra cuira
!;ada, després de la qual cosa, la Lluiseta va que
dar amb ell que l 'endemà l'aniria a veure altre cop, 

Aisi bo va fer i, ais.! que ell la vei~ venir, li 
preguntà: 

-M'he estat pensant allò de1a diner., En quin 
negoci et sembla que els posi? 

I ella, que estava molt satisfeta de la se15i6 del 
dia anterior, re.poneu!, baillant els ull.: 

--Si vols, en cardu ... 

UN BON CONSELL 

T ARDA de diumenge. El matrimoni ha acabat 
de dinar í, mentre el marit llegeix "La Van-

-- --------------------------- --

NO EL DE COSIR, L'ALTRE 

L 'ESCENA u desenrotlla a casa dels senyorl 
Foradada, rendistes de Vallcarca, amb di
~sit de valora a la Banca ArnÍla, pianola. 

gramofon i aparell de radio amb altaveu, o si¡ui 
el triunvirat complet dela instruments que ha in-. 
ventat la maldat humana per amoinar les oïdes de 
la gent. 

Es dia de festa i el sal6 de la torreta ull ple de 
viaites. Hi ha d'allb mh jovenalla d'ambd6s seses, 
i tamb! lent madura que parla de la Xina, de lo 
car que ea posa tot, de la paaaa, de la "¡atipa" 
(aisò ho diu la meva portera, que D!u confon¡ui) 
i dels arbitris municipals. 

Les parelles joves, com h natural, s'eclipsen pels 
recona, De prompte, la pubilla de la casa crida, to
ta esverada: 

-Mama, mama I Mira que el cosinet Enric m'ha 
trencat el fill 

-Quin? El de cosir? 
-No, l'altre I 
-Qul dius, ara, santa cristiana I 
-Si, mama ... El de brodar, •. 
Res, que la nena estava fent uns brodats "al real

ce" i el cosinet la destorbava "madrupnt-Ia" amb 
aquella bona fe. I la lent ja es va penlar que qui 
up el que pUlava I 

R. E,.dar. 
"p· ,"-,'O¡(r" .... ·r-I .... '>";! .. ' · '" 

~'!iIf!ilf!ilf!lN'!iIf""""'''''''1III 

f\'VENTURf\S Gf\Lf\NTES 
DE ¡ACOBO CASANOVA 

30 cèntil1ll 

1IjiI!ñI@l2iii!FM_ " 

EP!. .. HA SORTIT ... 

¡uardia" i el noi s'arrella per anar a {6t- L'alD'lanac: 
bol, i la pubilla s'empolaina pel baU familiar, la 
mare, que és una dona ellperta, aconsella a la noia: 

-Sobretot, An¡eleta, si¡ues sempre ben endre- de LA. TUIES 
!;ada, Mira: Si un jove veu a una noia pel carrer, 
per bonica que si¡ui, i va deillada i bruta, i amb 
les mities al larr6, li cau l'loima al. peus. En can- UNA PELA, BEN GASTADA 
vi, .i va mudada i puHda, i arrelladeta, de seluida 
ae li aixeca ... 

Jo no .f, perQul, el noi que s'eatà arrellant per 
anar a futbol , el lira i deix.a anar una rialleta nan- Conte premiat en el número pllS.SlIt: 

dulandeaca ... 

R. E,ador. LA POCA VERGONYA 

, " 



EL BALL DELS XOFERS 

I::' L .impàtie gremi del motor, va celebrar. 
a.:., com ja havíem anunciat, el leU ball a I. 

"Bohèmia", Tractant-se d'aquesta gent 
tan nandulande8C&. creiem inneceasari dir que fou 
un hil elpaterrant i que hom .hi Uui de valent. 

Sobre tot, en Carleta, un xòfer que té la parada 
a la Plaça de l'Universitat i que és un "corrido" de 
primera quota. 

Figurint_se que el xicot va fer una noia al ball ... 
Allò era canela final Tenia un. dinou anys, però 
amb rem..iniacènciel de menor, ço que junt amb el 
Palat d'innocenta que feia, acabà de trastocar al 
nostre heroi. 

Ella. a la mitja part, se'n volgué anar de totes 
passades, dient que tenia tard. 

-Aquí ve el moment de posar en joc el meu 
procediment ¡nfaliblel - pensà en Carleta. 

I e. va oferir a dur-la a casa seva en l'aulo que 
Porta. 

EUa acceptà i. un cop foren en un carrer fosc. 
Pel que no paasava ningú, el cotxe es deturà. ,Se.. 
gons digué en CarIeu.. hi havia avaria. 

-Però, no ea preocupi, maca, que això està ar
reglat en un trel i no rel - digué. 

LA TUIES-u 

l, en efecte, es va arreglar, perquè ell es tancà 
amb ella din' del vehicle, i cncara que la xicota 
va protestar, de bon principi, ell li va dir que ca
llél, perquè li ,'enfadava, treuria el Sant Cristò
fol nano, patr6 del seu gremi. I, ja ho crec, que se'l 
va treure! Minuts més tard, tots do, gemegaven. 
com ,i esteuin a punt d'anar-se'n a l'altre barri .. , 

-Ai, Antonet meul - sospirava ella, 
-No ... Antonet, noi Em dic Carlets .. , 
-Oh! Es igual... Com que una ha de tractar 

amb tantsl 
Ara, de re.ultes d'allò, en Carlets gasta sàndal. 

K. K. Tua 

L'ALTERNAR, SEMPRE ESTA BE 

U
N amic xafarder ens envia un programa d'un 
a:'~1l de Carnaval, un de quin. paragr.fs diu 

"Se haràn valiolo, regalo. a Iai señoritas. y en
tre pieza y pieza habrñ churro., manzanilla, pata
tas hitas, cangrejitol, etc., etc," 

Com lel nenel de calB la Mercè, del carrer de 
la Unió, vaja, que així que han acabat de fer un 
senyor, e. fan pujar un cafè amb llet pel maça 
del bar del davant, 

.................... 18 ....................... •••••••••••••• .................. .. 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URINARIAS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime lo. 
dolorel y evita toda clasc: de complicacioncl 
Blenorragia. aauda. y crónicaa - Prostatiti. 

Eatrechecea - Cistitis 

Una buena limpieza in terna con 
PAGEOL 

cura toda. la. herid .. del amor 

-De qui. diUl ¡que é&, aquesta tarja ? 
- Del senyoret U uía, q ue pregunta 'li pot p ... ..... 
--Sí, qus pas.ai, però, vet d e seguida __ comprw 

un flascó d 'EROTYL, perquè sinó, DO &é pas qoè 
hi ve _ fer, aquí, pobre home! 

I:' t I boelp.od ..... _ Lro .......... _.com-. .... 
~ c.açment la lMf'O-

TENClA ¡ I. NEURASTI:NlA. ... ..w. 
que. i rebel, que qan • tot altre ~t 

v .... a l'eacr~' 1 detall : Alt 4, S.", Peu, .se. 
l.raj~/. del •• eNr ".. )JUT_ • • ..,.. 
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A \!~:tr~a~~;i~~.;e::!~t .:~::~ ::r ~:aq:!ll~i~U~~Z;: estic 
lea nOltrcl informacions ha ballat i que em tornari, ai ella 
ci Xar1eaton davant d'cn Poinearé, s'hi empenya, bolxevic. 

A vc~r~ hd\~Ou~:~Ç~u~i~n~~:'c~ ~~~ 
ta de la causa contra el (am6a Ba' 
lluterol, que. junt amb una altret 
individul, entre el. que fi,urava la 
celebErrima "Mundeta", van buidar 
lea butxaques de mitja hUIDani~t 
amb el truc de lel fabuloses ,anin' 
ciel del joc tolerat. (En aquella èpo' 
ca, almenys.) 

Se,uirem aqueata vilta 
amb interèa, puix guardem 
de la lenyora MUndcta 
records d'aUb mEs punyentl, 

de ru:-kai.er i d'en MUSlolini. Q Q o 

qU;~~a~~~,. ;f:!I~t ~~pU~e~~~:lI ~':~ L AlI~~~~:::r!iV~:.~~V!~~UI:~: combate la neursstenla 

=:~~".u~';'d~·' • .': r~~?t-¡i :d~: ~~ ~!~;:~n:~~d:~';'~J:~\~~ :.~. ';:~~ LES .u,,,,, ... I" h'n ,mp," oon-
que ho fa bé I que fa més flhgranes Iitzant una "tournéc" per Catalunya. tra la cocaïna, detenint ala, tc.h. 
amb la lola de la. nbata que le.~ ne- posant en escena la formidable tra- cantI, empresonant ala pràctics de 
ne. de ca la Br!~lda quan fan bor- ¡i-comèdia del ¡ran Fontdevila _ rarmAt,ia que ~I dcd!cavcn ,I aquellt 
dadol al realce. un dels molta catalans .11 que ha es.- trU~c Infame 1 n~ deixant ni un rec6 

Ea tan perfecte el leu .rt, tat preds que M.drid el. de.cobri., IOsp¡t6. per reglr!lr. 
que a l'Harry wml delit¡em sinó en l'aspecte liter.ri, .lmeny. en Molt bEI . 
Que I. b.m .empre 'r.... el pràctic, Que tambE. t6 la HV, im. ~ nosaltrel n~ ens dol elO.'IU els 
i noultrea ho ve,em. portància _ "La dona verge". qUI ~en, quanl ho ran bE, I .que.t 

Darrerament han treballat a Reus. cop, IIncera. com som. hem de don.r. 
a Igualada i a GranoDer.. no. per aatllfetl de què ea v~,1 .de 

. ", Arreu l'èxit de "La dona vel'le" curar aque~t m..l que tan perJudica e AP a ml, mes d abril. • e.tre· ha estat ,r.n, però a Gr.noUe .... bre. a la humarutat . 

• ko:1¡:~d;'~~''::":6:0¡.::. t;~; i'~~:~":'~:n~';~':' d:~":;~~~";::~: f;,'~,,~~~':';'b¡i.~"~'a;:':r~~" 
d~~~;' tf~;:~ ,i'.~~~,'o ¡,~~o!"d'~~: ~~;"ta~' :,:t':,~~f¿' ad.n. p,o- 9u, ;': d~ ,. "PO,Ii" nOt had .. 
dona de carrer". .. .' I • o a an erunquera. 

Sel'ons diuen el. que han a .. i.tlt La Vila I en PIUI Davl, 
a la leva lectura, CI tracta d'una obra . foren per t~ts aclam.atl 

Q n n de ,r.n vUua, que ea desenrotlla .b I en ,bona fe " ho mereixen, 

~~.::eda~ra;:~·i ~~¡i~:IE::.~ci~èbnci~ pUIX lón d ;11: :& trempatl, A ~om~:~~~a '~~ea~f~a~eajO~~uu:a~~ 
venal de Barcelona. A P,arís ha eltat, un frac"" .oroD61 ~~r:'f'~':"d~:~n~~tl~"J~b~s~~:!.~nada 

A veure 11 aqueata Laura 1 elrtrena de I bpera "El cav.Uer 
obtE un bit tan complet de la rosa", del meatre Strauu, que A veure li el ,ran Vallejo 
com el que ha tin¡ut a "El Cine" .'ha cantat una colla de ve,adel al arribarA a aconaeguir 
Ja nOltra Laura Brunet. nostre Liceu, que aquell ensopit teatre 

Q Q o a :O~e9mfr~n~~IO~~eereel~ :-~::td~le~~': .'arrlbi algun dia a omplir. 

A ~í~~:~~o:~. '::t~;a~l~~~'~:';:= IÓ~ ~~I!e.~~!n~::: ~:: ~4"::;;~ O o o 
~~~:a~:':~'e~'t'e~~a:" \~oet:d!~i~a~~ len:ll1 ho vo;en, li pot 6sler D~t~R!S t~:n~o~~;:S~~d~.r!:~~!:: 
frase que acabem d'inventar), molt mh pujat de color Cario" en :'Teatre Odeon", ara hi 

Si la producci6 eapanyola 
.. e,ueix aqueatl truc. , .. tant 
que plerui ai h que pretEn 
a quelcom ,rOl arribar. 

Q Q Q 

E LS .enyora de can Victòria ban 
deacobert una mina amb la xa

mOli dan .. rina rUll Ol,a Petrowa, 
¡ no diem que han trobat un fil6, per_ 
qu~ fil6 E. au,mentatiu de fil i rt(n. 

altrea no en. fiquem amb coaes tan 
delicadel que. a mh, li un l'hi fica, 
ea trenquen el noranta nou per cent 
.de lel ve,adel. 

un verd de pera o de plA tan volen fer Cine, . 
i quan mh ,roixut, millor. Ena lembla que no (aran ne¡OCI, 

No ho dllbt .... , 
li .. m_ ... t: l' ... 
bo ............ Iol. 
... ' .. 1 ...... , _ l' ... 
boA. I ••• ' .... W. 
al, .. lu. _ P ... 
bo ... ",,¡.ou d. 

.....'ar"." .... : ~~~~~ LA MUNDIAL 
'--'-_~~ E5PALTEJt, I 

aquestl .enyora. 

Perquè no IE pal què hi volen 
que la ,ent hi va,i a fer. 
havent.hi •• prop, com hi han, 
tantel cambrea de lloper. 

L'A.fll.rtll. Pobres 



~",e ~~j~~~~~~~~~~", 

~ 
-mA l\fAS(or~·, l'" MAlSON MEUBLE \ Mont d'Or MBUbléa 
(iJ¡¡¡dedi(dd.sol,.lavtnt!4 (VERDURA! (VERDURA) 
deflJl11C5f¡jqieniquffcr~ ~ CarTer '!!!:.barà, 27 ~~.td .. '!. ~! ~.=.! 
llor¡ /TJíJI'(jUej -¿jenJe 1'tIJa!- Te~fon lIill - A Tl' ltfon 4688 - A 

PliWruUSrUSCO!II/I'WlII c... co", •• titot _ 501_ d ..... , - Tclàfoo _ 

~MATA-(ABRES 50 ("QI'5A Calefacció contnU - Hab;"";o .. a 5 ptes. 

! 1.5AN RAMÓN,I-BARCEl.OIIA R ... "", ab .. lu" 
~ iiii.i!!jilliJliillji!ljil'"F'Fi!lê!lji!III!i'iI =~ 

Demaneu cada d;jous .1 vosu. qu;osc, I S ARN A (R O N Y A ) 
A VENTURAS GALANTES .. cura en deu minub amb 

DE JACOBO CASANOVA ~~~/d~~A~,086 ;C'~:::~'~p~~ 
Esplèndida i1.luatraci6 -- 30 cèntims Bar e el IOD a _WilJO ___ -

SARNA :~~ .. =F.:": I E~OTOL 
Sin ba.ño. sin peligro y ra- .m el llop, compreu la CuraClo rapida 1 segura d e 

pidamente, 1. ClD'a el LOT 1 O N L A O I L la SIFIUS 
ANTlSARNlCO MARTI que la trobam per Laboratori de vis uriniries 
VENTA: DOS PESSETES, al Procediments radical_ 
Bruch, 49, Parla~ento. I 7 S. Pau, 44 _ Fannacia Vidal 

y Farro.c.la. Clrlll •• l'lIli. l,- 5 farm lo! - =-
PROU SIFILIS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, IÓn ,"" .. d .. al 

INSTITUT MEDIC POLICLINIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL., l,' 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L I V IOT O S HI RO. de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament seriós - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartat., poden eseriure amb de
tall, a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínic. 
Alt de Sant Pere, 59, pra!." i se'ls indicarà gratuï
tament, baix sobre tancat i sense cap indicaci6 ex
terior. el tractament enèrgic indicat en c.ada cas 

Con.ulteu-nos una volta! - Vosaltres K1'eu el. nOltres propagadors I No perdeu el 
tempsl Cada minut és or per la vostra salut! - Veniu a l'Institut. o escriviu avui mateix 

DEMANEU AL VOSTRE QUIOSQUER, 

EL TALlSMAN DEL AMOR 
sd: belJíuima fucidef praentant 
de mà "mestre Ie. 'morboútab 
amorotes del baixos fonds 

Preu del fa.cicle: 30 c.èntims 



LES DESPREOCUPADES 

--Què li deie.. ...... l'empreaart, quan t'ha donat let parts de .. M'va opereta? 
-Que me te. paté. aquí, que no tinc ~ 
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