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,LA TUIES 

-Diuen que 1. virtut é. el tre.or més &'J'U1 que té \ma noia; això depen del preu a què te 1. 
vengui .. • 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA NWn.5'" I 
Diario semanaJ flamante y lustrado, de avisos, anuncios y etquelas mortuori .. 

,SALE HOYI 

Nueatro Programa: Seriedad, economia. rapidez en los encargos y • vivir como .e pued. 

Rufada, ha bla' del igooto 

y asolD.broso terrelD.oto. --
Señores, ,/0 que ,inccro Pctro¡rado 'I M .. rampi_ 

u.ponco mil pensamicD_ [n'lo. 
I tal, PUC! para que nada falte, 

ain roden. ni reaen.. tCRemo. cI barrio chino. 
'I .¡empre a lo. cUltro Cu.ndo OCurrc una catb. 

[vicntol, [trofc, 
.. tilfecho me dec.laro es enorme, coloul, 
de csta hermos. pobla- como pudicra oc.urrir 

Ici6n, en Francia o en Porlueal. 
que aleanza un erado no- V .hora, para no Icr mc_ 

[tIble IDOI, 
de cultura y pcrfecci6n. luvirnol un tcrremoto 
Tcncmol, a ralta de uno, de padrc Y Dluy scRor mro 
dOI Metros mu,! clecan- como en N .... aaky o 

[tel, IKyoto. 
mucha. lineal de tranvi.. Vo, que en eo... Icoló-
s 101 puntos mis distan_ [ricu, 

[te. entiendo tambiEn un po-
y casas de broma y &'Ua.. r co, 
con decantia y confort, he investir.do el asunto 
muchachas que dlas .oli_ y a poco me vuelvo loco. 

[ta. No adivinaba. Iu cauUI 
IC .. ben ,uiar un Ford. de esta Iran conftalra_ 
Eltafadores de marea, (ci6n, 
y luspensloQet de paiO q'ue diria. nucatro ami,o 
crakl de miles y miUonel el leiior de Pich y Pon. 
tan l'randes como en Chi- Mal, mi preclaro ¡ntelec_ 

[c .. o. Ito, 
En Iu mb céntrical ca_ la solucióo me dió al fin 

rUe., despub de darle mil 
IUI hoteIel aznu.ebladol, [vueltu 
para construir IOl cualea a mi aa-itado ma,lo. 
loa ciudadanol honradoa Va sabéis que hace al,ún 
quedan ain 'casa ni a!ber- ltiempo 

(ruc, que en la China miaterio_ 
porque la ley el muy Ia- (la 

(bia: y lejana, hay mojadero, 
&hora, que ai te deacuidu y cali enredada la coaa. 
un poco, quedas en Babia De Cant6n. un periodiata 
Tenemos Iueeo en Mont- que bace de <orreapon .. 1 

(juich, de un rotativo importante 
nueltra ,ran ElIpOalci6n, de nucatra ciudad Condal 
y unol jardinel rnuy be- "and6, Junlo COD la c¡6_ 

(Uo. (nica. 
que deparan la ocasi6n un paquetito de té 
de irte <on una menor con el retrato eatampado 
y entre aquellOI arbolitOI del ,eneral Chinr Chun, 
haceros mil moner(al (Fe. 
eual sl fueleis peque!!i- I Ccm10 la China elti lejol, 

(tOl. nOI reault6 el té en CUtl_ 
Total: que nada no. fal~ (t16n. 
en la urhe l ayetana un té-remoto _ y perdo-
para poder codearnol (nen 
li un día 00. viene en la_ , li el diste es lin ton !'li 

(na, 'Ion. 
con Londrel, Parli, Ber- Va ven, puel, c6mo al fo-

(Un. (nal 

tiene la culpa la prenia 
de todo lo que &(C)Dte.:e, 
contra lo que alcuien ae 

(pienu. 
Sean otra vez mAa CIUtOI 
IOl Que hacen de reporte_ 

(ral, 
y evItennOI ciert .. ("<'la .. 
que tienen maloa arüe

[ roa" 
RUFASTA 

rival de Comas y Sr I1 

" "" CORRESPONDENCJA 
PARTICULAR DE LA 

a¡empre le cree irrelilti
ble. 

(Nota: Se ,uplica a lo' 
intereaadol (¡ue no le 
olendan. Laa intere .. dsl 
nos tienen lin cuidado.) 

Dicen que todo hom
bre lleva un cerdÇl oculto 
Lo peor lon las mujerel, 
que a vecel Ilevan cabral 

El perro, dicen que el 
el rnejor arnieo del hom
bre. Y de la mujer, aSa· 
do yo. Si el perro tuviera 
dinero, seda el am.1ftte 
ideal de la mujer .ncder-

RET AGUAR DIA na ... 
Un pescador de a,ua Valentino hubiera per-

fresca. - Lc aconlejo dido ~odas IUI admlr~do-
que ten&'a mucM cautela ras. I! un dia se hublelie 
li le va usted a pelcar. exh lbldo a':lte la p&lItalL1 

¡:~s~::!~o~e~~re i~:~ :1: ~ 
,unoa peceal I ESPECTACLES 

... u~ l;o::;~~'n;n~;,~ TEATRE COMIC 
pronunciado tedavla 10- CoDthlG.:a ea. pa. 
bre el color de la vueli_ h::I~ •• 
na pira uso intimo. _ la se60na vf!rlfi6 df! ~ 

_USia s~a::~l~o ifaq~~:~a~ J O y . J O Y 
abandonada y IU primita 
es muy carifloa. con UI_ 
ted. distriirue con ella, 

S:;_;rsir!!~c~~aino::cnr~~:' 
IOl. 

Financiero cacarmen_ 

El millor espectacle de 
Barc:e/olJa 

~&:Ií3iii32Ji!iií!iíi!ll 
t:1lAR TUTa 

ESPANYO' 
tado. - Si ha pueato ua
ted su dinero en un ne_ 
,ocio de ciscaras de hue
vo artificialea. yo creo 
que IUI interne. no pe- _. ...... ,. Y J Y iIfiIIII 

~ilerc"~i~L que pelicra CI ... E DEN .. 

Ez.i t coloJaI 
PARE ADAM. 
ELECTRICISTA 

Un ama de CIla. _ 
¿Que para qué podrl 
uti1izsr el cubo de la ba_ 
sura, &hora que el Ayun_ 
tamiento oblica al vecin_ 
daria a proveerae de un 
recipiente tapado? Puel, 
para un aparato de T S. 
H. l Ha visto uate<! a lgún 
cubo que no tenca su co
.-relpondiente radit! ~ 

o o n 
PENSAMIENTOS 

F I L OSOPICOS 
El Iiterato malo, ca co

mo la mujer fCl, que 

ColHle df!1 A .alto. 12 
LAS MIL Y UNA 

NOCHES 
Dancin, 

De leil tarde a t rea 
madrurada 

Tudf! 7 nocbe : 
Lo q&lf! nunca u ,,;6 

E l mua~;Uoso f!spectjcu_ 
lo de Iu 
- 12 PRECI OSAS _ 
- INGL E SA S _ 
7 la. etoi/ea a-.er ioa. u 
G AR~ ON y 

D IETR I CH 
A laa dote noche 7 una '1 
media de la ~ru.p.da 



Bareelnn. 17 d. Març de 1927 

La portera ditcreta 

VAlC anar a veure un fenyor que tenia un auto 
per vendre. L'home no era a casa seva, se

gons em digué la portera, una dona morruda i mal 
carada, que semblava feta exprena per a què nin
gú no .. aco.~ a la seva garita. 

--El veí del primer pia h8. sortit - em va ex-
-plicar _ i em pen.o que trigarà butant a tornar, 
perquè. com tot el dia l'empaiten els anglclO •... 

-Ah. iai 
-Ara ea ven l'auto. No ve pas per comprar-lo, 

'YO.tè) 
--Sí. senyora. Per què m'ho diu) 
-Perquè no li acan.ella que el compri. Està 

tot fet malbé i, a mé. a més. tinc entès que no l'ha 
ac.bat de pasar ... 

-Bombai 
-Tal com li dic. 
-Ja ha fet bé de dir-m'ho, jai Vostè .. les por-

«er~ per això, sempre en saben de fresques! 
-Ai. jo) No. senyor, no! Si prou feina tinc a 

estar-mc AI quio8C i rebre el. recadoel Miri: avui 
han arribat trc.. postal. per la veïna del tercer pia. 
que és el .eu Sant. j no sols no les hi he pogut pu
jar encara. sinó que ni he tingut temps de I1e¡ir-
1 .. 1 

Un que sap conteltar 

U N famó. humori.ta. que ha alegrat les planes de 
vari •• etmanaris barrilaires barce!oninl. ha a

nat darrerament a Madrtd ptT negccis. 
En un cafè de la PMta del Sol. va trobar uns 

company. madrilenys, i la converfla r .caigué lobre 
la prosperitat de Madrid i de Barcelona. 

E.I noatre t'lmic, naturalment. sostenia que el des
rotllament de Barcelona era més gran que el de 
Madrid. 
-A Barcelona tenim dos Metropolitans i vo.

altre. nonlés en teniu un! - va dir. 
-Sí. però aquest el varem tenir abans que vos

altr(.! 
---t.. veritat, però, a Barce1ona, fa molta anys 

que tenim funicular. i a Madrid no en tindreu 
mail. .. 

lA mort del Gran Hotel 

HA plegat el Cran Hotel! Pobret! Era m8.Na vell 
I el terratrèmol del "Maxim·.' l'ha eixordat i 

li ha 'Produit la mort IJKT aturdiment. 
AI Cran Hotel hi havien pOMt, no tan sol. el. 

diploma tic •. ela polítics i els homes de negoci. més 
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cèlebres. sin6 lea noslret donea alegre. més nomc
nades del com<-nçament del segle. 

Era allà on noe.altns. fa vint anya. hi vàrem fer 
una inlerviú amb la cupletista de més rcnom en a
quella època, la mateixa que va inspirar a un popu
lar e.c.riptor madrileny una noveLla de la què 
.han esgotat moltc. edicions. 

El dia que la vàrem anar a veure, estava molt 
erwopida. 

--Que no es troba bé) - li "'rern preguntar. 
-Sí, .enyor.,> Però, uae preocupada ... 
--Per què) 
-Perqu~ fa un. dies que estic rumiant a veure 

.i em dc.cobreixo el quart forat , i no el trobo ... 

El xófer amatent 

H Ib:~:ne~ :,::~ ;c ~~:t:;~:;' ~~: I~~:: ~:~=~ 
a 8eTVir Ge refual diacret Il l'amor clandestí. 

Com que d'això, el. eixerits xófers de Barcelo
na en aaMn ~a prima, agafen sempre el mateix au
to j el conductor el. hi propala lloca: 

-Avui . .¡ volen. el. duré a la "Casita Blanca", 
o al ca.rre.,. de Ríos Rosa .. o al .. Xalet" ... 

- .. Sueno.... Avui, anem al "Xa1et", que a
questa - diu l'amant ja familiaritzat amb el %6-
feT - no hi ha eatat mai." 

D'això fa quin:te dies i ara, clients i servidor IÓn 
tan amics. que potser acabaran fonnant \ln "me
nage IÍ trois", Tant, qUf' ara, cada tarda, el vir
tuós del volant. ja pregunta jovialment: 

--On s'ha d'anar a fer l'amor) 

Es a dir, ell. no diu a fer l'amor, Ell e.mpra un 
verb en infinitiu. un verb molt en us a les fàbriques 
de TerraNa i Sabadell. 

L'Hortolà de Sant Boi 

e ,q~ J 

-Dnml que el llit .'ha fet per det<:aJuar ... QaiD. 

beneit deuria éMer, el que va inventar aqUNta. 
mentida I 

EL MOMENT OPORTU 

L A Cann<.ta truca discretament a la .porta de.
l'habitació de la eeva mestreasela. 

-Què hi ha. Carme) 
-Ha telefonat el senyor Ramon, aquell fabri-

cant de Manresa. 

-Ja t'he dit que avui no TCbo a ningú. 
-Jo li he conteltat que vostè era a.l llit. .. 
-Molt bé, maca, veig que eu espavil.lada. 
- ... i ell m'ha contestat que no es mogués. que 

venia de seguida. 

F.iK.Mea 



--Sembla impouible, però cada vegada que 
..... 0 del cine, he de refretc.ar-me bert bé per treu
re'm el neguit del damunt. 

UN MALENTES 

E
L fet paaaà a una taverna de poble, on feia 
les delícies de la concurrència un. xamo.a 
in¡ènua, filla de l'amo. 

Era una tard. d'estiu. Estaven a la purla algu
, nes noies del poble enr.onant IUTlb la germana de 

l'apotecari, que ellKllyav. un anell que li havia re
calat el seu promè .. De l'una a l'altra se" paJqD.ven 
i cada una hi deia la eevll. 

En aquestes donà la coincidència que a poca dis
tància d'dIe., un cavall. lligat a un carro, e.perava 
plàcidament que el carreter acabés de fer begud • . 
Fo. que. encara que cavalL a'entusiasmés amb le~ 
eixerides noies, fos dec.te de la calor, manifestà 
r elevac.ió de la .eva temperatura posant-M. com 
vulgarment es diu, en cinc potes, ço que, vilt per 
una ccmneta de la ingènua tavernereta, li féu esc.
'p.r el riure, i es tornà tota vermella, .. 

Les altres noies se n·anaren. i. quan la nostra in
aènua tornava a entrar a la botiga, la coaina, que 
era d'allò més múrria, li digué: 

-Ja has viat allò d'allí forajl 

LA 11J1ES -! 

I la filla de ramo • .pensant-.e que la seva coe:i
na es referia a l'aneU, respongué: 

--Si! Es molt bonic. però me l'he provat i no 
m'entra ... 

K. Melando 

CONSELL DESINTERESSAT 

E
N Rafelet es topà amb el .eu amic Marian. 

--Caram, Mariant Et trobo amb ma1a ca
ra t Què et passa jI 

-Res! Un compromís que em té molt amo'lnatl 
-Iaixòjl 
-Figura't que he decidit casar-me i he comès 

la lleugeresa de flirtejar amb dues noies a la ve
gada i ara no sé quina triar. 

-Si que "amigo" ... 
_Veuràs. L'una és rica, molt rica, però molt 

llet jota ... L'altra és maca, formosiasima, però no 
té un dau. I no té què fer. Aconsella'm, Rafelet. 

En Rafelet no s'hi pensà pas gaire, 
-Ai, amic meu! El diner no fa pas la felicitat! 

Es un dogal per al marit. una cadena, .. Casa't amb 
la maca, cr~u-me. i deixa l'interès de banda.·. I 

-Tens raó. Així ho faré! 
-Ahl I etColta: no em podries presentar l'I. la 

lIetjajl No és per res, no, .. 
Von Vent 

LA MARQUESA I EL SECRETARI 

L
A senyora marquesa de Benandins, envolca
nada en la dolça tebioneta dels llençols, 
.embla que no es troba prou bé, 

--Escolta, Adelina - diu a la criadeta - por
ta'm el termòmetre. Em sembla que estic enfe
brada. 

La minyona, dili¡ent, va a cercar el petit apa
rell, i el porta a la seva indolent meatresseta. 

-Vol. patar me'l tu mateixa, macajl 
Adelin. entafura lea mans per dins de la roba 

del llit. cerc. un punt estratègic, col-Ioca l'apareU 
i una volta convençuda de què el té en el lloc 
que desitja, diu dolçament: 

-Apreti les cames. senyoreta, que ja està, 
--Molt bé, bufona, Ara digues a l'Albert, el 

meu RCretari particular, que vingui, 
Passen uns moments, La senyora marquesa ea 

retorsa pel llit oom un. gateta, amb perill de fer 
bocins el termòmetre amb les seves extremituds, 

-Em deman.va, donya Amèliajl - pregunta 
reepec.tu6s el secretari des de la porta. 

-St, entri i segui, que li dictaré un parell de 
cartes. 

L'Albert s'aaaeu i ella dicta, E11 té vint anys. 
EJla quaranta i es va plantar als trenta, Quan una 
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dona ea planta alt trenta, no ho fa paA perquè li 
ni a la haba1à. 

En acabar una de lea cartea, eUa wplica: 
-Vol fer el favor, Albert, de mirar què és això 

que tinc aquí a l'etpatlla i que m'ulà malcatant. 
El jove secretan s'apropa a la marquesa, obser

va durant llarga estona j, per fi, diu: 
-No veig re., .enyora marqueM. 
-Vol dir) No é. pal un granet) Paasi SU8U-

ment la mà a veure ai é. un granet. 
L'Albert. obeeix i. aenae poder-ho evitar. en 

apropar el. seua llavi. a l'adorable espat1la de I. 
marquua, hi dipOIIita un petó. 

Ella tIe'l mira llargament, fondament. ¡ntenll!.-
ment. Ell es torna de mil colori. 

Austera. rígida. ordena I. marquesa: 
-F .ci el favor de tocar el timbre. 
El pobre Albert ja ea veu acomiadat. i, penedit 

del tot. .atreveix a luplicar: 
--Perdoni. senyora marquesa, no ho he pogut 

evitarl Ha estat un moment de bogeria ... 
-Toqui el timbre I - inaiateix ella. inAexible. 
El jove .ecretari, pol .. el timbre, lívid i engu

niat. 
Adelina apareix en el din tell de la porta. 
~coata't. bufona. Voli fer el favor de treu

re'm el termòmetre? 
La criadeta endinza el braç per entre ela IIM-

çol. i treu el diminut aparell. 
-Molt bé, nineta. Pota retirar-te. 
Després. adreçant·te al tímid aecretari: 
~na hauria fot nOI8, <:.omprena? El portava 

pOiftt aquí... 
I en dir això, descobreix el leU COI magnífic de 

tardoral turbadora, .. 
Fly Candor 

MANERES DE SUMAR 

P ER explicar aqueat conte, ea fa agafar plu
ma i lIapia a la víctima escollida i te li diu: 

-A veure, tu que ell tan viu. ei sapa treu
n,'m aquest problema. Apunta i &uma: Un pagu 
té trel gallines La primera li ha poat onze oua, la 
aegona tretze i la tercera vint-i·dotl. Quanta ous 
té el pagèa? 

Ea clar. la víctima, que ja hem quedat que '
molt viu. contesta de .eguida, fent l'ullet: 

-DosI 
-Tira, home, tira, no aiguis beneit! - heu de 

re.pondre vosaltres, molt senolO •. Suma i reepon 
ft ço que et pregunto, 

L'home llavor. hi cau com un ença, .urna i res
pon: 

-Quaranta ... 
--Mira que n'eta de 1I0nça I - féu voaaltretl m& 

aerioso. que un catedràtic -. Ni sumar sap. I Sei
unta .1, home, seixanta ei.1 

-I .ra, què t'estimes méa que et regali, un ...... 
tit o tmeI sabates? 

-Ret d'això, que el meu marit em p~taria 
d'on ho he tret: t'e8'ale'm W1 .uto. 

~t dic que quaranta .al - afirma eH, 
-Et repeteixo que seixanta aisl - féu voeaI~ 

tres -. I ai no, mira .. , 
Agafeu el paper en que ell haurà sumat i aumeu 

en alta veu de la eegüent manera, seguint de dalt a 
baix la columna de número.: 

-Un i tres, quatre, i dos, ai ... Poeo ai. i en por
to dos. 

-1 aral - farà ell tot estranyat -, On el. pO'l'~ 
lea ell do.? 

I vosaltres, amb aquedla senzillesa respondreu: 
tranquil-lament: 

-Allà on el. portem tota. ximplet. allà on el. 
portem totsl 

I és clar, l'home quedara més eacorregut que un 
gat mullat. 

El que expliqui el conte ha de tenir preparade. 
tres o quatre respostes. perquè la víctima, propi
ciatòria no sempre pregunta el mateix. 

Si ell diu, per exemple: "Per què el. porte. 
dOi?" Vosaltres podreu respondre: "Per si et iIC'!'" 

veixen per alguna cosa". O bé, ai ell diu: "No .e
nyor, no se'n porta u.p," Vosaltres podreu adver
tir: "No \té què dir-t'hi, fill meu, si tu no els po,,", 
te .. però mira, veu •. jo sempre en porto dOlI" 

En fi: el vostre bon criten, UI farà resoldre I. 
aituaci6, que per cert no pot éuer mai difícil • no 
ésser que l'altre estigui a1 "tanto" i. menjMlt-1e J. 
partida u. digui quan vosaltres digueu "en porto 
do.": "Aquesta dOi te·l. poee. al d· ... lIò". maco'" 

Otcar d'H ... 
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DINAR DE NOCES 

L 'ALEGRE comitiva es desbordà en l'ample 
sals del magnllic hotel, com una onada 

de joventut, plena de neguits j de frisances. 
Un parloteig d'auceJJada fluïa de tots els 118~ 

vis. Ells j elles estaven radiants, encesos de ss-
tis[acc;ó. 

La jng~nu8. Ja dolça A delina, s'havia casat j 

un vol d'amiguets j d'amiguetes havien assistit 
al t(ascendents! aconteixement. 

Sempre, el casar-se, és quelcom extraordinari 
per una noia. però, per J'Adelina, semblava que 
ho era més que per ningú. Estava Uvida, u/litros., 
arraulida com un coJominet. 

Contestava amb ;ncoher~ncjes a les preguntes 
que se li feien. Es tornava vermell. com una ma
grsna a la més petit. al.lusi6 que es lés a Ja nit 
que se li apropava. 

Era tan innocenta, tan nena, tan angelical! ... 
Rossa, d'un ros daurat de sol d'estiu, sembla

va talment un angelet de Rubens o de Murillo. 
Blaus els uJ/s, amb la blavor tranquila i reposada 
d'una nit serena i estreJ/ada, evocava, en mirar
Ia, dolc1ssimes beatúuds de virginals innocèn-
cies. 

Que orgullós podia estu l'Albert d'haver comt 
aquella Rar del iardl de la puresa! 

EU sl que beuria la rosada neta i clara en el 
cilzer del plaer/ 

Feia pena de pensar que aqueJ/a Rar delicada, 
alba com Rar d'ad1TH!tller, prompte seria esfulla
da en el tilem de ramar. 

Deien elles: "Pobre Adelina!" Mormolaven 
eUs: "Ditxós Albert!" 

I pensaven tots: "Qui en el seu lloc/ ..... 
De mica en mica, l'alegria de la jovenalla s'a

ni esmortuint. Les converses es sostenien en veu 
baixa. Aquell dinar de noces començava a ésser 
un dinar trist, pesant, com si una boira espessa 
anés invadint la gran sala de rho tel. 

En arribar al xampany. el padrl s'aixecà i es 
féu un silenci absolut: 

I va parlar, el padrl: 

-Ets un home feliç, Albert. Tu sí que pots 
ben dir que la Rar de la tarongina és llor i és carn 
en el teu casament. L'Adelina arriba a tu pura 
de cos i blanca d'ànima, com les llums del sol 
naixent. Cuida-laI Tracta-la amb amor/Pensa, 
fill meu, que la teva dolça esposa ho ignora tot i 
que tot seran per ella sospirs i sobressalts! Guia 
els seus passos com si fossis un pastor J'ella una 
ovella novençana. No sols cal ésser per ella un es
pós amant i delicat, sinó un pare i un preceptor! 
Res més t'haig de dir: sou al peu mateix on co
mença una carretera que sols té llum d'infinit. 
Tu i ella l'heu de seguir de cap a cap: doneu-vos 
les mans i f~u via enllà sempre ben junts, sem
pre sentint l'un de l'sltre el cruixir de les pet
jades ... 

Tots els concurrents estaven emocionats. Els 
vells eixugaven discretament més d'una llàgrima 
furtiva. Els joves sentien una forta opussió al 
pit, com si el cor no els hi capigués dins. 

S'assentà el padrJ. Ningú no gosava a rompre 
el silenci. Ningú no sabia com iniciar els diàlegs 

intrascendents, amables, enjogaçats. 

De sobte, l'Albert, com volent fer una gràcia 
perquè l'alegria renards de nou, allargà el braç 
vers a la fruitera del mig de la taula i digué a ls 

dolça Adelina: 
-Que no menges postres, maca? Vols un p/à

ten? Aquest tan formós? 
1 ella, amb una veu feble i llarg., veu d'ensom

ni, veu gronxada per tots els pensaments d~ dol· 
cesa, pr~gunti, d~sbordant d'ingenuitat: 

-Un pliten? 1 de què em servirà, en un dia 

com avui? ... 
Oh, lnefab/~ senziJJes. de les Rars de la inno

cència/ ... 
LAURA BRUNET 
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TRANSMISSIO DEL 

PENSAMENT 

E
N Ramonet i I. 

Fineta. fa vuit 
dies que .han 

casat i es troben en ple 
viat¡e de nuvis. 

Ten ell com ella, el 
veu que són un. "tem
peramenu". i tot el 
sant dia estarien fent 
el mateix. 

No hi ha re. a dir: 
per això .han casat, 
pobriMons. 

Però. noil, en a
quest món, tot deu 
tenir el KU limit, co
N que entre en Ra
monet i Ja Fineta, que 
es veu que eren acèr
ri~ entueillstet de la 
teoria de la relativitat, 
no eltÏatia pal, puix no 
paraven un sol ma
~nL 

Un migdia, en u
.entar....e a taula, en el 
...Jó de l'hotel. en Ra
monet diu tot baix a la 
Fineta: 

-Si sabies el què 
penae.va en aquest 
moment! ... 

J dll., amb Ics gal. 
toncs totes rage., li 
te.pongué: 

-No aiguis beneit, 
home: no pensis a
questes co~ davant 
1:Ie tanta gent! 

Ben Han Ohin. 

- Voatè. no ho voldran creure, però la natura
leu té per mi encisos que m'enc::antm. El sol! 
L'aire! El menjar saludable I l, .obre tot, hi ha 
cada pQ'è.L 

DEL TERRAT ESTANT 

L
A Ci8Queta, que é. una raspa molt bufona. 
veïna meva, eatava l'altTe migdia al terrat 
reeollint la roba poaadll 8. eecar, quan una 

venta.da .e li va endur una peça. 
Ella. creient que havia caigut a la galeria on. 

eervidor de vostè .. eltava fumant un cip.rret, em 
va cridar: 

-f..eeoltil - em va dir - No em veu pas &.. 
camisa, per aquí) 

jo. com que. la vuitat, no sabia pM del que 
anava. vaig mirar cap amunt, i. el que vareig 
veure, foren lel seves adorables cuilr.e8, "a vista 
de pàjaro", però, a l'inrevéa. 

-No. maca. noI - li vai¡ respondre al cap 
d'una eelona -. L'únic que li veig, .ón lea alcea, 
i cregui que ho deploro. ~rquè em fan baatanta 
nosa al. un.1 Van T~a 



UNA NOIA DECENT 

E
L .enyor Broca. ha llogat Wl8 mecanògrafa 

nova. Ea una menuda d'aquestes que carni· 
nen indolentment, que quan .aa.eucn po

een una cama tohrc l'altra j fan exposició general 
de roba blanca i que mentre el gerent el. hi dóna 
aJ¡una ordre. elles poaen tota l'atenció al mirallet 
que mai no abandonen. 

El .enyor Srocu é. un "amo" d'aquell. que no 
està per brocs. Ell el que vol & que la dependèn
cia faci feina i no ea distregui a fi de què el negoci 
no .e'n re.-enti. 

Com que feia do. o tres die. que estava sense 
mecanògrafa, avui, així que ha entrat la nova, l'ha 
cridada al .eu despatx. 

-Vingui, Mercè - li ha dit - que li dictaré 
\ioDes quantes cartes-

La Mercè, abans d'cntraral deepaaet del ~ 
nyor Broco, .ha mirat dues vegades al mirallet 
del moneder •• ha passat elll.pia per les celles, ,'ha 
donat un parell d'estil.detes a Ja brusa perquè 
el. pitets es marquesn ben marcats. ha agafat lIa
pi, i bloc. i per fi s'ha decidit a entrar. 

-Segui - diu amb sequedat el senyor Bro
c ... 

I comença a dietar : 
-"En virtud de 8U aUa. de ayer, me permito 

L4l\J1ES - 9 

hauries ob.ervar que I. remea de au pedido del 
28 salió en el vapor "Aiguafreda." y que por Jo 
tanta su reelamaci6n por retraso es completamen
te injultificada. Sui inltrucciones fueron cumpli
du eetrictarnente ..... 

El .enyor Brocal respira un xic, i la Mercenet, 
pregunta amb una eenzillesa encisadora: 

-"En virtud de IU atta. de .. :' De quan ha dit 
eenyor Brocu} 

_I ara I Encara Cità a la primera parauJa> Miri 
noia. jo eóc molt nerviós i em sembla. que ... 

La Mercè, com ai tot això no anés per ella, pre
gunta de nou: 

-Virtud ,'ellC.riu amb t final. veritat} 
El senyor Broea .. pega un cop de punya la bu

la, llença els papers que tenia a les mans i gruny 
amb ràbia concentrada: 

-No, senyoreta. no é, amb t final que s'eacriu; 
é, amb i i amb b de burro al davant! 

--Sap que és molt de Ja broma. vostè, senyor 
Broeal} Ja. m'agrada a mi, ja. que el meu princi
pal siiJui de la bromal Com que jo també sóc tan 
enjogaç.ada, sap} Miri. amb "els altres" principals. 
quan enl posàvem nerviosos. sap què fèiem) Dona 
ens en anlÍvem al cine ... 

-El dematí al cine}--oprC&'Unta el senyor Bro
cas amb paraula ja no tan dura com abans i amb 
ell ulls fiJtOl en les magnífiques pantorres de la 
Mercè. 

-Mira, d e .ou. només et puc donar vuit peuetes. però L ft canvi, et presentaré a un abonat de 

protcelli i q uan el coneguis veuràs que això d els SOUl és el de menys. 



IO-lATUIE.S 

-No: aI matí quasi mai no anava al despatx jo. 
Com que 8. la tarda treballàvem tant. sap L. 

I en dir això la. Merceneta .arreglà un s..ic Ja 
mitja. perquè li feia l'efecte de qu Ja lligacama se 
li havia escorregut 

El .enyor Broeu va obrir una ull. com a taron
ges. en admirar el tall de cuixa. que en aquells mo
ments la Mcrccneta li calava cnaenyant. 

Res. ja U8 ha diré: al cap de vuit dies, la Mer
ceneta ja no anava al despatx ni al matí, ni a la 
tarda. ni al vespre. 

En canvi, veieu. el senyor Broc.as anava a vi
llitar-la al teu piset del carrer de Muntaner tots el. 
dijous i disaabtes en IOrlir del de.patx. 

I é. el que la noia deia: 
-Sembla. mentida l'efecte que el. hi fa al. ho

mc. això de conquistar una mecanògrafa I Abans. 
quan treballava al concert, per trobar un pagana, 
hnvia de fer mil cabrioles, mentTe que ara. aemprc 
tinc tota el. dies de la setmana plens i quan un es 
cansa ... acudint al primer anunci de qualeevol casa 
que demanin una meca, é. qüestió de vuit dies. 

Ara si que m'he convençut de que la mamà te
nia raó quan em deia: Ie. noie. com cal, le. noiel 
decente.. .empre troben qui les ajuda i lel pro
tegeix, mentre que les que tiren per mal camí, tard 
o d'hora tothom ne fuig, 

Ree, rel, .eguiré essent una noia decenta. 

Vanda Rhota 

LA DIGNITAT DEL CANELONI 

DAVANT d'una taula de cafè d'un bar del 
carrer Nou l'aMenla una cupletera amb el 
leU "caneloni", (Li donem aquest nom per

què el, noatre. llegida" vegin que ens agrada par
I., bé). 

Quan arriba el moment de pagar la despesa, 
ella 8e n'adona que ,'ha deixat la bossa al concert. 

-Noi I - diu al seu acompanyant. - No por
to cèntim. I Vol. pagar tu i ja t'ho donaré quan 
siguem a eua) 

Ell, majestàtic, es fica la mà a l'ermilla, treu un 
duro í el dóna per deseota la taula a la dona. 

--Paga tu, i tornam el canvir-exclama - No 
vull que el cambrer em prengui per un cabritl 

L. A. RO<a d'Or. 

EL SENYOR IMPRESSIONABLE 

S OM a la Plaça de Cata1unya un senyor i jo, 
parlant de co.es inwbetancials, quan, a la 
n08tra mAteixa eequenA .e .ent la botzina 

d'un auto, 
El meu acompanyant el quedA iToc i tremola un. 

moments com si li hagués paaaat qui sap què. 

-En Ramon. fa tres o quatre dift que m'erue. 
nya \Dl aneU .. , 
-I què? 
--Que em aembla que me la vol ficar. 

-I ara' -li dic jo - Que .'ha espantat) 
--Oh' - em reepon - Molt' 
-Pa què) 

-Perquè ... -i aqui Ja IeVA veu Adquireix un 
to confidencial - la meva dona va fugir en uu 
auto i, cada vegada que sento 'Una botzinA .. , 

--S'emociona per què recordA la ingratitud de 
la seva muller, no) 

-No 8enyor! Ee que tinc por de que tomB 

K. Britet 

COSES DEL FRED 

ENTRE marit i muller: 
La dona, - Quin fred que far 
El marit. - No tant, dona. no tant I En

cara no cauen el. ocell. gelats I 
La dona. - Si, per a tu, mai en fa de fred r Peo

rò jo el que aé és que en fa tant que gaireM 
se m'aguanta la camisa dreta I 

EJ marit. - Ai%ò no vol dir ree, peT<¡uè hi ha 
moltes C08eS que, justament, quan méa ca1entes e.
tan, és quan m& dre1.es .aguanten ... 

Fre d'OIik 

I 
I , 
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ALERTA, MINYONSI .... -No hi ha de qu~ - fa aquest, cercant de nou I 
la bona poaici6. 

--Què, has fet forccl notes? - repten en Costa, 

En aquuta Secció hI pub1icaum tots #Ib CONTES dirigint.ae .1 ICU company. 

::;,;:::'d:n;~;:,:'::~: ~:::'~::::':~:':;~i;~:;' ,,:'~'!;,,:;:~:::!',,:~.' ,n unv;, h, I<t ,on,;-

DCS d'lsur coneguts pels barri1aires-l1c,idors de LA _Bonical 
TUIES. D'.IIquests contes, In prem;ncm un cid. --Com un bitllet de mill Ea diu SUPina i crec 
número, amb I. respectable quantitat de "deu pe- que el seu marit t.mbl: ~ viatjant I Quina dona, 
le"', cobr.h/l. en IIJ nostra Administració o per noi, quina donal I més vicieu I 
,ir postal .1:1 que vüquin for. de Barct!lona. Aler- En COMI el mira al leu amic i pre,unla: , 
ta. doncs, i .pectu rj t l -Hal dit que ~I morena i el diu Su,a¡na? 

-SI. 
-Ja la conec, home, ja la conec! Veritat que ti 

LA SEMBLANÇA una pica molt peluda a la cuixa eaq.uerra? 
-Home, efectivament, li que la t~. però no a 

l'esquerra, lin6 a la dreta. 

A :: ~t::lf::~'n!~~l:~:i:!t~t':: ~::!!:n~:n::: =~~ ::: ::: : :~e::::~al 
va que havia tlnpt una criatura, de re- -Em permeten una oblervaci6? - fa, Interve-

suIte. d'un accident del treball, nint dmidament, el lenyor que dormia en un rec6. 
-El un nen mh monol - féu, tota entuliasma- Els dOI amica le'l queden mirant. 

da _, Gra., ple, sembla un vedelli -No es barallin; de ve¡ade., dOI di.cuteixen I 
-De Q.ui h7 _ preluntl un dels qui eltaven re.ulta que tot. do. tenen ra6. Jo .6c molt ob.er-

al ... 16 fent tertíilia? vador, i em fixo molt amb el. detalli. Vo,t~ ha dit 
-De la Palmlral Q.ue aquesta lenyora h molt viciou, veritat? 
-1 dius que é. com un vedeU? Aid, ,'a"embla -Efectivament. 

-Aixà vol dir que .clOns com ¡'ha¡'i "conelu-
Tit H eIII da", vMt~ li veia la pila a la cui:u e~uerra. 

-No l'entenc. 
-SI, home: li eUa estava ,irada ... 
_Té ra6, .1 lenyorl 
_En canvi, vOlt~, pot.er l'ha vi.t sempre de 

UN DUBTE ACLARIT 

E
N CMta i en Recasens, viatjant. de .ed.eria, cara, veritat? 
e. troben. .ortint de Reus. en el mateix -Sí, lenyor . 

• a,6. -E. clar, done., que vOlt~ li veia la piga a la 

--Com t'ha anat, la pla.ssa? _ pre¡unta en Costa, leva banda dreta. 
b6 i acondicionant maletes i mostrari. _. Ai, per- -Sap que h molt justa, la &eva observaci6? 
doni I _ diu a un tercer viatler, que dorm en un -SI, home, .íl Ara, vo.tb, s'haurien eatat ba
an¡le del val6 i damunt del qual ha cairut una de rallant, total per res. 
lea aeves maletel. Ela dOI amics Quedaren conven;ut., el aenyor 



torni cap al seu ree6 i, b6 i auentant-.e cbmoda· 
ment, continu!: 

-Perb et .enyor t6 ra6: la Susacua t6 la pi,a a 
la cuiu eaquerr .... 
-I ara! Com ho .. p, voat~ l 
-Que com bo é l Sezu:illament: la Suaa,na .. 

la meva dona I 
1 ea tomi a dormir tranquilament. 

F. i K. 1It!/a 

DEDUCCIO RAPIDA 

L A Fill i la Lu1(¡ l'avorrei:r.en en un rec6 del 
cabaret, 

_Que eaperca al,ú, Fifí? - pre,unta la Lulú, 
amb ,anca de marxar. 

--Sí, al meu vell. Ahir cm va dir Q.ue ai podia, 
tornaria avui. 

-Dos diea aeguita? No "podrà", dona, no "po. 
drl"! 

L'Avi Ou. 

L'ARDENTA CASADETA 

F A duel horea que en Lluís espera, de retorn 
d'un viat,e, al leu amic Albert. 

L'eapou de l'Albert li fa companyia. En Lluís 
comença a citar impacient per la tardança del seu 
amic. 1 consti que no és que tift&"ui motiu d'avor
rir-Ie, perQ.u~ l'eapou de l'Albert h una dona llU
perba i procura fer a¡radosa l'espera d'en Llula, 
enaenyant-li tot el que pot ensenyar una easadeta 
que porti per tot vestit una bata i va¡i lenle cal-

Però, per m" que la c ... deta anima a en Lluf. 
perqu~ CI propalli, aqueat no dóna mostres d'en
terar-Ie de rea. 

A la fi, cansat d·uperar.ae, en Llufa s'aixeca i el 
dilpoN a man:ar: 

-Ja em perdo.n.arl, veritat, senyora? F.a dues 
horea Q.ue m'espero, I ja compendrà que vOlitè i jo 
IIOls ... 

La casadeta fa una ,aoyOla graciosa, llença un 
soapir molt fondo i e:r.c1ama: 

-st, ai, h6 prou que bo veig. que vcatè podri¡ 
fer de mi el que vol¡ué., però ... en fi, que si,ui el 
que Diu vuJ¡uil V06tb, ela homes, a6n terribles, 
quan ca proposen aconse¡uir alluna coaal 

I el pobre Llufi, que en realitat no s'havia pro
posat rel, arronçl lea espatlles, cercà un lloc on 
deixar l'americana i l'hennil1a j el disposà a es
perar un parell d"horel m6s al .eu amic. 

EL SUPLICI D'EN ROMEU 
s 

O H, va 6uer una co .. horrible, 1& meva dure
ra aventura per terres africanell - va co· 

mençar en Romeu -, Fitureu-vos Q.ue, portat per 
lea meves aficiona de botlnic. em valS cndi.nzar en 
una selva i una moros aalvat¡ea cm varen fer pre· 

Conduit al davant del Rajah, em vartl1 condemnar 
a é .. er penj .. t al cap de Q.uatre diea. 

Perb, per la meva lort o la meva des¡ricla, la 
favorita del Rajah ea va enamorar de mi, i.o. lel 
nitl venia al meu calaboç, on pallÀ.vem borel de-
¡¡cioles. 

La darrera nit que em quedava de vida, virem 
voler-la aprofitar malla, i un dels suardes enl va 
lorpendre en ple idil.li. 

Immediatament, enl portaren, a mi i a ella, da
vant del Rajah, i cm condemnaren a sofrir una 
cruenta operaci6 davant de la favorita. V. 61ser 
una crueltat inaudita, la d'aquell Rajah. Amb unea 
_tisores, varen portar a cap la cruel aeDt~ncia, 

-I no et varen matar? 

-No, l'endeml ja no em varen penjar. El Ra· 
jah va dir que ai no em penjaven, la seva venjan. 
ça seria més complerta, 1 ra6 que tenia, el mal
vatl El meu suplici durarl mentre. vilQ.ull 

Ben H.n Dbin$ 

f\17ENTURf\S Gf\Lf\NTES 
d. LA POMPADOUR 

Surt el. dijoUl 30 cèntims -EPI '. ELS DARRERS QUE EM QUEDEN I 

COMPREU DE SEGUIDA 

L'a.luaa.nac:: 

de LA. TUIES 

UNA PELA, BEN GASTADA 

Conte pr'm;¡¡t en el número p.sut: 

Fick Hadt!tta ESCENA DEL PARADIS 



TOT SON DITS 

E
N la dèbil claror del .ol que mor, juguen al 
menjador d'un centre e:ròtic, di.aet i .Ien~ 
ciólJ, duet o tres parelles de corridos i noies 

de tardu. La mamà reprèn a una que .. excedeiJr:. 
Ea una joveneta que té la mania de mirar el. dits 
ala parroquian .. La .edueix una mà fina i cuidada 
per la manicura. i diuen Iee males llengües que. 
que, baix el misteri del llençol. ama fer repetir pel, 
aeu. amica el. exce.aol a què "entregava quan, 
encara nena. somniava desperta--ai, massa de .. 
putaf - en les delíc.iel deaconegudes de l'amor ... 

-No ';gui. ai1í, nena", Què diran aquC!atl se
nyon? 

-Però, no ha vist, mamà. quins diteta mE. mo· 
nce que té en.·, com té diua) 

-Ai. noia.. quines i1-luaionel - fa la mestrt»
sa -, Ja veunU com et pauaran, quan tincL-à. el. 
meus anys. En lloc del. dita de cap home. pel" bo
nic. que .guin, t'estimaràs més. .. uns diteta del 
ranci. 

f"och Hadeta 

LA 1lJ1ES - I) 

CORREU SECRET 

!uer Ili.: Anir'- retocadet. - Coco Dril: 
Li ricarem I - Artbur de Clariana: Ja di.simut._ 
rl, retoc.det. - Artbur d. Clariana: Ja disaimula
rl ai abans no li hem contestat. "El dependeut 
aprofitat, is an conte clUlie que s'ha publicat ja 
en .:tuestes ben trempades columnes. "El dol, 
ofici" ena co.taria anar a l'estaro. Un altre dia te
ri. _ El lloro llussa:L'hem rebut de ail maneres. 
El pitjor f,a que, a mis a mh, ja ha sortit. Que bi 
farem I No ea pot matar tot el que b Irll. La 
qüeati6 b no encaparrllr-I'hi. _ Pasutes I: No 
farem re •. El conte aquest dol túnel b mh veU que 
la Carme Flores, _Kim Va d'Oct: Apreten mb que 
un caracol i tindríem raon .. -Tsan Tsen FunK: 
Qu~ h xinh, vOlt~l Doncl, miri: li li han dit quo 
aquell conte podia anar, l'han encanyat com li cor
respon a un alíbdit de 1& terrll de lea bufel cantono
ael, _ L. Apitdret: Aixb del fil de l'electricitta 
ja l'ha tocat mb que lea cuiJ:ea d'una c.mbrera 
de call concert. L'altre no mata, - Manta de VaU
carca: En farem un zilte. - Mabn Pbott: A no .... 
Il1tre. tambf,. El conte va al cove. S'ha remenat tant 
ab:b de la llet, que ja ea dea haver tornat mat6 - zrzrrm 

*&2 9 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URlNARIAS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime IOl 
dolorel y evita toda c1aae de complicacionea 
Blenorragial aguda. y crÓnica. - Proatatitil 

Eatrechece.s - Ci.titi. 

Una buena Iimpieza interna con 

P A G E O L 
cura toda. I •• heridaa del amor 

~, noi !... Sap. que sembla que t'bagin 
tret vint any. del damunt? 

l'ER~~.7°q: =~~~tDt~:e .q~:Jd~ 
vuit anyeb ... 

~- t I ~ti~~~~~1 .&A-O Y '=.:.:¡:-~ 
TEJoICIA ¡ I. i'&UiRASTENIA .,.,. """'I
q •• li~lIIIuelli&aD a totaJtTe ~t 

V". " ..... l .... : Alt de 6..r Iter., U, 
,...",. HI ............ • 1I~ • ....... 

-"""""'"'" 
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A :i~ "~·:~;:':;'o:.an 1::~~~e~~ ~~~u~~n¡o~i~~r~l!r~m~:!~.!~,volen 
~Kuline~ la mar d'i,nte~eSlant.: Si acb, per això, aneu-hi d'hora, 
A1Xb e~phca que cada n!t a emplenl o sinó, el lloc val pendran. 
el saló I qu~ tothom lurtl amb ¡anes puix té la centil Pepeta 
de tornar-hi. un estol de parroquians. 

I al seu cOltat, mentrestant, 
subhasten el material. 
del que fou en Iltrea temps 
un hotel molt lenyorial. 

E ~i;:;::~ ~;;:~:~c:~,~ir:t It! 
de Lil, la TiI.on, la Bella Chadto i 

FE!t,,~J¡~n qU~o:Oge~~~:" po~I~! ~e; ;::::;:~e~e~~ab -;e~Ut~r~:P~~ 

L'Arilio va fent forrolla 
i a fe que l'home ho merebt 
perquè 6s trempat i eixerit 
i tap galtar-t-e ela calen. 

LLEGIM i retallem del "Ciero", a 
la aecció de SUC.CUIO': 

"Por tenencia de t6x;co. veneno
lO&." 

I noaaltres que ena penÀvem 
que tots, tots els tbxica .On, 

verinosa' per essència, 
i des de que el m6n ta món, 

A ~':-~:=a~:c:le~~:~r:nde': ::!i~;: 
carrer. eataven "hornamentadol". 

Devien posar-hi l'batse 
per fer-hi iluminació, 
; aixl. tornar mh vistoll 
aque.tl "ornamentació". 

tenir que cantar allb de "EltO', Fa- gueuren alx,ecant ela con. 
bio, ay dolor, que ves aborL .. " pe- Tamb6 hi treballa aquella. ralla O O O 

r,ò com q~e .enl van dir que hi ha~ia ~:~~~e~~abo~~o~:,m~e:~n';¡~n!~ . 
~t~~:nlf~rA;:au h un bon amu:, lita Collada. Ja Ileparlem, jai Em A "Novet;'t." treballaran. dintre de 

-Caram I Af~ò 6a el "Moulin refereixo, naturalment, ala bombona. poc. :thea, UllS senyon que fan 
Rou¡e", o una Fraternitat Republi- Amb llicotes com aquestel, teatre ml(eval. 
cana en diumence d'eleccional no pot anar malament, Ço que no vol dir que liguin 

No .hi cap, ja el. hi direm. el mu.ic-haU d'en Serrana, mit(es-eve. lea actriu., 
Veritat que el programa ,'ho val. tln :lIIm6. i tan dilcret. sinó Eves ben complete., 

Hi ha. entre altres xicote., la Cau- molt bufones i en actiu. 
dina, aquella rosla futbolera tant 
nan.dulanduca del, nOltrn bon. 
temps d'ensenyan!:a lliure. Hi ha la 
Tina Meyer, que h una noia de 

:'~t:O~:n~és,p~~~a,:~n:':b~mn'~~mh: L'ALTRA nit vàrem pujar a can . 

:~~:~~i:rbq~~e'e~:r :::~~~:~;~:' Ü~~ Vi;P~~~,Y~;. d~Ir:~~Y~nn~i~~ ~; E ~ic~IU¿:d~,o ~:l =:~~rte !~ ~:~ 
fe de baptisme. fer !a darrera fraae. c~mpt~ "~ ~untaire", d'en CJovla 

HI treblllen cIs "Villuiul" colla Elmertch, I n han fet UIlA .. nucIa 
molt limpàtica i amable, T~M hi que, aegona les nostr-e. refer~DCie., 
~a 1I Dorita, tan maCI com .empre, h de lo miUorel ~ue ~'ha fet. 

Ara hi tenen d'atracció 
al gran ventrUoc Llovet, 
que a tota la concurrència 
un tip de riure fa fer. 

1 una colla mh de noies que van La nova produccl6 • ~trenarl a
més a l'hora que un .. Loncine.... ~!~~. en un im,portante teatre barce-

Hurra, Clovil, ell un trumfo I 
Has tapigut enlairar, 
amb el teu pràctic talent 
el teatre catall, 



MAlSON MEUBLE \Mont d'Or MeubléB 
(VERDURA) (VERDURA) 

Canw d. a.rbarà, 27 Porta de Santa MallI ...... . 
""'-- .1 __ 1_' •• T .. tr. a.- ........ .... 

Tetlotl 5~il - A T~lêlon 41:168 - A 

Calefacció central - Habitacions a 5 ptes. 

Re.erva absoluta 

et!I[J¡(JJMSíl!I9i3Ei!!Ji!Wj&l&JiZllAJ2lA! 

Demaneu cada dijous al voS<,. quiosc, I S ARN A (R O N Y A ) 
AVENTURAS GALANT ES eocw-aen deu m;nub amb 

DEL A POM P A D O U R ~~::/d~ ~A~,086 ;C!ee~ ~'e:p~~;~ 
Esplèndida il.lustraci6 -- 30 cèntims . B • r c e I on. 

_'!li"'J'J"OJ2/òI~ii".1!;." __ 

SARNA 
Sin baño, sm peligro y ri.· au el Dop, comprea la Curació rapida i segur. de 

pidamente, 1. cura el LOT I O N L A D I L la SIFIUS 

~~~.=~~ I EXOTOL 
ANTlSARNICO MARTI que la trobarea per Laboratori de vies urin&ries 

~!~ A4:9, Parlamento, 17 DOS PESSETES, al Procedimenb radical. 

y Fannacia. ij) CIU" d. l'Ull •• J" 1.1 S. Pau, 44 • Fumada Vidal 

PROU SIFILIS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS. 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, són "".Iod .. al 

INSTITUT MEDIC POLlCLINIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL., l,' 
per el modern procediment ultra senaacional del Dr. S L I V IOT O S HI RO, de Yokohama, 
proporcionant una curaci6 complerta i ràpida. - Tractament seri6. - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartata, poden escriure amb de· 
tall. a: "Oirector de l'In.titut Mèdic Policlínic. 
Alt de Sant Pere. 59, pra!." i se'l. indicarà gratui· 
tament, baix sobre tancat i sense cap indieaci6 ex
terior. el tractament enèrgic indieat en cada cu 

ConlUlteu·no. una volta I - Voultre. sereu el. nostres propagadors I No perdeu el 
temp.1 Cada minut é. or per la vo.tra .. luti _ Veniu a l'Institut, o elCriviu avui mateix 

DEMANEU AL VOSTRE QUIOSQUER, I 
EL TALISMAN DEL AMOR DEMANEU CADA DIMECRES, 

:~-;:-':'7"":~ LA NOVELA FRIVOLA 
amoro.ea del baà.os foRd. -

Preu del fucicle: 30 cèntims 



-La. ..enyora ha deixat aquesta carta pel aennyor, dient·li que ha d'anar a vetllar una amiga 
malalta. I d senyor me n'ha deixat una altra per ella, dient que h. d'anar a vetllar \Ut amic. Aürl, el 
meu xicot podrà pujar a vetllar-me a mi. 
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