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LA TUIES 

LES SOL TERETES 
-Mare de Déu, Mare de Déu I Les une. tant i la aJ~ tant poc. Vea si no em podria cuar, 

encara que no fo. més que un parell de nita a I •. 'ebnanal ... 
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Ruf ... ", ... e logi .... ." no Inal, e l 

bacalao cu a resxnal 
y" hemo. enlrado en 

[Cu.ruma 
y ha terminado ci jolgo· 

Irio 
de 101 bailca 'I Iu fies!:'!! 
dande mAI de un vejea 

Itorio 
evoca pua dOI t¡cRlTIO! 
y ,alantcl Iventolru 
con hcmbr .. que ahora 

Ilc enctl.enlrah 
puadu, mia que madu. 

{ns. 
Y Rufa.ta ac dil'l)ne 
• puar .¡etc aen'ann 
de austero rccorrirnunlo, 
Ic;OI de pompa, munda-

.nAI. 
y. 11': .cab6 el corner 

~ carne. 
'I ahora vitne el .yum.r 
y hater rnuchas ~niten. 

[ciu 
para volver • empClI::lr. 
¡Con lo que diafrut.l ):J 

cu.ndo me .irven en ca~. 
un filet o un fR1l HJdó 
en cantidad y ain tau I 
Menos mal que en tlte 

[t¡tmpo 
le pone .¡empre òe moda 
el batallO, un rnArljlr 
que a todOI nOI acomoda. 
LOI que hacen largot dil-

'CUrlOI 
o dan una confere!\d.¡ 
o escriben IibrOI mu)' 

Ilnndes 
que a uno Ilotln h pa 

'·;er.cia 
y publican lacetU1a~ 
en la prenaa, r.uplicad,la, 
se comen de ~I I h lI.un. 
cantidadea extremadu. 
Los (tue no eMan muy ca-

[bales, 
o capic6as reCOien, 
le lo hlcen servir con 

[eeh 
en la cena, cada noche. 
El corrido de tres cep ... 
(tue va por la noche a l 

is~~L •• t dice I la propil I 
que el abadejo le den. 
El que el de condici6n 

Ibaja, 
)'.e VI I Casi el Manquet 

lo corne siempre en san
[faina. 

s610 por el tomaquet. 
Las chicas que son vicio_ 

[sas. 
a IUS ami¡uitas dan, 
el bacalao con patatas, 
o .~a.e pIln con pan. 
Quien con una vieja rica 
se cua, haci~ndOfle el 

[mec, 
)'a sé a qu~ est' conde_ 

[nado: 
• menjar b.ca1J¡ sec I 
El que su mujer le en

fgaña. 
y el pobre aun no lo 'J. 

(norado, 
le harta hasta qu!d;t[ 

r·hito 
do bacalao remojalio. 
Y aervidor, que .. s un 

~~,\r:a, 
no admite de dist;nc:l'lne, 
porque el bacala') er 

r~ueno 
cn tod .. las condicio'l~s. 
Ahora, yo lo aceplo sienl_ 

rpre, 
si es que me dejan pontor, 
u na modesta s8J"din'1. 
psra que l'usto le. d~ 

RUFASI A 

thal de I¡n&cio Pomtn~'': 

ANIMALADAS 

INEDI,.TAS 

Una. nueva frase del ex 
lenador: 

-En aquet puebJo se 
han hecho l'randes mejo. 
ras. Ademia de la escue_ 
la de p'rvulc'l, abOl'.\ hilll 
PUtioto o'· I ile "adfI1t
ro ...... 

Una chi.:'l tll':t ~ee un 
libro con inte~.íll marc .. _ 
do. 

-¿ Quil libra es esc 1-
le pre¡untl\ un" amiJllila. 

-La Metempsicosis. 

- Tú no cambiarú ... 
Siempre leyendo porque
das ... 

En el Liceo, una !lama 
que va eacotada halta la 
cintura. dice a IU hi!a: 

-Haz el favor de ba
jarte un poco Iai fa!d;\!I, 
que se te ven demasilldo 
la. piernas ... 

SEMBLANZAS Y 

COLMOS 

~ Cu'l e. el cine mis 

ciones. Lo comp~6 el 50-
brino de un tlo ",uy fiCO 

que tenia l, g, i,.rt y ha 
tenido 'a ."a1a ¡:::Ita de o,;u
ra~se Raz6n; Retaguar
dia, núm. 13. 

Alumbra':!'J t'con6mico. 
Probad 105 vinOI de la 
t; Lema del Cisco y ;¡,ue
darfh. ronv ~:ld:!t'o(. Calle 
de Sacudeu<.Q!:. 148. --ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
empipador? CoDtUm.~ eh JT'U8 

-El sine-pismo. biti 4. 
~ Y el mono que mis _ la se~ona ver$i6 de _ 

marea? I 
eh;;;~.' :¡o:-':'.:~~n (~;:~ J O Y - J O Y 
bra. fiO les har' ,racia.) El millor upeetae/e de 
~Y el que vive mls al_ Baree/on. 

to, a ratosl 
-El monO"'PJano. 
-~Qu~ productos fa-

brica un qulmico que VI 
detrh de una menor? 

-I Hombrel PUtl .. Ice
tatos. 

¿Por qu6 a un toro le 
¡u.tadl ver boxear a Uz
cudunl 

-Porque es una 
que a.-tora ... 

ANUNCIOS 

ESPECIALES DE 

"LA RET AGUAR DIA" 

Vendo caballo. de Jujo. 
Proccden de una chica 
<Ple pide quinienta. pese
ta. por conlulta. Rlz6n: 
CUnica dOCtor Galle¡o. 

Cama de matrimoflio, 
se vende por ruptura de 
enlace. Se dari acomodo, 
porque lo. novio. la ha
b'¡¡n probado y l ... ,¡riall 
veces. Raz6n: Tiradora, 
núm. 241. 

Citroen de oc .. i6n . le 
cedera en buenll& l;ondi-

-t:1tAR TEAftIIE 

ESPANYO' 
u t colosal 

LA REINA 
DEL MERCAT 

.. EDEN .. 
Coade del Asa1to. 12 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Daacini 
De leil tarde a trel 

madrugad. 
T.rde y noche: 

Lo que nunCI .se vi6 
El m.nvillo.so e6~ct.eu
lo de Iu - - __ 

- 12 PRECI OSAS -
- I NGLESAS_ 
Y , .. etoi/es amerie.o .. 
GARSON Y 

D I ETRICH 
A las doce noche y Ulla 1 
media de la madrup da 



Barcelona, 3 de Març de 1927 

Un i encara petit .. , 

N 0ri::t~~;i: ~~7ençar. Recordava que la Ma-

No demostres estimació com els altre. promesa.. 
Et veig molt fred I 

I aquella nit, no atrevint-se tJl mateix a fer el 
què sabia que ella no li negaria, mormolà sobta
dament: 

--Maria, estimada meva ... fee-me un petó I 
I ella restà un moment callada: despré., resolta 

i anaiosa, re.pongué: 
-Fes-meï tu primer! 
Ell acostà la boca als llavi. perfumata de la pro

mesa i una .caricia tébia i endormidora, uní lel 
teste. del. dos tendres amants ... 

-Què féu. poca vergonyes I Què li feies a la 
'Maria) - u.damà una veu de tro. 

Era la mare, que els acabava de sorpendre .. La 
xicota. avergonyida. amagà la cara entre. les mans, 

-T'ha fet un petó I - Cridà la mare, enfuris
mada, - Què hi dius a aixòL. 

La noia ploriquejava sense pronunciar un mot. 

-I tu, bordtgàs, que no ten. llengua per a 
respondre~ 

I en Manuel, tot confós: 
-Sí, senyora ... Té raó; n'hi he fet un ... però 

ha estat un de petitet .. petitet, que ni es veia ... 

Encara en Valentina 

S EDUIDA per la Iiteratuza de "La Pantalla Li
terària", una noia c.oneguda nostra se' n va 

anar a veure "El fill del Caid" a un cinema de 
barriada. 

-Vaja! - en. dcia l'endemà -. Vostè m'ha 
enredat I Jo. pel que havia llegit. em pensava veu
re en Valentina, que Déu l'hagi perdonat, trans
portat en èxtasi. amatori. al setè cel amb la Vilma 
Banky ... i re .... lt.a que. l'ellCena d'aquesta mena que 
dura més amb prou feines deu fer vint metres ... 
-I amb vint mt:tres no n'ha tingut prou) 
-No. senyor. Miri: vol oreure~ En veure'm de-

fraudada. em vaig quedar tota eec:orreguda ... 
Nosaltres, que som bons nois, no li varem con

testar res, però. en el fons, vàrem pensar: què de
via voler més aquella xamoaa poncelleta ~ 

Un truc n~ 

E N un llibre que sortirà aviat. un e.timat com-
pany compta, amb força gràcia el conte de 

la cupletista. que, després d'haver-se fet convidar 
a xampany, de demanar al "cabrit" vint duros amb 
no sabem quin pretexte, de fer-li pagar els comptes 
que tenia pendents al taulell. amb la f1oriata. amb 
el gua.rdarroba, amb et .. botone .... amb ta biosa. 



4 -LA TUIES 

feree cirar les eabate. i comprar dues novel·les d'cn 
Trigo. es va fer rea:a1al - perdonin I - un ori
nal. La història que anem a contar, é. gairebé 
tan CUliota com aquelta. Heu' ... Ia ací, amb tot. el. 
lleU. ets i ut.: 

Un llegidor de LA TUIES va a un cafè eoncert 
i convida una cupletista. Aqueata demana un 
aop8.r digne d'en Carranza. amb vi bo, Moet, ci
garretes egipciet ... I. després. es treu un duro del 
moneder i diu al "pagano": 

-M'han donat aquest duro faI. i no sé pas on 
ha estat .. Canvia-me'l per un de bo ... AJ. homes 
ut éa ma fàcil fer pasar la moneda, cncara que 

no) ~i,:..ï~r:,o;;:~"no fer un mal paper, .ha de treu
re cine pele. bones de la butxaca, i donar-les a 
canvi d'un tros de plom ... Però, llavora, la xi
cota, un cop lel té a I" butxaca, diu: 

-Fet i f(,t. potser que no te'l doni aquest duro ... 
Tu no t'has de fer veure per tan poca cosa, i, saps 
què en faré} El donaré al meu nen, perquè jugui .. , 

Pulcritud 

E N una cua que podríem dir-ne de prútCC8, q~e 
hi ha ~n un del. canera més populars del dI" 

tricte cinquè, hi treballa una xicota molt caia, que 
té la mar de comandes i crida amb jU8t motiu J'a
tenció de tothom que la veu per la blancor i Ja 
forrn08ura de lea -.ves dentetes. 

--Es clar, que lea té tan blanquesl - deia l'al
tre dia una companya de "taller". Com que és la 
que té més "aalida" i, per consegüent, la que se 
Iu ha de rentar amb més freqüència. 

El. joa olímpic. 

L 'AMIGUETA oficial d'un dels nostres atletes 
més populars, té per nom OJimpia. 

l, sens dubte per això, a aquest atleta, des de fa 
algun temps, tothom li diu "el campió dels joc.. 
olímpics". 

L'H ortolà de Sant Boi 

-Mira, jo d'en Uuís, no en vull aap iguer rea 
més! 

-Ea que ja t'ho ha ensenyat tot, oi ? 

UN NOU ESPERANTO 

L
A senyoreta Ketty ]. Huegues. una anglele
ta la mar de catxonda. vingué a Barcdona. 
acnse Aber altra llengua que la leva, 

Un dia se n'anà a un colmado a comprar cert ar
ticle que li ft1a falta, però per més que es va esgar
gamellar, com que el dependent no sabia l'anglès, 
no la va entendre. Per fi, la noia va trobar solu
ció salvadora i ficant-Ie una mà a una butxaca 
de la faldilla, la va fregar de8prés pels na880S de 
l'adroguer, 

Aque.t, després d'ensumar. es va posar a riure. 
-Dona I - exclamà -. Haver-ho fet abanal 

Bacallà. veritat} 

B. O""""" 

L'OBSERVADOR 

T f.NIA relacioni amb la Delfina, una noia mo
rena i peluda com un respall. Feia tres me-
108 que durava la cosa i semblava que ana

va pel camí seriós. 
Ell. creia naturalment, que la xicota era com cal. 

N'havia rebut informes immillorables. Res: era 
COlNl feta. Aquella noia li convenia. 

L'altre dia el vaig nobar i anava tot capficat. 
-Què tens, noi} Que esta.. de morr08 amb I. 

xicota ~ - vaig preguntar-li. 



-Ve. li hi MtiC, de mono., que acabo de re
nyir amb ella. 

--Caram I I donce, com ha a.nat això) Que hu 
aabut quelcom de.a¡radable? 

-No, cal Els informcs que tinc d'ella ja API 
que .ón excel.lenta; però jo em fio més del que 
veig que del que em diuen. 

--Que has vist alguna cosa? 
-No he vi.t re. i he vilt molt, eps) Ja t'ho 

diré. Ell seus papàs em van convidar l'altra nit a 
.opar a casa seva i en arribar al. postres vai¡r fi
:xar-me en una cosa J 

-&plicat. 
-Res. de la manera com ea ficava el plàtan a 

la bocal I. noi, ja t'ho diré. cm vaig e8C8mar d'a
nò mé .... Veuràs que treia el, morreta, els arrodo
nia Com fent barraqueta, ,'acOltava el plàtan al, 
llavis i en \fCntir-se'l a la boca, posava els ull. en 
blanc i suspirava ... 
-I això què té que veure) 
-Oh, veurà .. potser IÓn manies. però em fa por 

que qualsevol dia ea cre¡rués que també és un plà
tan i em clavés monegada." 

Ben Hand Hius 

EL TREBALL DE LA NENA 

U NA acnyora va a visitar una fanúlia amiga, i, 
tot Mperant el te. Comença .. parlar amb 
la nena gran de la casa, quo compta a pe

ne. eet any.. 
-I ja l'ajude. força, a la mami? 
-Ja ho .crec, senyora I 
-Sí? A veure: què faràs qUAn serveixin el te) 
I la nena. molt .ena .. : 
-Jo l'ajudo de.pré, a la mamà, un cop recollit 

.,,18ClTVtQ ... 
-Ah, ,í? I què fa., què fu. maca) 
--Compto les cullerete. de plata, a veure si al-

gun convidat se n'ha endut cap, .. 
Vanda Roth. 

VIATGE DE PLAER 

L ' ALTRE dia, servidor de vo.tès, va haver 
d'anar a l'illa de la caJma per a. un B.MUmp
te que no cal que el, hi conti, puig no té 

rel de nandulandeec. 
En canvi, el que si ho és, i de debó, és un suc

ceït que va ocórrer al vapor. 
Voatès ja deuen .. ber. i li ho ignoren, ela avi.a, 

per lli alguna vegada se'l, acut creuar "el xarco", 
que, .egons en quins vaixells, Ie. rates i el, rato
lin, abunden mêe que els florera, a caee. la senyo
ra Emilia. 

Bueno. Donca. heu', aei que quan eata.vem ja a 
la viata de l'illa daurada, ecntim una jamonMla, 
més maca que un sol, que cridava com una de.
e»perada. 

.-Què li pana, ~nyora) Què li paaea) _ li 
vam preguntar .tota. 

LA TUIES-' 

-Eacolt:a, tieta, hi h. un jove nou que demana 
per tu, Fes-li sa,piguer que toU els .enyOri que ot 
venen a vew-e, em donen una pesseta fI .... a que 
me'n vqi. 

Res, que la dona CItava dintre el camarot quan 
havia sortit fugint no ICI sap d' on rediables un 
ratolí, i ec li estava enfilant camcl amunt ... 

Ja compendran el. lIegidorl de LA TUIES que 
jo, en aquell moment, em vaig ~ntir heroi i vaig 
córrer al camarot, a 6 de lOCorrer dignament la 
meva xamosa companya de viatge, a la qual, en 
un moment, vaig aixecar le, faldilles. fent fugir 
l'atrevit animalet. 

La dama, un cop va veure que Ja beatioleota ha
via fugit, no va portar pas gaire prCM8 en reparar 
el desordre de la leva roba, amb la qual c.o.M els 
meus ull, CI recrearen més que no paa quan al 
Paral.lel hi havia llibertat d'en.e.nyament. 

AI final. veient que ella no 'enfadava, em vaig 
atrevir a fer-li un xisto nandu12mdetc. 

-Caram - li vaig dir - No .havia d'esverar 
tant, al cap d'avall I Perquè la bestioleta era molt 
petita i el cau bastant grOlI 

--Oh' - em respongué amb un 'omri. encisa
dor -. Ee que 8C&,ons com hagué. estat Ja beatiola 
que se m' enfilava ca~ amunt, no .olament no 
hauria dit rea., sinó que hauria estat molt contental 

No cal dir-vOlI que em vaig 8Cntir bestioJa, i que 
quan arribàrem a Palma, la meva companya ,'sco
miad de mi amb una mirada d'agraïment 

A. Estrad. 
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Del foll 
LA MORT DEL CARNESTOLTES 

A set:ze. a teae el vi ..• 
Avui acaba el Carnestoltes. El Carnestoltes, 

enguany. diuen que no ha estat gaire lluït. Això, ser
vidor, que té l'edat d'un lloro, ja ho acnt a dir (les 
de petit. Ho repeteixen el. senyor. que recorden 
el. temps del "Cavilàn" i del "Taller embut", el. 
carrida. de "trel cepas" i fins da dependents del 
"Barato" que é. el segon any que els seus papà, 
el. deixen Bortir de nit. 

-Fugi d'aquíl- em deia l'altre dia un amic.
E.I Carnestoltesl E. una cala que no té raó d'é&8eT 
en un Barcelona on, qui més qui menys, tot l'any 
va d¡.fresaatl Dispensi, eh) M'en vaig al darrera 
d'aquella TOua que va de .. COlombine .... 

1 bé! - dic jo. - Això de que el Came.talte. 
decau. tÓn ramanso •. Preguntin.ho, sinó, al. se
nyon cuat. amb criatures que s'han engrescat en 
veure le. menor. a la rua i en tornar. han cekbrat 
la feeta amb la .eva legitima muller. d'on ha re
sultat, natura..lment, un esdeveniment "mullé", i 
perdonin lo dolent del xisto: preguntin-ho ala ma
trimonis jove .. que, com que han anat als balls de 
llisfreaea i en sortir han menjat t>ernil i crustacis 
a "La Castellana", han fd repetició; preguntin-ho 
al. promeso •. que a "La Violeta Familiar" han 
fet una fugideta mentre la mamà dormia per a 
comprar, al mostrador d'obsequi •• una nina a la 
xicota - una nina que de vegades acaba per dir 
papà ¡ mamà, i embrutar-se al llit, i amb el temps, 
t\nhl 1:11 padró municipal i Pa2a~ cèdula. si no shi 
emboliquen abans d'hora les potingues d'alguna 
maln vella, .. 

I no diguem res de les ingènues. de les innocen
tes, que aquesl any han anat al ball per primera 
vegada, acom.panyades de la mamà, de la tieta o 
d'una vt.,'¡na, amb una disheasa que el. ha deixat 
la mestrel$8. de la casa on treballen, i que per pri
mera vegada han ICntit un. mota picardivols a 
Ics orelletes llurs, i la preuió d'uns dita masculins 
a les seves manelta, Oh! La dolça estreta de la mà 
d'una menor per la grapa-experimentada d'un cor
ridol Quan a una xicota li estrenyen així la mà, ja 
pot ben dir que ha begut oli i que no trigarà en 
saber, com vulgarmnt CI diu. on té els seus cinc 
dila, 

El. balls de disfresaes serveixen, durant llea mc~ 
soa, de tema per a le. composicions líriques que el. 
poetes dds bani. extrems publiquen ala butIletins 
de le. lOcietata recreatives. amb títol. suggestius 
com "La disfre.u aenti!" o "Reeord .. ," amb els 
tres punts suspensius de reglament interior .. Da 
record. d'aqueetea feste., qui no en conserva i' Lc. 
xicotet ¡uarden le. toie., el premi que el jurat els 

Carnaval 
va concedir o el retrat del xicot que hi van pes
car, Els home. conserven el compte del re.taurant 
àisael, o mé. tard, el del melge perquè això del 
Carneatoltes és cosa que s'hi ha d'anar amb compte. 
Una vegada. un amic meu, per no haver-se volgut 
pOlar careta, va tenir una malaltia que li va sor. 
tir "cll.reta", perquè li van sortir uns grop. en una 
branca que allò Iem blava un bastó de nuace, Oh! 
dolços records carnavale8Csl 

Pauats aqueat. die., el senyor Esteve, que tam
bé ha fet de lea seves. es troba d'allò més trempat_ 
Els baUa de Carnettolte. han actuat en ell com una 
temporada de pendre sarça, Si el senyor Esteve no 
de.enterréa el frac per Carnestoltes, qui sap si 
aquelt, que roman al fons d'un bagul des del dime
cres de Cendra fina a liumenge de Pasqua, s'hauria 
d'avergonyir de Iu confidènciea del seu Calí ger· 
mà, el pantaló, .. 

L'ENTERRO DE LA SARDINA 

DEMA é. l'enterro de la sardina, noiea, Ja li con· 
vé. ja, pobreta I Després dds tràngols que ha 

hagut de pa8111.r aque.ts dies. ja li convé una estone
ta de repó.! N'hi ha. que millor que sardine., .em
blen anxove. o bé espolsadora vell .. Sort que lea 
nenea que van a Les Planes o a Montjuich el dia 
aquell en que tot ms recorda que "del polvo na.
cimo. y al polvo hemos de volver", saben amanya
gar-.la i donar-li novea energiea, com all boxadon 
quan els friccionen entre' "round" i "round", que 
li no, no sabem paa com s'ho hauríem de fer", 

El Pierrot Romànlic. 

CoIIU bé, .QUfl6t vutitt 
-AJmflnya té un .v.nt.tgt': 

qult ningú no .'.don.ri dfl qui el 
portes. 



LA TUIES - 7. 

L'AMOR FILOSOF: Es varen trobar en el cine, tls te .. cor ,'enceng\lll!ll"eO com dot floca d'encmall. 
i la pa.ió mét ardenla eJ, hi va fer perdre el mÓn de vista. Però, ail que davant mateix del meu
blét hi havia \DI rètol molt exprl!UÏu, i va semblar talment que havien vingut el. bombers per a
pagar el foc!.. 
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EL MANCAMENT A L'ABSTI_ 

NENCIA 

S I, ~nyor. - va començar 
dient en Paquitu. _ La 

meva lluna de mel, a Londrea, va 
éller un veritable turment. Figu
reu-vol que en aquell paía tenen 
la moral ehcaaquet.da al cervell 
com una insolació, El primer dia, 
la dispesera on eatàvem em va cri
dar seriosament: 

-Vostè compendrà - va dir
me amb un aire seriós - que jo 
ja em aé fer càrree que vOllès .es
timen, però l'catan fent petona tot 
el dia. la meva filla té catorze 
any. L .. 

Me'n vaig fer càrrec: Vaig mu
dar de puuió aquella mateixa 
tarda. 

La seva meslreua no tenia cap 
menor entre la parentela. Allí. al
menya, podria eatar tranquil. Sol. 
hi havia un bordegàs dI!: setze 
any •. 

Feia mitja hora que havien pu
jat l'equipatge. i la meva nova 
dilipelera em féu una senyal cri
dant-me ... part: 

-Vo.tè. a6n ea .. t. de nou. ojjl 
-Sí. llenyora. 
-Ah, vaja I Aillí ja ho com-

prenc", Però, miri: no podrien re· 
frenar-.e un xic, fina a la nit? El 
meu fill és jove, aaben?" Lla
vors, voatè compendrà ... 

Vaig compendre, j el dia se
güent me'n vaig anar a la fonda. 
A les poques hores d'ea.ser-h.i, 
vaig per a entrar al meu quarto 
i em trobo un cuiner i una cam
brera damunt del nostre lliti Ea
cAndoll Ve l'amo, i el. do. culpa
ble .. amb tot el cinisme, respo
nen: 

--Com que aquest senyor i 
aquesta senyora, .·estan petone_ 
jant tot el dia, és clar, en. han 
fet venir rane .... 

--.Home, faci el favor de refre
nar el. seu. impdu. fini a la nitl 
- em va r«pondre, malhumorat, 
l'amo de l'e.tahliment. 

Jo crec que l'amor és una co
.. com la cerve .. , que e. pot pen
dre a totes horel i sempre que un 
en té aane •. La meva Lluï .. , la 

d':-!'~~7.~~nta: el perruquer ha estat treballant amb mi tot el matí i lenle lIapil de cap mena m'ha deixat ~et uUerea que em fan la tlJar 

pobra, mai no contradiu eI. meu. 
gustos. Vam pen .. r, done&, dei
xar Londres. 

Però mancaven .i. diel perquè 
sortís vapor. Si. die. i .i, nita 
d'abstinència! 

Llavora vaig tenir una idea ge
nial. 

Ens en anàvem a le. e.tacion., 
al temp. de lortir els tren., _ 
Adéul Fin. a la tornada! _ co
mençàvem, com .i aneMim a Ie

parar·nOI per un lIara viatge, I 
allí ens ahraçàvem i petonejàvem 
al nOltre gust, Delpré. .nrtiem, 

en. en anàvem a donar un p .... 
aeig, i quan teniem gane. de can
viar novament lea no.tre. tendre· 
Ie', ens en anAvem a una altra e.-
taciÓ. Kat H ..... 

DE COM VA INVENTAR-SE 

EL TRAMVIA DE CIRCUM-

VAL.LACIO 

L A senyora Hortèn.ia era, 
demés de doctora en Medi

cina, una dona apaasionada. Vi· 

dua, jove, caia i amh quartet .. te
nia el. pretendent. a dojo. Me. 
la lenyora Hortènlia no e.tava 
pal per tornar-se li casar, per duel 
raon.: la primera, per no perdre 
la lIihertat de la qual gaudia, i la 
legona, perquè eltava engrelC.ada 
amh un llicot cuat que li feia 
pa ... r molt honel estonel. 

En Robert era el preft·rit de I. 
doctora, i cada tarda anava a vi
litar-la, perquè la lenyora Hortèn
sia, encara que metgeua, tenia un 
mal que sols en Rohert li .. via 

-Avui podem estar junt. tota 
la vetlla - digué en Rohert. La 
meva dona se n'ha anat a veure 
una amiga i no soparem (jns , les 

Estava la ditxoea parella en el 
tercer acte del leU passional ¡dil,!i, 
quan la ra'pa, dilCretament, do
nà do. copd, a la porta 

-Qui hi ha? 

-Aquella lenyora que ha de-
manat hora per telèfon aquest 
matí. 

-Tens raól Ja no hi pensava. 
Ja em perdonaràl, reiet meu, oi) 
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Són coses de la profeslió. 
I arreglant-sc precipitadament. 

la senyora Hortèn.ia se n'anà a 
la .. la de conlulta, on la clienta 
.esperava. 

-Vostè dirà, ae.nyora. 
-He vingut a trohar una mel-

geua, perquè a un met&'e no 
m'hauria atrevit a conf.,...r-li ço 
que em paua - començà a H

plicar la dama -. Una servidora 
és casada i té un fill de dinou 
anys¡ que e. diu Rafel. El noi, 
sap ~ degué donar un mal pa .... i 
va coix ja fa uns quanta dies .. . 

--Comprès. eoees de la joven
tut, 

-Ja ho pot hen dir, aenyora. 
-Segueixi, segueixi, i estudia. 

rem eJ ca .. 
-A ca .. tenim una camhrera 

molt hufona que el diu Carme. 
Pel que e. veu, entre ella i el noi .. , 
sap? Rel, que ara la xicota tam
bé es queixa I 

-Mirarem de pOMr-hi remei. 
~I No acaba pu aquí l'a .. 

• umpte. La Carmeta é. un xic lleu
gera, i amh el criat, que ~ diu 
TomAs, m'entén? ReM, que en To
màs igualment. .. 

-Vaja, vaja. vajal 
-I el mé. tri,t ét que en T o-

rnàs, que és un ,irn.pàtic minyó ... 
m'agradava, Ap? i vair demo.
trar-li", i ara jo ... Déu meu, qui
na vergonya I Quina humiliació r 
Si el meu marit bo .. pigué.! Pre
cill8ment ahir, que em va dema
nar quelcom quC\l no li vaig 'Poder 
nepr I I ara tinc por que ell tam
bé hagi ¡:ebutl Pohre Rohertl 

-Robert? Robert Vall., pot
... ? 

-S. Robert Vall., Servidora 
IÓC la seva lenyora, per a servir
Ia. Que el coneix? Si é. així. se
rà una r~ó més perquè em don
gui un remei per a en Rafel, la 
Carmeta, en Tomà&, una servido
ta i en Robert. no é. veritat? 

La pohra doctora, comprenent 
que el darrer mico de la colla era 
ella, estengué sis recepte. en lloc 
de cinc ... 

1 de resulte, d'aquest conte, el 
marquès de F oronda, que el va 
sentir contar. diuen que inventà 
el tramvia de circumval.lació ... 

Marcel T ...... 
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L'ESPIETA 

E
lS veïna del carrer d'Aribau havien obser
vat que des de feia dot dies un individu ea 
paMejava per la vorera, en el tros comprés 

entreJ carrer d'Aragó i el de València. 
Per tractar-IC d'un home de mitja edat. mal en

drenat i d'upecte .ospitó •• la seva assiduïtat aca
bà per intrigar el senyor Macari. que tenia una bo
tigueta pu aqueU.- indreta. fins que una nit es de
cidí a empendre el de8COnegut. 

-E..colti _ li digué. - Que é. de policia 
vostè) 

-Jo) No, llenyor. no - respongué l'home. 
_I doncs, per què ja fa dos die. que CI Pa.s&eja 

per aquí COm ai vigilés quelcom 1 
-Home, ja li diré. Com a vigilar. sap? si que 

vigilo; vigilo per encàrrec del seu amiguet, una ca
llada que viu en aquest legon pi. d'aquí al davant. .. 

El senyor Macari. en &entir això es queda de 
pedra. 

-Però si en aqueat pia hi villC jo amb la meva 
dona I 

-Homei - relpon~é el deeeonegut - Done. 
digui que aixi a qui tocava vigilar era a voetè ... 

QuòmA.P_ 

LA NOIA SILENCIOSA 

L 
'~~~. dia, a la Rambla. vam topar .amb 

-He fet una xicota, noil E..tupendal Pi
ramidall - exclamà braseejant i ~traquejant-me 
tot, 

-Modera els vocable.. noi, que hi ha roba es
te.a I - li vaig observar, 

-Et dic que ée del milloret que circula! Veu
ràa com va ésser. La. vaig veure fa poca dies, i 
jo, darrera d'ella falta ¡entl. "Bufona, c.aia, ca
rinyo, turment: així vostè em caigués damunt dea 
d'un quint pia. .. l". 

-Si que gast~ unes Aoretea ... 
--Ca.11a, cap de trons I I la xiCota no responia. 

Jo, impertèrrit al darrera seul Va trigar més d'un 
quart a conteetar-mel Saps de què fa) 

--Què se jo! 
-Ea telefonista. noil Una tdefonillta així!... 
La gent era mirava en veure els gestes d'aquell 

amic meu tan esbogerraL Jo estava neguitÓ3 per 
desfer-me' n, i en sentir els seus darrere mots. vaig 
aclamar com .. em traiés un pes dc1 damunt: 

-Telefon.ta) Així .explica que trigués tant 
a conte.tar-te; és que no devia tenir el fil diaponi
ble en aquell moment I 

l, aprofitant l'estemordiment del meu amic en 
sentir Iee meves paraulN, vaig guillar Rambla avall 
1en8e esperar resposta. 

F. i K. Mela 

LA RENYINA 

I 
per què vas renyir amb en Pepet) 

-Per por! 
- Què dius, ara I 

-Sí ... Un dia que ell em mormolava a cau d'o-
rella dolces paraules d'amor, jo li vaig contestar 
dient: "Embuaterotl Tots els homes &ou igual.!" 
I ell em respongué: "Si vegeasis el diferent que 
.Óc. dels altres homesl" 
-I què) 
- Que això em va esvenr; per això vaig pro-

curar rompre amb ell ... 
K. Parro 

QUESTIO DE GUSTOS 

P ER la Rambla paM8 una d'aquelles jamones 
de deixem encendre. 
-I que n'eta de bonica, pitera I - excla

ma un viatjant de tape de !tUro que està de va
cances. - Si (oesisla meva. dona, per por que algú 
et robé., et tindria .empre tancada I 

EJla se'l quedà mirant. 
-Donc.a, no farem res - li reçon - A mi 

m'agrada sempre oberta ... 
K. ParTO 



ALVoLTANT A\t¡ 
BRASER &.~.IJ DEL ~~~'I~ 

1-

ALERTA, MINYONSI . -Vol dir? _ CJlelamà, tot IOrpr'., en Joanet. 
I el meta;e, 1In .ic e.pantat perqui:, en veritat, 

rhavia dit ma"a ¡ro ... , reapo~: 
Bn .qu~.ta S~cci6 b. publicaram tou als CON TU -Si! Ara Que, naturalment, aixà no pa'" m6& 
qua .a'lI' env.lb propi. d'luer cont.t •• I~. "aU •• que .mb 1. primera cri.tur •... 
lIacro.e. d~ quinze a"Y' per amunt i que Si6uill di6-
11 •• d'1 ... r coDa6llf. pels b.rril.;r~s U~6idors d. LA 
TUIES. D'.quaat. coata., ~D pr.mi.ram ua cada 
.lIimeM. amb la respflCt.bl. quantitat da "dau pa- L'ASCENS 

~:~''"o::;,!~a:,.,:. ,,;:q:at;:r.A::~m::.~::. °Ar:,~ ----

U.I.p A. 

ta. done •• ; apr~tu r •• , 

L A ufarderia va arribar fill' ,I. pusadluoa de 
la Cambra del Diputatl, i .'hi v.reu. arribar 

LA FONT MERAVELLOSA 
• fer en aleun. di.ri., al-lu&Ïol1l mortificaDl. •. El 
mini.tre de Re1acioM SlIpi:r8uel, Ulla t.rda qce-
inopiaadament tomava a ca .... eva a bora inaca--

A tumada, havia trobat la seva let1tima muller, rell
prop de Filuerel hi ha _ font que ,au- citadora ColeUe, ell .... rut delicte amb IID delt. 
deis d'una Ir.n anomenada per aqaeU. ¡Il- pauantl del lell bafet d'advocat. 

dretl, pui. 1'.1&'11' que raja ", selona ha demo.. L'acena rou mi. o menyl com acostumen a du. 
trat l'aalli.i, reforçant i curativa ea alt eztrem. criare-I. en Lkll. del Val o en Coatrer ... Hi ha-

Heu'l .e( que, no ra lai re, un paei:. que ea diu ¡ueren polel a la Lucy Dor.ine, arrencament cie 
Joanet, va emmu1Ier.r-Ie amb un .. icota qae ha- cabeUI, en fi, "todo el &pIuto que .u intereMDt • 
... ia donat ma fea. pell paUera que un ¡itano a ar&'l1mento requiere". 
la ,u1rdla civil. Perl» la indilDaci6 del noble miniltre va aUI-

El noi era cW1 de vilta, i IUpoaem que tamb6 mentar qUIlI l'ad((itera, en rlHlpo.ta all HUI iQl1llt .. 
ho devia 'uer un sic de eambala, puix pel que ea li .... dir, amb to d'.ltaneria: 
vell, no e. va donar compte de rea i la oit d. QIIvia -Hauriel volent que feftlany6a amh 1Pl sena
es va sentir coatent i .. ti.fet. dor o DD lovernador de provinci... oi l' Done .. 

Perl», heu'. acf que, ~ cap de qutre meao., la pred.ameat per aid bo he fet: perqui: la te ... 
.. va umoaa muDer encell al m6a UDa beaaonadL delhonr. (o. m6a bwn.iliaat. Cr.,.. que pac perdo

El pilla, tot preocupat, se'a va mar a veure el nar-te mai haver comi:. amb mi el mateis pecat. 
melCe, i li COIitl el fet. l'e.tia p ... t, quan em va. ~ar a TrouviUe 

El metee teD.la conecii:ncia i va voler arranjar amb la cambrera de l'hotel on poalvem l' 
la COM. El mini.tre de Relaciona 8ap6r8aee er. an home 
~u6 beu aicua de la font miraculoaa. la va. dotat d'u talent no vul¡:ar. Davant de l'irropara-

tra dona l' - li prepaall. ble. tiqa6 ana idea ¡eaiaL 
-Ja bo crecl Oaireb6 cada dial Paul al HU deapata. eacri¡a' aDH ratUe. ea OIl 
--AiD, boa. bome, ............. traara-iL L'" h.n de paper de barba, .a aipar. hi va poMr el 

d'&queala font, entre altrel qualitat .. t6 la de qu! .eeeU, l, oprimint el po1aador del ... tlmbr', or
I .. cuades que la beuen papia telÚr caoalIa al deal qUe entra el calpable servidor, 
cap de quatre o ciDc meeoe... Aqueat .. presntl amb el UI! bala. , -



-Hauria pOlut matar-lo _ fiu el miniatre amb 
to ferm I lolemnial - per~ .6c un home de bona 
sentimenta. Du de deml queda nomenat sot .... e
cretari de gabinet. Retiri'al 
-Per~ ... - .'atrevl a murmurar el cbmplice de 

l'd6ltera. 
-He dit, i no consento que .e'm repliqui I 

L'altre, mh atontat que un home al que li acaba 
d'esclatar URa bomba als peua, obeL. 

1 el miniatre de Relacions Supèrflues va aomriu-
re sati.fet de la .eva venjans;:a ... 

Si ara la seva dona volia tornar-lo a enianyar, 
ja no aeria amb el modeat paasant, sin6 amb un en
airat funcionari, i ella. per l'orgull de no clau

dicar, se n'ab.tindria .. 

Per~ la nova del nomenament, tan inesperat del 
nou funcion.lri va c6rrer rlpidament per l'oficina, i 
l'endemà, una nombron. comissi6, on firuraven do. 
meritoris i el "botones", el porter, ;un ajuda de 
cambra i el aelon ordenans;:a, es presentaren al 
despltx del miniatre per a demanar-li un alcen •. 

-I per qu!1 - demanà, aorprb l'interpel-Iat. 

-Perqu! - fiu el "botOlles" - els meua com-
pany. i jo també. hem dormit amb la aeva aenyoral 

K,Humj 

LA DISCRECIO ES MIT/A VIDA 

-Ohl - fa el .enyor que propoN. et canvi -.= 
Adverteilli que hi ha molta diacreci6. Li aembla a 
voat~ que jo, tocinaire retirat, viuria en una casa 
aid, ai no ho fellin tan &malat? 

Tit Hella 

AL CASTELL DE FIGUERES 

E Nd~:n~:~~; ::b~!'~~ :~:u::e:'\~~:e r;~-, 
amb motiu d'bser el .ant de la me.trua, les noies 
van fer felta • la tarda. 

Quan sortiren al carrer, després d'haver rebut 
l'agradable nova d·aquelle. horetes de descana, co
mens;:aren a fer projectes. Que on anirem, que com 
passarem millor la tarda ... Fini que la Jovita, una 
xamoN. aprenenta, que ti dotze anys, va propoaar: 

-Anem-se'n a berenar al CasteU? 
-E. ma .. a lluny I - va protestar una. 
-Ens cansarem I - dirui una altra. 
-Si - inai.U la zamoaa noieta _. Per~ ia un 

lloc. molt maco, el. airea IÓn molt pura, hi ha una 
airua molt bona. .. Jo em vai& canur un xic, per~, 
un cop dalt, em van donar un rust quan em varen 
baixar I ... 
-I ara I - van fer a cor lea altrea companye..--. 

Com 'Va éser aiG? 
rrranqui1-1it.int-.e el. ller1don, L'aprenenta te,. 

nia ra6, perqul del caatell a la ciutat hi ha, des de 
la allun tempa, un .ervici d'auto-car .... 

ç 0ca!:'q=:'::~~1~ad:~~~r:7."~~!m7t!~~c,p:~ Uatap A .... 

vost o d'En Paul da Koc.k. ,. ilr'i8!M-' !Il., ...... " ., ', !t', H"!H' !H'1t 

Un amic noltre l'estableix. Cerca pis per a ins-

tal·lac·", .¡,dnt tca ..... " d ",u, mod"t, a un· f\9ENTURf\S 6f\Lf\NTES 
vi d'un de més gran I c!ntric, on pugui posar ha_ 

bitaci6 i delpatx. DE ¡ACOBO CASANOVA 
Una tarda, >un aenyor, veatit modestament, es 

presenta. 
-M'han dit que vo.t~ vol canviar el .eu pia per 

un de mia luz6., Jo, fina ara, pacava divuit duros. 
Me l'han apujat a vint-i-cioc, i la veritat, com que 
no puc palar-Io., em convindria el canvi. 

-I on b, aque.t pi.? 

--Carrer dc ... número tal. 

-No em convi pul 

-Per quH El dntric, ventilat, hi ha electri-
citat ... 

-Ja ho crecl 1 una manicura al primer pis amb 
unes nenes d'all~ mb caic. i bufonea que ran pa
lar vint-i-cinc pele. per tenir-hi ;una converaal Jo, 
que vaig a po .. r una representaci6 de sole. d'es-
pardenya i clntiu de Vilafranca, vol que m'estilui 
a la mateiu caaa on hi ha un ne¡oci de ... treure 
lluatre a lea unglea1 Si que comens;:artem bil 

Surt eh dijoua 30 cèntims -EPI" ELS DARRERS QUE EM QUEDEN I 

COMPREU DE SEGUIDA 

L'all:nana.: 
de LA. TUIES 

UNA PELA, BEN GASTADA 

Conte premúlt eD el .lJúmero p •• ,.t: 

LA FORTUNA D'EN KORN HUTT 



LA VEU MISTERIOSA 

E
L doctor Pomerol tenia a la capsaler. inltal

lat el telèfon. a fi de poder re8pondre de 
seguida li a la nit trUC:ftven per alguna con

aulta uraent. 
Però mai era ell qui el posava a l'aparell. Feia 

sempre conteltar a I. teva senyora. perquè així 
si el cridaven per alguna ximpleria, pogué. ell. 
contestar que el seu marit no hi podia anar de se
guida perquè havia anat a fer una visita a Horta 
o a Sarrià. 

Veu', ad que u~a matinada li telefonà el se
nyor Maraal que tenia la seva muller amb un atac 
d'histerisme. 

-Digues que sóc foral - respongué En Pome
rol, malhumorat de què el destorbessin per una 
futesa. 

Al dia següent. un cop el doctor Pomero! ha
gué fet la vi.ita a 1. dona del senyor Maua!, 
aqueat el cridà 8mb gran misteri i el féu entrar al 
seu deapatlr.: 

-E:.timat. doctor - li digué -. Tinc de reve
lar-li una terrible noval La eva dona l'enganya I 

LA 1UIES - IS 

-Què diu ara! 

-Aquesta nit, quan jo he telefonat a casa de 
vo.tè, ho he entit perfcdament; hi havia un ho
me amb ella i li parlava de tu I 

El doctor deixà anar un esclat de rialle •. 
-No... no en faci ca.... no... Ee que... sap", 

quan jo sóc fora la meva dona dorm amb una tia 
seva que té una veu més forta que un carrabiner 
en funcion.1 

I el senyor Marsal e. quedà pensant. mentre el 
doctor se n'anava: 

-Hi ha homes que tot .·ho creuen. Perquè, va
jai Jo n'estic segur. La veu era d'home. 

F. Orrolla 

Iquest número ha tsla' •.. 
passa' per 'a prè,la censura 

••• 0 ............................................. 0 •••..••• r •••••••••••••••••••• 

s·-mrzroozn 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VlAS URlNARlAS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime los 
dolore. y evita toda due de complicacionH 
Blenorra¡ias aguda. y crónical - Prostatitis 

Estrechecea - asLiti. 

llna buena limpieza interna con 
P A G E O L 

cura tod.s I .. herida. del amor 

-Però que no veu, senyor Ramon que ai jo ac.
cedeixo, farà un papEr ridícol? 

--Com es coneix., noia, que no .. ps que .'ha, in
ventat l'EROTYL! 

E t I _ .. p ..... ~ ... -

ro '" .-. comba .... t;. ~ _ lo JMPO. 
TENCIA i I. NEURASI'EN1A. _ ..w. 
qu .. i rebel. que aipn a tot altre ~t 
V ...... 1'-" 1 cS.tall: Alt Il. ,.., hft. li, 
J.,,,,jcl. "., D •• r .". • • U1'''., • ...,.. 
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H~a a~;~~~t ~a!~::~:~ !~r:~~o~:i :e id~l~ecUeet~;c~:r::s h~o~:~ 
fam6s autor de les "Dolorel". 

La lenyoreta Campoamor donarà 
una confer~ncia feminilta a l'Ate-

Pensem anar_la alentir 
puix b cosa comprovada 
que en aquest m6n deu ésser 
sempre Clara l'''abo,ada''. 

p ~~~~Tba~ ~~e~o;1 r:~~:;!~~~ 
ci6. 

Per a commemorar reldeveni_ 
ment, divendres es va fer coincidir 
el centenari amb el benefici de la 
simpàtica Fontdevileta, les cames; 
de la qual enl a¡raden més que ell 
articles d'en Solsona. 

SE~~~~i~: ::,~;~t;,. ~~T~~ ~= 
ciat Timea", hi ha una corrent d'or 
molt pronunciada que ve cap a Es
panya. 

Tot aixà serl ben cert 
1)erà jo aqueata corrent 
no la ve i, pas per cap lloc 
i en quedo molt descontent. 

D~::P~~Yi~1 ;::i!ee _c~rr;:::~~: 
donarà. un cicle - cicl6, diu un 
amic nostre molt popular a Barcelo
na - de funcions a Novetats. 

Hi durem a l'amieueta 
perqu~ .empre is convenient 
que una noia .'acoltumi 
a dominar el frands. 

A la pel.Ucula "La Malcasada" hi L~ Pe~ta fou 0.hject~ de ¡rana '. 

leb::.rtd: ~ ~i~t::i:e::~:~:::à!~; d:n~es~~%b~~:!.e ::::;~~n~¡; Pqa:! DI!e~~:'::: ~~~~'~ed~oC:~:' d~~ 
nacional. ompha el popular Teatre Càfmc, venoa colOri que la canalla contem-

Se¡OM ha declarat el aeu autor, I ara a esperar que .·estreni pJ.a,va amb &Orpreaa, puix mai n'ha-
en G6mc:r Hidal,o, cadascú .urt "Tip-Top", la revi.ta nova vien viat d'i,uals. 
exercint la .eva c.rrer., profeni6 que lerà un altre exità. Eren cilfndrica i s'acabaven amb 

o :-t;'La M.Ic ... dA .. hi surt un pe- i aixà no ho diem Iler coba. u~ne.::~~t~:;~e:'!!n~~oads;:qUenea 
l'iodista. l, mai dir1.n (tuc fa? Un que van amb el xicot al celeberrim 
l'eport.t,e? Una informaci6? Un ar- "taller de estudio y pintura" del car-
ticle de fons? No .enyors. EstA dJ- rer de Rfos Rosaa, reien i es torna_ 
nant. ven vennelles. 

!o c:~~~~u~~i:~r:~:~~ D~~~:v~~~S,,~a:lsat!c::fi~~n~: ~:caa~ ~~r~ e1.r:l'o~b::i:~ :~~~6 
en Caffanu el campi6 ladhsima caraClerfstica Marieta Ma- que tenien una forma 
en pes puat del jalar. rera, un dels mis ferna puntala que semblanta a la d'un can6. 

ti actualment el Teatre Català. 
Per cert que en una. ,aaetilla, Ja 

de Camptaduria, en lloc de dir que 
repreaentaria "La Dida", d'en Pitar- " Q Q 

DIVENDRES a la nit s'estrenà r~, hi .. van poaar ela linotipiatel "La 

a "Eldorado" la com~dia "Pode- d,~~a. n i A L "Colisewn" treballa amb ,ran 
rolO caballero ... " que fCIU un triomf I u~a etr~ m .a equerren hit l'Emllia Domin,o cupletia_ 
d'autor i int~rprets. ~~r: deq~:rt, al~Ma~~:::t ta d'upa. , 

En V.leriano Le6n s'hauria hacut d'enfadar. No en va porta nom de feata 
bi tifll'ué un hit tan ,ran, _ puix senae penaar-m'hi ,ena 
que &OIl a "El 6.ltimo motlo" moltes festel li faria 
es podria comPllrar. ,. metltre ella no prolestb. 

"L~~a m2~~er::p~,e~:~t:::' ¿~ :~ 
na del "Victoria" ,'ha .. but bellu
,ar millor que una nena de deu pe
Ies i ha tret el suc a l'obra fent 
<caquitxar la calderilla al p6.blic. 

Ço que vol dir que "la cucata" 
de Enero, que h tan fatal 



~ 
;!!=~ I MAI~RD~~BLE \ Mont (~RA~ubI6a 

de IfJlI1eJ hiqiemque¡.rlas mt ea- d~!!:':,I-à, 27 ~~}::. ~ .!!:".::=:.! 
lJorJ /TJíJIYIUf!J .~ riviJ/· TeHon 1I~11I _ A Tl'ltlon 4668 - A 

PROVElH.fS, US CONVfNCfRfU ~ en.. _tal _ 501_ d ....... _ Telèfon pri_ 

~MATA'(ABRES 50 CU(APSA Iil Calefacció central - Habitacions a 5 ptes. 

X:', l.SANRAI1ÓN.l·BARCELDIiA iil R ... ",. absoluta 
~~~@iiIIIIfji!iI!jpiiI~1iiIIiIIji! ?' +1 

Demaneu cada dijous al vostre quiosc: I S ARN A (R O N Y A ) 
A VENTURAS GALANTES .. cur •• n deu m;'ub amb 

DE JACOBO CASANOVA ~~/d~:A~,086 iCc~::~'~;!;~ 
E8pl~ndida il.luatraci6 -- 30 d:ntiml B • r e e IOD. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ill~~ 

I 
CABRES oi .. loaia I 

SARNA 
Sin bañot sin peligro y r¡~ 

pidamente, la cura el 
ANT!SARNlCO MART! 

VENTA, 

.oIea que .. 
&'in n .... erades com li ~ 
IÍD el Uop, comprea la 
LOTION LADIL 

que I. trobareu per 

DOS PESSETES, al 

EXOTOL 
Curació rapida i segura de 

laSIFlUS 

Laboratori de vies urinirieI 
Procediments radical. 

elllll U 1'1111, I ¡l,I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 

Bruch. 49. Parlamento, 17 
y Farmaci •• S. Pau, 44 - Famuíci. Vidal 

PROU SIFILlS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS: 
LES AFECCIONS DE LES VIES URINARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, oón traetades al 

INSTITUT MEDIC POLICLINIC 
ALT DE SANT PERE. 59. PRAL .• !.' 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L I V IOT O S HI RO, de Yokobama, 
proporcionant una curaci6 complerta i ràpida. - Tractament seriós - Eficàcia reconeguda 

Els que visquin apartats, poden escriure amb de
talls a: "Director de rInstitut Mèdic Policlínic, 
Alt de Sant Pere, 59, pral." i !Ie'ls indicarà gratuï
tament, baix .obre tancat i sense cap indicació ex
terior. el tractament enèrgic indicat en cada cu 

Consulteu-nos una volta! - Vosaltres aneu el. nostres propagador.! No perdeu el 
temps! Cada minut é. or per la vo.tra salut! - Veniu a l'Institut, o eaeriviu avui mateix --

DEMANEU AL VOSTRE QUIOSQUER, 

EL T ALlSMAN DEL · AMOR 
set belliaailDf fucicles pt'ftefttant 
de mà meatre let rnorboaitata 
amo1'OM!' del baixos fond. 

Preu del fascicle: 30 cèntim. I DEMANEU CADA DIMECRES, 

LA NO VELA FRIVOLA 



-Avui, d«pra de la reprelentació, em sembla que hauré de donar nú~ t 
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