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LA TUIES 

-I vo.tè. no ... ben per què ela fan tan estret.. el. lIiu de IOItera? Perquè nomé.. es nece&ñt. 
lloc per un ••. 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 5&81 

Diario lelDBDaI 8amante y IUltrado, de avi..oa, anuncio. y esquela. mortuona. 
,SALE HOYI 

Nueatro programa: Señedad, eeooomia, rapides ea la. enearga. y • vim como se pueda 

Ruf .. ,.t.. quiere, ladino, 
~on.ervar el barrio c:hino.L 
I VU¡¡:ame DiOl cuanta 1. eatupenda "Viii. Rosa", 

[línta el "M.dam Petit Palacc", 
nOI han hecho derramar "Ca la Lloro", la famosa, 
con c.o del barrio ,6tico el de.pacho de cuaUa 
que abeta q,uieren festau- del Areo de Trenta Claua, 

(rati dOMe baten aiempre ter-
Vo, que de la arquitectura [tulia 
tenlO bastantcl nccione. una colla de babau •. 
preparo ahora un pcoyec- 8610 en este nuevo barrlo 

[to ye querría suprimir 
de ma,orcs proporcione.. aquella 16breca cuadta 
Tritalc aenci1lamente de la "cau. de dormir" 
en un lu¡ar adecuado, y IOl \)&jas 10specholOI 
de vaiver a construir de la caUe Mediodfa 
el barrio denominada que se Uenan de .. raul 
"barrio chino", que lin en cuanto termina el dta. 

lIev. eate nombre I~~~~! : ~u~~~~ioc1:d~~ 'ê~~~c~~ I 
porque en H si te delcui- no pido 10 que me entre_ 

(du [¡uen 
charlando con alg(¡n loro de subvenci6n ni un reat. 
ae te ~cerca algún pillu~lo Me darE por liquid.do 
eometlendo un g.tupeno con Irande satiaracci6n 
contl¡o, como sl fueraa 11 me conceden un pau 
hljo del Celeste Imperio de hbre circulacl6n 
En un SltlO ventllado para todol los locales 
como Sans o San Adn'n, del barno ch lno moderno 
S.nta Madrona la C¡'"ca con todo el ¡asto pacado 
refullo 'Podria ballar. lla propina comprendien_ 
Y con hdehdad suma [do 
poco a poco construir 

~~se :~:al: :!tle ~~le~~~~ RUFASTA 
el edlhclO del "Manco", aprendlZ' de restaurador 

UN GRAVE I da, reciEn afeitado y sin 

ACCIDENTE ~~:'~~~'n ~e e~~~fd ::: 
Anoche, en la Coman_ habla paaado sin conle_ 

dancia Municipal, se re· cuencias, por encima de 
cibi6 un aviso telef6nico un convoy del Gran Me_ 
diciendo que en la caUe tro, compuesto de cin_ 
de Arar6n habla ocurri- ca varones, con lo que le 
do un I¡niestro de impor_ delvaned6 la alarma con_ 
tanda. licuiente. 

El cabo Sani, con aque- Mb vale asl )' Dial nOI 
lla buena fe, lo cont6 a ¡uarde de un ya ellt.i he-
101 reporterol, y htos, cho. 
raudos 1 audace., ae fue· 
ron al "'LuDch Bar" • to-

::di:~n~~~~ ~o:'~:~:re n~~ Correspondencia 
ticlu. Una cinegética. - En 

Por fin lle¡6 Maluen- efecto. señorita, el dimi_ 

nutivo de Rodollo, es 
Ruddy. Pero no creemos 
que de aU! venea la p.l .... 
bra "rudimentario". 

Naturista.-L.almtja 
cuando el lresca, es un 
manjar muy aeradable, 
pera como ya ube uued 
que III almejas le crian 
allada de luraret butan
te Insana!, es p~edrCl an
dar con cuidadl) y redir 
s¡emp,'e QU: u' las lin'an 
de ~onflann, 3unqne bs 
de f:onfia:,n. .:Utll'" ve
ces, 10rt las "1'h pelilro. .... 

Bibli61i10 - En esta 
de "Xenius", la ¡enle no 
.e ha acabado de poner 
de acuerdo. De todoa -:no· 
dOI, cuando ter.ga us+ed 
migraRa, vale mia que lea 
a Mufhl' Seca. 

Economista. - LIl ciu_ 
dad mia econ6rnica de 
RapaRa el M'lara porque 
alU con un real diarlo, pa.... 

Una romintica. _ AI 
eacribirle a au novio, ha 
de escoeer usted un pa. 
pel aprop6lito. Si es buen 
chico, lo pone Ulted rosa j 
li ea un sentiment.l. lila, 
y li le ha pedido a u.tecl 
alI'O que le parezc:a que 
no pueda concederle, lo 
pone ulted verde. 

Lulú, trotadora. - Su 
decisi6n de el(tender las 
actividadel a todol los 
ramal de sn arte trirar
tita, nos parece mu)' acer
tada, y no dej.remoa de 
comunicarlo a todaa IU' 
amiltades, por si lel In
teresa utiliur !Us impor_ 
tantel y enciclop6dicol 
lerviciOI. 

El duende de Iu bam_ 
ba/inas. - Nos parece 
delprovisto de fundamen
to el rumor de que Mon· 
tero haya pedido permiao 

• "A%orIn" para tranl
formar IU "Brandy, D'U
ebo Brandy", en un vode
vil catal'o. con el tlUllo 
de "Vi. molt vi de trell
ta", -ESPECTACLES 

TEATRE COMIe 
Coatiaau .. ara

"s.lb • • 
- I. selotJlJ veni6 de ~ 

J O Y-J OV 
El millor espectacle de 

Buulona -GRAN TEATRE 

ESPANYOL 
E.xit coloul 

PARE ADAM. 
ELECTRICISTA 

Aviat: 
ELS FILLS DEL 

CARRER 

Conde dd As.lto, IZ 
Tarde 7 tJocbe: 

De .eis tarde a tres 
madrupda 

Dancin¡ 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Gran hito de 
LAS MANI CURAS DEL 

AMOR 
Tarde y noche 

2, Or Q u e I t a I, 2 
con la formidable 

- CRI O LLA-
-PARELLADA-

bandone6n y sIerra 
areentina 



Barcelona, 7 de Abril de 19~7 

E.I. c1àaak:s grec. i l'amor 

A QUESTS dies que no tenim feina _ ço que 
anem a dir ho demostra - enl hem entretin

gut en llegir a Ovidi, i heu's ací quina una n'hi hem 
collit: 

"Amantes, para vOlOlrOI es perjudicial la lole
dad. Evitad IOl lugares aolitarios." 

Cal reconèixer que, des del templ del famós 
Poeta, les coses han canviat una mica I I li no, que 
.Parlin el. recons del Parc de Montjuich i de Les 
Planes' 

El. taJlert d"'EI Liberal" 

"E L Liberal", després de guillar del carrer del 
Peu de la Creu, ha guillat de la Cran via, per

què en el lloc on tc.nien lel màquines, van ara li 

eon.truir un frontón de senyoretetl. Entre parèn
tesi, enl sembla molt bé això de fer jugar en un 
elpectacle a lea nenes amb les pilotes, per això 
prometem anislir a la seva inauguració tots els re-

dadora en pes, si l'empretari-que és home ga
lant - ens envia un passi. 

"El Liberal" ara té els tallers ni passatge dels 
Bany .. a darrera de la "Buena Sombra", en aquell 
edirici d'arquitectura motll on abans hi havia un 
establiment de banys, i que té un caire ¡nconfoni
ble de façana de cafè concert. Per a completar 
la jJ-Iusió, a la porta hi ha un rètol amb unes lle
tres llampants, vermelles i blaves. anunciant el 
diari, un rètol que, de lluny, sembla anunciar el 
nom d'un cafè concut i fer In propl\ganda de la 
estrella de moda. A les Sil, quan paueu. el soroll 
de les màquines, sentit d'un xic lluny, fa l'efecte 
d'un jazz-band. Si la Raquel Mdler hi va un dia fi. 

veure l'Oliveros, a bon segur e~ creurà que allí hi 
fan varietél i els obreu el veuran obsequiats amb 
un "Relicario·', cantat per a ells sols. 

No s'hi val a fer brome, 

E N un rotatiu gairebé tan LCriós com el nOltre, 
l'altre dia l'hi va eallaviçar un anunci pecam.i_ 

nós, Es traclava d'un 8enyor que .• egnol deia, pre
nia ... paciència a dojo i en condicions molt raona_ 
bles. 

E. clar que l'anunci eltava redactat en anglès i 
que a J'adminiltració, ningú el va entendre. Però 
ell llegidors - i això diu molt en honor del nos
tre confrare - si que ho varen entendre, i les pro
lestu plogueren. I. dea de llavor ... ha pres la de
c.isió, amb caràcter oficial i general. de no adme
tre anuncis en llengües estrangeres que no va.gin 
acompanyat. de la corresponent traducci6 en es
panyol, 
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El club d.lo-.. .. 
D lUE.N de Londres que el club del, tretze ha 

p1eaat el ram, perquè. al final. el. despreoc::u. 
pau IOci, que el formaven, .han convençut de què 
aque.ta xifra porta mala eltrugàneia. 

Ja ho crecl Com que é. el punt de Iee doneal 

A Va1lcarca .acaba d'inaugurar una tone, a la 
porta de la qual hi ha un rètol que diu així: 

"fJ ma¡ rec.6", 
Ena agradaria força M'bel si el .ell amo é. mu

de o femella. 

L'uanzfl i la picardia 

MARE de Déu, i quin rebombori s'ha armat amb 
l'article de "A B C" contra el Foment del 

T rehall Naciona11 Com si valgués la pena de pen
dre', .eriosament ço que diu el rotatiu de l'acre
ditat fabricant de .aahon. senyor Luca de Tena. 
la gent ha proteatat i .ha alarmat, creient que a 
Eapanya hi ha algú capaç de fel CM d'aquestes 
mandangues. 

El final de l'esmentat article té molta gràcia i 
mereix ésser recollit. Diu així: 

"Pide al preaidente del Conaejo que convoque 
una conferencia pública sobre los aranceles en Ja 
cual. el marquél de Estella - dice - se daria 
cuenta de la exactitud de la frase que dice que 
"El arancel e. el Iibro màs picare8CO que se ha el
crito en España" 

Serà qüe8tió, .i en. deixen, de publicar-lo tra
duït a LA TUIES, 

L'hortolà de Sant Boi 

------__ "0' 

-J ai aquMta posició no el. hi agrada, eh hi. 
puc tervir la que demanin. 

ERROR DE CALCUL 

L
A Lulú .'ha fet amiga d-un aviador i a
qUC8t l'ha convidada a una excunió en er 

seu apareU. 
L'aviador é .. un xicot de8tre i atrevit. i comen

ça a pujar, fin8 a alÇ81'-se a una alçària de prop d .. 
quatre mil metres. 

Tot volant, volant, a Ja Lulú li ha caigut el mi
rallet de butxaca i per inltint s'ha abocat a la ba
rana de l'aparell. 

-Ricardet! - exclama plena d'ingenuitat -. 
Mira: m'ha caigut el mirallet i pocfríem baixar a 
butcar-Io, Mira-tc'l, él allà, entre aqueUes munta
nyell... 

L'aviador allarga. Ja vilta, arronça les elpatlle. 
i aclareix senzillament: 

-Tequivoques. nena; no és el teu mirall flixò> 
que veus: és el Meditenà I.. 

CmDemdeP""", 
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BLS MESTRES DE L'AMOR 

UNA SENYORA DISTRETA 

de Norat BruneI 

E f:e:t~~e::n~::do8~ad;~~O~~:j~ ~: ~A;~ 
formosa llegidora. Viatjava en un tren de via es
treta, un d'aquests trens provincians que servei. 
,zen cffmllaç entre dos caps de partit, que cornn 
i u/tironegen damunt de Ja via. com els xicots 
.quan ¡an campana a estudi, j que criden i xiulen 
COlD nenes de quinze anys, quan veuen un ramat 
de bous que, en mig de Ja via, els hi barra el pas 
"mb les banyes menaçantes, aixecades vers els 
núvols. Un d'aquests carrilets en els que mai pas
a. cap catàstrofe. ~rqu~. en realitat, pels quatre 
"'''.tgets que porten. troben que no val la pena 
de descarrilar. 

L. senyora guapa i atractiva, estava soja en el 
.lleu departament. Anava .. veure una amiga j en 
~l l'iatge s'avorria, amb la mateb,a tenacitat i el 
mateix fervor que s'avorreixen les ostres arra¡n
des a les roques. 

Per no avorrir-se tant, es deixà caure indolent
ment contra. l'angle format pel seient i la paret 
del vag6, alçà el cristall de la finestreta i es lliu
rà a la contemplaci6 del paisatge. Era un pai
s.tge de tons agradables, fet amb targes posta.ls 
i/.luminades. Vedellets que mal1Uilven en els prats 
esmeragdins: Pastorets i pastOl'etes que juga
ven, plens d'innocència, a la multiplicaci6 de 
J'e:.pècle. Pagesets i pagesetes que s'entafuraven 
~r sota la palla dels ¡nlleu. Ocells que canta
.. a. RJero/:J que corrien ... 

De sobte, el carrilet s'aturà en una estaci6 di
zninuta, el temps precfs perquè pogu~s pujar un 
passatger que havia fet senyal al maquinista amb 
el mocador. Vint minuts justos i el tren tornà 
.. balandrejar enjogassat per damunt dels riells, 
oCom si res hagu~s pa.ssat. 

El viatger nou, segurament .oer casualitat, va 
.na.r a. instal-lar-se en el mateix departament on 
hi bavia la dona desbordant de gràci(J i genti
IeN. 

Ena u'l va mirar de cua d'ull, i ni es va. 
.mallTe. 

Era. un xicot jove, ben musculat, bru, de mi
rar intens, simpàtic. Un xicot com ara jo, esti
mada llegidora, 

Es va asseure a fangle oposat del vag6 pu 
no molestar a la viatgera, i el primer que va fer , 
va ésser abaixar la vista i mirar-se la punta de 
les sabates, com si no se les hagués vistes mai. 

La dona es recolzà un xic més en el seient, j 
continuA displicent amb la vista perduda en el 
paisatge. Tenia una cama damunt del seient , i 
l'altra penjant al caúe del mateix. Com és lò
gic i natural en una senyora guapa i ben feta , 
duia la laldilleta molt curta. I va ésser degut a 
aixa. segurament, que el nou viatger es va can
çar aviat de mirar la punta de les seves sabates 
per explaiar-se en la contemplació de les cuixes 
carnoses de la seva companya de vagó. Eren unes 
cuixes mdrbides, t¡vantes. esculturals i rosades 
com pètals. Ni un sol pel enlletgia la frescor de 
Ja carn que ressaltava encara ~s, per la negror 
de la mitja de seda que s'enfilava fin s a mitja 
cuixa . 

Era un espectacle harmoni6s i encisador ca
paç d'inflamar de goig fànima 1MS pura. No és, 
doncs, d'estranyar que el viatger notés de se
guida que la seva s'inRamava d'una manera pro
digiosa. EJla, distreta, no es donava compte dels 
magnflics panorames que o/eria a la mirada t~r
bola del seu company de viatge. Cançada de la 
posici6 en què estava, la dona s'aixecA, es deixA 
caure en un sotrac contra la paret del vagó i de 
front endintre, però amb la testa girada vers fex· 
terior, continuà contemplant el paisatge. 

Els pits inquiets i movedissos. joguinejaven 
com pilotetes de futbol sota la seda de Ja brusa. 
al compàs del carrilet, lliurat al vèrtig de les 
velocitats. Ella estav .. distreta. Plena d'avorri
ment i d'indolència, alçà un .. de les seves tor
nejades cames i l'apoià damunt del seient. El1 
va deixar caure el diari, s'ajupi a collir-Jo J. en 
redreçar-se tenia els ulls com emboturnats. En. 
ni se'n va adonar. 

El xicot jove, ben musculat. bru, s'alçà tpt 
nervi6s i es didg! famM veTS Ja linestreta on 
hi havia la dona. Quedà ell de cara enlora. EDa 
de cara endins, i amb la cama damunt del uient. 
Lliurada ~r complet a la contemplació del pal
utge, no es va donar compte ni de la presència 
del Jove tan a prop d'ella ni d'una mA que fur· 



6 - LA TUIES 

gava sota les seves faldilles. Cal confe~ar. per 
.¡xó, que, ara, el paisatge ezterior era una me
ravella de Ja naturalesa. 1 cal reconèixer, també, 
que el jove simpàtic i de miraT jntens era suau 
j era destre com les mans d'una brodadora. 

En una CUTV. violenta j pronunciada de Ja ll
nia, Ja formosa damll senti una forta pressi6 que 
quasi no la de;z8v8 respirar, però ni es va girar. 
Era tan distret aquell paisatge! 

L. pressió va duraT uns dos minuts. Després 
tot quedà quiet i tranquU com les aigües d'un 
llac 

En arribar 8 la propera estació, Ja dona agafà 
el seu ma/ed i es disposà a baixar. Quan ja te
nis un peu fora del vagó, els seus uI/s es queda
ren un moment {¡'xos. escrutant el seu company 
de viatge j es digué per ella mateixa: 

-Ve't aquí un jove ben simpàtic que m' m'ha_ 
via adonat de què viatjàvem jllnts! Qllina llàs
tima! 

Sospirà llarKament i saltà damunt d'un marge 
ple d'herba que feia d'andana. 

Pocs mesos després la formosa dama notà 
que el Sf'U cos es dis/armava d'una manera alar
mant. 

-1 ara! Què és això! - exclamà tota con, -, 
:-ò, rl'cGrdant, recordant, li vingué a Ja me-

": c :rrilct, el jove bru de mirar intens, la 
/~rta :' re: sió durant aquella curva del trajecte j, 
1;11~'t;¡en·. 111) r~tol en el qual ella quasi n¡' s'ha
\-';8 IJx8t. I ~ixò f!ue el rètol era ben clar i ben 

pr~~~~~: eixí: 

"NO VOS APOlEU CONTRA LES FINES

TRETES. ES MOLT PERILLOS!" 

~'cJ' l'adaptaci6, 

LAURA BRUNET 

TRAMVIARIA 

S EMPRE, lel plataformel deia tramviel ha 
estat lloc oportú per a desarrollar lel seves 
habilitats ell caltiçol de barra. 

Aquelt dia, la Lola, adorable venedora d·amor. 
va pujar a un 33, i encara no havia tingut templ 
de lituar-se, ja el va adonar de què darrera seu, un 
miny6 la "treballava". 

Però com que el tramvia anava ple, i en aquell 
recond de plataforma s'hi eltava bé, la Lola va 
fer el di.tret i l'aprofitat viatjer el va poder gua
nyar la videta a cor què vols, cor què dea.itgel. ( 
qui diu "cor", diu una altra cosa, 

En arribar al carrer d'Urgell, la Lola va fer pa
rar el cotxe i, abanl de baixar, digué molt baix a. 
l'aprofitat madrugaire : 

--Em deu do. durets. jovel 
I sense afegir un mot, saltà airosa com un par

dal de l'atapeïda plataforma. 
Viola d'o... 

ELS BONS CONSELLS 

E N Carlets (.IItava desesperat. Feia prop de
mig any que buscava les pel8igol1es • la 
Paquita, i no hi havia manera de trobar-te ... 

hi. Ho havia provat tot; ho havia usa;at tot, i tot 
li havia (aliat. Un "no" sec i terminant era la re.
posta immediata a totes lel llevell propo&ÏciOM. 

Un dia, a força de burxar-la - en el bon sentit 
de la paraula - pogué descobrir el perquè d'.
quella resistència. 

-Es inútil que insisteixis, Carleta - li digué 
ella, resp:>nent a una altra de les demandet del 
xicot - tntl\ el. homes, el que voleu éa perdre a 
les dones i 1ft mamà ja em té advertida que a tote.. 
le. vo.tre. propo.icion. respongui que "no" d'un. 
manera tuminllnt i decissiva. 

En Carlet. no va voler sapiguer ree me. i a l'en>o
demà, tot passejant pel. recona aol.1itari. i ombrí
vol. deli alb del carrer de Muntaner, comeDç.l 
de nou les demande .. per6 canviant radlcalment 
la manera de fer-les. 

-Veritat, Paquita - començà el xicot - que 
no et farà rea que t'agafi la mà) 

-No! - respongué ella immediatament. 
Ja se sap que de les coses, tot és el començar, i 

que .i tÓn bones, dIe. soles van rodant ... rodant ... 
com les boles de neu. 

--Oi, rateta meva, que no et eabrà greu que 
t'enllaci la cintura} - preguntà novament en c'r
leb. 

--No! - féu ella amb convicci6. 
-1 un petonet, que t 'en(adaru. Ili te'l f&ig) -

in.i.tí ell, tot cariny6s. 



-No ¡ noi _ contestÀ ella d'una manera clara 
i re.oluda. 

I així, de Ja mà a la cintura. de la cintura t\ la 
pantonil1a, de la pantorril1a a la cuiIa i de la cuixa 
al recó de les delícies. el, dos enamorats varen ar· 
ribar fins allà on arriben quasi sc;mpre els prome· 
SOs després del primer petó canviat en una reco· 
nada dels alts del carrer de Muntaner. 

Poc temps després, quan no hi hagué més re
mei que fer una imprecisa pnò indubitable con
~asi6 a la mare, aquesta cridà, plena d'indignaci6: 

-Però, i els meu, bona consell .. de què han ,er
vit, done,) 

-De res - re,pon¡-ué en Carlets fredament. 
- Quan es donen consells, ,'ha de saber com es 
donen. 

I explicà a sa futura sogra el com i el què dels 
e.conteixements, 

UN FONDISTA VIU 

DONYA Amèlia ha arribat 
al balneari i ha demanat 
una ambra, 

El fondista, un home molt ex
perimentat en el negoci, .ha mi
rat a donya Amèlia de dalt a baix 
,'ha fregat les mans amb gran sa
tisfacci6, i ha prll!:l'at a la seva 
clill!:nta: 

-Vol fer II!:I favor de slI!:guir
me, senyora1 

--Que havem de pujar molte. 
eecales1 

-No, senyora: la cua té as
censor. 

Ja en front d'una habitació 
aran i ventilada: 

-No em queda més que 
aque.ta - ha dit el fondi.ta -
i val tres duros diari .. 

-I ara I Tres duroe una cam
bra per una per.ana .oIa 1 

-Bé, .enyora. no es queiz:i, 
que no és gens cara. Fi.xïs que el 
Uit és molt ample. i amb lo gua
oa que és vo.tè, no hi haurà cap 
ait que no en pugui llogar la mei
_t per quatre o cinc dul"Otll... 

Gripau n 
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--Oh, j el bó del cas - continuà el xicot _ 
és que ara, degut als sapientí .. ims consells de vo ... 
tè, la Paquita no es vol casaf amb mi I 
-I aral Que .ha tomat boja. aque,ta noia) 
Veurà, escolti, vostè mateixa, amagada darre

ra d'aquella porta. 
-Paquita, maca, vols venir un moment) Es.

colta, bufona, i no facis aquesta mala carota: vols 
que ens cllsem, tu i jo) 

-Noli - cridà la noia, tota e.fereïda -. No 
m'enganyaràs pa. mai més, dolent I 

La mare de la Paquita renuncià des d'aquell dia 
a donar consells a les seves filles. I és que en certs 
moments, tant se val que Jes aconsellin com que 
no: la que neix amb la porta ajustada, a la més 
petita embranzida li obren amb la mateixa senzi
llesa que li farien obrir la boca c;nsenyant-li un 
bomb6 de xocolata. 

Vanda Rhotl!.. 

-Bé li COfta prou, • !Il'M¡ueH jove, de compen

me que sóc vídua ¡ ~ neceMÍto un bon consol.. 
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UN TEST AMENT ORIGINAL 

U N "bon v¡vant" un d'aqudP 
vell. simpàtica, rasurat.. a 
r americana que tan abun

den per Pari. i que el. trobeu ell 

tota el. muaic-halls. vestits rigu
roeament d ' etiqueta. i amb una 
cupletiata .obre el. genoU., acaba 
de morir i ¿'atorgar un de1. mh 
e:r.travaganbl lestament •. 

Figureu-vos que en una de l~ 
clàusules deixa una renda perp'" 
tua de dcu mil franca al Munici
pi pa.risenc, a canvi de què la po
pular corporació. un cop cada 
any. cI dia de l'aniversari de )" 
~va mort. faci anar dotze noiclII 

verges de aetze any" a dançar 
damunt de I. lleva tomba. 

Però sembla que ci testament 
no podrà éuer acceptat per difi· 
cuitat. insuperables. 
-I per què et! nega a acceptar 

aqueela donació) - ha pregun" 
tat un repòrter al batlle de I. Vi
Ue- Lumière. 

-F.atic contenta! Ha trobat I. manera de no 
enganyar al meu marit. Li dic darament que me'n 
vaig • eua del mod:i&to perquè em p~ la 
mida i· .. tob contental 

-Voetè diràl - ha reapoat el 
batlle amb tota la força del • .eua 
pulmons -. Que es veuria amb 
cor, v<»t~, de trobar cada an,. 
dotze noie. verges de setze anys. 
a Parí.) 

El repòrtlcr no aabé pa. què 
contestar. 

M.A.NefI. 

BITu.ET REDUrr 

L
A L1uïacta i en jaume, es varen casar i una 
volta arranjades Ie. cosc., varen e:mpendre 
el viatge de nuvis. 

Poc deeprb d'estar M marxa ea tren, ea "revi
eurador" (que diu Ja noia de ca .. ) va entrar en 
el departament del tren on estaven en jaume i la 
Uuïaeta tots .oleta. 

--El. billeta. fan d favor, senyors. 
En Jaume butxaquejà una estona i a la fi trC&'ué 

un c.artonet que lliurà a l'empleat. 
-Només me'n d6na un, jove - advertí el re

visor. 
-Oh, no en necCMitem paa m';' - rcapongué 

tot frcec en jaume -. No veu que entre tole do. 

en fem un) 
-Bé, no cm faci perdre el temps. Què vol dir 

que entre tota dos en fan un) Que es pensa que 
SÓC ximple, jol 

-No .enfadi, home. no .enfadi, que el que li 
die é. tan cert com é. dia clar i ti no vol creure la 
meva paraula, esperi. i li dema.traré. 

I dirigint-se a la L1uïseta. en jaume continuà: 
-Mira, noia, posa-t'hi bé, que el senyor vol 

veure com en. ho arreglem per a fer-ne un entre tu 

i jol 
El revisor llançà una forta riallada i sortí del de

partament. cregut de què tot allò era una broma 
i ecn.e .. bel que el Jaume, tot totxo. tot::l.o, només 
havia comprat un bitllet. 

Corre cada pagèa per aquea m6n I 
Noi Tendre 



ULL CUNIC 

E L doctor Abadal éI un ho
me ben estrany. tanma
teix. Figureu-.... oe que con

tínuament i per tot arreu, .'ala
ha de la traça. amb què deapat
xa ela seua clients cap a l'altre 
b.ni 

-Home - li deia aquell di" 
un &eU col-leea i bon amic - hau
ries de mirar un xic com parle .. 
Abadal. Aeabad.a perdent tota la 
teva clientela. Aprofitea tobl el. 
moments per explicar lel teves in
tervencionl desgraciades. No hi 
ba dia que no t'alabis d'haver ~ 
ae.hetxat un pacient I 

L'Abadal IOmrigué. pegà un 
COPe! a l'eçatlla del seu amic i 
re.pon¡ué maquiavèlicament: 

-Però, fixa't que quan pariu 
aixi éI davant de gent jove i rica. 

-Bé, i què} 
--Què) Ai noi, i què ets in-
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nocent: què no veus que tols ell. 
desitgen heredar el mél av:at 
Pouiblel... 

-J. ét ben e.uany, ja el meu principal: diu que 

lea mecanògrafet, quan portem 1. combinació de 
seda malva, sembla que aapiguem més gramàtica 

LA NOIA ULTRATJADA 

E
s a dir - preguntà el .enyor batlle - que 
l'hereu de cal Pistraa ha abuaat de tu? 
~i •• enyor batlle. 

--Mala negada I I el mal & que no el: podré fer 
ce.aar, perquè ja ho ét;. Però no hi fa res: el faré 
eridlU', i l'obliga.ré a què t'entregui vuit unces, Et 
IIoembla bé) 

-Si . .enyor batlle; però miri. per ettaJvilU'-.e 
feina.. pot fer una. crida i que vinguin d'una vega
da tol:8 el. minyon. de quinze a trenta any. que 
hi ha al poble I.. 

Noi de Manrcl8. 

EL DRET A. LA VIDA 

AL lLJ\yor Gularon. li ha aembla.t que e. tro
bava un :z.ic. malament. i ha decidit anar a 
veure el metge, acompanyat de la R'VlI. 

oo.~lIa. 

Una volta ben examinat, el doclor ha fet una 
reloepta, li ha entregat i ha dit aenzillament: 

-Són cinc. duros. Prengui Això i no cal que tor
ni, li no li repeteix. l'atac. 

El aenyor Cularon. ha agafat la recepta, ha ar
rufat el n81 i ha pagat cinc. dureta per- la vilita, 
convençut ja de què no hi havia perill. 

-No trobet que és C&ú - li ha dit la .eva 
c.a.tdla. tot baixant J' e*=&la. 
~uè hi vols fer) El. metge. també tenen dret 

a donlU'-ee bona vida 1." 
En .ortir de la farmàcia, on l'apotecari li ha e.

ca.bebtat quinze pàfiCII per un eapecífic.. la .eva 
dona li ha tomat a dir: 

-No troòea, Cularona. que aquest. apotecaria 
IlÓn uns lladres) 

Ell ha arTonçat lea eepatlles i ha comentat filo
aòfi.c.ament: 

--Bé han de viure 1. .. 
Però en arribar a un carrer de poc: tràntÜt, el ~ 

nyor CullU'ona ha tirat l'específic dins d'una cla
veguera, COl1\ ai es treiés un ¡ran pes del damunt. 
-I ara. Cu18.JlOM' - ha eu:l.amat. tota estra-

nyada, la .eva eeposa -, Que t'h81 tornat lI..im
ple, noi) 
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I ell, encara amb més filoeofia que aban .. ha 
reapa.t: 

-Què hi vol. fer . noia} Jo també tinc dret a 
la vida, encara 1. .• 

I ha tirat C&JTer avall. tot satisfet. 
K. K. Tw. 11 

UN AFICIONAT 

E N Miquelet, aja.uat damunt la platja, amb 
un bloc-notea davant i un llàpiç a la mà. 
va pren~nt croquis de totea lea banyistel 

guapes i de bonel forme •. 
Mentre eatà prenent la pinta d'una estàtua de 

carn plena de luxurioses temptaciona, un senyor 
ja de certa edat te li apropa. 
-I donel, jove. que é. per alguna revista, que 

dibuixa} 
-No. senyor, no ... 
-Per ¡Llustrar algun llibre. potser} 
-No, senyor, no ... 
El senyor d'edat queda un moment silenciós. per 

no éuer importú. En Carlet. continua "mapant" 
la formOl. banyista i .<ntTeté d'una manera ~ 
peeial en dibuixar-li el. pits magnífics. Iea anques 
pomposes. Iea cuixes com columnes de marbre ... 

El senyor d'edat està nerviós i insisteix amb cer
ta timidesa: 

-Així, aquests dibuixos deuen ésser per algu
na exposició que prepara, veritat} 

En Miquelet .aixeca calmosament, es mira et 
dibuix, pelfa cop d'ull a la banyista i ensenyant-lo 
satisfet al senyor d'edat, respon tranquilament: 

-No, senyoT, no; res d'exposicions. Jo sóc un 
aenzill aficionat¡ vinc aquí a la platja, prenc cro
qui, d'una banyi,ta ben I8lada i desprél, a la nit, 
en el quarto ... m'entretinc! Es més divertitl ... 

Cregueu que si en Miquelet no apreta acórrer, 
el bastó del senyor d'edat hauria caigut de ple 
damunt de les lleves costelles. 

Sara Tnllta 

CANVI DE TRACTAMENT 

D ONY A Laura, trenta anys, alta, ben feta i 
ardenta com la llum del sol d'agost, va 
quedar vídua als vint-i-nou. 

La dona està rabiOla. El cos li crema, el cervell 
li balla mil dances endimoniades .. 

Un dia. llegeix una plaqueta en una escala, que 
diu: 

DOCTOR UAGOSTERA 
enfermetats de les dones 

Donya Laura té una idC'lI. i enfila l'escala ràpida
ment. 

---"'--- - '-" 

Ja davant del doctor, home de certa edat. do
nya Laura li diu, per tota entrada: 

-No sé què tinc, doctor, però no puc viure. 
Tot el dia estic nelfuitol8. Els nervis em salten, els 
ulls em ran pampallugues. Miri' m I Examini' m, i 
dongui'm un remei ràpid i eficaç. 

En dir això, danya Laura ja ,'havia tret les fal
dilles i oferia al doctor el més formós dels pano
rames. 

Però ja havem dit que el doctor Uil80ltera te. 
nia uns quants any .. i l'home es limità a contestAr, 
entregant les faldilldes a donya Laura: 

-No cal que l'examini, senyora; ja sé el què té, 
però ... però ... jo, ja no em dedico a aquesta espe
cialitat. Pugi al pis de sobre, que hi viu un metee 
quo aquell any ,'ha doctorat. Ell li donarà el re
mei que vOltè nece .. ital. .. 

Dida Roth 



AL VoL TAN T A"'¡ 
~ELBRAJER • 

ALERTA, MINYONSI 

~n aquesta Secció hI publicarem tots els CONTES 
llUc s.'ns emfl7n propis d'ésser contats a les veUes 
.aacrosea de quinze an~s per amunt i que siluin dil' 

haver de baixar a la primera parada? Es terrible 
aquelt amic nOltre, terrible i mordaç com una vi· 
bra!." 

aes d'éuer coneluts pels bluri1airesllelidors de LA ELS TRUCS D'EN BRUTAU 

~u,:!!: :~~q~:s~:s::::::ie e:u=:;:~:r:: "~:u ca;~ ---------
ler', cobrables en la nostra Administració o per 
,ir postal als que visquin fora de Barcelona, Aler· Q UAN em va toclr. el torn a mi, vllia: dir all 
ta, doncs, í apretar ri: ):1 meUI companYI de penya de cafè: 

-El que jo VOl exphcar!, no b un conte; és 

CAÇAT AL VOL 
una hiltòria veridica i comprobable de la que en 
fou el prota,onilta el nOltre amic Brutau, 

-El profellor de llen,üca? 
-El mateix, Elcolteu: tOtl labeu Que en Brutau 

T ENIM 1In amic d'aquelll que tl)t ho tenen a és un "vivalea" Q.ue n'ha fetes a l'alçlria d'un cam· 
la boca, Aia:b no és una confidència de la panar, Nío,ú de vOlaltrel no ia:nora que la seva 

~va xicota, és una observació nostra, Doncs b!, Acadèmia del carrer d'Aribau no era una Acadè· 
aquelt amic és tan terriblement franc, que no ca mia, lin6 una chaise·lon¡ue en activitat Conltant, 
pot anar amb cU pel carrer que no us posi a cada N'havia tin¡ut de disa:ultos per la leva afici6 a 
pal en una .ituaci6 diHcil. lea faldillell 

Aqucat dia, en el tramvia, van pujar una mami Però a la. fi, va allentar el cap, i l'any palsat es 
i una nena d'aquelles que si et donessin a triar, et va casar amb aquella pa,eleta de MallQuefa, mb 
quedariel amb totel duel, Quin parell de pells! bleda que les Q.ue criava en el .eu hort, 

En a .. entar •• e, les bonca senyorel ens van en· Ja compendreu Que li en Brutau el va calar amb 
aenyar un ,arrot de pantorrillel i un neixement de una paaesa tota innocenta, no ha va rer pal perqull 
euia:el, que tot el tramvia en VI anar enrenou. si. Amb el vicióI que ell era. va triar una noia ben 

Però lel esplènd.ide. fembre., com volent·.e .in· i¡norlnt de la vida "y IUI mlsteriol", i ca veu que 
cerar, tot era pe,ar eatiradete. a les raldiUel, per ci de.ver,onyit es va aprofitar de valent. 
a evitar en el po .. lble la ma,nlfiea exposici6 que -Per què ho diuI, això? - va preeuntar un de 
ena cataven oferint, la penya. 

De .obte, el no.tre amic, l'a1ç1, e. diria:í a la -Calla i escolta I - val, respondre jo - Fieu· 
mamà i li di,ué amb una barra que feia caure d'el' rcu.vo. que fa tres o quatre meso', vai, anar a 
qucna: vilitar a en Brutau a can .eva i ell no hi era. No. 

-No h ara, lenyora que ha d'e.tirar. Aixb s6n m!. hi havia la Pepeta, la .eva dona, que em va 
,Ine. de demo.trar un pudor que no esisteia:. Mi. convidar a elpetar.Jo. Vai, acceptar i tot enrao· 
ri, li em vol creure a mi, ara deixi'. d'eltirar, i nant, enraonant, vam anar a parar Il. afers ma· 
quan le'n raci unes altres, se les dcisa un pamet trimonial •. 
m!l narllle. i", problema resolt I -Què tal, li a,rada el nou estat? - li vai« pre· 

Voleu creure que aquelles bones senyorel van ,untar jo, 
1 -



-Ai, .f, moltl En Brutau h molt cariny6 •. Em 
té totu Iu atendon. i tots el. mirament •. Firu
ri·. (Lue fini vol ensiniltrar-me com a Iu senyore
te. de dutat, i cada nit em d6na una lliç6 de Uen_ 
pe •. 

-De deb6? 
--Si, lenyor, li. Ar. m'elU eDlenyaDt el fraadl 

il'italil. 
-Bé h prou bon miny61 I quin idioma li aira

da mh deli doa? 
--Ohl tOtl 16n prou bon. i .. radosos d'apendre, 

perb, veu? el francb m'empipa perQuè per a prac
ticar_lo, lempre ha. d'estar amb la boca plena I 

Tots ell amicl de penya en lentir_me van callar. 
Ell ulli! ell ballaven com balu de vidre, i jo vaic 
exclamar ple d'indi¡nadó: 

-Voleu fer el favor de dir..me de Quins mètodes 
el deu valer el fruc d'en Brutau per a enaenyar 
(diomel a la .ev. doneta? 

ENDEVINALLES 

A QUI v.~ unes Quantes endevinalles pròpies per 
a reumons familiar .. 

Com vOlth veuran" totes 16n més innocente. Que 
hi&ua-naf, i &ol. porten la mala intenció que ca
duc6 hi vul¡ui posar. 

I comencem, que h tard i vol ploure: 
-Sabeu en llU •• ... emblen Iu donca a l'airua 

calenta? 
-No bo .. beu, veritat? I t.n senzill que hi Mi

reu: 
-En què endureis.en ell OUI i estoven el nap. 
-I les noiea per merèixer a una serra per estre_ .. " 
-En què no .. ben amb quin tronc debutaran. 
Si les d'aquesta setmana us han alradat i el 

trempat director de LA TUIES no hi té inconve
nient, d'ad poc VOt en lerviré unes quante. mho 
Apal 

Subirats 

LES NOIES DE FIGUERES 

T OTS haureu sentit dir .que les noies de Fi,ue
res 16n 1. 80r de l'Empordà. Perb per mél 

que ho haciu lentit dir, encara no ho sabeu pb del 
tot, 10 caatices, lo xamo.e. i entremaliades que SÓn 
le. noiu fi¡uerenque .. Ho són tant, que hom sem_ 
pre el peno que parlen amb selones. Prova d'això 
is el dil1e, que vam .orpendre aquelt dia un amic 
meu i un lervidor de vostb. 

Aque.t amic meu u diu Quimet. i és promh, .. 

---~-- ,_,> 
- -- ----

• condiciona que no reuneixen ni tot. el. Quimet-. 
ni totl ela prome&OL 

Baidvem tot xino-aa.no pel carrer d'En Prat de 
la Riba, i tot d'una en. &OrpreDKU~ una veu ro...
cie que deia, tot atarameUat: 

-Vol fer el favor de POtar-.e bé, Carmeta? 
-LI va bé, posada així? - contesti iDdolent.r:llc:DI 

una veu de femella. 
--sr, però ajupil un llic méa, perquè no li pIlC 

CoUocar bé. 
-Perfectament, però, no em faci mal, eh? 
Noi., .entir aque.t diilel el meu amic Qui .. i 

polar-Ie enc~1 com una brasa, va h.er tot u. 
--Què et pa .. a, noi? - li vair preruntar i!ltra.

quil. 

-No res, deÏJI:e'ml Aquesta barjaula d'ad du.. 
ét la meva :IlÏcota, la Carmetal 

-Voli dir, Quim? 
-T'ho a .. erurol Elcoltem i caUeml 
El dille8' continul: 
-Vol Que li treballi un xic ell darreres? _ pre

¡unti la veu del mude. 
-A ,uet de vOltè, però amb certa discreci6 per

què ho fail d'ama,at del meu .. icot. 
Encara la Carmeta no havia acabat de dir aque.lII 

motl, Que ja en Quim bavia clavat una ¡uiua a bo 
porta i l'havia ficat en aquella maleïda boti¡a. 

Però, Quina no .eria la leva lorpresa en veurc 
que tota aquella eacena palsava en el popular bar. 
ber del carrer d'En Prat. i Que es tractava lea
zillament de pendre el pel a la leva .. icota que •.•• 
feitava el clatell d'amapt d'En Quim. 

ELS GRANS AMORS 

L A Conxa i la Blanca, tot rent cantonada pa.r_ 
Ien del. IeUI amora. 

-I tu et pensea que el Gravat t'estima? _ di. 
la Conxa en to delpectiu. 

-T'ho puc .. Iecurarl 
~erò li mai no t'ha posat la mà al damuntl En 

clDvi, el meu carinyo, fixa't. cada dia em fa un K

nyal o altre. Em clava cada palli ... !... Com que 
m'cstima tant. el .. icotl 

-Bé, però ahir potser en va fer un xic ma_; 
tens la c.ra tota »lcna de blau. I ... 

I la COllQ rea.pon tota emfltita: 
-Dona I Abir er. el meu santl ... 

N.nu dd Nil10t 

Conl. premi.t #In el número p.ssat: 
UNA ¡USTIFICACIO 



L'INEFABLE PLAER 

T QTS sabeu que la venjança é. el plaer del. 
deu!. I Ja $enyora Caterina volgué copsar-ne 
totee let delície., d'aquelt plaer. 

Va éaeer per això que aquell dia. en llevar-se, 
va dedicar més atenci6 que el. altre. dies a la 1Ie

Ya toaleta. 
Un cop lIelta, un cop ben fonno.ejada, va fer 

PujaT el jardiner. i Ien5e preàmbul de cap mena, 
t!! va convidar a fer quatre tombarelle •. Ell era jo
-re. fort i çapat -eorn un Toure, i no .ho va pal fer 
l'eJ>etir duea veRades, 

Una volta acabada la funci6, la senyora Cateri
na ea limità a dir-li: 

--Podeu retirar-vol. Vicenta; ara. ja estic ven
jada. 

--Però, venjada de què) - preguntà l'home. 
ae.¡ae entendre lel paraule. de la .eva mestresseta. 

-Venjada de l'ofenia que m'ha fet el meu ma
rit Figureu-vol que aquelta nit ha somniat que 
dormia amb Ja vostra donal Due. o tres voltes. ha 
pronunciat el nom d'eHa!.., 

PAGEOLI 
CURA lAS ENFERMEDADES DE lAS 

VIAS UR(NARlAS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime lo. 
dolore. y evita toda c1ase de complicacione. 
Blenorragias aguda. y cr6nicaa - PrOltatitis 

E..trechece. - Ci.litil 

Una buena Iimpieza interna con 
P A G E O L 

cura toda. I .. herid .. del amer 

LA 11J1ES- U 

Tantmateix. la .enyora Caterina. potacr ho feia 
un xic malM. fort, això de venjar-.el 

M ......... 

ERUDlClO 

L
A Maneleta i la Mercè. han sortit a pendrft 
el 101. Caminant dolçament. han enfilat la 
Rambla de Catalunya i en arribar al monu· 

ment d'en Güell. la Mercenela diu tola seriosa: 
--Mira. veUI, aque.t senyor éI el que va inven

tar el. vaporsl Era un gran aabil 
La Mercè calla i e. queda tota admirada d~ la. 

I8.piència de la .eva amiga. 
Però en és.er davant del monument d'en Cla

vé, la Mercè no vol éll8er menyl que la Maneleta 
i li diu. amb un aplom merave1l61: 
_I aquest. no sapl el què va inventar} 
-No. 
-Els pescadonl Abanl de nèis.er ell. ningú no 

havia peecat mai I... 
K. K. Tua 

-Avui, em ae.mbla que farem broma lIarp,. 
quan estiguem 101., perquè m'he près una "toma" 
d'EROTYL, i no hi ha qui m'aguanti. 

I Er t I éo el .,ad"cl. magn 
O """ Iper a combatre efi-

7 caçment la IMPO
TENCIA i la NEURASTENIA. per cròni
=luel i rebels que sigan a tot altre tractament 

VeDda a l'enlrr~. i detall: Alt de SlJnt Pere. SO 
farmàcia del Doetor W, DUTREM. BlJrcelon~ 
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les unea nenea pari.enque., molt sa
nlo.ea. conegudel per Poppi_Mion .. 
ky. L'altre dla en varen fer una que 
e. deia: "El cafí6n de 181 solter ..... 
També hi posen uns títols a can 
Bus:61 

Aqueat can6 deu ésser 
d'aquell. que es venen tancata 
• dintre d'una capleta 
en uns llocs molt relervats. 

E Nte~~enfO~: ~:ap~!i7epl;;et:~ ;~~~;: ~:s u:~n::~'.~t· L'~!,R~n n;!i:!r~~ :::v~: ~:,:;=; 
anya, a qui van acomiadar l'sltre dia, que volen ficar·ae en tot "El hambre es negra". Creguin que 
Però, per assegurar-te de ai s'en- i que fan riure a la fi. hi vllrem riure de valent perqu~ la 
duia alguna COS8 amagada entre les colla d'aquella casa en sap la prim., 
robes, la van fer despullar davant i com I!ue tenrem al costat una si-
d'una temtimonia del aelte masde i, cota que ena feia pesllgollea. Iea ria-
com que la :ldcota protestA, n'hi van lles varen haer per partida doble. 

di~:t~r~~~e~~.IO:t" ;utjat. no eatant R E!:a~;~~ ~~i~~o~~c~~e d:r:u:~ Se~r~~~ I:: ~~~e:er;:3:s~s ~nee~1 ~~: 
conforme anlb això de lea Frinh a torna nandulandelc: dia mb bit la Ro.iQ.ue, la Charito, 
la força. ha intervingut en l'a.- "I Caramba... carambal _ J. Z .• le. l'ermanea Serra i l'e.tupenda 
.umpte. de 27 añol, de oficio camarero, que Manolita COllado, una noia catalana 

Pui. no estA b!, gen. ni mica, 
que pOlin aqueata l'aranya 
per poder veure en carni .... 
un angelet de tretze .ny •. 

E L .. :~~~~~~" v!~::IOa:.b q~!ò t:::: 
gdcia enl va fer la primera vega_ 
da .que ho vArem llegir. 

Jo. pennnt en la badada, 
a cada moment hi ric. 
i penlO que !. una lIAatima. 
que n~ ho ha,i dit en Pich. 

EL "Daily M.iI" del dia 2 de març 
proppassat publicava un tele

crama dient que la Raquel MeDer 
havia manifeat.t lea .eve. ¡nten
eion. dïn,rellar en un convent. 

No e.peràvem aqueat cop 
que trobem molt teatral, 
encara que molt dubtem '!. decideixi al final. 

DISSABTE pasnt, al "Polí", la 
gentil Carmeta Diu, a la que 

delitcem vi~ui molta diu - per
donin 1 - va celebrar el aeu benefici 
amb l'estrena de la comldia d'en 
Berr i Verneuil, traduïda al calte
Uà per en Cadenas i en Guti!rrcz 
Boig "Mi mujer ea un gran hom
brel" 

presta sus servicio. en el vapor "Ca- que amb el temps l'ha tornat inter
nalejas", y E. del A. M., de 32, de nacional i Coamopolita i que parla el 
oficio cocinero, fueron detenidoa en franch amb un accent tan pur ('om 
un lugar obacuro de la calle de Ro_ les "gollea" de la ViUette. 
ger de Flor por haber .ido .orpren-
didos tratando de cierta. cueatio_ 
nes." 

Les qüestions de refer~ncia 
molt greu. havien d '!sser, 
i és COI& de -preguntar_se: 
--Què diablea deurien fer? 

En fi, I!ue a n'el Ba-ta-dan 
l 'eltA com en un barem, 
que lentir_no. moros f. 
si al¡un dia l'.billem. 

A L c:::U~ii: !~~~ ~ ~~~::e~: 
S 'HA tornat a obrir el "Concert l'Arnau. hi treballa la Juanita .or: 

. Apolo", que havia,plecat el.ram ::~a~i=~~c, ':::~t~~e~~s~~U::t~é; 
~:: :~ ~~:O':;,·::~~I:·!~i~aq:~ ~e~ ~~;e~i~uveiol,~ fl~~p!:~ r::-~!~: 
~i~: ~r:;:r~~à ~:~~o q;: i:n::éa 

cas- ~~~.:~~oSr~8iu~~e!,~c::;!~, ~~~;ïu~~~: 
Creiem que faran negoci ler dirlem tantel cosel Que Ja Jua-
ai laben acaveUar nita l'enfadaria i erUII clavaria una 
xicotel tan estupendel bur •. 
com la que ara hem nomenat. 

Q Q Q 

I el pitjor no seri. 
que ella una buf. ens clavéa. 
lin6 que n'hi davarfem 
deaprh, almenya dos o trea. 

UL Ul- e U:e~~~!e a;~r:~c~pe:m~i:y:!. v;; 
N. lloo .......... u una COli (!ue fa riure tant" que li en 
... -_ .. I, P. Clausollea polh boti,. de bra¡uers 
........- ...... per aUl a prop. sembla que faria 
.wol" ..... - ". tant ne,oci o mh que el matellt 
a... .. I .... ta- .ItJ_ Arifto. 
.U.lu. _ P ... 
bo .. pol ........ 

LA MUNDiAL 
E.$PALTER ... 

Cre,uín I!ue h COSl de veure 
una nit aquests quadretl. 
puix per molt fred que tingueu 
aortireu ben calentets. 

L'Afarta PobrllS 



SARNA 
Sin baño, ai.n peligro y ra-

pidamenle, la cma el 
ANTISARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch, 49, Parlamento, 17 

y Farmacia. 

PROU SIFILlS 
M AL ALTS: 

MAlSON MEUBLE I Mont ò'Or Meubléa 
(VERDURA) (VERDURA) 

c.n.... d. Du""" 27 P ..... d. S-.. -...... • 
~ .... I.t .... T __ a.... ............. 

TtHon 5'lil A Tdtfon 41168 - A 

Gra comoc:litat - s.Jetes cM baD, - Telàtaa. pmat 
Calefacció central - Habitaciona a S pte.. 

Reserva absoluta 

PROU MALALTIES SECRETES 

LEs AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TEs, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, oón 1ra.lod .. al 

INSTITUT MEDIC POLlCLlNIC 
ALT DE SANT PERE. 59. PRAL .• I." 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L 1 VI O T O S HI R O , de Yokobama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament seriós - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartats, poden eacriure amb de
tall. a: "Director de rln.ritut Mèdic Policlínic.. 
Alt de Sant Pere, 59, pral," i .e'l. indicarà gratuï
tament, baill: &obre tancat i IMmse cap indicaci6 ell:-

Consulteu_no. una volta I te~r, ~o!:~~:;n:~uen:í~ic n~.~;:t ;~o;:;:d:::1 No perdeu el 
temps! Cada minut é. or per la vostra salut I - Veniu a l'Insti tut, o elcriviu avui mateix --

Aviat les nostres nenes sentimentals podran 
disfrutar llegint la meravellosa nove\'la 

RÓMULA 
que és l'obra mestra de la literatura . dels I 
tendres amors. 

..... j~ 



-Hi ha dos joves qua tob dos han demanat per la "~1a". A qqn faig entrar? 
-Qualaevol. .• i l'altre que s'esperi una mica. 
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