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LA TUIES 

-On redimontri he pout el pinzeO? . 
-No t'hi amolnjs, per pfnzeJJ tal!. •.. 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA 
Oiario aemanal fbrmante y luttrado, de ..... aIlunaos y e.queIaa mortuori&. 

,SALE HOY' 

R .. f .... ~t .... c: uent .... y e. derto 

un "filio" de c: .... fé c:onderto 

DOI (orridol con pOI¡blea 
y ranu de dilfrutar 
una. de eltu tarde. fuc_ 

(ron 
• un palco de music-hall 
lle.vando el .. no prop6si. 

[to 
de reir y di.lrutar 
y cebar una Cina al aire 
huta l, bor. de cenar. 
Con dOI beU .. (uplcteru 
cuyo nombre he de caUar 
pu!. .oy peraon. discre-

[ta 
empenron a cb.rlar 
que eD un palco pronto 

[ae entra 
cn di11olo familiar 
y huta • veeea le entra 

[en vlru 
.1 eU.. le dejan picar 
A.nt ac vtrtió altrrl. 
}ollorio y h .. ta (hamp'n 
., quicn .. be li de P"O 
.. trtió.e llauna COH ml.1. 
Cuando tocaron ta. aiete 
Ueró la hora de pq:ar 
dote durol .ubi6 el ... to 
y la .propina ademb 
., 1 .. chicas, pretintlcndo 
que podIa acabar mal 
tan .,. ... d.ble avcntura 

~~~~ y:r n~e:~~~ do. 
(hboel 

dtaaqueadol del final 
htlperwtlLdo de a. ¡uerea 
que querl.o coronar 
con un vlaje en "Citroen" 
en ruta .1 "Meubl6 

[Ideal". 
Con ir6nica .onri. .. 
Lu do. flavia .. al mar_ 

[char 
dijeron • lo. eorridos 
per. DO qued.u tan mal: 

~ispe~ (:u.r::= 
en cau, nae.tu. mam',. 
Y )0. pobre •• e quedaron 
con au .J)6ndiee NI.al 
de p.lmo 7 medio de lar

I .. 
por 1& burla coloaal 
que .a.blban de julftir

[1 .. 
la. ehicq del music-hall 

jurindo.e el uno al otro 
una venganza infernal. 

•• + 
A lat nueve de la noche 
terminarou de cenat 
lo. hEroea de cita aven
...; [tura 
y volvieron .in cesar 
al milmo caU-concierto 
dOMe hubo otra vex 

(ehamp4n 
ale,rta por lo alto 
y , .. t6 en pujoso plan. 
Terminada el elpecU.cul0 
rueron a foydear 
y bailaron dOI horitas 
al .on de un necro juz. 

[band. 
A Iu tres de la maSana 
propulO el tlno lle9ar 
a nuestr .. do. cupleti.tu 
a cualquier plrte a cenar. 
Aceptlron tntly contenta. 
el auto empez6 a marchar 
y he &qui que march.n to-

(dos 
en direcci6n bacia Sans 
volvieDdo hada Ca.a An. 

(tunez 
hatta que de ptonto: 

["¡Chaf'" 
te queda el auto parado 
de IU camino a mltad 
frente al Cementerlo 

[Nuevo. 
Empet:aba a c1arear 
y el chofer, c:lijo: Se60· 

[rea 
hay "panne" de ,r&vedad. 
La. dOI parejas .. Iieron 
de! coche y a trabajar 
le PUIO el chofer corrien. 

Ido 
con pnas de terminar. 
De prOl)to, 10. dOI corri-

[do. 
'Iltan cou celeric:lad 
en el auto que • correr 
ocha a ,Tan velocidad 
mientral dicen a las ch!. 

(e .. 
con trorua: Exculad 
pero ea tarde y no. mar

[chamo.: 
I ao. caperan 10' papi. t 

Burlada. quedaron elIas 
y hubieron de recresar 
a pic, porqu6 DO Unaban 
en el bollillo un real. 
Escarmienten I .. mucha_ 

[ch •• 
que .iempre quieren bur

[lar 
al cabrlto que concurre 
al palco de mu.ic.han. 

RUFASTA 
roneteadot 

• •• 
EPIGRAMAS 

A un ,¡tano que bebia 
y a.iempre ac emborT&Cba~ 

[ha 
.u mujer .e lo afeaba 
y a critos le repeda: 
--Siendo el burro itra. 

(cional 
tan &610 bebe lo ju.to 
y t6, para darte cu.to 
bebe. mia que un animal. 
-E. que al burro .ob .• 
. ~'(me~ 
lo dan a,ua porqu6 e. 

(.ano 
.i le dleran a,uardiente 
beMa mia que un ,¡tano. 

••• 
Era diltraIdo de un mo. 

[do alarmante 
y como 1l000ta tan copio. 

[ .. mente 
rCl'ret6 a IU ca .. y ccrr6 

[el pauru" 
y en ves de acoltarse que 

[era lo prudente 
arrop6 et para¡Uat bien 

(.obre el jer,6n 
y 61 cnyendo aca.o que 

[era de varlll .. .e pu.o a .ecar.e de pic 
[en un rinc6n. 

• •• 
Entr6 a cobrar mil pele. 

[tal 
un comerclante en un 

[Banco 
con un niflo que tenta 
poco. mia de liete .1101. 
-¿En qui moneda. 1:&. 

[qulerel 

-En billetes-Pub, all
[dando 

aU' van de a cien pese. 
[tl' 

diez billetes. El mucha' 
[ebO 

vi6 Que el padre lo col1-
{taba 

con J)aulI - Uno, dOI, 
(tres, cuatro, 

cinco, seis, aiete. ocho. 
(nucve ... 

Y al ir el padre " Cuar
[d.&rselos 

le di,jo:-Contute .610 
hasta nueve _ I Calla, 

[cindido l 
El último no se cuents 
por .i bay a1pno debajO. 

CHISTES NUEVOS 

DE fl'RINCA 

l En qui .e parece el 
Hotel Ritz a RomanO-
nes? 

En que tiene m.ucbOf 
cnartos . 

èY un jardinero a GP 
pedkurol 
En que ambos se ocupa.t! 
de cuidar la. plant ... 

l Y un jockey a un d~ 

te~~ve !ue siempre est'" 
aobre la pista. 

LLDb S2&JiJSCW --

E.SPECT ACU:S 

TEATRE COMte 
L'bit deb biti 

Tothom ba d'anar a 

LOVE-ME 
La mEl gran de IOl 

reviltes 

REVUE EN FoLl¡;:$ 

., miDor upeet,eI. 4' 

Barceiol1l 



l Barcelona, 21 de Juliol de 1927 

Pro-producció nacional 

EN Rufaata, que per cert es vol deixar el bigot. 
. en vista de Ica conquistes del simpàtic auxi

har del Jutjat, aecretaria Alemany, senyor Mi
quel Romero. ena prega fem constar que ni els 
redolin. de l'anunci del "Diego Corrientcs", ni 
el, dels prospectes Pro-Producci6 Nacional, s6n 
fets leus, encara que, pel ¿oients, , 'hi assemblin 
~). que cU f. en Ics columnes del nostre 'Popular 
l POta-Iolta setmanari. 

A. propa.it d'aixa de la campanya en favor de 
lLa Producci6 Nacional, a la que la gent que fem 

A TUIES en. hi adherim de bon grat. ja que 
no gastem res que no aicui de casa, cns fa re
.;nartar un amic que el. prospectes que el van 
.!ençar l'altre dia, ho foren dcs d 'un democràtic 

Ford", 
I el nOltre amic en. fa notar de passada que 

a Eapanya fem "E1iulde," i "Ricarts" i "Hi.pa-

;:¡~~~ZS~:i~t::r::E:~uJf;n E~~r;:6~ti~~i.s. Que ela 

Un mll1cntés 

P ER . i cau a les mans del. nOltrel llegidors 
certa novel.leta francela ,!ue acaba de posar

.e a la venda, el. hi hem de fer una adaració im
portant, relativa a cert paragraf que, de primer 
antuvi , podria semblar relliscós. 

Advertim que no es tracta de cap indec~ncia. 
ni tant sol. d 'una noveUa calant, linó d 'una nar
ració de costums. 

Deixem parlar a Ja protagonista: 
-Eni estimàvem, però ell tenia un car~cter 

inluportable ... Hav{em d'acabar renyint. l aid 
fou. Tinguérem una disputa, acabàrem, ell em va 
tornar lea lletres, jo els regals i els neumtics, 
i no m'he recordat més d'ell 

Vostès, segurament, restaran astorats del ci
niame d'aquesta nota. Però, tranquUitzin-se. Els 
neumàtics s6n, senzillament, les lletres per cor
reu neumA tic, puix cal no oblidar que l'acció ea 
desenrotlla a Parls ... 

L. terra de promissió 

P ER certa mena de gent mnde, a qui delig-
nem a Barcelona amb -el nom d'una pasta que 

ea menja amb formatge, és Paris. L'home e. co
titza més Cif que en tempa de la guerra el tabac 
o et lucre. 

Nomb cal agafar "Paria-Flirt" i llegir, entre 
altre. molts, uns quanta anundets que anem a 
traduir: 

"Jove bai1arl, momentàniament apurat, necea-
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.ita mil franCI de dama que accepti en paga· 
ment molt reconeixement i un xic d'amor." 

Menys mal, encara, que no diu quants centi
metrea. 

Un altre d'edificant: 
"Joveneta desenganyada amistats femenines, 

cerca jove ros, alt, tipus ameriea, per a fer-li 
oblidar traïci6 ami¡ueta," I 

Si ho volen més clar. comprin vi de trenta. 
"Senyora trenta cinc anys, rossa, plena, ulls 

blaus, avorrida monotonia matrimoni, desitja co
nèixer cavaller mateixa edat. tipus, indiferent, 
pere} que tingui idees modernes sobre les pràc
tiques de l'amor." 

Rea, que la acnyora vol sensacions noves. 
I aquelt, que El senzillament digne del "Patu

fet": 
"Jove aetze any', romàntic, desconeixedor en 

absolut de l'amor, demana iniciadora earinyosa. 
Profenianal" abstenir-se:' 

Ve't aqui un que no vol perdre la innocència 
en mans d'una qualsevol. 

Seguim creient que a França s'imposa la dic
tadura, 

La precocitat 

J 'ESCENA passa en una torre de les afores-
Els propietaris, ricI d'ara, s6n al jardí, par

lant amb una amics que els han anat a veure· En 
aquestC8, palla un auto, i com que ha plogut. en 
creuar un sot ple d'aigua, deixa ple de porque
ria al nen de la casa, que va amb un vestit de 
mariner. I 

-Ma .. , marratxo I - crida el nen, adreçant-se 
al x6fer. 

I el pare, tot satisfet, es gira cap als seus 
amics i els hi diu tot content: 

-Què ell hi sembla? Eh, que és espavi
lat, pels set any. que té? 

L'Hortolà de Sant Boi -Això d'ensenyar Ja iJ~, 6s molt temptador 
per als joves . .( 

ELS PEBROTS 

L 
'ALTRE mati, una eillerida raspa s'atanç' 

a una parada de vCf'dura del Mercat del 
Ninot i va examinar, molt detin&udarnent, 

uns pebrots. 
-A quan aquests pebrots: 
La venedora li digué el preu i la raspa no de

gué quedar convençuda, però no va fer cap co
manda. 

-Que el. trobes cars, noia? - va fer la vene
dora. 

-No. 



em ~~:sn~:~ ::.~uè em preguntes el preu si no 

-Perquè la senyoreta el. trobarà petits. 

Guillem de Pressa 

EL PARTIT DE BILLAR 

F A molt temps que els socis del "Club Mo
dern" estan entusiasmats amb el noble joc 
del billar. No fa pas gaire se n'acabà un 

qUe es pot titular campionat jugant-se una cres
C.u~a quantitat i prenent-hi part gairebé tots els 
80C1S del mateix centl'C els uns a favor i els al
~~es contra. Entre els dos bàndolls m'hi ha
ria Un que se les tirava de exceUent carambo
~sta. donant-li per aquest motiu al seu adversari 

tres centes caramboles d'avantatge, i el partit va 
acabar amb un resultat de moltes caramboles a 
~\"or del que havia donat l'avantatge, i, com 
s natural, ~18 que presenciaren el match escla

taren en una salva d'aplaudiments per al guanya
<Jor. Una vegada reposats els contrincants, di
trn€ amb to d'admiració el vençut: - Si jo ha
'tU~s tingut les boles tant ben posades com vos
:. i e.1 taco tant ben afinat, ja bo haudem vist qui 

una guanyat la partida. 

F. Orro/la 

UN BALL DE DISF1RESSES 
r------·~i-------------

A
LA Biabar van fer un ball de disfresses, du
rant el passat carnaval, que es va veure 
molt concorregut pels viatjants, els quals, 

com de costum, hi van fer la gran barrila. 
Un d'eUs, que representa una casa de panyos 

de Terrassa i es diu Peret, va ser embromat per 
una disfressa, el sexe de la qual no podia ende
vinar, doncs no deia cap paraula i anava coberta 
d'un domin6 i una careta que tapaven tot indici. 
L'original disfressa el seguta, séria i tivada sen
se dir cap paraula, ensenyant·li un compte de 
didatge d'una criatura en mig de la riota dels 
companys i de tothom que se n'adonava. 

-Ai Carlets que tindràs que pagar a la dida I 
- deia l'un, t 

_Conseqüències d'ésser corrido I - deien els 
altres. 

l ~n Peret, ja amoscat, no sabia què fer .. doncs 
no s'atrevia a explorar el domin6 amb les mans 
per por de fer alguna cari da a un company de 
fonda, ellent la diverci6 de la gent que anava 
formant rotllo. 

De sobte en Peret va esclatar amb una gran 
rialla i acostant-se a la disfressa, Que amb tota 
gravetat seguia plantada al seu davant ense
nyantli l'original factura, va dir-li, assenyalant 
un bocf d'oreUa oue es deixava veure entre la 
caputxa del domi~6 i la careta: 

-Vaja. proul Ets femella", 
-Amb que ho has conegut? 
-Amb el forat. 

Bit Lleta 

UNA CONFUSIO DELATORA 

A
N Joanet és un de tanta mortals qu~ té la 
sort de tenir la dona guapa, si és que sort 
se'n pot dir d'aquesta possessi6, car sol 

succeir que lo que a'ha bUlcat per a fer més lleu
gera i dolça l'estada en aquest m6n, d6na greus 
disgustos que contribueixen a fer més pra.zima 
l'entrada a l'altre. 

Heu', ad que en Joanet, no fa molts diea, ar
ribà a casa seva, obri la porta, es va treure l'a
mericana i la va penjar en el penjarrobes. 

Acabava de fer aquesta breu operaci6, quan 
lord la seva dona del seu quarto, cridant i lO
micant: _ Ai, quin mal de ventre I", ai, que bas 
trigat a venirl." ai quin delfici! Corre, ves a la 
farmàcia a buscar alguna cosa que em calmi 
aqueix malestar", I 

En Joanet agafà novament l'americana i tot 
ficant-se-la entri corrents a la farmàcia que hi 
ha a poques portes de casa seva, 
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Quina no fou la seva sorpresa en trobar-se 
que l'americana li arribava als genolls, sobrant
li mig pam de ml negucs. El fannat~utic, que el 
coneixia com a veïns que eren, li preguntà com 
era que anEt tant cremat, d'aquella manera, i 
què se li oferia. 

-Ai, Reina Santilsimal - exclamà en Joa
net. 

-Què li passa? 
-No ho 8ft no ho d. Venia esverat a buscar 

un remei i no el vull Ara ho comprenc tot I 
-Què és el que comprèn? 
-Ara comprenc perquè la meva dona tenia 

mal de ventre I 
I dient aquestes paraules va sortir de la far

màda desesperat, mentre l'apotecari, que va en
tendre la cOla a l'inrevés, li va dir cridant per
què el sends: 

-Caram. senyor Joanet. el felicito: per molts 
anys I Si que . 'ho portava callat I 

TÍt He1Ja 

TOT ES COMERÇ 

E
N Biel6, masover d'una masia a Culera, 
J'any passat va tenir una abundosa colli
ta de figue. , '<ie la qual esperava treure'n 

algunes pesaete •. Amb aquesta idea se'n va anar 
cap a Figueres. Al mateix dia de l'arribada, com 
digub a l'amo de la fonda que portava ben em
paquetades mostres de fruita per a vendre, el 
van enouibir a la taula dels viatjants a l'hora 
del dinar, creient-lo del gremi. 

Com que els viatjants s6n gent expansiva i 
sense embuts, aviat cada u va confessar-se. 

-Jo - digué un que es deia Pous, - toco la 
bisuteria. 

-Jo - respongué el senyor Garriga, - el g~
nere de punt. 

-Jo - digué un tercer, - toco les drogues ... 
-I v6s qu~ toqueu? _ digué en Pous a en 

Biel6 que no gosaba pendre part en la conversa. 
-Jo, ara per ara, toco.'. toco la fruita del 

temps! 
Van Tresc. 

INNOCENCIA 

A 
IXO que UIS vaig a referir, aé que va pas
aar, perb, no sé on ni quan. Ea a dir, on 
Hzament, no, perb d que succei en un po

blet de l'alta muntanya de la nostra terra. 
El poble en pes feia fervoroses pregiries ,a un 

Sant Crist molt venerat per tothom perqu~ plo
gub, i havent-se realitzat ço que els fidels de
manaven, acordaren fer una solemne proce8l6 
per a pagar l'agraïment. 

-No s'.borreúc Ivostè sola? . 
-Veurà, is que sempre vi algun jove com aril 

vostè. 

Per a millor lluïment ela fidels tingueren a hi 
sol.licitar els cegants per a la processc), i els hi 
foren concedit •. 

Organitzada i a punt de marxa, posàrem al 
davant dels geganta un jove, pagès de pura raç.a 
per a fer apartar la quitxalla. Ja sigui que el 'w 
cot estava mancat d'instrucci6, o que la ignoràn
cia era el profit de no haver deixat mai lea fai: 
di1les de la mare, el cas és que no havia vist mal 
gegants, ni homes que a'hi assemblessin. El mé' 
curi6s del cas és que aquell xicot ignorés qut 

dintre del gegant hi hagués un home que el fe' 
ballar. 

Ja feia una e.toneta que la processà anava ei 
~ansa. qup1n ,,'ensopegA ~8Ssar un germà .de 

~o::oc~:~ ~lid:e:~~:'~!~Jut p:~s :'o~:~~~r~ld:j 
davant lortl un braç molsut i nu· 

El bon pagès encarregat de fer apartar le' 
criatures, en )veure aUb, quedà esglaiat de !110' 

ment, i sense donar-se compte de la reaIitafi 
.apretA a c6rrer fins on el trobava el batlle • 
cridant amb tota la força dels seus pulmons li 
diguE: 

-Senyor batlle, alto la pro·cess~ ... El rei g~ 
¡ant vol canviar l'aigua de les olives. 

B .Orrango 

.. 



LES HORES 

E s ~ra.cta d'un matrimoni, gel6s i vell el ma· 
nt 1 la dona guapa i coqueta. 

El marit té per costum sortir a les nits 
per a passar una eltona al Casino. j ella, aprofi
tant-ho ha donat entrada a un mosquit que fa 
temps la persegueix, no sé si amb l'intent de 
correspondre a les seves pretensions, o si pel 
contrari, disuadir-Jo de les mateixes. 
F~ poc que ha arribat el mosquit; ]a conversa 

tot JUlt és començada, i truquen a la porta de la 
manera que acostuma a fer-ho el marit. 

Sorpresa de la dona i del visitant, que no .ap 
~ua fcr ni qua dir, ni on amagar-sc i nou vega

es de trucar el timbre a la porta. 
Per fi, la dona resolta fa ficar el mosouit din

~re la capsa d'un rellotge antic de paret que hi 
a a l'habitaci6. amb tan mala sort, que queda 

a l.a sala el bast6 de l'intrús. Entra el marit, i lo 
primer que veu Es el bast6: recorre la casa sen· 
se trobar el seu amo, i per fi, després d'baver mi· 
:,at fi~. dessota el Uit, repara en el rellotge. 

obre I troba el mosquit tot encongit en un rec6 
ocupant eair~W la meitat del lloc Que tindria 
dret a ocupar ¡ amb el vestit tot brut·¡ rebregat. 

-Jove. qu~ fa vost~ aquí? - pregunta el 
b1arit, tot mirant·se 1'¡ntrCis i la seva dona. 

l el visitant tot elCorregut, diu: 
-Ja ho pot veure, assenyalo les sis. 

Vanda Rhotta 

CRIATURADES 

S ARDENYOLA·SUR·MER, com els fran· 
ceso. dirien, Es un petit poblet prou co· 
nc:gut pels barcelonins i que s'ha fet de 

.moda per a estiuejar·hi aquells senyors que fu· 
gen de la calor de la ciutat, buscant repòs per a 
gaudir de la frescor i de les belleses que oferei:z 
la naturalesa. 

J 
Recordo perfectament per la diada de Sant 

aUme va fer un any. determinàrem anar a fer 
u~a fontada juntament amb una famHia que ha· 
Via establert una cordial amistat amb la meva. 

Mentre es feia l'arTòs, nois i noies d'ambduel 
families determinaren per a distreure la gana 
Organitzar diversos i apropiatl jocs d'atzar. 
d Lc •. fillel petites, Na Júl~a i Na Carme. de 
IObe 1 tretze anys, respectivament, aprofitant 
a distracci6 per part nostra, van desaparèi:zer 

prOveïdes de lel corresponents ombreJ.les, per 
a cercar una cigala que es Ien tia cantar dalt d'un 
arbre. ' 

Veient la impossibilitat d'agafar.la determi· 
~aren l'una enfilar·se a l'arbre mentre l'altra 

ea de baix parava 1'0mbrel.1a. ' 

LA TIJIE.5-7 

-S~'n v. en L/uls? 
-SI, amb Ja Irene; es veu ¡que sopant, ..sopant, 

han agafat gana. 

Aid ho van fer, i obtingueren un resultat sa~ 
tiafactori. 

Però la feina va bser un cop feta la presa. 
Totes duc. Ja volien. La una alegava haver·la 
sentida primer. L'altra que ella l'havia agafada. 
Arribaren a les mans, i hi hagué d'intervenir 
l'autoritat dels pares, i després d'assabentar-se 
de ço que havia passat, la mare, en to greu i 
autoritari les reprengué. 

K. Ke/ando 

TRES CENTES LLIURES AL MES 

L
'ARTURET era un xicot que havia estat 
ric i va esdevenir pobre. Un renglo 
de companys de gresca, d'aquells que 

mai no paguen i sempre es conviden, li van fel' 
evaporar en poc temps una millona:da que el seu 
pare, mode~t fabricant de tovalloles li va dei
xar en monr. 

Estava eI xicot desesperat, a punt de fer un 
disbarat dels grossos, quan un dia, a la sala de 
premsa de l'''Ateneu'', refugi deia desenfeinats 
fluixos d'ermil1a, els seua ulls es van fixar en un 



6 - LA TUIES 

anunci del "Dally Mail" que poc mEs o menys 
deia el ac¡Uent: 

"Jove tscocesa, soltera, inunaculada, vol ca
ur-se amb un aenyor jove, guapo i de bona edu
caci6. Assegura al leu eapàa tres centes lliures 
.1 mes. Enviar retrat amb referències. Res d'in
termediaria ni agències. Escriure a Miss Maud 
Ealt 22, Victoría Street Edimbourgh." 

-Això és la meva 80rt I - va exclamar el nos
tre protagonilta. - Això és la meva salvaci61 
Tres centes lliures. o siguin més de vuit mil 
pessetes al mca-,. Em caso I - I després d'un 
examen de consciència cn ci qual es va trobar 
guapot, ben plantat i amb una educaci6 adquiri
~a als Escolapis. va anaT de dret al bulto. 

Al cap de poc temps va rebre un retrat de la 
fulana de l'anunci. 

-Pach I - Encara que nomEs ]i veia el bust, 
podia ben anar. No era maca: una mica grassa, 
però ... què dimoni I 

Al cap d'un parell de mesos de correspondèn' 
cia, va rebre una carteta en la qual la seva an· 
glesa li deia que es deixés veure per Victoria 
Street a fi d'ultimar ell preparatius. 

L'Arturet va donar -el darrer sablaço a la co· 
neixen ça, es va fer fer tres vestits a pagar un 
tant cada mes, i cap a Anglaterra falta gent. 

Allí va conèixer Ja seva futura. 
L'Arturet va tenir un instant de defalliment. 

Era una bola de carn mal enrotllada, grossa fins 
• l'exageraci6. Un veritable fenòmen. Però va 
reflexionar i decidi no portar.la a Barcelona. 
No li farien poca barrila ela companys ... ara, 
.ixò af, era molt discreta i ben educada. 

Però l 'Arturet no badava. El dia abans del 
casament, que no es va fer catòlicament, va par· 
lar a mia Maud clar i català. 

-Bé. Es veritat lo de l'anunci? 
-Iea I 
-Ea a dir que tres centes lliures al mes? 
-les I 
-Signa·ho, doncs. Vull garanties. 
L'escocesa. amb un somriure maliciós i enig. 

màtic, va avenir·I'hi i va signar el següent do· 
cument redactat per l'Arturet: 

"Miss Maud assegura al aeu futur .espòs, per 
mentre visqui~ un mínimum de tres centes lliu· 
res al mes, de les qual. podrà entrar en posses· 
si6 la mateixa nit de nuvia." 

Amb aQuesta garantia a la butzaca, l'Arturet 
va anar a l'església, va rebre les benediccions 
d'un capellà que els va fer, en anglès. uns co· 
mentaris a 1'epfstola, va rebre seriosament les 
felicitacions d'una colla de tranquils als quals 
escapava el riure i va conduir la seva muller, Que 
amb el vel blanc i la Bor de la vir¡initat .embla
va una conductora guarnida d'aquelles que van 
a la rua, al aeu domicili conjugal. 

-A Ja fi sol .... - va pensar. I afegí gairebé 
sincerament. 

-Sí, Llulsa, sj: la primera nit que vaig pas
sar amb r AIMrt, vaig perdre el cap ... 

-Caram. Manela! ... Si que t'bas tornat fina 
en el parlar ... 

-Maud meva! Rateta dels meus pensaments! 
Jo voldria ... 

-S6c tota teva L. va dir ruboritzada la pesa
da escocesa. 

-No I no m'entena!... Vull dir que ... anò de 
les lliures." 

-Ah I vols entrar en possessi6 de ço que t'he 
promès? 

-JustI Sapa? Ea el tracte. 
-Tens ra6. No puc oposar-m'hi. S6c la teva 

dona.-. 
-Què? 
-Tres centes lliures, ni una menys. l enca· 

ra ara m 'he aprimat. L'altre dia vaig pesar-me 
Faig lea tres centes juste •. 

La murria escocesa havia assegurat al seu es
pòs tres centes lliures de pes, per mentre vis· 
qués. Més avint mEs que menys. 

Avui l'Arturet paaseja el seu volumin6s bagul 
pels carrers d'Edimbur&h i no s'en pot desfer. 
Ella té la clau del rebost. I demés, les lleia an· 
glesea són molt morals i severes 1 

Marcel Terra 
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-1 Illones, menuda, tu semDre taTJ carregada. 
-Això de l'anca és el pri~r que em miren 

els xicots. 
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-Vaja, no hi ha dretl El què fa fAntònia ~s 
una veritable porqueria ... Fer-se amb un home 
solt.-, Si lossin dos o tres, encara ... 

SANTA RESIGNA CIO 

( );,jp¡ 

A punta de dia d'un jorn feiner feia via cap 
a la vila. procedent d'una llunyana masia, 

una lluïda comitiva <Cie gent endiumenjada; el. 
capdavanters tIrcn una ¡arrida moça, alta i fer
ma, i un minyó robust, ple de vida i que duia 
retratades a la seva cara l'ale~ia més franca i 
]a més ¡ran felicitat. Es tlar I Es tractava del 
seu casament I Anava a emmaridar-se amb la z.i
cota mEs fonnosa i més desitjada de la contra
da. Feia ja alruns melOIl que estaven en rela
cion., i per més que el xicot hagués fet els pos
sibles per a cobrar per endavant algunes bes
tretes a compte del tresor que havia d'adquirir 
amb la cerimònia, tot havia estat inútil, i ni la 
més lleu aproximac.i6 bavia pogut obtenir. 

Arribat el dia de la cerinKinia, per ell tan de
sitjada, cami de la parrÒQuia no pensava més que 
en que utava pròxim el moment somniat de que 
fos seu ço que duia al costat i que tants a1tr.es 
havien volgut abans d'ell, sense que cap hagub 
tingut la sort de obtenir-ho. 

Prop de la vila, la comitiva topà amb un mi
ny6 amic. del nuvi; aquest és parà a la vora del 
cami i rutà astorat en veure la núvia del braç 
del que dintre de poc havia d'ésser el seu marit. 
El vilatà cridà a part el nuvi i li digué: 

-Escolta, Pau, Ea veritat que et cases amb la 
Ros6? 

-Si, home - digué aquelt, - que t'estranya? 
-Molt. Ja saps que 16c un amic i vull donar-

te un avil per a eltalviar-te després un gran 
disgust ... Pel bé que et vull, torna-te'n a casa ... 
no et casis. 

-1 això? .. hi ha quelcom que ho impedeixi? .. 
-Com a impedir-ho, rea; al revés, les masses 

facilitats que després trobaràs, fan que et doni 
aquest consell. 

-Es cert? ... Pots asscgurar-ho? ... 
-Ja ho crec que és cert i que n'estic segur· 

Fa temps que vaig tenir relaciona amb ella, bas
tant íntimes i em vai&, trobar amb que hi havia 
hagut algun altre més matiner que jo ... Deméa, 
pregunta-ho, si no tens prou confiança amb mi, 
a en Ramon, en Quel, en Cigonya i a molts d'al
trea que jo no ho sé i tot. et diran el mateix ... 

A tot això la comitiva estava parada a poca 
distancia i veient que la convena dels dos mi
nyons anava llarga, la núvia cridà: 

-Pau, Pauet, qua fas? Corre, deixa'l cstar a 
aquest l(imple; tothom ens espera i la gent s'en
fadarà ai fem tard. 

En Pau, astorat per la nova que el seu amic 
acabava de donar-li li preguntà amb to solem
nial: 

-Em jures que és veritat el que m'has dit? 
T'ho juro. 
-Estas ben se&,ur? 
-Home, s6n molts que ho saben per experièn-

cia. 
LlaVOri en Pau, dirigint-se a la núvia i a l'a

companyament, digué: - Endavant. féu via que 
vos atraparé; i encarant-se amb el seu amic li 
va dir: 

-El fet, fet està ... La meva determinaci6 ja 
està presa ... Em caso.·. Si Ja Ros6 no és tal com 
jo creia, què hi farem I poc s'ha perdut; per les 
poques hores que li quedaven d'ésser-ho III 

l atraoant la comitiva, agafà el braç de la 
Roa6 i c'ontent i satisfet se n'anil cap a l'esgt'~ 
sia. 

R. TaOet 



ALVoLTANT •• ¡ 
.DEL BRAJER. 
~ . 

ALERTA, MINYONS I El noi, que no eltl per orgues i va a estudi com 
aquell que va a matar lea hores d'a.quelta vida, no 

ElJ aquesta Seeci6 hi publicarem tots els CONTES es preocupa ,aire de ço que li diu o deixa de dir_li 
que se'nJ en..-.7n PTOP;:I d'ésser cont.ts • les ..-elle. el meltre. L 'únic que l'amoïna h el poder estar 
•• crosu de quinu .nT:I per .munt ; que siluin dil- amb comoditat i pal .. r l'eltona amb la menor pena 

De, d'ésser contluu peb barrll.iru necidon d. LA po~~~. UI han enl enyat, avuil _ prelunta el 
TUIES. D'.quest. conte., en premi.rem UD cada pare. 

lJlÚDero, amb I. respect.ble qualltitat de "deu pe- -Avui? Gramltica. 
Iu", cobr.ble. eD I. Dostra Administr.ei6 o ~r -I qua tal? T'ha tocat bon lloe per lel reapo ... 

lir post.l .t. cru • ..-i.quiD Ior. de Bar~lon. Aler. tes que haa fet? 
ta, daDeS, i .pret., fI:" . hi~~~:l;':i~~.el millor: prop de la finestra que 

BUI Letta 

COSES DE NENS 

UNA SENYORA DE MON 

O OS ,ermanetl van aentir que els seUI pares 
par1awen mal del casori d'en Pauet i la Ma-

nucla, i que el pare deia que a'havien cuat per dar- L A Paquita era el que le'n diu una dona de 
rera l'ellliBia. Quan l'endemà, que era diumenge, nl6n. en tota els .Ientitl de la ~raul~. Ella 
van anar tota dos nenl a milla a la parrllquia del ea savia presentar, aavla parlar, aav~a tenIr una 
poble, que tli dOI portala oberts en fatxadea con. conver .. i savia fer tot el qu~ co.nvenl~. . . 
trltles, el mh petit deli nena ea va recordar de E,duca~ I!.n l'ucola de la VIda I de l.expenanCla, 
~o que el leu pare havia dit, i diguli el seu ¡erml: haVIa arnbat a fer carrera aense tenir-la de fer 

-Elcolta I... per<¡u¡ ho diu el pap. que en Pauet com la major part de lea dones ~e,res ~ue moltea 
i la Manuela no eren ben cauta? vegadu l'han de fer pel ~arrer I no a I escola. . 

-Diu que ea van caaar per darrera rea lliaia. Sempre veatida ~ l'últuna moda, perfums:da I 

-Jo em pensava que pc:r cuaT-Ie tant
l 

era fer- arrellada com l~ mllJor aenyora, no es dc:acUIda.~a 
ho per davant com pel darrera. de donar la tafJda all aeua coneguta,. perqua 1 a-

l Ki tX.lIa :::!7Ii~a:.e~: ~i~~~n::;ap:~ =~e~e:~a ;:!.':daO~ 
va trobar un amic aeu, al qual no flavia viat feia 
molta anya. Aqueat amic, desprlil de felicitar_la 
per la formolura que encara conaeJ!Vava, li va de-

CRIATURADES manar la cau per anar-li a fer una vilita amb com
plimenti i tot. 

La distin¡ida dama va ficar la ml a la bOllsa i 

E L pap. del Ricardet està cofoi dela eatudia donant_li tru !ar¡etea li va dir: 
del aeu fill. Cada dia, quan torna del coUe- _Tingui, aqui té la meva adre~a i ja lap on té 

li li. prelunta el mateix: una ca .. a la leva dilpoaici6. 
L -Qu¡ tal, qua t'ha dit el mestre? -Moltel Ir.ciea - va dir l'amic - perb em 



'd6na tru t.reetes i jo amb una en tinc prou. 
--Guardi-Ie. home - fEu ell .. amb un IOmri¡¡re-

vost~ b! deu tenir .mics. 
K. Brio/a 

UNA ESTRENA 

U 'na veina meva tenia un fill Que tiuva per 
autor dramàtic. La veïna, com • bona mare, 

s·ho v. pendre .mb bona fe i no va parar fins que 
va ,coDSe¡uir que el seu fill veiEs a Ics taules una 
obreta sev.. • 

El di. desprb del ¡ran esdeveniment. va dir-me 
pel cel-obert: 

-Que no ho lap? Ahir a la nit la tiple del di ... 
set d'aquesl carrer, aquella rossa tant maca, up? 

-81. qu~l 
-Done. va estrenar la peça del meu fill I E. cur-

teta, up l Com que h tan jove l ,Perll va anar d'a
Ub rnh Mt 

F. U6,im 

ADOBANT PELLS 

E Nha:~ =e~~;; dVeOI~~~ir:'e d~H:~:i~~:m~~ 
que teni .. una molt merucuda fama de corrido, 
tenia preci.i6 de pujar a l'entresol per a fer un 
trehall molt delicat i va encarrecar a l'aprenent 
que no deixE. pujar ninc6, ni a 1 •• eva dona, que 
no fiant-.e del marit, anava de tant en tant a do_ 
nar un "Vista .. o. 

AI poc ratet entrà la dona. 
-Anton! 
-Es a dalt, me.tre ...... No puji I 
-I qu~ fal.,. 
-Oh I E.tira una pell molt banal No en val po-

quel de peles! 

UN MALENTES 

U N .cnyo~ citava en certa ocali6 fent-la petar 
molt anunat amb una centil dami.el.la. i ad

miradora .eva a l'cnllCmpa, durant 1.1oa reuni6 fa
miliar. 

De .obte, ella ca va adonar que pel cri.enc bi
coti del .eu amic. hi feia tota mena d'atrevits equi
libri. un animalet de.coneeut per eUa. Que ai li 
dirà., que .i no li diria, va detenninar •• e a inter
rompre'l, dient-li: 

-Perdoni, perll en el bi¡oti hi tE una aranyeta 
corrent ... 

El .enyor va palpar una eltona fina atrapar-la, i 
un cop veiE del que U tractava, afer': 

-Mil merch, .enyoreta, perll no era una ara
nya, 

1 di .. imuladament la va tirar, exclamant casi in_ 
,~nuament: 

-Es una ovella esc.rri.d •... 
K. Bridet 

LES LABORS 

E N una vetllada familiar, a la qual vaig tenir 
la pega d'haver de conc6rrer, cm van en

cendre Iu lan,. un parell de co.ineta que .empre 
buscaven els reCOM per aproximar-se mú del de
gut, aprofitant ratenci6 cenen.1 co~entrada en 
un .alta_tauleU. que feia jocl de mani o bE amb 
una nena curai que cantava una "romanza" o un 
jove ridícul Clue recitava poe.ies curais. 

En un dels intermedi., ela tendre. cOlinl van 
tenir que .eparar-se i la noia va entrar en la con-
veraa de les mamia, que parlaven de labora. . 

-A mi m'a¡raden ell calatl! 
-Doncl a mi m'entuliasmen cll bolillo. - deia 

l'altra. 
-N o hi ha rel com el brodar - respon,uE una 

tercera. 
l la nOltra noia dicuE: 
-Done. a mi re. m'airada tan com el cOlíl 

Sis Tallet 

PROVES PALPABLES 

l ba un antic i acreditat cd"~ en una de les 
mh gran. i divertides vies de la no.tra mai prou 
ponderada ciutat, els deatins: del qual regeix una 
jove viudeta de bonica cara i tracte afabillllim i 
quina concurr~ncia aol Esser abundosa de cent jove 
i ciutadanl amiel de la barrila. 

Fa poc. die. entraren en ac¡uell eltabliment dos 
joves ja concurreQtl al mateix, ell qualli delprb 
d'haver prel l'aco.tumat caf~, el queixaven al cam
brer per no estar el can tot ci calent que hauda 
d'eltar. 

El cambrer, desprh d'excusar_ae com poguE el 
dirigi al re.i,nat i pacHic abocador i li fb avinent 
ia queixa deIa .eul parroquians. L'abocador, que 

:~t!E~r::6~0~: ~~~~e,;l.s:~6 r~~~ I~. t~:e~ c:~!a~~~ 
recta branca de La pacientrssima famflia de J ob, 
el .enti OUI en la .eva prbpia di,nitat, majorment 
e.tan prop del taulell ¡ veient Que la meltre .. a pa_ 
rava atenció a ço que el cambrer deia, i amb ,ran 
resoluci6 l'entossudt dient que el caf~ era tot el 
calent que havia d'~lIer, perb com aia que el cam
brer tampoc es donb per convençut, l'abocador 
acabà dient: 

-Mireu, .i no cm voleu creure, toqueu el cul 
de la careteral .. , 

Kub 

Coote premj~t ell el zuimero PIUSAt: 

EL X AMP ANY 



ANANT PEL MON 

E'iJ Paco, és ço que terminantment s'cn pot 
dir un bon xicot, a lel ~poques actual. en 
diríem un tanta, pera en realitat no és si

nó un execUent xicot. 
Consagrat completament a ]a leva dona, que 

per altra part a'ho val, i que ha sabut guardar-sc 
el scu marit exclusivament per a ella. complint 
COm a bona muller i tenint cura que ell no anés 
a cercar fora de casa ço que podia trobar-hi a 
dins, la seva vida és la d'un perfecte casat, cui
dant-Be d'un petit negoci que li manr:a i emprant 
Ica catonea que el treball el deixa lliure a recrear
ac castament, acompanyat sempre de la seva Mer
ceneta. 

Aixa dura ja fa dotze any. i mig, i creient del 
cas et marit celebrar les noccs de calderina, dc
ci~eix empendre amb la COltella un viatge d'es-

1
'~~:-~;~~7~ 

CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 
VIAS URINARIAS . 

Obra pronto y radicalmente - Suprime los 
dolorc. y cvita toda dase dc complic.acionu 
Blcnorra¡iu .&\Idea y cr6nic .. - Pro.tatiti. 

E.strechecc. - Ci,titi. 

Una buena Jimpieza intenl.a con 
eura todat la. herid .. del araer 

P A G E O L 

~~!fJ;;v¡;e~liI1ii.m~ 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA 

asTAT ESPECIALMENT FABRICAT PER 

LA 'l1.Ia:5 - I ~ 

barjo cap a la capital francesa. Un cop a Paris. 
el primer que han de procurar. és naturalment 
un hotel per a passar-hi lea nita i ~n trobar-nc 
un el. preu. de qual .'avenien amb el. propò.it. 
d'en Paco, demanà que li ensenyessin la cambra 
contractada. 
} Despr4s (d'un "Montez .1il vous plait" del 
moslo acompanyant i d'un curt trajecte d'ascen
sor, arriben a la cambra, 

En obrir Ja porta, veuen que en l'habitaci6 hi 
ha dos llit. petita per a una sola persona cada un 
i en Paco, estranyat, diu, dirigint-se al que l'ba 
acompanyat: 

-Com a'entf:n, dos llits? no f:. pas aixb el que 
jo vull: ha d'bser un llit gran per a tots dos .. 

A la qual cosa contesta el mosso també e.tra
nyat: 

-Ah "Pardon m'.ieu ... mai ...... jo em penaa .. 
va que vo.th eren casats I 

Dy Dba/et. 

Er t I 
éa el producte maRO 

O """ aper a combatre efi-
7 ce.çment la JMPO-

¡ TENClA i la NEURASTENJA. per cròni
~ue. i rebel. que sigan a tot altre tractament 

Venda a l'ell¡r3s i detall: Alt d~ Sut Pere, SO 
fum¡ci. del D.CfOr W, DUTREM. B.rc~/onA 

" LA P APELERA DE CEGAMA" 
___ representant a Barcelona: __ 
_ TOMA S RIBALTA - Valencia, 316 _ 
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R~;.A~:~~ U~:lq~·~~I.uv~~~;, ~~~ A~~~v~~~~~~: n~Um:nO~r~~~a~i:~~ 
voath I&ben, t6 informad6 elpe- CUri de re.i.t~ncia. Ea tracta, rel 
cial de l'utrana:er: menYI. que d'un campionat de mú~ 

a endevinar que ea tracta d'un en
,iny61 "truco". 

En Su¡rañ ••• que li molt llelt 
altra volta l'ha cacertada 
i mallrat tanta calor 
sempre ra plens a ves.ar. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

L 'ALTRE dia, al Jutjat de l'O ut 
IVa informar. amb molta habili_ 

tat i eloqüència per cert, una e1e
¡and.sima dama. 

Jo ja be dit tota la vida 
que CI propi per la muller 
"l'abo¡ada" avui que el m6n 
ca va tornant un .. rarei¡. 

"AI naufra •• r el "Clintonla" pe_ aicI, que tocaran ais die~ le~it. 
recicron 21 tripulante •. _ Ha lle,a- ICDse altre repòs que VUlt mmut. E.L CONSF.JERO DEL AMOR 
do a C.lcuta el vapor ¡n,Ib "Clin- per hora. 

!!~~j~~o~U~ef~c;!~e"Sh:%~~'~UÉ~~ ~~~.X~~O;~~e:~~l Manco L L.~~:.~~ c:¡t:!emnov!: cDlanxem 
vapor hundi6te el jueves por la ma· pULX diucq que mal .'han fet "Zlr.con. _ La pr6xima excur_ 

:n~ut~ ti!n::n~:. t~:~P~t~li~:~ un tIp tan Iran de IOnar :~n(::tI=~::~. pce::~iitl~! ~ "!~~~~ 
li' caDOllI de .. Iv.m~nto. lidad cn elta capital. 

Se ~Olaron 21 trlpulante., en!re EL CONSEJERO DEL AMOR LoI periodilta. pt'oyectan bacer 
'C~OI Ilete europeol y catorce In_ el "raid" a la Corte sobre lenda. 

dl~ .. lido abierta una encuuta 10- EL "Ciero" ~s el. diari de les a¡a- .. patinette ...... 
bre las ClUU, del de ... tre." radel. VqUl. IIn6 la mOltra: Ja fa tempI qlle per disaort 

I noultres que ena penuvcm 
que e1 "Clintonia" no era PII 
el barco que va enfonaar ... e 
al mati. dijous pal .. tI 

"El público que a lai cuatro de el. perlodistel estem 
la madru¡ada de ayer tranlitaha por entretenint-noi amb cosel 
la Rambla del Centro tuvo ocali6n Que 16n molt prbpiel per als nena. 
de prelenciar, frente al Hotel Orien-
te, un especticulo muy poco edi6- EL CONSEJERO D EL AMOR 
cante. 

EL CONSEJERO D EL A MOR ur!ef~:l'i. ':u~~a q:~~o:e}r;:::: A~cUiES.T'~dletmana.d he~haD&t. al 
cia llama la atenci6n de IOl noctlm- umlC uel ve¡a es. I e~ tlo-

VOST~S ja deuen lapi¡uer que la ~:!~:ei;ri!~: !~~;ta~'oDC~'!to~~ ,::telv~'::ren:~!:~~ :!~;e ~eJ;:t~f. 
t&nJ:~!:: d~a~';~li::~B~:Ce~~.llà~ aptitudes reñidal con la moral." ~a~:~il d~luir:~u~(~ aft:~ f:~~~t!~ 
Parli, va (er c6rr~~ q.ue .·ba cuat V~ldria que m'exp1iq1;lel.in la atracci6, el .principal nÍlmero de 
amb un titol noblharl. De.prh va pUIX no .e pll endeVinar la qual li una ballarina india que CI 
relultar que tot allb era ai¡ua ca- quinea s6n les "aptítudu" diu "Rapah". 

!~~~ u~ ~~~~Ilvd~i~ .. ~i!r:,~~Ult'l le· renyides amb la moru, fadm .::~~~ ~~~~~t;~dia aquest& 

"En Nortearn6r1ca : Muerte de EL CQNSEJERO D EL AMOR que tOtl els homes fent l'(ndio 
Drcw, UpolO de JOlefina Baker, - acabem, embabiecats, 

~er~~e:!a sa-:;rr~!!c07":D~I~~~~ A :I:~:"ic'~it:~~~ ~,~'Q:~~c e~::~~ EL CONSF.JERO DEL AMOR 
de 73 aftol, del artista dram'tlCo .er eltrella de dnel". El una cOla 
John Drew, elposo de JOlefina Ba- encertada i 1011 amb dir-Iol que hi EN 
ke~aci6 Drew e1 13 de noviemhre p:e~!~!d¡:~,be~~:I~ ip:::Up~; co~~:u~pr~~"::V::ai=lla;:: 
de 1853 en Piladelfia. SUI parieotel r Ii , bava a l'alçada del terrat de la ca-

:~aDc:a-:rl;~~d~~~~ol~l~~a't!I :: __________ Ño~:1 ~=:-~r:!:' ::e e~~it :::o:: 
~rew babla .ido el direct.or del.mia EPI ... EPI •.. No ho dubteu ni un molt b6 la vida i que. fiDl ... alta au~ 
m1portante teatro de Flladelha, y moment: Per boDell ¡omes hi¡i6ni- to i purol de marca. 
en elte eaCeQlfIO debut6 Drew en que •. _ Per bona llV1lt¡ea bi,lènlCl, Quallevol dia CD Rufuta 

lIi:;ew le haMa cllado,. en 1180, i~ :rÜN~~~I.!eES;~TÈ~~~ ie~q::.tca!;e~r~o;:rir;í: 
~::d!O!= ~nakl~rí8~e Flladel6a, Y fSANUNOIA NOTA en. el tindrem de fer IOla. 

cu!:a d:n~!6r~~:.'~ctorel mb anti_ Sc lenelsen co- .r::9~~L~'·/i"~t'~PjiiOb~"¡¡¡¡'r· ;¡ï 
Relulta donca que la Baker - mandea per cor_ 
fa noD anyl la va dinytr reu, amb tota .... -~~.;:;.a.;:JI.;:: ... ~tt 
~a n:o-:~t~:.::etr~::Üar~ilta ,.~ItU u. 'u diac:rcei6 



ollAl !'NS((iffAl"IMAISON MEUBLE MudlOr Meub!éa 
(iJl"dedl(dda sol, ala ventÍ.Í (VERDURA) (VERDURA) 

deqomesfllqlemquesfk.Ja5fTlJ- CarTer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona, 6 

UOl'1 marqUeJ .~rNal; TeIH~"~~;;r_ A .. I ~""~::e:~ ::::ro~Cir~O &.real,,_ 

PROVDH.fS y US CONVENCERfIJ ~ Gran comoditat _ Saletes de bany _ Telèfon privat 

'(" ..... @ Ventiladora elèctrics - Habitacions a 5 ptes. ~
MATA-(ABRES 50 C""u"" ~. 

1.SANRAM6N.l-BARCELONA ~ Re .. "'" absoluta 
~'2i212ffi!r&~am~ 

S ARN A I UNA REVOLUCI6N CIENTIFICA 
~ ¿Quiere usled alcanzar éxilo en lodas sus empresas? 

RON'~ A) ~ Compre la ma- El ''l'alwa' melro 
ea cura en deu minuts amb i ravi!losa obra .. 

S U L F U RET O ~ yella le diré el momento oportuno en que podré. ejercer influencia 
e A 8 ALL E R O ~ sobre IIU9 9cmeJantcs y la ocasión mh propicia pflTa dominar el 

Comte de l'A_It, 86 I éxito en sus empresas. Preclo' 5 pesetas 

~ ~tr;e ~'~ ; Pedldol a: J. Sa;:~~~:.'ó~':' de San pedro, • 

~~-

Prou angúnies!! 
HE. 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pr-ill. ta 



-No, senyors, jo no permeto qu~ se'm tiri cap placo fotogràfica " a mi, ahtò no !H'. la 
,6bUc.ment, mentenen? 

'I 


	tuies_a1927m07d21n199_0001.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0002.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0003.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0004.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0005.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0006.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0007.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0008.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0009.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0010.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0011.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0012.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0013.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0014.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0015.pdf
	tuies_a1927m07d21n199_0016.pdf

