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LA TUIES 

-Es trista, veritJlt, ErMstin.a, Ja c~iguda fit la lun.? 
-A.ixò depèn del què hi hagi al darrera de la luDa. 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA 
Oiaria .emanal fIam .. te y h .. bw:lo, de avt.o.. Mu.-cieN Y eaqueJ.u mOl'htoriu 

,SALE HOY' 

Ltndberq redbe un <:orreo 
que equi"ale a un pitorreo 

Un peri6dico public:a que en .e1lu habr' de h:a· 
UI1I. curiou eltadlstica (llar 
de la correlpondencia re- ai es que 101 poetu yan_ 
cibid& por el aviador (keJl 
Lindberrh, dt:lpu~a de IU aon ¡rual que IOl de ad. 
'amolo vuelo, cla.ifidn- I Cu'nt .. rimas ratoneraa, 

~~ en la liruiente for· ~~ble ~:::~~ ~1::~loa 

"Tres millones y medio 
de cartal; 100.000 telelra
mal; 14,000 certificadol 
con n,alol; 5.000 poelras 
'1' un Iran n6mero de pro
pollciones de matrimonio 
coa Idoritas de todal lai 
dAles socialel y de tod.1 
tas edades," 

(LoI peri6dicol.) 

Relulta cou not.ble 
, curiosa por demil 
la noticia que .ntecede 
, que vi en El ImplIrc;lIl. 
Tres millonel y un piquito 
de cartal • conteltlr 
'1' otrol cien mil telelra

[mal 
de diu palabru o mb. 
Si bien bay mucho traha-

(jo 
par. poder despachar 
Un abultado correo, 
tenemol que confeur 
que LiDdber¡h haUar' el 

[modo 

r:'f~~~¡tad:n c~:::i6':,r 
casi di¡na de Ooliath. 
con eso. catorce mU 
rep 101 que El Imparcial 
afirma que ha rtcibido 
como .quel que dice na. 
aunquc yendo pOr correo 
ao debllll .bu1t.r, 
por Jo que a ml me parece 
&ada de particular. 
Abora, 10 ¡rave del c.so 
es lo que voy a nplicar: 
Cinco mil obral po~tical 
tod'l en bonor del "raid" 
le han lar,.do al pobre 

[molto 
.in dejarle relpirar, 
p habr' que ver Iu pn_ 

(udas 

recoridol al anrl 
Y ilO diramol apetIU 
lo Que ac debe encontrar 
en eus declaracionea 
que las "flappers" de ul-

(tramar 
a Lindbcrlh llu enviado 
como invitaci61l al val .. 
Si I •• eacucha, citi freaco 
y bien pronto va a volar 
de Iluevo y no en a.i6n, 
.iDO dentro de au boiar, 
I1 es que por dellracia 

(suya 
se Uep el hombre a casar, 
Rcbuf <cI hombre mil 

[peltes 
y un dta maldeciri 
au proen de lipate 
Y IU popularidad. 
Porque el hombre que le 

[ma 
bien fresco hoy en dla elt' 
y vale mis ac dedique 
al 10U o bieu al bilbr 
o al noble juelo de damal 
de cinco duro. o mh. 

", );ki; RUPAST:'2 

marido escarmeotado. -
CHISTBS NUBVOS DB 

TRINCA 

l En qué le pareet una 
COA que tieuen IOl bar
COI. UOl prenda que boy 
ya ao aco.tumbrlJl usar 
mA. qlle IAI mujeru .ie
j .. , 

Bo que ea.-cotilla. .. 
ol Y un sa.bluo al lecho 

COllJUCal? 
No OI vay'¡. a pensar 

que ahora .oy a .. tir c.on 

ninl\lna marraneria, que 
yo me vuelvo moralista 
como Alvaro Retana. Un 
.. b1uo ac parece .1 lecbo 
conyulal en que et-e&mL .. 

lNo reti? So is tanOI IU
dadOI. Ahi va otro. 

Si Co de Triola, el de
,portivo, balla el charles
ton en Wla fielta de calle, 
l en qué ae pareceri a 
Ol'1lnollera, patri. de Font
devila y de los huevol 
frelcol? 

Rumiad bien, que el de 
IOl mia malot.. 

Puel en Que entoncts 
Ca. marca de charlelton, 
y Granollera, comarca del 
Va1l~ .... 

(No lo volv'il a contar 
a nadie, que recibiríais del 
carp6n,) 

l Cull es el .. nto mil 
apetitoao? 

IBI Sln.-faina! 
(Dilimulad, qne es que 

aiento la olor que viene 
de la cocina.) 

ol Cull aerfa la peor huel_ 
p de bruoa caldOI? 

Puel la de niBeral, por
que dejarlan caer a IOl 
churumbeles al IUclo. 

l Por qué el mú barato 
decir auto que autom6vil? 

Sencillamente, porque se 
MOrl'1l el m6vü, que vale 
un real (Prelunt.d en lo. 
eataDcoa.) 

l Por qué Iu mujeres 
tienen mia pantorri1las 
que IOl bomhrea? 

Porq.ue en cada pierna 
Ue.1Jl pultorriUa y media. 

Abora. UllO para contar 
en reuulonel de niDIS 
bien: 

lPor qué mordi6 Ad'n 
ta mauzal1l.1 

Lu chicu ae Tubori_ 
aan. bajan la caben, otras 
rien por debajo de la na· 
ris, y Ulted COntelt. muy 
serio: 

-Porque no tenia cu· 
chillo con que partiria.. 

(El hita no le lar.nti
:ra. pero la mala c.lidad 
del cbistecito, IL) 

NOTICIAS DE 
TODO ARREO 

La dependenci. rnerca.o • 
til protesta enérlicame.nte 
de que estOl dr.1 haJao. 
permlllecido abiertOI mu
chol paralUas delpub de 
lai lide de la tarde. 

Creemol que tlenen m" 
ru6n que la Chelito cuan. 
do afirma que vale mú 
la rumha que "La Wal. 
kyri .... 

Uno de e.tol dia.a se 
empu.r' • servir eD 101 
hare. Ull nuevo helado. Se 
U.mari. "Helado Quin", ,. 
sel(¡n dlcen allunol Que lo 
han probado, ea el mia 
duro de todos. -ESPECTACLES 

TEATRECOMIC 
L'bit dels hitl 

Tothom ba d'anar a 

NOT-VET 
PAS ENCORE-

TODAVIA NO -
ENCARE NO-

La mh gran de Iea 
reviatea 

El ml1lor ~.pect..cI. 4. 
B.rtl~'OD. 

Direcció artfatica: 
Manuel SII,r.de. 

~~~~~ 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARIVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 



---------~ -

Barcelona, 15 de Setembre cie 19~7 

Els banquets literaris 

p OSEM en coneixement dels escriptors i "del 
pública en general", com diuen les circulars 

comercials, que hem decidit no assistir a cap més 
sopar literari. 

El darrer li va costar una multa a un dels con
currents, vint dies de llit a un altre, que hi va 
contraure un enfit de discursos. i un disgust a 
-un altre, perquè no va sortir en lletres de motllo 
a Ics ressenyes. 

S'anuncien tres banquet. mé.: un a en Sol.o
na petit, que ha fet vot de castedad literària, as
'Segurant que no escriurà cap novel-Ia ni Que li 
demani en Blasco lbàñez amb camisa d'esport; 
Un altre al senyor dels "Articulos Numerados" 
i un altre al gerent d'una empr~aa de llibreria, 
que ha batut el record d'assistència. no faltant 
a cap dels àpets d 'homenatje que s'han cel-Ie
brat de tres anys ençà. 

Per cert QlIe en un dels darrers banQuets cel
hbrat3, un lIenyor, qu e havia begut un xic :-rassa 

iort, després de pronunciar un discurs parlant 
de la literatura, del prestigi de la professió i 
de les tres classes de vapor, ]i va agafar en sor
tir del restoran, una indisposici6 d aquelles que 
s'acaben cridant a en Josep. 
-Qu~ li passa, a n 'aquest ? - va preguntar un. 
I en Rufasta que hi era, va r espondre: 
-Res: es la el.lOQüència. (!U c ara li fa la bu

llida. 

Els amics de l'empresari 

EN m~:tte~~: :~~a~a~~c~ae:e:a f:~tr~~::~:;~:~:; 
assaigs. que foren presenciats per una colla de 
gorreros als ouals els hi anava molt bé veure 
aquell espectacle de franc. 

L'Ull deia que era 'amic de l'empresari. l'altre, 
exhibint un dels carnets de les di .. et as.ocia
cians periodisü(l.ues de Barcelona "y .u radio", 
s 'u scntava a la primera butaca que trobava i 
fins n'hi va h,aver algun que, invocant la profe.
si6. va voler pessigar les cuixes d'alguna figu
ranta. 

Fins que un dia. el dels ouartos, es va empi
par. 

-No vull ningú aauí, excepci6 feta de la 
premsa. però d~ la premsa veritat. 

L'endemà arribA un .enyor. 
-On va? - li preguntà el porter. 
-Soc periodista. 
-De quin diari? 
-De "La Gueta Laietana" (Posem aqueu 

nom per a no particularitzar). 
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-E.peri '. un moment. 
Van cridar al director artistic encarregat de 

redactar lea gasetilles suplicades i aquest va sor
tir. 
-Vo.t~ es de "La Gueta Laiet,ana"? 
--Si aenyor. 
-Home, donca, molt de gust en coneixer-lo! 

Perqua jo. ja fa deu any. que en sóc, i encara 
no l'havia vist mai... 

L 'home va guillar corrents, però, l'endemà, 
aprofitant que hi havia un porter nou, s 'hi tornà 
a presentar. 

-On v.? 
-Soc amic de l'empressari. 
El porter el cridà. i aquest comparegu~. 
-Volia presenciar l'assaig ... Sóc molt amic 

de l'emprc8Iari ... 
-Aixi, el deu con~ixer. veritat? 
-..!Naturalmentl 
-Doncs. m'cstranya. perquè l'empresAri sóc 

jo mateix! 
Aquesta velada, el redactor de "La Gueta 

Laietana" no es va tornar a presentar al teatre. 

L'Horro/à d~ Sant Boi 

CONTE DE LLADRES 

L A Zuzú, bo i taral.Jejant una canç6, es va 
treient la roba del damunt i es disposa a 
ficar-se al llit. 

De sobte, veu una sombra sinistra que U Te

talla en el marc de la porta menaçant-la amb un 
revc}lver. 

-Si dones un crit et mato! - diu el lladregot. 
La pobre Zuzú, tremolant com una. fulla a l'ar

bre, es ~uecla dreta davant del malfactor sense 
dir una paraula. 

-Vinga tot el que portu al damuntl - crida 
el lladre amb veu de trc}. 

-A vui ens tirarem Ja gran nit! 
-T'adverteixo que ni aquesta ni jo ens ea 

diem. 

-Ai, miri, prengui-a'ho vostè mateix - fa 
ella plena de ingenuitat. 

S'ha de tenir en compte que la Zuzú estava 
núa completament. 

Guillem. de Pressa 

LA VIDA CARA 

S
I ela queviures són cars. no cal pas. dir que: 

lea lleminadures estàn a un ull de la cara. 
(No ubém perqut; s'ha d'aclarir que ela 

ulls són de la cara en fer aouesta exclamaci6 tan 
popular). • 

Aque.t dia, en Vicenta Pardal i la seva fuIa
neta, varen anar a menjar uns <!uants dolços ¡& 

la te.uaaa de can Llibre. 
A l'hora de pagar, la factura pujava trenta 

dues pe •• etes i en Vicents oue és del. Que no 
se n'aguanta cap, ea mirà a la seva fulana i 4Ji pre
guntà tot .eri6.: 

-No t'has pa. menjat alguna porcel.lana de 
Sevres., noia? 

El camarer ea va mossegar els llavi .... pere} 'Va; 

cobrar re1.lieiosament.. 

Erlo N.ut. 



LA VIATGERA COMPLAENTA 

V
ENIA jo de Paris i portava sentada al cos

tat una xicotet. que em tenia t.rumba. 
Ell. havia pujat unes estacions abans de 

Cerber#! i com que el tren anava molt ple, vinguI 
li ocupar l'únic lloc que quedava vacant i que per 
sort eT. al costat meu. ]0 tenia assentats li ban
da i banda. un parell de pesos forts que quasi ocu
plVen tot el seient, petÓ fent un esforç. Ja sim
pAties viatgera pogué tmc.bit-se Imtte jo i un 
dels pesos forts. Fou una veritable sort el tenir 
aquells ~sos forts .al costat, perqu~ aixa facili
tava les ~ves .rrambadetes. 

Poc IIb;ans d'arribar li J. frontera, em vaig veu
re perdut. Del seient del davant s'aixecà un viat
ger i em temia que la meva dolça companya can
viaria de lloc. Petó no: resd quietetll al costat 
meu. Moments després entri un subjecte en el 
nostre departament i va ocupar el seient buit. 
Valg respirar. Des d'aquell moment, ja que la 
~icoteta no se n'havia anat en tenir ocasi6 pro· 
pfcia, em vaig creure amb certs drets adquirits 
i les meves mans començaren a explorar. Quines 
carns, fillets meus/ Alió no era un ser humà! 
Era una estàtua de carnI Carns fortes com 
aquelles mai en ma vida no n'havia trobades. En 
començar, obrava amb discreci6, peró com que 
eDa, maliciosa em mirava de reull, de seguida 
vaig delzar c6rrer la discrecl6 per anar cap a 
camins més pràctics. Baix baixet,li valg dir unes 
delicadeses. EDa em va mirar lntensament i em 
va respondre molt carinyosa i també molt bai~ 
.xet coses es~rançadores. Quin moment! Al/ó 
era peix al cove! En el vag6 tots dormlen. Mi~ 
Dor dit: tots no. L'animalot aquell que feia poc 
havia envaït el nostre depa~nt estava des~ 
pert i no ens treia els uns del damunt. AiJrl s'ha~ 
gués reventat allà mateix/ I de quina manera ens 
mirava! Semblava talment un sAtir! Els ulls li 
ballaven com dos foc-follets. Es mirava la meva 
companya de dalt a baix. L'escrutilva, la despu
llava materialment amb la mirada ..• 

No vaig tenir 1Ms re~i vue acontentar-me 
amb les dolces exploracions e1tteTJ"ors. Peró en 
arribar a Portbou, aqueB bestiota no va pujar. 
L. ",iatgera i jo. en passar I .. frontera, no ens 
h .... iem .bandanat i ella acceptava les meves bro
me" rient com una boja. 
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Jo. palpava. pessigava. i ella reia, reia, en veu· 
re la meva admiraci6 per aquella fortalesa de 
carns. 

En tornar a pujar al vagó i arrencar el tren. 
vaig llançar un crit d'alegrill. Estàvem sols! 
Completament sols! 

Sense encomanar-me a Déu ni al diable, vllig 
enllaçar la meva complaents parella j enfebrit 
anava a treure obstacles, quan ella. s'aixecà d'ttna 
revoladll. s'esllavissà dels meus dits com una 111s· 
sera i, lInant a pendre seient lli davant, em digué 
amb molta serietat: 

-Perdoni que dom' per acabat aquest idil.li. 
jove simpàtic. peró havem passat Ja frorner. i 
ja no haig de tèmer res· 

Me la vaig quedar mirllnt com un ens •. No 
entenla res del què em deia .. 

Ellll llançà unll! forta riallada, i aclarí: 
-Jo vinc de Li6. FlIig el vl".gfge Li6-Barcelo

na dues vegades al mes. Adquireixo allà punte ... 
de les més costoses, i per li evitar satisfer la 
duana. que és molt cara, e-m faig envenar tota 
jo com una mómia egípda amb puntes caríssi
mes, i en agafar el tren massento al costat d'al
gun jove ben simpàtic, com ara vostè, i deixo 
qlJe es diverteixi tan com vulgui. Així el dUll
ner i ragent del tren es creuen que som dos pro
mesos i no pensen nul. 

Es va fer un silenci. Jo estava mig atontllt en 
sentir lIquelles revelacions. 

Ella continuà: 
-S'hll fixat en aquell homenot que no ens 

treia JlI vista del damunt? Doncs era agent am~ 
bulant de les duanes. Em fa refecte que ja s'ha 
malpensat, perquè ens havem topat ¡li diverses 
vegades en el tren. Cregui, jove simpi1tic, que li 
estic molt agraida. 
I Refet ja de la meva: sorpresa, em vllig atrevir 
a insinuar: 

-1 aquest agrlll'ment. no es podria veure com
pensn d'alguna manera? 

Ella es quedà un xic pensativa. Jo esperava 
n.lusianat la seva resposta. A la fi, després d'un 
breu silenci, em digué serena i plena de- "ince
ritat: 

_Miri, jove, com ja li be dit, vostè és molt 
simpàtic. Si algun dia haig d. caUre, cregui que 
voldria trobar a sota un cavaller tan agr.dable 
com vostè. Peró, he d'ésser-li franca ... 
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-Parli, parli ... ! 
-Doncs, M; tinc ja veritabJu ganes d'arri-

bar a B.rc~lon8. i una velada allí ... 
-Per D~u, senyo"t., Bubi d'uns vegada! 1 

una vegada sUf, qu~? 
-C6rrer a llançar-me als braços del meu ma

rit. que, no ~o/engui, però, encara ls més sim
pàtic que vosté ... 

-1 sixl va acabar 11(!lJella aventura, amiguets 
Laura, en digué el simpàtic jove 'luc me J. con
tava un di. que tornava de Paris i que vaig te
nir 1. sort de trobar-me lIssentat al meu costat. 

Jo vaig esclafir li riure. i per convCllcc'J dC" 
què jo no venis de Li6, li vaig dir li cau d'Dr ena, 

-Pessigui'm per darrera vegada. ~TqU~ no 
vull que es cugui que les meves csr ns, sl són 
fortes, és degut a portaT el cos envenat 8mb 
puntu precioses ... Però pessigui amb d,'screci6; 
perquè aquell animalot del seient del davant no 
em treu la vista del damunt i em penso que los 
l'ambulant de les duanes", 

LAURA BRUNET 

• lD.aI • •• A.ra lD.é8 que 
A 

... GU ha deixat anar per les nostrea 
xafarderes Rambles, que la Laura, 
la nostra dilecta Laura Brunet, des 

de que va comptant els èxits a grapatl per 
aquesta mona de Déu de la literatura, pen
sava abandonar les nostres xiroies planes, 
Nosaltres n'estavem totli cohibits d'aques
ta murmuraci6 de barri. Però .avui la Lau
ra ena ha donat la mEs aeradable de les 
sorpreses, 

-Ara més que mal, nanoll - ens ha dit 
d'aquella manera tan entendridora Que fa 
ballar el cap al senyor Rufasta, fa girar ell 
ulls de L'horto là de Sant Boi, i trasbalsa 
tots els sentits de la nostra casolana Tuïe
tes. 

-Es a dir que ara apretarèm més? -
&'hn atrevit a preguntar L'Afarta Pobres, 
nmb les mans entaforades a les butxaques 
dels pantalons, 

-Aixà d'apretar, no entra en els meus 
comptes - li ha respost la Laura. - Són 
coses de la ploma, que quan comença a po
aar-se entremaliada, no hi ha qui la faci 
.mar pel bon camí, Aquí teniu aixà. Feu-ne 
el que millor vos plaeui. Cree que vos do
narà gUIt, 

I dites aquestes paraulea, va deixar cau
re damunt de la taula; un paquet rod6, de 
uns dos pams de llarg, En veure'l el lenyor 
Rufasta es va aaaentar, IJHortolà l'arr~bà 
a la paret caminant de cul arreres i la 
Tuies va llençar un aospir bo i exclamant: 

-Ai, Nandu meu, i que temps eense 
veure'tl 

-Vol dir que aixà ... ? - preguntà timl
dament en Rufasta. 

-SI, home sf, delÍaci-ho, 

Don Eleuteri, tremolant com un pollet, 
es va apropar a la taula. va pelar un cop 
amb la m.à al paquet rod6, i es tornà a aI

&entar més de pressa que corrents. 
La cosa rodona es va desfer i en mig de 

la taula, com una projecció lluminosa feta 
amb una làmpara de butxaca. ressaltaren 
unes quartilles albes i impolutea. En mig 
de la primera ea l1e&ia: 

TIl'1JDESA 
NoveI. exemplar de bones l males costums 

Tothom va respirar. El senyor Ruf .. ta 
el va gratar la panxa, com volent dir: "Ara 
menjarem calent l''. La Tuietes va abraçar 
emocionada a la Laura i l'Hortolà i l'Afar· 
ta Pobres, es tiraren damunt del manus
crit, buscant les escenes escabroses que hi 
podessin haver descrites. 

La Laura, va dir solemnialment i senzi
lla: 

-Ja que es diu que jo VOl abandono, re
galo a La Tuies. 

TIl'fIDESA 
perquè comenci 11 publicar-ne un capitol 
cada n6mero des d'el proper, I ara que Déu 
vos faci ben bons, bufons, Me'n vaig al ci
ne que avui me'n passen una de grossa per 
mi tota sola en una sessi6 privada. 

l vet aci el perquè des del proper n6-
mero començarem 11 publicar la formosa 
noveUa original de la Laura Brunet, titu
lada 

TIl'fIDESA 
BeguA de què tots el. nostres llegidora 
n'est.eln ben reeontentl. 

Els Nois d~ la Tuies 
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-Ai, reiet, estic :d llit amb un gran encosti
~t. No vingujs fjns demà. 1. t.rda ... 

EL BON NOI 

• 
E L senyor Brotons té dues filles: la Rosalia. 

rossa com un fil d'or, i la Carmeta. bruna 
corn la nit. Setze i divuit anys. Innegable

ment éa l'edat propicia ats grans amors i als més 
tendres sacrificis, 

Rosalia i Carmeta són belles i fresques com 
un mati d'i5tiu. 

Tot en elles ~a hanntmic, ben proporcionat. ca. 
bejable. Les dobles rotunditats espargides da. 
munt dels seus cossos. s6n perfectea. Dues gal. 
tones com dues pomes camosines. Dos pitets com. 
dos matons de Pedralbes, dues anquetes menu
des i elàstiques com les de les haques novenc;anes 
Dos uUs plens de promeses. Dues mans, enc..ra 
més plenes de promeses que els ulls. Dues panta
ri11es molt mEs prometedores que les mans i que 
el. ulls. I de les cuixes no en parlem perquè 
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s'endevinen sota la faldilleta com el paradis de 
totes les delides. 

El gran deaig dels senyora Brotons. recau pre
cisament en poder casar com més aviat millor 
aquelles flors temptadores. 

l Rosalia i eacmeta. comparteixen els hones
tos desig. dels seus pares. Saben que s6n formo
ses, i els sap ¡reu no treure'o tot el IUC d'aques
ta formosura seva. Endevinen totes les sensa
cions que els leUI cossos poden rebre i produir. 
i estan freturoses per començar aviat a cobra.-ne 
els interessos d'aquesta fortuna amb que Ja n.a
turaJesa les ha afavorides. 

Però els nois casaclors passen alts, i com que 
les dues gcrmanete. no compten amb un sol cèn
tim de dot, el3 joves no es decideixen a donar el 
paa definitiu. Es clar Que no han faltat jOVeB i 
fins algun vell, ben disposats a donar passos 
d'assaig, per a demostrar la seva fervent admira
ci6, però ellc. no estan per brocs i diuen que 
aquestes coses tro està bé fer-les per darrera l'es
glésia, com vulgarment s'anomenen les escara
mussu d'amor extra oficial. 

A la H, no obltant, ha sortit un bon xicot que 
stmbJa disposat a carregar-se una de les noie .. 
El un noi tímid. es diu Rafel i porta lentes· 

1a veieu que no li manca cap detall per a con
siderar-Jo un xicot seri6s. 

De mica en mica s'ha anat fent amic de la fa
mnia i ara amb la rossa. ¡¡ra amb la morena, ha 
anat flirtejant de l'una a l'altra sense acabar-se 
de dccidir per a cap d'elles, 

-S6n tan boniques totes dues I - deia l'altre 
dia contemplant-tes i parlant amb el senyor Bro
tons. 

AI papà li queia la baba, sentint-lo, i al xicot li 
passava el mateix. contemplant aquells dos poms 
de flora. 

Els papàs, no hi veien de cap ull, de tant con
tents i les nenel. es passaven els dies ¡ les nita 
com entre brases de foc. pensant en què aviat po
drien disposar d'un maridet per al seu propi i 
us, i absolutament particular . 

l .comença.en a empolainar-se i a establir una 
mena de competència del bon gust i de la temp
taci6 cn trobar-se les dues germanetes davant del 
futur anyell del sacrifici. 

Si Ja una acusava més la línia de les seves be
Ueses davanteres, l'altre cenyia ben bé la cintura 
per (er mEs temptadores les seves magnHiques 
darreries. Si la Carmeta ensenyava la cama fina 
al genoll. la Rosalia procurava deizar entreveure 
el colOr de les seves al.lucinaots lligacames. 

Era un campionat afrodisiac del qual estava 
encisat en Rafelet. 

I passà el què havia de passar: un dia, la 
mamà, en entrar al .. tonet del piano, ezc1az:nl 
plena d'ira: 

-Miserable I - ezelamati6 molt prapia per 
aquests cassos especiats. 
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-Als peus de vost~. senyora ... 
-Vostè es rebab,a m.lSS8, Enric, poSllnt-se llis peus ... 

Quan una mamA entra al quartet del piano, on 
801s hi ha ta nena i el promEs, i exclama "mise
rable", ja poden suposar que els dos fcstejadon. 
almenys, a1meny •• estan jugant a "cabal1itos" , 
-Pen~ mamà - intervé la Rosalia que sem

bla talment que mai no hagi trencat cap plat ni 
cap olla - No sE perquè has d'insultar el pobre 
Rafelet. que al cap i a la fi. s'ha de casar amb mi. 

-Casar-se amb tu? - crida la Carmeta que en 
aqueU moment entra a l'habitaci6. - l jo, po
breta de mi, què faré? Com quedaré ... ? 

-Què vol dir al:z.a Canaeta? Que potser tu 
també· .. ? 

-Si 1IlalM, lI, també ... - somicà la :l:Ícota. 
-Miserable I - tornA a eze1amu la marc, que 

e1I veu que per aquelts cual td.gic8 no tenia gai
re repertori de paraulel. - Cal una reparaci6. 
em lent? Cal una reparaci6 immediata I 

-Amb molt de ruat, senyora. pero com que 
lea lleis no admeten la biglmia ¡ una vegada pro-

vadea les noies m 'agraden per un igual, cregui 
que lamentada mo1tiasim donar un meny.preu 
a cap de teta .evel filles, totes dues adorables i 
dignes de la mEs fervorosa de les admiracions. 
Quan vosth decideixin .amb la que m'haig de ca
sar, ja avisaran. 

I aid, en Rafelet. el noi dmid que usava len
tel, va tenir a prova dOI magnifica melonets i no 
va haver de comprar-ne cap. 

FJye.odor 

UNA ACLARACIO 

E N Joanet i l'Antonieta han decidit anar a 
dinar a Vallvidrera i passar un dis de camp. 
Joves i eixelebrats, ell hi agrada divertir

se. Aprofiten totea lel ocasioni per pltar-te ets 



dinerona que els hi sobren quan les coses mar
zen bé. Fan molt santament. Per els anys que 
un Iu. de viure, com més sc'n trcrui i .'hi liqui. 
d'aquest m6n, mét content se n',anirà un eap a 
l'altre. 

En un deIa molt. hotels de l'alc&re suburbi, 
de.tn.a1laren un rcservat i un dinar de prínceps.' 
.El moço, picl l'ull picardioaament a en Joanet 
i li obri la porta d'un rClcrvat amb otomana 1m. 
pli.a i oomoda. 

Dinaren bé; quedaren satisfets de debò i per 
pOltrca varen fer un xic de grimègia. Però a 
l'hora de la factura, en Joanet pegà un bot com 
un cabri.t. DOI dinan i dues ampolles de xam-
pany. valien 84 pessctes. ! 

-I ,ara, noi, - diguè encarant-se amb el moço 
-. Això és una barbaritat I 

-Comprengui el senyoret que ... 
-No haig de compendre res. Es car i no ho 

vui pagar! 
I desprb, com si de cop ha&ués comprès tot 

el que passava, esclafi en una riallada i tomant 
la factura al camarer li diguè donant-li uns co
peta a l'espatlla: 

-Vés, dirue. a l'amo que la torni a fer i que 
tingui present que jo i aquesta som casat •... ! 

En tornar et moço la factura s'havia reduit a 
42 pessetes. 

K. K. TUli 

Les nostres "girls" : 

u ruES - 9 

TOT S'APUJA!, .• 

E L vell de un Maxencs, té un brau que el 
llora als masos de la rodalia per a contri
buir a la noble mi88i6 de la perllongaci6 de 

l'espècie bovina. Con.ti que parlem més fi que 
un cambrer d'hotel de primer ordre I 

El veU Maxenc. fina ara havia cobrat un duro 
per cada .ervei, però darrerament ha fet passar 
avI. als .eus client. de què el preu seria de deu 
peles d'ara en avant. 
-I això, per què, avi? - li pre&,untà un deIa 

interessat. -. L'herba que menja el bou no a'ha 
apujat pa.1 

-RedeU l~xc1amà l'home amb natural indig
nació - Valtros bé apujeu els vadells, i no hi 
poseu ni l'herba ... 1 

Noi d~ R~us 

LA GRAN COMBINA CIO 

A
QUEST -conte és dels d'avant guerra. 
Avui ja no s'estilen, com podran veure el. 
nostres estimats llegidors. 

Havia mort un mi.nistre, i en l'acte de l'enter
rament dos companya de gabinet feien calenda-

-lA e.emet. es despedei1c ~rquè diri que no li aguda el paper que li han donat. 
-Que és extrany: si no ~s porta una /uD. per vestit! 
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ris sobre qui el succeida en el ministeri. 
-Jo crec que serà en Sinchez Vargas - deia 

un deIa interlocutora. 
-Ca. no ho cregui pas! Secà en Rodri'guez 

Samuelsa. no bo dubti. 
-Vol dir? Miri que en Sàncbez Vargas ... 
-Res. ja ho veurà. .. Precisament en Rodrí-

guez Samuel sa té una combinació que no pot fa
lJar ... 
-I quina combinació és aquesta? 
-La de Ja seva Ilenyora. 

Ans Coret. 

COSTUMS MODERNS 

PRESENTA CIO INEVITABLE 

L 'ESCENA passa en una festa de balneari. 
Hi ha jazz-band, xarlest6n, black bottan, 
:'¡cotea eaeotadcl i esportistes que dancen 

com li volguessin batre algun nou record. 
En un grup, algunes xicotes enraon.en. 
-Veus aquell que du el pantal6 blanc i l'ame

ricana gris? 
-Si. 
--.Es un xicot molt atrevit. Ja ha estat con-

demnat dues vegades per ultratges al pudor. 
-Ah. si? - exclama una de les xicotes - Pre

senta-m'ell 
Bur Letta 

CAP A CIUTAT 

E N un bostal de poble, hi ba
via una minyona, que era la 
filla de ramo, jove, bonica i 

digna, pel seu temperament. d'h
ser la protagonista d'un drama d'en 
Puig i Ferreter. 

Era l'alegria de la casa i. no te
nia un no per ningú. Sempre eata
va a punt i tant li feia a la pallissa. 
corn al darrera d'una porta. Allà 
on l'envidaven, feia joc sense pen
ur-s'hi gota. 

Naturalment que els viatjants 
que tocaven en .aquell poble, n'CI

taven molt contents i sempre li 
portaven algun present de ciutat, 
que ella sabia agrair de 1'6nica ma
nera que pot agrair una xicota bo
nica, jove, i que no està paa feta 
precisament de fusta ... 

Quan, heu's ad que un dia, el re
presentant de la casa Poch i Molt, 
S. en C., d'aquesta plaça, que es de
dica, com tothom sap. a la {abrica
ci6 de mitjons, va arribar a l'h ... tel. 

-1 Ja Carmeta, que no hi é.?
va preguntar a la mestressa. 

-No - va respondre aquesta -
L'he enviada a Barcelona. 

-Ah, li? I per què? 
-Li agradaven massa els xicotl, 

i això, aqu( al poble, no d6na cap 
-Jo s6c betll.r; d~ la casa i si la s~nyors desitja alguna cosa" qaarto ... 
-V~uris. parlem clar: ~ns compromls en sOldr? Van Tresca 



t.tLJ:RTA. IIINYONS/ 

~n .qnn. S~cci6 hi publie.r.m fots els CONT&S 

, •• ,",'ns e,"nlJ propj~ d'1~ •• r eoat.u • lel "eUu 

~.crou. de quln.e .1J71 per amrurt i que ~;6ujll dl" 

lles d'luer eOlJe,uu pels barrllaile~ IJelillo,.. d. LA 

baronessa murmurà molt caltament: 
-Suposo, Rafe1et, que demà et tornaràs a equi· 

TUIES. D'aquenI t:OlJt .. , et:J plemiarem UIJ c.d. MODERN ESTIL 
.a4m.,0. amb la re~pect.bl. qu.rrtitat de "d." ~ 

I~"·. cobrabl •• elJ la DOst,.. Admimrtracl6 o tHI 

IiI' postal als crue "/lquilJ JOIa d. Barc:e/oZJa. Al.,.. 
ta, do Del. i apnw rl: ., 

EL DOLÇ ERROR 

L Av(~e::o~a p~r~:U:a!:~ae!~ t::~a~=s d~u~:~~ 
pendre, tres anYl, .Ón ma.sel anys per estar Ben. 
se bar6. 

I h per aquest motiu que, en rer tres anys i :un 
dia, va decidir donar per acabada ¡a leVa condem. 
na de viduetat for~ada. 

Era en ple istiu i li va semblar que la millor ma. 
nera de començar. deixar d'hler vidu .. encaca 
que nomh fOI un ratet Clda dia, era orlanitzut 
feltes al .eu castell de Miralta, 

Efectivament, a la primera festa ja va veure 
complert. el. seu. desil" Dur<ant el dia havia ti. 
rat l'uU al jove esportman Rafelel de Bendar i en 
arribar la nit, quan tot lemblava que dormia en el 
cuten, per~ que en realitat, din. de les habita. 
cions, no dormia res, el jove esportman obri dil' 
cretament la 90rta de la de la baronessa i en veu. 
re'. davant d'ella, exc1amlro ple d'emoci6; 

-Perdoni, lenyora baronelu, per~ m'he equi. 
vocat de porta. .. 

Mitjançaren lente. i laborioses explicacion., i 
en acomiadar"e, quan ja el rouin)'01 cantava, la 

L Am!::b;!:o~:~lroa ~~::'~~::~¡lt~~U:S~! ~éo~~ 
c~nlim i ell seu I parel, que són riquíllims, no la 
volen deixar ca.ar, 

-Jo em mataré I - diu un dia a ¡. seva mare 
que li estl fent mil re.nuionl, 

-No si(Uis tonta Isabel. Se(Ueix el. meul con. 
lell. i no Ie'n penediràs. 

-El que jo l'e.timol Es que jo no puc viure 
lenae elll 
-I bé dona, i aix~ qu~ té que veure, No et dic 

pa. que hi renyeixis. Jo únicament et dic que no 
faci. Mstinea, Que et c .. il tan aviat com pUlul. 
amb un home del teu bra,. i si e.times en Rafelet, 
aquest simpi.tic futbolista, crec que. tot plelat el 
pot conjuminar. 

No ~. ne,aran que les ci~ncies av&.ncen que h 
una barbaritat, perq'l1~ .¡xl! que els acabem d'ex. 
plicar, Es d,uroument hi.t~dc:, 

F. i K, M~ta 

CUAN ELLA HO DIU ... 

L A Roseta havia e.tat manicur., i tot ado· 
baut maDl, va pe.car un .enyor de preu que 

I. té com una reinett, 
Aquest dia la xicota l'estava lent la seva toilet. 

te i ell li dlCUé amb IlJIes de complaure.la: 
-No d perqu~ tbu de fer tu mateixa 1. mani. 



• 

¡cura I Trobo que tambl podries fer-ne venir una. mEs. ja ea deia li era milionari. De mica en mica 
i no t'hauri .. d'amoinar t&D..M havia anat -eatenent el necoci i del ral per dato, ha

-1 cal - exclami ella _ de cap de les mane- via p .... t a la compra de mobles antic_, de.pr~. a 
rea' la hipoteca, i ara UI conseller de q¡¡,ui tot. da 

-.Per6 per qui? banca de Barcelona, pere) no l'havia PQll1t treure 
-Perquè totca són UDes. .. brutes I del tot Ja pa •• i6 del "ral per duro" i aleua tenia 
Ja podeu compendrc que no va dir brutes, pre- una bona clientela que no .'atrc.ia a acomiadar. 

cisament. i quan cu. ho diu que totcs ho s6n, ac- - Pobretal, - dei. ell ple de bonbomiL - Com 
nyal que ho I.p. ,'ho f.rien per morir_se de ,ana aclUc mil - l 

P. Xqrosu. rhome el. ajudava a ben morir. 
Entre el, clienta ,rossol del senyor Pepet, l'hi 

comptava la Icnyora barones .. de Conflorit, una 
EXCLAMA CIO SUPREMA tardoral saboroll. com un prèasec luc6s, que mol-

tu veradu havia fet ballar el cap i riravoltar les 

Q 
pupil.1u del senyor Pepet, aClueUe. pupil.Ie. leve. 

U:a1:7a, t~~~:ír:=PI~n!::edeb;.!;~ ::~: ~:e c:::e:~~ef~!~e;sli::~~:!~so, en la ncrror de 

ba~ell, ~e :re,rrusa, o de la Prança Xiea Cluc li pa· De mica. en mie .. la .enyora baronessa havia 

!U"I. e!a~~~a\ I~er:~n~n tant, trobem que Es la con anat deixant ~ le~ urpe. del aenyor Pepet tot el 

I que ~i aquelta noia és ard~nta i bellu¡adi .... :;t
U 

i ~:~::o:~: !:~i: tr;:i:"u:ly:;::e~~ei co:~:~ 
."ent,encul ~b un jove elerant I de mancru luaus Ell apreuva, apretava aense pietat perquè ~'hav¡. 
I. an.toer~hq~e •• no cns Delaran que no tl re~ forjat una idea diab3lica: empobrir-la primer, per 
d u:traonhnan. N.oultres .• 611. molt enraonat. I oferir-li duprb tot el que ti.n¡ués, a canvi, na

en~e:~r::'er.:c:~:I::; ~u:::~~ca~e u~CScacsos':m un tura1mCllt:
d
de que ella li donh una cosa de la qual 

cabli d'una noia proterida i un jove arnant de cra polSel ora. 
cor. U n dia, ja a lel acaballes de l'opulència, la ha-

Ella b de le. que mai no en tenen prou. Quan rone .... l'envi. a bUlcar i li propos.à la venda del 
comença una converA, .'elti hores i mis hores par_ seu valu61 mobiliari. ~JI ve~l l'ocasi6 pr.opkia de 
lant fins a deiur el seu conversador que no hi ha declarar-se. però no a atrevia. Era tan Imponent., 
per on qafar-Io. tan majeltuosa la .enyora baronessa...1 

Darrerament. en el cinc, va conèixer un ;ovin_ --A aobre aque.ta taula, quan hi pour., s.enyor 
cel i aviat van citar enteso .. En lortir del cinc Pepet? 
van arafar un taxi i cap a casa d'cUa falta rent -Sobre aquesta taula ... trenta durotL ... 

La con ver .. va ~omençar molt &¡Tadou. Per~ =~ lobr~ ~~uel~a calabera? 
ella no acabava mAl de zerrar, i com que el xicot olem nhl lelz~ta? 
era pundonor61, leruia el dialel" lense defallir, Pe- -1 lobre aquelt Iht? 
r~ tan va inli.tir ella en voler éSler la darrera de El lenyor Pepet re.pirà en oir la temptador. 
parlar, que el pobre xicot, veient.se ja venÇ'l1t, ez- oferta, No esperava paa rel mis que aquelta pre
daml amb veritable fervor: runta, J Cluasi entrebancant'le de paraules respon-

-Senyor, feu el miracle de fer venir el .enyor lul rient maliciosamenf: 
de Manresa i que enl sorprenlui, per evitar-me un -Ah, aenyora baronessa, lobre del llit li posarl 
paper ridlcoll el que vOltè vullUi! 

K. BrC't. No era tonta l'opulenta lenyora. Rumi.¡' un mo-
ment i senle haver dit ni una IOla xifra, relpon
eul: 

PRESTEC SENSE JNTERE$ -Fet, lenyor Pepet, però consti que aquesta 
tranucci6 la podIem haver fet .un xic abans i no 
bauria haeut de passar tantet en¡-6niea. 

E
L senyor Pepet vivia en un carreró eltret i Do. ~e~o. desprú el .enyor Pepet era bar6 de 
humit, on exercia Ja noble profelli6 de "ral Conf1or~t I la .enyora baronesa una. de les fortunes 

per duro". Havia començat el neroci amb un cen. mb sòhde. de Barcelona. 

teuar de durots arreconat. durant deu anYI de tre-
balls forçat. a cau. del leu mestre CI1 l'art de dei- S.ra Trust. 
::~.diner. al pròxim i quedar_se amb els de tot- _______ . _______ _ 

Cinc any. més tard, tots els que el coneizien el Conte premiat en el n6mero punt: 
feien home d'un bou "reeouet" i al cap de deu any. UN DETECTIU AL CEL 



-..4 mi, qu~ no ~m vinguin amb romanços: ~l 
jnzband té IIns instrum~nts més evocadors qlle 
les orquestes amigues: 

SENTIMENTALISME 

L A Maneleta i en Fernandet acaben de ca
sar-se. Per celebrar aital acontei.z:ement 
a'ha organitzat un gran dinar al Ritz. La 

festa està en el seu ple. La joventut balla i es 
diverteix. La M'aneleta i en Fernandet estàn en 
un recó muts j quiets com si no fossin de la 
colla. De tant en tant es miren d'esquitllentes i 
es tornen vermells, perquè tots dos pensen el 
mateix. 

De sobte ell, apropant-se a la Maneleta li mor
mola a cau d'orella: 

-Que no em dius res, rei.neta? Digue'm co
ses dolces. ben tendres, ben sentimentals i ben 
~tique., angdet meu. 

l ella, ofegant un soapir i com si completb 
un pensament Que li balla per el cervellet. re .... 
pón: 

-Ai. si I ... Anem-ae'n cap al llit? 
GuiJJem d~ Press.. 

LA 1lJ1ES - 13 

LES DONES PRACTIQUES 

E
N aquest m6n s'ha d'aprofitar tot per anar 

fent la viu viu. Al menys la Riteta era 
d'aquest parer i mai no deixava de posar

lo a la pràctica. 
Aquest dia va anar a Correus a certificar una 

carta y l'oficial en fer el registre, li demanà: 
-Qui fa la remesa? 
-Ri teta Bonjoc - responguE ella. 
-Es vostè mateixa? 
-Sí, senyor. 
-On viu? 
-Universitat. 188. tercer, segona. Hi sóc ca-

da dia de cinc a set i si truca discretament tres 
copets. el vindrE a obrir jo mateixa. 

Ja veuen que la Riteta ni certificant cartea 
perdia el temps. 

K. K. Huet 

-Sembla impossible L/uis! Mai hauria dit que
vostè los un xicot tan atlètic! 

-S6c client di! rErotyI, senyoreta. 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPELEItA DE CEGAMA" 
___ representant a Barc.,,;:'ona: - __ 

ESTAT ESPf.~IALMENT FABRICAT PER- TOMAS RIBALTA - Val.ncia, 316 _ 
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¡.al..l.ven méa clllera que un terra .. 
aenc en dissabte de ,rimè¡ia, 

Però ell temps d'lIqueltes coses 
estan avui ben pasuts, 
i sola podem recreilr-noS 
amb el joc deia disbarata, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

RETALLEM de "El Diluvio": 

L·~aLTc~~r~c:~.c. ~:rce~cn~~:rmoa\-d;:~::ita \c~a~í~I.~:~t:c~';la~i~. po. 
"Ba-ta-clan". Feien un vodevil en 
\In acte que duia per titol "La pipa 
de la Pu". NouJtrClI, que de jo. 
venets licitem lea Ivcnturea d'cn 
BMÍllo Bill, en. varem creure al 
principi que CI tractava del "ca10u

"Se nOI pide llamemos la aten
ción del público lobre Iai hazañal 
de un jove~uelo de aspecto ele_ 
¡ante que, aprovechando la a,lome_ 
raci6n de gente y la natural con
fiann de 10$ transeuntes, se dedica 
a cortar los trajes, prcferentemente 
IOl de mujeres. 

Un altre dia que torni, 
o una nit, perquè h i¡u.l, 
li diré si em la l'obsequi 
de fer·me veure el Canat. 

met" del, pell..rojcl, ¡>erb, després. EL CONSEJERO DEL AMOR 
varem veure que no, que CI tracta· 

linoramoa la finalidad de SUI ina
tintos; pero, scan 101 que fueren, 
UamamOI la atención de IOl cwda
danos para que estEn alerta contra 
e.e mozalbete." 

;~/'~~:'it~~: :oc":c::t:r!!: ~e ~:~ SA~!~tc:~ t~~~~~t;~:cc~r J:~~:~ 
clar. baod, actor de cinc i ... idu conco_ 

No trobem la cosa estranya 
i ,upolem, pels detalls, 

Poerb • la ¡cnt va fer ¡ràcia rrent • Iea tertúlicl de matinada del 
ci vodevil en qüestió, "~unch Bar", Donc~ ara é. al Br._ 

que deu ésser aquest xicot 
molt aficionat als talls. 

on sortien uou! nenCI sll, on CI luanya d .Ub m6. bé la EL CONSEJERO DEL AM 
d'aquelles que Deu n'hi do. ~::'b:'l~l P;~~ttdC:, ~rr.r!:D t~:!~ OR 

EL CONSEJERO DEL AMOR :o~~~ t~~sJ~~e:::-rr::il:~y::n~:: A:i~::o~~inb:':~':: p;:a;::y;;:= 
s6n ,airebé tan caies com les bar· tes, sin6 per masclea, sota la direc. 
celonines. ci6 de l'ex cllmpi6 en Frank Pui, 

A r=;::~:da 0;\1;11 a p~~~o::, ~: Celebrem que el ¡ran Planetes 
tin¡ui aquelts h:ita tan ¡rans. 
pui, El lCicot sbo mereilC 
per lo eixerit i trempat. 

Ho lentim per les llicotel. 
que es deuran emocionar, 
veient la musculatUT& 
dels que surtin a lluitar. 

adopt¡¡t la moda. que aqut ja havien 
adoptat els empreaaaris de CUrtes 
de braus, de fer les presentacions 
de lea noves companyies als critica, 
oblequiant-Ios amb un lpet de cinc EL CONSEJERO DEL AMOR 
.naps. EL CONSEJERO DEL A...M.O,a 

Aqu( també. 
Aqu( t'estan amoinant lis lehna

nes abanl, amb ¡azetilles luplica
des i ve el dia de. la estrena i aem
pre. dona la casualitat de què sban 
oblidat d'enviar_te el palle, 

Però aqueat escudeU.ire. 
que per roman!jOI no està, 
lla lenyor d'aquesta mena 
fa temps que els té ben cliSlatl! 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

A rf;:!6s~~e~e~i~::~:e·c~:~~~t,af~i DI'~~.:t~e ~a!r:'~,s e~~~;n::t~~~r·u:; 
va debutar un quadre flamenc inte_ obra tltolada Las mu]erel de la 
,rat pel "Palanca" de Marxena, el vida", a I~ q~e ha .posat mCisica el 
preco!j artista Ramfre.z Heredia j el popularl~slm I acreditat cupleter sc
tocador de ,uitarra Antoni Para6n, nyor Qu~r6s. que, seions lel nostrca 
Això del fara6n ens va fer pensar no~ea, hi ha compost númeroa molt 
en aquells ditxosol temps que ja CAlOI, 
han passat i no tornaran, com les NOlaltre .. que som amics 
orenetes d'en Campoamor, en qu¡ ela íntims del senyor Quir6., 
croupien vestien com ela senyon i desitjem que amh aqueata obra, 

hi tin¡ui un bit ben rroa. 

. EL CONSEJERO DEL AMOR AL "Pompeya" hi ha debutat una EP!... EP! ... No ho dubteu nI an 

no;i~:~a a~~:~~ ::~qu:a~~:a' q~: ::u~~.e~:p~:rbo~nf:v:t~n;:hi::~~~~: AL "Ro)'~1 Concert" hi hem viat 
nosaltres hem estat a Parrs, com ela Per bons pblvon de matar cabrea: . a una xIcota que es nomena Pa: 
intelectuals de I darrera fomada LA MUNDIAL. - ESPALTER, G q.l:lIl.111 ~ran~oa. Ea molt bufona I 
coneixem el fam:s c:abarer del ma: slmJ)l,hca, I de bona ia~a r~rlem 
teia nom on un born es diverteia ~lAMUNO.I .. Al NOTA am\~Ua un c~p de cap I un Inter. 

:;::u~~~ Úelint una novel.la per en- _.<-' Se serveixen co- camp~i;o:::r~eia l'altre dia, 

Tornant a l'esmentada .icat&, di- mandea per cor- Im andaluç al "Royal", 

~~~s:d~raéJi j~::n:~a~:~~x bb~~ab~ _ reu, amb tota ~:t~~¡~a~~~~5:1~" Francos 
una columna d'eUo,is en el nOltre ,.,.I<t~ _[!$I¡; ~JOI. discreció L'afarta pobre.~. 



~ 
-lA MA5tOTAO, MAlSON MEUBLE Mnd'Or Meubléa 
@¡Idet1irddasol,.la1/tlld4 (VERDURA) (VERDURA) 

detpre5/JiqtellJljUtJdeliJs¡nj. c..... de Bor'-" 27 P ..... d. Son ... Mad...,.... 6 
lkrJ nwyUt1.~ riVal: T.&.t::-;;;; _ A. .1 "o.~:~: T4:~~ ........ 
l'RCNEUi.fS.,. US COIfVEJaIfU G.r.D comoditat _ Saletel de bany _ Telèfon pri.at 

~rtATA{ABRfS 50 C!l@PSA Ventiladon elèctrics _ Habitacions a 5 ptes. 

:t I.SANRMóN.I-BARCEIDIlA R_ .... b..,. .... - SARNA U NA REVOLUCIÓN ~IENTIFICA 
¿Quiere usted aJcanzar éxito en todas sus empresas? 

....... ~~!:.:::.~b ~a~~lr:;,,~lao~;; El tal.im.lro 
S U L F U RET O y ellti le diré. el momento oportunQ en que podré. ejercer Influencia 
e A 8 ALL E R O l'obre ~us lemejllnte" Y la oculón mal propicia para dominar el 

Comte de .' AMJt, 88 élCito en 8UI empresas. Predo_ 5 peser.1 
i centre. d'e.peeífiQ .eGld •• a: J. S4DJlCO, editor, •• u de h. Pedret • 
8arceloa. DARCELvNA 

........... mm.a&b~ .... ~ .. ~?FP~m~ .. ~~~ .. ~&_.aE~~ .. ~B 

Prou angúnies!! 
1991 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ra~idesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1.8 



L·~xctJrsionist.: - Em fa por qUI! s'acost. un. turbomd.; ho veig tot molt ne6r~1 
El pill~s: - Ja ho pot ~n dir, jll, s~nyor~t! 
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