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—Vaja, >t sembla que hi ha dret a que una noia com Jo es auedl per AQUEST NÚMERO HA 
vestir sants? ESTAT VISAT PER LA 

—Naturalment, a tu t'agradaria més despullar dimonis! 
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LA COLUMNA DE SOCORRO 

0 EL MAYOR MONSTRUO LOS CELOS 

La heroína de la presente 
historia, más verídica que 
una información de la Uni
ted Press, se llamaba Socorro 
Siva y era más celosa que un 
empleado de Aduanas (que 
es lo más celoso que darse 
pueda). Estaba casada con 
don Castor Nadado, fabri
cante de pimientas en lata y 
socio del Ateneo. A propó
sito: ¿cuál es el gas que pro
duce menos luz? El gas-zapo, 
¿Y cuál es el can de las niñas 
inocentes? El can-dor. ¿Y los 
barcas más pobres? I,os ba
landros, que siempre están 
a dos velas. 

¿Cuál es el colmo de un te
legrafista? Estarse ahogando 
y no tener nadie que le eche 
un cable. ¿Y el de un médi
co? Curar un jamón. ¿Y el 
de la paciencia? Aguantar un 
discurso de Melquíades. Bue
no, esto no es un colmo, pero 
es una verdad más maride 
que la cabeza de Pich. ¿Que 
no hablo más de Socorro? 
Tampoco se habla ya del de
creto sensacional, y todos 
tan conformes. 

Bueno, pues, Socorro, ade
más de celosa, era más ca
prichosa que una cabra sil
vestre. ¡Eh, qué comparación 
más poética! Ahora viene lo 
bueno. ¿A que no caéis por 
qué han destituido al jefe de 
la guardia urbana do Ma
drid? Porque era un Cama
rero que no servia. No lo 
vayáis ahora a contar como 
vuestro, que yo me lo he 
apropiado de un picador de 
toros que se llama Celedonio 
Tosté, El Formalilo. Yo no 
sé si le conocéis, pero cuando 
pica, lo hace tan bien que le 
viene a mío agua a la boca. 
¡Hay que ver lo que pica 
Tosté! 

Es claro que ahora diréis 
vosotros: ¿Y el cuento? Es
peraos, que cuando ya os 
hayáis desmayado de tanto 
oir chistes malos os llevare 
al lugar del suceso, 
la casa de Socorro, en cuyo 

benéfico establecimiento 
disimulad, que ron ,-..n de l.i 
casa de Socorro y el lugar del 
suceso pensaba que estaba 
escribiendo un atropello para 
El Eco de la Selva, rotativo 
de vía estrecha que aparece
rá diariamente cada día que 
haya sopa, en cuaniocsto.se  
remedie -sedesarroHaloinás 
importante de esta historia. 

Ya estamos en la casa de 
Socorro. Encima rio una 
milla — porque en todas las 
casas de Socorro hay una ca 
milla — dormita la tierna 
Lolin, una hija de los cónyu
ges. Esta camilla, como ha
bréis adivinado, es una cama 
pequeña, de latón, con un 
"~" >quitcro. ¿El colmo de un 

jileño? Tener la voz ar
gentina. Socorro está muy 

Sada, Por la mañana, 
) la limpieza del sa

lón, ha encontrado debajo de 
columna de mayólica 
cartita dirigida a su 

marido, que dice asi: 
«Querido Castor: He arre

glado el asunto de Lula por 
cien pesetas. Llegará maña
na a las siete. Tu afectísimo 

igo, León Hiño.* 
-¡Ahí ¡El infame!—excla-
Socorro.—¡Mi marido me 

engaña! ¡Sinvergüenza! ¡Mal 
padre! 

Y en este momento apare-
don Castor Nudado con 
i linda perrita faldera. 
— Mira, Socorro, qué trai-
... Hacía días que me ha

bías pedirlo que te comprara 
una perrita... Aquí la tienes. 
Veinte duros me ha costado, 
bien enseñarla. ¡Lulúl ¡J.ulúl 
¡No saltes tanto, que me 
mancharás! 

Y ya tienen ustedes ex
plicado lo de la columna de 

«tro. ¡Ahí Antes de que 
me olvide. ¿El colmo de 
farmacéutico? Tener una 
ora sosa y potasa que le 
¿a tragar mucha quina. 

Recaditos a la Amaya, el 
tormento de Alda/.. 

RUFASTA 

La manga de Riego 

A don Juan Riego, acre
ditado fabricante de cara
melos de la calle de Sacude-
sacos, le robaron ayer una 
manga de la americana que 

señora le había descosido 
i aquel cariño para 

b i arle el forro. 

Alarma y Carreras 

Dos sujetos llamados Fe
lipe Alarma y Manuel Ca
rreras priniii!vieron anoche 

[. .«n fenomenal escándalo en 
un bar de la calle de San Pa
blo, discutiendo si Paco Mo-

1 rano lo hace mejor que Pepe 
Marqués y si Victoriano Be
nedicto tiene derecho a que 
se le llame slíl Lope de Vega 
del siglo xx». 

La oportuna intervención 
de un emboscado municipal, 
que ahora hace de urbano, 
evitó que la cosa pasara a 
mayores. 

ANUNCIOS 

V E N T A S 

Vendo barata una sorjija 
de diamantes que eran de-
amantes de una tía. lie un.i 
hermana de mi madre que 
murió en estado de santidad. 
Dirigirse calle del Aceite, uú-

> 236. 

MARCOS 

COJxONAS 
mortuorias para los que «c suíd-
den por haber comprado moiieda 
extranjera 

Se Venden a precios 
económicos 

Notas de Sociedad 
Cambio de aires 

Por no probarles los aires 
locales, han salido a vera
near instalándose en la her
mosa granja tl,a .Modelo», 
1 - ex-íilcaldes, ex-secreta-

y ex-concejales de va
rias poblaciones españolas. 

Natalicio 

ix una distracción en las 
labores propias de , 
lia. dado a luz mi robusto 
infante la bellísima señori
ta Conchita la Cubana, edu-
canda de la acreditadísima 
Ar.a.di Tilia que en nuestra 
eindüd tiene establecida do
ña Paulíta Pamias. 

Con tan fausto motivo 
están organizando grandes 
festejos para el bautizo, ha
biéndose ofrecido una grati
ficación a la persona que pre
sente el papá de la criatura, 
pues resulta que se ha extra
viado. GOEY 

Correspondencia particular 
de"«La" Retaguardia* 

Aki Lino.-—No, señor: Vi
tivinícola no tiene nada que 
ver cou Vitigudino. 

Romántica.—No, señorita: 
Rufasta es completamente 
honesto y no admite nada 
más que con la propia. 

Una cinematografista.-—La 
película por que nos pregun
ta se representa cada noche 
en todos los hoteles amue
blados de Barcelona. 

Erudito.—Escandinavo es 

Ealabra que quiere decir 
re del Norte y su origen 

se remonta al siglo su. Cuen
tan que un hombre llamado 
Julio Nabo, llegó una noche 
a una posada propiedad de 
un italiano, acompañado de 
—i perrito danés- Un pasaje-

, al ver el perro preguntó: 
¿De quién es este animal 

tan hermoso? Y el posadero 
respondió: Es can di nabo. 
Y ahí tiene usted como a un 
danés lo llamaron una vez 
sueco. 

http://cuaniocsto.se


Barcelona, 1 novembre de 1923 

• Flwi , M, I." • TíL «SÓ ¿ 

FRUITA 
DEL 

TEMPS 
Rivalitats de l'oflcl 

Al carrer de l'Unió, al costat de la font, la porta 
vidriada d 'una escaleta d'aquelles que condueixen 
a una mena de xalet-refugi del corrido que no té 
senyora, indica l'emplaçament d'un establiment ga
lant, obert, com les farmàcies, ni t i dia. Allí, una 

^nat rona cubana, morena i sensual, regenta l'in
dústria com podria estar al cuidado d'una vaqueria, 
d'un betes i fils o d'uu estanc. 

Mamà M.rc.d.s, com l'anomenem nosaltres en 
l'intimitat, t é l'orgull de la professió. Aquest orgull 
fou palesat no fa gaire temps en el silenci recollit 
del menjador, mentre una noia feia ganxet, una 
altra llegia el Nuevo Mundo i dues viciosetes s'en
tretenien en fer-se petons i pessigollejar-se mú
tuament . 

Feia pocs dies que una esquadra anglesa havia 
visitat el nostre port. Com és natural, l 'indústria 
de l'amor, una indústria que consisteix en treba
llar amb el va-i-ve del teler català, assoli, durant 
l 'estada dels Jims i dels Johns, una esplèndides 
sols comparable a la dels fabricants de Terrassa 
durant la guerra. 1 les respectives mestresses, sa

tisfetes, contaven a qui volia seutír-les l'intensi
ficació de producció que les nenes havien t ingut 
de realitzar per a contentar a tothom i no fer es
perar gaire. 

Això es comentava al menjador, presidit per 
Mamà M.rc.d.s, que escoltava les converses sense 
dir mot. Mes quan ja cadascú havia dit la seva, 
ella, l 'experta mestressa, cregué necessari fer una 
aclaració final per demostrar un cop més el crèdit 
de la seva indústria. 

— SÍ, si, diguin el que vulguin les altres, però 
vostè que és periodista pot posar a I*A Tunis que 
aquí va venir l'Ümiíattl 

I ens mostrà, plena de satisfacció, una lletra de 
regraciaments que, abans de sortir l'esquadra, H 
havia remès, en un castellà quasi correcte, el como-
dor, encantat de Barcelona, arxiu de la cortesia i 
de les noies eomplacents. 

La còmoda professió 

Quan l'An.f.s R..r. no feia encara d'home seri — 
i d'això han passat ja bastants anys —, una ni t 
acabà una de les seves peculiars juergas anant a 
parar, amb tres o quatre companys més, a la Dele
gació de les Dressanes. 

— A veure — digué el comissari —. Vingui, que 
prestarà declaració. Com se diu vostè? 

— An.f.s R..r. 
— Edat? 
— Vint-i-doa anys. 
— Estat? 
— Solter. 
— Professió? 
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taessència de la literatura alegre i refinada d 
rcix. «Color, pierde...» Es en aquests termes que la 
ploma d'un estimat i respectat company comença 
l'article d'acomiadament. Color, com Carnaval, 
desapareix, encara que aparentment per dues cau
ses ben distintes, per una sola raó: perquè era una 
revista europea. I és llàstima que els Pirineus, com 
una muralla de la Xina, ens barrin encara el. pas 
en aquest gènere de literatura, que nosaltres de
sitjaríem veure arrelar i que no tots els paladars 
saben degustar. I sempre es lamentable quería 
copa d'aiguardent venci el vaset menut i flairant 
del coctel... 

L ' H O R T O I Á DE SANT B O I 

—<Ju6 vol per postres el senyoret: una poma, una to
ronja, una...? 

—Mira, Ramoneta, porta el que vulguis, mentre no 
sigui aquell plátano que la quince dies que tens a la 
cuina. 

En R..r. es quadrà com pogué, amb la turca que 
portava, i, tot seriós, respongué: 

— Tinc un pare que té molts diners. 

L'influència de la literatura 

Hi han senyors que quan van a visitar una se
nyora de preu es fan tocar u n disc de gramòfon, 
altres que li pregunten d'on és Í quan va néixer, 
altres quant temps fa que fa allò, altres, finalment, 
que acostumen ésser els més austers, es complauen 
en escoltar amb tots els pels i senyals l'història 
de la seva primera caiguda. 

D'aquests es el senyor J..n.., financier i conse
ller de varies mestresses de Barcelona. Una nit 
conegué al recó dels sospirs una xicota sencilleta, 
modesta, a penes pintada i amb una cara de fava 
que entendriria el cor d'un pistoler. 

— I com és que tu , que sembles tan bona, et vas 
llençar al camí de la perdició? 

La xicota, que s'estava despullant, maquinal
ment, amb l'aire d'avorriment característic en 
aquesta mena de dones, li respongué amb tota la 
naturalitat: 

— Perquè vaig estar dos anys llegint La Novela 

Corta-

ha mort de «Color» 

Cercant pfs 

L'ENRIQUETA, que acabava de convenir amb 
en Ricard u n amistançament a raó de vui
tanta naps al mes, cercava pis. Un piset 

discret, que no hi hagués més que una porta a 
cada replà, per evitar xafardeixos, que tingués u n a 
escala u n xic fosca, per a que els veïns no es fi
xessin amb les visites, i sense portera, sempre mo
lestosa. 

Al carrer den Casanova, per fi, descobrí, des
prés de tres setmanes de gestions, un segon pis 
per vint-i-vurt duros. 

— Quines condicions? — interrogà l 'Enriqueta 
al procurador. 

— J a veurà. Tres mesos de dipòsit.. 
— Està bé. 
— Pagament per trimestres avençats... 
— No hi ha cap inconvenient. 
— Sense dret a rellogar... 
— No hi fa res. 
— Ah! I l'amo no vol criatures. 
— Escolti — digué allavoTs la xicota.—-Així, 

deu haver-hi aigua calenta to ta la nit? 

Ha mort Color. L'alcali de la galantería, laquin- E Ï B ELADA 
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Croquis de ciutat 
El pot de confitura 

ERA rossa, flexible, enjogassada i bellugadissa 
com un camp de blat. Havia complert els 
disset anys i en el cascabelleig del seu viure, 

turbulent i prematur, havia conegut els més abs-
condits viaranys de l'amor, però els seus ulls blaus, 
serens i tranquils com una nit de lluna, la tornaven 
innocent com un infantó. 

Es deia Carmeta i tenia unes galtones terses i 
vermelles com les pomes camosines. 

El seu vell, el comte de Bellesguard, la cuidava 
com una nineta. E l pis que li havia posat no era 
u n pis, era un estotx rodejat de jardins al mig 
dels quals s'amagava vergonyosa la gabieta on 
tenía empresonat l'alegre i bellugadiç ocellet-
Les habitacions eren totes de tons blaucel i rosa Í 
damunt d'ells la carn divina de la petita Carmeta, 
de l'encisador bibelot, prenia caients de bombó, de 
confitura dolça, de melrosada i la seva cabellera, 
desbordada en una boja cascata, semblava tal
ment de cabell d'àngel. 

E l vell comte, j a vençut en Ics batalles de 
l'amor, perdut el noble gest del home-gall, havia 
t robat la seva dolcissima lleminadura en la Car
meta, i n 'estava gelós, més que gelós, enfollit del 
seu petit tresor. 

Un dia la bella nineta demanà una pianola al 
seu protector. 

Desig insinuat, il·lusió acomplida. 
A l 'endemà comparagué davant del xalet u n 

camió feixuc portant la pianola desitjada. 
Cinc homes ferrenys, cinc bastaixos ciclòpics, 

traslladaren l 'instrument. 
Com qui alça un secall el portaren al salonet i el 

col·locaren sense amoinar-s'hi gaire. E l deixaren 
com qui deixa una cadira auxiliar al mig d'un 
passadis: si a n'algú li fa nosa, ja la treurà. 

— Ai! — va dir la Carmeta entrant al saló quan 
ja els homes donaven la feina per llesta —. No 
m'agrada a n'aquí. 

— Doncs, on la volia? 
— No sél Potser a n'aquell reco. 
E l que semblava l'encarregat arronsà les enor

mes espatlles malagradós, com volent dir: «Ui, que 
està carregada d'orgues aquesta mossa!» i després, 
adreçant-se a n'els seus homes, els digué; 

— Aneu a carregar al magatzem per l'últim volt. 
S'ha de portar a Mallorca, 3G4- Allà em trobareu. 
Afanyeu-vos. 

Tragué u n caliquenyo, l'encengué, s'apretà la 
faixa, s'arreglà els pantalons que li penjaven bal
ders entre cames i amb un xic de malhumor bot
zinà: 

— Vostè dirà, noia. 
— Faci el favor. El vull a n'aquí, sab?, fent 

«peudant» amb l'armari... 

— Fent què diu? 
— Pendant. Vull dir, fent joc amb aquest ar

mari mirall, sab? 
El «Sebi» es quedà mirant el mirall com si estés 

veient visions. Semblava un ensa. 
La Carmeta, sense dar-s'en compte, al senyalar 

el moble havia deixat caure el seu flongíssim kimo
no i el sedós salt de llit, al mig partir-se pel seu 
centre, deixava entreveure quasi nua l'esbelta fi
gura del bibelot d'amor, que es reflectia hermosa-
rnent dins dd mirall com una estàtua de carn. 

— Posant4o així, sab?, farà molt... 
La Carmeta es quedà erta. Les paraules se l i 

lligaren a la gola i les seves galtetes s'enrogireu 
com dugués cireres de pastor. 

— Ai! Dispensi — féu to ta melindrosa i recu-
llint-se el kimono per la cintura —- Com que estava 
t irada al llit quan vostès han arribat! 

El «Sebi» semblava entontit. Palplantat corn una 
creu de terme, no atinava a contestar. La seva 
figurahercúlia, sapada, armònicament voluminosa, 
contrastava amb els tons suaus i el moblatge gràcil 
i refinat del salonet. 

La Carmeta hagué esment desseguida de la si
tuació anguniosa d'aquell homenàs que per mo
ments anava perdent l 'acritud de geste i devenía 
atreient, simpàtic, i s'el mirà fit a fit amb els seus 
ulls blaus, amples, clars, subjugadors... 

Una idea diabòlica creuà cl seu cervellot de par
dal enjogassat i un foll desig de sentir-se cruixir 
entre els braços herculis d'aquell home l'esborronà 
de cap a peus. 

Després... 
Lo inevitable... I mentre lo inevitable i 

sumava en la qui t tut de la cambra... 
Uns passos suaus i lleugers cruixiren en el trespol. 

El comte acabava d'arribar. 
Ella sortí tota confosa i desordenada del tlonni-

tori, sense saber què fer ni què dir. 
El comte somrigué recelós i adoptant una acti

tud digna i despreciativa, es limità a mormolar: 
— Com totes! 
Desseguida, rígid, seri, silenciós, s'adreçà a l'al

cova i alçà recelós el cortinatge. Darrera la roba 
vellutada i groixuda apareguoren uns muscles pe-
sants, uns bíceps escandolosos, uns punys formi
dables, uns ulls penetrants, menaçadors... 

El vell pagano quedà lívid sense saber què dir, 
però sobtadament exclamà, somrient i adreçant-se 
a la Carmeta: 

— Creu, nena, que hauria di t que parlaves amb 
algú! — I sortí precipitadament del xalet. 

RII'ATX) A 
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Els talents incompresos 

S'HA parlat molt dels articles d'en Cullaré, de 
les informacions del Projeta Elias, de La 
Reina Inca i dels drames del senyor Tuyet; 

però nosaltres hem descobert un autor incomprès 
que si en lloc de fer de porter d 'un music-hall 
s'hagués fet soci de l'Ateneu, portés berret ample 
i xalin a i es fés amb els de la penya d'en Quimet 
Borralleres, hauria eclipsat a tots els asos del re
gocijo esmentats més amunt. 

Aquest senyor, que fa cuplets i és filosop, es 
diu Àngel Romeu i és porter del Concert Sevi
lla. — Jo — ens declarava en una recent interviu 
que tinguérem amb ell, — he fet un llibre tot sol: 
sense ortografia ni res per no enganyar a ningú. 
El tal llibre es titola Una de mis debilidades i 
és una cosa grossa, com to t lo que ell escriu. 

Vegi's, sinó, la mostra: 
Començament d'un cuplet ti tolat Aviadora: 

Aviadora, 
voy por el aire 
no tengo miedo 
de que me caigué (1). 

D'un cuplet ti tolat La deshonrada: 

Mi novio era cariñoso 
era alegría, placer y amor 
era tanto lo que nos quisimos 
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que por fin le rendí mi corazón 
lo mandaron para Melilla 
fné grande nuestra pena y dolor 
así que el entró en batalla 
que horror una bala lo mató 

A mi me llaman deshonrada 
la culpa no la longo vo 
la culpa la tiene el sino 
la guerra me lo mató 

Pobre sino! Morir a Melilla! 
També cultiva el senyor Romeu el genre sic 

líptic. O sinó, vegin; 

I,A PLAYA 

A la playa fl descansar 
con mi novio yo me fui 
haciéndome cosquillas 
sentada me quede 
no me dejaba quieta 
ño me dejaba en paz 
se puso de rodillas 
con una barbaridad 

I ' a ra! Qui devia ésser, aquesta barbaritat? 
Esperint-se perquè no s'ha acabat: 

Ardía mi cabeza 
y pensaba en gozar 
me tiró el de espaldas 
con mis ojos vi la mar (3) 
y que hermosa alegria (3) 
nos llenamos de besos 
de placer y excesos 
no me quiso levantar 

Resultó poca cosa (4) 
de la playa descansar 
quedamos éxtasiados 
de la extensión del mar (5) 
ahora no lo dejo 
se podría escapar (0) 
con el he de estar junta 
y con el me he de casar (71-

Aquest que segueix és digne d'una égloga de 
Virgili: 

DE VERANEO 

Oh, que hermoso dia aquel 
de veraneo una vez fui 
pero que bien estaba allí 

f sro que buen clima aquél 
abía una Alameda 

viñedos una pradera 
riachuelos una huerta 
un bosque estaba cerca (8). 

El gos. — Que mira aquest ximplet? Quen 
i n'aquesta senyora l'acompanyo Jo? 

¡1) No ens negaran que el consonant fa bonic. 
(2) I les estrelles. 
(31 E s veu q u e hi h a n alegries l letges. 
(41 E s veu q u e l a no i a en vol ia més, 
(5) E l devia t r o b a r mol t ample . 
(C) E l m a r ? I aral 
(7) Amb qui? Amb el mar? 
(8) Hi havia de tot, vaja. 
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Cantaba un ruiseñor 
mientras yo me adormecía 
y el cantaba sin parar 
tan hermosa melodía 
las niñas que van al campo 
por saber que son amores 
que miran los pajaritos 
que se unen enlosaos ues[l). 

Bonito fué el despertar 
ver oido el ruiseñor 
yo no hago más que pensar 
que bonito es el amor 
yo también me uniré 
si novio puedo encontrar 
y alti me lo llevaré 
conmigo a veranear (2). 

Entonces comprendí 
el bien que yo sentia 
todo era melodía 
de los pájaros de alli (3). 

. „ , „ , i J . Í C , a*tit/i —Tres dles'que dormo'a n 'aquesta fonda amb la porta de l'habitació oberta, 1 encara 
Aquest aej.füí jamo n ) fl s<ha- atrcvltra molestar-me^DecIdidament, cambiaré^-hotel, 

mereix punt i apart, fao-
bretot, el reirá: 

Yo tengo un gatita 
bonito y finito 
tocándole el pelitu 
levanta el r abito 
el es muy chiquitito 
le tengo mimadito 
blanquito y negrito (4) 
maula el pobrecito (5) 

REFRÁN 

Miau miau 
miau miau 
miau miau 
miau-

i>vanta su patitR 
es una monadita 
levanta su cabeza 
con recelo me mirt 
si cierra la pezuña 
el me suele arañar 
pero le doy un golpe 
V se pone a maular 

le miro' de reojo 
el baja su cabeza 
pero si me descuido 
por que ea casualidad 
no está la tajada 
7 le tengo que pegar £ 

6. —El 'sufrimiento más grande es el dolor de vien
tre, no circulando la comida. 

7,—Todos los seres que maman, mean; los que no 
maman, no mean, (Y el que no llora, no mama). 

8. — ¿Por qué mueren los seres? Porque son vivos. 

Després del que havem copiat, no dubtem que 
amb el temps el senyor Romeu es farà amic d'en 
Xenius i fins pot ésser sortirà retratat al Nuevo 
Mundo entre l 'autor del darrer crim i un estu
diante aventajado. 

F . AVALI, HARGA, 

jJel llibre abans esmentat són els següents pen
saments: 

1. —No se maree pensando en el pasado, sólo piense 
que el porvenir ed negro. 

2. — Cuando se llama a alguien, es que se necesita 
para algo. 

3. — ¿Cuál es la mujer que ha llegado a vieja y ha 
sido más buena durante la vida? 

La que ha hecho más favores y deja más retoños. 
4_ Recoja Usted siempre lo que den, que aumentará. 
5.—La necesidad que obliga a dejarlo todo, es el 

hacer de cuerpo. 

(1) Sempre és més bonic que veure dos gossos en
ganxats per la cua. 

(21 Ah, dolentotal 
¡3) Sí que li va costar enterar-se'n. 
(4) Com el paper de fumar, vaja, 
(5) Pobre bestial 

•> <• * 
No hi ha que tenir manies 

EL senyor Fidel tenia la mania d'ésser perio
dista. Havia col·laborat en cinquanta revis
tes i revísteles, sense aconseguir mai una 

plaça fixa en cap radacció. 
Mes un dia tingué la sort de què un article que 

havia enviat a La Voz de las Batuecas cridés l 'aten
ció del director del periòdic que, coneixedor dels 
seus desitjós, l'envià a buscar. 

— Miri — H digué. — El seu article sobre l'im-
becilitat dels supersticiosos m'ba agradat i vostè 
queda admès com a redactor. P o t venir des de 
demà. 

— Demà mateix? 
— Si, senyor... Es a dir, no, demà passat, que 

demà es dia tretze i això porta mala astrugancia... 

B. ALDUFA 
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-I "si arribes tard ;a Toflcina de l'Ajuntament, que et passarà? 
—Si^mira.^que d'áqul, endavant t'hauràs de pagar tu la modista. 

Ei cistell de la cigonya 

A Alemanya, per si vostès ho ignoren, les 
criatures no vénen de Parts. Tves criatures 
les du uña cigonya dintre un cistellet de 

mimbre i així ho expliquen els llibrets per a cria-
tures. 

Però, veu's aquí que un dia, la gentil Nora, 
una zamosa saxona de setze anys, rossa com un 
fil d'or i vermellcta com una cirera primerenca, 
educada en les normes més austeres i cu la com
plerta ignorància de lo que és allò de veure el món 
per un forat, se n'anà to ta seriosa a la seva marc, 
i li digué: 

— Escolta, mamà: és veritat que els nens petits 
els porta una cigonya dintre un cistellet? 

— Es clar, doaa! 
— Ah, està bé, està bé! 
Passaren uns quants dies, i, un matí, a l 'ai ïe-

car-se, la Nora tornà a preguntar a sa mare: 
— De debò les criatures vénen en un cistellet, 

penjat del béc d'una cigonya? 

— Si, dona! 
Tornaren a transcórrer uns dies més i altre cop 

la Nora demanà a l 'autora dels seus dies: 
— Però, de debò les cigonyes porten les criatu

res dintre un cistell? 
— Si, dona, sil Però, per què ho preguntes? 
— Per res, mamà, per res. 
I /endemà, la Nora tornà amb la mateixa can

tarella: 
— Estàs ben segura, mamà, que les criatures 

les porten les cigonyes dintre un cistell? 
— Es clar que sil Però, per què tanta insis

tència? 
— Per res, per res. Però, tu en tens la segure

t a t absoluta? 
— Ja ho crec! 
— Ah! Així estic tranquilal Quin pes m'he t re t 

de damuntl 
— Per què? 
— Perquè sí no fos veritat això que diuen, jo 

creuria que estic embaraçadal 

J. O T ELICK. 
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ABANS DE L'ENTRENAMENT 

— LI adverteixo, senyoreta, que per destre que jugui la raqueta, ]oll entro les pilotes. 
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W- *JH W- *JH 

^lfc'3 

I. -

—Lt agrada aquesta orquestra, marquesa? 
—SI, sobre tot es nota que el mestre ha de tenir una 

bAtuta mott ferma. 

Bl betes i fils galant 

—El seu marit, senyora, té molíem aIa;pessH al leler. 
—No m'en par II, doctor, que prou ho havia notat jo 

que tenia mala pessa. 

No hi havia dret 

PER si el compte de la modista erafmassafcar 
i per si li costava masses quartos, l 'Enric 
es va barallar amb la Lluíseta, la seva amiga 

del cor, amb la qui tingué una escena t an violenta 
que acabaren a bufa seca. 

Al cap de tres dies, el xicot s'ho pensà millor, 
tornà a casa d'ella i li demanà perdó donant-lí mil 
excuses; mes la noia es mostrà incommovible. 

L'entrevista durà llargues hores sense que l'En
ric conseguís el perdó desitjat, tenint que sortir 
després de molt enraonar amb la cua entre cames. 

— I doncs? — preguntà la minyona de la Llui
seta quan l 'Enríc fou fora, — Que no han fet les 
paus? 

— I ca! — respongué" la xamosa criatura. — 
Què volies? Que després d'aquelles bofetades en
cara parés les galtes? 

F. O. ROIAA'v . 

LA Mimí, una xicota d'aquellto -Je deixa'm en
cendre, entrà una tarda a fer compres'en 
una botiga de betes i fils acompanyada de 

sa respectable mamà, una senyora d'uns seixanta 
anys, morruda"com un empleat gandul i lletja com 
un pecat mortal. 

E l dependent, que era un xicot que volia pasar-se 
de galant amb la clientel.la, acollí a les clientes 
amb el somrís més amable del seu escollit repertori 
i començà a mostrar cintes, puntes i brodats. 

— Quan val el metre d'aquest entredós? — pre
guntà la Mimí. 

I el dependent, to t amable: 
— Per vostè, un petó. 
— Està bé — respongué la Mimi. — Posi m'en 

deu metres. 
I després, to t a resolta: 

Tx Cf\\ 
|- \ ml 

T̂ S m fi 

•ü 5P 
—SI vostè m'ho permetés, senyoreta, Jo l'ensenyaria de 

nadar. 
—Que en sab vostè? 
—No, però n'apendrlem tots dos. 
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ALVoLTANTi&& 
C E L B R A J E R M 

f ALERTA, MINYONS 

En nqueeta Secció h¡ publicarem tots els CONTES 
propi» d'ésser contats a leí velles xacrom de quinze 
aRY* per amunt que sens enviïn I que siguin dignes 
d'ésser coneguis pels barrflalre* lectars d» LA TUIES. 
D'aquests centes en premiarem un cada número amb 
la respectable quantitat de «deu peles*, cobrables en 
la nastra Administració o per giro postal als que vis
quin lora de Barcelona. Alerta, doncs, i apretar l'àpltt 

T o t « 6 » m w n e r e a 

Si al món hi ha un home presumit, aquest és en 
Miquel. Cada cop que el topes a la Rambla et 

conta una nova conquesta femenina. Això si, ell no 
s'hi posa per coses de poca importància; quan no és 
una duquesa, es una princesa rusa arruinada, o una 
primera actriu, o una ballerina de rango. 

Malgrat la seva reputació d'enredon, té l'habilitat 
de rodejar tot el que conta d'un ambient de realitat 

Ïue a vegades fa rodar el cap. Sab donar-hi color, 
escriu escenes amb els detalls més mínims, pinta de 

cap a peus tots els encisos, tots els posats, fins el ves-
tuari de les seves imaginàries conquestes, en un mot, 
conjumina tan bé que hi han cops que, si no fos ell, 
t'el creuries... 

Però 1"altre dia, en Miquel anava per la Rambla, 
de set a nou del vespre, amb una d'aquelles xicotes de 
deixa'm encendre. Alta, ben formada, riallera, gra
ciosa... EU, tot orgullós de poguer mostrar a la llum 
pública una peça de convicció de les seves proeses, ens 
saludà tot tivat, 

L'endemà el trobàrem. 
— Es a dir, doncs, Miquel, que aquella d'ahir 

també... 
— Si, home, sil Teix al cove! 
Ens separàrem d'ell, que tenia d'anar-la a buscar, 

t als pocs moments topàrem a un amic de la colla. 
— Tul No ho sabs? Diu que en Miquel s'entén amb 

aquella noia que acompanyava l'altre dia, 
L'amic, escípticamcíit, s'eus quedà mirant. 
— Si, home, sil — repetirem. — Diu que s'entén 

amb ella... 
— Ca, home, cal — respongué. — Sabs què és tot 

això? Molta llengua, vet aqui. 
BIT LLETA 

n a % 

T a n c a i · l n y o s a q u e « r a l . . . 

L 'EMSABETH està desesperada. El seu marit ha en
taulat demanda de divorci i està decidit a sa

crificar-ho tot fins aconseguir els seus intents. 
La iova i entremaliada casadera no està disposada 

aperdreclbenestaruiaterialquehalograt al costat del 
seu marit, i decideix fer una visita a l'advocat d'ell 
per a que d faci desistir de la seva radicalissima 
decissió. 

— Per Deu, don Albert, faci el que pugui per con-

— Sa inútil tot, senyora. 
— Però en què es funda per demanar la separació? 
L'advocat, de moment, quedà un xic perplexe; des

prés, arrossegant molt les paraules, s'atreví a mani
festar: 

— Ell apoia la demanda en el ca-rde-ter especial de 
vostè. 

— El meu caràcter? Això és una injustícia, una 
calúmnia infamel Precisament sóc la dona més ca-
rinyosa del món, o si no, pregunti-ho a tots els matei
xos amics del meu maritl 

K. BB1TÏ. 

E l c a n » a n c l 

D E I A quinze dies que el senyor Ramon, ex-eomer-
• ciant en farina lacteada, retirat dels negocis en 
acabar-se la guerra, s'havia casat, i ja el pes dels 
deures matrimonials el preocupava niés que els ven
ciments de fi de mes quan tenia negoci. 

I és que don Ramon tenia ja quaranta cinc anys i 
l'Agneta, la seva dolça costella — d'una dolçor que ja 
a ell li començava a resultar anpalagosa — en tenia 
només vint-i-tres i s'havia pres cl nou estat amb una 
empenta fogosa, davant la qual el pobre home veia, 
de tant en tant, estrellar-se les seves energies. 

Quan acabava de sopar, don Ramon es fumava 
un cigar i es posava a llegir La Veu. Començava pel 
fons, passava a Ics noves, als successos, als articles 
d'en Carner, es llegia cl fulletó, i finia pels anuncis, 
l'informació de Madrid i estranger i les esqueles mor
tuòries. 

Un vespre, quan l'home s'extasiava en la lectura 
d'un article d'eu Junoy (no el de la joventut eterna!, 
l'altre) entrà al menjador l'Agneta i tocant-lo suau
ment a l'espatlla li digué; 

— Ramonet: anem a dormir? 



I el bon home, alçant els seus ulls miops del full de 
paper blanc, respongué: 

— Es aviat, dona. A més, cm trobo encara massa HONAVHSSA 

L ' i n c o m o d a p o a l c l o 

F i e u - v o s d e l ' I n n o c è n c i a 

DINTÜI; la cambra de la núvia s'estaven acabant 
els preparatius: sols mancaven dues liores per 

a que la inà bondadosa del senyor rector beneis la 
solenmial nuió de la jteceneta, la pubilla del Mas de 
Dalt. amb el Tou, l'hereu de cal forner, un dels xicots 
més rics i ben plantats d'aquelles encontrades. 

— Quina sort que ha tingut la Mercè neta! —• excla
maven totes les seves amigues. — Perquè la veritat, 
de partits com el l'on no en corren pel poble. 

Sa mare, poc abans de dirigir-se I;L comitiva a l'es
glésia, cridà a la xicota i li digué, molt seriosament: 

—• Mira, filla meva, tu ignores encara lo que és el 
llaç del matrimoni, ignores els tràngols que passaràs 
aquesta nit, quan cl. quedaràs sola ami) el ieu marit... 
I/home, en aquests moments és una fera i no repara 
en la debilitat de la dona. La meva obligació és pre
venir-te perquè no t'espantis i procuris con tenir-lo... 
Tn ets una ¡(inocentona... Quan arribi aquell moment, 
fillcta, no t'esveris. Si la primera nit no pot ésser, ja 
serà l'endemà, i sinó l'altra... Mira, tou pare i jo vàrem 
estar quinze dics i, encara, sort vàrem tenir d'això... 

I mostrà a la Merceneta mi potet de cristall. 
— I què ÉS això, mamà? -• Lntorrogà La núvia. 
— Vaselina. Te la posaré a la maleta de viatge. 
La noia, tota decidida i quasi sease donar-se compte 

de lo que deia, respongué ràpidament: 

* 1 yyy 

Jp£ 

J~^p^=_^ ilí 
VNL 

UNA tarda es presentà a casa del doctor Matasans 
una xicota de viu! -i-d<v; anys. bonica com un sol, 

morena como el pa de crostes i mes apetitosa que un 
bífteck amb patates. 

— Deu lo guard, senyor doctor. Vinc a veure'l per
què fa dies que em trolxi malament, no tinc gana, em 
fluixcgen les cames, i fa dos mesos que els pintofs 
no han comparegut per casa, sab? 

— Que és casada vostè? 

— Que té algun amic? 
— I ara! Per qui rn'lia pres! 
El doctor Matasans l'examinà, la mirà, la tornà a 

mirar i li digué: 
— Doncs, vostè, senyoreta, està en estat interessant. 

No hi ha cap dubte! 
_—-Perú si no pot ésser' Escolti, senyor doctor: i 

això no es pot agafar per contagi, com una malaltia, 
a la comuna, per exemple? 

El doctor somrigué escèpticament: 
— Si, senyoreta, pot haver estat aixi, però molt 

incòmoda nien II 

D. IsKCAT 

fMo h o h a u r l n d l * n i n g ú 

EN Bernad, l'hereu dels senyors Romaguera, feia 
dies que anava a cal metge. Res, resultats d'una 

aventura amorosa que li havia deixat un mal record. 
l'c.rò cl xicot havia pogut amagar la •¡•miu a la seva 

família i deia que allò era de l'estómac. Passaren unes 
setmanes i quan la lacra ja fou curada, el galeno li 
féu pendre un depuratiu per acabar de destruir els 
gèrmens que haguessin quedat en la seva sang. 

A casa seva el tenien per un bou noi i no malieiaven 
d'ell. La seva germana, sobretot, cl tenia per un 
angelet. 

Una tarda van anar de visita uns parents, entro 
els que hi havia un senyor molt campetxà i aficionat 
a fer brómela. 

— I el noi, què fa? Com es troba de l'estòmac? 
— Si, miri. Pobre xicot, tan bona vida que porta 

i tan bon xicot que és, ara té de pendre un purificant, 
— Com? -digué el parent. — Ivs pur-i-fica? Sempre 

s'eu saben de noves en aquest ínOnl 

L. APORTA ASTORI 

—Veiitat que tinc els nervis molt alterats, doctor? 
—Moltissim; però li aconsello de consultar un es

pecialista un xic més jove que jo. 

Conte premiat del número passat: 

L ' a m o r l n t e l - l e c t u a l 
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Seguim suposant que en Cullaré és al Brusi. Vegi's 
lo que publicava en Ja seva edició de dimecres passat, 
a la secció de jutjats: 

«Para cazarle, un agente de la autoridad se fingió opo
sitor, presentándose al fatnoso que le exigió tantas pe
setas...! 

I dali amb el famosol Què es deuen pensar al Brusi 
que vol dir famoso? S¡ creuran que això ve de jaml 

D'un anunci de music-hall; 
«...reina de los cantos regionales.—Formidables ovaciones 
a la emperatriz de la rumba movida.» 

Això de la rumba movida ens ha tocat el corl * * • 
En un teatre del Paralel representaven l'altra nit una 

revista. Una de les figurantes que estava entre bastidors 
i que havia debutat aquell dia es dirigí a una tiple i li 
digué: 

— Escolti: que també sortim nosaltres a la patiosis} 
Fins 1'avisador va riure I 
D'EI Noti, sempre amb el debido respeta: ^ ^ L 
«El gobernador ha ordenado la incautación de dichas 

alubias, que han quedado depositadas en la misma fa
brica y ha impuesto al fabricante una multa de 5.000 pe
setas. 

Nos vemos privados de dar mas detalles a nuestros 
lectores, porque no hemos merecido del mencionado 
Círculo una invitación siquiera.» 

En què quedem? Era una fábrica o un Circo! d'ultra-
marins on hi havien mongetes? I des de quan per a pro
cedir a una incautado s'lian de circular invitacions?¿í^H 

D'un article de La Publicitat: 
«La llengua es mou en el temps, però també es mou i 

subsisteix en l'espai.» 
Y en alguns altres llocs, senyors'de VAcció Catalana. 

Unes ratlles més avall llegim: 
«EL DECRET SABLE.—EL PAGAMENT 

DEL IMPOSTOS» 
El decret-íotíí? Deu ésser el decreto sensacional. 

Diu Ei Dia Gráfico: 
«Ha sido nuevamente detenido, obedeciendo órdenes 

del jefe superior de policia, J. D. L., que fué detenido 
por ocupársele un anua sin lio-tu i;i, y puesto en libertad 
por i-I J u/.gado, antes, por acuerdo del Comité de huelga.» 

No sabiem que els Comitès de vaga poguessin acordar 
la llibertat d'un detingut. 

De La Prensa: 
«Lo teribledel caso es que, según las notas del doctor 

Tvld, el número de huevos de esta familia y de otras aná
logas se eleva a 10.000.» 

Deu ésser una familia molt nombrosa que tingui tants 
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Tots dos amb una? Vaja, senyor Godo, que això no 
està bé. 

A les «Marítimas^ de El Dia Gráfico anuncien l'arribada 
d'irn barco procedent de Sabadell. 

Quina enveja pels de Terrassal 

Tornem als famosos del Brusi? Tornern'hi. 
Paila d'un timo pel procediment de les misses i acaba 

dient: 
«Se hizo la operación, y cuando ya los dos famosos ha

bían desaparecido, el Sr. Sánchez vio que se lo hablan, 
«rifado», » 

No n'hi ha prou: ara bé ta bona: 
«A otro sujeto de la clase de candidos incoherentes, otros 

dos ladrón azos...» 
Això es ésser castiçl 

«...y el buen Pablo creyó eran billetes auténticos y legí
timos d e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

o creyó eran billetes autenucus y i w -
de España, según le dijeron aquellos 

homenatge per famèlic, oi? Aquest senyor mereix 

El redactor de jutjats del Brusi es una verdadera delí
cia literària. Mirin loque deia l'altre dia en donar compte 
de dues detencions per tràfeg ilegal de cocaína: 

«M. L. M. y R. A. se dedicaban a expender cocaína en 
los cafés cantantes, cabarets y otros sitios más o menos 
placenteros...» 

Amb més discreció no ho hauria escrit ni la Lliga del 
Bon Mot. 

El Diluvio es queixa de que unes quantes senyore» 
noctàmbules riel carrer de la Cadena surtin abans de 
l'hora i acaba amb aquest parrafet, que no té desperdici: 

«Basta para ello obligar a esas desaprensivas mujeres. 
a no salir de su cubil hasta la hora marcada en el regla-

TTn anunci de La Vmf*-~~ 
«Das jóvenes educados, casaran^ 

—Per Deu, senyor Recolons, col·loqui'm al meu marit. 
—No en parlem més, senyora; ja que tant s'hl empenya, 

tlga com siga, jo 11 col·locaré. 
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MJMJJ 
PALCODE 

El senyor Vallmitjaua ha tornat a estrenar a Romea. 
Els gitanos de Satis, que aenrliren cu massa a presenciar 
la primera representació duna nova obra del seu autor 
favorit, quedaren defraudats, puix Don Pan dels Con
sells no té res que veure amb la gent de la Creu Coberta. 
Don Pau i's i!ii bon senyor íji:i- té li atañía de donar 
consells a tothom que no en demana, com altres tenen 
la d'ésser vegetarians, o de col·leccionar cap i-cues. I, com 
és natural, Don Pan m suri amb les raaos al cap. Tot 
això descrit amb la innata gràcia <l'en Juli, dintre un 
ambient molt beu trobat, i donant ;i.l diàleg una propietat 
ï nua fluidcç que feren riure nua bona estona a la gent 
de Romea, 

La Xatart molt justa en el seu paper i l'Esperança Or
tiz, de tan bonica que la vàrem trobar, ens féu gastar 
després la plata al «reco dc!s sospirs». Anem a dir que 
aquests diners, quan es deixeu dintre la butxaca de la 
senyora Dolors, no eus sabeu greu, car la Mamà és la 
dona niés simpàtica de Barcelona dintre el ram. Llàstima 
que oo dongui passes aoro en Foronda! 

Amb El monjo negre en Jaume Borràs ha debutat al 
Tívoh. El Monjo negre és original d'un lal Pitarra, que 
sembla que és un xicot que promet. La senyora I'remont 
estigué superba en el seu paper, resultant un conjunt 
força agradós, ja que- en Jaumet hi està que ni pintat. 

I al Victòria ens donaren a conèixer 1:1 pi codo de Miss 
Alicia, opereta d'en Villena i en Sarrià, ai! vull dir Bona-
nova, que va fer bástanla forrolla. El pecado de Miss 
Alícia, com el pecat de totes les misses, és un pecat molt 
iboníquet i que entreté al re.-petable. 

—Quin horitzó més hermós, Albcrtl 
—Què vols que et digui: trobo que na 

De la vida alegre 
fj''XXyRDTÍU aquell adagi que diu; Ja poden xiular?... 
" Doncs bé; el senyor Montero, malgrat les indirectes 
d'uns i altres, ell va fent i fora, i estrena cosetes que en
tretenen i distreuen, com ha fet darrerament a VEdèn, 
Els hi asseguro que no ho dic per parlar. Mai m'ha donat 
per fer comèdies, td per desfer-ne, nies si els diré que la 
companyia hi posa el coll i s'en surt bé. J/eknco femení 
segueix tenint per reines a las espatarrants Mary Chelo. 
Ai, lladres I 

Al Monte-Carlo ens assabenteu que pronto serà un fet 
allò de La primera aventura. Fer ara la Titiuette, l'Enri
queta Foca i la Consol Ferrer són les mestresses de la 

El senyor I'icher, per ara i coui ara, tan trempat al 
Pompeia. Val la pena de visitardo. 

Sabeu la Francès? Si, ell? Doncs encara ens agrada. 
Ees, una debilitat coro nua altra. L'Elofranc tan e»tre-
malíada i la Manolita cada dia més maca. 

La Margarideta Vila i la Maria Casanovas fan caure la 
baba a 1'aglomerado de l'Apolo, o" segueixen amb èxit 
les representacions de la revista Pel Apolo a la Gloria. 

Del Parale!,, a Montmaitre. és el títol de !¡i revístela que 
presenten al Folies Hergèrc. lista molt bé i s'lii ven la 
mà d'cn Moles. Repetim: Molt bé, Lluiset! 

La «Troupe Mundial» i les nenes de la casa? Molt b¿, 
gràcies, 

El simpàtic senyor l'epet lia tingut que sofrir una ope
ració, lo que lamentem, i li desitgem una completa i rà
pida eurac i ó. 

La i larden? Ara per ara la carden al Poyal, on també lii 
ha la Lafuente i la Palay. 

La l'epela Mijares cada día més bufona i la Raqnelme 
segueix essent el encanto i pesian d'aquest pobre cosinet. 

Avui per avui, el Sevilla continua essent el temple del 
género flamenc; hi ha lo bo i lo millor. Creguin que cal 
anar-hi. De bo, al concert, segueix l'Alba (Nada tiene que 
ver con el político) amb cl seu repertori català, la Niña 
Uircra, que fa d'astre, i la simpàtica baldufa coneguda 
per Sólita. 

Per fi s'ha fet la reobertura del Novelty. Allí hi trobem 
la mar de xavalctes conegudes, entre elles, aquella Vinces 
tan barri)aire com assabentada. També hi lia la simpàtica 
Claver i la Feruandita del Valle, un duetto cómic espa-
tarrant, «Los Reyes». Ells i l'Amàlia Alegrin, amb el seu 
excèntric «Nasiui», fan d'aquell lloc l'imperi de la barrila 
i de la rialla contínua. 

Amb nova empresa ha inangtirat la seva tasca el 
Moulin Rouge. Per lo vist volen tirar la casa per la fines
tra, ja que d'estrella hi ha aquella monada de criatura 
que es diu Pilar Alemany. 

Er, CospíET DE I<À TÜIES 

LLETRES DE LLOFRIU 
Quim E. Lapela. Es més gastat que alió de «niña de 

tus ojos negros». — Sum Haitià. Anirà, amb catxassa. — 
Fili lilaila. Serà publicat perquè esta molt bé.— Bit Lleta. 
Mirarem d'enquibir li. — Mar Eega. Es dolent com pell 
d'exgovernant.— Vicentet. Els versos que ens envia rc-
mauonegeu i no vau ui amb crosses. — Mick E. Leth. I 
doncs, senyor Mick E- Leth, que ja no li bufa la musa? 
Esperem rebre noves seves. — Borinot Ros. Lo mateix li 
dic, salero (le pebre. Ja sab que aquí és a casa seva. — 
Pitt Fluix. Toqui ferro. — Pagès Agrícol. De Llofriu, 
pròpiament de Llofriu no lio és sitió el nandú, la tuies va 
eixir a la Uum de la vida aprop de Culera. 

ORQUESTRINA JAZZ-BÀND 
OAT3CZ - H A A R A 

Per contncKi: JOAN HBVHES, T«pl«tl». JJ, |.«r. — n . 
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Llibreters! . . . Loteros! . . . Kiosquers í . . . 

SSSSS*:!!;:. 

E n c à r r e c s : E D I T O R I A L , S A r V X O . - R b l a . P l o r s , 3 0 , l .« - B A R C E L O N A 

L £ A S 

G R A N I N A U G U R A C I Ó 

Programa selecte 

P O M P E Y A To se i s dies vodevil. 

de Ideal Pastora 

ntès, Ana de Lis • s 
se i s dies vodevil. 

de Ideal Pastora 

ntès, Ana de Lis 

Tots els 

M. CASANOVAS 

C a r i o 
diM 

A. NÁJERA 

NOVELTY 
EL MUSIC-HAL de la BARRILA 

Hl lia un ELENC que la 

TRONAR I PLOURE 

G. ALOMAR 
VIES URINÀRIES . Curac ió r àp ida i segura , 
mil jansant apare)) especial . Ar ibau , 5. de 12 a 3 
i de 5 a 7. Fes t iu s : de 10 a 12. — Econòmica: 

Unió , 20, de 7 a 9 . - B a r c e l o n a . 

MAISÚN MEUBLÉEI Mont d'Or Meublfc 
( V E R D U R A ) 

Carrer de Barbará, 27 
( V E R D U R A ) 

Plassa de Santa Madrona, 
Davant oi Banc d'Espanya 

GRAN CONFORT - SALETES DE BANY - Telèfon privat 

Habitacions a 5 pessetes 

tojtmiji_DUZ_)[LWIOS 
SALVÀ, 28 , 1.°, 1.» 

ÚLTIMOS ÉXITOS  
L a ca r a b o n i t a . — Amor a E s 
p a ñ a . — E n un d í a .—La cruz de 
bri l lantes.— ¡Nandú...! — ¡Déja

me...! etc. 

SELLOS QSSAM P a r a la curac ión radical j> en pocos día» de la B L E N O 
RRAGIA (purgación) y toda ciase de infecciones en las 
Vías Urinar ias por r ebe ldes y crónicas que sean, cal

mando a las p r imeras tomas , por su acción anes tés ica , toda clase de dolencia! e irr ifaciones producidas p o r 
la u r e t r i t i s . — D E V E N T A , Seña la , Rambla de las F l o r e s , 14; Doctor Pere l ló , Rambla del C e n t r o , 17, y en 

las principales Fa rmac ia s y C e n t r o s de Específ icos 

No val a badar!... 
QUlbHdaensopeBa. 

Sapliji 

MUHdlal 
Etpalter, 6 

BARCELONA 

guardar ]a roba. 
Abana d'entf»r Mlbsny 
pasieupertAHUNDIAt 
a eomprai mi salvavi
des per a no anar a 
ons. Casa da curació 

pels qu'hagta ensope-

, artística i ln-

LA MASCOTA 
P r i m e r a casa -venedora d ' im

permeab les pe l N A N D Ú . 
S o n it rompib les . 

T a m b é t e n i m polvos p e r m a t a r 
aquel ls an ima le t s q u e s'agafeu. 
a conseqüènc ia àels a l t res l.'OI,-
V O S a O ' B O l a capsa. 
1, San t R a m o n , l -BARCELONfl 

I 
FLORES DE PECADO 

en el qual s'hl dnscrfu, amb 
treta històrics 1 biogràfics, la 
vida 1 costums de la famosa 

DE LEHCIOS 

Antonio Aneleira 
AGENTE TEUTRUL 

Aliente exclusivo. Director Artístico 
del Teatro del Muslc-Hall 

tEL BOSQUE» *L'AS» 

PURGACIONES 
metritis y toda ciase de finios de las 
Vía» flénlto-nrinartaü, así del hombre 
como de la muipr, se curan pronto y 

Grajeas Rasas Rovisoitf 
cuyos resultados ae notan a las prl-

Ciu Saiaiá. Hinbii las Füm, u-EmtioM 
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—Perdoni, senyoreta, no necessita pas un ajudant per aquesta operació? 
-Amb molt de gust, però II adverteixo que per certes operacions es necessita molt bon bisturí. 
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