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--senyoreta: li recordo que avui é. divendres i que vindrà don AugUlt. .. 
-Diga.li que .óc fóra. 
-Oh. é. que lIavOTl vol que el "rebi" jo, senyoreta I 

I 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 5555 

Diario semanal Bam_te y lU$b-ado, de avitoa. anunciOl Y e.quelas mortuoria.s 
,SALE HOYI 

Rufada, que es uo pnUn, 

q uiere plagiar .. Azorlo. 
En vista del ex¡tuo haremol lo menos trel. 
del le50r Martínez Ruiz Dar~ una circunfcrencia 
que con "Brandy, mucbo en dand .. yo explicar~ 

[brandy" quIC el pública de esto en-
ha tcnido el ¡ran desIiz (tiende 
he tenido 1. penuda lo que yo hablar el ¡n¡lés. 
di¡na de ml ¡ran malin Y me volveré tan fresco 
de eacribir una comedia a -casita. satisfecho 
del .istema de Azorin. por aquella de que Dios 
"Cazalla, mucha cu.lIa", n08 parde de un ya e,u' 
la cosa .e llamarl [h~ho. 
y si DiOl Quierc. bien Pecaré duro a la critica 

[pronto y aostendré discusien ... 
alcuien la estrenar1. didendo a todoll que .00 
Habrl un ina:1h muy cu- rn.a1andrincs y foDones, 

I tuo ¡ A .cadémieo, sin duda, 
luces a lo PitoeH a este paIO Dep.ré 
y una aentimental cursi y a "Xeoius" y a sus ami-
que aerl lo que bay que [eol 

(ver. dientecital les harE. 

(mo RUFASTA 
Haciendo un buen recla- ¡ 

creo que todo irl bieo 
y de reprelent.cionel amieo de Muñoz Seca 

'" 
____ ..... e _____ "" ... _ 

ANUNCIOS MAS QUE Dirieine: calle del S.co, 
321. 

ECONOMICOS 

ACADEMIA DE BAI
LES MODERN OS, AN
TIGUOS Y FUTUR IS
¡TAS, 11 careo de don Se
veriano Baldufa y BaUe
ra, natural de VaUc.arca. 
Lecciones por di.stinmi-
du señorital. Se ensella 
el cbarle.t6n, se ensella 
el black-bottom Y le en
aella el fandanco. Predo. 
acomodados. Ru6n, en 
e.ta Admini.trad6n 

PROPIETARI A JO

VEN Y DIS(rINGUIDA 

que tiene una torre de do. 
pilos en Horta, alquila 
loa bajoa, que lon muy 
,.nos, a c.ballero formal. 

DESEO DIEZ MIL 
PESETAS para explotar 
industria maritima. Re
lultado carantizado, pue. 
es asunto que va a la ve
la.. Raz6n, en el muelle 
del carbón. tordendo el 
cuello a la derecha. 

TIENDA DE MALE_ 
TAS Y BAULES Y FU
NERARIA ACREDITA
DA, vende setiora que 
Q:uiere retirarae del mun
do y de las pompas. Da
ràn r1l%6n en "La Reta
euardia". 

PARA IMPRENTA 

ACREDITADA UN CA

JISTA PICADO DE VI· 

RUELAS, SE OFRECE. 

Semro que encontrarà 
en .elUida colocaci6n, 
porque en una imprenta, 
van muy bien 101 ¡raba
do •. Elcribid con una fo
to¡r.Ha del duefío a la 
Lista de Correo., billete 
del tranvfa de Gracia, n(¡_ 
mero cabeza y cola. 

PERRA GORDA, 

vende por Ja mita.d de au 
valor. Se advierte que e. 
france .. y cachonda. Ra
z6n: Pen.i6n "La Bilbai
na". 

SE DAN LECCIO

NES DE PIANOLA. 

En quince dtaB. Exito 
ase¡urado. "Reta¡uardia" 
7H. 

CHISTES NUEVOS 

DE rrRINCA 

l En quE ae parece la 
calle de la. moscaa a un 
crust'ceo muy apetitoao? 

PueB, en que Eate ea 
laneoata y aquElla 1'2n
¡oata traveata del barrio 
de Riber .... (ain Rovira) . 

¿ QuiEnea aon 10a hom
brea m'a presumidos? 

Loa empleado. de Te
IUonos. ¿C6mo 10 harIaa 
si se lea estropeaha la U
'u, 

¿Una muchacha que 
aube en aeroplano, en quE 
se parecc a una abuda de 
cuarenta atio.? 

En que es avia d'hora. 
¿ Por quE serviria para 

escribir en "La RetasUSr -
dia" el taquillero de Iai 
Arenas? 

Porque tiene mu..:hI 
sombra. 

¿CuU es el ,~:!') rr :1 

tUBtero? 
¡ El seno-bital 

ESPEcr ACLES 

TEATRE COMIC 
Continaaa ell en

!.!ta • • 
- la se¡:ona versió de • 

J OY-JOY 
El millor especuc1ft de 

Barcelona 

6íS!& rs 
GRAN TEATRE: 

ESPANyOL 
Exit coloeal 

PARE ADAM. 
ELEcrRIClST A 

,. #IN'4J. -.,s 

-EDEN-
Condft d~1 Asalto, 12 

LAS MIL Y UN" 
NOCHES 

Dancinc 
De aeis tarde a treB 

madrugada 
Tarde y nocbe: 

Lo que nunca Sft .,¡6 
El mar • ..,;noso upftctjcU' 

10 dft Iu ---
_ 12 PRECIOS AS -
_ l NGLESAS 
y I.., etoiles a1f'H!ric.n61 

GARSON Y 
DIETRIC J{ 

A I .. doce 1l0che y una 1 
media de la ma~¡!I 
mo la muJer fea, qUe 



Barcelona, 51 de Març de 1927 

Petites compenaacions 

l 'ALTRE dia vàrem celebraT una interviu amb a-
quell impedit que va dintre un carretonet tirat 

:per Uns goesos, L'home, que és un filoso-f, mentre 

~11~7:av~e~~~!!ee~:~=!Od~n:o::::!I~:~ e:t::: 
a d~~ PMltes d'ell, que. des del seu punt d' ovir, 
Podia admirar aenae reserves ni límits de cap 
:anena, 

-I. n'~tà satisfet, vostè, de Ja seva vida} 
-p8Ché .. ,1 - en. va dir -, Encara que no ho 

aetnbli - i el. seus ulls no .'apartaven del seduc
tor panorama que hi havia .ata lea faldilles - la 
nOatTa existència té també les sevea petites com
P~naacion .. ,. 

Et. poetes graciencs 

E N un carrer molt popular de la nandulandesc.a 
d barriada de Gràcia hi ha una botiga. a la paret 
l e la qual hi ha un quadro negre on, de tant en 
ant, amb guix i lletra rodona impecable. hi es-

criuen un. verso. anunciador., El d'aquesta S<.tma
na, que reproduïm des del principi al final. diu 
així: 

DOI epidèmie. terribles 
han fet trontollar el món 
la grip de l'hivern pe.esat 
i deaprés, el xarleston, 

Si l'autor d'aquesta ve,rSOI vol col-laborar a LA 
TUIES. ja ho sap: disposi, 

L'Angel i el. àngels 

L 'ANca Ma~à. aquell xicot que creix tant i que 
aviat farà dentetes amb la seva alçària a la ca

la de l'homtt mOllea i a l'edifici que al davant hi 
construeix la Companyia Telefónica Nacional, e.
criu ara, segon. hem llegit a "El Dia Gràfica", ar
guments de pel-HeuIes per a una manufactura de 
Los Angeles. 

No té res de particular qu t.' el. àngels califor
nian. rebin a braços oberts el nostre ramblístie 
Angelet. 

En el món. això de portar el mateix nom bé ha 
de servir d'alguna cosal 

La "Penya Rufa&ta" 

A NAr-ff per Gràcia ens hem assabentat que exis-
teix la Penya Rufaata, de la qual, el nostre di

rector no ha estat nomenat encara president ho
norari perquè és un home modest com la violeta 
bOK¡uetana que no admet homenatge. ni banqueta, 
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ni condecoradon!, encara que UI tracti de la me
dall. dd ueball. 

La Penya Rufaeta va celebrar dissabte pauaL 
un lIuit ball al local de l'antiga lIOCietal "El Arte
sana", on hi va concórrer lo milloret de. Iea dami
lleI-les del carrer de Salmer6n i "adyacentea". 

El eenyar Rufa.ta. amb la seva costella, hi va 
anar d'incògnit i va patir el que vostès no es poden 
figurar. en tomBr a casa. perquè la senyora Ui
besam el va elmr pea&iaant tot el camí. empipada 
pe!'què .havia mirat ma..a a una menor d'aque
llei de deixa'm encendre. 

En Voronoff i els aimia 

A en VoronoU, aquell senyor de. lea glàndulee. ee 
li han eecapat una p~18 de .imi. aJ, quals l'ho

me volia fer \m8 c.eea no gaire agradable per a 
eU .. 

1, en just cutig a allò de demanar-Iol la hoasa 
o la vida, li han donat un "mico", 

"El espe;o de las doncellas" 

N O l'han anat a veure~ No deixin pas d'anar-hil 
E.. una obra de les que es mereixen ésser de

clarades d'utilitat pública i rebre subvenció del 
Municipi. 

I, ai no, vegin alguns del. xiatos: 
"fJ capitàn lIevaba en el barco la mar de cru· 

cas suap.s. Yo creo que fué por NO que se tiró a 
la mar". 

"EJ capitàn ee embareó en un bote con dos mu· 
chach ... Y yo que no había visto nunca un capitàn 
con do. rpilota.l" 

No el. rcaponc .i aquests xistos són exactament 
així, perquè no duia taquígraf en el moment del 
succé. i, a més. la gent reia de tan bona gana que 
costava una mica entendre el que deien els actors. 
Però, de totes moneres. vagin·hi. Vagin-hi que 
pasaaran bé festona, perquè és una C08a d'allò 
mÓ8 divertida. 

L'hortolà de Sant Boi 

-Perdoni, llenyora: é. aquÍ que demanen Ull 

secretari elegant i mondà 7 
-Si, senyor : però el que no demanem, i. Ull 

mico ..• 

REMEI ULTRA RAPID 

L
A Marineta, prompte a éaeer mare, no par. 
un moment de cridar i de gemegar. En Ra
felet, assegut junt a la ca¡pçalera del llit li té 

agafada una mà i li prodiga tota mena de consol .. 
Però com més coses li diu eU, més crida i geme
ga la Marineta. 

-Maliataiga I - exclama rabiós el bon espòs. 
veient el sofriment de la seva doneta -. Sembla 
mentida, pet' un moment de goig, que dCflprés s'ha· 
gin de pasaar aquestes arnariUres. Però, jo et juro 
que no hi tornarem mésl 

La Marinem, en oir el seu marit. para un xic de 
gemegar, tanca l'aixeta de le. llàgrimN i amb veu 
llerena i repoeada, diu amb la major naturalitat 
del món: 

No el cregui. que n'hi hagi 'Per cridar tant, per
xo 1... Mira, veus. jo em penso que ja m'ha pa ... t .. 

Rafele.t J[ 



LA rulES _, 

UNA LLETRA PROTESTADA 

Vodevil comprimit 

L Ava conèixer a la "Granja Rayal", centre 
de Ja "millor" tocietat, i tot ballant un ahim. 
my, li va demom-ar l'enormitat de la pas. 

«ió que li havia despertat. 
Ella va entrecuixar dillimuladament. va sentir 

.. través de la seda finí.ima tot el foc d'aquella 
PAuió juvenil, i a freg de llavi va mormolar: 

-Demà, a lea cinc. l'eepero: Avinguda de la 
República Argentina, número tants, tercer pri
blera. 

ElI tenia vint any. i una ulls blaus ple.na d'inge
nuítat i de innocència. 

Ella en tenia quaranta i uns pits i unea anques 
capaasos d'extenuar a Sama6. 

L'endemà, a tret quarta de cinc. entrava ell a la 
1Dansió de la "tardoral", amb la mateixa fruïció 
que un autobús ea Ficaria dina d'un aparador de 
confiter. 
. Senle dir un mot a la portera, enfilà l'e.caJa sal

tironant com un pardal i .oetenint en la destra un 
magnífic ram de rote. blanque .. 

En anibar al ter<:er pi .. trucà di8Cretament i la 
Porta. "obri, 

-La senyora)", 

1,r;:: :r:~:r~~o~ ~:=~~t~~~::arm-
La senyora el rebé", però no era 'a que ell havia 

Conegut a la "Cran ja" , No obstant. l'home no va 

r~d:e:~:p~ot:~::ea:~~~~I~~ll: :~~:~:.~ 
-encara que no demanin per elles, 

Quan ja es di8pOl8.va a marxar. la criada d'ulli 
"Viciosos li digué no eé què en el rebedor, i allà 
;¡at~. a peu dret, despatxaren un al8umpte que 

d¡::':~!::r~: ~~f::~ia, perquè tant ell com 

, Ja a l'eacala. el jove conquiltador es va dir, com 
SI parlés amb la seva conciència: "Tu has vingut 
~~~ !l "parlar" amb aquella senyora de la "Cran
lj . I no pota cometre Iïndelicad~18. de dei:ur-la 
P antada. Potser varel entendre maJament l'adret.-
8&. A veure: truca a la aegona porta." 

. T",cà i el rebé directament la meetreaada del 
PIS: un "jou-jou" d'un fabricant de Terrassa, 

. Tampoc era allà! Però també va aprofitar el 
"Yjatgel 

11 així, trucà al primer primera, al primer legona, 
a, Principal, a r cntreMOI i a tot arreu, ~mpre amb 
fi ram de roee. per herald, ~stingué animadel 
-COnverses amb les inquilines. 

Per fi, trontollant-li les came., es decidí a parlar i b la pOrtera. El clar que potser comprometeria 
;. a aeva conqui.ta, però no hi havia més remei. 

~~~a a;l::St;ta ~a:: ::y~~a ~ome incorrecte que 

-Jo no té què ho fa, Canneta, però des de que 
tu eta a caaa, trobo que .'està méa bé a la euina 
que al .... ó. 

La portera, una dona revinguda del pià del Llo
bregat, amb una aombra de bigot damunt del 1Ia.
vi .uperior i una piga peluda i rexinxolada a la 
galta dreta, se'l mirà de dalt a baix i li digué: 

-Vostè vol dir ~na senyora alta.. ben feta. que 
porta el. cabells a la romana i que té el. ull, molt 
negres, veritat) 

---Sí, ai, senyora ... 

-Molt bé, molt bé ... em sembla que ja M- de 
qui parla ... Entri, entri, que en. en aaeegurarem ... 

Un minut després. el diminut quioec de la por
tera trontollava .com .i a dintre .'hi estés asaajant 
un complot revolucionari i es aenti(n un. criu es
parveradors: "Em mate. I Em morol Uadre! .... 
Una veritable revoluci6, en un mot. 

Quan el jovincel, ja fora del quioec. amb el ram 
de r08e8 a una mà i l'altra apoiada al pom de la 
barana de J'e8C8la per no deaplomar-ee, escoltava 
a la revinguda portera, aque.eta li digué: 

-Sí, senyor, si, la .enyora de qui vOltè parla, 
viu en aque.ta ca.a i en el pi. i a la porta que vos
tè diu, però vo.tè ha pujat a l'e8C8la A. que él la 
de la dreta, i tlla viu a l' f!8Cala B, que és la de l'es
querra, Ja veu. J1()mée hi ha una lletra de dife
rència! 

El jove del. ulls blaus es mirà llarga eltona a 
la portera, per agafar un xic de forcee, i quan po
gu~ començar a parlar, monnolà lentament: 

-Sí, .í... nomé. una lletra,.. realment, però, 
miri... faci'm el favor de donar-li aquest ram de 
r08e8 blanquH, i di8'ui~li que... per falta de ca
bal .... m'han protestat la lIetTa que havíem 'de 18.
tisfer totl do. junta. Adverteixi-li que em lap molt 
de greu, però que una aira vegada posi més clara 
l'adreça damunt del. efecte. que posi en circula_ 
ció ... i així evitarà que el. hi prote.tin per "direc
ción inauficiente" ... 

Vanda Rhota 
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LA BONA ADMINISTRADORA 

L
AT ot6, la bona T ot6. ja no aap com (er
.ho per demanar al lleU M~nes que li fa
ci nouI regal.. I, no obstant, darrerament 

ha vist a can Cabot un diamant monstre que la té 
mig larumba i que de Iotes paaaadee vol lluir da
munt del seu pit de tanagra com a pendentif. 

Però. no ee aap encara de cap dona jove i 8ua
pa, que hagi frB0C8uat en fer una demanda al ,eu 
protectOr. i la T otó, rumiant, rumiant, va trobar 
la manera de Imtir-se amb la .~va. 

-Però, filleta meva - deia l'home. escabtl
Ilinl el bullo - compren que cinquanta mil peMe
tel per un diamant ... 

--Sí. si, però ... quin diamant nen meu.·, quin 
diamantI Què et jugues que és tant grO! com ... 
com la teva. '. 

-Tot el que vulguis, noia. però .ón maMes di· 
nen ... 

-Ademé. - Vil fer ella, tota serioea i calolana 
_ aapiguel que no é. Iol. per lluir-lo que Ic'l de
mano, .inò per.,. 

-Per què. veiam, per què? 
-Senzillament: la "Nemè!ia", la meva minyo-

na , és molt viciosola i li agrada molt el beure.·. 
--I això què té que veure amb ... ? 
--E..pera't, homei A mi em sembla que la ~~e· 

mè.ia. quan jo IIÓC fora. agafa la boteUa de "Ma
ric Brizard". quc tu ja sap. que és un licor que et 
costa molt car, i fa festa major a les nostres co.le
Ile .... 

-Encara que aixís fos, no sé veure la relació, .. 
--Es clar, homei Si tu em compres aquest dia-

mant. jo. cada vl.:gada aban. de anar-me'n. faré 
un senyal a l'ampolla amb un caire del diamant, i 
així. ]' atraparem de seguida. 

Si aclarim que el Mecenes de la T otó é. un vell 
comerciant del carrer de Moncada. no caldrà que 
fem conlltl\f que davant del geet ingenió. de Ja se
\'11. adminilltrativa protegida, li va comprar el ma
l"':" dia el dClliljat diamanti 

F.iK. Mela 

FRANQUESA 

P 
ARLE.N trN amigue. de ie. diferente, for

mes de pantalonete que ee porten i de quin. 
eón més còmodet.. 

-A mi - diu una d'elles - m'agradctt ben 
c.urtets i ben ample-. 

-Doncs a mi. aizò de l'amplada tant me fa; 
mentre siguin oberts, nlu ha prou,,, 
-I a tu, Marina. com t'agraden. el. pantalon.? 
-El. 'Pantalons? No ho sé: no n'he portat mai, 

Perdria maaaa te~'''' 

ELS INSTRUMENTS DE TREBALL 

A 
la Uuïsela. galant de poc. preu, varen em
bargar-li els moble&. 

-Com ho faré, pobra de mi. ai se m'ho 
enduen lotl 

-Tot, noi - féu l'agutzil -. La llei diu que. 
.'han de respectar ci, instrument. de treball 

-Així. done., em deixaran el llit, oi> 

-Naturalment", 
E.n sentir això, la noia va respirar, 
-Aix1 meny. mal, perquè treballar a terra -

va rClPondre - m'hauria re.ultat molt inc.òmode 

Mary Tomes 

-M'he fet .quetl vestit de jjl~" perquè DO 
.'hi conq-uin tant el .enya1s de les mani dels ___ 



LA MORDAÇ PREGUNTA 

E RA, ffJ duc de Gui .. , un d,ds es~rits n»s 
cultivats i de major aud.cia de la cort de 

L/ub XIII. La seva accidentada vida, ~s una 
ntitable naveI-Ja d'aventures; unes d'amor, al
tre. de ,uerra. Amb la m.te;n sfmziDeSIJ dispu
tava J. possessió d'una formosa cortisana li Ri· 
chelieu o al mateix rei, que es poAva al front 
d'ilO escamot de revolucionaris ~r vindicar J. 
Dttritimit.t li favor HU del tron de les Dues
SicJ/ies. 

Aventurer per vocació. noble per naixença, po
drl~m dir d'ell que encarmv. li un temps els es
perits de don Joan i de dOI2 Quillot 
. Ua dia, un noble novenç.t. un d'aquests nous 

lIC, que la bisiór;. va npetint nern.ment, par
lava en el Louvre de la rap/desa .mb qu~ s'bavia :::::':5 en aquena cort tan complicada i T~ 

-Il. verit.t - dei. r home - que els meus 
-mi, li 1. Corona, .Mn incomptables, però re-
COaee tamb~ que tinc per muller una dona d'un 
t~ellt tant enraordinari, que eDa m'ha fet ben 
W el que .sde ... 

--Amb qui, .senyor' _ e.s limiti a preguntar 
fil duc de Guisa, que en aqueB .D2O.DH'nt pasuva 
del bra, de Richelieu ~r .queB indrt!'t del pa
Iou. 

LA MIGRANYA 

L LUIS XIV havia de despatzar aqueB matS 
di/erents aler. amb el cardenal Muarl, 

. perd com que en arribar aque~ a palau, 
"'~ISamtnt el gran rei e.stava enDe.stuzt UD aler 
"/, lIÑs important qut' el de Mauri, amb r.n
celical nudameta de La Valli're, li valer dir que 
Nllia una migranya molt lorta i que en .queB 
"lIH'lJt no el podia rebre. 

Un pareB d'bores de.spr.s, Muarl es liu .
_.uciar de nou i, rebut ja per Sa Graciosa M __ 
/-.at, li pregunti alectam un gran interu: 

-1 VO.stra migranya. Sire, com va' 
-ob. a/ortulMdament, no ha estat res. Amb 

•• xic de tenacitat. rbe pogut v.ncer. 
-Si - ab_M'i _IIU/ent el eardena/- ja rbe 

-.l''a ·:tOnit'" tota uBflrosa i tamba/ejanta, Real-

';:.":ifl~ir:~::u';.~~va que amb la vNtra teDacitat 

RECANÇA 

T O::lt~";:r~~ei ~~~s:.:z::O:::t,u:n s:::~ 
castell de Plessiz-I ... Tour, feia unes 

gran festes de carrer i guarnia t'ls arbres del .seu 
¡ardl amb unes ~njarolles Ja mar d'ertrav .. 
gants. Figureu-vos que, en /Joc de Uarganda/xos 
i banderetes, leia penjar uns vestits molt viro
lats i de colors molt Dcnpants, !W1J8fI euidar __ 
abans, de treure els home, que hi bavia a dins. 
Feia m~s boDicl ... 

1 per què els tenia aquests entr~eniments?
direu vosaltres, segurament. 

Ob. aneu a saber! ja us be dit que fon.' deIa 
Lluisos eTa un bo~ molt de la bromal Tam d • 
la broma, que, rient, riem, ens va ellUlJ8tBevar .1 
RoueD6 I la Cerdanya, i eacara e". ela guard .... 

Do"es. Rieu? 110 tot varen luer bra"'. e.a la 
vida d'aqueB sant var6. Tamb4 va teai,. les ..,.. 
penes i trifulgues, tambll 

Figueru-vos que tot just tenia cinquanta 81Jys 
i. sense solta ni volta, les cames varen començar 
" fer-li li,a. totes les Irontifts varen començar
li a grunyir i no bi varen pa valer ai met,es ni 
mediciMs. Per a. diners que o/eria, ai"", II 
encertava el mal, i aDi .'1 tenieu clavat .n UIM 

poltrona, .se". poder do.av al ." .... 
Fin& Saat Fra,,"" de hu/a va/.r _rt/r ", .. 

tilia perqul I •• un d'aqueDI miracle. que ,."", 
I.ma 11 havien donat. Peró es veu que amb ro_ 
dels Llulso., al el. sant. hi pod/e" na. No Iú 
va haver manera d. tr.un tfap.D cos. totu la 
naires i tota la blli. que amb e/aquama aay. ". 
nar fent broma sbi havien acumulat. 

¡a a les portes de Ja IllOrt. rirucib/e liR de 
Carles VII, va eridal a en Coietler. el ... m«ge, 
i 11 va dir: . 

-Aizò saeabal Avi.t França haur. perdut 
el mis ·veMr.'" d.l, .seu.s rei.sl Hi he fet tot ~I 
que be pogut, Coletin, perd IIWIJ "ai. amb una 
recança, amic meu 

-UIM recança, V6s' 
~/: la de no poder abra,ar "totS' el • .. u. 

lins abalU trempent/re .1 darrer viatge. 
I Caict/er, amb les Digrim.s als uBs, 11 apro,. 

un mapa de ". terres Ir.nce", i ezcJami pl. 
de VflMraei6: 

-Abraceu-IOl ... nprl 
la eren ben de la ,resca, ¡a, per alli als volt. 

d,I .. ,I, XVI... LAURA BRUNET 



8 - LA TIJIES 

ELS FANTASMES 

E N la quietud del ca.mpament, &Ota la tenda i 
contemplant per una obertura de la lona el 
cel hlau i estrellat, recordo ooeee paasadee, 

cotes que mai no m'havien semblat tant agrado&ee 
oom ara, que em trobo ItOI i abandonat aJa meua 
penoamento. 

I una d'aqueatee eoaee. és el meu debut en les 
lluites de l'amor. 

Tenia. jo llavora catorze anyt, i era innocent com 
un e.tornell. 

Ela meua pare$, humila opage.a. de l'Urgell, 
m'enviaren a una vila de prop del Llobregat on 
una oneles meua hi. tenien una fonda. 

-Allà apendraa r ofici de cuiner - un digue~ 
ren -i així no hauràs de cavar la terra com nos~ 
altres. 

A casa ela meua onclee em reberen molt bé i 

la noia de Ja caM., una mONOta de setze anya l'nte 
8CffiblaV8 una torre, ea cuidà d'arreglar-me l'ha
bitació. 

-Mir •. tu no em un mo..o, tap.......-em digué--. 
Som coeins i &eràs com de la família. Aquesta r:
Ia teva cambra i ,Ja del costat la meva. Si mai et 
passa rel, no tens més que apretar aquesta !porta. 
que sempre estarà ajultada i donar un crit. 

---Està bé, cosmeta. tetà bé. Ets tan maca com 
amable I 

-Vols dir. bojot1 
-T'ho juro. Mariona. 
La primera nit, no va p8.Mftr rea. però a la .e

lona, quan començava a de.pull.r-me, vaig ten
tir une 10roU. cstran)'1l que em va aembl.r que ve
nicn de la cambra de Ja cosineta. 

Cam.inant de puntete.. vaig apropar-me a I. 
porta i vaig mirar pel fors-t del !pany. 

Ai. nanos meua i què vaig veure I 81a, la me
va ca.ncta, dreta. en mig de l'habitació i sense 

-Creu~me, nena: d 'aqueat món, procura lrere'n tot el que p uguis! 

-Trewe'n ? .. 



més roba que la cam.isa, et; buxava una puça. Pe
rò, com i on se la buxaval El cap em va comen
çar a ballar i dcsprés d'una bona estoneta de con
templació vaig anar-me'n al llit encès com una 
bra.aa. 

Jo no n'havia viat mai ca.p de noia buacant-.e 
una puça, però en aquell moment hauria jurat quo 
la Venua de Milo era una miloca al costat de la 
meva cO&Ïna. Quins piti i quines cuixes i quin d'a
llò. i quin d'això!. .. 

Breaolat per aquesta dalçoa pensaments vaig 
cOmençar a adonnir-me i encara no havia agafat 
ix.n bé el son, que un nou i estrany soroll em va 
~bresaltar. Però el sobrewt va devenir pànic 
quan, en obrir el, ulls, vaig veure en mig de l'ha
bitaci6 una silueta fantasmal, tota coberta amb un 
drap blanc. Tant d'efecte cm va caU9ar aquella 
vi.ió. que no vaig poder ni obrir la boca, per de
manar auxili a la meva cosineta. Gràcies a Déu, 
l'horrible fantasma, en heure compte de què jo 
m'havia de.pertat, va començar a caminar i dee
aparegué de la meva cambra. 

Així que .igué fora. em vaig aixecar i trCImoJant 
de por vaig correr cap a la cambra de la meva co. 
.ina, 

-Mariona!... Marronal ... - vaig murmurar en 
éaeer al costat del lleU llit -, Tinc porl ... A la 
meva habitació hi ha fantasme.1... 

LATUIE.S-9 

ta.smes) - va exclamar ella tota enutjada _. 
Veuràs. ficat al llit, i demà en anar a dormir, ja et 
donaré un bon sa.ma.ler per si tomen. 
~h, .tinc por d'anar al meu lliti 
-Mira, per avui p0'88.t aquí al costat meu ben 

quietet, i demà ja ho arreglarem això deies fan. 
tumes. 

Però no va ésser l'endemà que ho va arreglar la 
meva coa.ineta. sinó aquella nit matalta. I què 
en sabia l'endiastrada de treure el. mal. eeperits 
del c~1 

Vàrem pa.asar una nit deliciosa i, en despertar. 
me, al mati segütnt, V8lg veure en una cadira un 
gran llençol tirat de qual8CVoJ manera. 

-Mira, Mariona - li vaig dir - el fantasma 
. 'ha deixat el llençol en aquella cadiral 

Ella es va tomar tota vermella i des d'aquell dia 
ja no calgué que aparcguelSsin els fantasmes per 
reunir-noe tota dos juntet8 on el mateix llit. Així 
que començàvem a &opar, ja ens agafava la por i 
en anar a donnir desfèiem el meu llit en quatre 
esgarrapades per despistar, i d'un bot ens clavà· 
vem dintre el .seu ... 

Quina llàstima que ara, aquí al campament, no 
hi hagi cap fantasma que vulgui fer-me por! RN. 
per aquestes terres ¡ngratel, .i un té por. no li 
queda més remei que fer.ae·la passar ell mateixl!! 

Caçador Segon 
-Altra vegada tornen aquestes maleïdes fan,.-..,,.:..:..:... __ -.;'i7:1:""',,,,,,,,,,.. __ _ 

-Perquè ~ha. clavat una punxa, plores tant? -Ploro perquè se m'inflarà ... 
-Que se t'ba quedat a dina? 
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SEMPRE HI HA UN MOTIU 

EN Ca.ta feia més de mig any que anava com 
un gouet darrera de danya Maria, sen.e 
obtenir la més petita compenaaci6. 

Però ell .'ho havia ficat al cap, i es sortiria amb 
la seva, fos com fa.. 

Un dia, tot ballant amb l'esplèndida i turbadora 
casadeta, inNltí en Coeta en Ie. seves pretenaionl. 

-Ea inútil que insiateixi: li he dit que no, i no 
en treurà r~, jove. 

--Miri que em tornaré boig I 
-Hi han manicomil! 
-Miri que em mataré! 
-Hi han eementiris! 
S'a.cabà aquell ball, cada u a'aasentà davant de 

la leva tauleta, i en Coata no deixà un moment de 
tenir ell ull. fixoa en donya Maria. 

En comenÇAr el ball següent. un tango enganxa
diç i ple de aensualilat&, en COlta tornà a treure a 
ballar aquella fembra que el tenia tarumba, 

-Accedeixo per no fer-li fer un paper ridicol. 
_ li digué ella. bó i alçant-ae - però li advertei
xo que no em tregui a ballar tant sovint, Els con
current. et creurien et què no vull que es creguin 
de cap manera. 

Però en Costa no .aeobardí, i rodejant-li forta
ment la cintura, monnolà inainuant: 
-I, no obstant, no puc e!ttar-me de dir-li que 

és la dona més formoea que han vist ela meul ulls. 
-M'alegro de -.beor-ho, jove! 
-No sigui aixis, Maria, .. No ea moetri tan e.-

querpal Acc.cdeixi d'una vegada! 
-No m'apreti tant. o el planto en mig del saló! 
-Ingrata I I bé, ai no ho vol fer per mi, faci-ho 

almenys pel acu marit I 

La .enyora Maria ea va qu(.dar com a.i veiéa vi
.. ioni. en sentir ]' exclamació del ICU tenaç perse
guidor. 

--Que ho faci pel meu marit) Aquesta si que 
és bonal - respongué ella, rient com una bcn('Íta, 
- Es a dir, que vostè creu que li haig de dir que sí 
perquè ell estigui contenH 

-1 ~s clar, dona I - insistí en Costa, apretant· 
la un xie mbe fort -, Li agraden tant, a ell. les 
eriaturea!... 

Jo no eé eom va anar la cosa, peTó des d'aquell 
ball. en Costa i 11\ aenyora Maria .6n la mar d'a
micsl 

Ben Hand Hins 

UN NOU DELICTE 

L AU~:~:~I\ e;:~r:~i=. ~:r~U;':¡i!o~:-I~esp:: 
ferida del. jovu més e1egant5 i mél aimpà

tics. 
--Què hi vols fer, L1u.aeta, si ella té aquesta 

aort)- li diu una amiga aeva, de més fàcil acon
tentar, 

-Ea que la competèn.cia que ella ens fa, és iUí
cita. Es una competència fora de la llei. 
-I per què} 
-Senzillament: perquè totes aabem que la Ro-

salia n'ha fet de verdea i de madures i està ocu
pant entre nosa1trea un lloc. que no li correspon 
Hauria d'él$Cr expull8da de les reunioM de noiea 
honestes I No hi té dret I Ella no és com nosaltres I 

-Però, per què voldries que la tragueaein) 
-Per ... ~r oatentaeió j.l.legal de ... virginitat I 

Fly Candor 

--Si veié&, .enyora, quina collita de nap. i d'aubergínie. que et prepara enguany! 
-No me'n parleu, perquè tot el dia hi estic. pensant! 



ALERTA •• 'NYONSI dava al leu marit a tirar.el neloci endavant. El 
necoci "comercial" i l'altre, perqa.i: per toll do. 
necesaiu.va f .. er ajudat el bonifaci del sen,or 

Bn .quesC_ Secci6 b. publicanm tob .1. CONTBS Ri~. 
que ''-IIS .Ia"DIJ propi. tl'laer ccu.«.ts • I.a "ell.. I ••• ieu, en .¡ .. b de 'er-.c ajudar. la Roulia era 
_.eroa •• d. llU/122ft u,. per amWJt i que ai,u;'1 di,- la democrlci. penonificacb: tant 11 feia deizar·a'bo 
IM. d'1 ... r con.pf. ".1. barrilvrea n.,idon d. LA fer per un dependent, com pel primer carreter dea. 
TUIES. D'aQ'ut'.rt1 coDt •• , ea pI'emiarem aD c.d. que anavea al ma¡:atzem • portar ,kaarea. 
dmero, amb 1. rHII.ctab/a 'lvutit.t de "d.a IN- No h, done., e.trany. que amb taDta ajadautI. 
I ... •• co"rabl.. .11 I. aonra Adlllil'linrM:i6 o "., el. DeCoci. del HII,or RIIIII_ pro.pereAla I ... 
,ir po"~ .J. pe "¡_Qui" Ior. de Bar~ou. AIe,. DMaÏn .. .at an popa. I ea parlar d. popa. de ClIp 

ta, do_. I aprftU f4 Jt/ maaera ena vol..., referir a la yol111DlDON. I oada-. 
lejanta de ta soYa MII,or., 

L'ADROGUER DEL CLOT -Què et .embla. DOia - dip~ un dia el .eD7or 
Pau a la aeva coatella - li encrandf ... im el DeCO
ci, dedicant especi.1 .tenci6 a In mantepa i for-

D EDICAT al. "Cçoral. de Grua" i "Cos de mat,e'? 
Bomben d. quota dol FomeDt Ilartiaenc del -Com te aembU, Paa - ft fer 0118. eDdC9i.aut 

Clot, terra nadi .. de la DMtr. pcei .. i mai prou j. que com mú moviment bi bauria a la cua. m6s 
aMbada Laura Brunet,) "ajud.nt." tiadria ella per al IMU ""ei partlea1at, 

JI decidida la cou. ... arcn posar un anuaci al 
El .. nyor P.u Rludom. (i corwti que aque.ta diari demanaDt un dependent que e. fe. clrrac d. 

"'-..da no 6. comaDdIt.ri de cap Br.con .. CopoDI, la DOVI aoccl6 I • l'endeml n1¡i varen coa.,.rli .. 
Caacm. al BoftlOCM. ru cap tennin&ci6 en .. oa.... vint ° tf'CIntL 
com acostuma .empre I b .. r-bo en ela coatel de Ua d'eUa, aembJa". mn ....... viU.t qDII el. al-
ta xirhlolesc:a TUIBS) cUlem, doncs, que el sc- trel i varen comnç., a fer tractes. 
a70r RiudOlnl era un feUç mortal. poueidor d'un -J. bi catell ben b6. amb aixb dels formataes' 
mapuem de qu.."llUe. I l"eaar6a i • la menada, - pr.pDtl .1 Hnyor Pau. 
.Ituat. Ia '-rrllalre barrlad. del Clot, -E.tipl desca .... t: amb IOla l'olor, CODeC la 

Perlt el "lIJor Riudoma DO er. feliç 6nic:ameat: el .... de formatae de qd _ tracta I .t DO bo crea. 
per "'er .mo I HD70r del MU acreditat .tabU-~ I.r 1IDI proft. 

!DelIt, lin6 perqul de m'" I mH, uaafructuava el. -Home, al que m'~ BIIIPIri' .. 
bistec. d'una "tia" 0'0 F1Dett. I qaiu -tta.. teala El ..,.or Pn entri a la rebotica. "I I ....... I. 
par maRer, el .. nJor Rludoma mIDI per aD formatae I tof'lWlt • IOrtlr prquntl 

Bra ana doDUU. al b6 de 1. vida, qae ea la ..... al depea4eDt: 
primera JOTeatat u...tl tallat carn a la Plaça del -Quiu meDa de formatp be tocaU 
Clot (qa. amb .1 t-apl sed cllebre per baver-bi -HolaDdal 
Qheat la Metra Laureta), , potser com • record --Ai cara", aS que" "eritat, Bsperi' .. 
dal Ma olicl b ... ·ta l'Uniat aqueU b6 de D6u de No .... entrwJa. DOft Irec'" ¡ no.". sortidl. 
~ que f.lu rodar.t ClIP a tota .. JoveDl.Da -Iara¡' 
I • m6s d'al¡un ... aUot de la barrillda.. -Roqaefort,. 

Aquelta Joia laaprect.ble .. d.Ia ROIÜlI i aja- --Bm q1Mdo de pedra. BIperl' .. 



, Nova entrada, i en é ... er a la rcbotip, cI senyor 
Pau tincué una pensada.. 

--¡ru, Rosalia, aixeca el "teI6". que rarem broma. 
-I ara, beneit! Què et propoles? 
-Fel el que et dic i calla. Eixampla. Aixi •. 
---Què fregues, amb tanta d'afici6? Que et pcnscs 

Q.1Ic em pica? 
-Ara, caUa, lurt, i vcurla què riurem! 
En lortir a la botie., el senyor Pau apl'opA Ja 

ml al, nassoI de 1' .. pirant i li prepnta: 
-Quin format¡"c he tocat l 
El xicot ensuma, torna a ensumar i es queda p¡¡

rat, El senyor Pau lomriu, La lenyora Rosalia eatot, 
que es trenca. 

_No ho endevina, jove? - inlilteix l'adr(lluer, 
-Home, vol que li li¡ui franel Mai no m'havh 

trobat en un cas com aquest, Per mls que ensumo, 
DO puc a.rribar a endevitlar la composici6 endias
trada d'aquest formatle, A veure, esperi l, tor
ni'm a apropar la ml, 

El .icot ensuma i el torna a quedar pe.rple.e, 
-No hi cau? - pre¡unta amb IOrna el senyn 

Riudoms. 
-Home, no m'.cabo de decidir. perquè en la 

eompOlici6 d'aquest formatle, hi sento la f.rum 
de moltea llets barreiadel, 

El lenyor Pau, en lentir allà, ja no va riure nj~I, 
i la lenyora Rosalia va duapar~ixer de la bouga 
ma de pressa que correntl, 

I li que, filletl, en aqueat m6n, ja b sabut que 
lel burles fan com lel procellonl, que entren ptr 
all1 on lurten. 

EL BON JUEU 

E
N ,un danzin¡, en Salom i en Mullor, estan 
prenent un cotel i a la taula del costat d'~IlI, 
la Mimi i la Ch6-Ch6, e&peren una tmma 

caritativa que el 'l/ullUi recordar d'elles, 
--Creu-me, Chú-Ch6 _ diu la MimI - que estic 

dese.perada. Neceuito mil pessetes cada mel per 
viure i no hi ha manera de trobar qui em vu1au! re
tirar, Tots diuen que mil pelletes 56n masses di-

En Mullor ea mira en Salom, i somriu. 
-Apa, noi, que em aembla que farb fira I T'a· 

,rada aquesta xicota? 
-Sl, molt. 
-Donel ja veus que ~I peix a l cove. 
-Escolta Mimi - ra la Chú-Ch6. ae¡uint la 

conversa -. Per què no te'n busque. dos de cinc 
centesl 

-Ja ho he provat, perb també ho troben car. 
-[ trel de setanta dur~l 

En Ml1l1or clava un cop de colze a en Salom i li 
diu a ¡'orella: 

-Apa, beneit, qu~ r .. parat? 
I en Salom contesta en veu baiu. i picant l'ullet 

al leu amic: 
-Calla, home, no li¡uil impacientI .. , 
-Perà, qu~ e9peres? 
-Espero que arribi a vint durots, banau I 

L, A, Boca d'Or 

UNA /USTIFICACI0 

E'. senyor Piulacs, ,audeix d'una senyora el
plèndida que no pot anar pel carrer sense que 
tots els hometl se la mirin amb aquella me

na de mirar que sols vol dir una cosa, No b, doncs, 
estrany que el senyor Piulacl li¡ui ,e161 i descon· 
fiat com un simi, Per tot arreu veu banyes, adul
teril, ermilles que es descorden i llits que crui-
.eixen. 

Aquest dia, relirant el lecreter de la leva senyo_ 
ra, va trobar un paquet de cartes que no deixaven 
pal lloe a dubtes, 

"Demà, a les cine, a can Verdura" _ deien les 
unes -, "Diumenle a Vallvidrera" - deien les al
trel - , "Ets la dona mú C8stiç.a de la terral" _ 
resava la de mh en~l -, "Avui, et prometo que 
en Ja lluita restaré jo vencedor l'' - deia 1& de m!! 
enlll, 

El pobre senyor Piulacs no hi veia de cap uU, 
El cap li ballava i les camel li tremolaven, 

Amb el plec de cartes a la ml corregué cap a 
la seva dona. 

-Ah, maleïda! - exclam1 -, EL que em te. 
mia és certl M'enlanyesl .. , M'enlanyell.., 

Perà eUa es de les que no l'atabalen i mirant_se 
fredament el lenyor Piulaes, respon.¡ué amb tota 
fieura: 

-No li,uia beneit, home, no lilUis beneit! Que 
no ho veus que aqueltes cartes porten la data de 
cine anys endarrera? El la meva correspondència 
de IOlteral 

-Ah, em pensava I .. , - dl(Ué el senyor PiUlaCI, 
com li li haauessin tret un Iran pe. del damunt, 

Vanda Rbota 

GALANTERIA 

E:'LA: Es cert, Lluis, que els meus llavis .6n 
ell primers que has beuU 

EU: Oh, If; els primen i el. més uqui_ 
Ilta, 

-Tampoc me'la volen donar. Hi h. molta erili, Conte prcmill.t CD el número pll.uat: 
D.OIL UNA RAO DE PES 

• 



-Ara ... e aquella escena tan emocionant en què 
el galant utira a la dama jove, estira a la prim. 
ra tiple. estira a I. carct.eñatica i e.tira. .. 

El tramoiata: Me'n vaig perquè em aembla que 
rebré. 
-I es l:Ïra1, tou pleg.b, al fon. de l'abim I ... 

EL MAXIM EL.LOCI 

QUAN don Pau Vertrallana hagué arribat al 
so8pirat milió. va liquidar el negoci i ea va 
decidir a donar·se la gran vida. 

fA clar que a cinquanta anys, i amb una pano 
de bocoi com la del senyor Ver1.IaJlans. és difícil 
diveTtir_se en aqueat món. Però, ja havtm dit que 
don Pau tenia arreconat un milió de pessetete. i 
amb una fortuna aixís, el. anys i la panxa .ón una 
COsa molt sec.undària. 

Així, done.. el senyor Pau va poaar un piset a 
una ex dependenta seva i ea va disposar a diahu
tar de valent. 

LA 1\l1ES - IJ 

L'home, per fer-ac més aimpàtic a la seva pro
tegida, ce va comprar un quimono florejat que li 
disa.imulava molt la panxeta i li treia una quanta 
anye del damunL 

---Què et sembla, nena} - li preguntà tot en
jogaua.t c.·1 primer dia de posar-sc' I -. Estic bé, 
aixía} 

I ella. estirada a la "chaiselongue". contestà 
tota somniOM: 
~h, sí, ets bell com .. eom ... el Banc d·E..

panya I 

Guillem de Prnsa 

1 
••• , ... III'H • ...,.,... • .. 

OORREU SEORET 

A. Miroll.s: Ja a'ha publicat. - MUfarid. X.: 
Aquesta velada, prenda, no li podem ficar. i cro
fui que ho aentim de debb, - Un noi de Tau.fo
na: No volem res amb ta clerecia. - X, Breta: 
Sortir •• amb tOtl ell etl i ull. -P, Tit: Ha IOrtit 
més velades que el. ,e,antl. - Kiiito: és més vell 
que en Junoy, 

-Què et sembla, Fabià, aquesta parelleta? 
-Res, noi. No hi ha res a fer ja amb mi 
-Què n'et¡ de banau! ... Si gastessis l'EROTYL 

com jo, d'altra manera parlaries ... 

r_ t I _01.-1 __ 
IJO '" ,p<, . ...-... ol>-

~ cacmat la IMPO-
n:NOA ¡ la ~lA, ....... 
q.-i....-.&. ........ at.taltre ......... 
...... r ..... l ..... : Alt d. ¡Uf PeN. _. ....... .., ..... " ... ~ ........ 

..... ~--'--hnpre..le Letal_n._ • 80 .. de 5 ... l Pe .. , , • BucelOD& 
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D I!~éU~~c a~l t:~re~ic¡i~;~r;;p~;~ 
actor en Pep Acuaviva, L'Acuaviva 
és un home que té escampada lim
paties arreu de Barcelona, ço que 
fou motiu suficient perqu~ al local 
fellin ple, 

Molt .. tidet de la festa 
el va quedar en Pepet, 
i jo, en .ortir, vaic anar-me'n 
a ca I. Mami un ratet, 

IVENDRES paaat, en aquell ci. TO~~A~s~ ;le 1~'~:~:fI :.aq~:: D nema que eltudia per car~ con. no és res d'extraordinari que repe-

H Es~t~ ~l ~.o;!~:a:~~~~aH~~r~~ ~C!li:U~~,s~ ~e::r~~=e:e~a n~: ~;;e;;f:~'U: t!~~ a~::ntl¡~~r:n nit! 
baUen, e~tre altrel est,imabl,el x~co- mosa "troupe" "Lc Coq d'Or", lel qual v~ p~~re part la "Troupe Bue
tes, la T¡lson :- nom IanquI --: I la proeses coreo¡:ràfiques de la qual nOI Aires .' que b~Ua c~ un duro 
:umoaa Manohta CoUado, a qUI enl lón conegudel i aplaudides univer. en mani d un lefVldor, I els canta· 
eltimem més que alcI ninel deli .abnent. dOf1l gauxol Alfredo i el Puntano. 
no.trel ulli. En veritat, la lent que porta el Sort que hi fan aquestes festes 

I això que ella és una nina senyor Dolinor, en sap la prima del. i així, ens anem distreient, 
que sap dir papà i mami baUI fUSSOS ,. puix tal com e. posa tot 

~u~O~~lc:~~~~~r;:, voltar. no\e: B~~~¡!I~~i~eu~~sel~te~e~e ~~::: força ma¡ra la b&llem. 

A I~';!~:~'¡nt~!~ t~ed'~~ :~:I:~:t~ 
però el que en té més és el ce· 
lebhrim "metec dels ¡epnt." quan 
balla el xotil caltiç amb alcuna de 
l ea; JNlp.Uone. de la casa. 

Ni 1. ele¡incia del "Marqués de 
Per.lel", ni l"humoriame del "Gepe
rut" atrauen tan l'atenci6 deli habi· 
,tuatl de la ca ... 

Creieu que é. meravellóI 
el leu ball, caltiç i fi, 
puix quan remena s'a .. embla 
molt, al 'etant del Pi. 

H AN vilt vOltb als COsaCI Dji_ 
¡uitel? "Bueno", ara no el va

,in a penlar que ailtò deia Dji¡oui-

pect.cle, 
Ço que, si es mira bé no t6 res 

de particular, donada l'actual litua. 
ci6 internacional. 

I si no, aneu. X .. ng-Hai 
!"lo fent caire el ¡amarCu 
I veureu les cOJUeqü~nciCl 
que ha portat el ball CUl. 

EPL EP I_ 
No ho 01 .. 11 __ -' 
....... _ _ t : P.-

bo_ ..... "I-
Ii'-Iot ..... - p. 

L'A::~,í ~all:e~aon;t:a ./~in~:'a ~'dn; 
la infància de LA T UIES" , natural
ment - v. celebrar dimarts pusat 
al Novetatl el leu benefici. V. re
presentar "El casament de COIIlve
ni~ncia" i "Cura de moro", i fou 
lIar¡ament ovacionat per la concur
r~nci .. 

Com a final de la felta 
el eran Enriquet Borrb 
va oblequiar-nOI amb unl versOI 
d'allà més ben recitats, 

L'Aflutll PObT~,~ 
bo ... I ..... t.- ..... _ _____ ___ _ 

11II ........ ml ~~.I,,~ .. :. p: . .......... ,... .... _ 
- = -LA MUNDlAl.. 

UPALT EJt. • 



'?Z? mm 

SARNA 
Sin baño, tin peligro y ra· 

pidamente, I. cura el 
ANTlSARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch, 49, Parlamento, 17 

y Farm.ciu 

MAlSON MEUBLE I Monl d'Or Meublda 
(VERDURA) (VERDURA) 

c.m.. do Borbor¡' 27 P .... d. Son .. Mod.-, • .-.-- d _t&t .... T __ Or.. ~ 

TeHoa 51121 - A Tf' I~foa 4868 - A. 

Gra ~ - 501_ do bon, - T.wo.. ori'" 
Calefacció central - HabitaciOlU a 5 plet. 

Reserva absoluta 

=&2 T i1f!fi!9 XZZ5F I CABRES !.:':~ S ARN A 
~ cm ... onod ....... ,,; ..;... (RON"Y A) 

I
_ el llop, compreu la el cura en deu minuts amb 

LOTION LADIL SULFURETO 
.... I. -... ... CAB ALLERO 
DOS PESSETES, al Comte de l'A&alt, 86 

i centres d'especifica 
Cllm d. 1'1.11, h" I B., e • IOD' 

_ .. '''m .... ___ .... _m_'C: .. _Iili!~E'!'2'R9i!'&3rtV§i!!NIiiijIlI5I!êLl!ñ!!¡¡¡~ 

PROU SIFILlS PROU MALAL TIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARlES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE. 
TES, IMPOTENClA, EYACULACIONS J MALALTIES NERVIOSES, .00 tractades al --

INSTITUT MEDIC POLICLlNIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL., 1. 
per el modern procediment ultra aenl8.cional del Dr. S L I V IOT O S HI RO, de Yokobama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament seriós - Eficàcia reconeguda 

El, que visquin apartats. poden elCriure amb de
taU. a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínic. 
Ah de Sant Pere. 59. pral," i se,"1 indicarà ¡ratui
tament. baix lobre tancat i lense cap indicació ex-

Consulteu-noI una volta! terior. ~o~::i~~;n:e~~:n:í:i\~nl~;~:t :~o;:~:d~~:1 - No perdeu el 
tempsl Cada minut él or per la vostra sa1utl - Veniu 8 l'Inltitut, o escriviu avui mateix --

___ .. W __ ... _"'_" ...... iDiIi1!: .... "' ... OOiliP .. R .. a~ .............. ' .. n __ .......... ~ 

Aviat les nostres nenes sentimentals podran 
disfrutar llegint la meravellosa novel'la 

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



-No troben qu~ jo tinc un tlpet tant fotogènic com toles les estrenes del cine? Si algú de vostès 
tingués lm bon aparell, ho podríem probar ... 
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