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LA TUIES 

— Vols dir, Marcadas, que no lalg un paper rldfcol, mentre tu balles amb tothom? AQUEST NÚMERO HA 
— I ara! No veus que la bona societat exigeix alternar? P S T A T V I C A T D C D I A 
— SI... si..., però em sembla que no deu exigir alternar les teves cames amb les EsTAr VlsAl PER LA 

dels altre's! ' : CENSURA MILITAR : 



LA RETAGUARDIA 
DIARIO DI'. AVISOS, ANUNCIOS Y ESQUELAS MORTUORIAS 

S A L E H O Y I 

N: QUEBRADO 

NueMro p r o g r a m a : Seriedad, e c o n o m i a y r a p i d e z e n lo* • 

EL MUELLE DE COSTA 

0 LOS TALENTOS DESCONOCIDOS 

Anoche, mientras yo esta
ba en el Ateneo leyendo un 
articulo de Boci as Aldape, 
vino un ordenanza, que e; 
mis trempado que Cuenca, 
el de La Aurora y_ mas ele-
gante que Carvajal, y me 
dijo: 

— Hay un señor en la Bi
blioteca que pregunta poi 
Rufasta. 

— Dígale que pase. 
Me arrellana eu mi butaca 

encendí un caliqueño checo
eslovaco y con aquella dis 

" encía dije al que entrab* 
- ¿Qué deseaba usted? 

plic encía 

— ¿Usted es Hleuterio Ru
fasta? 

— SI, señor, hice yo. 
— Yo soy inventor, para 

servirle, ¿Usted no ha oído 
hablar de iní? Sinforiaiio 
Costa de Garraf, para ser
virle. 

V me tendió una tarjeta 
de pergamino. A proposito: 
¿En que se paiece L,¡ Joma-

a Deportiva al kaiser en 
191o? ¿No caéis, verdad? 
Sois unos palluses. En que 
está luchando ron el Muntin 
[Deportivo, ¿el)?}. ¿El col 
mo de un cerrajero? Hacer 
una llave de sol. ¿En qué se 
asembla un tren que funcio
na hace treinta años a uno 
que se rompe? En que e¡ 
tren-ca-dura. ¿Es malo, ver 
dad? Mas mala es una purgj 
y la tomáis. ¿Uno que pidí 
auxilio, qué semejanza tiene 
con la capa de un niñoi 
Pues, ¡ca pita! 

Con todo esto me habí: 
olvidado de Costa. 

— Pues sí, me dijo, yo soy 
inventor y he inventado un 
muelle que se pone a un re
loj y cuenta los segundos, los 
minutos, las horas' y los cuar
tos. Sí, señor, si, los cuartos 
que se gastan de más. Verá 
usted, es muy sencillo: pone 
usted el muelle a cero... 

— [Hombre!, hice yo. ¡To
dos los muelles son de acero! 

— Pone usted el muelle a 
cero el primero de mes y el 

reloj le marca lo que gasta. 
¿Quiere usted verlo? 

— Si me acosta... 
— ¿Si hago aguas? |IIom-

bre, claro que si! 
— No, yo le digo que sí 

me acosta aquella, silla se |xi 
drá sentar cómodamente. 

Ahora que me acuerdo; 
¿cuál es el animal más caro? 
El pollo, que cada uno cuesta 
un huevo. ¿Y en qué se di
ferencia el Banco de España 
de una plaza de toros? En 
que eu el Banco de Españ; 
hay capital y en la plaza de 
toros hay ca pila!... ¿Conque 
Vida Deportiva gasta rotati
va, ch? Después diréis que 
Alscda trae mala estrugan-
cia. ¿Que no os hablo tnát 
del muelle de Costa.? Es que 
como se trata de cosas marí
timas, no sé por donde na 
vego... 

--Vaya diciendo, vaya 
diciendo, indiqué a mi inter
locutor. 

— Pues; ahí verá usted, 
liste muelle, además, sirve 
para los casados de nuevo. 
Cuando están en la cama, 
¿sabe usted?, ella se pone 
uno debajo y él se pone otro 
encima y por un sistema fu
nicular - rotativo - bilateral y 
estereoscópico, DO hay que 
dar más que el primer empu
jón y después ya va el movi
miento todo solo, pues cuan
do no aprieta la de arriba, 
aprieta la de abajo... 

— ¿Y usted aspira a hacer 
un negocio con este invento? 

— Claro que sí. 
— No sé, no sé. Puede us

ted probar con Pica, con 
Rotnanones o con Bastos, 
cuando se le pase el corazón 
agrio de la Tabacalera, por
que lo que es yo, puede estar 
usted seguro que no necesito 
este muelle... I,os romperla 
todos a la primera embes
tida. 

RüPASTA 

BANCO DE LA PLAZA DE 
CATALUÑA (número G a 
la izquierda). 

Admite toda clase de de
pósitos, como niñeras, viejos, 
desocupados, y lectores de 
La Vanguardia. Se reco
mienda no dejar encima na
da de valor, por un por ' 
acaso. 

LOS GRANDES INVENTO 
RES DEL SIGLO XX 

Por un verdadero azar di 
la casualidad ha venido i 
caer en nuestras pecadora: 
manos un libro del que e; 
autor un señor llamado An
tonio Rull Vallbé, titulado 
El jariiiqa reparatorio y qi 
a pesar de su título se r_ 
fiere, según afirma el autor, 

la invención del l'itr" alcun-
j en el proyectil. [Uval E) 

señor Rull es de los nuestros. 
El final del prólogo es todo 
un poema y vale la pena de 
,er reproducido para ilustra-
ion y regocijo de generació-
ics venideras. Dice así: 

«Este libro, por defectuo
sidad en la explicativa, es 
posible el tener que ser leído 
más de una vez para depurar 

fondo.» 
Eso de depurar querría

mos que el señor Rull Valuó
nos lo explicara, todo tonian-
Ai cinco de la dulce. 

Principia el libro. Abró
chense, que es cosa seria. 
Habla ile la guerra europea, 
y dice que los alemanes se 
:avatancharon» sobre Hél.i;ie¡i 
y Francia «con grandes ma
sas de material hiim 
balins, canino, higrro, rodado 
T explosivo* |???¡j|). -Se vé 
me el señor Rull ha con-
undido el arte de la guerra 

con el arte rodado. 
Reproduce una carta al 

Cónsul d'e Inglaterra, que 
principia asi: 

•Me dirijo a la atención de 
vuestra personería consu
lar...» 

Nueva forma de trata 
miento completamente des
conocida en nuestros hemis
ferios. 

Aun'hay más. Habla del 
«señor Almirantazgo» (es co
mo aquel que fué al Gimua-
sii> Vila y preguntó por don 
Gimnasio) y añade que ahora 
que no le quieren pagar su 
invento «no le queda otro 
recurso que quedarse e» la 
calle tomando el fresco...» 
¡Mirad que son frescales los 
señores almirantazgos! 

Termina hablando de las 
(immiotiesa de estrellas que 
hay en el cíelo y dice: «ahora 
que conozco aquello del 
Sur...» jAh, doliente, dolien
te' ¿lis decir, que le lia vi:.I" 
aquello» al Sur? 

El libro del señor Rull 
Vallbé vale la pena de ser 
leído. Crean que es más di
vertido que un artículo de 
Cullaré o un discurso de Isart 
Bula. 

PENSAMIENTOS FILOSÓ
FICOS 

Las mujeres fáciles debe
rían llevar taxi y cuentakiló
metros. 

Un noctámbula 

El hombre más eiiíruieo y 
mal casado resulta ridiculo 
cuando está en camisa. 

si todas las cabras lleva
ran campanillas, el distrito 
quinto sería una olla de gri-

Correspondencia particular 
de «La Retaguardia» 

Mos Kita. No, señor. Ra
fael Smuio no tenía nada que 

•r con Rafael el Gallo. 
Norbertito. I.a sal de las 

mujeres alegres se llama sal 
potásica. 

A. K. Lino. Catastrófico 
i quiere decir referente al 

catastro. 
Una ingenua. Vaya usted 
n cuidado con esa llave que 

lleva su novio en el bolsillo 
del pantalón, porque es una 
llave que sirve para abrir una 

Suerta que debe usted guar-
ar bien cerrada. 
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la data; altres hi anoten una sentencia, i després 
dels successos de juliol es posà en moda allò del 
Maura, no\ 

Nosaltres n'hem tingut un a la mà aqueste (ües 
amb una inscripció molt més espiritual. Kl ino 
mentani posseïdor dels vint naps h:n ia caligra-
íiat en un marge els següents mots: 

«Adéu, vida mvva! Ja no et veuré mai més!» 

L'èxit complert 

FA algún temps va estrenar-se al Teatre Es
panyol, per la companyia d'en Santpere, 
una obra realista d'aquelles on surten he-

taires barates, organillers, crupiers d'ínfim ordre 
i senyors do Sabadell. 

Havia finit el segon acte, amb un èxit complert, 
i l 'autor, a dintre l'escenari, esperava el moment de 
sortir a saludar al públic. 

En aquestes entrà enF.ntd.v.l . , el famós humo
rista, i ans actors li preguntaren com estava cl 
teatre. 

— Ple de gom a gom, nois! Es un èxit complert. 
Hi he comptat cinquanta llevadores, vint-i-sis 
carniceres, seixanta cambrers, t renta dos cru
piers sense feina i, allà a mà dreta, i havien al 
menys cent cinquanta fills de meuca! 

L'adeu 

Freqüentment en els bitllets de Banc s'hi troben 
inscripcions. Hi ha qui, el dia que un papir de 
cinc naps li passa per les mans, In posa la firma i 

La mort de la donzella 

A n'en P.,s i P.g.s se li presentà no fa gaires dies 
un novell autor amb la pretensió de l!cgir-li dos 
actes d'un drama que volia estrenar a Romea. 

— Es una cosa molt interessant, sab? Romàn
tica, d'un romanticisme pur i molt entendridor, 
lís tracta d'una donzella enamorada, que mor de 
passió per un poeta. Ara, que el tercer acte, no 
sé com desenrotllar-lo. No estic encara ben deci
dit. No sé la donzella com morirà... 

En P-.s s'el quedà mirant i li digué, molt seriós: 
—• Jo si que ho sé. Per falta de públic. 

El triomf de l'art 

Al «Lunch Bar», lloc de reunió de to ta la gent 
de teatre, periodistes i mala gent, dilluns passat 
un conegut escriptor llegia el resultat de les curses 
d'autos de l 'autòdrom. 

— En Divo ha cobrat 75,000 pessetes — deia. 
— Ja ho veu! — digué allavors el papà d'un 

cantant novell —. I al meu fill, que segurament 
cantarà millor que ell, només li donen vuit pesse
tes de bolot 
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— Dlu que a n'aquell moment ell va veure el cel. 
Devien jogar a l'Inrevés. 

L'avarícia 

Al Circol del Liceu hi ha un senyor que se les 
t ira d'esplèndid i acostuma dedicar les hores que 
li deixen lliure els escacs i el billar per a criticar 
als seus companys. 

Dilluns, un sportman contava la seva arribada 
de Sitges i parlava de velocitats. 

— Vàrem anar molt depressa, perquè quasi tot 
el camí el férem a segona velocitat, i alguna estona 
a tercera... 

L'altre, que havia sentit malament, entengué 
que havia arribat en t ren i s'en ana desseguida 
cap a un grop de xafarders: 

— Mireu que en Fulano — digué — és de lo 
més avar que hi ha. Ara conta que va agafar bit
llet de tercera per tornar a Barcelona... 

Els Intel·lectuals 

El Mero, el popular Mero, empresari de teatres 
i home d'esperit, parlava no fa gaires dies al Nou 
d'una opereta que estava a punt d'estrenar-se. 

— L'han llegit una pila d'intel·lectuals — li di
gué algú — i l'han t robat molt bé. 

— Oh! els intel·lectuals — digué el Mero. — No 
cal fiar-s'en massa... 

— Són gent que saben de què va...— objectà 
el que parlava. 

— Si, si, són gent que saben de què va, però 
Porten pase... 

El lloro de la Mamà 

A la senyora Dolors, la simpàtica Mamà, un 
antic amic de la casa — que acaba d'arribar d'ame
ricanes terres després d'un Ikrg viatge •— li ha 
portat un lloro. 

L'animalet, pel que es veu, degué rebre la seva 
primera educació aprop d'algun water closet, 
puix tot el dia s'el passa cridant: 

— Ocupado! Ocupado! 
I és clar, les noies es pensen que parla d'una 

altra cosa i s'enfaden. 
La Mamà i la Camèlia, que tot són finures, no 

el poden veure; en canvi, aquella noia gironenca 
que debutà en un camp, diu que li recorda el 
moment de la trencadissa; la senyora Paca diu 
que si fos d'ella ja l'hauria fetambquatrecebetes , 
però com que és un animal que viu tant , qualsevol 
sab quants anys té i s'atreveix a menjar-s'el. 

La Caritat proposava comprar-li un Narro, com 
aquell que temps enrera adquirí una pupila de la 
casa, i que cada una d'elles li donés lliçó, per torns, 
com si es tractés d'una criatura. 

La Mercè, aquella xicotassa plena i apetitosa, 
troba que fora millor fer-lo disecar, i la Lola té 
por que ensenyi coses lletges al marrec que es
pera per un dia d'aquests. 

Mes sembla que el criteri que s'ha imposat és 
el de la Riteta. Kl duran a Riells del l-'aï, a la 
masia on les nenes van de t an t en t an t a fer 
salut, i allà, lluny de l'atmosfera frèvola del reco 
dels sospirs, l'animalet, segurament, es tornarà 
filosop... 

L 'HORTOLÀ DE SANT Bor 

Les cascs de confiança 

ENDAVANT, amic Corcoll. Què contes de nou, 
tan dtmatí? 

— Bon dia, Pere. Vinc a que m'ajudis a 
sortir d'un compromís. Dijous és el sant de la 
meva petita Nati, l'amigueta, he de començar en 
pensar amb un obsequi digne dels dos, i qui millor 
que tu, amb el teu provat bon gust, per aquests 
tràn gols? 

— Bé, home, bé. Míra: qui sab si et convindria 



algun objecte d'art, un bibelot antic... Precisa
ment acabo de rebre una invitació per a visitar 
una casa acreditada en el ram de les novitats amb 
ofertes de preus bastant acomodo. Té, llegeix. 

En Corcoll posa els ulls a l'impresa tarja de 
moyen i exclamà: 

— No em convé. 
— Per què? Coneixes ja la casa... la col·lecció 

de que es tracta?.. 
— Romanços perfumats, homt, res més que ro

manços. Per poc mondà que hom sigui no ignora 
el que voleu dir aquestes col·leccions que gairebé 
quotidianament és hom invitat a visitar. 

— Calla, potser no et manca la raó. Si, jo t inc 
xecord d'haver-nc Mentit parlar; però cm creia 
fora una malvoleusa... Aleshores, aquesta senyora 
Torras?... 

— Quan tu vulguis t 'hi presentaré. 
— Anem-hi ara, doncs, si no tens assumpte més 

urgent. 
Pocs moments després els dos companys — ba

rons acomodáis, amb un peu dalt el cim de l'es
cala de la vida, però frescs i encara de bon veure 
— trucaven a un principal de certa casa d'una de 
les places ÍILV» concorregudes de la nostra urbs. 

La senyora Torras, dama distingida, entrada ja 
en dies, rebé als seuyors Escala i Corcoll amb el 
somrís afable i cortesa propi de les grans dames. 
Els oferí seient, Í començà la conversa, portada 
per ella amb tacte diplomàtic. Hom parlà de polí
tica, literatura, teatre, sport, religió com només 

re gents honestes. 
!'',n IY re líscala restà embadalit del tracte i 

mesura d'una dona tan reservada, tan correcte, 
tan gent de bé, que s'expressava en termes els més 
escollits!... Certament, aquella senyora Torras era 
víctima de la malícia de tots els senyors Corcoll 
que van de nit. D'altra banda, en aquell pis dis
cret, moblat amb luxe, res denotava la sospita 
més lleu. Amb aquest tremp, doncs, don Pere i per 
a major seguretat, volgué donar un cop definitiu a 
la infalibilitat del seu amic trencant el glas. 

— El meu company i jo, senyora, hem vingut 
amb el propòsit d'examinar la col·lecció de bibe-
lots i objectes d'art que vostè anuncia. 

— Suara, amb vostès parlant, m'he convençut 
que tracto amb persones de gust refinat. 

— Només és comprador el meu amic — objectà 
en Corcoll. 

— Sóc segura que li interessarà la meva col·lec-
•ció... Faci cl favor de passar al saló, senyor 
Escala... Allí !i seran mostrats els meus objectes 
d'art. 

Quan don Pere es retrobà reunit amb en Cor
coll, qui havia restat esperant-lo fullejant revistes 
sèries i morals, sen:;¿ dirigir-sc ía veu, prengueren 
comiat de la mestressa. Emperò en ésser al carrer: 

— Què tn'en dius de la col·lecció?— preguntà 
en Corcoll al seu amic. 

•— Noi, he rebut una gran sorpresa, de la que et 
juro n'estic meravellat... Mai hauria cregut que 
tais obres fossin possibles.. Quin bé de Deu de 
bibelots!... Quina armonía més afinada. Són molts 
d e gustos alhora... Repetiré l'examen, 

—Miro , quan 
capell. 

—SI? Doncs 
faré un bigoti. 
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— Serva els teus entusiasmes, amic meu, i abans 
de contractar ar t antic, et recomano visitis l'expo
sició d'art modern de cá la Cinta Carreras, carrer 
tal, número tants. 

— Demà hi faré cap. 
Es despedircn els dos amics i l'ensendemà a la 

tarda en Pere Escala es presentà a casa el seu 
company. 

— Quin vent et porta, amic meu? 
— Avui al migdia he anat a casa la senyora 

Cinta. 
•— Hauràs xalat, eh? 
— Home, jo et diré... 
— Però, vaja, és una casa de confiança... 
— Segons la manera que hom vulgui entendre 

• aquesta confiança... En presentar-me vaig ésser 
rebut per la filla. 

— Apetitosa, veritat? 
— Oh! Estupenda! 
— Ben educada, grassona, distingida, rodona 

d'anques... Un gustós potet de confitura! 
— Cert, em féu l'efecte d'ésser tot això i bon xic 

més .. Mentre ensenyava objectes, jo l'esguardava 
golós. De prompte el record de la senyora Torras 
i de la seva col·leció em ferí. 1 un formigudx en 
les sangs despertà botent els meus sentits, els 
quals, impotent de dominar-los, em llensaren a 
estrènyer la xicota contra el meu ventre i a peto-

présec gabatx. . 
— I ella, indignada, et rebutxeria?... 
—• No ho creguis pas. Ha deixat els objectes 

que duia a la mà i cu to melós, de noia agraïda, 
m'ha dit: 

— Per a això que vostè vol deu entendre's amb 
la mamà. 
&í£— Inútil dir-te, amic meu, que m'he entès amb 
la mamà de la nena. 

A. S. PELMA. 

De quan va fer-se el món 

TRADICIÓ JAPONESA 

Així com les faules d'Isop conten que les 
granotes van demanar un rei i el Creador 
va enviar-los-hi un escorço, una tradició 

japonesa explica que quan va ésser creat el món, 
les dones anaren a queixar-se a Confuci perquè 
els homes no eren proporcionats com les bèsties. 

— Només cal comparar — deien — amb un 
burro, amb un cavall o amb un brau. Vegi lo dimi
nuts que resulten els atr ibuts masculins dels ho
mes comparats amb els de les bèsties, i compendià 
que la raó ens assisteix. 

I Confuci, el bon Confuci, els donà satisfacció. 
— Els homes gaudiran de les mateixes propor

cions que les bèsties; però, en canvi, seran com 
aquestes, que no estan per brocs més que a la 
primavera. 

Les dones, reconeixent que valia més poc i 
sovint que molt de t an t en tant , demanaren a 
Confuci que les perdonés per la seva osadía al 
trobar mal fet lo que ell havia determinat i les 
coses quedaren com estaven i és per aquesta raó-
que els homes no tenim cinc potes com els burros. 

PERSAT. 

— Qui s'ho havia de pensar amb aquestes orellones tant menudes, que tingués uns ullons tant grossos. 
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El gal l i el Moro 

EL matrimoni Mascaró, que acabava de tornar 
d'Amèrica, portava un esplèndid obsequi 
per als seus cosins, els senyors Rumall. Era 

un lloro magnífic, de ric i virolat plomatge, com
prat a Veracreu mateix i que els hi havia costat 
una pila de pesos. 

No cal dir l'alegria amb què els senyors Rumall 
reberen a l'animalet. D'omplenaren de carícies i 
el posaren a la mateixa gàvia on guardaven tres 
gallines i un gall, que pensaven sacrificar per a 
Nadal. 

Des d'els primers moments, el lloro despertà 
la més alta admiració per par t de Ics coquetes 
gallines, que al veure aquell nou ocell entre elles, 
que parlava com les persones en lloc de llençar 
els monòtons cocoricós del gall, se li acostaren 
fent-li moixaines. 

Ja poden figurar-se els nostres llegidors la riva
l i tat que començà entre el gall i el lloro. El primer, 
veient-se a punt de perdre el sultanat d'aquell 
serrall, mirava de reüll al lloro, que, pobret, era 
vell i ja no podia entretenir a les gallines com 
elles haurien volgut, fent-els-hi aquelles coses que 
els hi sab fer to t gall que compleix amb la seva 
obligació. 

Menys mal que, poliglota com era, l'ocell ame
ricà feia a les gallines certes coses que les trans
portava al setè cel, i així anaven passant els dies 
i així l'odi del gall contra el lloro augmentava. 

Un jorn, aquest darrer cridà a l'emperador del 
galliner i li digué: 

— Escolta, amic meu, no cal que tinguis gelós 
de mi. J o . n o et faig la competència. Jo sóc un 
pobre professor de llengües vives i tot lo mes que 
faig a les teves esclaves és cn senyar-los-lli el francès. 

I des d'allavors el gall i el lloro viuen en pau 
i tranquilitat. 

K. MELANDU 

• •$--> 

La generositat de l'avi Cantallops 

ALGRAT els seus vuitanta anyets, l 'avi Can
tallops encara es conserva xiroi i serè. Es 
clar que a l'hivern no s'acostuma moure 

de la masia, però beu acostadet al foc de la llar 
es reviscola i després de sopar encara té forces 
per contar anècdotes de la seva joventut. 

Una d'elles, que li sentírem l'altre dia que 
anàrem de cacera, es refereix al temps dels carlins. 
Diu que una vegada, l'avi Cantallops es trobava 
en u n bosc fent llenya, quan fou sorprès per una 
partida de guerrillers que l'agafareu, li prengueren 
els quartos que portava, i no contents amb això el 
despullaren enduient-se-li la roba * d¡_ixaut-lo com 
el dia que va néixer. 

Era í'hivf ,2, feia un fret que pelava i el pobre 

avi Cantallops es quedà allí sol, tremolant i amb 
pot de què el veges algú i el prengués per un boig. 

Mes en aquest món la Providència no abandona 
mai a la bona gent i veu's aquí que al cap de poca 
estona d'ocorregut el fet comparegué u n a pobre 
vella que també anava al bosc a fer llenya, la qual 
al veure'l i sapiquer lo que li havia passat es com
padí d'ell i li digué: 

— Teniu, bon home. Com que el temps està 
t an fret i jo duc dos gipons i dos faldilles, em 
treure la roba de damunt, vos podreu vestir i 
tornar al poble. 

— Mireu si vaig quedar reconegut — acabà 
dient l'aví Cantallops, — que així que vaig estar 
vestit, vaig ficar mà a la butxaca i li vaig dar a 
aquella pobre dona l'últim duro que em quedava. 

— Com! — interrompiren. — Si vos van deixar 
despullat com podíeu tenir cap duro a sobre? 

— Teniu raó — digué l'avi — que aquell duro 
era de la vella. Voleu creure que en cinquanta 
cinc anygjque fa 110 m en havia donat compte? 

CI,A 1 VRLL 

— Maneíj avui no hi ha manera de que «piquin» 1 
això que ía ujia L„>i'.-. iine ¿¡elo. 
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AUCA DE LA BUENA CUPLETISTA 
LLETRA DE VÍCTOR RIPALDA NINOTS DE T0N1 

Es un gran desasosiego, Un día ¡dia feliz! La aplauden en el (Pensil» Ante éxito tan rotundo, Llega a la ciudad Condal £J 
cuando oye cantar un ciegc. canta en el «Club Codorniz». y le tiran flores mil. se decide a correr mundo. en el tren del litoral. 

Psro la muchacha es lista ï para que no haya lio, Una vieja por diez dui 
y al •amo» guiña la vista. cobra y se marcha al avío. la saca de sus apuros. 

Su debut en el Roy£l,Çp Como la voz le hace lig 
i ene un «succés» sin igual se defiende con la liga. 

Un día hace un millonario, Y como tl/es deJTarrasa, 
IÍ explica su calvario. la'retira yj?ohc casa. 

Pasan días placenteros, Y un día, muy decididos, Con corona de azahar, 
entre flores y jilgueros. acuerdan vivir unidos. la novia llega al altar. 

Y luego es tan buena esposa, ¡Aprended, muchachas Usías, 
que se hace de «Estropajosa». que queréis ser cupletistas! 



— Avui, amb la cara de bona íe que em fa fer aquest 
pentinat, em sembla que podré passar ben bè per una 
nena. 

La darrera comèdia 

EL poblet de Ulldepoll Dalpeu havia celebrat 
grans festasses amb motiu de l'inauguració 
de la font pública i dels abeuradors per 

animals majors. 
Hi havia hagut curses de sacs, carreres de coixos, 

sortija, missa major, balls a l'envelat i comèdia 
al «Centro». 

Ela músics i els comediants, per no carregar el 
pressupost, havien estat allotjats en diferentes ca
ses del poble i en el repartiment d'allotjats, l'alcalde 
havia escollit les dugucs primeres tiples de la com
panyia. K,l batlle prou protestà perquè no en volia 
més que una, ja que no disposava sinó d'una ha
bitació i encara en aquesta només hi havia un llit, 
però la Camèlia i la Rita de cap manera vol
gueren separar-se, ja que elles tenien el costum 
d'anar sempre juntes. 

— Porò no els hi he dit que no tinc més çue una 
habitació i un liit? 

— No hj fa res. J a dormirem juntes. 
— Si es consoleu amb lo que tincl 
— Si, senyor, ja li havem dit que ens consolem 

totes dugués, i no s'en parli niés. 
Tal dit, tal fet. La Rita i la Camèlia es quedaren 

a casa l'alcalde i ni un sol dia es queixaren de la 
molèstia d'haver de dormir plegades. 

I /úl t im dia de festa, l'alcaldessa volgué obsequiar 
a to ta la companyia amb un gran dinar i de sobre
taula començà a parlar-se de lo molt que havia 
probat als comediants l'estada a n'el poble, 

Tots es desferen en elogis per lo molt bé que 
els havien tractat , i l'alcaldessa fou la que rebé 
més felicitacions. 

La Riteta i la Camèlia ponderaren de tal manera 
l'esplendidesa de la muller de l'alcalde, que el ma
rrec de la casa, que en to t el dinar no havia dit 
res i no feia més que mirar-se a Ics artistes amb 
aire d'incredulitat, cregué arribat el moment d'in
tervenir i exclamà: 

— No les cregueu, mare, no, a n'aquestes mosses, 
que diuen mentida. 

— I ara, nen! Perquè diem mentida? Que no 
veus que grassones ens havem posat a casa teva! 

— Si, però no és el menjar lo que vos ha inflat, 
no. 

— Doncs, què és, maco, què és? 
— Què és? Com si no ho sabéssiu! Com que jo 

cada nit mirava pel pany i veia com vosaltres du-
gues vos bufàveu ¡^ S E S l ' u n a a l'altial 

Hi va haver una pluja de màstecs que al pobre 
marrec encara li xiulen les orelles. 

BONAPESSA 

— Perdoni, senyoreta, però em sembla que aquesta no 
£s manera de rebre als acreedors. 

— Veu, amb això, té raó; f i . i . 
jama. 

10 — LA TUIES 



LA TUIES. — 11 

ALVoLTANT^m 
.ELBRAJER|N| 

S ALERTA, MINYONS 

En aquesta Secció hi publicarem tots els CONTES 
propis d'ésser contatsa les velles xacroses de quinze 
anys per amunt que sens envün 1 que siguin dignes 
d'ésser coneguts pels barrilajes lectors de LA TUIES. 
D'aquests cantes en premiarem un cada numere amb 
la respectable quantitat de «deu peles", cobrables eu 
la nostra Administració o per giro postal als que vis
quin fora de Barcelona. Alerta, doncs, I apretar I'ápitt 

Nit d e tempesta 

ï— HA de mitja edat, pacient, reposat i sense família. 
* - i es deia don Mariano. Tenia instal·lat en un 
carrer estret del casc antic de Barcelona un petit 
comerç de brf.es, cintes i fils, muntat amb els pocs 

Suartos que havia estalviat en trenta anys de fer 
e tenedor de llibres de la casa I,Iates, Mara'tas i Cía., 

S. en C., del carrer de! Recb. 
Encara que era ell sol a la botiga i que la clientela 

era rednída, el treball de don Mariano era llarg i 
pesat, puix com no tenia ningú, havia de cuinar, 
escombrar, arreglar-se el llit i servir al públic. 

— Vostè, don Mariano — li deien les veïnes — s'hau-
ria de casar. Estaria mes ben cuidat i es cansaria menys. 

I tant i tant van arribar a dir-li, que s'hi va decidir. 
Quan don Mariano es decidia a fer una cosa, la rea
litzava molt ràpidament Aixi es que tres mesos des
prés, el botiguer es maridava 1 legítimament amb la 
Rosalia, una xicota de vint-i-cinc anys, alta, plena, 
ben formada i tan conscient dels sagrats i agradables 
deures que el matrimoni imposa que cl pobre home, 
que al principi se sentia content i feliç, començà a 
aprimar-se i a trobar més cansada la feina d ésser 
casat que la de carregar-se tota la de la botiga. 

— Ah! Ouenoésio mateix, quan un home comença 
a tenir anys, carregar-se ulla botiga vella que una 
dona jovel — deia a qui volia sentir-lo. 

I ja tenia raó, ja pobre don Mariano. Una terrible 
anèmia, contra la que no pogueren els metges^ el 
consumi, i al mi- nny just de casat, don Mariano s en 
anava cap a l'altre barri deixant inconsolable a la 
seva desesperada Rosalia 

La vídua coniferas tí n -.•: d?! «en difunt espòs, 
sense ocupar-se de res més míe de la botiga "i pensar 

novament en maridar-se. I no és que no li sentissin 
bons partits ni que havés perdut sn formosnra ni sa 
característica ardèiicia, puix a l'arribar an aquell estat 
de la dona (pie ha siguí califica!, no sabem per qui, 
de perfecte, donya Rosalia estava feta una revinguda 
i apetitosa jamona. 

Al davant mateix de la seva botiga, l'Antoiiet, 
l'amo d'una tenda d'efectes d'escriptori, es fonia per 
ella com una candela cap per avall. Kra cl que — 
amb just orgull — podia detentar el numero u en la 
llarga lista dels admiradors de la gentil venedora de 
betes, cintes Í fils. Pero, home tímid, mai liavia gosat 
a pronunciar cap mot atrevit an aquella esplèndida 
femella, a la que s'acontentava en donar el bon dia 
i la bona nit. 

Un vespre, no obstant, les coses canviaren. Quan 
douya Rosalia es preparava per tancar la botiga, va 
desencadenar-se una tempesta de llamps i trons, es-
poruguimt-la de tal faisó que, per no trobar-se tan 
sola a casa, de nit i fent aquell temps, cridà a l'An-
tonet i li demanà si volia fer-li companyia mentre 
durés el mal temps. 

1,'Antonet no s'ho va fer repetir. Tirà avall desse
guida la porta metálica del seu establiment, la tancà 
amb clau per la banda de fora i es dirigí a la botiga 
de la vídua ou — no sabem si per distracció — tirà 
també avall la porta i la tancà amb clau, però per la 
part de dintre. Douya Rosalia, d'espantada que esta
va, el deixava fer. 

En aquestes, un tro més fort que els altres esclatà 
i la vídua, esporuguida del tot, s'agafà amb l'Antonet 
sense donar-se compte del que feia. 

— Ai, AntonetI I quina por que tinc! 
— No, noi — exclamà aquest estreuyent-la per la 

cintura i ja completament fora d'ell. — No tingui 
por, Rosaba, que no passarà d'un petit ruixat! 

1 un moment després la vídua, mentre ressonava 
un altre tro, xisclava: 

— Ai, Deu meu! Sembla que m'hagi entrat al cos 
la punta d'un llampi 

Son les vuit del mati de 
acaba d'obrir la boti 
rosa pel tràngol de la vetlla, que arregla l'aparadoi 

• • be.it dia, lloava Rosalia! 
— Bon dia, AntonetI 
— Què li sembla? Tornarà a ploure avui? 
— No bo sé, no ho sé... De totes maneres, un ruixat 

com el d'ahir no vindria ge:i: malament... 
P. A. ROJJCIA 

http://brf.es
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E I b o n a m i c 

P:IA sis mesos que l'Anton festejava amb la Ro-
n.sa estranya, encara no havia aconse

guit d'ella ni un sol petó. 
I Vil prou demanava consells al seu company de 

treball, un sarauista de la «Bohemia» anomenat Muís, 
ines, mancat de l'aplom ï la calma que caracteritzava 
a n'aquest, mai lograva obtenir cap concessió de la 
seva promesa. 

— Si tu m'autoritzes — acabà per dir-lt en Llufa — 
amb mi dia que la deixis per mi, jo la convenceré 
perquè no sigui tan esquerpa. 

Sense sospitar (le la que li preparava el seu amic, 
el confiat promès no sols li donà pennis, sinó que 
el regracia en termes elevats. I aquella nit, l'audaç 
Lluís s'encaminava cap a casa de la lloseta, a la 
porta de la qual la noia esperava al company de 
treball de l'Anton. 

—• Bona nit, Roseta digué en Lluís. 
—Bona nit, Lhiis! One em porta algun recado de 

l'Anton? 
— Així és, en efecte. El seu promès no es troba 

gaire bé i ha hagut de ficar-se al llit. 
— I ara. Què'diu? — exclamà, inquieta, la xicota. 
— Si, peni" DO s'espanti, que demà ja no serà res. 

Un ric de cansament, sab? Es a dir, més que res, 
els disgustos que vostè li dona... 

— Jo? 
— Si, dona, sÜ Que es pensa que no ho sé? No veu 

que l'Anton i jo som molt amics? Ull m'ho conta tot. 
Vaja; Roseta, que no està bé que encara no li hagi 
fet ni uu petó! 

— I és clar que no! Vaja unes coses de dir-tne, 
també vostè! Que es pensa que sóc com l'Antònia > 
la Teresa, que es van deixar fer un petó i van caure? 
Ca, home, ca! 

— Escolti, Roseta --- digué allavors en I,luis, que 
ja no es podia contenir al veure l'innocència d© la 
noia — això és perquè els seus promesos no en sabien. 
Si vostè vol, jo, perquè l'Anton estigui content, lí 
ensenyaré com ho té de fer per no caure, j a veurà... 

L'entrada de l'escala era fosea... Brefl quartj de 
nou del vespre i no passava ja ningú. Kn Lluís agafà 
a la Roseta per la cintura, l'estrenyé dolçament i 
suau contra el seu pit i pocs moments després se 
sentia un xisclct apagat que fou suçceit durant una 
llarga estona per uu seguisi de sospirs i de petons... 

N'i cal dir, després d'això, que un cop la Roseta 
hagué conegut lo que era veure el món per un forat, 
l'Anton, l'endemà-, no trobà en ella cap resistència 
per deixar-se fer un petó... I quan, al retrobar-se al 
taller, l'enganyat promès donava les gràcies al seu 
company de treball pels seus bous oficis, aquest, amb 
una ironia que l'Anton no comprengué, va respondre: 

— No et pensis, noi, que això és uu favor que no 
es fa per tothom. Quan nua xicota s'eiitnssudeix en 
l'idea de no deixar-se fer uu petó, no sabs tu lo difícil 
que és fer-li entrar! 

LASSIU 

l'home no desdenya, de tant en tant, empaitar alguna 
raspa si no és lletja ni esquerpa. 

La Roseta, que actualment serveix a casa del senyor 
Riera, és nua noia revinguda i vermella, arribada de 
poc de pagesia, que tampoc no desdenya els pessics 
ni altres excesos que el negociant de bacallà li prodiga. 

A la nit, després de sopar, el senyor Riera, amb 
pretexte de fer la feina que té endarrerida, es tanca 
al quarto on té el seu despatx particular i crida a 
la minyona. 

— Roseta! Vol baixar-me els papers d'aquell pres
tatge? 

I, amb aquest pretexte, recrea un xiquet la vista 
cou templa ni les groixudes pantorriUes de la xicota, 
s'aprofita de valent a l'agafar h els papers que li de
mana i l'escena acaba omplenant-li la cara de petons. 

Al cap d'una estona turna: 
— Roseta! Kntrini el borrador del diari. 
Repetició de l'escena, que se succeeix cada nit. 
Fa pocs dies, el senyor Riera reptava al seu fill. 

un nen de cinc anys que no vol fer res de ho a col·legi. 
— Mira, l'cpet — li deia, — Teus de compciidre 

que en aquest món tothom treballa. Mira, jo, quan 
em llevo es per anar al despatx, quan surto de dinar 
per anar a Borsa, quan em tanco a la nit al meu 
quarto és... 

— Si, ja bri sé! respongué ei nen amb vivacitat. 
•• • Peí a fer petons a hi. Roseta! 

L'estupefaerió fou 
BIT H U T A 

l'Andreu, 

P a g e s í v o l a 

LA Carmela, la pubilla de C 
buscar fulles pels conills a cal Llesca, distant 

una bona mitja lioreta de la seva masia, quan trobà 
al noi de cal Llarg, un xicot sapat i vermell, quí 
feia temps li feia l'aleta. 

Jo no sé lo que devia passar en la yolitut del bosc 
entre la pubilla Í el xaval, el ceri és que quan la Car
mela arribà a cal Llesca estava vermella com un pe
brot, portava els cabells en desordre i el mocador del 
pit amagava euidadosaiucut la marca d'un xuelet, 

Carregà la noia el menjar pels animalets i arribà, 
amb una bona mitja hora de retràs a casa seva. 

A l.i porta, el vell Ton de ca! I'anguer prenia el sol. 
El Tou era un home molt experimentat i observador 
i aviat notà que a la Carmeta n'hi havia passat alguna 
de crespa. 

— I doncs, Carmeta, on vas tan acalorada? — li 
preguntà. 

— Si, mireu, vinc de cercar quatre fulletcs pels 
conills... 

— Si, si... — respongué allavors amb una rialleta 
el vell Tou. — Si que pots dir que t'han ben fullat. 

CAR D. MENTA 

E l s e t e r n » tntnnts i e r r i b l e a 

p i , senyor Riera és un bou botiguer que fa viui 
•—' anys explota a i salada al carrer 
de Tamborets. 

De costums aparentment patriarcals i austeres, 

Conte |) rem lat del número passat: 

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



El diligent servidor 

EN Gombau, viatjant català, acabava de des
embarcar d'un vapor de la «Canard Line» 
a Bombay i abans que tot , necessitava te

nir en regla certs documents per lo que li calía 
posar-se d'acord amb el governador. 

A penes íou al moll, un coolie, conduint un 
Pousse-pousse, vingué a posar-se a les seves ordres, 
preguntant-li en correcte anglès: 

— Desitja anar el senyor a algun lloc? 
— Si — féu ell. — A casa del governador. 
— A casa del governador? I abans, no li agra

daria anar a passar una estoneta en algun lloc 
d'esbarjo? Si volgués, jo el portaria aquí aprop, 
a una casa molt reservada, on hi ha un escollit 
sortit de xicotes del païs, molt amables i carinyo-
ses. Es un lloc molt nèt i sols val una lliura es
terlina. 

— No, no! — replicà el viatjant. 
— ...Si li agraden eurepees, un xic més lluny 

hi ha una casa internacional on trobarem de tot: 
franceses, angleses, espanyoles, italianes, turques 
i fins russes... 

— Res d'això... 
— I no li faria il'lusió una casa de te japonesa? 

Cregui'm que s'endurà una impressió agradabi-
líssima. Són unes noies extremadament educades, 
d'un refinament poderós i carinyosíssimes... 

— Li dic que no. 
— ...Si el senyor té altres aficions... m'entén?... 

també sé una casa d'homes... 
Aquí el viatjant ja perdé els estreps. 
— Jo vull anar a veure al governador i res més! 
— Ahí perdoni el senyor — respongué allavors 

d coolic. —• Jo no sabia que el governador també 
ho fos, però si acàs, ja ho probaran. 

V O N W E N T 

ELCIHELL 

RECADER 

Un anunci de El Diluvio: 
fVenc una maquina Sínger en bon estat. Preu, l'50 pes

setes.) . 
Francament, trobem que una màquina de cosit per 

üia rala es una ganga. 

Un títol del Diario de Barcelona. 
*Et reemplazo del presente ano.» 
Trobem molt bé que quan un ano està massa gastat 

en posin un de nou. Ara, que això, dit pel Brusi no ho 
trobem gaire bé. 

— Que per què faig aquestes ulleres? SI a"vostès els 
hl hagués passat lo que avui m'ha passat a mi. Ja 
m'agradaria veure les seves! 
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Vostès creien que els famosos del Brusi s'havien aca
bat, oi? Done;, burlen. Vegin sinó: 

«Ayer han sido capturados las famosos por la policía 

?ue ha logrado sentarles la mano, y conducirlos a la 
árcel celular a disposición del Juzgarlo de la Lonja.a 
I nues ratlles després; 
«Los famosos ingresaron en la Cárcel celular.» 

L'altre dia, un fresc va llogar un auto, ea va passejar 
tota la tarda, es va fer portar a mi hotel, va .sopar opí-
parament com en Carranza quan va de banquet i des
prés va dir al xófer i al cambrer que no tenia un quarto 
per a pagar. 

I és clar, els del Brusi, que encara no s'han corregit, 
diuen; 

«Contestó a ambos el famoso que no les podía pagar 
porque no tenía ni mi ochavo moruno.» 

Ho venen como jo els lio deia que al Brusi es penseu 
que famoso ve de fam? 

DIUMENGE :l l a n i í c l l s acomiadàrem del senyor Jau-
met Horras. En Jniiiuet va fer «Terra Baixa.:;., amb 

assistència del venerable don Ángel Guimerà i el públic 
aplaudí amb més en tiri asme que sí es tractés d'un mitin 
contra l'impost de 1'iuquílinat Ara al Tívoli ve el senyor 
Velasco i companyia i cus donará lfcArcO Iris» amb qua
dres nous i xistos vells. 

Els de l'Espanyol han reprisat Al rei li han tallat... 
les ales. Per cert que l'altre dia, el cartell anunciava 
Al rei li ha» tallat les ales.. I'er tres pessetes. Nosaltres, qui; 
trobàvem barata l'amputació, hi entràrem i tinguéreu! 
un desengany. Per tres pessetes era el títol d'una pessa 
que va bastant bé i en la qual la gent de can Santpeie 
s'hi llueix força. 

En Planetes, que no està content amb haver fet de 
don Lluís Mejia, ha fet un Tenorio. Un Tenorio camelo 
que es diu Uetimle por Dios, fuanito... que s'estrenà Val
ira nit a Y Apolo i fou un èxit sorollós. Molt bé, senyor 
Planas! 

L'aconteixement de la setmana ha estat l'estrena de 
J.os mosqueteros del Rev. En Giralt i en Capdevila., junts 
amb l'Obradors, que són tres peixos que es porten l'oli, 
ban produït una obra mestra que donarà peles a l'em
presa, als autors i als condes. Molt bé, nois, molt bél 
Ali! I d'aquells crítics que hi trobaren pels, no en feu 
cas. Són males voleuces i no cal posar-s'hi cap pedra al 
fetge... 

Ei* NEBOT TAFANER 

De la vida alegre 
LA revista que l'íuagotable Montero presenta a Y Edén 

ha estat un nou encert de l'empresa. Arriba los 
hombres fa passar una bona estoueta i dona lloc a veure 
noies maques, que és el que es tractava de demostrar. 
No cal dir que les Mary-Chelo hi estan com per enviar-les 
a passar una quinzenal Fan uns apatxes tan quitllos, 

que es una verdadera llàstima no robin res més que la 
tranquilitat del'infeliç que se les mira. Ja en són de caics, 
jal La Condesita Zoe hi fa una capitana, que de bona 
gana un hom voldria fer el quinto en la companyia del 
seu comandament. 

La gent del Monte-Carlo segueix repassant el llibre dels 
records amb La primeva aventura, que és una entrema
liadura d'en Manolo Fernández que fa passar molt agra
dablement l'estoneta. 

La nova empresa del Moulin Rouee no deixa cap resort 

Ser tocar a fi de tenir contenta la parròquia. Allí et 
onen beguda, alternes amb senyores de preu, et recreen 

amb tot un bé de Deu de couplets, i cucara et regalen un 
talonet amb el qual si ets home afortunat pots pescar-hi 
una rifeta. Què voleu més? 

L'Esterlina ara pren cl Somatóse, que si bé no és un 
cuplet, engreixa; la Gaudina, malgrat ésser rossa, m'ha 
dit que ho tinc negre, í la Soviet, tan re vinguda i dolenta 
com sempre, fa anar-ho tot enrenou. 

De baranda, o sigui d'estrella, hi lia una xavaleta la 
mar de castissa, l'Adela Hungría; i per seguir la corrent, 
també hi lia una pessa, que tractant-se de la pessa d'en 
Torres no dubtem que els hi agradarà. 

I,a Francés segueix fent diabhircs pel Pompeia. Ara 
fa de protagonista d'una astracanada títolada Juanita 
Tenorio, i consti que ho fa d'allò més bé. Res, maca, 
vostè lo mateix serveix per a un barrido que per a un 
fregado. 

1,'Ibarra, tan bonica com .sempre. Es l'angelet amb 
qui somio cada nit. I que n'hi dedico de eosestlt A 
l'Elofranc, tan enjogassada, ara li lia donat pel foot-ball, 
i fa cada gool que... deixa'm encendre. 

I per si això no fos prou, hi ha la Enriqueta de Arce, 
la florista mes cañí de tot el Parale!. 

Al Roy al tampoc perden el temps, doncsademésdela 
Lafuente í la numissnua lYpela Mijares lii han xicotes 
tan dimouiets com la Valeri i la Pons, i per plat final la 
Marí Teran, que de tots és coneguda per lo bé que ho 

I,a Barden des de que s'enreda amb la Marina que fa 
aigües. Pobre noia! L'altre dia es prengué cu serien Can
tidades. Però, que no ho veu, nena, que és broma? 

La Niña Utrera segueix fent destrosses pel Sevilla. 
Allí lii hem vist una menudencia que canta, nomenada 
Mimosilla. No estaria mal, si no li agradessin tant els 
cacauets. També hi ha una Üorita, més plimeta que 
l'altra, que va força a l'hora. 

El Novelly segueix acaparant dones i més dones. Allò 
és un davassall; ara hi ha de nou la Margarideta Vila 
i la Bstelvel. 

També hi lia un espatec de lluita de tota mena entre 
varies escollides niñas de la casa, entre elles la xamosa 

J uanita Vinzes i un bé de Deu de números còmics que 
an precís establir al guardarroba un dipòsit de braguers 

per por de què surti la treucadura a la coucorrèncía. 
Sabeu a Y Apoto'! Si? Doncs ara s'hi frega l'all de mala 

manera; allò s'ha convertit en un Kainelleres que treu 
foc. Res, dintre de poc la «BonetUa» quedarà reduïda a 

E t COSINET DE; I.A TUIES 

LLETRES DE LLOFRIU 

Mag Alié Arck. Es més vell que uns pantalons d'en 
Romanones. — Il·inapessa.l aral Que és pensa que volem 
anar a la Model? No ens ha pres pas per exrcgidors? — 
Un amigo de lo ajeno. Ja es coneix, perquè són afanats. 
— Retroni Tarot. Vostè escriu molt bé i els seus contes 
seran publicats. — Pepeta Malais. No hi ha res a fer. — 
Pallóla. Es molt dolent. — Si Manca. Veurem d'apro
fitar-lo. — Bal Dufa. Va al número. — A. K. De Mieh. 
lis fluixet. — Piscis. Anirà, molt arreglat. — Du Pont. 
Es pitxor que un discurs de l'Alfons Sala. 



16 — LA TU1ES 

Llibreters! . . . Loterosï . . . KiosquersI . . . 

t»rtrú mitja tapa.. ¿¿nciud «nació, c 

E n c à r r e c s : EDITORIAL, SANXO. - Rbla . F l o r s , 3 0 , I." - BARCELONA 

JLu c -A. S Marquès del Une 

AVIAT 

GRAN INAUGURACIÓ 

Programa selecte 

B*ltde Ideal Pastora 
Francès, Añade Lis 

^ ¿ E o n t e - C a r i o 

M. CASANOVAS - A. NÀJERA 

NOVELTY 
EL MUSIC-HAL de la BARRILA 

H! ha un ELENC que fa 

TRONAR 1 PLOURE 

G. ALOMAR 
VIES URINÀRIES. Curació ràp ida i segura, 
mit jansant aparell especial. Ar ibau , 5, de 12 a 8 
i de 5 a 7. Fes t ius ; de 10 a 12. — Econòmica: 

Unió, 20, de 7 a 9. Barce lona . 

MAISÚN MEUBLÉE 
(VERDURA) 

Carrer de Barbara, 27 

Mont d'Or Heublás 
{VERDURA) 

Plassa de Santa Madrona, 6 

GRAN CONFORT - SALETES DE BANY - Telèfon prival 

Habitacions a 5 pessetes 

«cadenva DM Y LLANOS 

ÚLTIMOS ÉXITOS  
La cara bonita.— Amor a Es
paña.—En un dia La cruz de 
brillantes.— ¡Nandú,.,! — ¡DÉJa-

me...! etc. 

SELLÉIS GSSAM 
Para la curación radica! y en poros día* de la BLENO
RRAGIA (purgación) y toda case de infecciones en las 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vías Urinarias por rebeldes y crónicas que sean, cal
mando a llis prim. ras tomas, por su acción anestésica, toda clase de dolencias e irritaciones prod' cidas por 
la uretritis.—DE VENTA, Seflala, Rambla de las Flores, 14; Doctor Perelló, Rambla del Centro, 17, y en 

las principales Farmacias y Centros de Específicos 

N o v a l a taadarl... 

üfi La 

LA MASCOTA 
Primera casa venedora d'im

permeables peí NANDÚ. 
Son irrompibles. 

També tenim polvos per matar 
aquella animalets que s'agafen 
a conseqüència dels aitres POL
VOS a O'SO la capsa. 
| , Sant Ramon, l-B*RCELONfl 

FLORES DE PECADO 

NIÜON DE LEIÍC OS 

Antonio Abelnira 
AGENTE TEATRAL 

Auente exclusivo. Director Artético 
del Teutro dpi Mti'ic-Hall 

«ELBOSQUK» «L'ASi 

OFICINAS: í 

PURGACIONES 

linp. — 11 líe B. Pm, * 



—El col ta, Lola, d'un turt el vent? 
-D'on surt no ho i í , però sé on se fica, el remaleítl 
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