
Any III 15 cèntims U g 

LA TUIES 

- N o apreteu tan, Quel, que es trencarà la corda! 
-Oh, precisament per això apretava! 
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EL ESTADO DE 
RUFASTA 

Aviso, advertencia, ob
servación, o lo que sea. 
Nuestro director sefior 
Rufasta que, como ya sa
ben todos los lectores, es 
un hombre que tiene siem
pre salidas de trascantón 
y todo se lo echa a la es
palda, nos ha encerado 
con aquello de que esta
ba enfermo de tanto reír 
a consecuencia de haber 
escuchado los discursos 
enteros y pronunciados 
por el señor Pico y el se
ñor Plim. Todo era pa
vería. El muy sóminau an
da por Barcelona más tie
so que el de aquello de un 
salta tableros cuando 
arramba una menor en el 
"Iris". Todo aquello lo 
dijo para no puginar el 
aguinaldo y andar cam
pando. 

A las muchas personas, 
entidades y comisiones 
que han acudido en tro
pel a nuestra Redacción 
para saber cómo seguia 
Rufasta, les advertimos 
que no vengan más, que 
nuestro director les ha le
vantado la camisa y co
mo estamos en día de 
Inocentes, nos darían la 
culpa a nosotros. 

Un corresponsal madri
leño que lo sabe todo y 
lo ve todo, como la Re
vista Patrié, nos ha ase
gurado que Rufasta está 
escondido en casa Verdu
ra con una menor. No lo 
creemos, porque ni hay 
ninguna chica, por fea que 
sea, capas: de enamorarse 
de nuestro ecuánime di-

duro para gastarse en 
una fonda de postín. 

CURIOSIDADES 
CURIOSAS 

(Del cajón de un sabio, 
linotipero, al tanto.) 

—En ciertos países de 
la Cochinchina de Abajo, 

los casados consideran 
una dignidad el ser cor
nudos. Las familias de ca
tegoría no admiten entre 
sus invitados a los mari
dos cuyas mujeres no les 
engañan, porque eso de
muestra un estado de in
ferioridad. 

—Los zulús, que son 
más brutos que Uzcudum 
repartiendo directos, tie
nen una manera especial 
de practicar el amor. Se 
figuran que practicarlo 
entre dos personas que se 
conocen, es una inmorali
dad. Por la noche, hom
bres y mujeres se buscan 
por las selvas, y allí, si 
te encierto te endevino, y 
quien gime ya ha recibi
do. Esta costumbre, mo
derna y original, ha em
pezado ya a ser introdu
cida en los países civili-

—Las tribus de la Pam-
pangalasia (cerca de An
dorra), consideran como 
una vergüenza la pureza 
en todas las negras de más 
de doce años, pues opi
nan, y con razón, que la 
que a esa edad no ha me
recido los honores de que 
le hagan ver el mundo por 
un agujero, es que es muy 
fea. En la Pampangalasia 
raras son las mujeres que 
llegan al matrimonio sin 
haber conocido el amor. 
En Barcelona, por el es
tilo. 

ESPECÍFICOS 
RECOMENDADOS 

Don Antonio Gayo, fa
bricante de la acreditada 
"Kola Gayo", ha tenido 
la atención de mandarnos 
dos caliqueños y un anun
cio de un cuarto de pla
na. Y como nosotros so
mos ecuánimes y justicie
ros, hacemos constar de 
una manera pirandeliana 
y con aquella elocuencia 
pi quino nesca, que nos ca
racteriza, lo siguiente: 

Primero: Que don An-

í tonio Gayo es el farma
céutico más tremendo de 
los tres hemisferios. 

Segundo: Que tiene 
dos hijas casaderas de 
aquello más cayas que se 
dejan grapejar por las 
cantonadas cuando están 
a las foscas con más bue
na fe que un concejal del 
antiguo régimen. 

Tercero: Que nos las 
fumaríamos más entu
siasmados que un calique
ño de aquellos que regala 
March el día que se sien
te dispendioso. 

Cuarto: Que según nos 
ha dicho la menor, que es, 
naturalmente, la que más 
nos gusta, la kola del pa
pá Gayo, es la mejor que 
se conoce. 

Conque, apúntense seis. 

UN CASO COMO UN 
CAPAZO O UN SUCE
SO ESPELUZNANTE 

Ayer tarde, a entrada 
de obscuro, un sujeto que 
por cierto tiene una so
brina de aquellas que San 
José les pasó el ribete, 
pero que aparte de eso es 
tocable y estimable, se 
fuá de loros en la calle 
de Cuello Blanco, entre 
Hospitalito, la Bastardi
lla y la Torraza. 

Recogido por un guar
dia de aquello más urba
no, que encertaba a pasar 
por el lugar del suceso, 
fué conducido a cuello y 
carnero al Dispensario de 
la barriada, en donde le 
dispensaron la mejor aco
gida, apreciándole de pa
so una herida en la ta-

Según nos dijo el co
rresponsal de "El Vallés 
Vegetariano", el tío de la 
polla lisa seguía esta ma
ñana en franca mejoría. 

NOTAS ¡TEATRALES 
(Recibida por medio 

de un director artístico 
de gacetillas suplicadas 

que nos debe un duro.) 
Próximamente debuta

rá en uno de los concier
tos de Barcelona más 
concurridos, porque se 
arramba y se hacen cosas 
más atrevidas con aquella 
naturalidad y aquellas do
ce pelas de consumacio
nes que te acanan, debu
tará un duetto formado 
por una ex-iaspa, a la que 
le enseñaron el narro en 
la "Bohemia", llamada 
Paula Gómez,, y una chi
ca que estaba de concu
rrente en casa de la Emi
lia y no puede trabajar 
porque se empasó un cor
netín de pistón, que se 
dice Tina López. 

El duetto se dedicará 
al canto, baile, mimo-dra
ma, fomento de la cría 
del canario y a dar tra
bajo al por mayor al doc
tor Serrallach. Esperamos 
con fruición el debut del 
duetto Paula-Ti na, que 
promete ser un aconteci
miento. Habrá sopa. 

SUCEDIDOS 
Don Panfilo Buenafé y 

Mas, ha denunciado al 
juzgado que, yendo por 
la calle, le han sustraído 
vaba puestos. La policía 
los calzoncillos que lle-
está sobre la pista. (La 
Pista es una cupletera 
con quien don Panfilo tie
ne estrechas relaciones, 
que se dice la Pista Na
ga.) 
de Carretas, una madre 

Al pasar por la calle 
sin entrañas arrojó sobre 
un pacífico viandante cua
tro hijos suyos. El tran
seúnte, furioso por el 
mojadero, ha denunciado 
la desnaturalizada madre 
a la junta de "La Gota de 
Leche". 

En la calle de Elásti
cos, una muchacha se ca
yó por la escalera, cau
sándose lesiones sin im
portancia. Como su no
vio estaba debajo, se 
cree que la cosa acabará 
en casorio. 



Barcelona, 31 de desembre de 1925 

«edaedc» i Administrarlo: Rambla de le* Fluís, 30, SURT EI.S DIJOUS 

FRUITA 4 
DEL ¿Mm 

TEMPS^P 
Un capritxo 

I 'EMBAIXADOR de... (altol res de noms, que 
no provoquéssim un conflicte internacional!) 

va haver de venir fa pocs dies a la nostra ciutat, 
no recordem per quina missió important. L home. 
que és solter, amic de les dones, del vi i de la bo
na cuína. es va passar totes les hore» que h deixa
va lliures la carrera entre el "Maxim s , 1 txcel-
sior" i el "Lion d'Or". 

i, cosa estranya, si bé es va gastar una pila de 
•diners en sopars i xampanya del millor, cap dr*"» 
com totho 
cèntim. 

, poguer comprobar, li costà un sol 

-,[ va preguntar-li un amic, al veur 
;sperats èxits tenoriescs —• Vostè dei 
om amagat, que totes les dones el vo 

La sort de la Caterina 

T\ E noies que tinguin la sort de la Caterina, cre
guin que no en trobaran, ni que les busquin 

fer-n 
tres 
el »e 

els seus in 
tenir qiiek 
Ien! . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H , 

—Veurà, veurà — respongué l'ambaixador — 
Con, a tenir, no tinc re . de particular... Pero, això 
de les dones, sap) és qüestió d'orgull o d amor 
Propi, molt, cops... I quina d'elles, sapiguent el 
meu càrreg, no vol que s'entregui, per poguer dir 
despré, q„e ha format part del cós diplomàtic...? 

lumet. Hgurint-se que era un cap verd, 
sa mare deia que no hi hauria manera de 
res de bo i què, després de faltar a casa 
quatre nits en una setmana, va guillar amb 

i xicot, o millor dit, amb un dels seus xicots. 
Va viure amb ell dos o tres mesos, fins que se'n 

va cansar, i mig any després debutava com a rum-
bista en un concert del Paral-lel. Tampoc va durar 
la seva carrera artística, i, pocs dies més tard, la 
Caterineta passava del foier del "Royal" al men
jador de càn "Baixas". Allà, no és que tingués 
molta, molta "salida", però anava fent. Fins que 
un dia va caure per aquella santa casa un comer
ciant en lloros dissecats que v a engrescar-se amb 
ella i la va retirar. . Pis propi, mil peles al mes. 
compte obert a la modista, al sabater i a la per
fumeria. .. 

Però no va acabar aquí la seva sort. El seu "que
rido" era el marit d'una milionària que procurava 
divertir-se tant com podia. 1 una tarda, la dama 
en qüestió se'n va anar a veure a la que, en apa
riencia, semblava la seva rival. Li va dir que ha
via tingut molt gust en conèixer-la, que era molt 
simpàtica... però que volia que fós un xic més ca-
rinyosa amb el seu marit. Tal com sona. Que, en 
lloc de no ¿ í-nr-lo marxar de casa seva fins a 
quarts d'una de la nit, el fés quedar a dormir amb 
ella fins l'endemà al matí, un parell de cops la 
setmana. 

va acabar dient — tot s'ex-
Jo li donaré una petita gra-plic i tot i irregla 
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tificació de cinqcentes pessetes al mes... Es que jo, 
sap? tinc un amant, i així podré dormir amb ell 
tota la nit,.. 

El mig metre 

/"• IRCULA per aquests móns del noctambulis-
me barceloní, un xicot molt entusiasta empai-

tador de cupletistes, a qui la gent alegre coneix 
pel "Mig metre". En efecte, l'home no és gaire 
més alt que en Minguella "el bueno" o que la Te-
resita Pons, "maquietista y emperadora (textual) 
de la dicción" com la van nomenar un cop en un 
cinema de Gracia. 

L'altre dia, per no sabem quin enredo, a l'"E-
dén", d'on el "Mig metre" és assidu concurrent, 
una xicota de la casa li va tirar una ampolla pel 
cap: Escàndol, crits, en Corzana intervé i ho ar
ranja tot... menys l'ampolla que s'havia fet a bo
cins, un que fa un xisto dolent dient que el cap de 
l'agredit deu ésser molt fort perquè ha pogut més 
que l'ampolla... N'hi va haver per tots els gustos. 

F.t "Mig metre", des d'aquell episodi, es mostra 
més ferreny que mai. 

—Escolti — va dir no fa gaire a un concur
rent —. Ja n'estic cansat de què em diguin el 
"Mig metre", m'entén? No estic perquè ningú em 
ridiculitzi... 

—Perdoni jove — va respondre l'interpel-lat 
— no veig pas el ridícol... 

—No en tinc pas jo la culpa, si no he crescut 
— va insistir l'altre. 

—Dispensi — exclamà aleshores el concurrent. 
— Jo no em pensava pas que a vostè li diguessin 
aquest motiu per la seva alçada, perquè d'ésser ai
xí jo no l'hauria repetit mai! 

—Doncs, per què es pensava? 
—Senzillament: jo em creia que es referien a 

la llargada de... la seva reputació entre les noies 
de la casa! 

L'hort oi à de Sant Boi 

E L CONILL, E S V E R A T 
—Em sembla que m'he equivocat de cau. 

UN HOME DE SORT 

L 'optimista més gran que he conegut en tot* 
la meva vida, era en Rius, corredor de "" 
lats i abonat a la llotja de prosceni esquerra 

de l'antic "Edèn". Era un home d'uns quaranta 
cinc anys, alt, sec, groc, que n'havia passades de 
tots colors, però que anava tirant del carro de la 
vida amb santa filosofia. 

Havia estat a Amèrica, havia estat ric, s'havia 
arruinat, s'havia casat, se li havia mort la dona.--
Pero ell, sempre tranquil. 

Un dissabte al vespre que !es noies de la casa 
ens havien deixat sols, perquè tenien cabrits de 
mes preu, en Conill, el nostre amic Conill, un xi
cot gros, vermell i que sempre estava rient, va co
mençar a parlar amb en Rius. 

—Vós — li va dir — si que podeu parlar be 
de la sort! 

—Ja ho crec! — digué l'etern optimista —"-
Mireu: de jove, quan tenia uns vint anys, vaig re
lliscar anant per un carrer de Pernambuco i em 
vaig trencar ia cama dreta... Encara me'n sento.•• 

—Però, això, no us ha impedit fer de corredor.-
—No, certament. En canvi, va donar lloc a què 

una senyoreta molt maca que passava "por el lu
gar del suceso" en el se;i auto, em recollís, em p°T~ 



«es a la casa de socorsos i més endavant ens ena-
moréas¡m i ens caséssim... 

— H o veieu, com sou un home de sort 
—Espereu-vos! La meva dona em va resultar 

"ruta, borratxa i més... amiga dels pantalons que 
n ° eren meus que una meuca de càl Manco... 

—Això si que ja no és sort... 
—Però tenia caleréis i amb aquests vaig poder 

*e* algun negociet, i, després vaig posar-ho tot en 
j>na casa de renda que vaig comprar 
*- endemà, la c 
* s va ensorrar 
Perquè allà els terrenys no tenen cap 

—Caramt Quina tragèdia! 
—Tagèdia? Capi Una gran sortí 
•—Per què? Que la teníeu assegurada pel d. 

ble? 
j "—No. Però la meva dona hi era a dins i la ^ 

i Mèxic... 
i defecte de construcció, 

i em vaig quedar sense una pela. 

ü 'nyar instantàniament... 
R. E. Tallet 

CONFUSIÓ 

L A senyora Pretafort es mostrava encantada 
de la senyoreta de companyia que la seva 

j , amiga, donya Carme, li havia recomanat. 
n efecte, era una noia que tenia totes les bo-

senyora 
. i l¡ do-
"Es una 
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nes condicions. Amable, servicial, obedient... Res 
no li mancava per fer les delícies de la bona se
nyora. Inclús sentia el mateix despreci que ella 
pel sexe fort i la mateixa atracció pels amors im
purs que la poetesa Safo va inmortalitzar, a Les-
bos, un xic després de l'època en què els conills 
parlaven i les cigales es dedicaven al noble joc 
dels mots creuats... 

A la primera ocasió que va tenir, 
Pretafort va escriurea la senyora Carn 
nà les gràcies per la seva recomanacií 
noia que no te preu — li deia —. Res, qui 
altres, que ens crèiem ésser unes adorables 
verses, som dues santetes al costat de la Lluïsa. 
Jo, naturalment, n'estic contentíssima, perquè m'ha 
descobert una pila de coses que no puc anotar al 
paper i que m'estimo més explicar-te quan tin
guem ocasió de veure'ns..." 

Per altra banda, el senyor Pretafort, home de 
món i que. com a bon aristòcrata, no es preocu
pava gaire de la seva esposa, vivia també la mar 
de content. Com que era membre dü diverses so
cietats benèfiques i necessitava una mecanógrafa, 
l'havia demanat a una senyora d'aquelles que 
"arreglan todos los asuntos, por difíciles que sean". 
¡ els anuncis de les quals surten molt sovint a la 
secció de "Varios" de "La Vanguardia". 

I-à^Ste-

"-Jo els pTO „«,;„„„• que no és veritat que els simis facin 
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I la mecanógrafa li havia fet perdre el gust d'a
nar a I'"Edén", a l'"Excelsior" a cà la Cinta i 
altres llocs d'esbarjo que freqüentava molt, per
què la Carolina, la mecanógrafa en qüestió, pos
seïa a la meravella tots ets coneixements de la di
fícil ciència de l'amor i demostrava la seva pe
rícia sempre que el seu principal li demanava. 

El senyor Pretafort era ric, i a més de ric, ge
nerós. Va creure just, doncs, enviar un bitllet de 
cent pessetes de gratificació à la senyora que ho 
arranjava tot. 

"Senyora Esperança, li deia, estic encantat de 
la mecanógrafa que m'ha enviat. Com a prova del 
meu reconeixement, li envio aquestes cent pesse
tes, que bé se les mereix una senyora com vostè, 
"que sap arranjar tan bé els assumptes" enviant 
noies tan experimentades com la Carolina..," 

L'endemà, el senyor Pretafort rebia un telegra
ma. La senyora, un altre. Nosaltres, que som in
discrets, vam poder-ne treure una còpia. Deien 

"Rebuda lletra, mercès gratificació, però prego 
aclaracions mecanógrafa es diu Lluïsa. — Espe-

"Rebuda lletra suposo equivocació nom se
nyoreta companyia recomanada meva es diu Ca
rolina. — Carme." R. E. Tallet 

JUGANT A FET 

A L saló de la gentil i esbojarrada Julieta es
taven reunits una colla d'amics. Hi havia, 
entre ells, el ¡;enyor Baltà, el bon senyor 

Baltà, que sempre tenia una xafarderia per dir, 
un acudit per col-locar-nos, un conte per fer-nos 

—Què et demana? 
—El que demanen tots. 
—Vaja unes porqueries de posar en una carta. 

riure... Aquell dia, com que la Julieta era una 
noia a la moderna, davant de la qual es podia 
explicar el que es vulgues, la conversa va recau
re sobre un tema suggestiu: la pèrdua de la in-

—I com la va perdre, vostè, senyor Baltà? 
va preguntar-li, amb un impudor que esqueia molt 
bé a la seva manera d'expressarse, la endimonia
da noia. 

— A dintre d'un armari! 
— A dintre d'un armari? Conti'ns això, senyor 

Baltà, que és nou. 
— A m b molt de gust. Tenia jo catorze anys, 

la qual cosa vol dir que jo vaig començar jove-
net. La meva cosineta, la Lluïsa, que Déu l'hagi 
perdonada, en tenia setze i ja la setva picardia i 
la seva formosor em tenien boig. Una tarda de 
diumenge, érem colla a casa dels meus pares. La 
Lluïsa havia vingut amb la seva mare i fou ella 
mateixa la que va proposar-me que juguéssim 
a fet. 

Tota la jovenalla invitada — vuit o deu. ert 
total — es va dispersar, cercant el seu amaga
tall. Sobretot, per a mi, aquesta definició no po
dia ésser més exacta. La Lluïsa — quasi sempre, 
en aquests cassos, les femelles són les iniciadores 
— em va agafar pel braç. 

—Vina! — em va dir amb una veu ronca, com 
de febre, que fins després no vaig saber a quina 
causa obeïa —. He descobert un Hoc magnífic! 

Ella no em va dir perquè era magnífic, aquell 
lloc, ni me'n vaig donar compte fins que tots do» 
vam estar darrera d'un enorme armari vell com
pletament buit. Passo damunt dels detalls, per
què tots vostès poden imaginar-se el que va ocór
rer allà dintre. Sàpiguen, només, que quan vam 
sortir, jo estava groc i suat com si hagués fet 
vint-i-cinc quilòmetres a peu, i ella estava verme
lla com un pebrot i els seus ulls es giraven de 
tant en tant, com evocant el moment deliciós de 
l'espasme... 

La Julieta escoltava l'interessant relat del se
nyor Baltà. 

—Molt interessant! — digué quan el bon home 
va haver acabat — . 1 molt excitantl Què li sem
bla senyor Baltà, si ara juguéssim a fet i jo fes de 
cosineta Lluïsa? 

El senyor Baltà va estirar-se, amb una expres
sió de cansanci, damunt del silló on seia, 

— A m b mi, no, maca, que ja fa temps que he 
fet a tots. En lloc del teu galant oferiment, m'es
timaria més, si t'és igual, una copeta d'aquell de
liciós aiguardent d'herbes que tens a l'últim apa
rador del trinxant.... 

Marcel Terra 

quKsl numero Tía pastal per 
la censura ¡governativa 
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EL PRIMER COL 

S~i A primera visita de la Conxita després 
°^£> del seu viatge de nuvis, va ésser per mi. 
Estava feta un pom de ñon.. 

Sembla mentida, però en dos mesos de casa
da, havia canviat d'una manera quasi incompren
sible. 

Ella, sempre primeta, sempre graciosa i vin-
cladissa com una palmera, tornava transfigurada. 

Els pits, abans menuts i rebotents com dues 
pomes, eren ara carnosos, reinSats i abundants i 
oscilaven sota la brusa de seda, lliures de traves 
enutjoses, com dues boies damunt de les onades 
manses. 

—/ ara, nena, què és això? 
—Ai, no em toquis, que em faràs posar ner

viosa! 
—Però si en tens més que jo! Fixat! 
I enllassades per la cintura, de cara ambdues 

a n'el mirall, contemplàrem llarga estona les 
quatre ànfores magnífiques, que com quatre 
corns de ¡'abundància, oscilaven inquietes emer
gint dels nostres tórax. 

—Com ha estat això, nena?... 
—No ho sé. 
—No ho saps, posturera? I aquestes caderes? 

1 aquestes cuixes? 
—Ai!. . . No m'amoïnis, que prou excitada que 

estic. Jo crec que com més... 
—Més, què?... 
—Filla: és tant... de mena enjogassat en Ra

món! Mai no en té prou! 
—En Ramón? I... tu? 
—Es tant dolç! Si ho sabessis. Laura! 
—Com si ho "sabessis"? Es que et proposes 

sortir d'aquí sense que jo ho sàpiga... per refe
rències? 

—Veuràs, noia... 
—No! Això si que no! Veure-ho, no! De cap 

de les maneres! 
—Es que són coses que no es poden explicar. 
—Doncs, mira, bufona, hauràs de fer un es-

¿ors d'imaginació i... complir la teva paraula. 
M'ho vares prometre, i has de complir la prome
sa. Apa, maca, seu aquí. 

—No, no, a la falda, no, que ens embolicaríem 
i desprès... 

—Seu aquí, gata moixa! Qui no et conegui!... 
I d'una revolada la vàreig fer assentar damunt 

de les meves cames. 
—Apa. explicat, reineta. 
—Si et juro que no té res d'interessant. 
—Per tu, que ja ho has passat, és clar que no! 

Per mi, té tot l'encís de lo desconegut. Digues, 
bufona, digues. 

—Veuràs... quan vos vàrem deixar a l'hotel... 
—Al grà, nena, al grà! 
—Vàrem agafar el tren. 
—Depressa. Ja l'hem deixat. Ja som a Paris. 

Ja ens hem tret la pols, ja hem sopat i ja... ens 
en anem al llit. 

—Ai, noia!... 
—Apa, reineta: ja t'ha abraçat, ja t'ha tret el 

vestit, ja t'ha fet petonets aquí, aquí i... aquí... 
—Aquí, no! 
—Si, si, aquí també. Què m'has de dir, tu a mi! 

Quants, quants? 
—Molts... 
—Y després? 
—Després... Com t'ho explicaré, jo?... Es... 

noia... no sé com dir-t'hol Veuràs... saps com 
quan en Sami agafa una pilota des de mig camp? 

—Si... 
—T'has fixat que s'arrenca brunzent, fent mil 

giravoltes i contorsions? Que el públic s'aguan
ta el respir amb emoció? Que ¡a pilota va donant 
voltes vertiginoses com si portés electricitat? 
Que driblant com un dimoniet, passa els de-
vanters, els mitjos i els defenses, apretant com 
un lladre? Que en trobar-se davant de la porta, 
pren alé i d'un xut rabiós fica la pilota a la xar
xa, mentre el porter es recargola per terra, ra
biós? 

—Si. 
—Doncs, exacte! Exacte! Com si tu fossis por

ter i et fessin un gol! 
—Oh, bé, però el porter no hi troba gaire gust, 

en que li entrin ¡es pilotes. 
—Doncs, exacte, exacte, la primera vegada!... 

LAURA BRUNET 
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LA DAMA COSMOPOLITA 

L 'altra nit vam tenir ocasió de parlar amb una 
senyora, que s'está a l'Hotel Colon i gasta 
més quartos que els que devem, nosaltres, 
la qual ens va ensenyar una pila de coses. 

No es facin il-lusions. Ens va parlar de geogra
fia, d'història natural, de folk-lore... 

La conversa va resultar-nos molt agradable, 
perquè sempre fa passar una bona estona, garlar 
amb una dama instruïda, i val més això que no 
pas sentir el discurs d'obertura de la Cambra de 
la Propietat Urbana (i Municipal) que va pro
nunciar fa deu dies l'excel·lentíssim senyor don 
Joan Pich i Pon. Figurint-se que ha estat (la dama, 
no en Pich) al Japó, a les Índies, a la Guinea Por
tuguesa i a filla de Cuba. 

—Al Japó — ens contava — vaig és3er l'ami
ga oficial d'un ex-ministre. A Batàvia, un príncep 
indi em va entretenir amb una fastuositat digna 
de ¡es llegendes orientals. Un negre de Centfoca, 
que tenia unes hisendes enormes, em va posar 
quinze criats per a mí sola... 

Va callar un moment i després va afegir: 
—De manera que puc ben dir que les he vistes 

de tots colors... 
R. A. Felet 

UN BON NEGOCI 

A NAVA jo pel carrer de Mallorca, quan, des 
de dintre d'una botiga vaig sentir que em 
cridaven. 

— E p ! Noi! On vas? 
Vàtua el món dolent! Era en Camps, el meu 

entranyable amic Camps, a qui feia qui sap quant 
temps que no havia vist! Vaig córrer cap a ell. 

—I doncs, noi? Què dimonis fas aqui dintre? 
—Mira: espero que vinguin els clients. 
—Es a dir, que t'has fet burgès? 
—Si, mira... Tinc aquest magatzem de fusta i 

em vaig guanyant bastant bé la vida... 
El magatzem estava ben proveït, de manera 

que els negocis d'en Camps, devien anar bé. 
—[ et portes tu sol el negoci? — li vaig pre

guntar. 
—No... A la meva dona, això de la fusta, lí 

fa molta gràcia... 
—Li agrada tocar fusta?... 
—Això mateix. 1 mentre jo me la carrego, ella 

va comptant les vigues. 
R. Osquitlla 

LA CREDENCIAL 

H A mort N'Antoni Maura i Montaner. No era 
nandulandesc, però era bastant trempat i, 
malgrat la fama d'home terrible que va te

nir durant molts anys, quan un el veia d'aprop es 
donava compte de seguida de què no mossegava. 

Fou llarg temps la figura principal de la vella 

Els pyjames per davant de vegades no escauen 
gaire bé. . . 

política, desapareacuda per sempre més, però tin
gué de combatre quasi sempre amb l'opinió po
pular. Qui no recorda aquella cançó, amb músi-
ca del "garrotin", que es va fer popular, l'endemà 
de fer-li la traveta en Moret? Per si algú l'ha obli
dada, creiem útil reproduiria. Deia així: 

Cayó don Antonio Maura 
y ahora, si quiere vivir, 
no tendrá ya más remedio 
que bailar el garrotín. 

Era molt aficionat a fer frases, algunes d'elles 



. . . però no em negaran que per darrera.. . ja és 
una altra cosa. 

reveladores d'un gran enginy. Com hem dit, no 
era nandulandesc. Brindem als llegidors aquesta 
anècdota, 1 única del gènere picant que li coneí-

Sortia d'un del» wàters del Congres cert ex-
ministre, avui també desaparegut per sempre mes 
d'aquest món. No era home de gran talent, pero 
sabia acontentar molt bé les senyores . era del 
domini públic que. sense els diners que ii havia 
prestat certa dama, no s'hauria pogut treballar 
l'elecció al seu districte aquella legislatura. 

Don Antoni se'l quedà mirant. Feia un fret 
que pelava i l'ex-ministre anava cordant-se alio 
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que s'ha de descordar precisament per anar a fer 
menors. 

—"Caramba, caramba" — li digué en veure la 
cura i la parsimònia amb què l'home anava cor
dant, un a un, els botons —. "iQue cuidado pone 
usted en que no se le constipe el acta!" 

Un Plumífer 

L ' H O T E L DELS GEMECS 

CERCANT repòs al meu cos, fadigat per ¡es 
continues visites a cà la Mamá, les mati
nades de fer el boig a P ' E d è n " i el con

sum de mançaniHa i "cañi tas" a cá I'Escaño, ha
via agafat uns quanta bitllets, una "ida y vuelta" 
per Riucahne i un abrig per si feia fred, i m'ha
via instal·lat a l'hotel, edificat des de fa poc al 
mig del bosc de la mencionada població, amb in
tencions de passar-hi una bona temporada. 

Donats els antecedents que acabo d'explicar, 
crec inútil dir que jo cercava a Riucalme una 
vidu tranquila, exempta d'emocions, i menys en
cara de res que pogués temptar la corda sensi
ble de la meva espinada. La primera nit, doncs, 
vaig sopar poc, un plat de verdura i una truita 
a la francesa, aigua minera! per beure, fruita per 
postres i res de cafè, vins, cigars ni licors. Em 
volia posar a règim de desintoxicació i ja venen 
vostès que no començava malament. 

Encara no eren les deu quan em vaig ficar al 
llit, amb la sana intenció de clapar fins a les 
cinq del matí, que em volia llevar per fer una 
excursió a la Font de la Mitja Lluna, situada a 
dos Idlòmetres de Rincalme. Però, contràriament 
als meus desitjós, no vaig tancar els ulls fins 
que varen haver tocat les dues. Nírvíós, irritat i 
amb un mal humor que no me l'hauria tret ni !a 
"Chelito" que hagués vingut a la meva camhra 
a ballar-me la seva celebèrrima rumba, no feia 
més que donar voltes al coixí. 

Motius? Una senyora que hi havia a la habi
tació del costat, que sens dubte tenia un com
pany d'una empenta i una resistència verament 
esfereïdores perquè es va passar tota la nit ge-
meganl i sospirant de plaer. Allò era una inex-
tingible cantarella de: "To ta ! " "Més endins!" 
"Apreta!" "Ai. que m'agrada!" "Ara!. ." i altres 
termes del mateix vocabulari. I tot això amb un 
acompanyament de molles de sommier capaç de 
excitar a un membre de qualsevol lliga contra la 
grimègia i l'amor lliure. 

Ja poden comptar còm me vaig llevar quan la 
minyona va despertar-me donant dos cops <•: la 
porta. Encara no havia dormit tres hores, pero, 
com que havia donat paraula de estar a dos 
quarts de sis a la Plaça Major, on m'esperaven 
els que m'havien d'acompanyar a fer l'excursió, 
no vaig tenir més remei que rentar-me, abillar-
me, i, cap a la font de la Mitja Lluna s'ha dit. 
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—Qui hi h a ? 
—Un jove de La Filosofia que porta una peça. 
—Que entri . . . 

Quan vaig tornar, prop de !a una, em podien 
agafar amb uns moll?. No m'aguantava dret. De 
mala gana. vaig dinar, i un cop acabat l'últim 
plat, em va agafar una passió de son que no 
vaig tenir mes remei que anar-me'n cap al llit. 

Vaig dormir mitja hora escassa. Encara no ha
vien tocat les tres que la mateixa sinfonía — jo 
crec, per això, que era introducció, i perdonin lo 
vell i lo dolent del xisto — va fer obrir els meus 
fadigats ulls: "Més fort!" "Així!" "Ai, lladre!" 
"Ben endins!" — gemegava, cargolant-se com 
una endimoniada, la misteriosa aimadora. 

Em vaig llevar amb un humor de tots els dia
bles i vaig baixar cap al menjador, encaregant 
que em fessin una tassa de cafè ben fort. 

—Què no es troba bé? — em va preguntar 
l'amo, home molt servicial i amable. 

—Bé, sí que me'n trobo — Ü vaig respondre, 
satisfet de pogner esbravar amb ell et meu mal 
humor —. Però és que a la habitació que hi ha 
al costat de la meva, hi passa una cosa senzilla
ment insoportable? 

—Que passa? — em va dir tot sorprès el fon
dista. 

—Que hi ha una parella que en tot el dia i 
en tota la nit no fan altra cosa que buscar-se 
les pessigolles. 

El fondista va somriure. 
•—Té raó! — digué —. Ja li donaré un altre 

quarto. Però no cal que es posi cap pedra al fet
ge, per què no li faran aguantar més la capa, 
encara que es quedi allà on és! 

—Si li sembla que no l'he aguantada prou! 
—Es un petit truc de l'hotel — va afegir lla

vors l'amo en to confidencial —. La senyora que 
vostè sent gemegar, és la meva dona. Està sola 
a la habitació i fa aquesta petita comèdia per 
atreure viatjers... , 

—'No ho acabo de compendre... 
—Si senyor. A n'aquest hotel, com que és un 

lloc com si diguéssim de repòs, hi venen molts 
matrimonis així de mitja edat. Al ficar-se al llit, 
els marits senten tot el concert que fa la meva 
senyora. Això els excita, les seves mullers en 
surten beneficiades, i, a la recerca d'aquest ex
citant, tornen amb molta freqüència... 

PETITA LL·IÇO D'HISTORIA 

P. Crospis 

L'Andreu tenia una amigueta. Una amigueta 
del cor que s'estava amb un vell, que a pe
nes presumia i que hauria pogut passar, per

fectament, davant de qui no conegués la aeva vida 
i miracles, per una santeta. 

Com que l'Andreu tenia sempre molta feina, 
va inventar un magnífic sistema per trobar-se sen
se que l'un ni l'altre s'haguéa de consumir espe
rant. La va fer sòcia d'un important centre de 
cultura, on hi havia una gran biblioteca, al qual 
ell també pertanyia. D'aquesta manera, l'un podia 
esperar l'altre llegint, sense altra despesa que dues 
peles mensuals de quota. 

—Es més distret i més barat que esperar en un 
cafè — li va dir l'Andreu a la seva amiga — i. a 
més, tu no has de fer el mal paper d'estar-te sola, 
en un lloc públic, perquè tothom vegi que estàs 
esperant un home... 

Al cap de tres mesos, la noia s'havia empassat 
ja quasi tota la biblioteca, inclús algunes obres 
de filosofia, un tractat sobre la cria del canari 
i vint-i-dos volums de 1'"Espasa". Havia après 
història, ciències naturals, química... què sé jo! 

Cada tarda, quan ell arribava, no feia més que 
amoinar-lo amb cinquanta preguntes: 

—Escolta: qui era en Cionwell? 
—Què vol dir "inhibició"? 
—On és Txecoeslovàquia? 
El noi ja començava a trobar que aquell pro

cediment era un xic amoinós. 
Una de les vegades que l'Andreu va trigar més. 

que de costum, la noia s'havia tirat al cos vuitan
ta planes d'història antiga. 

—Qui eren, les Sabines? — li va preguntar. 
—Unes noies que van haver-les de robar per 

aconseguir-les... 
La xicota no va contestar res, però al cap d'una 

estona es va decidir a exclamar: 
—Quines coses més estranyes passaven en l'an

tiguitat 1 
i F . Orrolla 



ALVoLTANT^ 

ALERTA, MINYONS! 

i propi* d'éwe 
em tot» eli CONTES 
- contata a les velles 

_ inyi per amunt ! que *i[fuin dignes 
d'énrr coneguts pel* barrilaire* lector» de LA TU1ES. 
D'aqueati contes en premiarem un cada número amb 
i respectable quantitat de "deu peles", cobrable* en 
i nostra Administració o per gir postal als que vil-
uin fora de Barcelona. Alerta, doncs, i apretar l'à pit! 

EL BANQUER GALANT 

H
I ha a Barcelona una entitat bancària, cl 
nom de la qual callarem prudentment, per-
què no ens voldria pagar el reclam, que és 

la banca dels pagesos i la banca de les coupletis-
tes Vol dir que és un establiment de crèdit de to-

1 confiança, perquè sinó, els pagesos i les couple-
tistes, que són la gent més desconfiada, se'n guar
darien ben bé d'anar-hi. Els caps de «CCió són 
extraordinàriament fisonomistes i coneixen a tots 
ell clients, als quals atenen amb exquis.da cor-
recció. , . 

L'altra tard., amb el, «11. encara Pk™ fc s<m ' 
.na noia que balla en un d d . establiments noc
turn, més popular, d. la nostra dolça . porca ciu
tat s'hi va presentar, amb intenció de comprar 
lliure, esterlines. Tenis, en electe, project.t un 
ri.tge a Londres per dintre de do, me.o, 1, per 
,i venia una alça, volia prevemr-cc. 

A forca d'anar . comprar valors, 1. d.n.arin. 
, u , é. mes llest, que en Romanónos, ha acabat pe. 
•pendre quasi tota U terminologia bancària i s ex
prés. , davant dels empleats amb tanta propietat 
com un corredor de Borsa. 

-Des i t i ana -va dir a l'encarregat de les mo-
minorar cent lliures ester-

nedes estrangeres — comprar -c 
lines. No les necessitaré fins d'aqu, dos mesos, pe-

s una puja, voldria estar coberta... 
rò, per ^ t ^ t ^ t ^ t ^ t ^ t ^ t ^ t ^ t _ 

El cap de secció, que és corrido, va I 
sentir-li dir aquells mots. 

vostè vol que la cubrim, senyoreta 
- ja sap que pot disposar d'un ser 

i pràctica que i 

EL TEMPS ES OR 

L
A Susagna era una 
tenia la vida tal i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

brocs. Allò d'anar a "fer menjador" a un 
temple amorós i partir la recaptació amb la mestres
sa, no li resultava. I portar els clients a pagar deu 
peles d'hotel moblat, tampoc. Va muntar "despatx" 
a casa, amb tot el confort: aigua corrent, "gui
tarra" perfeccionada, etc., i així, per deu peles 
podia oferir un gènere que d'altra manera n'hau-

I quan portava i client i el feia 
que feia era dir-
que hi havia a la 

estimava molt i 
girar el retrat, 

"sala d'operacions", el primer 
li mostrant-li un retrat de don 
capçalera del llit: 

—Es la meva germana, que 
va morir verge, pobreta,.. VH 
perquè em semblaria que ofenc la seva memòria. 

I, en girar-lo, apareixia un rètol en lletra rodí 
na, que li havia fet un tenedor de llibres amic sei 
contenint la següent recomanació: 

"El temps és or. Per tant, si us entreteniu mai 
sa, no oblideu de doblar la propina". 

B. Orrango 

LES DUES MALETES 

IXO que els hi vaig a explicar va ocórrer, 
_ . ••_ —:_. — u n hotel de la nostra ciutat. 

de les més luxoses cambres 
delicat càr-

f \ no fa gaire 
O c u p a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

un jove diplomàtic que detenta un t i .uu ' 
rec a la Legació de certa important capital 
pea. Allà hi viu amb la seva muller, molt ca: 
cert, í més tafanera que feta fer exprés. 



El xicot havia vingut a Barcelona per pocs dies, 
però, la gestió que portava, el va entretenir més 
dies del que ell es creia. Veient que la cosa ana
va per llarg, per la primera lletra que havia en
viat a la seva dona en arribar aquí, aquesta va 
decidir venir-se'n cap a la Ciutat Comtal a fer-li 
companyia. El va avisar per telegrama i, dos dies 
després, la dama es presentava a l'hotel. 

El marit rebé amb tots els honors la seva mu
ller. Vull dir que va complir amb ella, sense re
tràs de cap mena, aquella santa obligació que els 
homes executen amb tan bon desig i excel-lent 
voluntat. Tan satisfet restà l'home que, d'acord amb 
aquella màxima que diu: "Morfeu acostuma venir 
després de Venus", ea va quedar adormit com una 
soca... 

Ja hem dit que la dona era tafanera com ella 
sola. Al costat del llit hi havia una enorme maleta 
amb la inscripció: "Valija diplomàtica." Allí hi de
vien haver, sense cap dubte, importants docu
ments! I la dama va obrir la maleta, la clau de 
la qual era al pany, i es posà a regirar tot el que 
hi havia a dintre... 

Però allò no era la maleta diplomàtica. Era un 
envio de roba interior a una papelloneta de l'"Ex-
celsior", amb la qual havia fet amistat el diplo
màtic durant els primers dies de la seva estada 
a la nostra capital. De primer antuvi, la seva dona, 
va creure que era per ella, però després, descobrí 
una tarja del marit oferint el present a la seva 
querideta. 

1 com que ell seguia dormint, l'esposa que si 
bé era molt tafanera, tenia un esperit excessiva
ment pràctic, agafà la roba, la va ficar a la seva 
maleta i deixà per tot record a la "valija diplomà
tica" una tarja que deia així: 

"Moltes mercès, reiet, per la roba interior que 
m'has comprat. Es de molt bon gust i la portaré 
sovint. La teva dona que t'estima, A." 

L'endemà, a I'"Excelsior", per poc hi van ha
ver bufes... El Noctàmbul Indiscret 

L'ART DE REGATEJAR 

D E totes les dones del món que cultiven amb 
èxit el difícil art de regatejar, quan van 
de compres, la senyora Tomaseta és, sen

se cap dubte, la mestressa. 
Es lleva de bon matí i a les set, ja és a plaça. 

Regularment, són les onze quan acaba de com
prar tot el que necessita per fer el dinar. Això 
si: a cada parada s'està mitja hora a veure si troba 
cinc cèntims més barat les cols, els naps o les 
xiribi'es. 

L'altre mati, va acostar-se a una parada de ver
dures i va preguntar a com anaven les mongetes. 
Li digueren el preu i ella féu una contraoferta, 
que diuen els homes de negocis, a la qual la ve

nedora, que era del morro fort, va respondre en
viant la senyora Tomaseta a fer cert treball que 
no li va plaure gens. 

Però la dona és de les que no es descoratja a 
la primera i, sense fer l'enfadada, encara es va 
atrevir a insistir, dient: 

—I aquesta és la seva ultima paraula? 
Nap Buf 

COSES DE NOUS RICS 

E L senyor Retaulons, fortuna de guerra, va 
a visitar un amic seu i, en entrar al saló, 
topa amb un gerro antic de Sevres, que 

se'n va a rodar i es fa en cinquanta bocins. 
—Quina llàstima! — exclama l'amic, dissimu

lant la seva còlera —. Tant de mèrit qu* tenia 
aquesta antiguitat! 

El senyor Retaulons, en sentir allò, se sent treu
re un pes del damunt. 

—Menys mal! — respon —. Jo m'havia espan
tat, perquè em pensava que era nou! Bur Letta 

QUESTIQ DE DISTANCIES 

L A xamosa senyora de Pretafort, casada 
desde fa sis mesos, està d'allò més con
tenta perquè el seu-marit, que se l'esti

ma molt, li ha comprat una cafetera. Una cafe
tera, ja deuen sapiguer vostès lo que significa. 
Una cafetera, en llenguatge vulgar, vol dir 
un "Citroen" d'aquells de dues places, que 
caben a sota el llit i que segons afirma el ven-
neclor, gasten menys benzina que un encene
dor. 

Cada matí, la dameta, que ha après a guiar 
se'n va de compres amb el seu cotxet. Alguns 
dies, es lleva tle matinet i s'atreveix, sense 
dir-ho al seu marit fins que ha tornat, a fer 
una excursioneta d'uns quants kilòmetres. 
Cap a quarts d'una, se'n va altre cop a casa, a 
esperar l'hora de dinar, i diu que això li pro
va molt bé perquè li toca l'aire i el sol i li ía 
sentir emocions noves. 

—No facis imprudències — li diu sempre el 
seu marit—. Abans d'anar-t'e'n a fer cap ex
cursió, entera't bé de les distàncies, no sigui 
cosa que un dia facis tard a l'hora de dinar i 
em facis estar amb ansia pensant que t'ha oco
rregut alguna desgràcia. 

—No, home, no! Ja saps que jo les sé molt 
bé, Ics distàncies! 

—SÍ? — li va dir l'altre dia ell—. Quan hi ha 
de Figueras a Culera? 

La senyora de Pretafort es posà a riure com 
una bojeta. 

—Ui... Molt poc! Quasi estic per dir-te que 
es toquen la una amb l'altre! But Xacka 

TOT ES PROGRESSAR 
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què vols que et digui?... Malgrat lo que tu m'as
segures, jo continuu tenint por... Des de que he 
vist els miracles que es fan amb la radiotele
fonía... 

B. O. Rango 

PREFERÈNCIES 

^ ENTll al passeig di 
íigdia, entre 

; G 
dam 

de dotze a una 
isel-la decadent 

^ " ^ i un 
— A mi, 

M'estimo m 

¡ove elegant 
Enriquet, la 

i refinat: 
bicicleta 
moto... 

„o m'agrada. 

—Doncs jo, senyoreta, la Foto.. 

Model de berret d'ultima moda. Deu pessetes 
ben gastades 

UNA XICOTA PORUGA 

P ROU li buscava el cos. en Mateu, a la 
seva xicota, però tots els esforços que 

feia eren tan inútils com voler averiguar 
a quina data s'acabaran ¡es obres de ¡a Sagrada 
Familia. 

La portava al cine, i alli li practicava una 
sèrie d'operacions sobre quin genere no cree 
gaire necessari insistir: la entretenía al replà 
de l'escala de casa seva, que era bastant fosc, i 
feia tot lo que sabia per posar-la al roig viu; se 
la enduia a Les Planes i sota els pins que hi han 
a damunt del Baixador, realitzava les més atre
vides temptatives, més en va. La noia, encara 
que corresponia amb extraordinària ardència a 
totes les seves apassionades carícies, es resistia 
com una endimoniada a la concessió final, per 
por de les conseqüències. 

Ell prou li explicava que hi havien una pila 
de procediments i de maneres per evitar el pe
rill que tan l'espantava. Li ensenyava llibres 
d'una pila de planes, assegurant l'excelència de 
certes practiques, li feia veure inclòs adminí-
culs ad hoc que portava a la butxaca, però ella 
seguia negant-se a passar el Rubicon (Em sem
bla que més bé no ho hauria dit ni en Quimet 
Belda). 

—Però, dona! — va exclamar per h un dia en 
Mateu—.' No et dic que pots estar tranquila de 
que no et passarà res? 

—Noí — contestà aquella verge prudent — 

—Es inútil que t'escarracís, nena; fins que vin
gui la minyona amb el fiasco d'EROTVL, no po
dem fer res. 

I Erotylt -és el producte magn • 
• per a combatre efí * 

•eaçmentlalMPOTEN- • 
CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques i rebels • 

i que sigan a tot altre tractament. « 

Venda a Pengròs i detall; All de Sant Pere, • 
\ 50, farmàcia del Doctor W. DUT REM, Barcelona % 



14 — LA T'JIBS 

J A s'ha celebrat la riía de Nadal 
ja s'han esvaït les esperances del 

noranta cinc per cent dels ciutadans. 
I, fem-ho constar de seguida, per

què ela nostres anglesos no es fa
cin tl-luoioi». no ens ha tocat ni 
un "reintegro". 

Això de la rifa ha estat una ri
fada, ja els ho direm. 

Puix, com diu al calendari 
el senyor de "La Mundial", 
de tots és el joc de dames 
el més noble i més lleial. 

1J L governador de GuipÚ7coa ha 
*"• desmentit els rumors que circu
laven respecte a una suposada re
presa dels "recreos mayores". 

Ens en alegrem. El joc d'etzar és 
una cosa que s'ha de desterrar dels 
costums de tot poble que s'estima a 
«11 mateix. 

Sobretot tenint en compte 
que al dinou de l'Hospital 
hi fan jocs nous cada dia 

les nenes d'aquell hostal. 

f O P I E M d'"El Día Gràíico", a la 
^* secció d'estranger: 

"La guerra civil en China. 
"Avelino Artís retira su obra del 

Victoria. 
"Por discrepancias de criterio cou 

la empresa del Teatro Victoria, el 
autor de "Seny i amor, amo i senyor" 
ha comunicado a la Sociedad de au
tores su prohibición de que siga re
presentándose en el popular teatro 
del Paralelo su última obra "Les po
bres dones". 

Hi ha que veure que els xinesos 
són gent tremenda i cruel, 
puix fins a "Les pobres dones" 
fan fugir del Paral-leí. 

i HIR a la nit, diada d'Innocents, 
* es va estrenar a "Romea una in-

nocentada de l'incansable i simpàtic 
Montero, titulada "Nyigui Nyogui, 
Romea Revue". 

Sabem que la gent va riure molt 
i que en Quitnet es va mostrar l'ex
cel·lent humorista de sempre. 

El redactor que vàrem enviar no 
va comparèixer a l'estrena, perquè, 
pel camí, uns coneguts el van en
redar dient-li que a la Rambla de 
Santa Mònica s'havia inaugurat un 
quarteret de bombers. 

I és que li recomanaven 
amb un sarcàstic somrís 
les reformes que a la casa 
fa la "Pepita" del sis. 

O 'HA estrenat al Catalunya, cine-
& ma de nenes bé, una pel·lícula, 
"La Creu de la Humanitat", de la 
qual s'ha fet la mar de propaganda. 

En un cartell apareix, per tota fi
gura, un cap de dona. 

Si la femella és la creu 
ja m'hi poden ben clavar. 
puix és l'únic que en la vida 
et fa riure i... disfrutar. 

un comerciant del carrer de la 
Princesa li van robar més de 

s mil duros de pernils. 
I encara diuen que el lladre 
per comble d'atreviment 
volia fer butifarra 
a l'amo i a un dependent. 

L'Afaita Pobtt 

las Once Puertas 
Els millors mobles i a més bon 
preu, es venen a llargs plassos 
Ronda Sant Pau, 09 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VOLEU CONÈIXER A LA 

LAURA BRUNET? 

• VOLEU SABER QUI ES 
5 I FINS ON ARRIBA AMB 
• LA SEVA MÀGICA PLO 
• MA AQUESTA ESCRIP-
¡ TORA AUDAÇ I ENIGMA-
• TICA QUE HA REVOLU-
• CIONAT LA LITERATURA 
J Q A L A N T ? 

• C O M P R E U LA S E V A 
• DARRERA PRODUCCIÓ 

: DE r l í l l L I LERRUH 

• 1 FRUIREU LES DEL1TO-
5 SES BELLESES DEL LLI-
• BRE MÉS SUBJUGADOR 
• DINTRE DEL QÉNERE 

i FORMEN LA COL-LEC-
J CIÓ COMPLERTA, 8 QUA-
• DERNS DE 52 PLANES 
i AMB MAGNIFIQUES POR-
• TADES I FORMOSES IL-
• L U S T R A C ' I O N S DE 

• A. M E S T R E 

• Preu del quadern: 3 0 e i* . 

DEMANEU EN TOTS ELS KIOSKS I LLIBRERIES 

Aventuras Galantes de Pigault-Lebpun 
OBRA COMPLETA MAGNÍFICAMENT PRESENTADA P reu: 4 p e s s e t e s 



MÁÍSÜN MEÜBLtt Mont d'Or Meublée 
(VRR1HTR.A) 

Carrer di Barbará, 27 

(VERDURA) 

Port-n dp Punta Mad ona. 6 
•1 IIHUI UI T«ir> Cm» kircetaxti 

GRAN CONFORTR SALETES DE BANY TELÈFON PRIVAT 

Calefacció centra] - Confort - Comoditat 

J g * L 

"LA MASCOTA* 
PRIMEHA r ÚNICA CASA 

EN 60MA& titQIÉNICA3\ 

Es Ln MEJOR SvKTion 

HAIA LUMIAS EHPOIVOPIUODOGM 

l SAN RAMÓN. 1. 
BARCELONA 

COMPREU CADA DIMECRES: 

LA NOVELA FRIVOLA 
Magnifiques II us traci ous fotogràfiques 

C L C U P I D O 
Carrer de Sant pau, 110 

GOMES HIGIÈNIQUES 

Gasteu UN R A L I n'estalviareu MIL 

S A R N í ( R O N Y A ) 
enra ei> deu mlnuti amb el 

Ulf" RETO CABALLERO 

, r r * <e l'Aaiall, 8 8 l c t n t t e i 

jpeclllei. BARCELONA 

P B 0 ^ ; ? í en teniu 1 

lAilíuL ¡TJZl» 
..r^ïïUMiiiill 

que la trobareu per 
DOS PESSETES al 

Cm» dl l'Ulli, I.' S. fUlidí 

L A U R A B R U N E T 

ELTALOMAN 
DEL AMOR 

L'éx. t ant ^ ran de ia l i t e -
Latcira ga lant , p 

TÍTOLS DELS qUAOIRNS: 
1.' Par* h-tsri» , m l r M D | K l t r i . 
i." PUcet y CatlMaa. 
I.* A i ' llar ripia amiste' 
«.' i <•••. 
}.* Felicia* caoyjfaJ. 
• . ' Soleiaaei. 
7.' M*. alls «t l amar. 

Cada quadern és nn ferna 
c na il - , i idep-'B.i-at dels altres 

3 O c é t i t l m o a 

Compren-ne un. Sia atltH Ja TO, 
CSpaviriareu depr Coa par •fetenlt-loa 
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PURGACIONES 
minin . indi cim us Malai 4i Isi 
i l« finir o urlauiai. ui - barabr* 

G r a j e a s A u s tí 
cuyM n«ill*d« H ••!•• • lu grlmcni 

Cm lawl, llalli lli Florí!, U-BlrííTeïa 
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Dijous es posará a la -venda el segon 
número de 

El irresistible amador 
Cada aaadern magníficament U'lusfrat: J O cèntims 

imp., Redat 1 Adra. Rambla de lu Flora, SO 
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