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ANO soso LA RETAGUARDIA 
Piario ~ aa.-ntr: , Ia.trtdo, de • ...., U1UDCioe y esquela. mortllorÏM 

,SALE HOY' 

ESPECTACLES 
Disquiaicione§ 

Huta .!Ihora. conoda
mOl al estanquera-poeta 
de la Plau de Le3$~p!l; 

Ahora hemol de presen· 
tari" al eltanquero.fiI6. 
10(0, que tIene IU eltable· 
cimiento enclavado no 
muy lejol del de aquoH: 

Rufaste!lcas \ 
m- ha mandado el Rey del 
AstrJ.c'n, no al! por cuU 
decidir-me. All! vere:nOI. 

Estos .31"1 va catre· I 
nane en Barcelona una 
pelícu!:\ o.mpresionada en 
Budapest, LOI r6tuloa han 
aido hechos tambi~n en 
aqueUa p()blaci6n. 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Est! en la Travcsera, casi 
tocando a la utación del 
Metro Fontana Y l'resen· 
ta. en el mostrador, un 
monl6n de Id,utivOI ia
liq!Jellol. aeCOI, oloro,ol, 
atrayentn, con d si¡uien· 

~~~~~::~~~:,:~ ::~~0'~:1 \ 
rumor de que por el Pa· 
seo de la Adu:ln& <a> Ave
n:1a del Marqués de la 
Ar¡e:ttera, pasaba al,o I 

bemos a ver1a, I Es tan 
apnlion;¡nte CIO de loa ti· 
tulos hÚf1g:!ros! 

Se D'Clura que pronto 
ac e.npend. a rodar una 
prol"!:'cci6!\ TUl.cionzl de 
Iran upect.f.culo 

te r6tulo que recuerda al 
p6.b1ico la reciente dispo
sición prohibiendo mano, 
sear 101 ci,arro. que no 
se hayaD de adquirir: 

"Si me quier", no me 
toques." 

A pelar del iqenio que 
repruenta ute rotulito, 
halta la hora presente, a 
nadie le ha palado por Iai 
menin¡:es (uo de 1 .. me· 
nifl,es no es runltuna cosa 
fea, ¿ehl), hacerle un ho
menaje ni darle un ban· 
quete. 

Muflos ~e:: me ha he-I 
cho l'toposicionel bones
t .. , Se 10 avisO a u.tede. 
por li acalO. Delpub del 
fracallO de SI1 pelfcuIa CI' 
dnica "Calamar". alruien 
]e ha dicho a madriluera 
de oreja que li me da la 
obra a teer antel de e.tre· 
narta 'I JO ac la retoco 
resultar' un bito mts 
Iran'le qlZc "La vC"ft&ansa 
~C" don Mendo", 

Yo. la buena -verdad. ha· 

~:n~::~ e~~~;::~!r,b~~ l 
::!ioe~~e~~~~o~:~~y !~= I 
1"3:. en vista de la carta que 

"",do. I 
Pr:lctiead.a.1 .vericua. 

dones minuciou.s, hemol

l .. bido que 10 que pasaba. 
er ... Solsona pequei'lo que 
iba a haecr il1formaci6n a \ 
lai centrOI oficiales para 
5:1 rotativo de llnea curo
pea (vul¡o estrccha). Que 
da, pnes. ac1.Jrado el 1a
pi:zlhuli. que diria el ex 
f!enador. 

RUFASTA 
dilqu¡sidor de gran calibre 

~";1~~":':\l~ 

CHISTES 
CINEGETICOS 

lA que no saben u.te
des cuU ea el cine mis ai
lenciolo de 14.1dri<11 

I Pucs, el cine del Ca· 
11.01 

L~OI, cor~amOI Y pe· I 
lamos: 

"Por La polida ha lido I 
deteoldo un lujeto apoda· 
do "Cabezota", 

Par.t tronquilidad de I 
r.nestros lectores, bace· 
moa c:.nstar que e.te "ca-I 
buota" no tieoe n!l.da .;:.ae 
vel con el plumífero ci
~=o¡;ét;cO de igual nombre, 
41.;; sigue haciendo de 1:11 \ 
.ayas para tormento del 
pUblico lector y especta· 
cular. 

El arlamento e. debi
do al f :"'11050 Clcritor IC
nor S:utto, lo. int~rpre
tes!: n el St'ñor L6pez, 
:'C)ft"ro de 1 casa Q!)nde 
viva el o,erador, La di.· 
(!n:~lid-l d:una joven del 
·Ce.,,~.o Recreativo del 
dbtrito Sl!~ ".,', dori· 
tt¡ pastlcets y el actor de 
m:1 ear'c'er .eDot Ros
coll 

LOI ::tteriolCs ac han 
flma~to ¡;n e::'''.a del leñor 
Per et. de la caUc del Ar
co de Tamboreitol, Y 101 

exteriores en la calle de 
las MClse&S. 

Dicha producci6n, al 
mi,mo tiempo que en Bar 
celo na, le estrenar' en 
l'ar( .. Londres, Berlin y 
Rascalobos, y .e nos a.e
tur:!. Q.ue dejllr' tamaliita 
"1" ... 1. (a Ramona". 

Lema de 6.1ti:na hora: I 

~ Sabe tI~ted leer y escri
bir ~ Pues, funde u.ted 
Ull< revilU cinematolr'-
.. ca, si TlI.lt4e !ler, en ro
to¡rabado. 

¿ A qu~ no .aben u.te
del en qu6 ~ -,a.rece la 
ge¡\le qt;e va a bu,ear 
enbad, general a IOl 
teatro. de cal 101';:-, a IOl 
CIli 1 .nte··Olt 

En que haeen cola. 

Companyia 
S!lntper~-_ ·Bergé. 

Primera actriu: 
Asumpeió Cssab 

Divendres: eltrena da 

EL DRET DE 
LES DONES 

O 

SANT ANTONI 
GLORIOS 

TEATRE COMIC 
Lo:,nt deh bita 

Totbom h,~ d'anar I 

EUREKA 
La millor revista qa.e l'ha 

presentat a Barcelona 

Gran trionf de 

Els formidable. baUarina 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAl. 

Cada nit 

ALLELUIA 

CHARlVARl 
Espatan:ult u:it de Car· 
~enticr i Anna Ludmi!1a 



-I.reliuna. 22 de Desembre de 19~7 

Ulla frsse de'n Sassone 

.EN una de les darreres juntes de la Societat 
d',autors. un compositor de música, va dir: 

-Jo em faig la música, em copio jo mateix 
les partitures ... 

1 en Felip S.nsone. amb cIseu graci6s "eecto" 
COnten que va respondre al moment: 

-Ez uztE el única autor Q.ue ze copia a zí 
mismo ... 

Rialla general que feu emmudir al music, qui 
no s'atrevl ja ,:l tO:'n;'lr a fer us de Ja paraula. 

Cordial l10mcnatje 

pE~E Mata, el ferreny escriptor galant, lluny 
ddYelgonyir-st de la seva obr.a. loble, pon

der .. da i aaludablement tstimul<ant, ac;"ba de pu
blicar a Madrid un b~lI apl~c dels lleU:. ~i:lors 
C'Jntes /llIt han f . universal el .eu 10m. Nos
altres. ier-vents .. drr: ¡¡,IOl j :1cl ~I au clicriptr1r, 

SURT ELS DlJOU3 

i ferms convençuts de què la literatura gJ.lant é3 
un esplai í una arma formidable contra la por
nografia, tortuosa, silent i co ... ard'3.. ens compla
"'em en reprtlduir algun d:h lòtUS Contes e., el 
pre:>ent número. Cal llui:ar: Cal demostrar amb 
tenacitat i constànc:.l 011 la !itera.u!'.l graciosa
ment galant no és u!\a dll!!l t6_", ~;n:.. tina 
beguda a,radable, riall.:ra .)I~na dd i>on sentit 
de la vida. 

Salut, noble Pere Mata I 

L'II$1r3cà entre t'ls prod.1 .. ~rs" 

HE111 rebut una lletra en la q:.u. !;c'ns IJ notar 
que a les re\-'istes que's ":1 dI Paral.1el hi 

manel. un "sketeh" aatracalles<:. Com que en Ru· 
tasta ena té concedida l'exeh!siva no tinguin 
par uc que el nostre din:ctor sc'n aprofiti. 

A mês. que els "producers" cid ParaUc!, d\l.i.:::ò 
de l'astracà en saben la priml, 1. ~inó, vegin 
aquesta mostra del g~nere, dguiosament autèn
tica i jd~ntica a. l'original. 

No fa gairea die •• una Genyor.l ea va presen
~ar a un au:or d: revi.tes pet a demanar-li que 
fClI contracta~ la seva filla per a l'espectacle. 

-Oh, senyor! - li va dir-, No Es perquè 
sigui filla meV:l, però creguim que balla com ets 
.ungels I Te unes cames que semblen de goma I 

I el "produceur" sempre al "tanta", conten 
~lue va respondre: 

-Oh, veurà .. . Amb aix6 de la eoma no em diu 
')' ~ re .. , Això de li! goma és tUl elà.sti\; ... 



4 -LA TUIES 

Una altrQ cosa que també ls elàstiu 

CONSTI que no anem a dir cap groUeria. Aques-
ta a.ltra cosa que també és elàstica és la mo

ral, que tan fan anar amunt com avall una colla 
de llenyon i senyores desocupades des de fa unl 
quants dies. 

Per a demoltrar la realitat de la nostra afir
mació, anem a contar una anècdota que resulta 
bastant divertida. 

A Berlin. aeatl representant una obra japon~
sa que du per titol, "El Mikado". Alguns cri
tics van protestar dient que la "mise en scenc" 
resultava immoral, puix. en el segon acte, la pro
tagonista. una japonesa que h diu Yum Yum 
pren un banya 1. vi.ta dels espectadora. 

Pere} Fraulein Rita Ocorg, que és l'actriu que 
interpreta aquelt paper. ha protestat de la acu
Nd6. ju.tifitant la moralitat de l'obra amb el. 
seguent. termes : 

_No veig que hi hagi en aques;ta escena cap 
atent.at al pudor, pui. en el moment del bany 
no s6c pas jo qui el pren sin6 una figuranta sen
se importlncia que em sostitueix ... 

Vegin. doncs, si no tenim un bon pam de rao 
amb allò de la elasticitat ... 

L'hortolà de Sant Boi. 

EL G.UANT ENGINYOS. 

E
N Ridaura feia mh de dos mesos que 
pe~egui.a a donya Encarnació, una vi
<lu,a en h plenitud de la \'ida i de les 
carns. U:13. ell cultura romana del ei· 

gle XX. 
Peti) la vidua feia l'orni i no es ddnva con· 

vencer. 

-El procurador de 1I, torre m'ha anunciat I" 
seva visita per teM/on. i em sembla que per "... 
rar el trimestre aviat ens haurem entès. 

-~an antipàtic li s6c? - li pregunbv, :::¡,uest 
un dIa tot prenent el te. 

-No és que em sigui antipàtic. 1\:.it1au'-:1, peri) 
t::o'co que la simpatia hi ha molles maneres de
demostrar-la, de més a més dl' la que \'05t~ em 
det¡}:1na. Vos',è és un jove molt agr:dable. la seva 
companyia m'encanta, però ... 

-Doncs .. i ~5 aid. donya Enc;,~'~at~6. per què 
n'l rn.'obre el séu cor? 

_Perqu6 el meu cor, no s'obre .amb qll<tlsevol 
clau. RidlUr3.. Es un pany de combinació, 

En Ridaura callà un momen .. Mirà llargament 
a la vidu •• i mormolà en veu baixa: 

-Un pany de combinació? Lea conec totes. 
enyora ... t 

Aquesta exclamació va hser el ta1i~mà màgic 
que va fer trontonar la virtuolla dama, 

1 des d'aquell dia ea volgué eonvencer de si en 
Rid¡mra havia mentit, 

FJ.v Candó. 



LA LLUM DELS SEUS ULLS 

E ;~ l:/~~svj~e ml~~;r~O~·:t~o:~~::;_:asverats. 
-Em matar6! Em farv monja.' - repetia ella 

cada vegada que l'envestien perquè dor.és fi a 
n'aquell jdiJ~Jj descabellat. . 

-Mira. noia. que no ct convé! M,ra que 6s un 
disbarat I - li deien els seus pares. 

Pera ella, sempre humil, sempr~ disposada ,. 
acatar ¡. voluntat dels seus pares, ara sols tema 
una resposta: 

-O amb J'Albert. o amb ningú! ... 
Ells prou s'csforçaven en fet-li veure que 

aquell "degenerat" no era un partit recoman:Jb/e 
j que tota Ja vid. hauria de penedir.se d~ ~o ha
ver romput 11 temps aquelles relacions. Vo hi 
hagué 11UInera de torçar-li la voluntat. 

-Però, si ni tan sols s'ha atrevit a venir-nos 
li trobar per parlar seriosament de matrimònj!
deia el pare com B darrer recurs.-. Diga-},' que 
vingui i et treur~ davant d'eJl la vena dels ulls! 

Efectivam.nt: l'Albert, mai, però mai, ni di
recta ni indirectament, ilO havia par/Iu formal
ment de matrimÒni. 

I no Il'havia parlat, perqu~ bé prou i reprou 
que sabia ell que a l'hora d'aclarir els seus mit
jans de vida, tot se n'aniria en orris. I, de més, 
a més, la paraula caso~i no li era pas ~/t ~rata. 

En canvi, si no haVIa parlat de mattzmòm, ha
via demostrat la seva bona voluntat començant 
a practicar alguns dels seus usos i costums, tals 
Com abrassades, petons i altres menudències prò
pies de dos enamorats que ja esperen el dia aSSe
nyalat per a la boda. 

No eren, doncs, tot defectes el que tenia r Al
bert, i rAntonieta, convençuda d'haver-lo reduit 
amb les seves gràcies, no es donava compte. de 
què. en realitat, la reduida. l'esclava del don/oa
m'sme de l'Albert, en ella. 

L'aventura havia començat en un poblet de la 
costa, on ella i els seus pares passaven l'estiuada. 

L'Albert, ben repapat en l'auto d'un amic. s'hi 
deixà caure un dia de festa major i l'Antonieta 
va sentir, en veure'l, aquella mena de trap-frap 
al cor que, quan una noia el sent, es pot ben dir 
que ni el combregar hi és a temps ... 

LA --V1ES-5 

Es varen fer amics. Una e:.tranya simpatia els 
apropava. 

Per l'Albert, un viciosot que sabia de l'amor 
tot allò que e/s homes, un., volta conegut, prefe
ririen ignorar, la conquista d'aquella noia ingè
nua i encantada, era un;1 primets p/ella d'encl.i i 
ele delides. A mida que ¡"'ava parlant amb ella, 
U semblava com si s'aués endinzant en un cami
net humil i soUtari d'ull ¡'ardi virginal, plè de 
sorpreses captivadores, 

Vaun baJJar un ball, després un altre, i en 
començar el tercer, l'Antonieta ja no .sentia /a. 
música, envolcllllada en les dolces melodies dels 
llavis de raseu: Albcr,. 

Es juraren amor sota faranya de renvelat i 
varen ballar el darrer ball bOll :;ic c;e" l!pret~ts 
que els altres. La co.~a ja no tenia rel"~i. 

Passat l'istiu, els dos enamorats Continua,'cn 
el s~u idiU;. Però un dia, vingué d d;J.:tabú:r, ed 
enterar-se el pare de la noia d'aquells amors cla:¡.. 
destins. 

L'home va cridar a capitol a la seva fil/a. 
-Mira. noia-li digu6-, això ilO ;)Ot ama rli 

amb rodes. M'he enterat de qui és aquest pillastre 
que et va al darrera i estic convellçut que sols 
dues coses li poden illtere$sar de tu .. els diners 
o una altra cosa pitjor que, una volta perduda, 
no es torna a trobar ni amb dt'ners ni sense. 
. El pare de J'Antonieta, estava equivocat: a 
l'Albert no li interessaven els diners de la noia. 
Si haves anat darrera d'un dot, faria ja molt 
temps que s'hauria casat. Sempre havia tingut 
proporcions envejables i mai les havia aprofitat. 
Era jove i volia disfrutar de la vida. De m~s a 
més, mai li faltava un bitllet dels grossos a la 
butxaca, que una vidua en plè desconsol es cui
dava d'anar renovant. 

La resisti1ncia del pare, fou absoluta. 
-Et privo fins de saludar-Iol _ li digué com 

a ultimatum, 

I ella, ingènua, innocenta, proposà a l'Albert: 
-Fugim? 
I se'l quedà mirllnt embadalida. 
El xicot es gratà el cap. Rumià una estona i a 

Ja fi respongué: 
-Ben pensatl Ara mateix, d'aqui cap a l'es

taciól 



: -- ..A l\JIES 

-I on anirem? 
-A Parisl I 
-Oh, no, li Paris noI Es massa Duny! Fugim 

.. S.da/olM! 
L'Al~rt en oir-Ja, I. va apamar d'una mirad •. 

Ella, encisada, amb els uDs sospesos per r"nno~ 
dncia, tfs~rllva Ja decisi6 del séu ormo!. 

-En tramvia?-preguntà l'Albert ft!!nt-/i una 
dolça carIcí. li J. barbeta i somrient l1emàtic. 

-No, no: en tren, en tren ... ! - animà t!lJa, de-
cidida ja li l'aventura que havia de resoldre la 
seva vid.. ' 

Per més que l'Albert pregà, no hi havl ma· 
nera de fer-Ja passar de Matar6. 1 li Mataró es 
varen dei"ar caure. \ 

En arribar li l'hotel, l'Albert va omplir aixi Ja 
fitxa de registre: 

-A/bert Mirambell i senyor •. 
EIJa, en I/egil-ho, es va tornar tota vermella, 

però no perdé I. urenitat. 
-Den.na dues habitacions - li digué en veu 

bair.-. Digues que tenim el costum de dormir 
UlNlrats. 

L'Albert es mossegà els llavis i rom~ la ploma 
en rubricar la fitxa. Per què aquells escrúpu/s? 
Quan dos eMmorau fugeD, ~s per enllestir UINI 

feina que allà on s6n DO els hi deixen fer. 
Es miri a r AntoDieta. i altra vegada tornà 11 

toparse amb aquena dolça innocència que emer-
gia dels seus uDs. ' 

-Dues habitacions ... que es comuniquiD - de
manà al cambrer fent-li ru1Jet. 

Soparen. S'atiparen de petons j c1'abraçades. 
Uns petons i unes abraçades que l'Albert no ha
vi. fruit mai. Tenien una lIaire especial, un can
dor insospitat . ..' 

A les deu decidiren snar a dormir. 
Ell, discretament. deixà ajustada la porta de 

cOTrlluicsei6. Envà pel mig, s'snaven dient l'un 
:J raltre paraules dolces. Apagaren els llums. 
L'Albert saltà del lJit i de puntetes, s'adreçà a 
Itt ports de comunicaci6 de les eambus. Havé 
tI~ rttf'n;r una blasfèmia. La !,~r!. estava tanca
da 11mb cla',. Es que(U un molnent sense saber 
d què I~r. A.rronçà les espatlles, i mormolà entre 
':ents: 

-Res: tornm·nos en al llit, que això ... és la 
lluna... ' 

1 rabiós, entsforant-se entre les llassades, sle-

gI amb decisió: 
-Demà la facturo cap a casa seva! 

De be1J DlIIti, una veu dolça i una cadcia suau 
despertà a J'AllHrt. 

La Dum daurada del sol, tamitud3 per un stor 
rosst, arribava fins al 3~u llit, el: un raig d'e$
callJf!is de mil colors, en projectar-se al través de 
la cambra. 

Ella, 1'Antonieta, assentada al séu costat, se'l 
mirava amb uml tendror encantadora. 

No es digueren lli un mot. Els llavis trèmols 
s'ajuntaren i eD senti un escaUret en el moD dels 
ossos. Una humitat tèbia. i turbadora que senti 
damunt de les seves galtes el commogué. 

-Plores, nena meva? Per què plores? Et pe
nedeiJces d'hner fet el que has fet? 

-No, no! - cridà e1la triomfanta-. /113i de 
Ja vida! Llegeix! 

1 li aDargà un telegrama. 
L'Alb~rt es quedà livit. El paper blavenc li 

tremol¡lVa en la destra. No podé articular ni un 
sol mot. EDa se li tirà ais braços i l'omplen; de 
petons. 

-NeDI Nen meu! 
Fou Utl.l oraci6 silenciou, casta, pura, 
-1 ara corrents cap a Barcelona! - exclami 

ella saltant del JIit i en un embriagament d'al~ 
gria. 

L'Albert se la mirava com un eDsa. sense u· 
ber qu~ fer. L'innocència, Ja castedat que /1ui. 
dels uDs d'aqueDa noia enamorada. l'aturdl. 

A la Il un gltSt de rtsi.gnaci6 es dibuid en 
el séu rostre. Tornà a Degir el telegra.".,.: 

"Vos perdonem. Torneu de seguida i podreu 
casar vos. Els teus pares." 

-Es que jo, ahir, en arribar a l'hotel, els hi 
vare;g telegrafiar, sabs? - aelarà ella. 

Ell segui mirant-ls. Què rediantre hi tenia en 
els ulls aquella noia que, eD mirar-lo J'acobardi. 
d'aquella maner.? 

L'Albert, el don Joan empedernit, el caçador 
lurtiu dels acotats de l'amor, DO va saber liD$ 
després de casat que la claror dels uDs de l'A,,
tonieta. era la llumaneta de la lelicitat, d'una Ie
licitat con la. qual er! mai DO havia somniat ... 

LAURA BRUNET. 
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"Saló" amb mitja dotzena de teles, disposat a 
què les penjessin completament a gust siu, 

-Ramoneta - cridà l'amo del local-, vols 
fer el favor d'acostar l'elcala corredissa? 
-I per què l'escala? Els meus quadros no per. 

meto que siguin penjats a més alçada que la del 
bras! - observà amb certa acritud en Duran. 

-No hi fa res, senyor Duran - intervingué 
la Ramoneta - aixl i tot, sempre és més còmode 
fer-ho amb l'elcala, 

l, amb un salti ran et de cadernera, va pujar al 
segón graó de l'cscala, 

Això va èsser un avantatge, perquè permeté 
a n'en Duran observar que la Ramoneta era una 
xicota que tenia cames, que les tenia molt ben 
fetes i que el seu faldelH permetia contemplar· 
les fina per damunt dels genolls, 

En aquell moment entrà un client, i l'amo 
deixà aols a n'en Duran i a ]a Ramoneta, que 
continuaren ]a seva labor, 

Io no sé pas com devia anar la cosa, però b 
el cert, que, quan l'amo tornà a entrar al 181ó 
d'exposicions,]a Ramoneta penjava el darrer qua
dre, al cap d'amunt de la paret, quasi sota una 
viga, 
-I aixO, seftor Duran? - preguntà l'home 

tot e.tranyat-, Com éa que fa penjar tan enlaire 
les seves teles? 

-Què vol fer'hi? M'he repensat; he canviat 
dïdea, Trobo que aixl cstàn més apropet de la 
glOria! 

L'amo alç.à el cap, La Ramoneta segui,a dalt 
de l'elcala. apoiada a la paret i penjant, la tela, 
El comentari de l'amo va ésser breu i vertical : 

-Efectivament, lenyor Duran: a ran mateix 
-Em deien que ¡'amor er~ una co~ tan diU- de la glòria! 

ci} i tan llarga d'explicar, Trobo que no erll tan Robert FrancbcvjJ}e, 
llarga com deien, 

LA GLORIA 

A la fi, en Duran, el famós pintor de mari· 
nes i boscatjes, havia accedit, després de 
f~r·se pregar molt. a portar unes quan
tes tele. sevell al "Saló dels Indepen· 

dents", 
PerO aixa sí, com sempre, havia exigit que se 

li reservés el millor pany de paret i que ell ma· 
teix dirigis la coHocaci6 de les teles, Com que 
en Duran era una firma que donava to a l'expo
sició no hi ha&,ué més remei que accedir a les 
seves demandes. 

Un bell mati, doncs. en Duran -es presentà al 

BONA RESPOSTA 

L 'ESCENA passa en un presidi. 
El carceller va a avisar un condemnat 

a cadena. perpètua qce la seva dona ve a 
visitar.lo, 

El presidari. que quan estava en llibertat no 
vivia en gaires bones relacions amb la seva cos
tella. rcspón: 

-No estic per aguantar tabarres. 
El carc:ller insisteix ~ 
-Doncs. què vol que li digui? 
-Digui-li que he sortit I 

V.n Tresca 
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L_'_O_P_E_R_A_C_I_O ~;'!" 

J ACINT Ruiz ea va casar .1, çinquanta sis anys, edat 
admirable per hSer ministre, se· 
nadar vWtalici. tinet general o 
ma¡istrat del Suprem; per a tot, 
menys per oa casar-sc. Està clar 
que, baent com era Jacint un 
home de m6n, no va cometrer la 
Ueugereu. que hauria tstat en 
eU imperdonable, de !;asat-te íimb 
ma joveneta de divuit anys. 
no; per a junyir-sc al sant jou, 
J.cim va elegir per a compa
nya una senyora seriosa i respec
table, um. dama que frisava ja 
els quaranta, però tan opulenta, 
tan frcsca. tan plena de salut i 
de vida. que potser haurien es' 
tat preferibles lea divuit prima
veres. Un amic 11cal tingué la ca
ritat d'advertir-li-ho. 

-Em sembla, Jacint. que fas 
un di.barat. Aquesta senyora es 
DM.u. scnyora per a tu. 

Però, qu' deté a un home po
ut en la pendtnt del casori? 
lIentres puja la costa del nu
viatge és possible subjectar-lo. 
deturar-lo, desviar-lo del camí. 
però una vegada ja en la pen
dent, no hi ha més que creuar
ae de braços, abandonar-lo al 
s~u impuls. deixar-lo relliscar, 
i caigui 1:0111 caigui. 

Jacint ea va casar. L'acte fou 
IOJemniuim i fastu6s, Tots els 
di.aris de Madrid encapsalaren 

Mlllell dia l'aristocràtia secció 
"De lociedad" amb columna i 

1'1\ I 

,I 

-No se pas perquè en diuen natura morta. 
d'ai1lòl 

mitja de prosa .ltilSonant, que 
començava amb la descripci6 de ens ha proba t ... sobre tot a la do- que tothom pot veure i endevi
la cerimònia. seguia amb la llis- na ... L'agitació. el moviment, el nar, en té una altra molt més ad
ta del. regals i acabava amb l'a- canvi d'aigues... mirable encara i que no coneix 
firmació de que els nous espo- Alguna maliciosos somrigue- ningú més que jo. La meva do· 
ac. bavien sortit en viatge de no- ren. No hi havia. però, res del na no és el que semLla. M'explï
ces cap a l'e.tranger, que aquests es pensaven. caré. Vull dir que la tneva dona. 

En efecte; havien 50sttt cap La veritat, l'(¡nk.a veritat, la encara que davant dels uUs de 
a Parrs i Londres. Un viatge d'un contà Jacint al seu metge. tothom es vidua. en realitat és 
parell de mesos. segons digueren -Es tracta de una cosa molt tan ... tan nena com la filla de 
all leus ihtims. Jutgis. doncs, la desagradable. Jo m'he casat ve- vostè que sols té quatre any., 
lorpreaa de tothom quan ;lIs vuit ritablement enamorat de 1.& meva El primer mltrimòni no fou per 
diel el. vegeren tornar. dona~. a eUa més que un contracte, 

Tota els familiars se'ls hi lIen- -S'ho mereix. Aix6 li semblarà a vostè bon xic 
çaren .al damunt, -No ho sab prou bé. Sàpiga e!itrany però és així. El marit 

-Què hi ha? Què vos ha pas- volgut doctor. que la meva do- de la meva dona. el primer. na-
ut?.. na, a més de totes les eatupen- turalment. era un home jove, pe-

-Ret, res ... El viatge que no ues qualitats morals i físiques ro m3lalt, gastat, perdut ... una 
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Bab vostè el que son leli dones en 
aqueltes coses... La virtut, la 
vergonya, el pudor ... 

-Res. Tranquilitzis. Farem. 
aquesta petita operaci6 i tot 
quedarà arreglat. 

-Quan vol que la fem? 
-Aquesta mateixa tarda. 
-Tan de presa? 
-HomeI Figuri·s!... 
-Com vulgui. Estic tempre 

a les leves oldres. Va¡;i a cau 
a preparar·la. Dintre de mi .ja 
hora eabré allà. Serà cosa d'un 
moment. 

En efecte; va ésser co~ d'un 
moment. Deu minuts e:;c;J.S¡¡os. 
Jacint. per d:lereci6, no va vol
¡uer-hi ést;cr. El oetge, al cor· 
tir, semblava un xic desconcet-
1tt, nervi6s, cansat ... 

El marit, sense advertir-ho li 
va e$~renyer les mans. 

-Ua an~t bé, th? 
-ja ho crec._ 1\-" ~ ncava 

més ... 
Jacint, acompanyà al doctor 

fins a h porta. Després es diri· 
gí a veure a la seva dona. Maria 
Victoria estava allitada. Al veu· 
re al séu marit deixà .anar un 
sospir i el va mirar .apassionada 
i somrient. Ell s'inclinà per a 
petonejar-la, però en aquell ins
tant, vibrà furi6s el timbre de 

-Jo no em casaré més que amb un home que 1a':'~::d~~~~~~ !~h~Od~i~a~~~:~ 
siga diferent dels dem6s; un home extraordina- dat un aparell ... 

ri; un home gran... -Un aparell? 
-Si, un aparell ... l'instrument 

amb que he rea1itzat l 'operaci6 .. . 
Me'l dec haver deixat al llit .. . 

calamltat. Aquesta b la part _Volgut senyor Ruiz, tot Maria Victoria protestà: 
agradable de la questi6 Perb ara alxb que Ol acaba d'explicar h -Em sembla que no s'ha dei
ve la desagradable. Mana VIC· un XIC greu. HI haurà neeelli- xat pas res ... 
toria, la meva dona. continúa tat de que's posi a tractament... -Malgrat... jo juraria ... Em 
essent tan nena com abans. Fins -Perb si jo estic bé l Em tro' permet? .. 
a ra estic quedant jo a la ~tei- bo com mai... Es ella,:. b .en El doctor s'arremangà, ficà 
xa alçaria del primer mant. Al ella que trobo unes reSistènCIes novament la mà entre els l1en
principi vaig atribuir-ho a les inesperades... sols i va treurer un objecte de 
incomoditats dels trens, a la -Ab. ja I ... Comprenc ... ja pot metall lluent, del diàmetre apro
manca de tranqui1itat dels bo- ésser, ja. Hi ha algunes dones xi mat d'una botella. de cervesa 
tels, a la vida ngitl\da i anormal que ... En fi, val mel aixi. Aix6 petita. 
que portavem. .• Amb :&questa té un remei molt sencill. Tot es -Ho veu. senyora? - pro
creència vaig proposar-h retor- redueix a una insignificant ope- nuncià el doctor triomfalment. 
nar a Madrid i... res. Aquesta és r.lci6... Ella es tornà tota vermella. 
la situaci6. Figuris vostè quina -Es el que jo pensava. Per -Ai, perdoni... No me n'ba· 
situaci61 això he vingut a veure'I. Ella té via assabentat I .. . 

El metge no vaci1-là en vostè una gran confiança. Ja Pere Mata 
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El. DEPENDENT TIMIDo 

E N Rafelet. un jove depen~ 
dent, d'ulls blaus i cabell 

ondulat, va anar a ensenyar unes 
magnífiques mostres de perfums 
orientals a una mondana de gran 
preu. Ella el va rebre en un sa
lonet p!e de coixins virolats i 
amb un kimono obert del davant 
que de tant en tant s'obra i dei
),;ava veure les més formoses 
perspectives. 

Ella, per enraonar, semblava 
que ho fes amb lea mans, perquè 
ara les posava damunt de Ics es
patlles del dependent, després 
damunt del genolls i mE. tard 
d~unt d'altres COICS qUe no cal 
pas anomenar. 

En Rafelet deixava fcr. perb 
no deia una paraula. 

-Sembla que està trillt - li 
digué la mondana, en veure'! tan 
callat. 

-No. no, scnyora; no Es que 
estigui trist. 

-Doncs què li passa? En què 
està pensant? 

-Estava rumiant que cada ve
gada que vaig a ensenyar per
fuma a una aenyora per l'iatil 
de voatè. delprés haig d'estar 
cinq mesos a descompte per pa
gar els endarrerimentl al meu 
principal... 

-Què et dei., el director? 
-Que havem d'obrir mis les .les per aixecar 

el cor del públic. 
K. K. Tu,. 

EL SECRET DOEN PERET 

E
N Peret. orfe dea de menut té una tia que 
~l protegeix. Es mi-honaria i no té altra 
11.lusi6 que la de que en Peret el casi amb 

una noia noble. 
Ell és molt apocat. i deixa. que la tieta li vagi 

preparant un calament a gust d'ella, per a lograr .0 qual dona uns tèa aristocri\tics tots el. divcn
dre., de 5 a 1. 

A la fi. la tieta ha trobat la noia que convé al 
du nebot: la marque.eta de Bonindret. 

-Què et sembla. Peret? - li pregunta la tie
ta, Quan ja fa prop d'un mtl que ela dos jovin. 
cel. ballen junts. es perden junts pel jard' i fan 

tot el que poden fer juntea dues personcs jove. 
del nOiòtre tempI. 

Ell arronça les espatlles demostrant no eatar 
gaire satisfet. 
-I això? Què l'hi trobes a la marqueseta? 
-No. no és res, perc} ... 
-Però Què? 
-Veuràs he sabut d'ella una cou molt fnti-

rn.l ... un secret Que ... no lé com dir-t'ho tieta ... 
-1 bé. home, Quf no té una tar.,. en aquest 

m6n? Essent una cosa leereta i oue auedarà en-
tre tú i ella... - . 

-Oh, bé. &f, però, .. h que desprh. tOtl el. 
Meus amiea es burlaràn de mi, perquè totl n'es
tàn enter'lts de què la marqueseta té un desig de 
magrana a l'anca eaquerral 

Fly Candor 



!.H.ERTA, MINYONSt 

Zo .qu~,\t. Secci6 bi pu¡..Jicarcm tot, els CONTES 

quI' 5f"n.r ell'l,,70 proJJI$ d'éuer comats • l~s ~eUe. 

•• tro~(' .• de qUInze any. per amunt j que sil:u/o di,

M'S d'.SSN cone,1IU pels buril.ius lle,idors de LA 

TUIES. D'aquesu conte., en premi.rem fiO cada 

oÚJoeoro, amb la re.~pect.bJ,. qualltit., de ndeu p .. 

, • .,-. cobr~blt. en la nosua Administnci6 o pu 

,ir post~ vs que vi.quin {Uf. d. Baree/atia, Alu-

UN HOME DE PES l 
" ... "', , .. ".., rI ~I 

L A ~:I:a l:o~lt~'e::.:à~, d~::.h::n:~~lr un 

I 
protector com 1 Armand I AI, .1 jo fos tan afortu
nada amb el meu I 

--Que té mal caràcter? 
-No. pua cent qUllOII 

Rai:ú 

UN BON CONCELL 

T
OT ballant, ballant, la Filomena i en Fica

fort, el varen anar fent amin. Ai:r:b paasava 
a la Bohèmia. a la BeU, que djuen els cutiasol. 

Pri:ner plrlaren de peLlIculel. Delprb de li lel 
mortea d·ara .6n mEs prlctiqllu que les de l'avior. 
Desprh del templ, i ja é. u.but que quan dOI que 
banen parlen del tempa, ls que entre tant van fent 

la acva feina. 
-1 vOltè de què fa. senyoreta? - li pre¡untà 

ell al tercel' ball. 
_De UI. S6c d'Olot i fa duel letmanes que he 

arribat a Barcelona. Visc amb una tia i encara no 

havem decidit I que podré dedicar-me. Corn que I 
no conec cap oficL. 

-Ah, carabuII De manera que vostè h de 
fora? - observà ell amb el cor obert a l'esperança. 

-SI, Itnyor, sí. 1 vOltè, a què es dedica? 
-Jo .. , l Tinc .•. tinc un centre de colocaciona. Per 

cert que li a vOltè li interessa, jo li podria cercar 
una sililació a¡radable. Té preferències per al¡un 
oficil 

-No. senyor, no. 
-Bi, no hi fa rel. Si vostè em vé a veure, jo li 

prometo que la coUocaré de .e¡uida. CORllli que va dir "la" i no va dir "li". No era 
hora -mura de dir-ho. 

L'endemà, a l"hol"& convin¡uda, la Filomena era 
a can Fica.fort. 

-Hola, bufona. Palsi, passi. Precisa~ent tinc 
una col.locaci6 per vostè, perà li bauré de donar 
quatre lliçons molt necelÀrin. 

La Filomena va p .... r. En Ficafort li va donar 
les quatre Iliçonl i al cap de poc, mai dirieu de 
quin ofici feia la Filomena? 

Do didal 

AMOR F1LOSOFIC 

P ~i.A ~E:ev~ ~7c:~d Caa!~ Úeld:i~ ~:::r~: 
ment. Lu ddinicions eren escoltades religiosa
ment pel tot •• A la fi em va tocar a mi donar la 
meva. 

-1 tu, què n'opinea de l'amor? - em pre¡UD
taren amb ¡nterh. 

-Jo? Molt poca cou. Sabeu què penso ai;d que 
he conquiltat una xicota? 

Tot. cm miraren. Varei¡ beure el darrer ¡lop 
de conyac i de .e¡uida vair continu:!.r: 

-DonCl. penso COltl bo faré per dcscmpelle_ 
¡ar-me'nl 

A. Septic. 

ta • w 
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TORTURA ETERNA pr~ a:nb mil 
-Aizò "i - romp el lenyor LLbti,. _ tu Iem-

VAkEIG trobar en Gaul&cs, que anava Ram- pte li. darrera. hora reeordan-te de fer els codrr.,. 
bla .v.11 amb I.,. mana a la botxaca i amb mh dificil.1 

una cara de pomes .,rcl que deia be;n clarament LI. A. Tu, •. 
que n"bi passava alluna. 
-I doncl, Gau~ç. _ v¡:rei; dir.li, a¡...ropant. 

rn'hi-, Què et paua que tas aqueata carota? LA DONA I LA POLIT/CA 
-No me'n pari!'., pcrqul Dni ha ller tn-ar ci ________ _ 

barret al iocl 
-Eltplicat, home, explicat! O E dia cn dia, la dOllA es va i;:upo$;lnt i el fe-
-Figura't que v.reig conèiJ:er una J:ü:ota ro.... minisme va ,uanyant noves trinJ:cres. Tot 

d'ulls blaus, de caminar indolent i vinc:"dÍli i d'un en cUes va agollant aires masculins i fina el. 
p.rIar que IItmbLava talment que tin&"ués un chor termes d'u:presli6 procuren imitar ala bomn, ja 
d'àtlGels d;nl de 1& boqueta... en la llu, ja en afera de caracter públic o poUtic. 

-Aquestes. aqueltes lon lea que em reco:nana Aquest dia, la lsabeleta, a mitja tarda va notar 
el metiel que estava necuitoll, i per esbargir-se un J:ic, va 

-Doncs b~, ema ja pota compendre, em v.reig decidir anar a fer una visita al leu maridet en el 
entregar a ella en cor i ànima. Li comprava tot delp.lx. 
el que em demanava. Un rellotle de pulsera. Una Però quan hi va ~ .. er, no labia perquè hi havia 
dotzena de mitltl de soda. Dues combinacioRI. anat. S·ullent.3 damunt de la taula i va comen!;ar 
Tres pareUI dc ubl.tea. DOI vestits. En fi, tot. a (er tonteries amb el I!U marit. Res, coses de les 
ela capricis qUe tema, el. veia satisfets im:nedia- casadetes de nou quan estan neguitoses. 
tament. -Però. vols fer el favor de dir-me què hi bas 

-En canvi. en., no es dc:via mostr~ e.'tucrpa vingut .. fer aqui - exc1a.-nà ell .. la fi, veient-la 
i_ tan enjolusada. 

-Ella? Quan l'ha vist ben equipada, m'ha plan. -Oh, res. Ja veurll, volia parlar amb tu ... par-
tat. Es per a¡x6 que estic desesperat. lar, ubi? p.rlar ... 
-I bê, home, no n'hi ha per a:noin:\r-s'hi. D'aquí -Doncs esplicat, dona, esp1icat. 

vuit clies ja ni te'n recordad,11 Ella no sabia per on comen!ijar, però a la fi. dilu! 
-T'equivoquel, noi. Jo, contant amb què tenint_ clecidida: 

la a ell. m'estalviaria ben be ouatre dW'otl a la -Escolt., tu: oi que quan vosaltrel voleu trac
setmana. varci¡ comprar tots els ;e¡all a terrnúnil, i tir .I¡un afer. el pOleu damllnt de la taula 1 
ara. ara baur! d'anar palant v;nt peles c.da dis- -Erectivament. 
l:!opte durant dos .nys i m'hauré de pa ... r les nits -Doncs, mir ..... ixò b precisament et qu~ he 
mirant la lluna. Vès li me'n recordar6 temps d' •• fet jo, 
quest. aventura de la noia. del, nlls blausl El maridet, que era un bon jan I molt carinyós, 

Noi de S.n~. no exigi mb adar.cionl. Dolços i lanta ardita de 
les caudetes de poc 1. .. 

SaFII T rust •• 

UN ENCARREG EMPIPADOR 
SERVEI MODERN 

EL lenyor ~1J..ticl el~ a.cabO!IH els ~r.!p.ratius L 'al~ncia ha enviat una minyon. a danya Ma-
. per un vlatl~ a la .(t.Plla1. Tot .on pres.acs ria i aquelt. l'interrola: 
I t~lfecs, perquè es quall I hora per an •• a I U· -De manera que h. treballat deu any •• 1 
ta(16. carrer de Muntaner. 

-No't descuidil el m.let! al trenI _ li diu la -Si aenyor •. 
seva e~~, ~ot baixant l'elc.~. . -Ja !. una bona nota. Deu anys, realment s6n 

-No tinguIS por, dona, no tingUIS parI uns quants anyl, I a quina cua del carrer de Mun-
-Vel amb compte amb ell lutosl - li reco' taner? 

l'!la:U, en .rribar a la porta. 
-Estl b!, 40n.11 
I q\!an el unyOf Lll:itt'l està j~ amb ur.. p'U en 

-QUAl¡ b! a totu, aenyoreta. 
Kl!imitu. 

er rot~e pèr ¡ciliar cap. restació. la levI. 'Iposa _______ . _______ . _____ _ 

:;~.:~~:~~: l li diu molt balli: perqu~ el eouer no Conto premiat en el número pusat: 

I lobre tot... no et deixia entabanar, i pena Iem· Ei. SISTEMA. VOROllOFF 



-Sembla que t~ fred. senyoreta ... 
-1 vo~1:è sembla tot al revés ... 

D/TXOSA MEMORIAl 

L
A Clotilde és una mondan~ que .. l~ plau 
donar aire i sabor de {¡Uit prolblt als 
Geua &fera. Així els clients li 86n més 
adicte. i m6s pròdigs a l'hora de fer el 

regalet aCO,.tllmlt. . 
Ella té Ull l'epertori de frasea fetes ,!ue deixen 

en~b:.Lbiecats alt seulI amigueta del cor. 
Aquest dia, cstava en intima convcrsaci6 amb 

tm d'ells i pe. afalngar-lo, li digué tota som-
n;o ... · . 

-Ai, Albert meu. scnse tu no podnJ. pas 

viure! 
_Albert? No em dic pas Albert. jo' 
_Com aentèn .,ue no et diua Albert! No 

dijous avuI? 
_No. dona. no: avui som divendres! 
-Ai. dí:ipensa, Lluís meu. però estava ben cre

guda aue ert'm dijous que és el dia de l'Al" 

bert! 
Vanda Rheta. 

LA TUrF...5 !" 

UNA DECISIO FERMA 

L
A Aerceneta i In Vicenta s·han trobat en 
mig del carrer. La Merceneta i b. VIcen
ta 56n duel tanguistes que viuen òe la 
manera que poden, com la majoria de lea 

tanguistes en aquests temps de moral de b!..ltxa
ca. Abans, no feien més que ballar. Ara ballen al 
so que toquen. 
-I doncs, Mercè - fa la Vicenta-, com aneu 

.. :nb el teu maroueset? 
-No me'n pa~lrs, Estic aborrida. Si la cosa 

se¡ueix aixl, et juro que d'aquí vuit dies no seré 
ja la seva amigueta? 
-I això? 
-Res, manies d'ell : figurat que s'ha empe-

nyat en plantar-me! 
Ruc HaroJd. 

INNOCENTS AMORS 

L
A Matildeta i en Rafelet tenen setze 
anys i festegen. Però d·amagat dels pa
pas. natur¡,lment, Aquestes coses ,empre 
e. fan d'amagat quan se tenen setze any •. 

Avui la Matildeta i en Rafelet es diuen cosel 
molt dolces a cau d·orella, Però, s6n tan inno
cent., pob.ets. que aentre:.enen parlant dels tro
badors, de Romeu i Julieta. del Faust i la Mat
garid6 .•. 

No obstant, en Rafelet se sent don Joan i en 
un moment d'audàcia mormoh molt insinuant i 
3mb les galte. vermelles: 

-Saps. Matilde? Avui he somniat que abra
çav.l una noia, i li feia molts petons! 

I ella interroga, temerosa i plena de candor: 
-I estàs segur de què no ens ha vist ning6, 

mentres somniaves? 
Sara Trusta. 

':T dPE7< D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAl'ELF.RA OE CEGM1A" 
rt,;ple~'!!Jf'It<mt li n .. r ..... llna. -

~:;'j :,'j' E~.P~~"':lAf.I'.U'iN't' PA"1RICI\1' \'EF':- T O J4AS RI.ALTA. - V.lcntia.316 -

- - ~- -- -.-



14 - LA TUl[!¡ 

R~!!t;!~e ~~Ie:'~:~=~~; e1~ 
ta el "Centre Catall" de la mateixa 
capital: 

"E. una aeil.ora at,entina quien 
me dite: - "Fljese Ultcd en La mu
ju de Barcelona. No verA una aoJa 
con lo. labiol pintado. ni con la po_ 
Uera por encima de la rodilla. Va,. 
IIIted al casino de La Rcbasuda o 
• IOl hoteles de lujo del Tibidabo y 
no encontrari uua IOla fum.oda. 
Apenal ai la melena corta ha entra_ 

SE~~r~:r.!~~A~~:~~I:;r~: !:~~~~~ ::'~~~C:!til:l~;::tta~!~, I!O~~n~;e~~~! ~lj~Cd~it~d:ebí~~Ba~~eroo:a ~~~ c~I~~ 
~~~i::'!::mO;t:~~i~~ E.nt~:~~ud: ~~ ;~::Si6el~!itl reduïts a la mínim:! ex- ~ •• ~. d;;~~ I~: ::'j~' ::.~!ev!.;~; 
~:-r • l'ho:ne mh ¡uarO de la ciu- Dd C.~f' hec: c<lpiat a dalt r"·~~utlta ai que em fA ¡racial 

Com que el manifest que han pu- ~" ~~. : .. 1,.1 .. t::-\ P:-¡or Com queda donu, qui ha afirmat 
blica.t amb motiu d'aque.t concuu, deu Eller al .eu paia que 1& Doia catalana 
ea dJpe d'El.er reproduït, el publi- un complet madralador. era l'esca del pecat? 
quera a continuació, per a que el. 
no.trea lIe,idora el llepin el. dits o u o U () Q 

!eF~~~lfi::tint ,anu de pillar cap .JA el va eltrenar "La ViUana", i AL "Foliea-Ber(ere" s'han canaat 

po"!:n~~anc~i~ a,l::n dO(:i.:na.: va ~¿~e~~~ e:: ~ï!'e~dr;~~ r::~\c~': q:!af;~ltfe~'e~~;:;l~na ila a:;~:nM: 
b!ol dit "~r IA.lvar.:l I:·e~nt). 'Se !.:~ difidl d~ po¡uer ~ondenur en el da Ay.:r:eIA, que b una :r:icota ~e lo 

!~~~~ -:ne!.:n ::aa:trat respect~ i el pO~E~:~~:" qu:.. dl:~::~va:ne!lt ~=~: ~:~!re~ueva~f::¡n~~~~!~tq:~n~i~ 
Hem de reco~ei.:r~e.~:~;a::P:::':::~ =::iO~ t~~0:C::!i~~~n ~:~c i~¡t ria el nOltre.amic "Gordito'·. 

]:- fi!¡::t:::. ~':::Uf~: ~:e::.e:~:; .empre amb cnNlliaame creixent:' r~:t~· :'~b E!tho~~ bufona 
el," hO::I1 nu. &a.o:tt1te. a:nrles m'JSdes LA TUIES entlUiaamada pOlAnt un uUa tan rC":nonos 
V11."-- o ,~erfil df' mec.b.'la all. b .. ;- fel-licita al Iran autor 'lue a ml em fa!). perdre l'alè. 
Danta. Ha arribat el tetrlJMI de que ela pqiz reaa1ta "La villana" 
dreta ':IU.acalina de la fonnoaura ai- de ata obres, la miDor. 
cain tamb' reconeluta'" I 

SI Ue,,,'" el rmnifeat o O o a~:, b~~~y~:I,p~:, qe~e r~,a~~!b~! 
el nostre amic Pacl') Aldu "EMPRESA del "Moulin_Rou,e" d~ .. itjem, I.e~e puar.-Ioa-;hi la d6-
ca ae,ur que a Filadelfi. ba convertit aqueU eacenari en cima a domiCili, que tllll'u,ln un bon 
.embarca .enae duptar. una mena de aucurAI de ls "Venta Nadal, que no els hi penjan la ~ufa 

Eritaòa". Hi ba "cante jondo por to- : ""..1 "e.s i.,~úcc~t¡;;, que tre,~ln la 
u u u do lo alto", (lue diu.en ela caatiçoa, r~fa de .cap d any I que els Rell ela 

. ala quals, entre par~nteai, no be po- hI portin, {orçcs COles, COD?' ~er 

DB~~_ar~:'~1:.~~.::~q~~ :e:~I¡~a; :~:r.~¡l~e~~retl':ea~t ~~~~d;~",noptl~ou7~ ;axe(:~;=~;t~U~~r:'I!~;,a :n:!u:;:: 
110 ena fem i1-Juaions, recomanem anar "por toda lo alto". En fi. rr,ec" I amo que puja el ~olUer del 
aJ.a l1ecidor. que no a'encaparrin. Milte:"Ís del "caló" :.i, I el burlE. que rebaixa el jor-

Puiz ai no treuen cap premi Hi ha lel germanel Ortel.l Perqu6 aixi, aenyora, ea prelsenta 
ja _ podrin aconaolar més aeàuctorel que mai la cou, a la que tots hi hem de pen-
aaant • treure la ,roua q::Je quan ballen m'encaminen du "precipitaci6", que diu la aeu1O-
• Che. de la Mami.. i al meu cor li lan dir: Ai I ra Carme, la portera de davant de 

, .. L 

L'amo, per ai.b. no .'entEn de ro-

rI. de¡l del. cobradora de tranviea., EPl .... EP!.,. No ho dubten.n.l a.n =~~o:u:t ;lttr~ ~~Cj:~!i~tai~: :: 
El de Londrea. William Prior, ha :noment_ Per bonea lom_ hl'16nl_ rret6 pi' de neulea. El men6, 1:" ho 
fet ~nea manifestacions força inte: ~~~··b;;;.,t~~~: ~:a:"e:a~¡~~~eC:; poden veure, ea de circwnathc ea. ::v ~~:e:~:,"v:~~,.:e~~:. p~uarn~a~ LA MUNDIAL. - ESPAL'lER, G eo!1 ::D:::tf!Q;fa:!:b~etEto~:r::::~ 
tra":Comparin el votu:n que ocupaven ~'A Nl.J'.1JU _ _ NOTA ~:~i~a'Ne:~a~ ... elurem que pasAtA un 

t.~o~:::.1~11 ~:~t:ec~;~::~.I~b:!!-, - Se aerveixen co- La senyora Lliberata 
amb aquellu faldith,. tan ample!!, un mandea per cor_ modeata, ea conformarà 
110 el podia bellugar. En canvi, hil amb una poUa ben Irosa. 
came. de le. dones d'aTui en dia"---.:. reu, amb tota per a po,uer-Ie atipar, 
oCQpcn tan poc lloc! I es tan dolç .~A~U~ ..... "-IW'~ diICreci6 L'Afarta P¡)br~s. 



SARNA 
RON"YA) 

u cura Q deu nU:'Iuta emh 
SULFURETO 
CA8ALLERO 

CCJmh de l'AallIi, 86 
i CII!IllrM d'espedt'iQ 
Bare.lon. 

Prou 

MAlSON MEU8l.E 
(VERDURA) 

Carrer de ~=, 27 

Mod'Or Maublée 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 
.1 c ... ,.l .. d T_tt'e-(6<o a... ........ 

Cran comoditat - Saletes de bany - Telèfon privat 

Calefacci6n central - Ha.bit.nciortl a S pt~. 

Re.ft"'t'a abaoIuta 
LWlI1liiildIlí" 

I 
¿Q~,~t~s~~:c?n~~::i~~~ I~I"~~I~!~!~~~? 
:a~~I~:~,lao~:; El tal.amelrs 
'i \!11'1 le dir{¡ el 'tl) lI'!I.:,}1;> ,ntln,. e,1 q:Le ()L)dra c¡,~rcl'!~ i,lflu..:nda 
~obre ·u~ H;n~¡ Int 1" ., la oc 1~1"'11 111"Li propicill para c1ol11in.\f el 

éxlf(l en IIoU~ tmpre¡,¡n.. Preclu, 5 pese'., 
PcdldOl I: J. S4n,., cabor. a •• de San PelIr., .. 

BA.RCf-":L J NA 

angúnies!! 
- --

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i econoinia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Pol" clinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1." i 
.....,..,..,...iH~'..,.,.~~' ... W~ .... iIIíoNíu~...", """~""~,,,..,.....,....r.ti,, 

- -- -- - -._-
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I, 

I 

, 



-M'empj~n aqul!sts ninosts de roba, perquè per més que facis Sl!'mpre estn tous. 
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