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ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 55&5 

Diarto temana1 8amante ;, lustrado. de .vilOl, anuncio. y esquela. mortuoria~ 
,SALE HOYI 

Nuestro programa: Seriedad. ecoaomía. rapidez en la. encargOl y • vivir como ae pued. 

Rufasta~ D1u y c.a.upe«:hano, ' 

se nOli ~uelve 8e"Villano. 

(Nota de la Redaeci6n: 
Eto de que Rufuta cati 
en Sevilla, es mA, ralso 
que I .. joyaa de una cu
pletista barata. a.nu de 
bater ripiol y de caca
paue de una menor que 
le penicue. ya OI lo di
remo •. ) 

Para catarmc una ac_ 
[mana 

ain haber de hineu la el
(q\:Jena 

fuiUé ayer bada Sevilla 
cmpleando un tren clrre_ 

[ta, 
crcycndo que IOl lectores 
que me honraR con la pa

[c¡cneia 
de leer atentamcnte 
todu mia muchu bcatic_ 

[zas, 
pcrdonadn que me torne 
una estonita de fiest •. 
Aqul picns<> divcrtinne 
como un payh de Man_ 

[ rua, 
conq.uistando alruna chi-

[ ea, 
ya Ica rubis o morena, 
y ac mucltre mAI propicia 
que no I •• barcelonesa!, 
tan injustas y orgullolu 
que le me mueltran y es-

[querpaa 
y ni a Rufaata hacen caso 
ni dicen ISno ni bestia. 

En Sevilla beberé 
maru:anilla verdadera, 
de resultas de lo cual, 
lentiré la iluli6n plena 
de ver con la "mantelli-

[na" 
a todaa las cigarreras, 
aunque resulte que soy, 
lervidor y mal poeta, 
el que lleve a cueltas una 
grande como las Arenas. 
Asl que acabe la paata 
que me qUeda escaducer& 
regresaré a Barcelona, 
y volveré a mis tareu. 
Recuerdol a la seRora 
Dolores y a la CameUa, 
a Iu chical del lop-loy 
y a don Angel Marsi y 

{Beca, 
que se ha vuelto nO"lelista 
lo Que se dice de empenta. 
Y tú, lector o lectora, 
que soportas lin protesta 
los chistes que te coloco, 
peores que MuRoz Seca, 
hu tu voto m' •• incero, 
porque ai haio aqui una 

[hembra, 
no me saIga luCio fula, 
como son muchas pelet .. , 
I Todo lo mb, sevillana, 
que al fin palan, aunque 

[ cue!tal 

RUFASTA 

turista de via ancha 

....................................... 
NO CU ESTA NADA 

HABLAR BIEN 

Un I Ultriptor nuestro 
se queja, y con raz6n. de 
lo poco atenta que el la 
dependencia de Iai perfu
merla •. 

Fiiúrenae u.tedes que 
el otro dia .u lel'lora, que 
est' de aquello mJI bien, 
fué a una tienda y le pi
di6 un dentUrlco al de
pendiente, porque te do
Han 181 rruelaa. Y el lin
vergüenza, è saben ulte-

del qué la dijo? Puel que 
li quería un buen denti
frico, le daría .un polvo. 

Realmente, nuestro IIIUI
criptor, que también lo el 
del "Ciero", tiene toda h 
ru:6n de quejarse. 

MAN DANGAS 
FILOSQFI CAS 

Los pensadore~ m" 
profundos de Barcelon!l, 
lon lo! cobrad('f'" del 
Metro. 

Para saber la voJ: que tegoríu, puritano. 
tiene uno, no hay como Los que fuman cigarro' 
cOnlultar a un eleetridl- de treinta y cuarenta , 
ta. (l'odOI entienden de puritos fuertel de siete Y 
timbres. medio ... elt'n frelcol, .i 

Sin duda, una intelec_ creen que volveremol I 
tual debe llevar lombre- 101 tiempos felices, que 
ro. Aif no podr'n decir pasaron, de tapete verde 
que no tiene COlal en la a todo pasto, (El peltO, 
cabera. elt' demostrado que e' 

Al amor lo pintan de- verde I¡empre,) 
go. Por elo, la mujer ena_ LOI periodistas fumaJI 
morada necelita un baa- ~f::~:: Siempre les cae 
t6n que la guie, o, ai UI- Los sablistu fuman de 
tedel lo prefieren ui, una arrOl:. (El que no llepa II 
verga. len¡ua de JOI~ Marta de 

Lo mia puru:ante del Sagarra, no entenderi el 
amor, nO.lon lo, delen¡a- ch iltecito.) 
l'los. Y Il no, pregúntense- Los juerguistas, seRo-
lo a una menor esc:armen- rita' y viudital. 

tac;:¡ cameUo puede pa_ ~ 
lar oeho dIal trabajando I ESPECTACLES 

~nli~a!:~:,\ay muchol TEATRE COMIC 
hombres y baltantel mu
;erel que ¡::kIeden paaar 
ocho dias bebiendo Iln 
trabaja.r. 

Para lai mujeres a le
¡res, el hombre es como 

ContiDllu eh pa.. 
lI. ... ita d. 

- la secana veni6 de -

JOY·JOY 
el tranv(a : e l que ae ea- El mil/or espectacle de 
pera, no lleia nunca, B arcelona 

Cuando vdil una vtci. 
na que sale al bale61t a 
decir adiós al hombre f1ue 
vive con ella, ya podéi. 
afirmlr q ue no el llU ma-

,,,,,., . .'.,""'
t:1IAIf "l'ATRI: 

ESPANYO' 
rido. E.xit co lollal 

Si te Ca18l, .legÚrate LA REINA 
prlmero de que tu mujer DEL MERCAT 
no ha dormido nunca con r,.....,...., ¡,.; .... *" 
un perro. 

El animal que aiente 
mja afecto por e l hom
bre, el la mujer. 

D I ME LO QUE FUM AS 
Y TE DI RE QUI EN 

ERES 
Si fuma. "Flor de ma

yo", erel poeta. 
Si "Romeo y Julieta", 

lector de "La Novela Pe_ 
quel1a". 

Si "Coronaa", ex com
prador de moneda aUI
triaca. 

Si fumaa purOI lin dil_ 
tinci6n de preciol ni ca-

..EDEN" 
Conde del Asalto, lZ 
LAS MIL Y UNA 

NOCHES 
Dandng 

De seis tarde a trel 
madru¡:ada 

Tarde y noche: 
Lo que nunca se vió 

El maravi1/oso especticu-
10 de las 
- 12 P RECI 0SAS -
- lNG LESAS _ 
y la$ etoUes americanas 
GAR<:; O N Y 

D IETRICH 
A laI doce noche y una Y 
media de la mldrugadl 



Barce:o"., 24 de Febrer de 1927 

El. bolxevic. i la rustòri. 

UN conegut nostre va encarregar a un autor una 
refundició de "Miguel StrogcH", d'en Juli 

Verne. 
Li. portà un feix de quartilles i, a ulla de lea pri

mere.. parlant d'un del. pcnonatgel, deia que 
havia eltat desterrat a la S¡bui. per lel seves idees 
bolxeviltcl. 

Si en T rotzky ho hagué, llegit, potser hauria fet 
anar al plumifer a Rússia, i all. l'hauria declarat 
d'utilitat publica ... 

El. títol. i el. IOtstítol. 

S 'HA iniciat una lloable: campa~ya contra els .e
nyorl que dedan títol. al. fIlms que quotidià

nament I·e.tr~nen a Barcelona. 
Això ens .embla molt bé. 
Un cop això dels títols .hagi arranjat. serà 

qücltió d'anar pel •• oIIUtol •. 
l "inó, végi. la mostra: 

SURT ELS DUOUS 

Darreramc-nt .ha anunciat una, pel.líeula de la 
següent manera: 

Tierrll Vnlenciana. 
(Rosa de Levante). 
(Oolora del mar azul). 
(La barca vella, de F. Miñana i F. Miranda). 
Això ja s'assembla per lo llarg a una publicació 

que volia fer un trempnt escriptor. (I nom del 
qual callem per natural discreció. 

S'havia de dir : "La novela popu],u ilustrada de 
los jueves para los niños." 

Periodisme i periodiltes 

A QUESTS dies s'ha discutit molt altra volta, so· 
bre lel qualitats que (S requereixen per a él· 

ser periodista. 
Uns senyora. inclús han obert una enquesta per 

a demostrar que ho eren. 
I pensar que hi ha molts periodistes de debó que 

quan els apliquen aquest qualificatiu s'enfaden 
com si fos un insulti 

El periodisme ideal 

A pr?pòsi~ d'això. a 1',"Ate~eu" ,es dilCuti~ l'~ltre 
dia qUina era la millor situacIÓ del periodista : 

.i la deol que fa crítica. la del que fa reportatge o 
la del que ordena telegrames .. , 

-Oesenganyeu·vos - féu un e.timat company 
- La situació ideal, és la del periodilta que no 
té diari .. , 
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Hem de fer una .daració necessària: l'autor 
d'aquesla hale no ê. en Pahiua, ni en MarIÀ, 
ni en Fontdevila, que paaaen per ésser el. "pontí
fiu'" de la mandra. Ea un senyor que: é. corres
pontal d'un diari forà, escriu a LA TUIES. fa no· 
vcUca. quaderns d'avenlures. traduccions de di. 
verset menes i encara li resta temps per anar una 
estoneta cada tarda a )"'Eden" ... 

QUI no l'ha pa .. ada? Qui no tUI( Qui no est?r
nuda} Qui no cstà o no ha estat al lhtf 

Aquella temporada, gairebé tothom l'ha tinguda. 
Al quiollC de l'Agulti, conegut entre la ~ent de 

la ploma per ''''Ateneu dcl. Independents, elta
va l'altra nit reunida una colla de plumifera. quan 
va pauar la Margot, aquc:Ua "Tumbisla" gairebé 
intel.lec:tual, a la qual en Ribera Rovira hauria 
hagut de proposar pel sòcia honorària de 1'AsllO
ciac.ió de la Premsa i fins donar·li un lloc. en el 
Comitè Paritari. 

-Adeu, "grippe" I - li va dir algú. 
_"Crippe"} - féu un altre que formava part 

de la tertúlia - Perquè li dius "grippe"} 
_Perquè tothom l'ha tinguda .. 

L'hortolà de Sant Bol 

UN ACTE HEROIC 

N
o tinc un cor que no em cap a dintre -

deia el senyor Ignaci, a la tertúlia del cafè. 
-No puc veure una de-sràcia, que no hi corri. 
Mireu: senlte anar més lluny. L'altre dia, vaig ex· 
posar la meva vida per salvar la d'un pobre xic.ot. 

-$i} Com va éuer, això} 
-Molt senzill. Paasejava pel moll, quan veig 

un xicot que rellilea i ... piafI a l'aigua. El cor em 
donà un salt. El bordegàs s'ofegaria! Jo que .i, 
lense pensar·m'hi ni gota. seguint Iols els impul. 
lOS del meu tarannà, em trec l'americana i ... piafI 
• l'aigua. La vaig passar molt crespa! 

--Què} No va peguer I8lvar·lo} 
-Veuran. E. que un servidor no sap de nedl\r, 

t!n,.lny.l .1 "t!u m.rit, 
-Ai.ò, !li vol, li dt!mo$traré 

au mat.;., 

saben} No vaig pentar-hi, en tirar-me a l'aiguL 
-I c.om se'n sortí} 
-Perquè aquell minyó que caigué primer, m'a-

gafà per Iota el braç i em tragué del compromi., 
Era un nedador que havia fet un juguesca, 

-Ah I Abús, sabia de què anave. ... 1 
-Ja ho c.rec! Però no el. hi càpige. dubte: ai 

ell no em salva, ens ofeguem tots dos", 
KarTronet& 

UNA CASA HONRADA 

J 
N un judici compareix una noia ac.usada d .. 

furt, La mare, una acreditada profeuiona! 
de l'amor del diltricte cinquè, acudei:r. a de

clarar, 
El president aprofita l'oportunitat per a en¡e

gllr un pelit discurs moralista: 
-Ja ho veul El. efectel deplorables de la aeva 

conducta llicenciosa I El seu mal exemple, on ha 
conduït la seva filial 

La dona protesta, indignada: 
--Senyor President: jo no sóc. una dona honra

da, legurament, però tampoc sóc. cap criminal, 
gràcie. a Déu' A la casa on vaig fa deu anys, mai 
.ha furtat, ni l'ha assaA.Ïnat." Si no, pregunti.ho. 
al senyor jutge, que ve cada dimarta." Pregunte
li si mai li ha passat res de maL. 

El Tribunal, no sabent quina actitud pendre .. 
decideix suspendre l'intenogatori,,, 

Vaa Trft<:a. 



_I ara, rateta, vull que em dongu;. la sorpresa 

que em vares prometre ahir ... 
--Oh, no és re. d'extraordinari; aquí la tens: 

.;. la factura de la modi.ata. 

LA LLEI DE LES COMPENSACIONS 

E
L senyor Pere per poc es fereix, en saber 
que la seva Merceneta li era infidel. 

-Et a dir - deia el tenyor Pere - que 
li paso un nap diari, li tinc posat un piset que< Déu 
n'hi dó, no la canso gaire, i fins pago algun que 
altre xocolate a 18 mare, i encara m'ensarrona.) 
Ahl Si jo .. bé. qui é. el barra que menja pagant 
jo el cobertl 

I el senyor Pere prengué una gran determinació: 
Ea posà a l'aguait, Una tarda deixà el despatx 

i es presentà de improvíe a casa de la seva fulana, 
Com ja .'esperava. delprés d'ntar mitja hora tru
cant, la Merceneta li va obrir la porta. Anava a 
m.ig ve.tir i tota deepentinada, 

-Com é. que has tardat tant) 
-E. que feia la migdiada. 

LA ruJES - J 

-I aquest barret, i aqueet bastó. de qui són} 
-preguntà el senyor Pere, treient foc pele queixala 
i senyalant amb el braç extès com un acusador, UD 

bastó i un barret que e.taven penjata en el par&Ï
guer. 

Entrà d'una revolada a l'alcova i de dins d'un 
armari tregué ... el teu fill, en Rafelet. . 

-Com,luL. 
-Tu, papà, aquí) 
Sorpresa mútua. El senyor Pere, trobant-se en 

ridico!, procurà abreujar l'eecena. 
-Apa. tu; cap a casa. Ja parlarem, I tu, poca 

vergonya, bulC8.' t colla. 
I el senyor Pere, majestuós, tancà la porta amb 

una altra revolada. 
Un cop al carrer, el senyor Pere va parlar així.: 

-Noi. fill meu. Compendràs que no puc renyar
te. Sóc tant poca vergonya com tu. Però no cre
guis que la coea pugui quedar aixis ... 

-Però, papU .. 
-Cada mea, et dono cent duros pels leus gas-

tos, oi) 

-Sí. 
-El pie de la Merceneta i la pensió. em costava 

cent nape al me •. La COla fa un any que dura, oi} 
Done., em deu. Ire. cent. du rots com una malla. 

-Però, papà I... 
-No. Si no te'ls demano. Ja me'l. cobraré. 

Durant un any, et donaré aetanta cinc naps al mes. 

-Però ... 

-Prou, fill meu, Una cosa é. fer el Pau i una 
altra el perdre-hi quarto., El negoci és el negoci ... 
Cornut i pagar el beure, mai de la vidal 

I el tenyor Pere es senti menye enganyat. 

K. Dolent 

QUESTIO DE PARENTELA 

M AMAI Ea pecat fer un petó a un nen) 
-Ja ho crec, maca. El. petons nomé. 

es fan al. parenta. 

-Només al parenta? Ahl Ja ho entenc. Així. 

doncs. la Julieta la cambrera, és parenta nost:l'I, oi) 

--No. maca. Però ... ja li pota fer peton., ja ... 

-No li die per mi. mamà. Ho dic perquè. com 

que el papà. de vegades, n'lu fa pd passadiJ ... 

-Ahl.i) 

-Ara ho entenc, Li deu tocar alguna co,a. oi) 

Bar Bela 
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D e I foll 
FJ ball del. cuinen 

A la "Bohemia" es va celebrar el tradicional ball 
del. cuinen. Naturalment. s'hi va reunir el 

més escollit del gremi. i també moltes vcnedore. 
del. mercat! de Barcelona. Peixateres de la Bo· 
queria, verdulere. de Sant Antoni i carnisseres del 
Ninot. repreacntant el musclo, la patata i el tall 
rod6. respectivament, El f¡lct no va trametre cap 
ddegada. 

Per cert que en lortiT, un carnisaer amic n08tre 
va fer una conqui.la. Era una mosseta molt eixe
rida i entremaliada que es deixà, acnsc proteste., 
portar a una d'aquelles fondes de la Ronda, la 
que porta el nom d'una popular població catalana. 

L'encarregat el. acollí amb afabilitat, el. donà 
la millor cambra i, en lliurar-los la clau. murmurà 
amb un IOmrí. paternal: 

-El. delit jo una. horeta. ben llarga ... 

A ca l'Artístic 

EN aquell ca.ban:t per a famílies que hi ha a la 
Granvia, el pn"para per a dissabte un ball mo

numental. 
En Junyent decorarà el local. i el. socil joves 

hi portaran el més elcollit de les noies maques. 
--Si tinc tanta lort com l'any pall8.t - deia un 

loci - ja eltaré content! 
-Per què) 
-Perquè em vnig div~rtir molt amb una xico-

ta mél maca! I que es deixava madrugar d'una 
manera! 

-Caram, cnrRm! 

Carnaval 
-Do;.sprél, la vaig convidar a sopar i, noi, qui

na sort! 
-Va dir que ai i te la vas emportar als reser· 

vats de can Martin? 
-No. Va refusar ... ! Em vaig estalviar cinc na~ 

sense comptar el que hauria pogut venir despréal 

Els escacs de 1'''Edén'' 

DIMECRES a la nit es va celebrar a la popular 
saJa del carrer Nou un ball molt original. Les 

noiel anaven disfressades de figures d' escacs i van 
ballar una partida damunt la platea, convertida en. 
tauler. 

L'endemà, en C.1.r.tI, tan CB.stiç com sempre. 
feia comentari. a Ja nOltra tertúlia. 

-Què? Com va Mar. el ball? - li va pregun-
tar algú. 

-Ah! Molt bé, molt bé! 
-No jugaves, tu} 
-Jo, noi Per què? Si cap de les noiel que hi 

havia corria el rile. de quedar-se sense "alfiJ. .. " 

Mot de la fua 

E N un ball de patacada, un "corrido" fa una se-
nyora i se l'emporta a sopar. En el moment 

que l'home es dilpolB. a pendre els postrel del 
festí dels llavis de la leva parella, vol utilitzar cer
tel precaucioni. i Ja dona protesta dient-li: 
-I aral Que t'hal cregut que a "ell", també el 

portes a un ball de disfresses? 

El Pierrot Romàntic 

--Jo ja sé què é. això del misteri de l'amor. 
-De debó? 
-Sí: avui me l'han obert, 



DONYA ELIONOR 

N °d::/aQ~~:a~~aX :~r·:7IlE~;i:o;O~,U~:I~:; 
mena de responsabilitat davant de la so

cietat que l'obliga a comportar-se d'una manera 
assenyada, plena d'orients aristocràtics j de me
sures harmòniques j equilibrades. 

Es impossible imaginaT-se una porqueiroJa 
que es digui Elionor. com no hi ha manera d'ad
metre la possibilitat d'un escombrariaire que es 
digui "Armandl.l", 

El nom fa ben bé Ja cosa, en aquest cas con
cret .. 

Així, doncs. no és d'estranyar que danya Elio
nor Brotons, vídua de RuscaJ1eda. s'hagués do
nat perfecte compte de la responsabilitat que te
n;. davant Ja societat i que procurés rodejaT els 

' seus actes i Ja seva vida de la magnífica majes
tat que al seu nom corresponia. 

Ells era ardenta com una bona cosa, és cert. 1 
no és menys cert que ja en vida del seu espòS 
havia oblidat el que tenia davant - ens referim 
a la. responsabilitat -i les hi havia posat més 
rexJnxolades que un bitxo. Però, això sí: ho ha
via fet sempre obUgant l'afavorit a guardar-li els 
deguts respectes jeràrquics. 

Res d'atabalaments, res de piruetes de paI1as
:so: circunspecci6, eurítmia, moviments suaus i 
acompassats, i si s'ha d'apretar, fer-ho amb cal
ma i tenacitat, que ésser cortês, no vol pas dir 
que s'hagi de deixar res a fora. 

P.er això ara, des de que és vldua, procura es
collIr molt bé les seves relacions, perquè com que 
~I seu temperament és un xic exigent, si no ho 
fes així, el millor dia es trobaria al llit amb el 
porter de casa seva. 

Les minyones tenen ordres concretes: el/a lla 
rep ninglÍ. que no sigui del seu braç. Un braç 
D'Jolsut, tornejat, i vincladiç com el coll d'un 
cigne. 

Però, ai, que en aquest m6n el que està escrit 
està escrit, j es veu que el nano de les Betxes cor
dials tenia anotat en el seu dietari amor6s que 
danya Elionor un dia s'havia de perdre el res
pecte a ella mateixa, i tal dit tal fet: se'l va per
ire com la més plebeia de les marmanyeres. 

Va ésser un dimecres de cendra. Feia fred, 

LA TU1E5-7 . 

molt fred, j ella estava arraulida prop de l'estufa 
llegint un d'aquells llibres que quasi no porten 
lletres i que hi ha unes làmines de colors llam
pants i virolats que s6n una mena de vermut 
per al banquet de l'amor. , 

Estava excitada. De tant en tant s'alçava, do
nava un pareJJ de passeigs amunt i avall de l'ha
bitaci6, es gratava, o ho semblava que es gratés 
i tornava a asseure's prop de l'estufa, cama acl 
cama a11à en els brassos del sofà, i tornava. la 
lectura poc abans interrompuda. 

De sobte, sentí una mena de xiscle ofegat a 
fhabitaci6 propera i ràpidament anà a veure de 
què es tractava. 

Segons com un s'ho miri, no er. res el que 
hi passava en aquella habitació, però mirant-s'ho 
com s'ho va mirar danya Elionor, era molt gros, 
extraordinàriament gros. 

-Què hi fa en aquest rec6 amb el carboner? 
_ va preguntar severament a la serventa, faris
tocràtica dama. 

_Veurà, senyoreta ... ell em dei .... 
-Bé prou que ho veig el que li deia ... retin"s, 

desvergonyida ... l vostè ... amagui's això, j entri 
a deixar el carbó a l'estufa. No se'n dóna vergo
nya d'abusar d'una noia innocenta com la Llu;
seta. 

-Cregui, senyora, que ... parlàvem de ... de .. , 
-!,oncs, en aquesta casa, quan vulgui parlar, 

parlI amb la boca. Apa, en/lesteixi ... 1 cordi's, ho
m'!, cordi's, que em fa posar nerviosa ... Què no 
ho veu com va, home de Déu? 

El que en el sa16 va passar entre el carboner 
j danya Elionor, no se .<;sp ben bé del cert. Ara, 
el que va passar no "entre" sino ~'del" carboner 
"a" donya Elionor, és fàcil de suposar si es té 
en compte que en acomiadar-lo severament a la 
porta, aguantant aque/l caire aristocràtic tan pe
culiar en eJJa, la LJu;seta hagué de fer un gran 
es/arç per no esclatar en una sorollosa i úreve
rent riaJJada. Danya EUonor, tan seriosa, tan 
severa, portava estargides a tot el llarg i a tot 
l'ample del cos, les marques en carbó de les re
negrides mans del ben proveït dependem 

LAURA BRUNET 
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A CA LA PLANXADORA 

E N un taller de planxat situat 
en un carrer molt popular 

de Barcelona el nom del qual no 
vull revelar perquè .óc discret de 
naixença. hi ha una colla de fadri
nes d'allò més eixeridee i una en
carregada que, malgrat estar ja a 
prop del. trenta anys, encara é. 
mé. eshogerrada que lel altre •. 

Fa pOCI dies va entrar a l'obra
dor en Joan, )' aprenent de la ea
miseria d'enfront. botiga que ell 
porta molta feina. 

En aquells històrics moments, 
la Carmeta, que és una de lel 
aprenentes més avalotades de la 
casa, e.'Itava ensenyant a les seves 
companyes el. seus cabells, que 
~:.~~bava de tallar a la "¡arcon-

-Mireu. mireu I - va fer en 
Joan, que sempre cerca ocasió per 
a fer brometa amb les noies -
Mireu, la Carmeta, quina closca 
més pelada que dui 

I l'encarregada, tot contemplant 
els cabells d'en Joan, llargs i no 
gaire ben pentinat, li va re.pon· 
dre: 

-Més valia que te la peless.is 
tu, gamarús I 

-El ,neu mestre de ball, per !ensenyar-noi ben. 
bé com havem de posar I<-a; cames per ballar tel 
Xarleaton, té un catre 8 ¡'acadèmia. 

La resposta era justa i oportu
na, però, malgrat això, totes les 
noies esclataren a riure, mig sufo
cades. I això, que, segons a mi 
em sembla, no hi havia pas de 
què l 

UN CAVALLER GENEROS 

E L \'Iurer ~ !ltava ple de gent. Un aprenent que 
'Porlava un carretonet havia trencat sense 
voler, el vidre d'un aparadoret de rellot

jeria, inltal·lat en una portalada. El noi plorava 
perquè ramo li volia fer pagar l'import, 

-Anirem amb tu a la botiga on treballes i t'ho 
faré deacomptar de la setmanada I - cridava 
l'home. 

Pasaàvern per allí el meu amic:: Ferran i jo, En 
Ferran és un home més agarrat que els muac::los s 
les roques, 

--Què ha passat) - interrogà. 
Li t.xplic::aren l'esdevingut. Ell, amb un aire pro· 

te<:tor, va dir: 
-I. quan val el vidre) 
-Quinze peuetes, 

R. Egadora 

-I no se'n dóna vergonya de voler·lo fer pa
gar a aquest noi) Tingui, jo l'hi pago I 

Amb gran estranyesa per la meva part, i unint 
el ~e~t al mot, tregué de la slWa cartera un bit
llet de vint duros, 

--Cobri I 
El botiguer va haver de regirar tots els calai· 

xos per a trobar canvi. Un cop en poseessió d's
quest, i entre els aplaudiments del públic i les lIà· 
grim(s d'agraïment del pobre aprenent, ens en 
anàrem, 

-Des de quan t'has tornat tan gen,erós - li 
\'ai~ preguntar, sense sortir de la meva sorpresa. 

-Generós) Cal El bit1let era fals i no l'havia 
pogut fer passar. En l'esverament d'aquell fulano, 
no se l'ha mirat, i m'ha tornat el canvi, .. Tot això 
hi guanyo,,, 

M. H andans-



EL CASAT SATISFET 

E N Miquelet era un xicot tan 
aficionat al. 'Plaen de Ve

nu .. que no podia pauar ni un 
.-ol dia senae "posar l'ajut en re
muU". com ell deia. A la nit. ai 
~1 volia trobar, .'havia d'anar 
a casa la T uie. o a casa Ja Pitgés. 
on, mitjançant unea quante. "pà
fie." .adquiria una facció de 
eiaculatòria expansió. La colla 
d'amicl amb el. qual. en Mique
let anava sempre de tronc, 80-

Iien fer brometa amb l'afrodisia 
irnpetuola del .eu company: 

-Home. no sé per què et gas
te. el. quarto.! Què no ttniu ai
~üera a casa teva?. 

-Vaja, home, vaja; mira que 
te Ja galtaràs!. .. 

Aquestes i altres cose! .havia 
de sentir el xicot; però, és allò, 
no hi podia fer més. i ell anava 
fent. 

Me .. heu', acï que un dia el. de 
la colla van saber 8mb gran lor
presa que en Miquelet .havia ca
At. 

Una nit el xicot va tornar a 
comparèixer al cafè on en altre 
templ es reunia amb els amics. 
En veure'l i després de les saluta· 
cions acostumades, un d'aquelta 
li va dir: 

-I, doncs: que no enyorel les 
meuquel) 

LA nJIES - 9 

I ell relpongué ingènuament: 
-Per què les haig d'enyorar) 

Qu~ no tinc la dona) .. 

El pagè.: -RedeU, aquestes senyores de ciutat, 

5Cmpre voldrien que estés.im amb.el tàvec a la mà 

Bla' Letta 

LA PORTERA PERSPICAÇ 

E N un carrer de l'Eixampla hi ha una porte
ra molt espavilada a la que no eacapa res. 

L'altre dia hi va entrar una acnyora bo· 
nica i molt ben abillada que li va preguntar: 

-Digui, portera: Quin preu demanen per 
aquest pis que hi ha per llogar) 

-Trenta duro. al mel .. Hi ha electricitat. cale
facció, timbre, water, .. Ahr, i l'amo no vol gos
'01 ... 

La .enyora e. quedà un moment indecisa, però 
al fi el decidí. 

-Ea pot veure) 
La portera no va relpondre aquella pregunta, 

però en canvi interrogà: 
-Vostè é. casada) 

-Si. 
-Te fill.) 
-Una nena de vuit any •. 
-Vuit anys) Bé ... bé". I de què fa el leU ma-

rit) 
---Ea oficial de Duanes. 
La pfJrtera !lomrivué, La senyora començà a 

impacientar-se. 
-Bél Què él pot Vf:ure el pi, o no) 
---Ea inútil. No li convé. 
--Com diu) Per què) 
-Veurà. El acu marit él de Duanes. Deu te-

nir uns trenta a trenta dos anys. perquè vostè amb 
prou feines en té vint-i-vuit... Per consegüent, a 
la s(:<Va edat no pot haver arribat a guanyar un 
.ou molt gTO', 

-I això a vostè què ac n'hi dóna) 
-Veurà on vaig. Vostè es va casar jove per-
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què té un fill de vuit any •. El &eu marit llavors de
via ésser un tri.t empleat amb molt poc 10U. Per 
consegüent. vostè no devia tenir un gran dot. 
donCJI el. leua pares no haurien consentit en el 
caaarnenL Economies tampoc en deuen haver 
fet, perquè vostè vesteix bé i es veu que té una 
modista, .. 
-I a què ve tot això} 
-El leU marit deu guanyar uns seixanta du-

rots al mes, Posem-n'hi setanta, Si en paguen tren
ta al mes, en queden quaranta, Tal com estan avui 
les coses, no es pot viure amb quaranta duros al 
me •. 

AqueUa senyora, sufocadíssima, no sabia ja on 
era, però la portera no parava, 

--Si, ja sé que estant el seu marit tot el dia a 
l'oficina i esent vostè jove i maca. pot haver-hi 
altres ingreaeos, però, precisament per això, he 
d'advertir-li que l'amo, en qüestions de moral, és 
molt tocat i posal i no vol "lios" ni eac.àndols a la 
casa. Es per aquesta raó que li he dit que no li 
convenia el pis ... 

En fi, que la bona senyora se n'anà. sufocadí ... 
sima, sense saber tornar resposta a l'astuta por
tera, 

F, Orrolla 

ELS TRIPUOCS DE CIUTAT 

V
AjA que té raó la Quimeta en no voler tor

nar a ciutat I Diu que aní no hi ha "modo," 
ni vergonya i que una xicolaasa alta, gua

pa i ben plantada com ella. no corre més qur. pe
rill. dea de que baixa del vagó. 

Què voleu saber perquè la Quimeta té tanta nlO

tiua de queixa de la gent de Barcelona) Ara el. 
hi explicaré i veuran com té raó que: li sobra. 

A la "cuents", un dia el seu marit - que é. el 
Pep de cal Xic. ja el deuen conèixer - la va en
tabanar perquè baixé. a ciulat perquè es fel do
nar una mirada. El metge del poble. no havia vol-

que en els pobles tot se sap. Déu ens en reguartl 
Per fi la xicota es decidí i guardant-se en el senat::l.o 
la tarja del metge, agafà un tren i cap a Sareelona. 

Preguntant, preguntant, arribà al carrer on vi
via el metge, 

--El dodor Rosquilla} - preguntà a la por-
tera. 

-Segon pis. 
-Gràcies i dissimuli. 

La Quimeta, com que no sabía de lletra, en ar
ribar al segon replà, trucà creient que era a cal 
metge, Què sabia ella d'això que hi hagués prin
cipal a les escales I La sortí a obrir un jove simpà
tic per demés, 

-Veurà - va dir-li de bones a primeres -. 
Una servidora ve perquè m'inspeccioni. M'envia 
el meu marit, A la "cuenta", sap} no estic molt 
bona de certs indrets i voldria que vostè m'hi do
nés una mirada. 

El jove anava a protestar, però en contemplar la 
pagesa, mudà d'intent. Com que era guapa i 
amb un bé de Déu d'anques i de pit que enamo
rava. pensà aprofitar l'ocasi6. 
-I diu que li fa mal} 
-Segons com i quant, si, senyor. El de casa 

prou .hi enfada. 
-Haurem de provar-ho. 

Ella volgué oposar-s'hi, mes ell li parlà tant 
eloqüentment que a la fi es deixà convèncer. Quan 
I xicot hagué acabat la cura, digué somrient: 
-Ho veu, com no é, tan greu com sembla el 

seu mal} Això, amb uns quants banys, oli en un 
llum. Ara. si em vol creure a mi, vagi a que el 
metge li recepti qualsevol potinga ... 

-El metge} Què no és vostè el doctor Ros
quilla} 

-No! El doctor viu al pis del damunt, Jo sóc 
corredor de cotona, per a servir-la ... 

La Quimeta fugí, agafà el tren i no volgué tor
niU mai més a ciutat. Diu que no hi ha un pam 
de net. 

lut que li reconegués la afectada. ¡:;::::::;::::::::--:==:r.~""~ K, Breta 

vant d'un desconegut! 
El marit: Està bé, dona: quan te l'hagin preten· 

tat, ja m'avisaràs. 



AL VoL TANT .~¡ 
~ELBRAJER. 
ALERTA, MINYONS! ."" -Dóna-li deu c~ntiml, i que le"n va¡i" 

-Ja els hi he ofert, peró ell m'ha enviat I . bue-
no, ja s'ho pot {i,urar. 

Ell aquesta Secció hI publiCITtm tots els CONTES M"ha dit que li ha de dir una cosa molt im~,or-
que se'ns enVl;n propis d'és:scr cont¡¡ts a Ics velles tant. 
1tacro,ses de quinze anys per a~~nt i que" siguin dig- La Mimi va penlar de sobte amb el leu pare, 
nes d ésser conelu!s pels baTTl/alres J1elldors de LA un home honrat que havia fet dun parts del seu 
T~IES. D'~qUeSfS conte. s, en pre~i.rem un cada templ; runa la passava ju¡ant allet i mi,. i l'aI
numero, Im la respecta le quanfltat de "deu pe- tra la conaa¡rava a viaitar llaCI especialment re
Iu", cobTlbles en la nostTl Administració o per servat. a la x¡rinoll. Si era cU," podia enfadar-ac 

:~~ :::;:~ :1:p~:;a;i;~ui;llora de Barcelona. A/er- en no éller rebut i causar un elclndo1. 
-Fel-lo entrar - di,ué ella, tirant-sc amb ¡elt 

nervióI una bata damunt de la leVI blanqubima 

La minyona duapare,ué í, al cap d'un instant 
POBRE, PERD HONRAT 

i provocativl eaquena. 

va obrir la porta per a deixar passar el vilitant. 

L ,~e:~~! i~~~~b~;;a~:a:I;::r~oc:~: ::i:/:;i:et~ ró ~~~ef:i:~t~:~~f~:!leel~~:~ :ri~~~;.~a:;~:;f:: 
Mi, adormida encara, la xamosa pecadora havia d'un al~ fortament carrellt de vapors d'alcohol, 
deiut relliur als leUI peu I 11 impalpable i transpa. penetrl dintre ¡'habitació, La Mimi es tornl molt 
rent camisa de crupó, i, desprél d'un cop d'ull sa. pàl-lida i va portar un mocador a la seva cara com 
tidet al mirall que ref]ectava la imatle radiant de per a prelervar-Ic d'aquell tuf apeltós. Solament 
la levI. carn jove i daurada, es dilposà a pendre el llaVOri va ¡alar aixecar cll ulli. L'home que tenia 
bany. al davant no era pas el leu parc. Era un ser d'una 

Ja comença."a a tremolar sota la carícia glaçada bru~Icia inconcebibl~ .. ~óra tasca inútil voler en
de l'uponja, Quan ci timbre de la port .. d"entrada devmar el color primitiU deli leuI cabens, de la 
trucl amb tal violència, Que el cor de la Mimi léu barba, que duia porcl i ¡reiXolol. La seva cara re
un .. ltirÓ, mentre obria desmesuradament cls ull, pulsiva tenia un to ,ris. Les mani eren tan brutca 
i la boca. Que desafiaven tota delcripció. Voler dir com eren, 

--Qui h aquut ,alifardeu que ve a importu. hauria estat una quimera. El repu¡nant peraonat¡e 
nar-me? calmós i tranquil, mirava somrient a la Mimi. 

A aquelta benvin¡uda formulada amb veu llita -Senyoreta - di¡ué amb un to ple de cortelia-; 
relpon&'Ul la lerventa dient amb un to no lair~ l'altre dia no va perdre alluna cosa, vOlt~1 
tranquil.litudor. La xicota, que citava mi, lufocada, no tin¡ué ni 

-Hi ha un lubjecte que delit ja parlar amb força per a relpondre. 
vostè. -Comprenc que remoció li impideix de relpon-
Perqu~ la Julieta _ que aixi el deia la raspa _ dre, senyoreta - continuà dient el desconeeut -. 

qualifiquh do. lubjecte al vilitant, era necesuri Doncl bé: no vull fer-la patir més. Dijoul paslat 
que el personatle tin¡ub molt mala pinta. vail trobar aquest "bobo" que li tomo amb el 

El aixà el que pensà de le¡'Uida la Mimi, ru- "pJ,piro" de cinc centel pelsetel que conteml. 
miant de quina rnanera podria dernan!lr socort;. -Ohl - fesponlué la noia commoluda - Aixà 



al que b baer pobre i honrat. Grides bon home, 
¡¡:riciel' Julieta, d6na-li deu duros I 

Perb l'home brandi la te.ta i afq:{; 
-Jo no vull dinen. El una altra recompenu. 

la que jo vull demanar a la senyoreta; per eUa no 
.eri res, i per mi, ho .erl tot! 

La Mimi .·havia aixecat d'un° bot, inquieta: 
-Dona, qu~ voleu? - pre¡¡:untà. 
_Permeti'm don.r-Ii una abraçada i fer-li un 

pet6. 
I l'home allar¡¡:ava ell braços amb aire supli

cant. 
Ella anava a cridar: -Jutietal Torna-li ela cent 

duro. i que le'n va¡¡il - Perb després penal que 
aqueU home devia hser robust, ardent, d'una re-
8ilt~Dcia envejable produida per la seva Uar¡¡:a abs· 
tinença ... E.ten¡u~ la leva mà i di¡u~: 

-Esperi. I Julietal 
-Mani, .enyoret .... 
-Dona-li un bany a aquest home... Prepara di-

nar per a tot. dOI i, li aquesta tarda ve el senyor 
Corronl, di¡ue.li que no hi s6c, que em trobo ma_ 
lament ... 

1. K. Dolent 

LA FORTUNA D'EN KORN HUTT 

E ~Ie~o;'~n~~t:;it:ú~!~c:::r:! ~=~ea-;:~ 
.ylvinia, er. un marit des¡¡r.dat. Miri'n li era 
del¡¡:r.dat, que la leva dona l'en¡¡:anyava no sol. 
amb el. leu. amicl, .in6 amb els que no eren amic., 
1. qu.l con feia una xifra respectable. I no tenint 
j. amb qui en¡¡:anyar.lo, va en¡anyar.lo amb ell 

---Carat 1 Qu~ deu fer per &quI en aquestes bO'
S 

rel? 
El pobre Korn er. d'aqueU. manu que .empre 

•· .... benten els darren de qu~ la dona els hi fre
ceix. 

Va refrenar el pu, l'acOltà li1encioaament, d·e.
quena • eUa, perà la leva dona que tenia bona ore
Ua, .entl el. leUI plllOl i ea ¡¡irà. 

L'obscuritat er. tan densa que, canvi.t de ves
tit, no el recone¡ué. 

-Vina, vina, maco - li di¡ué -. Veurà. qui. 
na nit pall.reml 

I el féu entrar a cala seva, i .eme pendre', .i ... 
quera la molèstia d'encendre el llum per a as"
bentar·.e li 1 •• eva conqui.ta era rOl o moreno, 
ae li va tirar al coll, entre¡¡:ant-.e de le¡uida a una 
I~rie de ¡cates que no éa necellari precilar. Va
ren eltar ple¡¡:atl un bon pareU d'horetes, al cap 
de les quals, ella senzillament, el va treure de caN. 
no .enae donar-li primer >una moneda d'un db1ar. 

I l'home, al bell mill del carrer i en plena nit, 
va començar. rumiar, amb .e¡uretat, que la aev. 
dona l'havia pres per un altre ... 

I En Korn Hutt va tenir llavora una idea ¡enid 
Va demanar, aenae dir-bo a call, que el c:a.nviea

lin de torn. I va tornar a deinr-se a¡afar el braç 
per la .eva dona durant dnc anys sepit., no .ellM 
reclamar cada nit el dblar ¡¡:usny.t amb la sen 
luor de mascle. I, quan va haver reunit una for
tuneta. va abandonar el dull i es divorci! - rin
¡¡rati - de la leva coatella. Ara té ne¡od a Nova. 
York i ¡a.t. auto com el. senYOrl de preu. 

Tit Hella 

,.~ •• __ .,..,. ..................... ft 

mateix. 

Vo"" di,.n quo .omnio o "ig b"mL R.. fWENTURf\S Gf\Lf\NTES 
d'aiJ:è, 

Velin exactament com el cas va oc6rrer: 
Una nit En Korn Hutt sord de casa seva, com 

de co.tum, per a dirilir-se .1 seu lloc de treball. 
En Korn Hutt feia el torn de nit, de lea onze fins 
a les let de la matinada. 

Heu'l ad que en .rribar a l'estaci6, compareix 
el cap d'.quest. i li diu: 

_Aquesta nit UI reemplaçarà un detectiu. S'ha 
delcobert un complot anarquista, i per a lorpen
dre el. criminals, en Jach Joch, el fam6s policia 
que va descobrir els autora de l'assassinat de 
Brook Street, • Londre., ocuparà el vostre Uoc, EU 
el posarà el vostre uniforme. 
-I jo, qu~, m'entorno a casa en màne¡uel de 

cami .. ? 

-No; poleu·vOI aqueU Veltit de mec:inic que 
hi ha a dintre de la ula de facturació. 

I En Korn Hutt, encantat d'una nit de descanl, 
el canvià la roba i .e n'anà cap a casa. POCI me
trel .banl d'arribar-hi, va veure l'ombra de la lev. dona, 

l' 

DE /ACOBO CASANOVA 

Surt el. dijou. 30 untiml 

EPI .. HA SORTIT ... 

L·allDanac:: 

de LA. TUIES 

UNA PELA, BEN GASTADA 

COllte premi.t fil el número punt: 

NO EL DE COSIR, L'ALTRE 



-I va tenir la barn. de plantar~te. deapm que 
va éNer ell qui et va de.encaminar? 

-Oh. diu que encara em va fer un favor. obrint~ 
.e camí cap a la glòria". 

-Et una cosa nova, això de la· 44g1òria"? 

lIRA MASSA CAR 

LA TUIES-U 

capital immobilitzat en una casa que ha fet .u .... 
pensió de pagament ... Paaaem un moment engu
nió .... I jo. que ja saps com estava habituada a 
viure. no m'atreveixo a confea.aar-Ii que, fini que 
això es resolgui, hauré d'ajornar facture .... $i, 
amic meu: dec, actualment de modistes. manicu~ 
ra i altre. in.ignificàncies meves, més de vint-i
cinc mil peuete.a, 

Ell restà .ilenciós. 
-Tu em demane. un sacrifici ben grOI - con

tinua ella _. Penla que é. la meva honra d'espo
.a que vaig a entregar·te. com un temps et vaig 
entregar la de pubilla, Jo vaig a demanar-te'n un 
altre: una firma damunt d'un xec, i demà ... 

I en aquelt "demà", ella posà tota la malícia del. 
seus ulli formolol. 

_Adelaida estimada - féu l'amant -. El que 
jo demanava no té preu j el que tu m'ofereixes éI 

molt car ... 
BuD Hanga 

D
URANT molt de temps ell l'havia perse~ 
guida. 

Caigué, per fi, però la seva caiguda fou 
curta, Uns die .. poes, en què el. dos amants obli~ 
daren le.a horcs i el món, De~ré. la realitat del. 
fets s'impolà, i, al cap d'alguns me.OI, la bella 
e.atenia damunt del paaaat el pavelló INlg'rat del 
matrimoni. Un milionari, vingut no .é d'on, la co
negué i se n'enamorà follament. tractant el casa
ment quali amb la mateixa rapidesa que es con
tracta un negoci. 

-Què rumie¡? ,., 
-Oh, que veig que IOU dues i m'he descuidat el 

L'amant, pal&l\da la lluna de mel, renuà la se-
va cort. 

Me. ella no volia tornar a caure. Per fi una tar-
da li confelSà: . 

--EI. intereNO' del meu marit e. troben greu
ment comprome.o .... Té una bona apart del seu 

ftaacó de l'EROTYL I 
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LA colla del "Cèmic" eltll. ja pre- L'AL~RE dia va éue~ de~in&'ut ~n 
parant la nova revista, que se- subjecte perqu~ :-oema Ih~re, da. 

~:;I a:e~:r~t[edur;o;:: t~';:r~~~~ qu:lI:¡ ~~Cieer~,!.a~nClf~~I~~~ dl:m::.::: 

Tt~· Mu 'Wc1dY eltà fent veltitl ~:~:f~~:~~~~ amb el legUent thol: 

de pressa i corrents, els escenègrah Ço que a tothom que ho lIegl, 
penquen com uns deselperats i tot- faria segurament, 
hom va amunt i avall. a fi de qul: la e.clamar: El "Ciero" bada I 
cosa resulti lluida i digna deIa es· No és un fresc, que és un calent I 
pect.elea enlluernadors que es do· 
nen al pop-ular teatre del ParaUel. 

I cern que el lenyor Selscna 
és un noi d'.llò mh viu, 

!uo: li va a adjudicar "el premi No-
vel", ' 

Novel? NaveI? No sabem paa de 
de qul: va. ai DO enl ho e.pliquen. 

A menys que DO es tracti pll 
d·un premi als poetes DOUI, 
d·aquelll que publiquen verlOl 
a Capelladel o. a Teus. 

s Ec~~:el~lo:::,uant a "Romea" I. 

Segons la nostra humil opiDi6, no 
trigaran pas ,aire temps en tenir·hi 
feina ell paletes, puix aviat el 101-
tre del teatre quedara ple d'esquer· 
del. 

Jo no parlo de les altres, 
que n'hi han de totes menes, 
en particular ell dies 
que l'hi treben moltes nenel. 

crec que la nova revilta 
durari fini a l'utiu. 

D ~~~iN~t:e~ Pba:::¡c~n ~:a::a~:~ 
"Cèmic". H ~Y~r a;::r:~o:'::~t~~~ae~~' 1~lcrl: 

En la funci6 hi prencueren part de la conltincia, prelenta, com aem. 
en Borràs i en Santpere. Aquelt dar· pre, un programet molt lu,cutiu I 
rer reprelentà un monèlec amb la variat. 
leva gràcia peculiar. La Marianeta. tant caatiça com 

L'~~~e~'!nlea~"íae~:ena ~~:~C:a ~~; Entre aquest, que ena va fer riure, I.empr~. ~s~erant q~e ens tornem mi. 

temps del desastre colonial. deia ~:~e:;e~upeat~n~uve·r:: ~:;:I jove, ~:;¡~I~e~i~ ~~:,;P:~n;.~:s p;:=~~ 
~b:b;;~~~n~!bf::lélort~~~rfan que se un duret ens va costar. ~~:p~~~a t~~ ~~ ~I t~~n:!í ~[,~ :eur~ 

l amb hat..:e ea veu que ho volien, qu~ de filet, segons ens diu, ja f. 
perqu~ la llum no hi manqués, any. que no n'hi queda. 

~-::~J( n~m:Oth·~~:da~· r:.ec
n r~~r A ~~~T;~!~e h~a~~"p:~~~t:;~:n:~ pu~~ !~nald~u~a~~hi/:s~~ f~~t,a, 

R !~A~~~e~ame~'~~ad;~~Ii~:~èl~~ 
e.traordinari, molt ben fet, per cert 
(ja veuen vostèt que a nosaltres no 
enl dolen prendel): 

"Elcoda y 101 carHltas, Culo po
Htico, por Don .TOI~ Pallh, Lhida, 
año 1869," 

Hem preguntat a la Cinta 
ai mai n'havia vilt cap, 
i ens ha dit que la polhica 
fina aUí mai no ha arribat, 

E ~a~::~u~~r u:n~~~~:s~r:a;:e~~~ 
Irea que toca a lel heres en qu~ hi 
ha dancin" un del. mú.ics va dei. 
xar anar, mentre e.ecutava un fe., 
cert loroll baltant selfPit61. 

I, comentant !incident, 
em deia el lenyor Canah; 

dos actes, original d'en F~IiJ( Zauo no hi fa res no sigui tendre 
i el meltre Seg>.lra. titolat "El paso per a clavar.hi les dent!. 
de Venus o La, manchas del Sol". 

Les taques que d6na Venus, 
s'acosfumen a curar 
quan el planeta Mercuri 
es decideiJ( a passar, 

E N Romea, no el del teatre, que ja 
h mort, sin6 el del "Ciero", par

lava dissabte d'un peeta grec al que 

L 'A farta Pebres 

, 
00' 

-Res, que es veu que eltan de LA MUNDIAL 

¡moda, ,-/-=z,--_,-,-~ ESPALTER, e 
,," 

ara. cls 10J(artificials, 



PROU SI FILIS 
MALALTS, 

MAlSON MEUBLE \ Mont d'Or fAeubléa 
(VERDURA) (VERDURA) 

CarTer de Barbarà. 27 Porta de Santa M.adrooa, • 
A-.... .1 _ot.t .... T_u-. Or.. .......... 

T~tlon !l'i,,] - lo Tf fon 4668 - A 

Cr.D comoditat - SaletM de No,. - Telifoe priTat 

Calefacció central - Habitacions a 5 pte.. 

Reterva absoluta 

EXOTOL 
CW'ació rapida i segura de 

I. SIFILlS 

Laboratori de vies \ll"ÏDane. 
Procedimeub radical. 

S. Pau, 44 - Fannicia Vidal 

PROU MALALTIES SECRETES 

LES AFECCIONS DE LES VIES URINARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENCIA, EYACULACIQNS I MALALTIES NERVIOSES, són tractades al 

INSTITUT MEDIC POLlCLINIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL,. I,' 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L I V IOT O S HI RO. de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Trnctnment eeri6. - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartats, poden escriure amb de
tall. a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínic. 
Alt de Sant Pere. 59, pral." i se'l. indicarà gratuï
tamen t, baix sobre tancat i sen.e cap indicaci6 ex
terior, el tractament enèrgic indicat en cada ca. 

Conlulteu-nol una volta I _ Vosaltres sereu el. nOltrel propagadonl No perdeu el 
temps I Cada minut é. or per la vostra salutl _ Veniu a l'Inltitut, o e.criviu avui mateix --

DEMANEU AL VOSTRE QUIOSQUER, I 
EL TALISMAN DEL AMOR DEMANEU CADA DIMECRES, 

:: :~i.:,':.:.-;: .. .:=':.:'~ LA NO V EL A F R I VOL A 
amol'OH:I del baixo. fondl -

Preu del fa.cicle: 30 cèntims 



--M.tialliga! Jo que em creia que era un hom.1 
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