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ANO sosa LA RETAGUARDIA Núm. 55111 

Diario ~ 8amante y IUltrado, de .vitoI, anllDCioa y etqgelaa mortuon.. 
I SALE HOY I 

Naettro programal Seriedad, econom.í., repidea al lo. encargol , • YÏ'rir como se pued. 

Rufada estA c:o n .. ternado. 
{Un a fie da le han birladol 

rido le dej6 un poco des
cuidado. 

Servidor, que en lo de 
(mandra 

rivaliza di&"namentc 
con Manolo Fontdevila 
y P&hi .. a, el indolente, 
ha tenido esta semana 
un loberano diqulto 
y aun est' como IC dicc 
media tcmblando del SUI-

[to 
Nada menoa que en do-

(minio 
cac el primero de m.yo, 
¡hay para de.esper.ru 
y pcdir 'lUt cai,. un ra

[yo! 
l Hay derecho - yo pre-

l,unto
• bifl.rlc así una fiut. 
al infeJiz EJeutcrio 
que Ja pluma aicmpre en-

(hiest. 
clcribc .in duc.annr. 
di.parate tras burrada, 
para que ria la meuca 
¡rual que la chica honra-

[da, 
el calado con chiqulllol. 
cI .oltero que el corrido, 
ci viudo con tIo propio, 
y el que carcee de nido 
y en Ja casa donde vive 
empaita a la coclnera, 

en jUlta celebración, 
penlaba ir con una chica 
de LaI PlaMI a un rin_ 

(cón, 
para am en~fíarle el Na-

Irro 
l'li quería el franch, 
con aquel acento puro 
de cierlal "chambres 

o O O 

Perrito Lulú, le vende. 
El mul' cariSOlo l' obe
diente. Hace todo lo que 
le enlelian. Oc .. i6n sin 
igual para sefíorita que se 
aburra l' no tenIa com_ 
paf Ha. 

fmeublés". 
,Caer 11 fiesta en domin

(,ol 
¿Y a CIO, qué dicen Iu Empresario con teatro 

'(entea? disponible, desea compa-
i El que van a confor- fUa para explotarlo. Se 

[mane, Idvierte que hul'e slem-
como ai tll, tan pacien- pre de III mallS compa_ 

Ites? ñi ... 
¡VO no, porque mi pro- I 

(testa 
va a eltallar, sonora l're- () () () 

fcia: 

l'O no puedo confor[;.~ I PI:t~rdel:n:cl:e P:::b~:~ 
con unl cosa tan necial Excelente ocasi6n para 
I Un día mis de pencarl hacer dinero, pues l'a es 
¡Ahí el nada lo del ojol labido que no hal' nada 
Creo que se jUltifica que d6 mayorea benefi-
cumplidamente mi enojo. cios que los nelodol IU-
Tanto que el uno de ma- clOI. 

Il'o, 
nnn 

ru~ a caSa de la leHora eJ' 
cuesti6n, que el una de 
I .. casal m" acreditadas 
de Barcelona, l' le l1ev6 
a un cuarto a la Elperan
za para contarle un cuen
to, prometiendo pa'llTle 
la cuota fija correlpon
diente l', adem", una es· 

~iJ!~~::~e~;~~i::a~~r~e:~ 
min6 la entrevilta, dijo 
que no lIevaba una ,orda 
l' que la única que tenia 
le la había dado a la .ehi
ca, en PI&O de IUI bue
nOI lerviciol. -ESPEcr ACLES 

TEATRE COMIC 
L'hit deli hit. 
Tothom ha d'aMr a 

LOVE 'ME 
¡Qul6reme! 

¡Estima'ml 
¡ Aime_moil 

El mlJlor e~rnctu/. d. 
Bar~/ona 

pm 
GRAN TEATR B 

ESPANYOL 
Y li no encuentr. otra 

[cosa, 

en lefíal de rebeldla, 
¡.para Que rabie el bur_ 

I,ués, 
trabsjar6 todo el día' Para fabriclr telesco- Exit cololal 

piol, bulCo capitalillta. L'obra de la temporada a la propia dispeleral I 
Yo Q.ue de la fielta hu

[milde, 

R UFASTA 

obrera conlciente 

ANUNCI OS 

ECONOM I COS DE LA 

"RETAGUARDIA" I 
M ecan6¡rafa rubia, jo

vencita, bien parecida y 
e le¡an~e, desca ca~allero 
puel t lene un neloclO por 
desarroJlar. No importa 
que el16 mal de orlolra_ 

Liquidación de 10rOI. fia, que )la el amo le la 
- Por caula de la crilil enaellar ' poquito apoco. 
de mUlic-hall, se liquida 
una partida, a diu pese-
tal lelión, .in propina 
comprendida. Diri¡irse: 
Rambla de Santa M6niCI, 
de doce de la noche 
adelante. 

Viuda joven. con esta
blecimlento abierto, ne
cuita caballero formal 
¡para que le arrelle el ne. 
(ocio, que IU difunto m;1-

Negocio de u:traordina_ ELS FIL LS DEL 
rial perspectivu. IIObre CARRE R 
Iodo en dias lerenol I ¡@JW W • 

... E D E No. 
SUCESO S 

ESPELUZNAN(l'ES 

UN BRAVO SE T I RA 

A L A CALLE 

Una señora respetable, 
que Iee "La Vanguard!a" 
l' ucucha Ja radio, dt
!,!unci6 al juz,ado Que un 
Individuo lIamado Espiri
dión Bra.vo había en¡:af5a
do milerablemente a una 
'obrina auy., lIamada E,_ 
peranza CaUe. 

SeCún parece, el Br3vo 

CoDtl. del A lalto, lZ 
Tard. Y Docbe: 

De l eil tarde a trea 
madrupda 

Dancinc 

LAS ~Hls UNA 
Gran h:ito de 

LOS NEGROS 
J AC KS O N 
Tarde l' noche 

2, O rQ u ea t •• , Z 
con la formidable 
CR IOL L A _ 

-P A RELL ADA. 
Con bandolle6n ,. .ierta 

.r( entlna 



Barcelona, 28 de Abril de 1927 

Dos 8l'a11l propietaris 

AL Coll hi ha un ~Ilyor que posseeix grans ex-
tensions de terrenys, Aquelt &enyor, cada matí. 

baixa fins al Joaepetl i s'allenta en un bar on pren 
"Un vermut, Delpré .. xano. xano, sc' n torna cap a 
<=asa teva, 

L'altre dia es va trobar amb un xicot jove. que 
lé un troç de terra tocant a les seves propietats. 

-Nosaltres - digué aquest darrer - som els 
dos propietaris més importants del Colli 
-I aral - féu l'altre -, No sé pas perquè par

Ia en plural! Ja sap el que VI\I, la meva finca) No 
-Se'n veu pas el fil 

-Precisamentl I de la meva, gl\Írebé nu se'n 
..... eu el començament!. .. 

La innocenta 

A QUESTS die, ,'ha parlat molt amb motiu d'una 
denúncia presentada 1\1 jutjat, contra les a~èn

<ies de matrimoni!!, Serà oportú, dOllcs, contar tina 

petita anècdota de la que en fou protagonista un 
amic nOltre, fa alguna anYI, 

El nostre amic, que no tenia ¡aire feina que fer, 
va anar a una d'aquestea agènciel on el van posar 
en contacte - en sentit figurat, eh) no maliciïn
amb una xicoIa d'allò més ¡nnccenta, segons ma
nifestacions de la mestressa de r agència, 

L'home tenia bona memòria i la reconegué, 
-Voltè m'ha t:ngany8I1 - digué <I la dama 

que li havia pre~nlat aquell angelet -, Aquesta 
xicota, fa cinc t'cnyl que treballava com a tangui!ta 
al "Novelty"l 

La dama va IL'mriure, 
-El veritat .. , - digué -, Però CI va retirar 

d'aquella vida, i ara, com que ha paeat lant de 
temps. sap), ja no es recorda de re!, i torna a é!
ser innocenta com un anyell .. , 

La xicota obedienta 

E ~'au;o~~r~;,e~;p~en¡~a;~:~:\~::~:tic:. c~~e v:~ 
Iem dir que toqui el cometi de pistó, perquè és lIna 
noia puritana en aquests afen, ,inó que canta amb 
una veu admirable, 

L'allre dia, la mestresea li va dir: 
-Nena. saps que ai t'hi haguessis dedicat, hau· 

ries s¡¡ut una excelent cupletista) 

-Sí - re,pongué la meuca - però els meus 
parea no van voler. perquè els hi hauria fet ver
gonya tenir unll noia que treballés en un cafè con
cerI!. .. 
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D~manen per l'amo 

A Barcelona hi ha una botiga d'auc.eU .. goMO' i 
altres bestioles. En venen de viu. j de clisse-

call. 
Fa poca dies. va entrar una senyora, dient que 

volia comprar un mico. 
El dependent, n'hi va enaenyar tres de dis.e

ca'. 
-No. no - digué la .enyora -. El voldria viu. 
I el dependent. en sentir això, crida al botone. 

i li diu: 
-Noi. diguel 8 l'amo que surti, que el dema

nenl 

L'hortolà. de Sant Bo~ 

EL COP DE MA 

N una tertúlia de cafè. "exclamava en Pau 

E Brotons. ric magatzemista de bacallà. que 
en el. quatre anys que portava de matrimo

ni no li havia estat pOMible veure complert el seu 
més gran desig de poder prodigar les sevel carí
cies a un ¡nfantó continuador del seu nom i hereu 
de la seva f()f"luna. 

Un dels presenti, va indicar a en Pau Broton. 
que li presentaria un parent seu. encarregat d'una 
brigada de les que treballa al moll, que en vuit 
Imys de matrimoni havia tingut deu fills, el qual li 
podria donar valuosos cantells, i fin8 algun cop de 
mà, ai fos necesaari, 

En Pau Brotona, picat per a-quest oferiment, con· 
teatà: 

.-$ és que amb un cop de mà el teu parent pot 
fer-hi alguna COla, ve&-Io a buscar en bona hora, 
può fes-li avinent que ai el cop que dóna és d'al· 
guna altra COM., que se'n despedeixi, perquè 80r
tirà de casa sense I .. , 

Prre Cascabells 

- .. 

LES MORES 

L
A Lulu, l'enjogaç.udR figuliml. de l'Excelsior. 

també havia caigut en la. temptació de tenir 
un negre com totes les ballarines de postin. 

No é8 que a la xicota li agradés aquella capsa de 
betum amb came .. però la moda exigia aqueat 
sacrifici, i davant de la moda no hi ha apel.laci6 
poNible. 

Per a celebrar el seu "contracte" amorós, la Lu
lú i en Johny, que aquest era el nom del negre del 
jazz que ella havia triat, van anar a pallll8f un dia 
al camp, 

-Així. enardida per la naturalesa, em costarà 
menya d'acostumar.m'hi, - es digué la Lulu, que 
en realitat es deia Mercè i era filla del popular bar
ri d'Hoata&anchs, 

Ja en ple camp, Ja COI8 semblava que anava bas
tant bé, Les mostrH d'amor ea canviaven de l'urr 
a l'altre amb força vehemència, 

Caminant. caminant, trobaren unes magnifique-. 
moreres, i la Lulú, que li agradaven molt, es va:. 
fer un tip. de morea fini a indigestu-se·Ii, 



-Mira, John,. - va dir la xicota un xic mare· 
iada - anem a de.canl8.r IlOta d'aquell roure, 

I dek&neant, descan .. nt, e. van començar a 
enredar In COK" i la Lulú va accedir a una dolça 
petició d'en Johny. 

Quan estaven a punt de retornar a la ciutat la ba· 
llarina va treure el mirallet, la barreta i la brotxa 
.i va començar la .eva toaleta, però quina no se· 
Tia la seva IIOrprea& en veure dintre del mirall que 
tenia el. llavi. negres com el carbó. 
_I ara, Johny _ va cridar indignada la xi· 

cota _. Tu no eta un negre autèntic I La teva 
pell de.tenyeixl M'has enganyat miserablement. 

I é. que la xicota. de moment, no recordava el 
:tip de more. que s'havia fet ... 1 

Mereeneta 

-El. cabelU curta tenen un avtDtatge molt 
"INh: poti tomar a casa .. ne paAU' abans per 

.. pa:ttinador .... 

VIDES EXEMPLARS 

A 
IXO del. exemple .. é. una coea. que sempre 
en. ha fet molta gràcia. I é. que cada u po· 
18. i explica el que mUlor .. adapta a la seva 

moral,que é. la senyora més adaptable del món. 
I si no ho creieu, aqui en teniu un; 
El senyor Bordon. era un home de co.tums ;m· 

pecable •. Ell no bevia, ell no abusava del. plaers 
carnal8. Era 80hri i aU8ter com un sac de serra· 
dure&. 

Però el eenyor Bordon., amb tot i practicar a· 
questes virtut., també e8 va morir. com nosaltres 
peeador. ens morirem un dia o altre. 

1 com que el senyor Bordons era membre de la 
Lliga Antialcohólica, a l'acte de l'enterrament hi 
va aasi.lir el president de l'entitat. 

-Ja veieu - digué el president en el seu dis· 
cura funerari - que en Bordons és un exemple vi· 
vent de les nostres doctrines sane8 i austeres. Ell. 
mai havia engolit una gota d·alcohol. i això ha fet 
que la seva vida admirable el perllongués fins als 
93 any •. Els fet .. done .. demo.tren més que lot 
e! què jo VOl pogués dir, l'alta virtut de les noslre. 
conviccion •. 

Quan ja la comitiva e. retiravn. el susdit presi· 
denl preguntà a un dels auislents; 

-Però. és que no tenia familia. el pobre Bor· 
dons. que veig que el dol era format únicament per 
bons arnies d'ell) 

-Sí, té un germà. però és un home indigne; des 
de que es lleva Fins que se'n va a dormir, està en 
borratxera perpètua." 

-Això é. una dcslITàcia. una gran dC'!!gràcial I 
és jove, encara, aque.t germà) 

-Té 97 anyil, senyor pre8ident. però s·agua.nta 
fort com un roure ... 

Guillem de Preua 

SOMNI I REALITAT 

T
OTS aabeu .que vivim en un temps en què ni 
a casa s'està tegur. Els lladregota ho acapa· 
ren tot: jOlerie., bancs. botiguelJ. .• 

No té, doncs. res d' estrany. que donya Marta. 
quan H quedava sola a casa, en el ICU xalet de la 
Bonanova, pueé. unes engúnies terribles. 

Tenia el que IC'n diu la mania de què l'havien 
de robar i matar i fer·li mil heretgies. I el drama 
preuentit arribà ... 

Un dia en què, en caure la tarda. estava inno· 
centment .ur~nt un parell de mitjons del eenyor 
Bidoaa, el seu marit, va veure, horroritzada, que 
.' obria la porta del jardí i que un home amb una 
careta negra penetrava amb to-ta classe de pre· 
caucioni i amb un gran plmyal l\ la destra. Oh, 
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quin punyal mé. terrible. més llarg i mé. punxl\
gutl... Danya Marta vol(lué alçar-se. però ICA ca
mes li feren figa. Provà de cridar, però la veu se 
li quedà glaçada a la gola. Decidida, no obllAnt. 
a no deixar-se atropellar, tingué una idea: pO&8r 
l'ou de fusta que serveix per .orgir dintre d'un 
mitjó i defensar_se amb ell <:om .i fos una arma 
nfena.iva. Sense ni pen.ar-s'hi. començà l'opera_ 
ció. però l'ou de fusta no volia entrar, per més 
forces que ella feia. Ara apretava per aquí. ara 
eatiraVI\ per allà. tota enguniada. fins que una veu 
de Iró cridà tota empipada: 

-Què repunyeRa fumi, Marta? Que el penses 
que són de goma. que me'l. estire. d'aquesla mil' 
nera? 

Va ésser llavor. qu~ danya Marta es va delper
lar j va veure que tot era un somni fill de la seva 
excitada imaginació. 

LI. Pador 

UN PRESIDENT CARINYOS 

A porta tancada. es veia un d'aque.lls procea. 
eo& repugnants en què un home sense escrú
'Pola havia fet cosea que més val no detallar 

n una nena molt menuda. Vingué el moment en 
què s'hagueren de reconstituïr els fets i com que 
l'acusat negava rodonament que ell hagués fel 
rea de censurable, no hi hagué més remei que acu
dir a fer declarar a la pròpia interessada. Però la 
nena tenia por i no hi havia qui li arranqués una 
paraula. 

El president, endolcint la veu, la cridà carinyós: 
-Vina, maca, no tinguis por, perquè a noral

Ire •. sap ... , ens agraden molt le. nenes bufone •.. , 
Naturalment. en aquell ambient, aquestes parau

les varen arrencar una rialla a tots els presents. i el 
president. empipat, tallà secament aquelles mos_ 
tres irreapeetuoaea, aclarint amb fermesa: 

-Però consti que també ena agraden els nena I 
Rea. que ea va sospendre la vista. 

Suca TÚltera 

MANERES DE PARLAR 

E N Brical! i en Sistacs eren els amos d'un gran 
comerç de quincalleria, i mai no havien tin. 
¡ut la més petita diaeussió. En tot s'avenien. 

Ret es feia en aquella calA que no Fos aprovat 
pel. dos soci •. 

No obatant, en Bricall, que era el fundador del 
neaoci. tenia un vici que no hi havia manera de 
treure_li del damunt. Aqueal vici consistia en què 
en parlar del negoci sempre ho feia en primera 

-Quina distracció! M'he descuidat el vestit din
tre l'auto!.. . 

persona: "jo" he comprat aqueat gènere en molt 
bones condicions, la "meva" casa és la més im
portant de Barcelona, etc., etc. 

Un dia en Siataca, en el to més amable que va 
poder, li va fer observar aqueJl vici d' egolatria. i 
li va pregar que procurés desveaar.se'n. 
-~o co.ta rea, dir: la "nostra" casa, avui "ha

vem comprat, etc 
I en Bricall va fer tot. el. esforços imaginables 

per atendre la raonable indicació del seu company. 
Des d'aquell moment &empre mé. va parlar en 
plural. 

Un dia, en entrar al despatx de la gerència, en 
Si.tacs va notar que el seu company estava bon 
xic capficat. 
-I donca, noi, què Iens, què et pa8l8? _ li 

va preguntar. 
--Què em passa) Una cosa molt grolla. E.tem 

perduts, ja t'ho diré. 
-I ara, Bricalll Esplica't, no em facis estar amb-

ànaial 
-senzillament: que ara m'he assabentat que 

jugant, jugant... "havem" embarassat la mecanò
graFa. 

En Si.tacs no va voler que mai més en Brica1f 
Pflrlé. en plural. 

Didal H elt 



LA IMPOSSIBLE CONQUISTA 

s . !r~;t~e::a~:17tO d~a;:1.~::8~né~~~ ~a~!~;~ :~ 
l'engraellat superior del departament. 

-No. Ramonet, pots retirar.te--<:oJJtestà ama
blement (Ol donant Ull copet Ei l'espatlJa del .~eT
vicial crist. 
-En Jaume ja té l'avís de què vostè surt amb 

aquest tren i l'esperarà a l'estació. 
-Molt bé, molt bé. Retira't i tanca la porte/la. 

a veure si tinc Ja sort de què ningú 110 vingui Ei 

m.olestar_me durant el v;atKc. 
En Ramonet saltà del departament. tancà Ja 

~rteJJ8 i don Joall cercà una posició còmoda 
dIsposat li ler una bacajneta mentre el tren el 
traslladava li Sitges. on pensava passar agrado
Sament la temporadll de banys. 

Era un home ben xarmant, don Joan. Frisava 
en els quarallta. peTó tot ell respirava salut j jo
venesa. No s'havúJ tastat prematurament i sense 
~sser un negat per als plaers de la vida, procura· 
va tant com podia evitar els excessos sempre 
perjudiclals a la salut. J' 

En RamorJet era el què podrfem dlr·ne el seu 
ministre de "relacions amoroses". Ell es cuid8va 
de buscar·); unes ClJmbreretes ben amables i com· 
plaentes, i així l'home anava tlrant de la rifeta 
sense trasbalsos ni commocions violentes. Natu· 
r~lment q~e don Joan era un home previsor i sa· 
bla la pnma per evitar compromisos ulteriors. 
Es el que ell deia: 

-Una cosa es divertir·se honestament i una 
altra acceptar venclments a nou mesos de plaço 
Ell seguia la tàctica dels grans generals: atacar 
11mb fermesa en els moments de debilitat i de 
dubte de l'enemic. però després de l'atac, iniciar 
el q~è. podrie,;, dlr·ne una retirada tàctica, per a 
lo:tlflcar.se I evitar els contra·assalts de fene· 
MIC ••• 

I com eJ1 n'hi" ha per aquests mons de D~u' 
Quan ja el tren estava a punt d'arrencar s~b~ 

t.~a1l!ent s'obri la portella del vagó i don' Joan 
vel~ mterrompuda la seva tranquilltat paradls!a· 
ea per un fru.fruteig de faldilles i un Raire de 
~rfums. que certament no li arrencaren cap ga· 
. yota ni cap gest de molèstia. 

L'home s'assentA un xic més correctament del 
, uè ho estava, es tragué els lentes grocs de viat· 
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ge, i es Tfsignà a "suporlar" l'agradosa compa· 
nyia que havia fet irrupci6 en el departament .. 

I ra6 que tenia, per "suportar.la". 
La que acabava d'entrar t'ra la Irene. Vint anys 

lIumlnics com un raig de sol i unes pantorrilJes 
més lluminoses· encara que els seus vint anys. 

La Irene era una xicota d'aquelles que estan 
acostumades a cridar a la seva mama cada dos 
per tres, però no a cridar·/a sense t6 ni s6 i de 
qualsevol manera, no: qUIm ella la cridava, era 
que algú, distretament situat damunt d'ena, Jj 
pegava empentes i li rebregava el vestit i la mos· 
segava o li feia quabevol altra cosa de les que 
s'acostumen a fer quan se vol que una xicota cTÍ· 
di a la seva mare o giri els uJJs en blanc i es de· 
fensi insultant al !ieU atracador diem·Ji "JJadrc''. 
"em mates", " altres insults propis del cas i de 
la situaci6. , 

No té, doncs, res d'estrany, que en assemar·se 
la Irene davant de don Joan, li fes veure Que les 
Jligacames de "dernier cri" eren amples de tres 
dits j que es portaven ajustades bon xic més 
amunt de mitja cuixa. 

Però don Toan, ni en va fer cas. Continuà tan 
tranquil, sense dignar.se ni acusar "rebut" de 
findirecta. 

Veritat que la xicota tenia certa raó d'ofen· 
dre's per aqueJJ menyspreu? No ho ac/arlm.· tan 
si en tenia com si no en tenia. eJJa es va ofendre 
i es disposà a demostrar a aquell mal educat que 
unes pantorriJJes tant ben fetes com les seves 
valen la pena d'ésser saludades amb una mirada 
de gaireJJ i una rialleta a Ror de llavi. 

Aixl doncs, fent veure que la cs/or la moles· 
tava, la Irene va desfer un parell de croxets de 
/a seva brusa i posA de mani/est les belleses que 
guardava sota del teixit de seda. 

Em sembla - es digu~ ella - que ara es do· 
nar. per entis, aquest beneit, i si s'atreveix a lo 
m~s mínim, toco el timbre t1'alarma i el poso en 
el més gran dels rid/cols. Aixl apendrA a retre 
els deguts homenatges a unes pantorrlDes ben 
fetesl 

Però don Joan, tampoc es donA per entès" es 
quedA tan tranquil. 

La Irene, davant d'aquell nou menyspreu, es
tava rabiosa. , 

-Ah, però tu hi cauràs! - roormoJà interior. 
ment -. I si hi caus, ja pots ben dir que has be--. 
gut oli! ... 



8 - LA TUIES 

Encara no havia dit això, que ja ha vi. creuat 
una cama damunt de '.Itu, eS~T.nt els resul. 
rats fulminants d'aquella nova exhibició i cer
cant amb la vista el timbre d'a/aTma. 

Si, si ... Com si bo hagu~s ensenyat a Ja paret ... 
Don Joan començà a taral.Jejar el darrer cu

plet j Ja Junc es va quedar com si vei~s visions. 
-Aquest home ~s de marbre! - buboteji ra

biosa -. Però amb mi, ni el marbre. que et cons
ti, beneit! 

I en dir això, Ja Irene .Kalà la tavell. de baix 
de la la/diOets j .brec.nt.la amb les dues mane
tes començà a ventar-se. 

¡a veieu que l'exposici61 d'srt decoratiu era 
• bsolutll. Ja veieu que qualsevol de vosaltres 
hauria fet una barbaritat. Doncs, don Joan ni es 
VB dignsT giraT la vista. La Irene seguia ventant
se frenètica. Però eJJ ~gUi8 tan fresquet. 

-Fa calor, veritat? - va esclafir la noia, de
cidida a jugar-se el tOt pel tot. 

-Si ... Així, aixl ... - respongu~ don Joan per 
dir alguna cosa. 

-Que no fa calor? - insistf ella -. Que vos
t~ no t~ calor? Que no té les sangs enceses? .. 

-Li confesso que no, senyoreta - respongué 

QUI TENIA RA07 

E
L diumenge pAhAt m'estava abunint a I" 
.plaça de la Uihertat, de la meva xirinolea
ca ex-vila. quan de dte els meus ulls van 

ensopegar amb un. pita movedisao8 i unes anques 
ondulantea que em tragueren de l'en80piment en 
que em trobava. 

Com que aquells pita i aquelles aoques forma
ven part integrant del cos magnífic d'una xamosa 
criadeta, me li vaig acostar i li vaig dir amb I .. 
veu méa melosa que v8.ig trobar en el meu extens 
repertori: 

-Vol que pugem .. les barques, reineta) 
Ella es va tornar una mica mica vermella i va 

fer que si amb el caparró. 
No cal dir que una veftada assentats l'un davl\nt 

de l'altre, jo vaig agafar la corda i la barqueta co
mencà a balancejar-se. Poc a poquet vaig anar do
llant més fortes les estrebades, i amb l'aire, lea 
faldilletes de la formosa minyona voleiaven que 
era un gU8t, i m'oferien els més bells horitzonls. 
Ella feia com ai no ~ n'adonés. però com que jo 
no treia la vista d'entre a.quelles cames meravello-
8eII, per excusar-me vaig dir-li: 

--Perdo-ni, noia. però amb el vent se li aixe
ca ... ae li aixeca. .. 

No podia acabar la (raae. Els ulla em ballaven, 
el. llavis ~ m'aaeca.ven, i com que ella es veu 
que no era 'Pas de les que baixen de l'horl, digué 
plena de malícia: 

_--::=::----==---=--- • • 

eJJ sense fer el m~s petit moviment _. Al rev~s. 
noto una fresquet •... 

-Deu ésser el vent de les meves faldilles ... 
- insisd ella apropant_se_N encara més, tocant 
quasi bé la seva cara amb el seu cos meravel16s. 

-No, no, no és aixó - contestà ell amb una 
llema del tot brltànJca -. No és .. bcò.,. 

I Bairant amb tota la força dels seus pulmons. 
afegí: 

-Ara sé el què és aquesta fresqueta I Es que 
ja som en plena costa. No nota, senyoreta, un. 
forta olor de marisc? 

La pobra Irene caigué mig desmalada en el 
seient, davant d'aquell home ;nsenslble com una 
pedra . 

En arribar a Sitges, un criat entrà en el de
partament, i després d'haver aKafat les maletes. 
digué a la Irene. oferint el braç li don Joan: 

-Pobre senyoret, ja ho veu qulna desgràcia: 
és miNonarl, i cego de naixença!, .. 

LAURA BRUNET 

-Vol dir jove que é. a mi a qui se li aixeca) 
No cal pas aclarir que aquella tarda la vam anar 

a acabar de pasaar a lea Plane. i sota l'ombra pro
tectora del, seus pins fragant. i remorosos. 

Six Hanla 

-Jo voldria un amant ben romàntic ... 
-Però amb c:onte conoent al Banc, veritat? 
-Naturatnu!Dt, dona I 



BE ... JA HO VEURlEM SI ES VERITAT ... ! 

MANEL - digué radiant de satisfacció en 
Lluí. - per fi he trobat el que tu nceeui· 

teel Una dona així ... I 
_I què vol. dir amb això) - va fer en Manel 

amb aire dC8gfUlat. mirant el seu amic Uuis. 
--Que tens rCM>ll el teu problemal Que si vols 

et poti caNr demà mateix I 
-Ep, ep, no corri •. no corri. que aquestes co

ka no ea poden fer de quelscvol manera. Cal pen
sar-Ics molt. luspeear-Iel molt, i ... deixar-Ics cór
rer de cada nOfanta nou, cent vegades. 

En Manel i en Lluí. eren amol de Ja fàbrica de 
capdella de fil rné. important del districte cinquè. 
Però passaven més engúnies que ci. nois de LA 
'fUlES quan fan una conquista de Ics que s'ha 
d'agafar auto per no fer un paper ridícol. 

ED Lluís era casat i el. quatre mil durots que 
havia pe.c.at del dot de la dona ja da havia en· 
terrat en el negoci, i com que anaven curts de ca· 
pital, ara es dedicava a bUKar una pubilleta per 
en Manel, per donar la darrera embranzida al ne· 
goc.i i sortir d'engúniea d'una vegada. 
-I bé, esplicat, - digué en Manel prenent 

.seient en el de.paa.. 
-Primerament mira', aquest retrat. 
-Refuma, quina dona! Això no és una d"nll, 

és una temptació amb el. set pecats al damunt. 
-Doncs mira, per poc que tu tinguï. un xic 

de cervell, aqueatll doneta podrà éller el teu re· 
fugi i el teu recreu definitiu. 

-No. no ... la C088, ja està bé. ja ... 

LA TUIES-~ 

-Mé. del que et penaet. E.ec.olta: té vint.i·dot 
anya. quinze mil duros. i puc jurar·te que no li 
han trencat mai cap plllt ni cap olla. Tant és aixi. 
que III Xicotll, que no é. Clip saldo, imposa algunea 
condiciona. 

----ExpliCA·t. 
-Primerament vol que "eU" .igui un xicot gua· 

po, elegant ... 
--Em sembla, noi que jo ... 
-No hi ha rea a dir: reuneixe. perfectament 

IIqueste. qualitat.t. La segona condició és que vol 
que "ell" tingui renda o negoci en marxa. No cal 
dir doncs, que també està. en aquest cas. Però ... 
però." la tercera ja és mé. difícil. .. 

-Vols dir? 
-Home, veuràs ... ella és una bona moça ... és 

d'una naturalesa molt forta, i la seva mare exi· 
geix ... exigeix ... 

-Aboca, home aboca I 
-Done. bé: exigeix trenta centímetres de ... 

de ... aatisfac.eion. per 11. la seva noia. 
~omel, .. 
-No, no, .i ja ho deia jo que això ... era lIna 

exageració. 
-Home ... !! 
-Ho comprenc., ho comprenc ... No hi ha dret a 

demanar ... 
_Potser si que aque.ta senyora, perquè em ca· 

si amb la lleva filla voldrà que m'elCapsi un tro. 
de la meva pertona ... II! 

En Lluís. en .entir en Manel, va apretar a cór
rer i encara no se sap on rediantre ha anat a pa.. 

Merceneta 
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VIDA CONJUGAL 

E L senyor Pau i la 
senyora Pauleta fa 
dotze anys que són 

casata i surten a escàn
dol per dia. El. dies ex
traordinaris, el. eacàn
dol. "augmenten a dos 
o tres. 

I é. que la senyora 
Pauleta é. una matrona 
guapaaaa de debó. i no 
pot deixar d'agraïr amb 
un somriure les mirades 
fulminants i les paraule
tes dolces que li diuen el" 
joves en passar pel cos
tat d'ella. 

I fins quan en el cine 
o en el tramvia fan al
guna cosa més que mi
rar-ae_la. eUa e8 mostra 
ftmable i complaenta en 
extrem. 

-Que et pense. que 
sóc un imbècil> - dei" 
aquest dia el senyor Pali 
en un del. escàndol. 8-

c08tumata. 
I la senyora Pauleta li 

reapongué: 

--Quin paper t'han repartit a la nova revista 7 

-Veu.~ Això.i que 
no ho crec... Però no en 
faci. cas: podria molt bé 
annr equivocada en la 
meva apreciació ... 

-No sé: el director m'ha dit que aniria "ve.ti~ 
da" de pulsera. 

SENSE MALICIA 

J o sóc. molt aficionat als ocells: a casa en tinc 
un estol que dóna bo de mirar, i fou per 
això que aquell dia, en pasear per la Rl\m

bla, em vaig emprendar d'un pardal, i que tot 
seguit el vaig comprar per poc. preu. 

-Mentre jo feia tractes amb J' ocellaire, al cos
tat meu mateix, una gentil damisel.Ja rossa, de ca
bells curll i encrespats que el ventet suau d'aquell 
matí inquietava constantment, pagava l'import 
na gàbia envidriada que acabava d'adquirir. 

Seguírem R8mbla amunt els dos quasi negant
nos la roba, sense dir-li jo ni una paraula, però 
a cada pa, em sentia més enamorat d'ella. 

Baix, baixet, fent un esforç - perquè sóc molt 
vengonyó. - vaig murmurar suaument: 

Rafles 

-Què pagaria jo perquè el meu pardal pogués 
eltar 801. per un moment presoner dins de la se
va gàbia daurada, senyoreta r. .. 

Ja veieu que la meva exclamació era ben inno
cent, ben clara i ben senzilla. Doncs. bé. jo no sé 
com redianlre la devia interpretar aquella delicio
sa nena, que se'm va quedar mirant fixament i 
em digué tota ~trany.da: 

. -Daurada) .,. I ara' Com ho .ap que sóc rosll8. 
i que em tenyeixo els cabells del cap) .. 

Saf 
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ALERTA. MINYONS1 UNA CONFESSIO 

En /lquesta Secci6 bi public/lrem tots els CON TES L ~~~:~!~ crida la seva mare i li diu ferma i 

que se'ns env/in propis d'ésser contats /I les veU.s -Mamà: jo no em vull cuar amb en Ri. 
~/lcroses de quin~e anTS per amunt i que SiKU;lI di6· card, pUli el que palli I 
MS d'ésser coneKuta pd. barrilaires lIeKidors de LA -Però, per què, fiUa meva? Pensa que és molt 
TUIES. D'.quests contes, en premi.rem un cad. ric; pensa que ja tothom Ap que VOl caseu I ... Se· 
aúmero, .mb I. respect.ble qu.ntit.t de "deu pe-- fil un paper ridlcol molt Iro.1 
le~', cob,.bles en I. nostr. AdmiD;st,.ci6 o per -E. inúliI que in.i.teisi· •... no m'hi vull casar! 
Kh postal ./s que visquin fora de B.rce/on/l. Aler- -Però, almeny., dilues perquè, dona 
ta, doncs, i .pnt.r r ci( t l -Perquè no l'utimo". No em diu ru al cor". 

-I b~, dona; mira, jo tampoc estimava el teu 
pare i a la selona velada de ponr-me al llit amb 
ell, ja l'estimava com un anyell. Tu no ups el què 

LlitO DE LOCJCA és aisò, tonteta. 
-Mamà: ¡n'¡lteixo en què jo no em vull casar 

amb en Ricard ... 

E L prof .... or h •• otmé •• 1 •• eu •• Iumn ... el .e· -Però dona, no et dic que ... 
liient exercici "Què <Í' la familia)". Cada -No cal que t'escarralli.: fa un mes que cada 

ahunne ha de d"t.II •• ¡e •• eVel impreuion. ,:l'.eo.d tarda la passem junt. en un moblat d iscret, i puc 
amh I. vida dini ' " de I • .ev. lI . r. ane,urar.te que no l'e.timo ,ena ni mica I 

En J o.n~!t. que é. un noi molt aplicat ... n arrib. r V.llda Rhota 
• c ... comrnç. l'exercici. 

--E'..acoh. m.mà _ presunt. el noi pe. eomençu EL SOMNI DE L'ANTONI ETA 
J. talca -,com i On v.i. néixer jo) 

La m.re .e'l qued. m; •• nt, i dup.é. d'un moment 'ANTONIETA feia vuit die. que havia vin· 
de dubte, rupon:. L lut a lervir a Barcelona, facturada directa· 

--Sol. una col. ment des de Gratallop. a casa deli .enyon 
- I la n .. n., I. Uui.eta) Glrc~" No cal dir, dones, que la x.icota portava 
-T.mbé 'ot. loina col _ f. I. mUe fUlinl d· .. ,. llana, no .olament a on n'acoslumen a portar lel 

ludi noiel de letze anYI, .in6 que, de mh a mh, en 
-.I en Riu.d .. t, .. I menut) portava una bona elÚstèneia al e1ateU 
-T.mb..;, hom., t.mbél _ eacl.m. I. mue j. un Era un àn,el de Déu, ve-I·ho aquí 

aie .. mpip.d.. Un dia la sicot., pasaada mitja nit. va començar 

l' .. ~r::;' rumia una ulona, i de.pri. començ •• ¡-ori a ~~:y:r:se::;i:~a~:~;ildC:;i::;~i~eu quarto: 

" "'" -Què ten.? Què et p .... ? - pre,unt! la senyo· 
A c ....... h,m perdut. N.nllu no te CUra d" JU¡ •• ra obrint el quartet de la minyona, amb una bata 

• l'.mo r, • han d·.n., • ce.e •• let eri.tu re •• ot. 1 ... _ lirada al damunt. 

col... - Ai, senyora Maria, m'ha l'usat una cOla molt 

P. Amplinu estranya I 



-Explica't d'una vecadal COMPTE JUST » 
-Veurl que jo dormia, i he somiat que un home 

entrava aqul a l'habitati6 i cm destapava, i cornen
JillYa a fer-me calindainn.,. 
-I per aixà m'hal fet llevar, beneita? Dorm, 

dorm i no m'amainis I 
--Oh, esperi's, senyora, e8peri'sl Després de fer

me ,a!indainn, aquell home i de fer-mc-Iu per tot 
arreu, s'ha polat en el meu llit L. m'apretava, m'a
pretava, com li me'n volgués treure. (l'ant cm dc· 
via apretar, que a r6ltim m·he despertat, i aquell 
home ha fu,it corrents com un esperitat. 

La senyora, comprenent que aquella noia estava 
veient visions, !i d¡,ué, ja a punt d'anar·se'n: 

_Tot aixà ha citat un mal .omni que t'ha ins
pirat el diable. 

-El diable? Vol dir que era el diable? 
-Sí, dona, .i... Apa, apa, dorm i no tinC"ui. por 

de rCl. 
-Doncs miri, senyora Maria - dilué la noia 

amb una ingenuitat de colometa - tre¡ui que jo 
hauria dit Que era el seu marit I -

La senyora va tancar la porta de l'habitaci6 d'u
na revolada, perà l'endcml el senyor Garcb es va 
llevar amb. la cara plena d'escarrapades i de blaus. 

Grlllot. III 

TERMES CIENTIFICS 

E LLA és una novel·lista d·,queltel de c~nere 
blanc i Insubltancial que ara .eltila. 

Ell, .. ell b el nOltre xarmant director, ja 
Val ho direm, però val precuem que no ho féu 
c6rrer. 

E. cone¡ueren a la biblioteca d'un centre cul. 
tural de la nOltra ciulat, 

I una tarda que .avorrien, acordaren anar a be
renar a Vallvidrera. 

Naturalment, desprb del berenar vincué lògi. 
camenl el que forçosament havia de venir. sobretot 
li e. té en comple que la l'Olta de Iol era molt 
pohica. 

Acabada la funci6, la novel·lilta s'&lçl, l'arre_ 
a:ll lel faldilletes i exclamà sentenciosament: 

-Consumltum cstl 
Ell dies pallaren. Les lortides al camp sovinte· 

jaren, i el no.tre director, que b un "as" en le. 
lluitu de ramar, anava ensiniltrant a la .eva jove 
parella en eh intrincats laberinte. que condueixen 
al plaer per diferents camina. 

Una tarda, més xafacolI que lel altrel, lel coses 
començaren a embolicar-Ie i cap al tard, en pon
dre'l el sol, mentre ella eltirada damunt de l'her
ba contemplava un niu de formicue.. tota distreta, 
el nostre dIrector .'aixecà, donà un cop d·ull a 
l'boritz6, l'e.polç. un xic el veltit i exclamà amb 
la major de les seru:iIIelel: 

-Consumatum Oflst! 

Sa,. Trust. 

E l.S lenyon Bufalà, marit i molla, han anat a 
viii tar els senyon Recasen., 

Tot prenenl ci te parlen de mil coses. 
<tuan un nen. buf6 com un angelet, fa la seva en
trada al sal6, 

-Ai Q.uin nen més buf61 - fa la lenyora Bufa
là, a .. eient-se'l sobre la falda -. E. de vOlth? 

--SI, lenyor. sí - rupon tota or,ullosa la mamà. 
-Q!le ja VII a estudi, maco? 
-Si,lenyon 
-Com te diuI? 
-Ramonet, com el papà. 

-I Q.ue és eixerit I Quantl anys té? 
La .enyora Reca.ens, rumia un moment i relpon: 
-Sis; ara els far.; ci mel que ve .. , El a dir, Iii ... 

no, no ... cinc, perqu~.,. eçeri'I, comptem: jo em 
vaig casar amb en Ramon ara fa cinc any •... 1(, sí, 
el nen en far •• il el me. Que ve ... 

Ja és veritat, j., aquell aforisme caltellà que diu 
que "por la boca muere el pez". 

Dlrlin, 

OH, L'AMISTAT/.., 

E L lenyor Josep, que ja ha pallat de la cin
quantena, és un viciosot de marca. Ti ca
len i li .. rada viure i, encara que ja ha fet 

a tots en Questions deli tombatl de l'amor, és un 
sibarita que ,'extasia en els momentl de contem
placi6. 

Feia temps Que anava darrera de la lenyora d·un 
veí seu i per fi, un dia que aquella el volia com
prar un abric de pelli, el decidí a elcoltar al lli. 
berti 

Acordaren anar a un moblat de luxe i ja alll, ella 
va començar a treure roba de damunt del leu cos 
mapífic. 

El senyor J Olep, la contempll llarga eltona, i, 
quan ja estigué latisfet, dilui en to d'home penedit: 

-No, no, no pot bser. No palla endavant.., El 
teu marit és el meu millor amic,.i no cm veia: amb 
cor d'enganyar-lo, Vesteix·te i perdona, noia. 

Ja és ben gatamaula, ja, el senyor JOlepl ... 

C.rduneu 

Conte premiflt en el número pasuf; 

LA FONDA DELS SOSPIRS 



Serenitat i rap ide.a 
-Senyoreta, quina d er.grà cia! AI rebedor .'e.· 

tà esperant e l senyoret Uu¡', i e n aquest moment 
ett.à pujant el aenyoret Emett! 

-Està b é: fet pas&ar en U ui. i tu mira d 'entre· 
tenir cinc minuta a l'Emett ... 

EL CASAMENT DEL FORNER 

E
N Japet. el diminut forneT de Vilaeltretl\. 
,'havia casat amb la Rosé, la pubilla de Mas 
Cardat. una xicoia fretea com una poma i 

a lta i ferma com una lorre, 
Amb motiu del catori, el fOTn va quedar lancat 

durant unl quanta die ... però quan ja en feia més 
de vuit. el Nasi, el pare de la RoBé en veure que 
els nou casata no donaven per acabades les va· 
cances nupcial .. el decidí u n dia de bon mati a 
a nar a trUCM a la porta del forn , 

-.Què h i ha de nou ) - preguntà del del ll it 
on Japet amb u na veu pri ma, p ri ma q ue quasi no 
!IC' I .en li a. 

- I d oncl, noil ! - exclamà e l Nasi, paternal. 
men t - Encara ta ncat) 

LA rulES - IJ 

I el Japet. respongué amb un gran &ospir i com 
si estés donant u na elhranzida per fer arrencar un 
carro encallat: 

-No me'n parleu, sogre, no me'n parleu! En 
vui t dies que apreto, no hi ha manera de poder 
obrid ... 

Noi de Manresa 

CORREU SECRET 
M~rc~n~(a: Miri, .i ens torna a escriure una al. 

tra cosa com la darrera, li ell:irirem explicacions 
en un reservat de can Verdura, - Sara Trusta: E. 
més u.!ada que una tallarina. de les que a nosaltre, 
en. airaden tant. - Si~ Hlmta Nou: Va un xic re
tocat. _ VaCa L~nta: Qui b qui hi va? E l conte 
l'havem adsptat a les circumstAncies. - P~r~ CIS· 
cabells: Vo.t~ ja deu saber que amb caseabeU. és 
un xic mb car. Va el cop de mà. Cops de mana 
com aque.t •• 6n els que ens arraden. - Fly Can· 
dor: Nou.ltre. per opa,ar le. deu peles sempre te· 
nim la caixa oberta. Pot venir quan vul¡ui; no fem 
com In menon de compromÍl a la nostra admi. 
nistraci6. - I. A.: Pot enviar tanls versos com 
vulrui, perb no en,t par.li de coses tristes. Som 
pobret. i alelret •. nosaltres. - K. K. U ~t: I que 
és dolent, fill meu! Vo.t~ tot .01 ha escrit aill:b?
Ca.sca Rabie.s: Miri, casqui el que vul,ui perb no 
en. atabali. 

~ 7NfiJimIf1ezz:rgmere~ 

Iquest nú .. er. ..a estat 

passat per .a censura 

I."rn.t',a 

li 

Er t I é •• 1 ,<aduet. magn I O ""WI' aper a combatre e fi
J c.açm ent la lMPO

TENC IA i la NEURASTEN IA, per cròni· 
=lue. i rebe ls que ai¡an a to l al tre tractam ent 

Ve nda a l'en&"rb. i detaU: Alt de Slnt P~re, SO 
Il rmicia dd D.c'or W. DUTREJl, BarcelonA 
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D El~~O~~any~~t, C~lv~~~:~re~a~:~ 
trena una obra titulada "Oh el 
Charlest6nl". que. segons tenim en. 
th, h una cosa C!ue val la pena de 
veure-la. 

Si no SUrt un entrebanc 
nosaltres no hi faltarem. 
i del que resulti 1"0bra 
compte al p6.blic donarem. 

Q Q Q 

DIUMENGE vàrem anar als bous. del "Rayal Concert", coneeut vul. 

'¡lu~~Xi¡a:~!Ç~~mnii~n:~ ~n~O h~~u~~~ ~:f5~~.nkope~al ";:~ ~~.t~~~, ~~b H El~/i'~6~ ~!:é::UI:!~1 ·~:~o~~: 
~~aI1~~\t~~I~:~~r~::el"~':~~;.!:b~¡'! ~i~d~~en::;: ::nrr: ;ieUO;¡~lil~':¿:OiO~ ¿~~:6 e:~:r:::::~. t~sja::~~:.n~o~~.~ 
:~~n":e~;~~l:~~ : ;:lav~~~~~~:; ~~tl~IS~a~~~Úe!o~i:~t~~dt~nt~~t!rb::~ :eeL~:i~a~ennas ~':¡I!e~~~~:lr:~a~~r~ué: 
f; ~~~:rR~~; :;c <!:¡c t~ca~:~~~av~: ~O:et~:.el:t·O~;;Pi:6~e 'ê6~~~:e¡e~: 1~0:O~:1l ~~~~[aa ~~s~':~I&reu, ja. que 
d estrenar el nou !lu-doble Oid Carmeta de Taha. 
Sp.ain", oriCinal del popula¡-, bellu- A propèlit, hem de consirnar que Si parh una estoneta 
eadiç i limpatiQulnim Dem6n,. CO~ també ~i treballa una noia que el diu ~nirfem al '.'Xa,let .... 
ne¡:ut entre la nOltra lent, o IIIUI Nleve!¡na." I en premi Ja h fanem 
eh que portem mala vida, per en Ja sap el que el dIU aquelta noia? a l¡¡:un petit reralet. 
Torretes. En fTorretu és un xicot Ja sap el que él la "nieveli na"? 
a (lui estimem més Que les nines dels Que vagi un xic amb "cuidado" 
noÍ;tres uUs, que penca com un ne· i no es posi disbarats, 
¡:re - ara això està ben dit des de per nom, perqu~ els leu I encilòo, 
que ell negrel ea dediquen a tocar semblaran sofisticats. 

:~;t~%~~~:n:e ~~I:~:a r: I~':' o~ïl~; H EM fe~. la nostra" habitual. visi_ 
com s'enranxen els corridos a les O O o ta al Ba-ta-dan. L:I Xicotes 
menors quan les fan ballar. continuen ~slent les natelxes, però 

va C::~~;n ui:~:~litd.~0~:1~6~~~~P~~~'~ A '!~~~ra:r:';¡l_~it::::~~t~a ~:tt:;~ ~~~~t: e~:I~t~o~e::e~~ j.m::a l'!~: 
~:I e:u~~~e~~il:~r a:lu~:te èj~lth:Oti~~ ;at x~ ~~:v!: "Dollar~'. d d'en Raul ~ler~~_:!~~~~I~a~:; ;e ~~atlt~? t:net~ 
-et ~"Clm~ntal~a ~O~tOlició .~ rads, c;:tilio Se;~ns~~aneunnci:v:":I~ ~a~~ Puix la noia val la pena 

on ru, er n I a res capi ~J eu- tells, ei. traductors l'Iavien respec_ i a un mort fa reviscolar 

~~~e~liaoR::u~é~'e~r:: :e~enlts. :lCU- :~!af::~~en!n~~~~,i~~efra:ic11~,~:~ ~~~o-:s~~:àuear~.::_~~.~~~nn.;,a,i 
Demón: a n'el pas que portell el consabut cartell de "No apta pa. 
et farls tan popular ra señoritas", n'hi varen anar la mar, 
Que per ¡uardar l'ordre públ ic puix ja éI sabut que a Ie. nenes els 

.. Q Q .et tindran de cu,todiar. hi agrada molt anar a un lloc qual. 
sevol, a condició de què els hi di. 

g~;n,~~b ra
o 

d
h:C:::l6', ~e eSq::n .. ~~: D ~~~~r~r:aas~~eer:t:a .. ~sr;~:;r:: 

llars, és ~na cO,mè<ha mh mansa Ne,ro". No tindria rel de particular 
D'UNA crònica teatral del .enyor que els art icles d en P~lard6. la cou, puix l'obra ia s'havia estre. 

Bernat i Duràn, aquell que tot Ço qu~ n~ vol dir que "Dollars" nat en altres, teatrel, si no, c?nli,_ 
ho troba mal fet' n? fac.1 r~ure a la cent n~lIlm que l, autor de la musica es 

lo~'~~~o:e:!o~:j~~r::.~_~··tradol por ~,laQeUs::I~u~eP~;:r¡le~ c~:::~ts. dl~~~r~:r:!~si quins noms ,asten 

La Farsa en qüe.tió, no e. pensin 
Que si,ui cap marrequet 
d"aquests que de fill e. deixen 
.trenclr_ne en pocs dics trcs. 

...... 
l L "Concert Anolo" f~nciona des 

de fa una ouantl dies aota ¡a 
direcció clniritual del ,ran Macià 
Clot, aquell senyor que durant tanta 
anYI va portar amb un encert di,_ 

..ne de totes les lloances. la batuta 

I!.PL U L 
N . ... ....... ai 

"·-_ll p., 
M _ a- IU . 
..... ....... - p., 

els VieneSOS! 

Per mi, tot és una broma 
i si és broma no està mal. 
que l'ha empescat amb cat.xassa 
el gran Caslimir Giralt. 

L'AI.na Pobre:; 
M_ t . .... t ... "'" ____ _ _ _ _ _ _ 

-"-Iu . _ P. 

:-:::::~:: , .... ~P!' ....... ..,.-9'l_ 
~~"'-l~~ u. MUNDIAL 
L..:::L-'-~'--.J UPALTEJt., • 



SARNA 
Sin baño, ain peligro y ri-

pidamente, la cura el 
ANTlSARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch, 49. Parlamento, I 7 

y Farmacia. 

IB 7'!F"E'e 

MAlSON MEUBLE \ Monl d'Or Maublh 
(VERDURA) (VERDURA) 

Curu d. Barfw¡rl. 27 Porta da Sane. Madn.a, • 
.u-- 0.1 ... , ...... T .. tre a... ......... 

Tecfop :lUl - A Ttlèf<.1\ uea - A 

er- _tot -501_ do ..... - T.wo.. prim 

CaIefac;àó central - Habitacions • S pte.. 

Raerva .&.olut. 

CABRES .:.:.;-,: S ARN A 
Pa eeYedd_ com • .e __ 

ÀD el llop, c:omprn .. 
LOTION LADIL 

qlte .. trobareu per 

DOS PESSETES, ol 

Cm" ~I l'Ull!, I"ro ,I 

(RON"YA) 
et cura en deu mÏnub amb 

SULFURETO 
CAB ALLERO 

Comte de l'Asa.tt, 86 
i ceptre. d'apecífia 
Barcelona 

._~ ______ i!i",_"",,,,,", .. ,,,,,,,,, ........ ____ ... a .. ", .. ", ........ __ 

PROU SIFILIS - PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LEs AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES 
n:s, IMPOTENCIA, EYACUl.ACIONS I MALAL11ES NERVIOSES, aón u.ctades al 

INSTITUT MEDIC POLICLINIC 
ALT DE SANT PERE , 59 , PRAL" l , ' 

SECRE-

Per e1 modern procediment ultra sen .. cional del Dr. S L I V IOT O S H I RO. de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament .erió. - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartat., poden eacriure amb de
tall. a : "Director de l'ln.titut Mèdic Polic.línic, 
Alt de Saut Pere, 59, pral." i .e' I. indicarà ¡ratuí
tament, baix sobre tancat i sen.e cap indicació 0:-

Consulteu_no. una voltal te~r, ~o:~~:,:teueo:r~c o:.::t :~o;:::d::1 _ No perdeu el 
tem.p., Cada minut é. or per la vo.tra salut! _ Veniu a l'In.titut, o eacriviu avui mateix --

S'ha publicat la formosa novel'la senti
mental 

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

a~tllJ~ ___ , _______ ¡ 

i 
i 

I 
I 

I 

I 

I 



-Creu-me: jo ¡ en Uuís serem molt feliço.; té un cor molt 1(1'1UI. 

-I què penses fer-ne, d'un cor? 
-Dona., això .c)n manere. fines de parlar ... 
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