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L-A. TUI:ES 

Tenim el guat de preaenb.r al. nOltres amables llegidora el nou model d'escalfa-pansel de l'a
mo. Amb moliu d'aquesta millor., sembla que l'amo pen .. rebaixar el &Ou d'en Rufasta i que l'Ar
gel.cuer ha pre.entat la dimiuió en tennes molt tivanb. En canvi, I. Laura Bnatet ha promès fer 
acte de pretència totes lea tardes a la redacció per esc:alfar-Ie una miqueta. 
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Las campañas da LA RETAGUARDI' 
POR EL ABARATA. 

MIENTQ DE LAS 
SU8SISTENCIAS 
NOlotrOI, que tenemOI 

mi, lectores que "El Pro
,reso" y pelamOI en la 
opinión, vamOI I empren_ 
det una campaña pro abl. 
utamiento de la. lub,il_ 
tendas, porque lo que pa_ 
Ia el mil ¡rande que 
Luen,o de ch.qu~ y que 
Febrer Sei.tapol haeien
do dilcurSOI. 
. l D6nde eatAn aquellos 
tiempoa relicea en que por 
leia rules ¡bas a una hon
da )' te daban escudilla. 
carne de oUa. un entran
te, vino, pa.. )' rillones. 
calt )' un ci,aI6n? Ho)'. 
todo elO te cunta por lo 
menOI un nabo. Y no el< 
que nosotrol aeamol ell:i. 
,entel y queramos que 

nOI den cada dia hilitn. 
tajo redondo )' ore;as .Ie 
puerco. No. Pero creemOI 
que ha)' que lIamar I. 
atend6n de 101 Podere. 
públicos para Gue Il' pue
da corner un poco aco
modo. 

Ahora milmo, es el_ 
candalolO lo que ocurre 
con la mojama. La venden 
a lei. o .iete pesetaa llito 
)'. ~s.abti. cuinto cuesta? 
Un par de realea. Y sino, 
haced la prueba. Compr'i • 
un cintaro de Vilafranca. 
lo lIen!i. de a .. ua de la 
fuente de la Budallera. o. 
lo aboc$,is encima )'. I mo. 
ja mbl ¿Qué deds? ¿Que 
e. malo? I Puel, penaad 
otro de mejort I VOMtro. 
II que rli, que cuando le 
habéi. visto el detrh de
di que es hembra! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LOSPROXIMOS CAR- mayor circulad6n, le dil-

NAVALES fruarin de periodistal. 

Se .. ún no. ha dicho 
Carvajal, del "GrUico". 
que en elO de I .. nota. de 
sociedad e. un piua. este 
al'lo veremOI "IIisfrace. 
mu)' ori,inalet en la rúa. 

Ba .. eda iri de burilla; 
Alejandro Lerrou](, de 
Patum; CarlitOI Gardel, 
de Iliiio prodi .. io; Junoy, 
de capricho de la. damaa; 
la. nifl.a. de la mami. de 
beb!., con biber61l y to
do; MarsiUach, de traca 
chicoa; Cullaré. de in¡el 
volador; Llibre, de PoUo 
Tej.da; la Chelito, de 
Flor de Ull dIa; Aldu, de 
hombre ICrio; God6, de 
Uni6n de Pompa. FUrte
brel; Sol! dc 80jo, de 
perlOnalidad, )' variol 
querido. compallero. que 
ocupall importantel car. 
IOl en I .. redacciollel de 
lo. rotativoa localel de 

................... 
GRAN INVEN(I'O 

El conocido fabricante 
de a¡-ujerOI de elcopeta 
leñor Capnou. ha inven_ 
tado un arma que el a la 
vez navaja y cuchillo. lA 
ha patentado con el nom_ 
bre de Arma Frodita por_ 
que el macho )' hembra, 
)' ha hecho bien, porque 
)'a el ubido que e.tol ins
trumentos son p'atenta
dOI. 

•••••••••••••••••• 
BUEN NEGOCIO 

Pr6l1imamente ae abri
ri en Barcelona Ull e.ta
blecimiento propiedad de 
la conocida firma "Pany y 
Clau. S. en C.". Que le de
dicar' a ellpender bra .. ue
rOl e.pedale. para co-

merciantca quebradol Y I Canalitas. Si dan un lunch 
cable. par. luapender pa- Y reparten habano., aU' 
'0I. Crcemol que harin est.remos el dra de la 
mb ne¡ocio que el Bar inauluraci6n. 
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Barcelona, 28 de gener de 1926 

Mé, clar ••• 

e OPIAT d"'El Dil uvio" de fa POCI d ics. pa rlant 
del crim del carrer del Bruc: 

"$egún parecc:. se ha justi ficado que se hall a
.. en unol trapos luciol de .angre en casa de la de
tenida, porque élla, hace poco. dial, habia pala
d a por ele estada que acostumbran a pasar las mll
jerel todol IOl meses ... " 

Oh, A ldazl Con tinuel e.sent inconmensuraLleI 

S J no~lt.re. rÓ .. im mala gent. aqueata frase la 
~enJanem. a l'elquena d'un senyor polític-fi

nancler que t e I", mania de fer dilCuraoa i que par
Ia tan malament, que lIe li pot atribuir qua lsevol 
d.ilbara t: Però, 10m més jUltos que una cadira de 
cinema I ens guardarem de fer-ho, com de dir que 
no ena agraden els fona de "La Vanguardia", 

Erem al Foment del Treball Nacional, a con
aultarun llibre de I,. b ib lioteca. No gaire lluny, 

dOI senyou. que. aens dubte. pertanyen a r"aria
tocrac.ia del estampado". parlaven dels projectes 
fi n l'lncic rl que tan rebombori han armat enlr~ ci 
comerç. la indú"ria i lel Tres ClsMe. de Vaj)or. 

-"Desengiulcle, .c ilort Riudom-deia l'un-. 
S i eltol proyectas Ie hubic!lcn encaminada de Olra 
manera, el Gobierno se hubiese "capturado" la, 
simpatíal de todas las clases pudiente ...... 

Més que: re •. la recoll im perquè en Maynar ho 
publiqui demà. a lel "COsal del olro jueves". 

Le. coses en el seu punt 

AL "Círcol Arlíetic", diumenge passat, hi havia 
ball amb Izigans, Ie:, pastel i arrambamenta 

consegüent. Tot p legat. quatre pesletes. 
Un senyor. que (a molt. anys és soci d'a.quella 

casa, per moltes raoni històriques contemplava 
una noia que. en dansar, enlenyava les cames fins 
al genoll i deixava en treveure un panorama que. 
riguint-Ie de la sortida de la lluna. 

-"Cuidado", senyor F .. xl - va dir-li un com
pany -, No faci pagar a la seva senyora les con
seqüènciel d'aitals visioni, aquelta nit! 

Lïnterpel-Ial, que jll. fa temps que va passar, 
segons pròpia confeuió, a la reserva absoluta, va 
posar-se a nure. 

-No tingui por, noI Noaaltrel fa ja tres any. 
que no enl hem donat altra cOla que el bon dia l 

-El a d: "Ie ... "narlmjal" ~ - insistí el pre
guntador. 

-Ex:.ctament! Ei I almenys, jo .. Ara, la me
Va dona. no sabria dir. li ... 



<. - I.A TUIES 
U ........ _ 

S ENTJT l'altre mati. a una auloritat barcelonina, 
I no de lel menys importants. 

"Lo. fabricantel de naranja •... " 
Repetim. amb el perlOnBtge de "La Verbena 

de la P.loma": "Hoy Iu cienci ••• delantan ... ,. 
Perquè é. el comble. fabricar taronge.' Ja te 

n'ha ..... bentat la Junta de Proveïments} 

Un p"-enl enèrgic 

F A pOCI dies. en una societat de batriad.. elta· 

ven jUllant uns quantl IOci. al democràtic "bu
rro". Tallava el president i algunl company. van 
començar a fer-li brometa. 

Però l'home. que el veu que no està perquè no 
re.pectin el lleU càrrec. el. n'hi va contestar una 
de erespa. Va lleguir I. broma fini que, ja em
pipat. r«ollí les cartes i, posant-se en peu, digué: 

--&nyors. l'aixeca el "burro" I 
La rialla va éuer de le. que fan època. 

L'hortolà de Sant Boi 

UN MAL AMIc 

V 
Aie trohar a la Rambla, passejant·1e tot 
sol, amb un aire d'avorriment profund, a 
en Ci.co. 

--On va&, sol com una mona) - li vaig pre· 
guntar -, On ha. deixat l'Antonet) 

-L'Antonet) - va contestar·me, mirant-me 
de través -. Es un pocavergonya I 

--Què diu.. ara) 
---El que lents! 
La meva sorpresa va éuer extraordinària. jo 

no cm podia imaginar que en Ciseo i l'Antonct 
pogue .. in arribar a barallar-ac. Feia quinze any. 
que es coneixien i mai no .ortia l'un lenle l'al
tre. Ple de curiositat. vaig preguntar a en Cisco: 

-Però, què u. ha pa ... t) 
-Que l'Antonet é. un porc i un indecent. Ve't· 

ho ací. 

-Ah, dolent! Que no ho .. p que sóc cuada 7 
-Vol creure que mai m'he fixat en aquests de-

tall. IeIUe importància? 

-A veure, home. '" veure .... Explica't ... Da 
veRades hi ha algun malenté., o s'hi ha ficat al¡Ú 
entremig ... Conta-m'ho ... 

-Ara t'ho e1plicaré. i deaprés em dirà. ai tinc 
o no tinc raó. 

El Cisco va encendre un cigarret, sense recor
dar·ae de convidar·me i començà a explicar: 

-Tu ja sapa que amb l'Antonet en. unia una 
amistat de german •. jo no aortia senae ell, ni eU 
lenae mi... j o no tenia cap accret per ell, i em 
pensava que ell per mi tampoc. Així vivia jo. 
alegre i confiat, quan un dia m'assabento d'una 
cala terrible: la meva dona me la fregia amb 
l'AMonetl 

-Recristina I 
-Tal com ho senta. jo, de primer, ela volia 

matar a tots do •. A ella li volia treure lel tripes 
i penjar-Iea al balcó, com li fos felta major i po
aê. sortija. A ell, dubtava ai fer-lo a bocina o 
aplicar-li aquell tractament que el canonge Ful
bert va emprar amb tant d'èxit amb el pobre Abe
lard ... 

-M'agrada, .. Està. bé d·hi.tòria ... 
-No interrompi, i escolta. Vaig anar rumiant 

i vaig pensar que si la meva dona me la fregia. 
é. que era una Ilrandíllllima meuca i que no me
reixia altra calB que el méa gran del. desprecia.,. 

-Eta un home magnànim! 
-Sóc així. Què vola fer-hi. Tinc una retirada 

a l'oncle, Déu l'hagi ben perdonat. Em ve d. fa-



mília." "Meno". Quant a l'Antonet, vaig creure 
que aque. abús de confiança mereixia una lIiço· 
neta, l, després de ben preparat el parany, vaig 
comparèixer a cua a una hora impensada i, jus. 
ta la fusta! els vaig atrapar a tota dos inhaganti", 
-I què vas fer? 
-Dir.1i a la meva dona que la seva inquali· 

ficable manera dc procedir em revoltava l'estò· 
mac de tal manera que em (eia fbtig eacupir.1i a la 
cara. Quant a l'Antoni, li vaig fer compendrc quc 
allò no es feia amb un amic íntim. que era un 
a~ús ,de confiança que no tenia perdó,.. El 
XiCOt, que és un hipòcrita, se'm va agenollar als 
meus peus. dient que fes d'ell el que vulgués". I 
aquí va acabar, de moment tot lo esdevingut, i no 
l'he vist més, 

Jo esperava que el Ciaco m'acabés d'cxplicar 
el finAl amb el seu amic, però, en veure que no 
deia res més. em vaig veure obligAt a preguntar.li, 

-Bé, i què més) 
-Encara vol. més) Et semblA que no és tenir 

harra? El perdono i no és per venir cap més nit 

- V ouJtre. haurieu de demanar una subvenció 
• l'Ajuntament, en calitat de calorífera ambulanb, 

I.A TL'l1lS - 6 

al cafè A (er la manilla amb mi, una manilla que 
fèiem des del. temps de la ¡uerra ruso·japoneaa) 
Tu creus que hi ha dret a deiXAr sol a un amic 
com jo, avorrit com una ostra fent solitaris) Rea. 
és un indecent i un pocavergonya, ja t'ho he ditl 

B,Orr&n.&'o 

TASCA DEUCADA 

AL carrer de Girona hi ha un magatzem de 
vetes i fil. d'on s'allOrteixen quasi totes 
les modiMes d'aquells barris, Això vol dir 

que el. dependent. tenen oca.ió de fer molta 
barrila amb les aprenentetcs que van a cercar cin· 
tes. fil. i puntes per lluu mestre .. es respectives. 

L'altra nit, eren ja les set i havien haixat la 
porta, quan va entrar una noieta a comprar dues 
o tres coses, L'amo ja era fora i quedava tan sol. 
un dependent que va servir de seguida a Ja xico
teta, La va servir molt bé, Quasi bé m'atreviria 
a dir.vos que la va servir de parroquià, Quan 
va anar-se' n, eren ja quarts de vuit, 

Donà en aque.tes la coincidència que l'amo 
.'hagués deacuidat unes factures al despatx, i, com 
que tenia una altra clau, quan se'n va adonar, tor· 
nà cap a la botiga i trobà el dependent que e.ta
va tancant, 

-Comi - li va dir -, Ara plegucs? 
~i, acnyor, 
-Per què) 
-Perquè a darrera hora ha vingut una noia 

a comprar Valenciennes i m'ha entretingut, 
-Però, tanta estona ha. estat per despat

xar-Ja? 
-Es que després ha demanat dues o tres co

se. més. i quan ja se n'anava, li he hagut de po
sar la punta dintre, perquè ens l'havíem descuidat. 

K. Breta 

UN MAL PAS 

E STAVA jo al cafè, llegint el número ex
traordinari que "El ProgrelO" ha dedicat 
a don Lacandro (la qual cosa vol dir que 

no tenia res que fer) quan vaig veure venir a en 
Clot, que feia d'allò més mala cara i anava coix, 

-Gràcies a Déu que et veig I-vaig dir-li-. 
Què és de Ja teva vida) 

-Mira. molt malamentl 
-Què ten., 
-He rebut del carpó, ja t'ho dirél 
Això, en Clot ho va dir amb un to tan tràgic, 

que quasi em va esverar, 
-I qui és que t'ha fet aquest regalet) - li 

vaig preguntar. 
-La Irene I 
-Rediablesl-vaig fer ;0-. La Irene) Aque-

lla mosqueta morta) 
-Aquella mateixa I 



LA Tt'IES 

Vaig reflexionar un moment. La Irene que quan 
li cercaven el COI semblava que mai no hagués 
trencat cap plat ni cap ollal 
-I tan que n'"tave. tu d'cllal - vaig dir a 

en Clot. 
--Ohl - em contestà aquest amb to de pro

fund. tri.Cela -, Encara n' elticl 
-Encara;' 
-Encara I El metge m'ha dit que n'eltic fini 

a lel dental 
Van BoU. 

SEMPRE S'EXAGERA 

L A Lola, taquillera de cinema, va fugir de 
Cl\18. seva. }a cItava cansada de menjar 
mongete.. de no poder-se comprar aaba

te. I d'haver de gastar pòlvors d'aTroç de poc 
preu. Per més volte. que sa mare va donar per 
trobar-la. no pogué e.briosr on l'havia amagat. 
Nomé. po¡:ué .. bel. i, això al cap de trel mesos, 
que l'havien vi.ta amb un vell que segurament era 
el "pagano", 

Però adreça ni orientaci6, cap. La pobra vella 
va anar a veure divene. amigues seves. va de
nunciar l'esdevingut al Jutjat, perquè la Lola era 
menor d'edat. Res. Fins va anar a fer-te tirar 
les cartes per una lomnàmbula, amb el mateix re
IUhat negatiu. 

Heu's aci que un diumenge al matí, qUIm ja 
perdudes (oles les elperances de tornar-la a veu
re, la pobra dona se n'anava cap al Ninot, on te
nia una coneguda a qui volia explicar tota la tri
fulc:\, quasi va topar de nassos amb la teva filla. 

Que canviada estava, Ja grandíssima barjaula r 
Anava coberta d'anells, d'agulles, de pells i de 
robel d'allò més bonel i fins semblava estar més 
grassa i més maca, 

La mare de la Lola era pobra. "però honrada". 
que deien cnaque\l drama de l'''Apolo''. Quan 
la va veure, en lloc d·abraçar-la. com haurien fet 
altrCl doncl alegres i confiades. la contemplà amb 
desprcci i n'hi digué de tot. colOri. 

-Desvergonyida I Filla sense entranyes' Deixar 
la nostra llar honrada per entregar-te al vici' Mala 
noial Que et penses quc no ho sé ton 

-Bt:' Què és el que sap vostè"> - interrogà 
la noi" que es veu que li amb Ja nova vida hA
via perdut alguna cosa, en canvi havia guanyat 
aplom -. Què .. p. de mi"> Facïm el favorl 

-Que t'han posat un pisi Que vius amb un 
vellot de vuitanta anYil 

-Bé, mama. bél - va dir llavors la noia -. 
No exageri. dona, no exageri! 

-Què voli dir"> Encara gosaràs negar"> 
-Naturalment I El meu "fulano" només té cin-

J~:;;t ~Qu:n::, ~e=ltq~:n .:nd:f:!~a~fj;~u::~ 
acontentar-me amb un vellot"> 

K. Breta 

-Confeui que el seu marit no "estima prou, 
Esperança. 

-Què li diré? V é de tan poca COM!.. 

~o DEL ':~~El!TIIC 

E L senyor Grllu. magatzemista de robes. es 
trobavlI molt malament. Va cridar l'apre
nent i li va dir: 

-Noil Aquí tens una pela i ves a la farmàcia 
que et donín una purga I Porta-me-la de pressa. 
que cm trobo molt fumut. 

El xicot sc'n va cap a la farmàcia i li diu a 
l'amo: 

-Vol fer el favor de donar-me una purga) 
-Si. noi. Espera't una mica que te la prepa-

raré. 
AI cap d'un moment. el farmacèutic. que s'ha

via amagat dintre el laboratori. lurt amb un got 
de cafè calent. 

-Quin fred. eh, noi) 
-Una mica ... 

-Voli beure un xic de cafè) Això escalfa el 
co .... 

El xicot el va empall8.r el cafè quasi d'una 
a:1opada. 

-Què. ha anat bé) 
--$i. senyor. moltes mercè., 
-Doncs ara. ja te'n pota anar - féu el far-

macèutic, ricnt -, Ara les purgues les servim 
dintre el cafè i així IÓn de més bon pendre ... 
Quina bona idea, eh) 

El pobre xicot encara té mal de ventre, 

S. O. Mi_ 



LA C,OTA DE MALLES 

Franç.: Stgle XIV 

QI li , •. I.nt i gl!lJti~ cav.ller del Rosselló. discret. 
subtil I molt Ilhcion.t • vj't,es ; caceres, I.s 

d',vl!ntures d'.mor d'un sol dia, o d'un" sola nit, es 
v. decidir per fi • ben ordemtr la seva vida i ctrcil el 
repòs i la tranquil.litllt en els dolços braços d'una for. 
mos. i innocenl. d.misel-/a. MISsa innocenta, pot
ser. Tot s'ho prenia pel bon cost.t i ben sovint el seu 
espòs hagué de ttmer que tanta innocència convertis 
la seva test. en I. d'un cerf. 

Ell I. cuidllV. Com un. Rar d'invern.c/e. I. mim.
Vil com uml nineta. i ella, Imgelic.1 i c.ndoros., feia 
tot, tot el que ell l/ dem.nilv" 

"Ara posa't l4Í.; .. ilra posa't 'l.lJ ... ra d'liquest. m.
nera; ara d'.quut •• Itra: .r • • ir.'t. lira ligenol/.t .. " 

r ell. el POSilV. i.i i ,ixlJ, s' •• enol/.vil ; fe;iI tot, tot 
el que el .feu m.ridet vol; •. Era tiln dolç, per lla, tot 
el que ell li dem.nav.1 

Lliberti com u. el cav.ller, h.vili j. provat els jocs 
d'amor, de totes les menes j maneres. Un dia tingué 
un. bell. pens.da: fer vestir. I. seva esposa còta de 
mall. per practicar el més plaent dels deures conju
g.ls. 

-1 per Què em /6u vestir llixí, senyor? _ li dem.nil 
ella lli primera veg.da, mentre ell, els ulls com dos 
fol/ets, lilçavil la pesant. còt. i • peu dret satisfeia els 
Stus lúbrics instints. 

-Ah. senyora! Cal estar ben armat en entr.r en un 
combat - respongué ell rtueguint amb delíe/li les es
Climes de I. pes.nt. CÒta. 

No u. btm bé .quest. I. raó; més .vi.t aquest •• 1_ 
tra: ell, Un .ic I.stadot pels .busos, sentia decrèixer 
sensiblement les seves e~rlies i com que ella sempre 
e~tilV. iI pU'!t de "torne'm-hi" el bon CllValler ¡dei 
l/q~estil estrilt"ema • fi de què /, seVl/ c.ndoros, i 
e·'II!'n! e.fpO.f1 no 11 recordés tan sovint que eren m'_ 
Tlt I mol/, 

Può el/l/ tenia endl/Trerides moltes pilgines del 11ibre 
de l'l/mor I l/mb CÒtl/ de m.11a o sOtl lloses d',cer, pre
senll/v, c'~l/ di. comb.t al StU decrèpit marit, Trobl/. 
va tan englny6s el joc de Il/ bistil/ de dues esquenes! 
Oh, i l'l/I~re joc, el de I. fera re dos cçs, un dl/lt i 
raltre bwx, que li h.vi. ensenyat tl seu ml/rit?". 1, 
enCl/f', el del cavall i el CIIv.lIu sobre Il/ grop.? .. I el 
de I. nena dolenta que demana perd6? ... 1 el de trucar III 
picaportes?, 

Er. tan enjOIaul/dl/ ; t.n innocentl/, pobretlil 

Però els jocs s'acabaren tot d'una, El prlncep j se· 
nyor de l'encontradli cridl/vl/ • combat. tots tls seus 
caVI/llers. I el nostre gentIl i endiutrlit a:mador, hl/guf: 
de pllrtir amb ITlm desconsol per pITt de resposl/. 

En partir ell, qued. sola Il/ nostra dl/m.: sola, tristl/ 
i eslll/nluid., t.lment com un /1ir; en mig d'un estany. 

Plor. i sospir. molt els primers dies. Sol. entre els 
seus servents, enyor. molt els iacs Illf.ntivols del seu 
espòs 

Mes, entre els servidors, hi hllVi. un jove i çap./. 
miny6. que etil ros j bell com un camp de b/l/t ml/
dur, Tenil/ una veu totl/ endormidora i canta ... Ulles 
Cl/nçons que semblaven bresques de tan dolces. EUl/, 
des del finestral, l'escolt~va embad.lid, i d$ ulls se 
li enterbolien i les cui.u se li posaven tivantes com 
/1;vl/n'$ d'unl/ •• llIrl/ • conttl/vent. 

Un di" es trob.ren sols. Es miraren, l, n.tur"lment, 
es quedaren palpll;'ntl/ts com dos estaquirots. 

-Puja l/quest vllspre a la meVl/ cl/mb!a - murmuri 
tll" enceu com una llor c.mpl!Toll/. 

I tll va pujar, 
L. jove esposa l'esperliv/J a peu dret, revestida So· 

lemnia/ment de lli ptunta còta de m.lles. 
-Senyora, perdoneu - insinuil tot confòs el ser· 

vent - com que v6s m'hlivieu dit... jo em penSl/Vl/ ... , . 
Ella baixant la vist. j l'Ienl/ d'unti ver,onya sensua

Iíssimli: 
-Per .i.ò m'he posat la còt". Entra. 
Quan el jove servidor oí de 1Iliv;S de la d.". que 

sj s'havia vestit d'.quell. mancra era per tal de JUKl/r 
una estonetl/ l/Is jocs de l'amor, esclafi en un.a Irossa 
rialllida, 

-lo, sllnyora. - digué - us ensenyllTi la beJJa m.
nera com ho fem els cri/us que no podem dispOSlr dI! 
cot. de malla, Som tan pobrets! ... 

Lentament, amb lentitut de "gourml/nt", li tr.,ui I. 
pllunt. vestimenta i quan l, tingui nua com un .nge. 
let buf.dor, demostr. al',rdent. mestresSl/ I. bella fl/i
só com ilIs pobres cril/u jUluen • l'.mor, 

I t.n .radada ell de.ui quedar ella, que, dia; nit 
li fe;l/ repetir I. delicios, lIiç6. 

Entre tocs de clllrins i cants de v;ctòrili, torn. l'es
pòs, l/mb prou reCl/nça de respOSl/, per cert. 
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L. nit d~1 t.tOln, flnceses les •• ltes pel bon vi ; 
els meni.,s ,.borosos, li dilU~ ell, _ c.u d'orella. 

-Tinc una fam, senyf/U, de repend/e els nost res 
jocs! 

I lell mans trèmo/es, pMp.r(~n les .Inques c.rnoses, 
els piu }ellu,adinos. 

-Aneu a 1If1stn I. cc)(. de malles, dolçll .imial 
-Senyor - C.lnI. ell • .1mb ¡" veu .plI,.da, els ulb 

mi, closos. 1. test. reco/~ad. en l'esp.tI1. drl m.rit
per què no ju,uem a rlmor com els criau' 

-Com els cri.ts! - v. fer ell tot esverlt _. Vós 
sabeu com hi ¡u,uen els cri.tsi' 

-Si, mireu, ,.ài m.teix. 
I .lçà tan ,nciosament 11 t.ldill. que t.lment sem· 

bl.". una c.mpànuJ. ,lof/JC.d. pel ventijol 
- 1 com ho SIIbeu vós, Que els cri.ts! 
-Ah, un1or! - contestà ell., que Un mateix J1'h. 

vi. uplwil-I.t ¡. buflnt -, Com que ells no tenen di· 
neu per compr.r còt~s d~ m.U., ~m penso, senyor, 
que ho d~uen fer .mb I. míser. c.misol. 

Els ulls d. respòs briII.,ell més que m.i, i, estre_ 
nyent enfebrosit I. cintura de la clmdorosa espos •. 
murmur. bai~·b;u'l(et. que quui no se'/ .sentia: 

-Us equivoqueu. senyor.' Sense, sense! ... Aneml ... 

LAURA BRUNET 

El dia 5 
d e febrer, sortirà el primer número de 

LA NOVELA NUEVA 
q ue dirigeix l'eKriptor 

A N GE L SA MBLANCAT 
publicant la teva novel-Ia 

la redenc:lén del peeado 
64 plane. 30 cèntim' 

Magnífica prelentaci6 - Portada a tot color 

COSES DEL "RITZ" 

L 'altre diumenge. no sabent què fer, servidor 
e. va fer planxar la corbata i se'n va anar 
al "Ritz" a veure arrambar les nenel bé 

de la no.tra Barcelona. 
Em vaig aaaeure a davant d'una petita taule

ta. vaig demanar un conyac - jo no e.tic per 
pute., ni per tel, ni per orgue. - i em vaig dis
po .. r a avorrir-me, 

A prop meu hi havien d ue. damisel-Ies con
versant. Eren boniques i, malgrat la temperatu ra, 
anaven molt Ileugere. de roba. 

-Te 101. pren.~ - preguntava l'una. 
--Si. noia. El metge m'ha prohibit la llet per-

què em diu que no em va bé a l cos. I creu que 
això de te. te i te Benle llet. no m'acaba de re.ul-
tar. 

Bur Leu. 

LA PORTERA DILIGENT 

E L lenyor Roscall é. vidu i té dOI criatures, 
un nen de .i. any. i una nena de vuit. Són 
molt bufons i d'allò mél quietets. tant, que 

I·e.tan tot el di. a casa i e l seu pare se'n pot 
anar tranquil·lament a treballar a l delpatx sen
se por de què facin cap di.barat. 

Mengen a ca .. d'una germana del senyor ROl

call, de manera que quan aquelt lurt del delpatx, 
se'n va a recullir la canalla i cap a cercar el di
nM o e l .opar falta gent. 

,-I li va bé aquelt li.tema) - varen pregun
tar-li l'altre dia. 
~olt bé. Miri, la porlera de cala meva és 

molt lervicial. Arribo de treballar, li dono la 
clau perquè su rtin ell nenl i me'11 fa baixar de 
le~uida... Van Tre.ca 

--Jo no .é com hi ha gent que el queixa de 
fred, corrent com corren tan bones peUs. 



UNA CAIGUDA DOLENTA 

Q
UAN pel barri es va saber que en Ramon. el 
aercno, havia peKftl la seva dona ¡nfraganti 
amb un manyà de màqumes. les doncs, prin

cipalment. van tenir tema per la seva xafarderia 
durant almenys quinze die.. 

A ell l'adroguer, a la vaqueria. a la carnisseria. 
a la taverna, no e. parlava de TCS més. 

La carni.sera, que cm una dona de molt bons 
scntimenh, cra l'única que defensava la culpable. 

-Ja veureu, noies - el, hi deia -, Déu en. 
guar'd, d'un ja eltà fetl E. clar que això no cstà bé, 
però ell, ell lloc d'armar l'escàndol que va moure, 
.ho havia d'haver caltat i tenir un xic de com
pUllió amb la .eva dona. per aquella caiguda ... 

-Bé, bé -- va interrompre una dona -, E. 
que CI tracta d'una caiguda .eriosa! 

-I tan seriosa I - Afegí la minyona de l'apote
cari que estava elperant que li donessin mitja~. 

LA roIES. - 9 

ra de palpíl -. Mireu li él seriOIa que la dona él 
Ja que cau i a qui li lurt el bony és al maritl 

B.Ommgo 
;"'lII;"'i 

OH, LES DONES I 

E L ~enyot Vinyals està desesperat del st. 
lill gran, que sé una. veritable calamita:.. 
Les dones el tenen mig torrat i fa. per 

elles cada disbarat que el seu pare no es fereix 
per miracle. 

--Crei'ui que jo no sé com lortir-ne-m' expli
ca.va. el bon scnyor-. Li he fet totes les refle
xions, li he po~at tots els exemples ... l res. Oh l 
J encara dissimula. L'altre dia m'afirmava amb 
tota la serietat que ja n'esta.va fins al cap d'a
munt de lel dones. "Menys mal, vaig pensar 
jo. si un dia em dius també que n'eltà fin!!! al 
cap d'ava.IL." 

D'ON SURTEN 
LES CRIATURES 

Krisp' Di.et 

L
'altre dia, n ca la senyora An

tonieta, dama recatada i ene
miga acèrrima dels cabell. a 

In. "garc;one", de le. faldilles curtes 
i del. te. dançants, es parlava, com 
s'acostuma sempre en aquella caaa, 

de lo desvergonyida que és la cana
lla d'avui en dia. 

-Creguin - afirmava la senyo
ra Antonieta - que jo no sé pa. 
com el. pares consenten que ell 
seus fill, pugin d'aquesta manera, 
Sobretot, les noies actual •• encara 
no són dones, ja ho aaben tot. Ai. 
Déu meul Que diferent és això dels 
meu. temps I 

-Ja té raó, ja - va respondre 
una dama que estava de visita. 

-Hi ha noietes de deu anys que 
aaben més coses que certes calades, 
Molte. d'elle. no ignoren ni d'on 
.urlen les criatures. 

LlavorI, la dama que havia en
raonat abans cregué arribat el mo
ment de pendre de nou la paraula 
i digué: 

-El senyor marquèl ens convida a .opar amb 
ell, Trini, 

-Si, miri, .urten d'un lloc on no 
poden apendre res de bo. 

-Ja sé què menjarem: truites, Roack Quitlla 
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UN PACTE ESGUERRAT 

EN Sòmines havia d'ésser executat l'endemà 
a les .is en punt del mati. 

Un dia va perdre el món de vista i va 
convertir la sogra en carn de pilota, 

La llei és la llei, i havia de complir-se, 
Però en Sòmines, amb tot i que tenia la pell 

en remull, va sopar com un príncep, va fumar-se 
un "Romeu", prenguè cafè i conyac i va dormir 
tota la nit com un home. 

A les quatre del matí, el cridaren, però, .'hi 
tombà un xiquet mé., 

A una quart de cinc no el deixaren dormir més 
i l'home s'alçà tranquil-lament, es va fer la toa
leta, demanà un bol de cafè amb llet i tot andra
pant, començà a riure per .ota el nas. 

El. de la "Sang", les autoritats, el confessor i 
tots el. que el contemplaven, no sabien avenir-se 
de la serenitat d'en Sòmines, 

-Eecolteu, bon home - féu el confessor apro
pant-s'hi - caldria que us pose .. iu bé amb Déu 
aban. de ... de". 

En Sòmines. l'apartà afectuós, donant-li un co
pet a l'espatlla, i continuà rient per sota el nas i 
fregant-.e les mans lU)"ib fruició. 

Els que aMÍ~tien a l'acte, es miraren entri.tits, 
com volent dir: "Pobret I S'ha tornat boigl" 

Tocaren les .is, i la fúnebre comitiva es po.à 
en manta. En Sòmines anava davant de tota. amb 
~:.~an. a la butxaca I xiulant el "Vals de las 

Quan s'encarà amb el botxí, li donà un cop de 
mà a la panxa i li digué a cau d'orella, com fent-li 
una confidènda. 

-No .é pas què hi veusl 
L'altre es va quedar esmaperdut i atabalat, pe

rò assegué a en Sòmine., tot brandant el cap amb 

llà~:~. ja el tingué ben amarrat, en SQmines féu 
.enyals amb el cap perquè el botxí se li apropés, 

Escolta - li digué quan el tingué ben a prop-
has perdut el tempsl 

-De debò} 
-Si, home, si, no siguis pallús I 
-No t'entenc, noil 
-Es clar. beneit I Que no veus que tinc la vi-

da "auegurada", ximplel 
El botxi se'l quedà mirant un moment i després. 

agafant la manivel-Ia, digué al pobre Sòmine.: 
-Vares badar, noi, en contractar el segur de 

vida ... 
-I això} 
-Sí, home: et devien fer el de r"altra"I ... Fi-

xa't ... 
I donà volta tranquil· lament. En SQmine. en

cara pogué sentir una veu que li deia: 
-Ho veus, banau, com era l'altra} 

Montijo 

HOM NO ES POT PRECIPITAR 

EL tenyor Clarós .es feia construir una torre
ta a Vallcarca I estava d'allò mia enfadat 
amb el contractista perquè li llemblava que 

no feia treballar prou els obrers. Havien tingut ja 
algunes diecuuions i un matí, decidit a acabar· les 
i a demo.trar que tenia raó, el senyor Clarós .e' n 
va anar cap a la finca. 

Justa la fustal Davant mateix de l'escala, un 
obrer s'estava tan tranquil, fent el cigar. 

-Eecolteu, me.trel - digué indignat el llenyor 
Claró. -. Ací no volem ganduls. Amb això, ja 
e.teu plegant, Som dijous, no) Van quatre dies 
de la .etmana, a deu pe.setes. són vuit duros. Te
niu, i avall, que fa baixada' 

L'obrer no va dir una paraula. S'embutxacà les 
pele •. pegà una xuclada al cigarret i se'n anà tran
quil ament. 

Moments després, lortia un aprenent de robra 
que es posà a mirar en totel direcc.ions. 

-Què bUlque. tu per aqui} - li digué el 1Ie

nyor Claró. tot empipat. 
--Oh, res, un obrer que hi havia aquí elperant

se per .i li podiem donar feina i veig que lIe n'ha 
anat. 

El senyor Claró .. de la moesegada que es va 
donar, es va mi g partir la llengua. 

Fi Blada 

-Ja estic cansada de tan rentar. Em sembla 
que lo millor és creure al senyom i començar a 
fregar. 
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EL VELL CORRIDO 

T El:ln nom celestial i ea pasSI. totes lel tar
des a r"Ed~n", al "Folies" o al "Royal". 
Les nits les palla. caseta, perquè és home 

que ea cuida i vol viure molt. anys. Passa ja del. 
cinquanta, i, en apariència eul ben conllervat. 

Diem en apariència, perquè leions una noia molt 
xafardera en. ha contat, aquest bon senyor cità ja 
baltant ,lItadot i per fer l'amor aua ml:! que en 
Rodrl¡uez Codoll per fer un "fondo". Perb ell, 
per _¡xb, continúa a¡uantant el tipus, ja que, pel que 
tI veu, no pot _¡uantar ja res mho 

-Sembla mentida I - deia l'altre dia un habituat 
del "Foliu" -. Tan vell i encara va sempre cor
rent darrera le. dontl ! 

-Si - va re.pondre al¡ú que el coneixia molt 
bé -. Corre, perb no hi arriba I 

El cabrIt Audaç 

••• 
~ CONQUISTA D'EN RAMON 

E N ~m6n no se'n sabia avenir. Trobar una 
XICota pel carrer a les quatre, tirar-li a Ie! 
quatre i minuts unes floretes, dur-la al cine 

a quarts de cinq i gaudir-la a les set en una 
cambra d~:I "Xalet". no em negaran que és anar 
depr~ssa 1 que ni Don Joan, si trobés un autor 
a!r7vlt que el fés reviure per tercera vegada, s'atre
vlrla a batre u~ record com aquest... 

Doncs, espenn. que això no acabava aquí. [.o 

més interc!lsant, en Ramon rn s~ho creia quan ella 
li assegurava, però a l'hora de la veritat, va re
sultar una cosa més certa que la puja de carn de 
vedella. La noia era verge. verge autèntica, indis
cutible i inconfonible ... 

I tinguin en compte que en Ramon no era gua
po, ni eHegant, ni simpà.tic. ni jove . .Això si, quan. 
al cap d'un quart volgué reincidir, ella li va res
pondre en to sec que no, que havia caigut per de
bilitat. però que no hi tornaria més, i tots els 
pregs dd xicot foren inútils. 

En Ramon era molt amic meu, i, a més. un xic 
orgullós. Dit això, ja compendran els lJegidors 
que aquell mateix vespre, jo estava enterat de 
la seva aventura, 

No coneixia d'ella ni el domicili ni el nom. 
Però m'explicà tan detalladament tots els seus 
pels i senya1s que, mig any després, un vespre 
que jo era a ¡'''Iris'', els meus ulls es fixaren en 
una noia que acabava d'entrar, el tipa de la Qual 
corresponia exactament al que en Ramon m'ha
via. descrit. 

Excuso dir-Ios'ihi si m'hi vaig abraonar com un 
lleó! 

Deu minuts més tard, ja ballavem i jo sabia 
una pila de coses irteressants d'ella. Que es deia 
Enriqueta. que ¡'havia casat amb un vell no feia 
gaire i que aquest, alguns dissabtes. manava a 
una finca que tenia a prop de Manresa, a liqui
dar comptes amb els masovers, circumstància que 
ella aprofitava per divertir-se un xic, 

Tres setmanes després, era la meva querida. 
Fou llavors que jo vaig saber per quin dur el 
meu amic havia gaudit les seves primícies . 

-Jo erahoorada. em confes!là la Enriqueta, 
però. noi, això, avui en dia, es paga molt ma
lament. Un vell. 11eig i repugnant, m'oferia CA
sar-se amb mi. Jo no em decidia. Em semblava 
que seria impossible per mi ficar-me al llit amb 
un home com aquell. Vaig trobar en Ramon pel 
carrer, em va fer quasi tan fàstic com el que vo
lia ésser el meu marit i em vaig decidir a fer 
la proba ... I el que més sento, és gue, pel mateix 
preu, podia haver debutat amb un xicot guapo 
i simpàtic com tu I... 

Marcel Terra 



UNA CONQUISTA 

Q
UAN al dupatx no tenia ,aire feina, en ROl
lend, comerciant de uca vells, le n'ana-
va al cinema. No b que li intere.se •• in ni 

la Con.tance Talmad,e, ni en Tom Mix, ni la Po
la Ne,ri. A ell nomh li interessava asleure'. al 
co.tat d'una bona femella i veure .i u mo.trava 
a •• equible. Dupré., se n'anava cap a casa, .opava 
i .e n'anava al tcatre amb la .enyora. 

Un di.ubte a la tarda, l'home va pensar que allò 
de la .etmana an,leu. era una ,ran cosa i, per 
provar .i el. convindria als dependents, va deci
dir fer ell ra ... i,. Va telefonar al de.patx pre
,untant .i hi havia rea de nou, i, com que la re.
po.t. lou ne,ativa, .e n'an1 cap .1 cinema Boh~
mia, on ... bia que abundaven Iu espectadorel 11-
dll. 

En efecte: el •• euI uU •. ja habituat. a aquelles 
co.e., delcobriren aviat, en la 10lcor de la .e,o
na fila, un "bulto" blanc que era, .ens dubte, una 
noia a qui le. pel.Hculel lervien tan soll d'entre
teniment per e.perar un company d'espectacle que 
la di.tre,uh. Va ... eure·1 i delprb de quatre pa
raules inlub.tanciats "va cedir la paraula a le. 
man .... com deia un cone,ut pro.i.ta. La cosa va 
llUIr bé i mitjl hora mb tard l'home sortia del 
cinema amb le. came. un .ic f1uixe., però molt 
satisfet. 

Arribi a casa, deman1 el IOpar i, de.prh encen
,ué un ci,ar havà. Com que no tenia Ilumin., .e·n 
va anar a encendre"! a la cuina. 

La ra.pa el va acollir amb un somrl. malici6 •. 
-El .enyoret - li va dir - .·haurl de tallar 

lea un,lu i apujar-me la mesada, up? 
En Ro.end el va quedar veient vision •. 
-Si, .enyoret, li - va continuar dient la ru

pa -, Però no t¡n,ui por, que si vostè e. porta 
bé, jo no diré pa. una paraula a la senyoreta d'allò 
d'aquClta tarda al cinema ... 

Des de llavor •• en ROllend, quan entra a una 
• ala de projecciOllI, no .·oblida mai de la llanterna 
elèctrica, cran evitadora de fracas.o .... 

Bur Leu/! 

••• 
EL PASTEL DELS REIS 

JA deuen. VO'lb. conèixer la tradici6 francesa 
del "cateau de. ro i.". que con.i.teix, com h 
de domini ptí.bhc, en un enorme pastel que e. 

la a trono., .e·n d6na un a cada membre _ això 
del membre ho diem .en.e mala intenci6. eh l -
de la familia, i com que a dintre d'aquell hi ha 
una fava, al que li toca h el rei i a ell corre.po
nen el. honora de la fe.ta. 

Aqueat any. molte. pa.tilleries de Barcelona 
han fet Plltel. del. Rei. i n'han venut una colla, 
cosa que celebrem per l'eterna pro.peritat de l'hon-

rat i dolç ,remi del aucre i de la crema, i per 
Nandu)¡ndia en ceneral. 

A casa del •• enyora BoneU, que viuen al carrer 
de Mallorca, van comprar un d·aque.t. pa.tel. i el 
van distribuir entre tota la famma i una quant. iD_ 
vitat •. 

Entre aque.t. darren ficurava una nena de ta
torze .ny., molt innocent, que el diu Llucieta. lc
norant aUò del paltel, la xamou criatura comen
çl a menjar i, de promte, lel .eve. dentetel me
nude., blanques i reculan, toparen amb una cosa 
que eUa no .'e.perava. 

-Ai, ai! - va dir. tota confo .. -. A dintre 
el meu tan hi han ficat una fava i .ra l'eltic ,lo-
pejant! 

K. P.rrÓ 

• •• 
RAMBLlSTICA 

DOS quart. de duc. del matI. Per davant del 
"Principal Palace" passen dUel noiel, 10-

bre la profelli6 de les quall no hi cap el 
mh petit dubte. Van molt pintades, porten un mo
neder enorme i unel sabates molt altel de talona. 

O deuen tenir fred o el nc,oci no marxa., per
qu~ caminen totes moixe .. lentament, com .i el
tellin avorrides de tan trotar. 

A la porta del "Lyon", de .. fiant Ics inclemèn
ciel del temps, do. home.. ci pur a la boca, en
raonen di.tretament, com .i fessin templ per anar 
a alcun lloc. 

_Fixa't - diu un d'cU. - que ensopides van 
aquelle. xiCotel. 

L'altre ICI contempla un moment, i. amb aire 
de coneixedor, conte.ta: 

-Deuen .nar mal dadel. 
K. Brio/a 

••• 
EL MARIT FREDOLIC 

S
ENTIT a la plaça de la Boqueria, entre 
duel donel c .... de. de nou: 

-Què l Com et prova el matrimoni? 
-Bél I • tu? 
-Moll bf" noia. 
-Ara .i que no deu. tenir fred al llit, dormint 

amb companyia I 
-No ho cre,uil pa.1 S6c molt fredolica i cada 

nit, en anar a dormir, nece •• ito una peça ben croi
xudl. 

Namlet 

UN QUE NO S'EQUIVOCAVA 



-Hi han nita que lempre .embla que I¡suem a 
l'ilti\L 

PEL FORAT DEL PA NY 

A l'hoatal del poble d'Ulleatret servien duel 
moces méa trapacerea i entremaliades que 
fabricadea per encàrrec. Tot ho tafanejaven, 

tot ho volien laber. inveatigaven els més petit. 
detalli de la vida dels poca viatgeu que paraven 
allí. en fi, no penaaven mél que en aaber tot el 
que es relacionava amb ela coatums del pròxim. 

Un di .. abte al matí va arribar una colla com
pOlia per dOI xicota. que semblaven riCl, puix ana
ven en un auto de propietat. i un parell de noiea 
aobre la identitl\t de lea quals no cabia el méa pe
tit dubte. Pertanyien al lofert i acreditat art que 
belluga i bellugarà mentre el món ligui món i 
mentre als Adams que vagin venint ela segueixi 
tirant aquella poma-<¡ue éa la poma de la con
cordia - que les Evea ela donen a monegar sense 
pen!Ulr en lea conseqüènciel. 

Ju~tament l'hostal no tenia mée que t rea habi
t~cion", i n'hi havien dues d'ocupades. En una 
d elle. hi havia un viatjant i a l'altra un recapta
dor de contribucion. que feia un recorregu t per 
aq,ueUa Poblea a la recerca de la gent que el dea
cUI~ava de paRar. L'hoataler ell hi va dir que, ai 
vo)¡en. el. hi POlaria doa llit. a la cambra que rea
ta .. a diaponible, COla que la colla va acceptar aen
se pouar-hi cap ob.tacle ni donar-hi cap impor
tància. 

Amb motiu d' haver_hi tanta gent. la feina de 
la cuina va éller, Com é. natural. molta méa que 
de coalum. Però lea raapea ealaven la mar d'in u i-
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gadea per la preaència d'aquellea duca parellea a 
l'hoatal i. com que a'havien de rentar molta plata., 
van quedI" que la una ea quedaria a la cuina i 
l'altra aniria a veure ai podia. xa.fardejar un xic per 
lea habitacion .. a. veure què feien aquella gent. 

Així ho feren. A penea la colla va haver sopat 
i se n' anà cap a cercar un repòa que a tothom va 
aemblar molt problemàtic. una de les noiea a' en
filà eacalea amunt i. pel forat del pany, guaitA. 

No hem dit, però creiem neceuari fer l'acla
riment, que la raapa eltava molt lluny d'éner una 
¡nnocenta. però. sea:urament, r espectacle que va 
veure li va .emblar tan curióa que, 6ense perdre 
un minut, va córrer cap a la cuina a fer la rease
nya a la .eva companya. 

-Què? - va preguntar aquesta així que I. 
va veure arribar. 

-Ho he vist lotl - respongué l'altra amb una 
expreasió de triomf. 

-I. per on, per on? Pel forat del pany? 
-Ea clar, donat... 
Va callar un moment i, despré., rient com una 

boja. va afegir: 
-Era l'únic que quedava per tapar! 

K. Pami 

Ella. - No t'ha. deacuidat rea, Ramon? 
Ell . - No, dona, no; bé prou que t'entenc: ell 

porto d o. per falla d'un, de Aucos d'EROTYLI 

, .................................. : · -.;' _ -t I & el producte INIstft • : LI'V """ • per a combatre efi- ~ 
: 7 ca¡pnent I. IMPOTEN : 

: ;~: .:~~ ~~~~~:~~~ta~:;. crònIques I rebel. : · . : " enda CI fenxrlJs j de/aU: All de Sant Pu t. : 
• 60, {arm/Jcla del Doctor"" DUTREAI, 8ar«IIJIIO : 
~ .................................. . 
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A ~~E;rerh~i~y:~.~~~:!:ea:.~ 
ut, que , .. tar-se ell lis raletl. i an.r 
al vermut popul.r • En RUSlñol .1 
Rest.ur.nt del P.rc. Es cllr que aI
xà d'nquitXlr t.ntl dntiml, és una 
mica empipador. perè .En RUlil'lol 
.'ho mereix i, amb, hL .nava c.d. 
noi. que er. cap.ç de fer-te'll el
quitxar oe seluid •. 

H i varen an.r I· obrer, 
l'empleat i rarle", 
i fins .lruna ex.pupila 
de 1. C.rme o la M.ml. 

E Ldi~e:~~ p~r~~dei~t:~~r~~:~ q~: 
• P.ris, el públic t~ el bon costum 
de no jutj.r .mb els peus. 

Que és .mb el que escriu en G6mez 
de I. Serna més d·un cop 
i com bo li encoloma 
• t lIelidor, si El b.doc. 

A ~!~t '~~!~il~~e~e~~~e:e:~:i~:~ 
foier, com que s6n molt bones xico
tes i d'allà mtl innocentes, molts 
COIM, no entenen 1 •. peça que f.n a 
rescen.ri. Es que hi han pecel que 
cOlten molt de p .... r. Ara han es
trenat "El polvo del camino", una 
cou que fa riure tant, que ara el 
.enyor Bux6 pen .. don.r un br.
,uer (r.tuit .mb ampoll. de xam
pany. 

Celebrem molt lo del "polvo" 
i que .mb ell varin tir.nt 
i .ortin! d·aquest fan(ueix 
de (ener, que estem p .... nt. 

EL lenyor "Monte-C.rlo" del c.r-
rer Nou, .·h. tret la bur.nda, 

a·ha delen.opit i ha tornat a la pa_ 
lestra més trempat que un ,In;ol. 
L·altre di. hi virem ricar el naa i 
la Conxit. Vil. de r.ntic Novelty, 
ens v. fer el. honors de I. casa, 

Ara vesteix J'''honr.do'' d.v.nt.1 de 
florilta i eltl més catxonda que m.i. 
T.mbé enl hi to!}lrem .mb l'Avell._ 
na, el c.mbrer deli flamencI, i .mb 
un pet de done. boniquel que ens 
varen atabalar de mal. maner •. 

Sembla, donca. que ci Monte·Carlo 
port. empenta de debà 
i, per t.nt, que ell bons "corridOI", 
hi trobaran exp.nli6. 

000 

e ~~;~~ .. !etl, i'~~!~~ci:~e~~i:~: 
cc del comandant Franco a l'Areen
tina en hidroavi6: 

"A I .. S'35 I. elt.ci6n r.diotcle
crAfica de Cldiz dice que I 1 .. once 
y media los aviadorea comunican 
que se h.llan lin novedad." 

Ja él una cou ,r.n, j., la r.dio
telecraf¡.1 

Aixb de qu~ a lel vuit trenta cinc 
el alpi,a el que pal" a do. qUlrt • 
de dotz-e • bord d'un .vi6, is mia 
Iran que la barra d'en Lerroux, polO 
per mOltr •. 

Ja feia bé aqueUa veUa 
que no el voli. morir 
perqu~ el veuen unes co.el 
que. un el r.n escroí.ir, 

T ~~~~a~l.;::;::~t: :;:~n;~c~~ 
Facin rull viu i preparint·le, que 
ell banl Auricemm. i ell de 1. Boh~_ 
mia, van a començar. 

Noultrel .. bem que en vi.ta de 
I. proximitat de les feltel de Momo, 
al Xalet han rdorçat les molles deli 
sommiera. a cin Verdura h.n mun_ 
tat un lervei elpeci.l de tov.lIoles I 
els fabricant. de "Iou hi(i~nica" 
han rebut conliderables com.ndel 
dt cuitarrel bidduliques. 

Amb lo qual lel llevadora 
deuran fer felta major. 
puix tindrem, cap .1 desembre, 
Iran aUlment de poblaci6. 

L'a/lTtl pobres 

ULLS DE POLL 
J.mai en patireu, li proveu 

el fam61 

tBllic i~B tercnvins 

P ATI BL AU 
Tot home de bon paladar, 

. ha de concórrer al, 

P ATI BLAU 

on hi trobarà el. millOri 

SASTRERIA 
L'ESTISORA 

Gran xic i elegància 
Casa de confiança 
- Preus mòdics -

SALMERON. 69 

BAR RAPIDO 
Ronda Sant Antoni. 34 

Cafè i licors de marea 

los Once Puertos 
Els millors mobles; • més bon 

preu, es venen a l1ar6S plusos 

R ONDA SA NTPA U,S9 .......................................................................... 
: DEMANEU EN TOTS ELS KIOSKS I LLIBRERIES : 

! Aventuras Galantes de Pigault-Lebrun : . . 
: OBRA COMPLETA MAGNIFICAMENT PRESENTADA !f •• uI4 pe ••• te. : .......................................................................... 



MAlSON MEUBLE I Mont d'Or MeubléB e -lA MASCOTA·, 
(VERDURA) (VERDURA) @¡ddeJl[dddso/,.lavendel 

CalTer de Barbarà, 21 Porta de Santa Madrona, 6 derpnesluqlemque5~1i15nlt 
Alc.n ... r .1 co.t.t ol .. T .. u-. au. 8erc"oo," l/orJ ffliJrqU(!5 .c5eu..re riVal; 

T~'f,,~ :lJ\l1 A T"U'fon 4111l~ - A ~ ---

Cran confort - Sa1etea de bany _ Telèfon privat . . PROVEU-lES r US CONVEHCfRBJ 

Calefacció cen"" _ G,an comod;lat <!,¡ nATA-CABRES 50 C'j~ 
. l 1.5AN RAMÓN,I-BARCEl.OIfA 

COMPREU CADA DIMECRES PANYERIES SALMERON 
LA NO VELA FRIVOLA Estalviareu un 70 per 100 

Magnífiques ilultracionl fotogràfiques CARRER SALMERON, 13 

------,,",.,"tiiïii'f:1 
~ "~~ND''!': CABRES .:,:: q~';..~ .10& .... =-.. ;.--, 

al 10&.,; ... - gin elveradel com li veies.-
,\ , !:~~; .. u:... -:; ain el llop, compreu la 

. t:~~,;.:"~; LOTlON LADIL 
:...~:.~. ~ que I. trobareu per 
~ICI' .0.: DOS PESSETES, al 

"m.. ....... ~... P~... Cmll di l'UDI!, I. ' i. '" 
ADA C. m:~·do~:'- ':=========: ~I" 

SARNA (RONYA) 
el cura ea. deu minuti amb 
'UlfURI!TO CABALLERO 

Comte de l'Aaalt, 86 ¡ 
centres d'específics 

BARCELONA 

PURGACIONES 
uretrll'"tod.ciu. d.nuJ •• d. 
I .... I •• Ilhüto "ria."' .. , ui.." 
bomb",c_o"I ... "¡ ... , .. cur.,, 
pro"to, .. "'" coo I •• co_cld •• 

GRAJEAS AUSTI 
ca, .. re ... It ....... llot .... la. 

.... _ .... to ••• 

Cm l"llt "Ull Iu ninS. 14-lmlltll 

LAURA BRUNET 

EL T ALISMAN 
DEL AMOR 

L'hit méa ¡ran de la ¡¡tera
tu ,atant. 

TITOU DEU QUADERNS 
I. P ••• h.u ......... co. locllu_ 
a. PI.c ... , C..Ud ... . 

!: t:1.N:~h:o;:~~.~:~ .• 'pld ..... nt .. 

8. F.Ucld.d con", •• " 
e. Sol"-"d .. _ 
7. ~ •• lUd.t .... o,_ 

Cada quadern li un tema 
complet, independent del. al-
trel. 

30 cèntimt 
COmp .... -n ....... El. alt ... J. VOl 

u ... vll·I ..... d .. p.h • obtenl._loa. 

Dijous -es posarA a la 'Venda el 'Vuitè 

niunero de 

DuentufHS ~HIHnt~s ~~ ]HC~~~ ~HSHnOVH 
Todo menos ... aquello 

(ada QUadern madntncamc:1Ú U·.us ... aI: JO ctnams 
Imp., Redac. i Adrfl.. Rambla de Iu Flora, SO 
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