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ISALE HOYI 

Slempre eDn el 010 VlVO 
y muY blen aU mcn.ado 
sus Impresloncs del Vlale 
Rruas.a nos ha con.ado 

Para no darle un miquel '~::d::d~a:!m~~~a z~~~te 
al .dlor Oa.t6n Doumer· pues el pesc.dito aquel 

co¡1 el r'pido de FJ~~i~ que me dieron de f=:~te 
y me marchE hasta Cer· en la p.tri. de Borril. 

ibère. me pur¡6 terriblemente. 
par. empalmar-<.ou que Y asi haciendo el ojo 
me ru.ta mi. que el ju. , ' ,vivo, 

Jlepe- en el momento pre.ente 

~~: C::::i~e;ro:::~11 Par" ::r::~~~~?t~O dieU u:~~del. 
por mor de ver ':6.!e::: ¡ viajero en te:!~::"cl •• 

et "Moulin", "Polil ~~ar~· ::1 de I. lírICa del lita-
i¡ère", . 

;ll:o~lí;·d: :!r::::.~nt. CRONICA 
Subl en I. ut.ci6n de MADRILEAA 

(Franci., 
prelt0--4erl.n las .iete, (Nota de J. redacci6n. 
como dice el Iran Ca· Esta cr6nica no e. de 

(rranz., S'nehe% Paltor.) 
que el ci rey de IOl ban- Lo. pesimiBtas, IOl que 

(quetes hasta en las patatal en
pues andrapa como un cuentran pelo., como vul_ 

(di.blo ¡armente.e dice, .i¡uen 
cuanto hay .obre lo. mano propalando a lo. cu.tro 

Itclu viento. que MtO Citi for
-tral 1. lar¡a despedida nicado, que no le puede 
t!e mil .ml¡OI cortcsCl vivir, ni corner, ni otro. 
,ue • la est.ci6n acudie· verbe. de la milma con· 

(ron ju¡aci6n, i,ualmente ne· 
puel marçhar querta.n cesariol y .,rad.blel a 1. 

i verme. vida humana. Pero lo. 
Al llellr a Badalona. que dieen todo eso IOn 

,,-na eomi.16n de liete unOI bendito. del capuo, 
pe.cadore. me oblequió que no h.cen mi. que 
con un pulpo. un .. Imo· amar¡arle a uno la exi •• 

inete, teneiL 
do. pt¡necil1o. de Viena Vo, que en eue.tione. 
y medio li tro del fuerte. de e.tadístic. enticndo 

Con ello saqu6 de pena mi. que Calvo y Sotelo, 
por unu horas el vientre, he heeho e.to. dí .. la 
pues erean que lo tenta mar de n{¡merol y he po
entre 1. vida y I. muerte. dido comprobar palmato-

P •• , por Areny. de riamente. que dida Pico, 
iMar que 10 de la careltla de 

y all! •• nU un dolorcete la vida el una mentira 
que me obli¡6 prelto y I mil ¡rande Que lo de la 

i r.udo purna del luha,io. 
• encerr.rme en el re- Y .ino, ah! v. la prue-

(trete, I ba: 

En M'Iq., por eJcm. ,Que te da por la ver_ 
plo, I. vida e.t' cas. re· cargador del muel1e, y te 
,al.da. Te v ••• 1Ii, y, por dura? DesaHa • un de •. 
un real, "pau.". lIenari de boIeta. ¿Quie_ 

èTe quieres hartar de res fruta americana par. 
pescado a buen precio? postres? Dile una co.a 
Hay do. pr.oeedimientos: iu. a un bOIeador y te 

Primero; co,es Ullo real dar' un .eguido de pilla •• 
y te bebes medio litro de ~Prefierel la. puta.? In· 
Vi.no ne,r. del que dan en ¡.ul_ta -11. un drocuero y te 
cualquier taberna de la dar' tUIA ¡aleta. 
Reforma. Al cabo de me· Con todo elto y lo qua 
dia hora, ya hil pesc.do I nos proponemol e.cribir 
una mer1u~a. en .rt!culol .ucesivo., .i 

Se¡undo: te h.ces de la admini.tr.ción pa¡., 
un equipo d. ¡{¡tbol de queda _demoltrado mil 
Marrampifto, Paret. I Vi- l:1&ro que un arHculo de 
lI.dec.ballol. Toroa. par· Xeniu., que vivimo. en 
te en el primer partido una e.pecie de Arcadia 

~~t:~ot::ey ':0 P::d:ï~~ I !:!~\:b.t~Ude :~~oe. -:~~: 
contrarios te hararIan de que no nos da la ,ana. 
tuílitl&. O. p. Timista 

............ u ••• ___ ........ •• .. 
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Barcelona, 5 de agost de 1926 

"Porque era negro ... " 

E Nd~:;~ i-:~a f~: ~:;ec:l:xr:~ .. ::, e;e~:l!:~ :t::¡ 
reglament i el. atatuts de la C818., tencn de balla
;li i de "jazzbandilta" (eh, quin mot) B un negre. 
Un ncgre autèntic. que canta en anglés unel COIeI 

molt boniques però que no Jel enten ningú i que 
en el. moment. de compromís" emborratxa 8mb 
un entus.iaame digne d'un fill de lankilandia com 
elL que prote.ta contra la llei seca. 

Com étI natural. aquelt negre té una amigueta. 
Una amigueta quina reputació no é. tan blanca 
<Com la .eva peU nacrada ... però, també. quan ,'és 
negre, no el pot éuer maMa exigent, no el. hi lem
bla} 

L'ami¡ruetll en qüeltió _ i això també és moil 
natural - fa el uit li. cada moment al negre. I a
quelt ho arre¡:la davant-li cada plllliça que la dei
xa mig eltabornida. 

-Ail - deia ella l'altre dia _, Tinc una por 
que "ell" - "cU" é. el negre _ e. trobi mala
ment! 

-Per qllè) - li va pre¡-untar 'ma arnigl\, 
-Com que fa Ire. die. que no em pega . .. 

El càstig just 
L'ALTRE dia, uns lladregots van entrar en Ull 

quiosc d'un carrer molt proper a la Rambla. 
on es venen certl objectes ortopèdics de gran uti
litat pels que hem d'anar a cercar l'amor fora d~ 
casa, van lligar al d<.pendent contra una cadira i 
es van endur lel peles que hi havia i part del gè.
nere, 

Quan el xicot va refer-se del sust, va començar 
a riure com un beneit. 

-De què rius lua, pocasolta? - li va pregun
tar el seu amo -. Encara et sembla que ens han 
robat poc) 

-No ric d'això. no! - respongué el depen
dent -, Ric de què els lIadrel s'han endut tot 
el gènere avariat, i el que és si l'arriben a fer ser
vir, aniran coixos ben bé dOI melo.1 

Una noia transigent 

E ~r~Oq:!1 :~j~a u~e:~!~tDd~~~~' :~~~I ::e:pra:~ 
La proba és que cada nit la corre amb uns amics 
pell cafès concerti del Paral-Iet i altres lloca on. 
Irml!le concert, ta.mhé es lona. 

-Però. vall dir que aquellt xicot et convé)
van preguntar l'ahre dia a la D.lf,nt. 

-Sí ... Per què no'? M'ellima molt ... A m';1 en· 
cara que ti,,· !"un defecte, qui no té els :,1) 

--P:ò. no Itt JO que és un xicot que t,~ bn ~ 1\!a 
famal 

-Et, ct:"arrr:nt. Dt,:.'; també em ,:onformo. 
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Mentre aàpi¡a que m'ewma. li perdonaré totea les 
porqueries que em faci ••. 

Raó natural 

E N una tauleta del "Ritz" una xamosa dama ~ 
tA prenent el te amb varie. amigues. 

úgotat ja el repertori de xafardeig de relacioni. 
con vera&. de modes, ob.c:rvació de les robel que 
duen lel altre. concurrentel, etz., la .enyora enae
nya un retrat a una de le • .evea campan)'e. de 
)erenar. 

-Veus> - diu -. Aquelt é. el aa.tre-modi.to 
que em ve.teix. 

-Ahl - respon l'altra. entenent malament
No m'estranya. perquè m'han dit que porta ba
nyell ~ 

L'hortolà de Sant Boi 

,-Si vè cap aquí aquell moreno. ves amb comp
e, que és un noi que mai sap per on se les enfila ... 

INSINUACIO 

E N F rancilquet. croni.ta de societat. é. un 
"gourmd" del. bonl vin .. Et la ~. pa. 
• ió: li agraden en quantitat i en qualitat. 

Aquelt dia. el varen convidar a un batei¡ a eaaa 
de I. baTaneM. de Punyeló., una senyor. que com 
més té. més estalvia. 

Durant Ja feata. la pròpia barone.a oferi .1 pe· 
riodista una copeta de vi de l'any quaranta, 

En Franciequet, saborejà el nèctar, gota a gota, 
amb veritable delectació. L'amfitriona, que notà 
la salacitat del periodista en el paladeig d'aqueU 
vi, li preguntà, segura d'un elogi incondicional: 

--Què tal, jove, què li sembla, aquest vi) 
-Deliciós. baronesa. senzillament delició .. 
--E. de l'any quaranta I 

-De l'any quaranta? - va fer tot admirat et 
cronista, 

--Si. Que li e.tranya? 
-No ... no ... Millor dit, ai: trobo que per ser 

tan vell, ha crescut molt poc - respor,gué en 
Franciequet, mirant~se la diminuta copeta, 

BarniJets 

LES NENES INTEL-L1CENTS 

L . ANTONIETA i l'Enriquet - cinc any. ca
da u - e.tan jugant en una plaueta om~ 
brivola del parc. Les minyones respective .. 

entafurades per entre mig de l'arbreda, es dei.s.eD: 
magrejar pels leUS xicots, com és de llei en tota 
bona minyona. 

De sobte, l'Enriquet .ent una nec::essitat imperio. 
sa. S'apropa a la .òca d'un arbre i prompte un 11(). 

rollet com de .urtidor, remoreja al peu de l'arbre. 
L'Antonieta, davant d'ell, se'l contempla un xic 

estranyada. Quan l'Enriquet està llest. la menuda 
exclama com una doneta: 

-Ve't aquí una cosa ben pràctica. Diré a liti 
mamà que me'n compri una,,, 

B. Andarrot 



EL PROTECToR 

A MB dificultat trobarieu en tot Barcelona un 
xófer més trempat que en Manelet, aquf'll 
fodans.ó de cara. de llavi. abultah i n •• 

prominent. que cada matí. de dotze a una, paua. 
conduint en un superb "Overl.nd" un senyor d'c. 
dat. tot apocat, amb bigotet blanc. i tot calb. 

Aquelt vellet. d'aspecte inlignificant de petit 
burgué. retirat, é, don Pere Moré. comerciant que 
durant la ¡uerr. féu una milionada amb el contra· 
band. Però, de re.ultes del di'iU.t del Banc de 
Barcelona i altre. cabòries. CItà molt mal.lt i a 
pene. aurt de casa, for. l'hor. del IOl. E • .olter 
i viu en una torreta del Tibidabo. amb una mi
nyona ven. que cada nit li llegeix ci "Cicro" de,· 
préa de IIOp.r. 

En M'anelet eltÀ a .on lervci dea de fa un any. 
En Manelet és, en tota l'eslen,ió del mot, un man. 
dra. La feina del &cu amo é. tan petita, que el càr
rec con.titueix una veritable canon~<ja. Arribar-se 
cada matí a lel onze al garatx, aituat al carrer de 
Nàpol., treure el cotxe, netejar-lo i anar a cercar 
al senyor. Un paueig d'una horeta esca ... i cap a 
caa. Ja eltà el treball fet. En .on lloc. qual.evol 
altre explotaria el conegut truc d\:tilitzar l'auto 
com a taxi de llo&uer, que fa la deselperació de 
tothom que poeeeeix un d'aqu.,.ta veídes. Però ell, 
no. Le. tardel i I .. Dita Ie 1_ p ..... _mpre ficat 
en algun cafè concert. En toll hi té conegudH, 
PuUt. com que ramo el tracta bé, e. pot permetre 
ellus.e, de tan en tan, de pagar algun lopar. 

Darrerament, en Manelet va conèixer una xaco
ta al "Moulin Rouge", que, del primer moment, es 
posà al cap de protegir. 

--Mira, Titina - li digué--. Tu etl una noia 
que ten. condicions per arribar a e.trel1a, ets bu
foneta, ben feteta de dintre, ten. un ripet fi. no 
parles malament i n'habillel un " ... Iero" per a con
qui.ar .andwichs i manteudos. que ja el voldr;cn 
tenir molte. cupleti.tel de pOltín. Però. et cal qu"l
COm, Nece .. ites un protector, Aque.t protector .e
ré jo. A més, tu no pots venir a peu al concert, Et 
'Cal un auto, Tindràs el que jo duc .. , L'amo només 
IUrt a mig matí. Jo et vindré a cercar cada tarda 
1l les net, deixaré el cotxe a baix i et portaré a ca
- a l'hora de sortir, ai no hal fet cap "primales", 
1 el mateix a la nit. Ais.ò é. un sacrifici que jo n6 
faria pas pel meu amo, ja ho R, però, què hi vol" 
ferl Per a protegir una noi. com tu. no cal mirllf 
prim. S'és o no l'és protectori 

Titina MA tan contenta com quan el leU cari
n)'o li diu: .. Aqueeta tarda no treballar •• i anirem 
a aopar al UeDCa-one .... 

Titina comença. parlar al foier del "seu amac", 
que ~a fa dur en auto a treballar. Les amigues se 
la mlre~, plenes d'enveja ... Quan, l'endemà, pro. 
testa a I encarregat pel poc .ou que guanya, li aug
menten duel peuete. aense discutir .. , 

LA roms -, 
AI. p0C8 dies, seduït per l'aureola de l'auto, un 

habituat Ie li decl.ra: 
--ObI - fa ella - Pensa que jo no puc aban. 

donar-lo. a n'ell, aixf com aizil Un bome que no 
em relateja r-. riqui8aim., jove .i.., 1UllP0 I 

I comença I. ru.cu.¡ó d. 1_ :afra. AqueDa Dit. 
teIIten ja quasi d'acord, L'endemA, ella apera im
pacient r enamoraL Pa .. tota la tard., A quarb 
de set, un "botonu" li porta una lletra. 

"Senyoreta Titina: He vi.t. aque.t mati, al P-. 
.eia de Gràcia, al MU amic. Ara m'explico pezqui 
¡'amagava tan. Es vell. malalliç, insignificant A .. 
nava en el .eu auto (he reconegut perfectament al 
x6fer, en Manelet. que totes les tardes l'espera a 
la porta, la gorra a la mà) i he .entit que deia: 
''Cap a cua'" 

"Esser d .ucceuor d'aquet:t home, això mail" 
La cólera quasi torca la boqueta de la Titina. 

Amb una mica més, aniria i renyiria amb el teU 

protector, que involutàriament li ha esauerra.t el 
n.OO, DHpr~. es .erena un zic i, tot donant...e un 
cop de tJàpiç al. llavi .. mormol.: 

-Del de dem!. inventaré un pr~lexte. .. i tor
naré a venir en tranvial 

B ... Letta 

_ ... __ 7 

-Ea què fet i fet tant ... aklria que _ cues
olm. EBo -w;. més --amic. 
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-Ara m'adono de què al cine he perdut I. pul. 
ler. de brillants. 
-I roo sapa c;:uin jove tenies al costat? 

EL MISTERI DE LA CAMBRA FOSCA 

e ,\DASCU. en aquelt món, té dret a tenir la 
palaió o la reania que vulgui, no é, veri· 

tnt;l 

Senta.da aquesta afirmació. confesaaré, donc. 
que un servidor, aban. d'é8ser "corrido", noctàm
bul i &oci de "Ln Gota de !"'eche", vaig tenir molta 
any. tn dèria de la fotografia. 

Entre el. meu! company. d'afició, el. una clo
naven tota lïmportàn-:ia del resultat artíltic i e.tè
tic a la figura, altre. a la llum. altre. al revelador. 
altre. al viro-fixador. Jo tenia la mania amb ¡ell 
plaque •. 

,'ixi fou que quan el meu amic Lluí. m'anunci.! 
que el cl\Uova. vàreig córrer cap a un profe .. ional. 
antic mestre meu en qüeationl de "pose" i cambra 
fOlca. i li vaig demanar: 

----Tinc de (ologra(iar un casament, a la sortida 
de l'esglél.ia, Quine. plaques m'aconae1lel) 

-Precisament - em va respondre el meu a.t
suor - "qui en tinc unes que m'han enviat de 
Londres, quc diuen són immillorablcs. Llegeix l'a
nunci! 

Em va allar¡ar un full de paper transparent, i 
vaig lIeRir: 

"Plaques Veritas. Lcs úniquea que, per la seva 
compo~ició e.pecial, poden donar un treball per~ 

(e(te. Cap IaI. detall no apareix a n'aqueates pla
que .... 

Satisfet d'haver delCobert tan bon material. 
me'n vaig anar a comprar-ne una capsa i, cap al 
calament hi manca gent. 

Vaig (olo¡rafiar al. núvia a la 80rtida de la ce
rimònia. En arribar a casa, febrilment vaig proce
dir al revelM i, amb la meva més ¡ran sorpresa. 
la placa apare¡ué velada. 

Una comprobació minuciosa. de la meva màqui
na, no deixà lloc a dubtea: jo dilposava d'un bon 
aparell i no era p08lible que ,'hagués filtrat cap 
raii' de llum, 

I jo que havia promé~ el retrat al. núvi,1 
La meva determinació fou anar a trobar a n'~n 

Lluíl i a la &eva cOltella, dos dies despréa, 
Un cop informat de què el nou estat els hi pro

baVI!. d'l'Illò mé!l bé i que en les quaranta vuit ho
res primeres de matrimoni encara no hi havia ha
gut cap ClCen8. de gelo. ni s'havien tirat cap pll'lt 
pel cap, ell hi vaig contar l'ocorregut. 

-Però, tot e. pot arreglar - vaig afegir _. 
Teniu encara la roba de núvi.) 

-Tota complerta I 
-Doncs, torneu a vestir-vos i refaré la fotogra-

fia. 
-Home!." 
-Apa. que vui que tingueu un bon record meuf 
Deu minut. més tard, al jardí en Lluí. i la l&

va senyora, veltit. altre cop amb la roba cerimo
n¡I'IJ, sense oblidar ella la tradicional Rar de taron
ger. posaven davant del meu aparell. 

En procedir al revelatge, la placa sortí altre 
cop velada. Allò era per de,elperar al més entu
lia.ta adepte de l'art d'en Daguerrel 

Vai, c6rrer a veure al meu meltre fot6graf i a 
referir·li el cal amb tot luxe de detalli. 

El fotógraf va eeclalar a riure, 
-Halueaail lle¡rit bé el pro.pecte I 
--Què) Que he oblidat alguna recomanaci6 per 

a rú.) 
-Uegeix, home. llegeix el prospecte, 
--Que paller el revelador ... ) 
-No, home, no I No veua que diu : "Cap fai. 

detall no "pareix en aquestes plaque.") Com vo~ 
liee que, al cap de do. die. de casaU. una placa 
mitjanament honrada volaué. reproduir la tenyora 
lluint una Aor de taronler que obligatòriament de
via pa ... r a la pOlteritat) 

-Ah. caram I No hi havia caigut I Però, i el pri
mer cop) 

-El primer cop) Ah. el primer cop, jo no puc 
profunditzar tantl Això, tal vegada el COlí de I. 
núvia ... 

T. Oni 

[ 



ELS RETOLS PREVISORS 

L
A ,ant esc~ptic" apest. gent rondinaire 
c'pa, de trob.r .rlu,ues ell ,I velltre cru
n. pUlia j pr/s en 1. clasc. d'una torta,.a. 

creu i prop.la d'un. mB~ra te~ç i digna da ml
UOI cauSI, que l.s corpor.cions oficials sol.mem 
servei~en ~, plomar .1 pobre contribu,m.,-r 
:satisf.r vanitats lid/cules, per donar upect. 
rfhomes s.vis a l.s carb.sses i per destruir tot 
.Dà que el bon sentit del poble va creant i que ea 
pendre est.t eotre els homes se'u hi don •• l!lOm 

d. COftums. 
1 ai.ò, com to" vosalu.s .sabeu. no 4s cert. G.

.IN. d. ennoaar. ve't-bo eqaI. L" ••• t, la diputa
deS, raJanta".nt. ,I. a/c,lde. d. barri i els vi,.;. 
l.nts, seSn una cosa t.n ~Phia • la vid. dels 
pobl ••• com .1 diable ho ls als predicadors per 
est.bornir ilIs pecadors que rescolten. Les corpo
racions ofici.ls s6n la Uumanel., fantor". que 
iJ-Iumina el cami dels pobles, i sense eOes, els 
hOlMS no hi veurien cl.r. Un bon .juntament, ~s 
com una bona pur,,: d.ixa al p«cient més net 
qu. una ¡Mten •. 1 si no ho creieu, podeu pregun
tar-ho a qualsevol que paui pel carrer. Jo no dic 
mai m~nt;des. Es pec.t i a mi no em donen cap 
gust aquest. mena de pec.ts. 

l, .n.m .1 gri, que I. paU. ennuega. 
Tots sab~m que rajuntament té ponts en els 

j.rdins públics uns retolets recomanant que •• 
respectin les 80rs, que no s'inquietin les bestiole
tes, que .s lu.rdi t!l d.gut respecte. les bon.s 
coftums i que no es f.ci airi, Jo altre i Jo de m4s 

,?U¡ en els recons propicis a les expansions In
tImes individu.ls. 

S6n • • qu.st. r«oJ., una men.t de d~H, ciuta

=~:::;;a~ot. procurem no seguir ni .pendre d. 

• No ob.ttant, la Lluiseta pot dir ben bé que a 
n aquests ritols d.u la .teva lelicitat. 

/_ vos eJtpJicar. com va anar: 

Bra una tarda xa/agon de darrers de juuy I 
ella i en Ramon, el NU pro~s, varea ler un. es
capsdeta .1 P.rc de Montjuic. En Ramon i 1. 
Lluiseta, !lestimen com dos cololl2inets i com que 
I~ia calor I com que est.ven $Ols i com que teDen 
dl.,uit anJs i com que ella ~s roa. com Ull fil 
crOl i.O .!:vú i çapat com un roure, ".,..n comct~ 
çar • ~minar poc • poquet, molt acostats rUll • 
'altra i els cors respectius varen començar. fer 
aquell patrip-patrap que és com una me'" th pre
ludi a les grans simfonies de ramor .. , 

p,im-r un "M'estimesr, dasprés un "Rei". 
meva!", més tard una Iregadata bo i caminallt. 
més enUi una apI.tadata da mi; all un rnolt o .. 
brlvol, un pet6: en una r«oJsad. quieta, uu a
braçada ... Res, que, lient rient. es ...... 11 a .. mar 
en un recoMt sol-litari i es varen mirar Dar,a es
tona sense dir-se par.ula ; varen respirar fort 
com dues manxes una altra estona molt llarga. j 

"Això no ho vui" i "Això tampoc", mentres ella 
no ho volia, ell a4lv, leat i ... Ara, ar., veureu. 
com rajuDtament és una mena de pare ~daç del. 
ciutad.ns extravi.u! Doncs, sl • .,e't .qul que 
quan I. L/uiseta ja utava • pUllt de perdre el 
m6n d. vista i tot ereD •• rtJ J "Jol. ,I ... volia. 
de la S • .,I gola sortl un crit estrident com r ... 
pinguet d'unl sireni, efunl esbr.nzida es ". 
treure de} damunt al seu promrs i pantejant I 
amb els ulls lora de les conques, mormoli, senyl
l'.!!,. un retolet diminut i graci6s que rajunt. 
ment havia col-lacat en aqueU indret: 

-lIira, Rarnonet meu, mira! 

En Ramon miri i abaixi el cap. 
El r.tol deia alxl: 
"Compte amb le. criaturesr 
1."a, aneu dient per aquests mo.as de Déu. que 

~:~~~~;:.t sols serveix per plomar al ""b" 

LAURA BRUNET 



• - LA TUU 
REMEI EQUIVOCAT 

L A Remei. una noia alegre, es
tava indisposada. Canaanci, 
".urmenage", ja el. ho diré. 

Com que era jove. bonica. compl.a
centa i barata. li plovien el. clienta. 

Va arribar el metge a la pen3ió 
"d'artiste," - avui. tot éti art _ 
on poaava, i deapré, de mira::,-Ii la 
lIt:ngua, eacoltar-Ia i pendre-li el 
pol,. li va dir: 

-Haurà de repOMr una mica ... 
Vostè ha treballat maMa ... QuedI' 
al llit uns quanta dieL .. 

-I d'això en diu de.canlNll'? _ 
rt"~pongué la Remei -, Si e.tant al 
ILt, preciaament, ét com he agafat 
aque.t canaancl ... 

Von Bent 

PRECISIO 

E N Joan, un noi d'aquell. que 
viu que tot. el. demés com

fan el tonto però que és mé~ 
~ny. de la lleva colla, va al darre
ra d'una ballador. de l'''lri,'' Ell 
trel o quatre setmanes. 

Anem a dir que la noia no é. pa, 
de lo més bonic que corre per la po
pular Nia del carrer de València. 
Però en Joan Np que "debajo de 
una mala Cllpll ~ encuentra un buen 
bebedor". i qui ¿iu això, diu una al
tra com, 

-Però, Joan - li deia l'altra 
tarda al bar un amic leu -. De de
b6, l' agra~a aquella moueta) 

-PKhe... - respongué el "co
rnido" .en.e volguer comprometre's 
gaire -. M'agradll, això sí, però no. 
",t's fini a cert punt... 

- ~ 
-Senyoret, li juro que vo.tè el el primer honle que m'ha aclarit el mr 
de l'amor. , 

Kar Vauó -Doncs, mira, encara que m'ho juris, jo no ho VClg gaire clar. 

EL DILEMA 

EN Raf .. let el topà amb el seu amic Mariano 
-Carat, Mananol Et trobo amb mala ~a. 

ral Què et pa8lA) 
--cal Un compromís que em té molt amoïnat! 
-I això) 

-F'i¡¡oura't que he deddit casar-me i he comél 
Ja lIeu¡eresa de flirtejar amb dos noies a l'ensems 
I ara no té quina triar. 

-Sí que, "amigo"" 

-Veuràs. L'una é, rica, molt rica, però molt 
llet jota." L'altra és maca, formo.ínima. però no 
té un clau. I no sé què fer. Aconsella'm. Rafelet. 

En Rafelet no ,'hi pensà pal gaire: 
-Amic meu, el diner no fa pas la felicitat. E, 

un dogal per el marit. Una cadena. Casa't amb la 
maca, creu-me, i deixa l'interès de banda ... 

-Ten, raó I Així ho faré I 

-Ah r eleolta. No em podries pre.entar a la 
lletja) No é, per re .. no ... 

Von Rent 

l 
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DE LA RAMBLA ESTANT 

5 ON lel, dotze de la nit. Una 
cuplehsta que eetà en vaga 
forçau - això del, music

"all. el pou molt malament. per
què Ja ¡:ent no hi va, i el. poca que 
hi van, no fan més "guto" que l'o
bligatori - ee paaeeija per la Ram
bla de Santa Mònica, a veure ai tro
ba al¡ún del. seua antica coneguts 
que li ofereixi cinc napI per anar a 
fer un "boIo". 

Un vellet que demana car,itat. se 
li acolta, dient-li: 

-Una caritat, per l'amor de Déu. 
bonica senyora, que encara no té on 
anar a dormir aquelta nitl 

L'eatrella en disponibilitat, el con
t,"mpla amb un cert aire de compas
.ic.. 

-Ai. germà - li respon - vos
tè no aap on dormirà aquesta nit) 
F .. lern igual •. Jo tampoc ho sé. 

K. MàDdula 

JA NO HI HAN CLASSESI 

E. "I el parc de Montjuïc, 

joveneta. tota .~~vcrad~: 
re vera una Jamana que 

Cità aaentada en un banc, tota ca. 
f ... ia, 

--&nyora, .enyora, ajudïml 

--Què li pau.a~ 

-Aquell pocavergonya, aquell 
home perven que acaba d'enaenYl\r
me .. , 

--Mira, noia, mirat Un barco que .'enfonça.1 Se li veu el pal!.., 
La "jamona", un xic despitada: 

-Ah I A vostè també) 
-Que no, tontat Si " el meu marit que s'ettà banyant 

LA CONQUISTA 

E RA a la mitja hora, S~ntats a l'entorn d'u
na taula del cafè que donava accés a Ja 
I8la de ball, els meus dos amics i jo del

canaàvem de les fadigues d'una hora i mitja d'ar
rambamenta intensiva, quan vingué a distreu-re'n. 
de nOltres converses i cabòriel, l'aparició de trf"a 
xicotetes que en aquell moment traapa8saven el 
portal. 

Quin triunviratl Anaven abillades amb una mo.-

Ralles 

dèatia i una decència que encisava, Son posat d~ 
candidesa formava un contrast tan agradó., com
parant-Ie. amb les demés sarauistea. que noaaltre •• 
sense dubtlU un moment, en. llençàrem darrera 
d'elle., enie¡rant-Iol-hi un .e¡uit de ·'requiebro.-· 
pujats de tó, capaços de fer IOfocar a la mateixa 
Chelito en trajo de rumba. 

Poc en. co.tà agafar-hi rasca, Uns minuta ba ... 
raren per a comprometrer-loa_hi un ball i aviat lil
piguérem, tot ballant, detall per detall. ela anle
cedents de lea tres nenes, Eren tres innocentes q!.;e, 
enganyant a llurs relpectivel famíliea, i portades 
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per la seva '8Tan afici6 al ball, havien anat a aque
lla .. la. 

Vostè. poden figurar-se .i ens hi vàrem engan
:lt8r per a tota la nit I Aviat, jo vaig perdre de vi .. ta 
al. meu. do. companya, que, cadascú amb la "t'
va corrttponent parella, anaven pel seu co.tat, 
Quan finia l'orque.tra el darrer ball, jo ja podia 
considerar a la meva deaconeguda parella com u
na .aunígueta ... 

En. trobàrem amb les altre. dues i el. meu. a
mic. a la IOrtida j, pel. detall., vaig veure que 
també la COIB el. hi anava a l'hora. 

El. propo.àrem acompanyar-Iel. Van dir-no. 
que vivien en lloc. apartats l'un de l'altre: combi
nàrem adrece. i, finalment, le. tres noies accepl:l' 
ren, reconegude., Poc de.prés cadatcú amb la 
seva parella, emprenguérem el camí per carrell 
fOICO', propici. a lel càlide. aproximacionl", 

-Decididament, te'n vol anar d. dormir, jét~ 
_ vaig demanar jo, així que vaig tornar a estM 
.01 amb la meva conquilta d'aquell .. nit. 

-Ai, .í, Iii - va re.pondre'm preltament -, 
Si ell meuI pare. sapiguellin que m'acompanyava 
un jove a temblantl horel de la nit, el moririt'n 
del disgusti 

No em vaig donar per vençut, 
_I, abans d'anar a dormir. no voldria que a

nésaim aquí, a l'''Hotel Verdura", a pendre quel
com) No lent mal de cor) Una talleta de xocola
ta amb melindro.) ... 

-Ai, moltes aràcie •. però és molt tard .. , 
_I bé: què hi fa, això) Un cop po.ada a sor

tir, no li víndrA d'un quarti 
Vaig lograr, per fi, que accepté., Atraveuè.rem 

la porta d'lIqueU fam6. ho.tatge, Allà. una darre
ra eecena de dubte. i rubors, que fini capitulimt la 

xicotl'l i deixant-sc tancar amb mi a la cambra nú
mero 3 .. , 

I varem palUt la nit. El cambrer (a qui havia 
jo pagat tota la despeaa anticipadament), vingué 
a cridar-me a le. vuit del mati. Volent fugir aVIat 
de la pobreta nena, a qui havia pré. .on m~. 
preuat trelOr, j limulant tenir gran preua per a
nar al de~atx. vaig vestir-me ràpidament, mentre 
ella e. quedftva al llit feta una mar de plors. IOr· 
tint precipitadament al carrer", Un cop em tor:à 
l'aire freac de la matinada, satisFet de la meva con
qui.ta, vaig agafar et tranvia, tot pen.ant en el do
lor de la pobra xicota .. , 

Vingué l'empleat a cobrar-me el bitllet i. lla
VOri aí que la meva .orpresa fou sense límits. Un 
fred inten., ¡lacil\l, .'apoderà de mi. quan, d .. s
prés de butxaquejar mitja hora, vaig haver de dir
li que no tenia ni cinc cèntims, 

Aquell I\n¡elet de Déu, que durant tota la nit 
ploriquejavl\ que eh melindros li feien mal no sé 
on. m'havia afaitat fins la darrera peça de court'1 

Més e.corregut que la meva pròpia bOrla. vaig 
descendir del tranvia. A la tarda, en retrobar al. 
meus company. al CAfè. fou encara més grollR, aí 
cap, la meva IOrpre.sa, qUlmt aquests, amb la qua 
entre came., em confellftren que les seves re.pe.:.
tives aventure. de la nit pall8da amb le. compa
nyes del meu angelet. havien tingut un final com
pletament exacte, Tot. do •• al matí, .'havien tro
bat lel butxaques més buides que el cervell d'un 
regidor de l'antic rèaim, 

I. de. de llaVOri, quan tenim ganes de porlar 
done. a pendre melindros. eacarmentats de le. 
ingènue •. anem a cercar una jamona de trenta cinc 
any.", 

X, lngat 

-Ja n'és., de ximple, ;a, el meu marit! Ara se 
n'ha anat a veure si em caçava algun conill! Per 
.bitò, no calia que es mogué. de cua! 
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¡¡. 
ALERTA, MINYONS! 

En aqucrst. Secci6 bi publicarem tots els CONTES 
que se'ns cmf/in propis d'~sser contats a les velles 
• acroses de quinze anys per amunt i que si,uin di,_ 
nes d'ésser coneluts pels barrilaires lectors de LA 
TUIES. D'aquests conte., en premi,rem un cad, 
número, amb " respectable quantit,t de "de" pe

I~d o 9.l;>e.lJSlUlWpV "'1S0U al U~ s~/q"'qO;) ' .. Silf 
lir postal als que visquin lora de Barcdona. Alu· 
ta, doncs, I apretar r.p;r! 

EL PASSATGER MISTERIOS 

EL tranvia va ple de ,om a ,om. El conductor 
r •. caure el "Completo" i l'inspector es diri
celx a un pa .. at¡"er Que estl amb un peu a 

l'estrep i un altre a la plataforma. 
-El tranvia va ple, senyor; vol fer el favor de 

baiu.r? 
-B.i:w:ar, jo? J. me'n ¡u.rd.ré prou i .e·n ,u.r· 

dari vosU I Ni vOlt~ m'oblicarà, ni .'.treviria a par. 
lar·me .id .1 sapicués qui .6c." 

Puja un altre in.pector. El .eu comp.ny li ez
plica el cu. El nou empleat intervé, 'Volent .,alar 
al p .... trer pell .entiment •. 

-No .i¡ui .ixl, home, elt re,Jament •• 6n ben 
clars ... S.ixi. Jo no voldria trob.r-me en la viol~n_ 
cia d'haver de rec6rre a la for~ pública per a fer 
Ú. del meu dret ... 

-No vull b.inr, ni vo.t~ podri obli,ar-me. De· 
mh, ja li he dit Que .i vOlt~ aapi¡uh qui .6c, .e'n 
¡u.rd.ria prou, de dir-me que baiús ... 

P .... un policia. Els inspector. ci po.en li cor· 
rent. 

-"H.,a el favor de bajar, hombre. ¿Quiere us
ted que tencamOI que ir a la dele,aci6n?" 

-Ni vo.U em portlrl a 1. dclecaci6, ni tan .01. 
m'obli¡ari a b.inr. E. mé., .i vo.t~ .. pi¡ué. qui 
sóc jo, no em parlaril p ... ixL. 

Llavori, perduda la paci~ncia, el primer inspector 
tranviari intervé: 

-Bé, en fi de comptn, qui h, vo.tè? 
L'altre exhibeix, triomfant, un paper ,roc, i diu: 
-S6c un pallat,er que ha p.,at el bitllet ... 

Un que tamb~ pa,. 

••• 

L'ESTAT PERFECTE . 

S I vOlth el recorden del qu~ VI passar a Sar· 
celona la setmana tri,ica, podran fer-.e elr
ré, del qul va pal&Ar a casa dels .enyors 

de COIl.t (¡uln la mam!, una re.pect.ble dam. de 
"ehtanta .ny., mh morali.ta que en Rucabado, va 
dfléob"rir al noi ¡f.n, en ROlend, 1mb 1. minyona, 
en carni .. , dintré la leva cambra. 

Itrunediltamént va parar el mes a la zicota i la 
v. ponr "de patit •• en la caUe", pcrqu~ la .enyora 
de Costat eta molt .miga de p.rlar fi. Desprb, va 
cont.r el fel al 18.1 virtu6. marit, que cada tarda 
anava I l'Ed~n'', i delPrh va cridar apart en Ro· 
lend i li va dir que en era la deshonra de la faml. 
lia, la 'Vetlony. dels aeuI cabeUs blancs, eu., ctll:. 

-Perb, ma.mA1 - protutl el noi -. No sé p .. 

perqu~ em ren)'.' 
-Que no a,pI perqu~ et renyo? Que vol. que em 

(ereixl, del dillult que mñas donat, que encara et 
burles de mi 1 Esur-te I la teva umbrl, amb la 
minyona, en c.mi ..... ! 

I en ROlend que, per to vi.t, tenia un tempera
ment artlltic força rc"inlot, rcspon¡ué amb calma 
i aerietat perfecte.: 

-Si precisament quan una dona cstl en carni .. 
e. troba en el leu citat més perfecte I 

K. Ballot 
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A QUI DO me veaeo-d ..... tarda. al cal', el 

leftJ'or Tomeu - ea amor, encara DO be ..... 
.. tala r ... no&. 

--Eacara f. senei actiu 1' 
-I per partlda dobla' 
~adiD. aral 
--Si, senyon. ,i. I ara el. hi eueayarf ell retrats 

de 1.1 mev •• dU.I femeU.L 
I el senyor ~omeu trecu' del foaa d'una cart .... 

quui prehiltbricl, un retrat, ja d'anYI, repTe.en
taIIt una HDyora abuTrel&da i puublemeat mat
ntxa, i un altre, ret al carrer NOD, d'Ulla nola d'au 
vint-i-quatre 1ft)'I, en .ami.. I DuiDt uns drtanb 
d'.Ub mEl arrodonitt. 

Eni mir/lrem Ie. duel fiaures i, al temp. de luar
dar-I •• novament. el lenyor Tomeu crepi conve
nient aclarir: 

-La que va mb Ooul".rl de roba, sabeu?, 6. la 
queridaH' 

"ar Tron.rs 

• •• 

UN N~GOCl RODO 

MHO, va contar un veU lI&1'il.r d'.vant-Iuern., 
bo I prenent el leu tradicional ufet6 • 1'''0-
ricat": 

-QuIn capltll Mai DO en tindr' an com &queD I 
Piprtu-vOI que un dia venen al deçatz i em pro
.......... r ~ pe1ea:rilll. Alacant. Volien pacar qua
tre dural per p.s .. t,e, }o f.i, comptel, i no hi ha
vi. ne,oci pOllible, Hi perdia dinen. 

-Mh bar.tet de vint-i-dol peuetel i mitja, h 
impo .. ibJe, 

-No podem. no podem - em deia el que tracta
va l'afer, quan entri en Felicil, el capiU de qui VOl 
parlo, i em fa l'ullet, Jo m:.b:eco, feat ,.eur. que 
auva • coullltar dates, i em diu: 

-Accepti l ''' 
-Perll, li IOl, el menjar j •.•• 
-DeÏJ:i_ho córrer i accepti I 
Era tal la confiança que Jo tmia en Ja UeR ... 

d'aqueU home, que ... ai, fer w.. mica de c~ i 
per fi el contr.cu. el ,,¡.tl'e a ,.int i mitja. 

I qu.n en Felicil em prepul la IlOta de q'HYig_ 
..... .,.ail' creure que l'haVia taraat boia-
-li DO nbi ha per. començarl - li valc dir jo. 
-Encar. en sobr.rll 
-Que ha descobert al&'UD& pesqueria de bacaDau 

• l'alçlria de Iu ColumbretH 1 
-Ai.lI fi el meu lecretl _ em r .. pon .... ~ en Fe

licil. acmrieat .mb .ire de mi. teri. 

El viatce et feu HDSe iDCi4eau. i qua el barco 
toral. DO acil. A1acut 110 .,.ri ... (et: prowiúoal 
per al viata;e de tornada, dD6 qae eacan. ell .,.,.... 

Mn del viaqe deta peI .... ine. 
-Perb, com ,'bo ha feU - li valc prepatar Jo. 
I , mmtalmlDt, "aie afqir: 
_Et. halll'l mort de ¡anal 
-Vaic rer navel'ar el barco contra 1& corrllDt 1. 

~I clar, el balancej ... de mala manera i ai UD Pu
.. tl'er, m'enten Ml, ni an 101 va deiar de marejar
le, I, h clar, nln,6 no ". "oler menjar daraat la 
tr,vHial 

Nosaltrel vlrem riure l'acadit, I el vell .,.iter 
.re,I, amb certa melancolia: 

--Quina lllltima qae .qaeU bome .. D'aM' • A. 
m~ric.1 Si h ..... ~. eltat amb mi darant 1& ¡uerra, 
m'h.uri. ret ,uanyat la primer. fortunal 

Tit He1J 

••• 
EL DESCANS 

EN Matth A. Sani 61 un corredor alemany, que 
viu a ~Int Gervali, en una torreta, amb la .e_ 
v. ami' •. 

L. lev •• mi¡. ~. \MIa turca, una filla Ue¡{tima 
del dec.dent Imperi Otoml, que el va enamorar 
d 'eU durant I. campanya de 1& Baia de Suv1&. 

Diumence pu .. t l'aolrem a veure. L'home l'ea
tav. prenent el Iol .1 jardl. Va fer venir de sepida 
La minyona i ena r6u lervir unel monument.1I "cru
eh"" d. cerv .... 

En M.ttb A. Sans, com tou. ell alamaa.". cD1t-. 
t6 la 1'''li6 dels idiomes, Encar. qae no.utr. 11 
relpon¡u6rem en l'idioma d'en Wacner, ell aempre 
eM parlà. en catall, Iquell c.tali par, ,ramaticaJ 
dels ,ermànicI, que fa mEl ,raci61 la seva proDUD
ciaci6 extran¡era. 

Pararem molta eltona, tanta, que l'home lend 
que es c.n .. va, LI.von, amb molta 0--. eAI dl· 
,u6: 
~i vOlt~. em penneten, ar. anir6 una estona • 

tir.r-me • l'otomana ... 
R, CU1rolD 

••• 
SOLILOQUI 

Q EMPRE que em porta la roba a ca .. , la ba
U ,adera m·enc.treca en ,r.n manera que em 

cuL perqui em conv~. No crec que 10¡Ti 
conv~nce'm li no em dona alpna pro ... de qa~ t' 
que ... ure la roba amb li em quedo ., no IOlter ... 

A, Nònim 

~----------------------------------.~ 



-~I co:n é., senyoreta, que vostè es tira a l'aigua, 
estant tan calenta? 

-Per això precisament, jove ... 

CORREU SECRET 
L'Absib. - V. al número. E.U. content? Espanta· 

l~on adormit. - Aque.ta ve¡ada l'ha errada d'un 
punt. El conte el mh vell que en Merletti. Un altre 
dia ser'. Van Tresca. _ Va lortir al número passat. 
Que no Ilereix LA TUIES ... nt cristi&? Un curiós, -
Amb catxalla. ja lortir'. B. Orrango. - Ni al. rialt. 
K. Patró. _ Provarem de fer.1i entrar. Sis TeJll!!t. -
Encara no .. bl!!m com anir'. Von B~nt. - I un bf. ne
¡re, Bit Lleta. - El .cnyor Rul .. ta a¡racie el •• cus 
rccord •. Kam Acco. _ En. a¡rada el scud6nim. El 
conte h mh vell que en Junoy. L'altre que va enviar 
el dia 1 es devia perdre, puig no l'hem rebut. Vol re
petir.I,?? P. Ast Anaga, _ El .eu conte ju.tifica el 
leud6n.m. En el món, hi han cOles fatal •. Van Degr; 
Meggia, _ DonCI. mirin. que el. hi provi, perqué lo 
que es el conte. no ens ha paa provat ¡ens. l per aix6 
diuen que .·han reunit tres lenyon? Si que deuen 
haver quedat deltan.at •. ArA: A. Xofla. _ Enveje., ja 
li direm. K. A. Trcwell. _ Lo que enl ha enviat aqne ... 
ta letma~a anirl.. com dOI i tres fan cinq, i lopo .. nt 
que no h .• hlli de.torb, perquf. avui n'hi han fini a les 
mateml.t¡quel. K. Patró. _ Aquesta letnana no l'ba 
encertat. Que hi firem? No el pot matar tot lo que 
h ¡r ... Bill Leu •. _ Ni que en. toqu6s el jazz-band. 
Sis Tellet. - Un lItre dia. ¡ermi. B. ClSas. - Rebuda 
\a leva amable lletra, i ell hi e.timariem le lervi .. in 
p .... r qualsevol dia, de IS a 8 per aquesta redacció 
per facilitar·los·hi tots els detalls que desitjen delt 
.oldadets que volen padrinei)o.. 
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AQUESTES CRIA TURESI... 

E N Ramonet e.tava donant la lliçó a la .eva 
cOllinet", que li prenia abans d'anar a l'e.
cola. Ell tenia dotze any. i ella tretze. Eren 

viuI com «:ntelle. i movediçOl com argentviu. 
-A veure, Ramanet - preguntà la cosina _ 

digue' m qui va éucr la mare de Moiaèl. 
-La filla de Faraon - contestà el bailet .enle 

titubejar. 
-I ara, Ramonetl - oblervà la seva COlina. 

- La filla de Faraon, no é. la marc de Moi. 
sinó que va ésser qui el va trobar en el Nil, riu a
vali, dintre d'un breaaolet ... 

En Ramonet, molt leriós, e. mira a la leva coai~ 
na i, ficant-Ie lel mans a la butxaca, respon amb 
tat aplom: 

-Bé, això ho va dir ella per despistar. per~, a 
mi, a mi amb aquestel) Tira, dona, tira. no sigui .. 
bleda! ... 

Paquilu París 

Aquest DÒlRero hil PIISSIll 
III teD50ra lIoveroaUva 

-Com é. que l'aCUlat diu que vostè va couetr 
tir de bon grat 7 

-Sí, però és que ell. abans. m'bavia regalat 
un /Iucó d'EROTYL 

I·Erot:i;~~·':;=1 ~ capnentla IMPOTEN 
CIA I ls NEURA.STENIA., per crbnlquel I rebel. 
que .Iston • tot altre Iractament. 

"'enda li r~ng~s ¡ de/all: All d~ Sont Pere, I 60, faTmlJcln del f)oe,lor~. DUTREM, Barce/ona -----_ .. _-
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EN PI.netel, el polifadtlc Plane- de "truco", ni de ,.Ieri.. Fou un 
tes, torna a untar lIpera, triomJ definitiu. NOlaltres, qua vl

Dimecrel, .1 "BOlC", v. pendre rem con~ixer i vàrem tractar. l'au
part en la reprelentaci6 de "11 Bar- tOl' quan era lOla una elperanç., te
bieri di Sevi'Ii.... nlm molt ¡UIt en re,iltrar ait.1 re-

El p6blic, com h natur.l, el va lult.t afal'rador en lel no.trel co-
o.,cionar llarra eltona. lumnel. 

Encara que jo no hi era, 
m'adhereixo a l'ovaci6, 

"Que l'ho mereix en PI.netel 
puix h molt bon cantador. 

000 

AillÍ el fa nom, ValenH, 
escrivint amb la fe al cori 
Així tOtl podrem, llorerl, 
teixir en la teva Uaor. 

000 

D i!'~~~O: .. v·l.el~;:~fi~ "~=~~ A ~~:.c~ u~ d~~~ q:: eld~~:t~ri:~ 
dia en quatre 'actel, "El veneno del talll,.b "Lohenrrin". 
tanro", oririnal del cone¡ut elcrip- No ubem com v. anar, perqD~ el 
tor arrent[ en Valentin de Pedra. "BOlC" h molt lluny i ~II tranv~es 

En Valentin de Pedro, que a'ha v.n molt plena per arrlbu-te flDa 
fet darrreament un nom traduint a a la Fontana, perà enA fa por aqua.t 
Madrid variu obrel del nOltre Pui, nom. 
i F~rreter, pertany ~ n'lquella rene- Perqul lea ootea d'en Wacoer 
racl6 d',elcriptorl d oriren boh~mi, alln tan fortel, que temem 
'9ue avuI ha pout panxa, enteniment que ti .. ent de "Crlltlm" el divo 
I compte corrent: Amlchati .. Llufi no enA el facio a troasets. 
Capdevila, PontdevUa I tantl i tanta 
que e. reuniran al "Llon" li, any. 
enrera, quan enc.ra hi havien taule- O O O 
te. de "baccarrat" i l'elpurna del • ~. 

::n:n:'h~~~a~~a~:at~~~~a~ard~i D ~~t:~~~e~aelc;~::o;a O;!~I~:~! 
tot, "Eldorado", .cab.da I. leva brillant 

En Valentí va ¡um.r, Madrid ena tempor.da. 
el va pendre, com enl VI pendre al Guarda't b6 de 1. calor 
cran mataronJ en Vinardell i al no i procura. citar freaquet ./ 
menYI rran ¡ranoller! Pontdevila. per po¡uer-te oVlcionar, 
AlIl va fer ,teatre, va fer novel-Iea, quan tornia, ealimiret. 
va fer nom I va fer quartOI, que, al 
cap d'avall, tlmbfi en la ¡cnt que es_ O O O 

~~il~:: ~~:ei:_~~~~:iaquIe ~r: S'H~ pub!ic.~ un Reial ~ecret .'11-
d~~~i::rb~~.mil, tin¡uh I. primícia Bar~;::t I Iccl6 de '- LleI de Caaea 

" Pt'l'qU~ "BI yeneno ~el tan¡o" fou Supo.em que aqu~lta nova 
un ~111t "Iin trlmP. ni cart6n", d'a- hauri d.i_t .. tT,fet 
quUI que no .1 fan a copi d'auto- .1 lenyor en Rafel Seva, 
bembo, ni de , .. etma .uplic.da, ni "vulro", el popular Mlnquet, 

GYRALDOSE 
para irrigacionee higiénicas 

.. Antiséptico no t6xico,. 
antileucorreico, cicatrlzante. 

o ~~~e~~~ '~~';:rn~~e~q~~:' ~! 
rada es tractava deia ,imp1tic. ar
tiatel Amalia Palau i Boaetti, que 
,'.han CQWlIliatat. amb la acva actua
ci6 en "Yes Yes" i "Oui Dui" )'a
}Jleci i l'estima del relpectable que 
purina. 

El públic va 611er nombr6., 
ma.I¡rat la calor que fa, 
i tia que un artista "Bonetty" 
sempre f. bo d·admirar. 

L'Alart. PObT~' 

r' 
PATI BLAI1 

Tot borne de bon p..Iadar. 

ha de conc6n-er al. 

PATI BLAU 

on hi trobarà el, miIIon 

18l0nCfPuertas 
Eb ml110rs mobl •• j • IfIÑ bo. 
pf.U, es veDen. llarlS pl .. sos 

RONDA SANT PAU. SI 

."'._-

Angmes - A/oni. 

Ronque,. 

Venda: 

SEGA LA i F ARMA CIES 
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TeHon 5ill A T, Itlon 41\< ~ A ---
Cran comoditat _ Saletes de bany _ Telèfon privat : PROVDH.fS r US CONVEI«IRW 

y""liladon .Ièctrica - HabH.ci"", • 5 ..... _ R ... ",. I~ MATA-(ABR¡S 50 C"~ 

ab",I.... 'to 1.5AN RAM6N.l·BARCElDHA 

Eapléndidu h.bitacionea con todo el confort 
moderno : Cuarto de baño : Servicio a todu 

PANYERIES SALMERON 
Elt.tri.reu un 70 per 100 

IDEA.=t'éfo~~6~BLÉE 1 '1 

boraa CARR!.R SALMERON, 13 GIN J OL, 3 (Junto PI. T eatro ) !-___ . __________ _ 

- - -.. ~ CABRES ai ea teniu i la Novela PequBña 
~"~ 

I .oIeu que Iv-........ ,.. .... I gin eanr .. de. $OID ai .. i~ al ...... ,. ... _ lurt els dimecres ,\ ::~ ... -=--= rin el Dop, com ...... la 
• -.-r .. 10_ ' LOTION L A O I L NOVEL'L1~:rES .......... - - -I. 

""" ___ 
per ................. SENTIMENTALS lo .. ,.. Cu .... DOS PESSETES, al ;:,-.... ..:= 

emir h 1'1111. I.' i fi .. I 64 planes 20 cènllms 
_IICA 1tf,6ISnI'.t,DA E~-;.:r;':; 

ro'''''' 
7siAiñECIMIENTOS 

SARNA (RONYA\ PURGACIONES DE 
HIGIENE Y BELLEZA 

• cwa ea .. minuta amb 
orotrttl. ,. t ..... du .... fhlJ .... BA~OS ROMANOS I ... ..tu .'.11. orIa .. rI ...... 1.&01 
lo_lo .. ~_o'" la .......... _ ... 

IlULfURIiTO Primera y finiu cua en Bl· CABALLERO .... o .. to,. ....... .•• _1", p," d. hiciene moderna. 
Comte et. •• Au.lt, 88 I 

ceutrM d't!tpOCÍfiQl 
BARC E LONA 

GRAJEAS AUSTI montada .. todo confort - -

~ .. ,. ........ u ........ _t ...... 
BaBol de higiene y beUeu 

Ellclusi6n de medlcin.le. ...-1 ___ to ... 

ABIERTO nIA Y NQCRB 
em 1'(llt 11'. \1 III 11tm, lHIfUl1ll - Conde Au1to. 16 F 16 -

ü~o maS iovecciones!! ü~o mas molesliBSi! 
f:01ormos de S I F I L I S cr6Dic. o bereditori_, puede. 

curarse sin ser norada su ellfermedad. con los 

Comprhnidos IIBERT 
Oelcubrimiento reeicnte y sensacional, destinado • revolucionar 

mundo médieo y I. terapéutica. El ma. enérgico depurativo de 
I. SlU1¡Te. 

LA CAJA DE 50 COMPRlMIDOS: PT AS. 7'SO 
!'n vellt.: Farm.ciu: S.uia. Piu. S.nl. An .. , 9. _ T.rrlll, e.rmen. 14. 

- Se6a/4. Rambla da 1 •• Flores, 14, etc. 

lmpnm~. R.d.cci6 i Admíniltr.6ó. Bou d. s.nt Per •• 9 

-



EL SATIE I LA N"IlY.[PA 

Empaitava a certa nimfa 
un Àtir modernitut, 
de COltUml molt díltincides 
i tipua molt refinat. 

Quan la vei~ un .ic calmach, 
el bon Iltir va l'ui1lar, 
però al cap de POCa eatona, 
ta nimfa l'anà a empaitar. 

Oh, aimfel que aneu pel bOlc. 
no VOl feu pas ¡1·lulionl, 

(Tan í tan cUa va c6rr ~ 
que al final, va reUilcar 
i llavon. davant del Àtir, 
la nímfa ea pou. a plorar. 

-Tornem.hi, &àtir? - va dir.li. 
-Ai. nimfa, no pot bler pul 

que ell sàtin d'avui en dia 
16n d'''una vu: y no mla". 

que avui b tot de fantaala 
i ell IlUn no eltla per trona I 
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