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ANO SOSO LA RETAGU DIA 
Oiaria tamanaI 8aruuate '1 lustrado, de .m..o., aaunc.io& '1 etqqe.lu rnortvomts 

,SALE HOYI 

Nuutro pf'OlJ1"DMl: Seriedad, ecaoomí.. rapide:r. en &o. -c:ar&OI ., • rivir eomo .. p...m. 

La gloriosa proe~a 
avi ...... toria de QUfil!da. 

Nuutro inlr~pido direc
lar VI a intentar la trave
,1& del Sena ain elealu. 
EmocI6n en P,J,ri,. Sin no
tici •• de Rufut •. ¿ D6nde 
Clt' don Elcuterio ~ 

Nota de la RedacdÓn.
E,umas .in DOlicia. de 
Iluettro director. Hemos 
precuntado al e6Mul de 
E.paña en Pari, y, des
pub de mucbal averi",.
cionea, .610 hemo. podido 
u.ber que Rufuta ba CUi. 
Uado dtt hotel quedaDdo 
• deber aci. dta, de pen
.iÓn y doce consumado
DU amorosa. que babí. 
becho con la ra,pI. Prac
ticada. diversa. averi,ua
clODes y eraciu al celo de 
la policia frallce .... que 
Mr. Poincarl= ha movili-
• ado, K ba hallad.o en la 
b.bitaci6n del hotel que 
ocapaba don EleuteriG 
una cartua con dOI noeu
mili cos UsadOI, un biUete 
del Metro y un carnet de 
l:I.otu Que reproducimol. 
Tal vet: elt .. lineal .ean 
la obra literarla p61turna 
de nueltro director, Que 
DO ha vacilado en e.poner 
la vida en aril de IU arnor 
111 deporte. 

Lunel. lQué hora esl 
Laa doce. Ya empina a 
~r hora de levant.ane. 
l D6nde elt.ve anocbe 1 
¡ Ah •• 11 Cbe:z Jo.epblne 
Baker, el Duevo bar noc
turno de Muntmartre, .. 
I Qué buetlO era el ebam
pla I I Y Qué buena eataba 
aquella aocia' 

Mientra. me eltaba vi ... 
tiendo me ha venido a wr 
G eo London para interviu
varme. Relulta Que aDO
eIIe, Que )'0 Uevaba cuatro 
copal, apolté trel francos 
en papel a Que atraveaaba 
el Sena en avi6n. Ma6ana 
~ Journal" publica mi 
retrato. lAbora Il QIM po
d.rf,il prel\URir, lecbosoll 

Martes. Y. tenlo aero
ptano. Me han or recido 
¡:alantemente un avi6n Que 
ae llama "Esprit of Cham
pa,ae". Con él saldré para 
inteatar la travella del Se
na ea euanto hqa buen 
tiempo. 

Miéreoles. Una riquíli
nta americana, que le diee 
EBther Kol Ero, ba venido 
Icompaiiada por dOI boto
nes det botel, a ver li yo 
la quiero nevar a bordo. 

Rs ¡napísima y may ele
¡al1te. Pi¡trense, una ame
rie ... a con do. botonel. A 
ml, la verdad, con el frlo 
Que llace, como eltaba en 
mangas de camisa, me hu
bie.. cultado tiranne la 

::ne:::: Óu~~am': ~~ 
531ir &SÍ Que no eai,a alua. 

Jueves. Llueve a botel 
y barrales. Vo he intenta
do en vano convcncer a Iu 
americana de que n~1 dl
ve.rti r ramos mil en cuat
quier restoran de la Piua 
Pi&"al1e, pero ella erre que 
erre en QDerer volar. 

Viernes. LlCYine me ha 
hecho propolicionel ho_ 
nestas, que 10 be r«hua_ 
do. Vo no pued.o eHlpo_ 
jarme de la americana ast 
como ui. Como haoe bu~n 
dfa, hemo!> Quedado con 
ella Que mañana.. a entra_ 
da de oscuro, intentarc_ 
mos el &"r3n raid. 

Sabldo. J Ha Dellldo el 
momento I El "Elprit of 
Champacne" est! a pW1to 
de elevarse. Vo, pretex, 
tando que un motor no 
marcha, di,o Que no hay 
de eoeido. y Que tnafutna 
.era otro día. 

Domingo, Hoy no hay 
mb remedio que eJtpOller 
la piel y Q1:~ctar como un 
hombre. Va esti todo pre-

parado. Llevo en et aero-, 
pl.\no adem'l de la ameri
~ana, un retrato de la J 0-
Idina B:tker, leil pOltl' 
lel puc re .. , un tomo de 
"La Vanguardia" y una I 
novela de BI .. eo IbARn. 
El aparato le me l~v3nt3. 
La m6aica toca II Marle
De... La americana lon
rie, Va vamol por 101 ai
rCl. Parel:co un picador en 
dIa de cOlida. 

Rulutlfl. 
riv.t de Lindbergh 

mmsxr r 15"??VaP 

SALPICADURAS 

L~emol, eortamol y pe, 
&"amOI, -en u.o del pleno 
deretho del fusilen que 
nOI eonfiere nuestr. pro
feai6n: 
"El Iluevo blflil~ del IflVU

tru •• 
Ha eomenaado a bailar

.e en los Eltado. Uni
dOI un nuevo baile. Se bai
la a puo de proeesl6n y 
del vals de dOI tiempos, 
con movimlentol de cade
ra de un efeeto e.tuño. 

Elte baile le Inspira, 
pareOlC aer, en los movi_ 
mientol de lo. aveltrucu 
de la e.pecie "nandu", Que 
viven en la AméricI dal 
Sur." 

Hemo. tranlmltido tele
Ir'filC:lmente la noticia al 
"Nandu", tefftimo rtIIIrido 
de "La Tulel", Quien no. 
h1 prometido bajar a Bar_ 
celoni de ae6nito, Que di
ce Plc6, un dia de e.to., 

Ii.M&AL dr & 

ACUDI DOS 
ORlQINALES 

¿ Cull es el auto ma. 
arthtico? 

El autoretrato. 

lY el plato mia carol 
La tortiUs. Cad::! una, a 

lo menOl, cunu un ho e-

ESPECTACLES 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Complnyia 

Slflntpere-~"Bu~és 

Primera actriu: 

Asumpci6 Casals 

E.it colollll 
de 

DrrxOSA NIT 

DE NUVIS! \ 

TEATRECOMIC 
L 'bit dels b.it. 

Tothom ba d'anar a 

NOT·VET 
PAS ENCORE 

T O DAVIA N O -
E N CARE N O -

ROXANA 
la millor obra del mestre 

L UNA 

D ireeci6 arUltica: 

TEATRE NOU 
E XIT COL OSSAL 

CHARIVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 
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Barcelona. J 5 de Octubre de 1927 

La definici6 de l'amic 

EN un correu particular d'un periòdic fraoeh 
trobem 1'3 següent definici6 de l'amic, feta 

per un llegidor anònim, però digna d'cn Marck 
Twain o d'en Chuterton: 

"Un amic, és un senyor que té sempre cobert 
pout a la vostra taula, que vos demana un ciga
rret i se'n fica dotze a la butxaca, oue vos dem'a
na que li deixeu per anar a (er el caca a un so
par la vostra agulla de torbata. Un amic, es el 
senyor que v~ a fi de més a detn3nar-voII cuar· 
tos per a comprar una pell a la "Bella Cacauets" 
del "Apolo Concert" i que. així que es troba 501 

amb la vostra senyora, fà tot el que pot per a 
convencer·la de que és la més maca i la més des· 
graciada de les dones i s'ofereix desinteressada· 
ment a consolar-la, Un amic, es igual que un pa· 
raiguea. que se't gira Quan et fà més falta i que, 
.i un dia, cansat de la amistat, l'envieu a pendre 
vent, anirà dient que vos sou un ximple, la vos-

tra dona, una qualsevol, la vostra filla. un cap 
vert i el vostre Em un candidat a Ja Pres6 1'40· 
dü .. Hi havia un tscriptor que deia: "Amic ve
ritable. on eta?" l jo, afegeixo: "Sigues on si
~e~~~' queda-t'hi. oue jo no anirf: pas a cercar-

Uva, aoaoim comunicant. Vostè hi tOC3! 

La bella parla 

DEL "T, B, O,", d'aquesta setmana: 
"y se qued6 endormiscado .. ," 

¡ Mombra, sanyort Buigas! I Sus ascriptores 
chafan de aquel1u màs ma] al castellanu I 

L'oferiment 

P ARLA una cupletilta amb un cambrer: 
-Al principi, en vaig fer cas.,. Em va sem

blar un bon xicot ... 1 com que em va prometrer 
que em pusaria alguna cosa ... 
-I li va passar? 

UNS catalans varen entrar l'altre dia en un rel
taurant parisenc servit, com gairebE tots, per 

noiet!. 
-Qu~ pendrem, noia? - digué el que menava 

ta co11a. 
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Cadascú va triar el seu menú. Quan va toc.ar 
el torn al darrer, aquest va dir: 

-Vaig a preguntar a aquella noia. si t~ filet. 
-No perdi'ii el temps. Pcr aix6. Sl aeàs, hau-

riem d'anar a un reataurant on servissin homes ... 

L'Hortolà d~ Sant Boi 

\ 

PETICIO OPORTUNA 

E N Ramonet i l'Antoni eta, s'havien quedat 
sola al pi. aquella tarda de diumenge, i 
com que no tenien gaires coses per dir-se, 

perquè ja se Ics havien dit totes, els hi va sem
blar millor aprofitar el temps i anar pcr feina. 
No hi ha cap necessitat d'csplicar-vos quina mc
na de feina era la que feien, veritat? Res, coscs 
d'enamorats que estàn 801. en un pis una tarda 
de diumenge i que no tenen re. que dir-st. 

Però al bo de l'idil.li , una veu que semblava 
talment una cafetera russa esquerdada, ela va 
deixar freds i sense eama de dir un mot. Era la 
mare d'ella que a'havia repensat i havia tornat 
a can més aviat del que convenia als dos ena
morats, 

En Ramonet, dret en mig de la sala i quasi 
vestit amb la mateixa roba que usava el nostre 
pare Adam, tingué una idea salvadora: 

-Veurà, senyora, no s'estranyi de trobar-nos 
ai d, Es que m'estava assajant per demanar-li 
la ml de l'Antoni eta i com que vostè trigava, 
nosaltres que suposavem la .eva conformitat, 
anavem fent, 

Això vol dir una cosa: que quan hagis de pas
sar una tarda 601 al costat de la xicota, procura 
que no sigui a casa d'ella mateixa. 

Sara Trustll 

UNA NOIA INDIGNADA 

L A Palmira tornà al sa16 de ball, amb el. uu. 
que li lIortien de la cara. S'assentà d'una 
revolada al costat de la seva amiga Llui~ 

sa i el quedà mh sorruda que un nano al que no 
li han donat un bombà. 

-Què tens, què et passa? - li pregunu la 
Lluïsa estranyada. 

-Que en Boada és un pocavergonya I _ re .. 
pongué secament, 

La Lluïsa se la quedà mirant, i després d'un 
breu silenci, insistl: 

-Ea pot saber què t'ha passat amb en Boada,. 
per pendre·t'ho tan a ]a valenta? 

-Tú saps d'on vinc ara? 
-Es clar que ho sé: del tocador. 
-Doncs, mentru estava a dins. en Boada ha 

obert Ja porta i m'ha trobat posant-me essència 
a ..... 

-No parli's mh; ja m'ho penso a on. l qu~ 
ha fet en Boada en veure't .. ixi? 

-Què ha fet, el desvergonyit? D'això em 
queixo I S'ha retirat bo i dient: perdoni, senyo
reta, m'he equivocat de porta I 

Vanda Rheta 

-A.quests barrets tenen J'incol1Venient de-qlMl' 
no se't veu Ja cara. 

-No és pas J~ cara que miren els homes! 
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Novelola de bona .,. Dl.da c:o.tuDla 

Caphol qurt 

F LORA, l'upou d'en Vic:ena Bou, acabava tot 
jut de llevar-n, Dea de <-I fODS del corredor la 

'f'ci6 avençar l'Emelt, lentament, suaument, tota ella 
dlaplidncia i }nitut, com una lerda toia de flora, de 
mil colon detonant., ¡ron:aant-se cn una Iol. branca. 
Vestia una pal.ma de tons viuI i rutiluts que el feien 
me. UuminolOl en paanr davant del. finestral. del co
rredor i tom.Iol.r-le • cada moviment del leu COI, 
nn.ible com _un v(mec. En arribar al marc ovalat que 
donava acc:6a al rebedor, CI quedl aturada un moment. 

L'Ernest, aturdit, cmborrat:ut per l'ambient de Icn
au.alitat que cn aqueU. cala el respirava, no encertava 
a trobar la manera de juatificar-.e davant de l'eapoI' 
dellcu amic. 

Ella el .. Iudi, mh amb cia ull. que amb la paraula, 
i dctpr6a d'un brcvr .. im dillcI, el feu passar a un u
lonet do confiança. Era una .. leta t~bia i amlaltiça. La 
serventa deacorrecu6 un dels ledolo!! portierl i lorti 
tancant la porta darrera leu, 

Un nou deva ... all de color impresion.à fondament a 
l'Ernest, Res en aquell interior respirava auavitat con
jUlal. Tot cremava lel "11&1, com brUel enceses en el 
caliu de 1& lux6r1a. Coixin. enormes, estelOl d'ad d'a
W, no deinven caminar lliurement. Tauletes diminu_ 
tes, que no alçaven un pam de terra. parlaven de co.
tums oriental .. d'indol~ncie. tropicals i de decadbt
cies romanes en el .iurc quotidit, 

Repartits arreu, en un de.ordre m&inUie i captiva
dor, a'ovitaven estotxo. amb bombons, llUCOM d'c._ 
Hncles de colors verle. i cicauete. ecipcies. La llum 

penetrava a l'e.tança, tamita:ada per tul. i tel« finea 
i, e.cairant 1 •• fine.tres, penjaven flonjos cortinatlel 
de tonalitata IÓlides, dea de el morat intens al ddmi 
vivl •• im. 

Flora, d'un .altir6 l,il i desenfadat, s'aclofà en una 
mena d'otomana formada per un informe apilotament 
de coi. ira, i convidi a l'Erneat a seure al costat d'e
na, bo i oferint-li amb un ce.t .uau i aristocràtic, .un 
"bout doré" primfa.im, que ell acceptà maquinalment, 
com .i temés caure en el ridlcol i li fes verlonya da
vant d'ulU. dama, confe.sar que no fumava. 

......Li preco que em di.penll, senyora, que l'haci mo
le.tat en moment tan inoport6 - començà l'Erne.t, 
Ierlle .. ber del cert el qu~ anava a dir- pera .. , un 
oeroci urcent, inajornable ... un d'aquelll necoda la 
realit:nci6 dels qual. depb d'una bOlL .. d'un minut ... 
d'un .econ, m'oblica a abuu.r de la leva amabilitat. 

L'Bme.t parlava incert, atropeUat, donant de cop 
i volta valors mu.sitat. a le. paraules i remarcant-Ie. 
mis del que precisava. Ella, di.plicent, fina com una 
navalla, l'anava escoltant i a cada luspeusi6 de l'EroNt 
feia un celt de comprensi6 amb la testa per animar
lo i donar-li el convenciment de qu~ ell estava man
cat, Pera eU, lecuia parlant d'una manera mecAniea. 
buida, Lc. level paraules percatien iDlmceres en la 
buidor, com li sorti .. in d'un fon~,raf i els manquis 
Anima per alaantar-Iea, 

Quan l'Ernest bac"u~ acabat la corda de l'embeslida 
inicial. ella ae't Quedl mirant llarea estona, amb mi_ 
rada protectora, Quaaib~ maternal i ranA acorralant en 
ell mateix, com un pollet qUe ha perdut la lloca, No 
bi estava acostumat a mentir l'Ernest i menys da.ant 
d'una dona tan estranyament torbadora com l'espo-
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u. del seu amic. No ubia qu~ fer. ni què dir. Les &ada. solter., vidua, rOIA. morena .. l Tan me f.1 Eu 
manI li feien nOA per tot arreu. Els ulls cercaven curiosit.t, pura curiolitat. M·acompany.rà. veritat1_ 
llocs on reposar.u: per no trobar •• e .mb I. mir.da de preluntl en veure que la Bertina entrava amb el .er
Flora. veL , 

L'Ernest eltava ea.febrit. Desitj.va sortir fos com. 
fOI d'aquella enutjosa sit",.db, i aixecant·se: 

EUa el tracui del mar de n6voll en què ell matei!f 
l'havia submel"(lt. Pep !fuelada a I. cicarret. i llen· 
çant enlaire l'espirat del fuJO bl.venc. preeuntà .mb 
senzilleu: 

-. .. com el diu, si es pot saberl 
-Ai. perdoni I. distracci6, perll ... 
I li oferi una t.reeta de la leva c:asa comercial, que 

en. es mirl ponder.tiv., mo't'ent la test. i mie cloent 
ell UUI. bo i record.nt la inutilitat del leu marit que 
a les t.rlCl sols hi podia pour un titol: "fill de mi. 
lionari". 

Desprh reprencu6 lense truculències ni afectad6 
de cap mena: 

-No. no li. el nom de vo.t~ el què demanava; era 
el d"'ella" ... 

I deid c.ure al damunt del cristall de la tauleta 

E/ fibló de 111 mir.,. dit la Floti, no el v;z dei;uf 
Icabaf, 

13 tarcet. que li h.vi. donat, furl.nt ara amb 1. mi. 
.d •. en les mh recbndites turbacionl de l'Ernelt, com 
li fos una llum implacable que el deixis despunat en 
Ja mentida. 

Ell estav's descentrat. L·escomeu. 1'havi. al'alat tan 
de~prev ingut que es quedi senle paraula. M.llrat tot. 
fiu un esforç i lomrient, amb un somriure forçat i do
lor6s, adlrf: 

-Perdoni, senyor., però crec haver.li dit que es 
tract.va d'un nelocl... 

-Bertina! _ murmurà displicent la Flora, deixant 
caure el cos en d respatller del .eient que suara havia 
anat a ocupar i com li no ha,ués aentit les darreres 
paraules de l'Ernest. - Em portaràs l'esmorur, rei· 
neta? 

I delprh, eonteltant a l'Ernest: 
-Ell t:onec molt b6 ell nelocil del meu marit... Ca· 

-Jo voldria - dieui ja mis lincer, ja mis leCll1" 
de .i mateix _ que la senyora no donh una fal.a in.-
terpretaci6 a lel meves paraules. perà, êl a prop de 
la una .• 6c ca .. t i no he {altat mai a casa a les ho
res de menjar. Sentint·bo molt. doncl ... 

El fibl6 de la mir.da de la Flora no el v. deixar 
acsbar. Ella. tamb6 a peu dret, i prop, molt a prop 
d'ell, quasi a frelar-Io, murmurl eatrenyent.li la de&
tra, quietament, lIarlament, acaridanta: 

-La leva ju.tificaci6 no pot hler ni més raonada, 
ni mb limpltica, perll jo deaitjo pendre un dia el te 
.mb VOlt~, 

El quedaren mirant·se l'un a l'altre. Ella enCIra li 
tenia alafad. la ml. Ell .entia .que les came. amb 
prou feines l'aloantaven... Un nus a la 101. no el dei
xava parlar. Un fonnilueil en lea artèries l'emplen.va 
de Decuits. 

Ella continuà, amb la veu vellutada i treient im
port1nda al convit: 

-M'acradarl molt parlar dels ne,oda del meu ma
rit, amb un jove tan formal com vOltè. Perqu~ VOlt~ 
fa cara d'hler·ne molt de fonnal. Quin dia li umbla,. 
doncs? 

L'Erneat, perplexe, perduda completament la carta 
de navecar, indicl: 

_Divendres? 
-MaCnHicl E. un Iran dial Llàstima que no caipi 

en tretze, 'lu-e .eria mh completi 
Estrenyi .ra efusivament, amb les dues m.ns, la 

de l'Eme.t. i adreçant.se a la Bertina, li di,ué cari
nyOI., •• tisfeta, com si una ale¡ria interior el desbor
dis de lobte en eh leus llavis: 

-Vall acompanyar el senyor, prend.? 
Amb pas incert, com una baluerna desballestada.. 

Selui l'Ernest 1. servent., amb ela ulls fits en les .e· 
ves opulències c.rnall. ampul0'es, marejantel, que 
en camin.r, sot. el r.ldent d'alpaca De(Ta, evocayen 
lel lIultroses anques de les haques brave .... 

La Flora, des del d.rrera d'nn finestral. amb una 
cic.rreta a 1. mà, va seluir amb la vista l'Ernest. qne 
es perdi •• vinlud. -enllll. Despris, de cara • l'ampla 
ltuna d'un mir.U, e!felaml retorcent .. e com una aerp: 

-Pobret .•. l 
L. Bertina, a peu dret en el marc de lñ.bitaci6 I 

acariciant .mb lel m.ns eI stu diminut dev.lI.ta1et~ 

murmurl picardiosa: 
-Ull. colominet, veritat, senyoreta?.. 
Es mIraren sense somriure, amb mirada càlida, In_ 

tel.lilent, pervena, i la Bertina entd a l'habitaci6 
cloent 1. port. d.rrer. d·eU .... 

LAURA BRUNET 

(Continuarl) 
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~_'-' ______ "'---_____ -' -Per què no h estrany? - pregunt en Bro-
L lons tot sorprès. 

-Es verit~t que 'aquest collaret que m'ha re
galat don Lluis, és fals, ~rò consti que el qui 
Jo li he donat tampoc era gaire de bona nei. 

EL "CORR1DO" ESCORREGUT 

E
N Brotons era et més fatxenda de la nos

tra colla. Segons ell. n'havia tombades més 
que en Valentina. Cada dia eDB n'espJica" 

va una de nova, que nosaltres ens creiem o no, 
però que no teniem mh remei que escoltar. 

Tots nosaltres som dependents de un gran ba
nr barce10nl i en Brotons ens vingué un dia 
amb el "cucnta" de què havia fet caure el diu
menge abans a la nova dependenta de la secci6 
de sederiel. 

-Quina xicota, nois! - enB deia ponderatiu 
per fer-nOI m~8 salivera - Quina ulls més inci' 

tants! Quines carns mEs temptadores I I sobre 
tot, quins llavis més dolços! De sucre, nois, de 
sucre ... I 

En Ribalta le l'escoltava com si aends ploure 
i per fi. empipat. intervingu~: 

-No Ea estrany, no que aquesta xicota tingui 
els llavis tan dolços ... 

-Home senzillament: perquè jo IOC un xic 
diabètic, saps? 

En Brotons va quedar tan escorregut davant 
de la magn(fica agudesa d'en Ribalta. que mai 
més eDS va espUear cap conquista. F. i K. Mel. 

-Aquests srnyorets teoen unes coses més e~ 
tranyes! Ara el meu s'ba e~nyat en r¡ue ~r 
servir-li bé l'esmornr. m'baig de posar mltge$ 
de seda! 
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EL DIA MES FELIÇ 

E N una reuni6 d'aquestes en 
les quals es barreja la li
teratura de Becquer i Ru

bén Dario, amb el darrer fox, un 
jove, a l'hora de lea "preguntes 
i rcapoltes", en fa una un 
.:ic maliciosa que cap senyoreta 
¡'atreveix a contestar. I é. ben 
aenzi1la. per cert, ja que el jove 
ha preguntat quin era el dia mh 
feliç per una noia. 

-No ho saben? - insisteix el 
jove contemplant les roseUef, 
::lUC ,'encenen en lea ¡altones 
de lea daroisel.1es - Ea donen? 

I un dels concurrents, que Es 
un barra de marca, intervé amb 
aire de .ufici~ncia per acabar 
amb aquella situaci6 tan vio
lenta: 

-Es clar. que les senyoretes 
no poden contestar, beneit! T6 
també fas unel pregunte. I 

-Trobo que no t! rel de pac
ticularl 

-No ha de tenir, no ha de te-
nir I Que no compren. que el 
més feliç d'una senyoreta, no Es 
.an dia, sino una nit ... 1 

Si no lurt corrents de la re
unió, ell papàs li fan reformes 
a la fatxada I 

olleial, tota aquesta nit m'he una 
cosa estranya dins del cos que no m'h. deizat 
dormir tranquila. K.Brit 

-Havia tancat J. porta del ClU1'Ierot, ~Dyora? 

eL PERFECTE "CORRIDO" 

E
N Cardunets eca un xicot que sempre ana
va a la vela i mai ,'enter.va de res. Es pas
sava lea nits en blanc dient coses a la ni

octa que Ja sort li havia posat al llit i de dia sem' 
pre baixava de l'hort. Pen) aquesta vida de noc
tàmbul el portA a un eatat deplorable de salut 
I hagu! d'enviar a cercar el metge. 

Aquest desprh de un detineut examen, bran
dl el cap amb pessimisme. 

-Miri, amic Cardunets. _ li dieua amical
eent - vost~ ha de canviar de vida. Estic se' 

gur de qua vost~ va a dormir a la matinada i de,
près es deu llevar qui sap a quina hora. Ha de 
canviar, Cardunets, ha de canviar, sino no hi 
haurà remei. Calen passeiea matinals pels afores 
i oxigenar-sc els pulmons. A veure: a quina ho' 
ra CI lleva vosta cada dia? 
-I ara, doctor, a l'hora que es lleva tothom: a 

les cinc de la tarda I 
En Cardunetl encara no s'havia enterat de qu~ 

en el m6n hi ha molta ¡cnt que el lleva abans 
de pondre. el IOl. 

K. K . Tua 11 



DESPRES DEL COMBAT 

E N Lluiaet i donya Margue
rida es varen conUl[cr 
aquella tarda al cine. Tot 

havia anat com una seda i des
prés de una deliciosa sessi6 de 
treball. nocturns assentats l'un 
al costat de l'altre en el "Pathé", 
varen pujar a l'auto de donya 
Margucrida i jumets ae'n varen 
anar cap al xaletct que la mag
nífica tardoral té a l'Avinguda 
del Tibidabo. 

Ella, ferma i pletòrica com 
una torre de Babel, en el pl~ 
deli seuI quaranta anys, va fer 
veritables bogeries amb en Llui
aet que no en tenia més que di
vuit i quo CI pot dir que quasi, 
;uasi cra un melonet per ence
tar. 

Quan, ja a la llinda de la por
ta ea despediren, entre pet6 i 
petó. li preguntà eU tot can
ay6.: 

-1 ara, quan te sembla que 
podré tornar? 

Ella ae' l va mirar de dalt a 
baix, va llençar un fondo sospir 
en veure'l tot macilent i uUerbs 
i respongué amb recança: 

-Ai"b eta tú. fillet. qui ho sa· 
b~. N'bi ha que a l'endemà ma
teix ja els Jtorno a trobar en el 
cine, perb n'bi ha d'altres que 
necessiten quinzo dies per poder 
tornar a venir-me a saludar ... 

Ben Hand Dhins 

LA INNOCENCIA DE LA NEUS 

L\ TUIES-, 

-Et presento aquesta amigueta, que té un cor 
molt gran. No tl un no per res nJ per ningú, 
creu·me. 

-Hu dit un cor. verli.t? 

escabros i després de moltes evasives es deci. 
deix a fer ho refiat de qu~ valent-se de la metà
fora i amb la innoc~ncia de la Neus. no n'enten-
drA ai no el bon sentit i comença a esplicar: 

E N el jardí de ca la Neus, ella, en Rafe1et i "Una vegada, el president de la república tr'an
en Salvador, estan ellplicant coctes i en" cesa, acompanyat de la seva senyora, va visitar
devinalles per passar la tuia. Com ja po- el soldà del Marroc. Ella, la senyora, va mostrar 

deu compendre, davant de la Neus, que és una desigs de veure l'barem i el soldà va accedir a 
oena innocenu com una novícia, els contes que condici6 de qu~ no l 'acompanyés cap home, ja 
iiI'e.pIiquen 80n blanca, completament blanca. que la .eva reIigi6 prohibia en absolut l'entrada 
Perb en Rafelet voldria espliear-ne un de un sic de maselca en aquell lloc sagrat. 
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---, .. .7 
--Senyareu, suposo que ara no dirà soc un ho-
~ curt de geni ... 

_Veritablement. No el feia pas tan ..• tan atre
vit com ha resultat! 

Durant la visita, el soldà va deixar caure el 
seu mocador davant d'una de les favorites del 
harem. 

-Qua lignifica això? - preguntà amb interés 
la presidenta. 

_Aizò significa, senyora, - aclarí un dels 

acompanyanta del soldà, - que aquesta nit Ja 
muller escollida per el nostre soberà és aque1Ja 
davant de la qua l ha deixat caure el mocador. 
-I donca, i les altres què faran totcs aoles? 

- insisd la presidenta. 
-Les altres ... les altres es moearàn amb ela 

dit, l" 
En Rafelet, en acabar de contar la seva hilto

t'ieta, estava del tot satisfet. Amb la seva habili' 
tat, estava convençut de qua la Neua havia pres 
les parauJea al peu de la lletra i sense mala in
tenci6. però en veure-la tota capficada, 1i pre
guntà: 

-Qua li sembla Neus? Li ha agradat aquest 
conte? 

-Molt I _ respongué ella - Però no entenc 
perqua les demEs favorites s'havien de mocar 
amb els dits. Com ai no hi haguessin altres coaes 
per "mocar-se" mentru el soldà dormia amb la 
favortta' 

l ara aneu creient en l'innocència de les nenes 
tendres. 

Clara Dau 

-Es inútil, Reixacs. s6c casada i no vui ca mpromi!KJs. 
-Es poden evitar, senyora. es poden evitar ... 



1ALERTA, MINYONSI 

~ ... quut. Seccid hi publlclltem tou fJb CONTES 

que u'u ettVlllJ propi$ d'i:J:Jer conta-ts olie. veDe. 

.... crose. de quinze anys per .mWtt i que sicu; .. diC· 

D,U d'is .. r con.cau pels burll';rn llecidon d. LA 

TUIES, D'.quests come., en pr.m;uem UD cad~ 

D{jmuo, .1mb I. usp.et.bl. qu.atit.t d. "dea ~ 

Jet'·. eob,..bl.. eD le no.tr. AdmizJnr¡lcid o per 

Cir poçt.J ol" que visqu.; .. Ior. d. Buceloo., Aler-
q. do_o i e¡lrrtar rit ., 

EL TRUC D'EN PALLARES 

N OIS, - començl a eJ:plic.ar en PaUarés quan 
.'hacué asaentat al volt de la taula del caf~ 

de la quieta vila de Riudoms - he trobat el ,ran 
truc per ensarronar a la meva dona i poder-me que· 
dar amb vou.ltre. fent la manilla fini a darrera 
horal 

-Home, ja en horal No semblava sino que tin
¡uelSis vuit anys, anan-te'n a dormir a les o02el 

-Res, nois, el Iran truc: he dit a la meva dona 
que de nit Voli, a ajudar al senyor Fort, ci farma
cèutic i aid eUa no em clavarl e.dndol quan torni 
a casa, 

Tot. el. de la taula es Quedaren mirant-se el$ uns 
all altret, perqu~ cal tenir en compte que tot. la 
vila menYI en Pallarb, naturalment, e.tava ..... 
bentada de qul la dona d'aquest i el farmacèutic 
s'entenien d'una manera perfecta i metbdica, 

Noi de Reus 

DELICIOSA INFANTESA ... 

L A mam per premiar el bon comportament de 
la Nurieta, l'ha portat .. una putiueria i li 

ha deixat triar el bomb6 que ml. li agradés, 

-AqueUa ninetl de xacolatal - cridi la menuda. 
-Molt bé, bufona _ dieu! la maml -, Tria el 

que vul¡uia, 
La menuda comença a mirar i remirar i no {eia 

eara de lent aatiafetL 
-Tot son nenet! - exclamà a la fi amb descon· 

sol. 
_I tú què volieal 
-Un nen, 
-Un nenl _ preeuDt1. el pastisaer e.traDyat -, 

l per Què voldriu Ull nen, maca l 
-Perquè hi hauria mia xacolatal 

UN HOME REPOSAT 

O UAN en Re¡ordo .. deia una cou, amb aquell 
pou.t de patriarca qw: po .. va, hi havia que 

escoltar-lo molt b~ i entendre'n més el .entit que 
la valor real de let levea paraulea. Era :molt llegit 
i el que ell deia re¡ularment eren .entlncies inape. 

lablet. 
AqUett dia va trobar al .eu amic Palaudaries, qui 

li di¡u~ atropellat i nervi6s com un exprés en mar· 

xa: 
-Estic content, Re¡ordoaa, molt content I 
-De deb6l 
-T'ho juro I La meva dona ba tineut un nenl 
En Recordos. ae'l quedi mirant Ilarea utODa i 

polant-li una ml damunt de l'espatlla, li dip! con
f¡dentiatment: 

-Aid per el què veí, ja deus aaber qui és -el uu 

pare .. , 
En Palaudariel va fer un bot eom un cabrit. 
-No sé com no t'omplo la cara de botetades, be

neitl Aqueat .. bromet no le'm tan I. m{! Ai:.:b és 
una ofensa intolerable a la meva donal 

I en Recordou., amb aqueUa naturalitat que el 
caracteriU3., cnntinu1.: 

-Perdoftl1, noi, Creu-me que no em creia que t'ho 



, 

preD&Ue •• ¡. d"&qunta manen.. Em aemblava la co- ORGULL DE RAÇA 
u. mEl natural del m6n que tú u.piruulia qui era -----
el pare d'aqueata criaturat 

K. 1JI. A. Sutra L Ad::::O: ~=e:~o~;a!;:~or~~lb:e:~~I~ 
CONFIDENCIES 

n¡strador a donar un cop d'ull a lea sevea propic
tata rura1a. Oc.prb d'una bona caminada, la le. 
nyora barone.u. •· •• ..ent. al peu d'una font da-

U NS quanta jovenet. i unel quantes .enyore- :'nun~~~:.- :'::e:t: ~~~:~'d U:e~ro::tin='d:;' 
tes, en un r~c6 d~1 aa16, mentre. cI. demés que sense la mh petita mala intenció ,'entre,. a 

ballen. parlen conhdenclalment de ~o.e.1 &macadel. renels de contemplar el ma,nífic panorama que 
d L~ co~verta ,'h, éanat fent atrevida I ara parlen la senyora baronet .. li ofereix des del Ien .elent. 
• 'J' PI,ude~ que t

d 
cada u. . Segueixen una conversa que venien .ostenint pel 

- o, - I~.una ~ lea l'enyorete. - en tinc una camí. 

damunt mateix del PIt" -Crerui, danya Eul¡Ua _ li diu ell _ que a =b::-. f~ u;:v~t~ 7a e:~I~:~:~ae~\:o::~~ vost! li convindria torn.r·.e ,a casar, ~n!i que una 

oh, no el ~t dir on la tinc, veritat Jaumet? _ pre. ::~Y:tre:;:!ue~~ :::a ll:-te~::=~:~~h que VOlt! tE, no 

::::: ~a:~c~oe:"ni~~nant un cop de colze a un dels -Si, ja ho IE, perb no trobo ,ea~ partit del meu 

,El jove ea torna vermell, L es noies oferuen una ~~'" Jo vull un home que estlpI a ta meva al· 

naUa: perb no a,caba aquI la cou, perqu! ~n altre -Malcrat tot, .enyora baronesta, .'hi e.ti tan 
!:~: ,Jove. aferel. amb la mh rran naturahtat del bé, un .te més avall,,, 

-No .é perquè no .'ba, de poder dir I ~.ja un le. leaL~.~~;:::l ea:~ar:~;n~~~;~:o:,ue no ha entEa 
cretl Sabeu on la té la piral Sota mateut dc111om· 
brirol , .. GuilI~m ae Preoa 

Dea d'allavora ja no e. va parlar més de pi¡ue., 
Totes tenien por de diltreu.re'a i de parlar un xic ACLARIMENT IMPOSSIBLE 
mEa del qu! conVenlL 

Vanaa Rh.ssa 

T ~!~. ~:e:e!:~r:i:e~s ~rt~:=t \:~a a::~:~ 
MENTIDES, NOI diritala que dei.en damunt de ço que toquen. Xa 

una cibcia matemJItica que diuen que quaa¡ mai 
no falla, Perb aqueat dia la ci!nc:ia que en podñem 

L Aca~:r::t:l:r:e:: ;i~c~:~a hda:i;. e;:~t::'u; 1::c::~:~lina" va aorrir UD deia aeua més rrolsoa 

mai, perb mai, no deia una mentida encara que li Fipreu.vo. que a danya Merd en el cinema li 
baru~1 de COI tar molt car de dir la veritat, van robar un pendentif que portava penjant Iota 

Aqucat dia, la Carmeta i l'encarrerat del taller el vestit i damunt matei. deia pita, Era un penden. 
de modea on ella trebaU ... van anar a .opar soletl, tif de brillant. valorat en dotze mil pelletea, i do
i duprés, per fer·ae panar ela efectea del :um- ~a Mere! eatava delelperada, 
pany, van llorar una cambreta a can Verdura i a'bi -No hi ha mfa Temei que rec6rrer a Jea mar-
van estar fina a lea tres. ques dirita1a, - li dirueren al Jutjat, - El clar 

Quan 1. noia va lortír al carrer j va veure l'bo. que éa una oper.ci6 un xic delicada, perb la farem 
ra que era, CI va CAverar com una cabreta, fer per una aenyor., en atenci6 que es tracta d'u. 

-Ai, quin udndol m'elpera a CIsa I La meva na dama, 
mare em matar~ I Don,a Merd a'hi va conformar i Ja inlpectora va 

-Mir., Carmeta, ta))l qu! poti fer? di,uel a emetre el aerüent dictamen: 
la teva mare que hI! vetllat i li demA ho ve a preo "EJ:aminada 1. part on reposava el pendentif de 
(untar jo li dir' que ta veritat .. , la reclamanta, relulta que hi ha trenta vuit .enyala 

-No, no, mentidea no, de cap de Iu manerel dirita1a de dita diferenta," 
Ademh: cada verada que vair amb .lrun jove a La identificaci6, doncs, fou imposlible, 
les nita, prdereixo dir·li la veritat i quantar el Vanda Rhota 
xUec de J'eacfndo1... 

I l 'encarre,at que" creia que aqueUa nit havia 
eltrenat alruna cou, ,I Conte premiat en el n6mero p .... t: 

Mira Nius UN HOME PRACTIC 

, 



EL BON DEPENDENT 

....... IRA ,Manel, - li digué el scnyor Rei-
1 ........ xacs quan hagué tancat la porta del dea

patx i el tingué assentat davant de la se
va taula-tu i jo havem de parlar llargament. 

-Si, senyor, si, com vost~ vulgui - respon
gué en Manel, que en trobar-se davant del seu 
principal, era l'home més curt i més apocat del 
m6n. 

- Tú ja sapa - continu): ci senyor Reixacs _ 
que en aquesta cua ae t'apr!cia ... 

-Sí, senyor, .t .. 
-Tú ja sabs. que jo mai he tingut un no per 

tú.,. 
-Si, senyor, ai." 
-Don ca. bé. Manel: et voldria demanar un fa-

vor. 
-Digui. digui, senyor Reixacs ... 
-Com que penso nomenar-te caixer i donar-te 

poden. per estar més tranquil. voldria que et 
casessis. 

En Manel aquesta vegada no va. contesta. un 
mot i el va quedar mirant-ae .. l seu principal com 
un ens •. Tantes emocions d'un Iol cop, el vare. 
aturdir! caixer, poden, casament ... Eren masses 
coses per poder-Iea pabir totes d'una vegada. 

El senyor Reixacs continuà: 
--Què et sembla la meva proposició? 
-Oh, molt bé, admin.ble, però ... ja veurà, és 

el cas que jo no tinc promesa, sap? i això de ca-

-Mira, noia, dtti1Ctt-m'ho córrer, perquè ets la 
dona ~s pt!ssda que he conegut. 
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sar-se ... 
-No t'hi amohinis. Tot ho tinc previst. T'a

gradaria l'Adelina? 
-La senyoreta Adelina ... ? La seva filla. se

nyor Reixacs ... ? - va preguntà en Manel tot 
emocionat. 

-La mateixa. Però he de fer-te una petita 
aclaració; una cosa aense importància si tú vols, 
però a mí no m'agrada jugar amb cartes -amaga-
des ... 

-Digui, digui, senyor Reixaes ... 
-Doncs M, fill meu: l'Adelina està, com t'ho 

dir~ ara jo?, ja em poti compendre: va relliscar 
i està una micots ... Ja m'entens, veritat? 

-Si senyor, ar... però cregui, senyor Reixacs, 
encara que no ho eatés, també m'hi casaria ... I 

Confessem que en Manelet, era el model dels 
dependentl ja que savia canviar en qualitats pre
cioses ell més ¡roslOI defectel dels seus princi
pals. 

Fly Candor 

-Res, està vist. De des que en Uuis pren l'E
ROTYL. sembla talment un altre home! ... 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPELERA DE CEGAMA" 
--- representant a Barc,,:una: - __ 

ESTAT ESPL":IALME!NT FABR.ICAT PEll- TOM:AS RIBALTA _ Valentia, 316 _ 
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s'-entln - l'escenari del ICnyor Ser
rano. Va d'allò mb bé ¡ eati mé, 
ben formada ClUB lea estltues de la 
Plaça de Catalunya. 

La Ilbtima 6a que la noia 
aquest nom ,'bali posat 
puix molts es crec.en qUe éa russa 
o b6 del Baix Pri orat. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

ENau?o:lideV~~it~':~al!':.~~~a!~~ 
lolit un nou triomf amb l'eltrena a 

H~~ ;:~~~a~ 1~~d~~Cl;~:t::rt';~I: "QI~í~o~~~ v:~e~~ q:UeVi;~~ ~~t:';~ ::~:mc~~'~v!~alap:;d:d~rnHica obra 
ClUc porta per nom "Ell Wladimi. ment al teatre "Espanyol". Encara El p6blic, que sap apreciar el que 
roU", En una temporada d'hivern que no I¡&,ui cap cosa de l'altre m6n, h or i el que es biluteria d'encant, 
com la qUe ea prepara, trobem molt fa .riure i l'altre, que 6a el que vol ha correspost ala esforçol de la pa.
b6 que a l'''Eden'' hi posin russoa, la gent, i la coUa Santpere.Berlh rella Vila·Davi omplint el teatre ¡ 
perqul escalfen, i aixb cm penlO que pot anar tirant, que ja 6, molt en ovacionant l'autor i ci, intlrpretl. 
no vindrà reni malament. lea lla· aqu.elts templ, 
mOlel Jticotetes que baUen i fan ba- Puix tothom es queda a cua 
Uar en aCluell. histbrica casa, molt ¡el ParaUet va morint 
mh històrica que la de ¡"'Arte Ma- d'una lenta malaltia 
yor de la Seda", que el cor li va conlumint, 

Pui, ai bé la caravana 
s'ha perdut, el seu a"Gtor 
escrivint tan bonic drama. 
no ha perdut el templ del tot. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 



e 
-lA MASCOTa" I MAlSON MEUSU Mo~'Or Meubléa 
(4S/ldedi¡ddaso/,./a VfnIiJ (VERDURA) (VERDURA) 

dellJlllC5lJiql<1lJllflf1dtliJsmr Canor de BuboTa. 27 Porta d. Sonta Mod", ... 6 

-.. fJorJ fTJiJIYjue, -Jett¡e rwa!.- T"¿~;·:;~ _ A. al c··~:I¡"f: T::;;--~ ......... 
rROVWtfS y us tofMmID Cran comoditat _ Saletes de bany _ Telèfon privat 

~
nATA-(ABRES 50 C"~ .• . . . 
,-- VentiladoR electna - HabitaCions a 5 ptet. 

1.SAN R.II!ON, l·BARCEl.OI1A R ......... boaluta 
- e_ =_!!oillDi& • e --,H' __ ..... __ ... 

S ARN A UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 

RO ~-YA) 
es cwa en dl'u minuta ami-

SULFURETO 
CABALLfRO 

Comtll!l de l'Aaalt. 86 
i oeatres d'e.pec.ma 
Barcelona 

Prou 

¿Q !Iere U'h'd Hll:anZ<1r éxitr, en todas -.;u; empre"as? 

ompre la ma· El "atwa' metro 
ravlilo~a obrfl ... 
y ~lIa le diré o!l ·n) n~llto,p Htur,') ell q.e podré ejercer influencia 
~nbre ~U':l sam .. ¡ ,nt~4 y III QC""¡')'1 !TIA .. prop.cill pora dominHf el 

éxho en 8U8 empfe~II'. Preclol S peletal 
PedldOI a: J. 5 .... 0'6. elhor. Boa de laD Pedro •• 

BA.RCEL NA 

angúnies!! 
{BEli ot-

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ra.Adesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1.11 



-No sé el qu~ em passa, però a mí, la tardor em sembla més calurosa 9/1.1) J'e¡.,tju ... 


	tuies_a1927m10d13n211_0001.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0002.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0003.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0004.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0005.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0006.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0007.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0008.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0009.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0010.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0011.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0012.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0013.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0014.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0015.pdf
	tuies_a1927m10d13n211_0016.pdf

