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-T'he dit mil vegades qUe no VLli qLle vag is 101 •• 1 cine. 
-Però. papà. si no hi estic mai, de soJa! 
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Diario aeman.l ftemante , lustrado, de .vï-, .D~ Y ~ ~. 
,SALE HOYI 

Algunas noticia. 
.,... .. trelS hierb.a.s 

Dice "El O:lu.io": 

A.entio Garcia compa
reció ante el JUllldo, de· 
nunci.nuo Que un real
quil.do que tenia en la 
casa ha desaparccido, jun
ta con la capota del de· 
nuncianle Y llevWole, 
• demi., 60 pesetu. 

Dijo el denunciante ha
ber recibido una carta fe· 
ehlda en Tarralona Y en 
la Que IOl deRu.ciado. le 
clan todo l'nero de elllócu· 
ni por au. acci6n." 

l Se le Ue •• la mujer' y 
le d' elllóCU"s? Entoneel, 
¿qui'n el el perjudicada? 
El Que se ha llevada a la 
majer o el marido? NOI' 
otrol noi inclinarlamOI a 
creer Que es el primero. 

He aquí un te!e¡raml 
que titne ma. micl\ ~Ut 
¡n nan de tre, Itilolll: 

"Una jove" Que h.1ce I~r 
vorosÍsim:u protesta!> de 

leminismo 

Saint RaphaeL - Una 
jovencit. que ntab. 5en. 
tada en 1:1. playa, sonden. 
do a JOI jUtgo. de SUB ni • 
ños. fué interrogada por 
un señor que sc trey6 ert 
el caso de preruntarla 
quién era el pap! de 
aquelles niños tan mOT,O'. 

La majtr, le9antanda 
orr;ullosamente la cabeza 
bada el importuno. ;"t'S
pondi6: 

-Mi. hijoa no ticnen 
mú pa.dre que el que les 
di mi upricho. No lon 
mia que mlaa, y nada mia 
que par. ml. (t'cnlO una 
joyerla que dirijo yo mis· 
ma. y no tenco n¡n¡una 

E.ta el del "Her.ldo ncccsidad de un hombrc 
de M'adrid": que me coma mis ¡.nan. 

"Lal> habóJ$ tr.nsmiten unl Z~j~. Y N:m;:,l:q~~ ~~S~rd~ 
en(~Tm(!dld nuoca. ni me c .. ar~ ja. 

Santander, I. _ De Ca. mh. 
bez6n de la Sal ha relre- -¿ Entonces. estos ni-
ndo el ins-pec:tor prOVin_, 60S? . 
cial de Sanidad que fu~ -Son accIdente,. 
alU • enterarae 'de la en. .Y la joven diri¡i6 una 
fermedad que 'u { Ten mirada amorosa a los gra· 

::n".!:s h~;~err:p~~t.d:: I ~~~~;~e~;:i~en:~a'~lr~de~ 
de un puerto de Andalu_ dor. 
da. ¡Que Uslima que Saint 

Se trata de 1clumbre:o Raphael se halle lan lejos 
aecas parasitadas por un de Barcelona I 
aT'cnido que produce una 
enferrnedad de la piel de-
nornm..da ell. T i o. i. del Elta es del "Notieiero" 
crano. E s t a enfermedad si empre con el debido 
ha lido causa de muchu respeto: 
epidemias, eapecialmente "Auto a/clJnzado por un 
In !talla; pero huta alio- trlJlW;'. _ Dos herjdos. 
ra ha reveltido clracteres 
leve&." 

Rlce YI muchol auos 
que CIU demoltrado que 
Iu habaa IraR!lmiten una 
poreión de enfermedadell. 

En el desvio de la calle 
de Menindu y Pelayo un 
tranvi, de Ja Une3. dt 
Lauria alcanz6 e~t. tard~ 
a un a!lto, produciindol~ 

.rar. ties ave bl. Re9ulla- , 
".:ln con eroltoncs y con_ 
tUllOMa en difereJ1tel 
partel dd cuelpo Fernan 
do Garcia Malló. dt 44 
aflol. y Conct1lci6n :Ma!! 
lia DueAas, de 33, que 
iban en d referldo alita. 
Que era un talllóis de alqui_ 
ler." 

Si el aef\or Carrasco 
nOli ens",ña un taxia que 
no lea de a)qulter, prome_ 
temoa compr.inclo .. aun. 
Que llU un "Rolll Royce" 

1'.NIMALADAS 
INJmlTAS 

¿En qui le parece Un 
estanco a Un3. pajarerla? 

En qae tiene canarioa. 

IY un encaje a la radio
telefonia? 

En que tiene ondu. 

lY lai autos de Iujo a 
laa chic •• de casa la BrI. 
lida? 

En que elU.n muy bien 
de ruedu. 

¿Y una menor a un re
loj de psred ~ 

En que le corre con el 
dedo. 

lEn qui le diferencia 
Camb6 de una mujer aie_ 
¡re1 

Vo no 10 acierto. S610 
Iò'~ que (I Camb6 le pasan 
m'Jcha. cous por la cabe· 
za ... 

l Y en qué le' parece 
una leftora de aqueU •• 
que no elti buena de 13-
lud y II¡ue trabajando, a 
un buen torero? 

En que mata recibien
do. 

l Por qui las mujere. 
alelrn lon muy aficiona
d:'i!l a Iol jue¡ol de Ulr 1 
(De IOl OtTOI. caUo) 

Porque tod.u_ tlenen va_ 
'ial combinacionu 
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Barcelona, 27 de Octubre de 1927 

La igu~ltat 

SENTIT a la Rambla, en sortir del "Capital Ci· 
nema": 

-Senyoreta ... ! Una gracia de caritat. Porto 
els pantalons oberts de dalt a baix! 

-Ai. bon horur: I Jo també! 

Un que tenia feina 

A la ciutat de la Llum. un subjecte va sapigutr 
que la dona l'enganyava. l va començar a fcr 

una estocinada, matant primer a ella, després a 
un dels seus amants, desprE:s a un altre i ferint 
a un tercer. Sortosament. quan es preparava a 
atacar al que feia el número quatre, la policia el 
va detenir. 

Segons va dir el prefecte de París al senyor 
Rufasta. si aquest home arriba a tirar .endavant 
la seva tasca venjadora. a aquestes hores. la po-

blaci6 de Ja veïna República, bauria mimvat con
siderablement. 

Això ens recorda el cas d'aquella noia que va 
quedar embarassada i a la Qual sa mare pregun
tava: 

-Però, qui ha sigut el ~ue t'ha fet aquesta 
malifeta? 

I la nena, plorosa, contestava, baixant els ulls: 
-L'Anuari Bailly-Bai!liére", 

Les llunes del Còmic 

AL C6mic no en tenien prou amb els plens que 
els hi proporcionava el "Not Yet". i en Ma

nola Sugranyes. que Ea un argent viu que mai 
està quiet, ha reforçat el programa amb la mag
nífica obra "Roxana" que ha estat una bo&,eria 
d'bit, 

Es el que deia un dels concurrents assidus 
parlant del mestre Luna: 

-En aquest teatre s'hi pot venir perqu~ mai 
en surts defraudat: quan no t'ensenyen les "llu
nes de les "giris", que son veritables obres mes
tres, t'ensenyen les obres del mestre Luna, tan 
agradables com les obres mestres de les "giris", 

Punts de vista 

MOLT a prop de Barcelona té una magnífica 
propieta.t el nostre amis Vallès, Com que en 

Vallès es bon xicot. no ,'enfadarà perqu~ con-
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tem. aquelta anècdota, que té molta gràcia. 
En Va1lh té un conegut de cafè que fa poe 

es va construir, davant de la seva propietat, una 
modesta caseta de camp. 

Aixi que fou acabada, va invitar a en Vallès a 
vture·1a. 

-Què et sembla? - li va preguntar. 
-Home' Que vola que et digui I Es ulta cosa 

mode.teta però està bé •.• 
-Mode.teta? Què vols dir, modeSlteta? Aqui 

on la veua, té molt més bona vista que la teva! 
-Més bona vista? Què diul, ara? 
-Naturalment t Des de la teva finca, només 

es veu la meva humil caseta, mentre que, des 
d 'aquesta, es veu la teva magnífica propietat ... 

L'Hortolà de Sant Bol 

En Rafelet arrufa el nas. No li agraden et. 
compromisos. 

-Separada del marit? 
-Si, aenyor: ja fa set .anys. Però ens estimea 

molt. M'escriu unes cartes ... ! 
-Ah, és fora d 'ad? 
--5i, senyor: A Amèrica. 
En Rafe1et respira i ai'afa el braç de l'opulen

ta dama. Ella s 'aparta un xic temorosa. Ell no 
s'atreveix a insistir. 

-Deurà tornar aviat el seu marit, veritat? 
-No, senyor, no: interessos importants no el 

deixen moure d 'Amèrica. Cregui que és un ao
frir estar separats I Ens estimem tant I 
-I per què no se'n va vostè a Amèrica a re

unir-se amb ell, si tant l'estima? 
-Si no fos per la cana1la. .. 1 
-Ah, tenen descendència? 
-Si senyor, dos nens molt bufons. 
-Deuen hser molt grandets, ja ... 
-Ca, no ho cregui: el més gran té tres anys. 
En Rafelet fa comptes mentalment i en dos 

segons resol un problema de càlcul. La nit Et!. 
fosca. Han arribat al carrer de València cantC)oo 
nada a Bruc. No es veu una ànima per aquella 
voltants. En Rlfelet ja no s'hi pensa més. En el 
silenci se sent un xec estrident. No h cap bufe
tada: és un pet6. Després un altre i un altre i 

~ l enca ra un altre ... 
'.. ~ I 

AMOR LLUNYA 

E
N Rafelet Llopis. ha fet una nova conei
xença en el cinema. Una dona espaterrant 
que e.t~ vorejant els trenta cinc anys i 

que mareja nomh de mirar-la. 
Però la conauista es presenta un xic dificil. 

La veineta de seient d 'en Rafelet és molt cari~ 
nyosa conversant, però cada vegada que ell allar~ 
ga la mà, ella li torna a treure discretament. 

En Rafelet no s 'atreveix a enfocar la qüesti6 
delicada . Tem un fracàs i el tem més que pel 
ridicol, per l0. formosor de la dama que lamenta~ 
ria molt d'enutjar. 

S'acaba la sessi6 i en Rafelet demana tl'mida· 
ment penn{s per acompanyar· la. 

-Si em promet ésser bon miny6 ... 
-Li juro! 
Parlant baix, i molt a prop l'un de l'altre, en· 

raonen de coses banals. 
-Viu molt lluny, vostè. senyora? 
-AI carrer de Rosse1l6. 
En Rafelet respira. Tot just s6n a la Gran. 

via. Hi ha temps per tot! 
-Vostè deu ésser soltera, veritat? 
-No senyor. 
-Vidual 
-No senyor: s6c casada i ben casada. 

En acomiadar-se de ]a seva magnífica conquis
ta, en Rafelet diu senzillament: 

-Estic convençut que a aquest paa, trigar~K 
molt de temps a anar·te'n a Amèrica. 

Ella somriu com una boja. Ell li cIava un pes
sic i en anar·se'n remarca dolçament: 

Demà a les deu al Kursaal... Vanda Rhot. 

~~'Y Iv~jJ~l' fi!2~_.~ trti 
~~~ .. - ~ ÇJ~i 
-Creguim, Rosalia, que vostè i jo seriem molt 

feliços ... 
-Què vol que li cligui. .. A. mi em fa por ~ 

no més en seria vostè .. ~ 
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Novel'la de bODA "Y Dldls COdUDlA 
Capital sisè 

-Septimi.nia. 120 - indie! l'Etncat. i febrilment. 
l1crvio1tamcnt ... ltt. dina del taJ:i. 

8110 havia pen.at millor. No aniria a pendre el te 
amb la dona d'cn Vicens. Ni podia esposar-se a què 
el séu amic cI trobb a CUa seva per quabevulg. co
incidència. ni es sentia amb prou forces per acabar l'en
trevis!. en d moment que lea circumstàncies ho acon-
• eUcuin. Havia endevinat en la dOna del s!u amic un 
temperament tortu6s i dominador i temia que la ses
si6 .'a11ar¡-uh méa de 10 Ibeie i natural exposant-se a 
un disCUlt scri6. amb 1. seva Merceneta. No; ,una co
u era acceptar un llirt aense posar.hi mEs que la !:nO

Usti. d'obrir el. llavi. per laborejar-ne el ICU recust 
acre-dolç i una altra molt diferent. escatimar a la IC
va muller res de lo que en dret li pertanyia, Es tan 
senzill convertir un te, en aperitiu d'un sopar",l 

Resoltament: lo millor, lo més encertat, era que es 
trobessin a mitja tarda fora del domicili conjugal i 
ai:d, mil lliurement, menYI cohibit, podria esrairar els 
ob.tades que la Flora, la muller d'en Vicens li aniria 
po.ant per inquirir detalls dels especialíssims nego_ 
cis del I~U marit ° per iniciar-ne un entre ella i eU, 
ja q'.e aqutltes eren les caracteri.tiquet que sembla_ 
va havia de tenir l'entrevista, 

ParA l'auto i rErne.t d'un salt es va plantar davant 
de la reixa del jardl. S'arre¡11 inltintivament Ja cor
bata i el berret i peiA estrebada a la cadena del tru
cador de campanetes, 

La Bertina, féu un re.t d'alradable sorpresa en veu
re'l; travellà L-nb lIeu¡ereu plena de coquetefÏes el 
jardl quina arena resseca cruixia al II,U pas diminut i 
precipitat i el va fer passar al rebedor, 

-Donya Flora? 

-No hi é ,senyoret, però fiO pot tardar, Si vol 
e.perar_Ia, 

Donant per acceptada l'invitaci6, obrí la porta d'u
na aaleta d'e~pera ... lcdà afablement li; l'Erne.t i delo
prés de un "E,,, permetera, veritat?", desaparep .. dei
xant la porta ajultada 

Mil pensamentl bullien en el cervell de I Ernut 
Estava descentrat. fora d'ell. Com si 1!na buidor de 
vèrti, li enterboHs el leny i li fes perdre aquella vi • 
li6 dara de la vida i de les co~e!l, que havia utat sem
pre la determinant del leu temperament i la &Uia dels 
leus actes, Trepitjava terrenys completament desco
Repti per a ell i temia no aortir del tot bé de- l'arris
cada aventura en què l'havia ficat la petulància a,rel_ 
.iva del du amic, 

Era la saleta d'espera UIU habitaci6 reduïda, clara 
i plena de femini tat. UIU cretona diumenlera i de co
lon llampants i cridaners, doscUava les paretl. rema
tadel en el lòcol, per una atrevida franja d'un taron
ja vivI .. i .. n i en el soatre per unel motllures rococ6, 
de tons rosatl amb pinzellades dorades, Cadires vo
lantl. fr .. i11llimel i ¡raciollament cnrvades, donaven a 
la !.aleta un aire Lluil XV, propici a les converscl 
,alanes i picardioses. En un deli panYI de paret, una 
magn[(ica otomaaa de veUut rOIa i viul blau de cel, 
recordava un "boudoir" de soltera moderna, delicada i 
lentimenta!. En un del. leus aacle. el destacava un coi_ 
xí blanquísli:n, orlat de puntc. de Malines. Era l'anUte_ 
sis de l'altra la1eta que ell coneixia, En aqueUa tot era 
tortu6., ma1altiç, propici als refinaments més perver_ 
SOl, En aquesta, dintre d'un aire suaument lesual, el 
respirava un ambient madri,alesc, evocador dela sa
lonets de Versalles amb pannN/U pastorils de Bou
cher, Watteau i Fra,onard, Eren le. dues lenlualitatl 
que :l 'han definit en el. anals de l'amor amb dOI Doma 
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in."tlortall: Barria i Pompadour, i que en ell nOltrel 
dies es detennincn amb la bata folrada, ampulosa i 
casolana ¡ la paiama vidosa. ¡nsexuada, plena de tur
balentcl incitadon. al marlc del pecat sublim. 

Uncl aquarcl.lea lluminoses, valentes de color i de 
Unies fines i delicades, varen cridar la ,eva atenci6. 
Sñi apropà per e:uminar-Icl. Firmes franceses: Mi
Uihe, Herouard, Fabiano. Otirinals, naturalment, rel 
de cromol retallat. de revistes i posats en p~e.p1AT_ 
taut. Dones m&,nlfiques. lupcrbes. La que mEl amb 
lli,acama. La majoria ¡lorioument n(¡el, amb aquella 
nucsa in¡-ènua. Itaciou., femenina, elegant, Que la do
na funeeu ha aapi¡ut conlcvar, com una flor delica
da, herència dels tres L luisos dirnn de dir-tc'n. 
A Fr.n~a h repudiada inatintivament la pernoCtafia, 
pcrQul, lliure i acnle trabu la frivolitat, ha porut re
finar-se. embellir-Ie, exaltar-Ie, en un desig de lupe
raci6, noble i desinvolt que romplena de grlcia i li 
treu el regust de urnassa de majordona. 

_Li agraden, lenyoret? - preruntA la Bertina, dre
ta darrera d'ell, i a una dilt1ncia molt poc respectable 
per cert o potler .eria millor que diguelsim sense ni 
un barraU de relpecte. 

-Fonnolel, formolÍasimes .•• Com ... com tot el d'a
questa casa - respongui l'Ernest amb una veu que de
notava la leva emoci6. 

-Tenen molt bon gust els senyorets, veriu,tl 
-Exquisit. Fin •... fins en els detall. mf;a in.igni-

ficant., l'endevina 1. leva C:lra i el seu refinament 
ariltocràtic. No en va, tan ell com ella, han tingut la 
lort de n~¡xer en breçol d'or,., 

-De totel manere., la formOIu.ra i el bon guIt, res 
tenen Que veure amb el nei:r::ement. .. No li lemblal 

Se'l quedl mirant fixament, imperturbable, tempta
dor •. 

--SI... is clar ... naturalment ... - respongué ell apar
tant la viata acobardit. 

La Bertina, l'exigia, però l'elogi personal a lel se-

vea aràcies. 110 flori ... en ell llavis de l'Ernest. 
l, certament, que eltL·I. emboigidora la xicota I 
Amarat el aiu COI amb un flasc6 lencer d'ess~neia 

de taron¡:ina, marejil.Va de tan olorós. Curta i cenyida. 
la faldilleta. .arrapava a la seva carn, com un ban
datle bamh ... t_ Brev(ssim el coquet6 devantalet, a'en~ 
dinzava violentnent en I. voluptuositat de les ¡n¡lea. 
Jusla i escotada la bruseta dc sst! ne¡re, filetejada 
amb un voraviu de punta blaDQ.u!ssima, exaltaVa la 
tensi6 deIa seus pits ub~rriml, delbordants com corna 
de rabundlncia. Xarolats els alts i primoro5Ol xapinl~ 
deixaven rebrotar, joganen, dOI coixineta de Clrn per 
cll seus escots, Blanquel, d'un blanc de llet, lel ledo
ICI mit¡;:el convidaven a la carícia lenta, adormidora ... 
Rea quedava ocult de la seva meravello.a arquilcct.U
ra, fondament abarrocada. El vestit era una nova peU 
plena de tornllo1a, que feien resaltar lel level armà
niques UrDOlitats osei1.1antel com onades. 

L'Ernest no l'atrevia a mirar-la. Sentia que ICI ta

mea li trontollaven, que d cervell li ¡iravoltava i que 
di ulli anhelaven, copdicio&ol, l'encant dc la contem
placi6 d'aQuell resúm de belleses fcte. carn. 

-Per qu~ no .·allent., lenyoretl - indid ella ler
vicial i carinyola. 

-Moltes gràcica. 
I ho feu, pl~ de temari, com un cole¡ial davant del 

profel5Or, al c.ire mateix d'una de les di:ninutel ca.

dires. 
Ella l'imità, delpreocupada, de¡unt-se caure displi_ 

cent en un butac6, davant per davant de l'Emelt. En
cavalli una cama damunt de l'altre en un revolt ple 
de gràcia que deixà al viu per un moment la d1ida 
piraellada d'uI1<l m,acama vermella, i deixà. que l'apo
cat visitant contemplh la ¡lòria de les leves panto
rrillea, m6rbidel, ventrudes, fortes com columnu M)

lomèniquel ... 
LAURA BRUNET 

(Se¡uirà) 
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LA NOVA PENELOPE 

N o Ja coneixeu l"història de la senyora Pe
nèlope? Oh, és una cosa molt sèria que 
ara ja no s'cstila. Figureu-vos que era una 

bona noia d"Esparta casada amb Ulises i a la que 
tots els jovincels d"Itaca, poble del qual n'era rei 
el seu senyor, li buscaven el "quento" mentres 
el seu marit repartia estacades per aquests m6ns 
de Déu i entrava a Troia a sang i a foc. Doncs 
bé, Pcnèlope, que Cfa una- dona de sa casa i no 
estava per brocs petits ni grossos, va prometre 
als seus pretendents que s"hi d-eixaria arribar 
quan hagué. acabat una samarra que estava fent 
per el seu marit. I sabeu com se Ics va arreglar 
per no haver de cumplir la paraula? Doncs de 
nit escorria els punts de Ja samarra que havia 
fd durant el dia i ai xi la samarra no va quedar 
Ilclita fina el dia que va tornar el seu marit des
prés d'haver fet una bona estocinada de troians, 
que el senyor Homer es va cuidar de posar en 
un romflnso que se'n diu la lliada. 

Doncs danya Berta de Capcen telles, marquesa 
de les Punxalea, era una mena de Pen~lope. Fi
gureu-vos que es passava tot el sant dia resant 
i amb el breviari a la mà, causant l'admiració de 
tots e1s que no la coneixien gair'C a fons, que 
eren ben pocs per cert. 

Aquest dia un jove bar6 deia a un gat veU de 
)a casa. mentres s'atipaven com uns lladres en el 
bufet en una festa de caritat que la marquesa 
havia dona.t: 

-Quina dona, marquès, quina dona I Es capaç 
de fer girar el cap a un soldat de plom! Quina 
llàstima que sigui tan recatada I Que en fariem 
de coses si ella volgués I 

L'interpel.lat, que ja havem dit que era un gat 
vell, agafà un altre panaxé, begué la dotzava co
pa de xampany i contestà lentament: 

-No vos hi atreviu, baronet? 
-Impossible I Si tot el dia està resant i amb 

el breviari a la mà! 
-I aixa vos espanta? No sigueu tímid, baró, 

no sigueu tímid! La marqueu és com Penèlope, 
sabeu? desfà de dia el que ha fet duran.t la nit I 

Floridor 

LA MINYONA NOVA 

LA sc=nyora Carme ha llogat una minyona 
que li han enviat de l'ag~ncia. Sembla es
pavil.lada i la senyara que ha de sortir a 

fer unes quantes compres, se l'emporta amb eUa. 
En tornar a casa, la senyora obra la porta i en-

tATUD - 7 

tr al pis, però la minyona es queda fora de l'cs
i abocada a la barana. 

-Què ras aqui parada? - li pregunta la se
nyora Canne, 

-Què vol que hi faci, senyora? Mirar a veu
re si havem fet sort i >cns segueix algú. 

No cal pas dir que la minyona va ésser des
pedida punt en blanc. 

K. K, Huet 

-Es inútil. per més que rumi-ho, no hi sé tro
bar la solució: si dic que sí a fAlbert, faré un 
tort al meu marit i si li dic que no, r Albert tin
drà un gran disgust. Decididament, jo no vun 
que'l pobre Albert es disgusti! 
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ELS MESTRES DE L'AMOR 

El Prornéll 
dI! Norat Brunel 

A 
la fi, la ¡¡enyora Llúcia, 
havia accedit a rebrer el 
jove Lluis Monval. Però, 

Quanta paci~ncia, quanta diplo
màcia hagu~ de posar en joc la 
Carmina per lograr-ho I 1 és que 
la senyora Llúcia. és una dona 
d'aquestes muntades a l'antiga, 
molt a l'antiga! Figureu-vos que 
es va ca3ar l'any setanta I Ja 
veieu si bo és de muntada a l'an
tiga! Pcr fer-vos un rotrat rà
pid i complet, únicament vos 
diré que tota la vida ha estat fi
del al seu marit: un fenòmen ja 
vos ho diré. No ha anat mai al 
ball. Mai no ha llegit una novel
la. I si bé és veritat que va tenir 
un nen, vos puc jurar que ni ella 
mateixa sap com va anar el com 
del què de la cosa. Res: expan
sions del seu difunt marit. que 
ella soportava resignada. 

El seu fill es va casar i es va 
morir. La seva nora també. I 
d'clls dos en va .ortir un clavell 
roig i 010r6s que es deia Car· 
mina. La Cannina, ara, t~ ja vint 
anys i està perdudament enama.. 
rada. Pera la senyora Llúcia 
.'havia proposat educar a Ja seva 
neta dins dels més austers prin· 
cipis, i ho havia lograt. Era un 
Ange1, un veritable àngel. 

No obstant, amb tot i la seva 

- ----- .-
- ---- '-I 

-1 no podria venir el SI!U marit a cobrar el 
comptt! de ¡'estiueig? 

-Ca, barret! ¡a estic massa escarmentada dels 
altres anys! 

anp,'elical innocència, el dia que si es convenen mutuament. Per dolçures de la lluna de mel, ea 
v,· cumplir els divuit anys, va aquestes coses, no cal pas pen· posen banyes, i vel's·i·aqui... 
Ien tir, -en algun lloc, o millor dre gaires mides. Desprès, ve Una cosa perfectament organit· 
dit: en tota ella, una mena de a1I6 de convidar·la ell a pendre zada, en una paraula. 
frisança i de picoreta que procu· alguna cosa assentats a la taule· Pera, si, aneu·ti a parlar de tes 
rava calmar en la solitut de les ta del rec6. Segueixen de segui· dançant8 a la senyora Llúcial 
nits, amb procediments que no da, les sortidetes al camp i els La Carmina, doncs, ha hagut de 
&abria pas com exp1icar·vos. Des· tendres comiats al replà de res· cercar el seu futur marit els diu
graciadament aquests calmants cala. No es fan esperar els dol· menges a missa de dotze. Vint 
no li foren suficients. Llavors ços petonets, les estretes abra· diumenges li han utat necesu· 
va desitjar un marit. çades, l'ai què tinc que no sé ris per trobar·lo I El va desca· 

Generalment, quan una noia què tinc i l'esverament general brir apoiat en una columna gò· 
jove sent ganes de marit, de se· de les llurs fammes. Llavors, ea tica. Un jove alt, ben plantat. 
guida se li acudeix un procedi. despatxen uns papers, s'encane· De seguida, amb un bon cop 
ment per trobar· lo: anar al ci· guen vestits a propasit, .'aviaa d'ull,]i va semblar que li eonve· 
ne, o al. tea dançants. No falla. al senyor rector de la parròquia, nia. Era un galant miny6 i cal 
AI primer xarleston, comencen es casen, passen la l1:urbulenta confessar·ho. 
a cone ixers i al seg6n black· bo- primera nit, que quasi mai és la El sis~ diumenge canviaren 
ttom, ja saben. tan ell com ella primera, s'estimen, saborejen les l'aigua beneita, amb un ingenu 



---------

-Vostès no han sentit parlar mai de la nos
tàlgia? Doncs jo ara voldria tenir una nostàlgia 
ben grossa i aig! potser em passaria aquest nt!'

guit que em t~ lata nerviosa. 

LA TUIES- , 

-On l 'has conegut? 
~ missa. "iaia", Jo .crec que 

Déu, el bon Déu me l'ha enviat I 
Ploraren una miqueta. Aques

tes coscs sempre entemeixen. 
La senyora Llúcia es va infor

mar. Era un jove com ca1. Mo
derat, treballador, cariny6s i bon 
creient. Una perla, una verita
ble perla.. 

I la perla va quedar autorit
zada per acudir als inefables 
festotjo! que 801s es frueixen 
una vegada a ]a vida. 

Aixa. si: la senyora Llúcia no 
els deixava mai sols. Sen tats al 
menjador, feia saltar Ics seves 
agulles mitjeres amb una agili
tat incomprensible a la seva edat 
i entretant, ds dos promesos 
festejaven. Eta un festeig suau, 
quiot. sense paraules. La senyo
ra Llúcia amb prou feincs els 
veia. Que quietets I - pensava 
-. S6n dos colominets que en
cara duen el borrissol! 

Veieu?, doncs no anava equi
vocada en parlar de borrissol I 
En Lluiset, tenia dolçament 
abraçada amb el braç dret la cin
tura de la Carmina, mentres l'es_ 
quer s'havia perdut per entre ela 
plecs de la faldilla. El qu~ hi 
feia el braç esquer per aquells in
drets, no m'atreveizo a dir-vot
ho perquè hi podria haver roba 
estesa. De totes maneres, si no 
encertes a endevi.nar-ho, lectora 
e.timada, fes tú mateixa una 
prova i ho sabràs: deixa que Ja 

tremolor de mans. El que feia Lluïs Monva1, que era empleat ml trèmola d'un jove alt i ben 
catorze, s'apretaren la mà i som- de banca, que guanyava un bon plantat, s'escorri enfebrida per 
rigueren tots vermells. Quan ne sou, que no tenia pares, i que en.tre puntes i teles fines. Al1a
feia divuit, el jove alt i ben l'estimava des del primer dia vars sabràs exacte el què feia 
plantat, va deixar lliscar una que la va veure. Tot aixa li ex- el braç esquer d'en Lluis Monval 
carteta diminuta i perfumada en plicava ell en la carta diminuta entre les cames de la Cannina. 
les mans de la Carmina. i perfumada. En un d'aquests moments 

Important: la senyora Llúcia El diumenge seguent, va ésser plens de delícia, la senyora Llú
és tan curta de vi.ta que no dis- ella qui va deixar un sobre di- cia atura les seves inquietes 
tingeix un ase d'una somera en minut i coquet6 en les mans agulles, es treu les ulleres, Jes 
quens moments especials que d"ell. eixuga i pregunta carinyosa: 

Es tan senzill distingir-los. I sort I des d 'aquell moment, la pi- -L'estimes força a Ja Car
en tingueren els dos enamorats cor i la frisança de la Carmina mins, Lluis? 
d 'aquesta miopia I Sense ella, al començaren a crEb:er. Tant i -Ah, senyora - resp6n ell, 
menys haurien necessitat cent tant creixeren, que ella ja no sa- amb veu plena de tremolor-s _ 
diumenges per arribar a lligar el bia qu~ fer-se. Rea hi valia. Com ai vost~ aabEs ... si podEs supo
.Eu tendre idili. més hi feia. mEs hi perdia. sar el qu~ el meu cor sent en 

Aviat, la Carmina, sapigué que Llavores va confessar els leua aquesta moments ... ! 
el jove alt i hen plantat, es deia amors a la senyora Lhícia. -Sf, !If _ fa la senyora Llú-
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cia reprenent la tasca - ja ho 
sé, ja, que tl1 eta dels que tens 
el cor a la mil 

Voleu creure que en Lluis 
tragu~ ràpidament el braç de on 
el tenia. temer6s de què la ae
nyora Llúcia hi veiés més del 
què ell es pensava? 

Adaptaci6 de 

LAURA BRUNET 

COSTUMS MODERNS 

I 
NDO:tENTMENT estirada 
damunt de la chaise~lon

guc, Ernestina converaa 
amb la seva ami!:a babel. 

-Per cert, noia, que ahir el 
meu marit em va lorpendre amb 
en Puig, en plena comèdia de 
l'amor. 

-De debó? I com va acabar 
la cosa? 

-No va passar rea: per haer 
la primera vegada que em des
torbava, el vareig perdonar ... ! 

GALANTERIA 

Vancla Rhot. 

-Cregui, Ernest, que estic desesperada: tres 
anys de casads i no he pogut tenir cap nen. 

-Em permet que D'hi ofereixi un, senyoraJ 

UN CONTE BRITANIC 

A [XI com nosaltres exportem ballarines, 
bandolera. torejadors i lligacames amb 
navalles, els anglesos exporten fIema, I 

perqu~ veieu que la seva fIema ~s de cali tat in~ 
millorable, com la mandra d'en FontdeviJa, aqui 
val en donem una mostra, 

Tres fills de la rOlsa Albió, eltàn assentats a 
l"Excelsior prenent whiski, Davan.t mateix, soJa 
~n una tauleta, hi ha una dona espaterrant d'a~ 
quelotes que esperen i no saben ben b~ a quI. 

-Oh. una muquer admirable I _ exclama un 
dels mistera. 

Passa un quart i un altre mister respón: 
-Sí: admirable y piramidal! 
PaISa mitja hora i el darrer comenta : 
-Yel: admirable, piramidal y hermosal Pero 

no nOI ha sida presentada para bablar de casas 
amorosa s ... 

A una tauleta del costat hi ha un dels nostres 

habituats i empipat de sentir aquella conversa 
tan animada, s'alça, es planta davant de la tau
leta de la senyora i li diu: 

-Anem, xava? 
Cal aclarir ,!ue el nostre habituat era la pri~ 

mera volta que ea ,topava amb aquella dona es
pl~ndida. 

Mfster Yosh 

UN BON CONCELL 

E N Tomàs j en Lluis. estàn assentats pre
nent el vermut. Fa un vent de mil diabltl. 
En Tomàs diu malhumorat: 

-Quin vent mb empipador! Es capaç d'arren
car les banyes d'un bou I 

-Apreta,t fort el berret, noi I - exclama en 
Lluis. sense ni adonar-se de la bestiesa que ha 
acabat de dir. 



, ---- ---- -----

.. 

ALERTA, MINYONS/ 

Bn aquut. Srcci6 bi publicarem tou els CONTES 

fua 5fl'¡u ~,"ijo propis rf'~uer comats .. lliS ?clhrs 

:ucroSt!'. de quia::l/t lJ1!ys per amunt i que sjcuin dj.~ 

Des d'~sSt!'r cone,utJ JH!1s burll.irn I1e,idors de LA 

TUIES. D'.IIquut. contes. tO pumiuem un cada 

_4mer!), amb J. respcct.lI.blf! quam;t.t de "deu. p ... 

1 ..... cobubles &0 I. nosUa Admininraci6 " per 

.fr pe.rll' .ls (Jua "lsquJa for. de B.r~/OD •. AI.,· 

c.. do DC., i apt.tar ft· .1 
LLIça DE GRAMA TICA 

E L mestre caplica els verba al. deixebles. A 
veure si .abreu dir-me quines perlOnel in

tervenen en ci temps que .ra conju¡.ré. No olvi
deu que "jo" ia primera penona i "tu" segona per. 
aona. A veure, doncs: "Jo t'estimo, tu m'eatimea". 
Quinel peraones s6n les que intervenen en aquest 
verb, Miquelet? 

En Miquelet: - El papà i la rupa de cual 

Dida Roth 

HONRADESA ARTISTICA 

E N Cardona arriba al taller del sf,u amic Gau
laCi i el troba deseaperat. 

-QuI! tens, quI! et pasaa? - li pre&Unta aqllest 
en veure que no trebl.lIa. 

--Que no puc acabar el meu quadro "Vir(ini. 
tal"! 
-I aixèl, per qul!? 
_Perqul! ahir ena varem començar a enredar amb 

la model, d'una coaa en va venir un altra, i ara ja 
no em serveix per la meva obra I 

-I per .ixb t'hi amoines? Tir. home tira! Doncs 
com t'ho .rrell.rie. per pintar un quadro de lea 
onze mil verlu? Que no comprens que no hi hauria 
proul modela en tot el m6n .. , I 

Rall Hatl 

UN CAS EXCEPCIONAL 

E N Joanet catava com li veih vi,ionl. Feia 
dnq nlelOI que a'havia casat i la seva se

nyora ja ¡-havia obsequiat amb un ~rrec. 
El :Kicot, nedant en un mar de confusions, va c6-

rrer a casa d'un metre. 
-Miri, doctor - li di(ué-, em passa aixèl. Es 

polli ble que als cinc meaol de casat la meva se
nyora tin(ui ja una criatura? 

El metre rumià un moment i després respongui: 
-Si, senyor, és pouible, I no aolament possible, 

aino que finI h freqüentlssim. Però, veul Hi ha 
una aventat¡e: això no més li pallarà amb el pri
mer. Els demh, tots vindràn dins del seu tempa 
nonnat... 

F. iK. Me/a, 

APROFITANT LES OCASIONS 

L A senyora Gertrudia--quan era jove i anava a 
la Boh~mia, li deien la Tuietea.--,a força de 

penes i de treban. i de moures molt en els mo
ments oportUD.I, havia 10lrat tirar endavant la leva 
boti(ueta de (Uantera i ara, en els leul ma~tfics 
trenta cinc anys, vivia la vida tranquila i rela
lada dela nOltres burlUo. amb torra a Sant Ger
VIIi. 

Aquelt dia, en Quimet Comea, un viatjant trem
pat con un (injol, va anar a enaenyar-li el seu nou 
mostrari. Pt.rèl la lenyora Gertrudi. no li volia fer 
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'CIP comanda. -Ira de betl - dei. aquell dia el .enyor Vi-
-E. ¡nutil que iruiateilti, Comes; e.tic carre- cen&-. Que no tinauh la sort de ql1~ .ban. que 

¡ada de ,èneres i DO li fari; cap nota. jo t'haIUCS fet proposicions al,ún altre imb~cill 
-De debà em deiurà lortir d',qui amb el de,- -Ja me'n varen fer. I no un, no: a ¡rapat. I 

conlol de no poder.1i apuntar res? -I per què no els hi deiu que an 
Era un trapella en Quimet Comes. i sempre par- -Oh, ja el. hi varei¡ dir: perb ea veu que el 

lava a..-nb doble eentit. Perb com que la .enyora mh imbècil de tots eres tú, que dcaprh de dir-te 
Gertrudis tampoc baixava de l'hort, ... cntant-ae que sí, com ala altre., encare et vares casarl 
ben repapada a la cadira, li responl'ué: Rel, amb donca no hi voJ¡ueu raona, perquè lem-

-Apunti tant com vulpi, fillet, mentre. no tiri. pre hi perdre\J. 
-Bé, veritat que d'aqueat model n'apunto una V.nda Rhet •. 

dotunou? 
-Per mi .punti el que vulgui, ja li he dit. 
-No si,ui dolenta, donya Gertrudi •. AVUI preci- UN PETIT CONTRATEMPS 

aament és la primera vi.ita que fai, i vo.tè em -------
farl començar malament la jornada. Perquè no em 
vol damanar rel? Tant malament van el. ne,ocis? P ASSEI~ANT .per la Rambla, en Br~tona tro-

-No is que va,in mala.-,:aent, perb le. contri- ha a nen Miracle, que va tot caphcat. 
bacionl .ho :nenjen totl Jo crec que acabarin -I doncs, què et paua que ru aquesta cara de 
treient-nos la camilal pomes aires? - li pre,unia. 

_Vol dir? -Res, noi, un petit contratemps, que m'ha fet 
-Com li dic, Comtl, com li dic! empipar. Fi¡-urat que la dona m'ha fu,it amb un 
-Doncs, escolti, donya Gertr.udi,: li aiu, és dependent. 

cert, vol fer el ravor de dir-me quin dia aco.tuma -Rdral 1 d'aixb en dius un petit contratemp..? 
a venir el cobrador de les contribucions? Doncs de què en diries una des,ràcia, tlt? 
-I ara 1 Per què? -Home, la de.,ricia leria .i tornb I 
-Perquè m'acraclaria veure com li treuen I P. i X. HagrossL 
Vosaltres aneu badant, perb en Quimet, amb lea 

:;:C~:;t::;iIS ~~~~;;:c:::~::' u: I:~:r c~:a:;~ LA BONA ESCOLA 

aquell dia, i eS diu que ara n'hi deixa apuntar una 
cada actmana per tenir-lo ben content. 

V.nd. Rhot •. 

UNA TARDA DE TRAFEC 

E ~.:~:~t~a s::or::,~ !~~ er~p;~~: ;ieala v:a~:: 
.uspensi6 de pa¡ament •. 

--Com Et - li diu un amic a n'en Salorteu _ 
que permets que el teu noi continui a can Múller 
i Salam, havent fet lu.pen.ió de pa,aments? 

L
A minyona ho acntia j no ho entenia. -Tu diràs I Fins ara hi ha estat perdent el 

-Ha dit que li preparés el bany la senyo- temps aprenent aler nerods normal. i aburrits, 
reta? _ insi.tí la xicota per no rer una tonteria. i ara que és el moment d'apendre allUna cosa de 

-Sí, dona, lí, el banyi Que no m'enten.? Que profit, vols que el tre¡ui? 
parlo ,rec? SlÚ~t. 

-No, no ... ja l'havia enteu, ja, senyoretL .. Perb ... 

N~~, Vt:t:r~ad~~!U;~:? panada a Sant Sebastill, EN EL JUTJAT 

perb no he tin¡ut ni un moment lliure per sortir 
de la caseta I 

La minyona, com més hi pen.a, menys ho enten. 

Ben Hand Dhins 

TRANGOL MATRIMONIAL 

E L jutje. - La lo,ra de vost~, va morir en 
condicione molt anormals. La seva cunyada 

ha deaaparerat .ense que e. pu¡ui saber on és. 
La .eva .enyora va morir d·un atac fulminant. No 
li lembla un xic estrany tot aiab? 

L'acu .. t. - Eltrany? No ho crepi pas, .enyor 
jutje. Sort que un li, vel-i-aquIl 

Mulla Tinters, L A .enyora Pepa i el lenyor Vicens, flurten 
• e.clndol per dia. Qualsevol cosa és motiu --:---,--------____ _ 

.uficient per a que .'ar=ni un aldarull de mil di- Conte premiat en el n(unero pallat: 
moni.. ACLARIMENT IMPOSSIBLE 
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-Jo no s~ què ho fa, però aquests compassos 
de bJack-bottom, no m'entren de cap manera. 

-Pacilncia, filla: ja veuràs com de mica en 
mica, t'aniran entrant. 

MANERES DE DEMANAR 

EN Ricardet Planas feia dies que s'bavi a fi
cat al cap una cosa però no trobava oca
si6 per posar-la en pràctica. Figureu-vos 
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-Voatè es el meu cell VOlltè és la meva única 
iI.1usi6! Jo per vostè seria capaç de qualsevol 
sacrifici ... I 
-I ara, Ricard I - exclamà ella tota digna i 

plena de castedat -. Que no es recorda que yos.
tè ja és casat? 
-B~, si, però això no té res que veure. Els 

seus ulls blaus se m'han clavat aquí, en mig del 
cor, j no em deixen viure sossegat. No menjo • 
no dormo. Em tomaré boig si em diu que no ... J 

-Es inútil que insisteixi, Ricard. Jo soc una 
noia honesta i li prego s'abstingui de parlar-me 
d'una manera tan ofensiva. 

En Ricardet Planas callà un moment. Després, 
s'aixecà, es tragu~ el rellotge í digué fredament: 

-Mira m.enuda: l'amo fa un quart que ha sor
tit. Ha anat a can Riudoms i abans de vint mi
nuts tornarà a ~6Ser aquí. Si Ja meva proposici6 
,t'interessa, no perdem temps amb tonteries. Con
testa: li o no? 

1 la dolça mecanògrafa, abaixant els ulls sus
pirà: 

-Si tens aquesta manera tan delicada de de
manar lea çoses, què haig de fer pobre d,~ mL. r 

I es deixà caure com una flor sense aigua en 
braços d'en Ricardet. 

FJy Candor 

que s'havia proposat cspJicar ]a rondalla de ]'a- -Peró, encara no estàs Cl1nsat, avui, Manuel?" 
mor a la nova mecanògrafa amb tots els pels i -No, noia no. Avui he pres EROTYL/ ... 

::~:~I~;a!:~r~oc~~ :::i::~~ ::i e8~~~:~:b!:u:ed~~ f1"' .... _"""-, .. ·~·-:!.~~1 
sitjos i santes intencions no podien veure', com- I:'r-4....,.1 .. :;¡aP~:~~L!~r::~ 
plerts. L ..,. ~ .c·,çment I. IMPo. 

Però ja és sabut que tot arriba en aquest món, ffiNCJA i Ja NEURASTENIA. p~t cròni-
i vingué un dia que el principal hagué de sortir =lues i rebel. que .igl'ln a tot altre tractament 
deixant Bols el. dOI colominets. En Ricardet 

~~a~:s~::;:~~t t:~8~~:à o~~!~~:a:e~: l~a~~:: ~::dj~cl: ~:~~;:c:o~C~)~: DA~~~~;;.n~:r::ío!: 
nògrafa, li agafà la mà, i començà a resar-li una ·-'1iE!u~~~~ 

l:::le::ta::n:::ia:..::d'.::am:::o:::,::. -="..,..===--::c::---::=_:::-:-=,-.... :-"_.-:.~~t..I-' . Bo. ioo S .... I Pa.., , . e-e ....... 

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

ESTAT EsPl..~IALMENT FABRICAT PEIt_ TOMA S lUBALTA - Valentia,316 _ 
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SARNA 
R ON"YA) 

_ cura ell deu minub amb 

SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'AaaJt, 88 

MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

Carrer de 't"!:rà, 27 

Mod'Or Meubl~8 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madf'OlUl, 6 
.. Ieo.tot d"T .. tr ... o.."o a.".u.lo_ 

Gran comoditat - Salete8 de bany - TeJèfoD. privat 

Ventiladors elèctrics - Habitacions. S pte&. 

R..ern absoluta ---
¿Q'lh re usted alcanzar éx.ito en todas ... u", empresas? 

ra~~for,~ lao~~ El tatwametro 
'i t!1I1i le dIré el m)~~nto np.)ftun<1 en q'IO poJr6 ejercer influencia 

"obre ,1\, 1j(!'n~i-il1t61 'i Iu ocu!ón m6~ prop:clll para dominar el 
éX;lo en ,ni empreus. .rec',. 5 IItse.as 

PedldOJ a: J. S"D~O, etu.or ••• a IIIc •• a PCdr ••• I 
UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 
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Prou angúnies!! 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ra.Adesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlfnic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1. li 



-Quilo et s~mbJa MuJ~i, .questa esclava europea? 
-Qu~ Ja. penetració pacifica e3 un f~t, j,1 t'ho diré. 
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