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ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 5555 

Oiario semanal 8arnant'e y luatrado, de avi.ot, anuncio. y MqUeI .. mortuori .. 
,SALE HOY' 

Nuestro programa: Seried.d. economia, repidez en 101 eneargOl y • vivir como te pued. 

Des .. parec:e el rec:into 
de nue .. tro ditltrito quinto. 

Del barrio de Atarua
[na. 

el ya la refonna un hecho 
que ac empezarà muy 

[pronto 
entrando corto y der~ho, 
Y yo Q.ue del barrio c:hino 
10y un rran admirador 
voy a hacer au elorio fú-

[nebre 
con Hra de trovador. 
Ya no tendremos "Cal 

[Manco" 
donde por Unol realel 
hallabas liempre lolfcitu 
a1run.u horizontales. 
Ni "lA Mina", tan cu

Itin., 
ni aquellos aupltoa barel 
doooe abundaban lo a 

[apiOl", 
que le pintaban Iunarel. 
Morirln aqueUa. tiendas 
de la caUe MediOodta 
a las poeml de laa cu.lea 
aiempre hlbta ~na tia. 
No habrl mAI en Iai ace-

(ral 
el mercado de colillal, 
donde a I .. chicu 101 col

crM 
tOClban Iu pantorri1l ... 
Ni aquellol cuadros al vi_ 

[vo 
de "chez Madlme Petit" 
que iban a ver lai catre

Iu.. 
ai hactan alllln "ca

brit" (1), 
Tampoco tendrln lo a 

["trhUl:el" 
ocali6n para mOMrar 
joyas a IOl tranaeuntea, 
acabadu de robar. 
Y lentirl la lIostaleia 
de aqucI barrio bullan_ 

lcuero 

y el cgrrido economiata 
que .¡empre hallaba aeo-

[modo 
una mujer bitn provista 
de carne. y colorctc 
y de dencia de Querer 
aunquIC luego lo dej.ra 
como no me quiera ver. 
Toda aquello la piqueta 
-picota diria Pico-
lo cehar' pranto en orris 
dando a todcs el cran 

[mico. 
Ya, que soy un cluicista 
lamento profundamentc 
que se acabe el barrio 

[chino 
cual te llama cicrta ¡ente. 
Eran aquella. calJcjas 
al,o tipico y curiolo 
que podiamos moltrar 
al turata fecelollO, 
explidn.dole en detalle 
que IUI 16brCIOI rinconu 
reseN.ban mue:hu veces 
'rradabtes emociones. 
Va propon,o se respete 
a1(Ú.n clàsico edifïda 
aunque e110 nOI represen-

[to 
el bater un saerificio 
Que se declare "Cal Man-

rea" 
monumento nacional 
y a IU carca 10 conserve 
siempre la Ciudad Con-

[dal. 

RUFASTA 

arque6lo,o de 
cuarta clale 

la meuca de dOI peaetu UN NEGOCIO EN 
y el Clatill'o orpnillero I 
y el mozo del bar barato PERSPECTIVA 

(1) Ya diaimUlarln., Un amigo nuestro, .i 
¡La necesidad de rimar que también S\lscriptor, 
obliga a tant.. cOlalt busca una comandita pa-
Noaotrol lomoa pobre., ra hacer&e rico y hacer 
peto honradol, rico a su sacio en menol 

tiempo que necesita Ca
rraaco el del "Noti" pa
ra escribit un fondo de 
neeritu. 

El neeocio el mb cla
ra que 101 ojol de la Ma
nolita Collada o que I .. 
letraa de lai foUetlnea. 

Se trata, lenci1lamente, 
de adquirir, en invierno, 
un arUculo que en dicha 
época le encuentta a¡em-

el ealino Proereailta de 
la calle del Saco nueltrO 
quetido campañero en ¡a 
prensa don Justo S. Trc· 
cro, ae le prepara un ho
menaje. 

El tema de dic:ha con· 
ferencia era: "Mindanao, 
Ilo-Ilo y Luz6o", y vtr-
16, naturalmente, sobre 
estol puntos filipinos 

e~~a~:~Oq~ev:X:r!fe!~r!~ ~ 
Elte articulo no cati 

.ujeto a las Ruduacionel ESPECT ACLF.S 

!~n-::,a~~~ta~:r:~ c:~ TEATRE COMIC 
~~:c~~~., ~~~.il econ6mi- Coatinuf ela ..... 

se ¿~:t:?di;~~¡!. U~:I ~~~ - I_ $~I:~ v'~~si6 d~ -

~~¡:~u1~! :;:a:tf~QI':l I J O Y - J O Y 
ILo. tenn6metroal El millor ~$peet_c1e d~ 

UN FRESC O 

Ayer malta na, por haber 
dicho eOUI feas a una 
meuca, fu6 deteniilo en la 
calle de Sacuileaacol un 
individuo alto y colorada 
que, al declarar ante el 
seftor jue:z, manifest6 que 
vivia del aire. 

LoI reporterOI que ha
cen informaci6n en el Pa
lacio de Ju.ticia cteye_ 
'ran ha.lla.rae en prea.encia 

:: :~t:-dealj!n c~au:n:~~~ 
dieron a Jorba Molina 
que les eltplic6 que el ile
ten.ido era repreaentante: 
de una "bnca de venti
ladoreL 

000 

HOMENA]E 

MERECIDO 

Con motivo de baber 
dada una conferencla en 

B.r~loo. 

3iM3A cm7EfP@'P 

GRAN TEATRE 

ESPANYOL 
Exit colosal 

PARE ADAM. 
ELECTRICISTA 

Co.de d~1 As_Ito, 11 
LAS MIL Y UNA 

NOCHES 
Danc:in¡ 

De aci, tarde a tres 
madru,ada 

T.rde 7 nocbe: 
Lo que nuuc • .. v;~ 

El mu."jlloso es~cdCd' I 
lo de Iu 
- 1Z PRECIOSA S -
- INGLESAS-
7 Iu do;les amer;c_oU 
GARSON Y 

DIETRICH 
A las doee 'IIOche y una J 
media de la madrup~ 
mo la mujer fea, que 
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Barcelona, 24 de Març de 1927 

L'ofensiva contra al. aartl.ea 

D JUEN de Madrid que ha començat una ofensi
va en tota regla contra el. joves que duen tra

jo cenyit, mitjon. calats i parlen amb falset. 
"Lamt.ntamo8 el percance", que diuen el. rota

tiu8 quan paua queleom deaagradóa a un amic. 
I ho lamentem perquè eatem veient caure a Bar

celona una pluja de noveLli.les decadents. 

Remei que falla 

E L senyor RegorckMla té una dona amb més geni 
que un burot vingut a més. 

L'alb'e diumenge, vaig trobar-lo. 'que se n'ana-
-va cap a l'Hotel d'Orient. 

--Caram) Que se'n va a ballar, al. seus anys? 
-No. senyor. E. que. ara, vivim a la fonda. 
- I ara) A la fonda? 
- Ja li expJia.ré. Com que la meva dona és un 

-xic histèrica. i ja sap vostè quin geni té. a cada 
moment el barallava &mb el servei i a cada deu 
.dies canviàvem de minyona. 

SURT ~ELS DUOUS 

-Ja era un xic empipador! 
--Malsa I Fïns que un dia vaig dir a la própia: 

sap. què podem fer) Anar a viure a un hotel. i 
així, fóra murgues amb cuinere .. cambreres. ames 
de claus i demés fauna rasperi!. d'alta o baixa ca
tegoria, 

-No é, dol!.nta, l'ideal I, li ha anat bé) 
-P.aché, .. 1 Abans, canviàvem cada deu dies 

de minyona, .. Ara, cada deu dies canviem d'ho
tell... 

La propaganda és el tot! 

A NUNC I tradult de "Paris-Galant", dLl dia 4 del 
corrent: 

"Massatge i educació física per dama j-Ove i dis
tingida, Rep a casa seva clientela selecta. Proce
diments refinata i magnífica inta[.JaciÓ." 

La Mamà no hauria trobat millor sistema per 
a fer-se anunciar a Je, senyores que treballen pel 
seu compte, 

La RueUca justificada 

LA .enyora Mònica. la mare de la Carmeta, està 
de mal humor, i no ós que li manqui raó, 

La CannetA ,'ha enamorat, i com que .ha ena
morat com ,'enamoren totes ¡et! noies alegres, no 
està pel negoci. 

-Això és intolerable ! - li deia M mare l'al
tre dia -. Fa tre, nits que tomes a casa sense 
portar-hi cap home! Tu creus que això està bé) 
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Un brindi. ori¡U>al 

E N un banquet d'homenatgc: celebrat darrera· 
ment, i c.n el qual abundava l'element feme

ní - o, si vostèt; ho prefereixen. l'element d¡.ol
vent - .. aixeca., a l'hora del brindi. un poeta de
cadent i, 8mb la copa de l'escumÓl xampany a la 
mà, dlaué aquesta mota: 

-Unim Ics n08b"c1 mans. senyon, per a aplau
dir al n08tre homlnatjat, unim les nostree boques. 
eenyoretelh per a fer el seu elo¡p ..... 

Sort que les xicotes foren prudentee i e8 varen 
acontentar amb riure, o s.in6, la coea .acaba en un 
hotel amoblat.,. 

Una bona 101ució 

T ~~~àb~~·a :~:~ul,~~:'haalu:~:~le.c::! 
modest, del pecat. Segona la tradició, fou el pri
mcr e.tabliment barceloní d'aquest gènere. on lel 
dames d'honor. en entrar a formar part del perso
nal. adquirien el compromís de deixar content i 
aati.fet a tot client que DO en tingués prou amb 
un plat. 

I...es dames que fan ..... Ión .. en aquella casa, no 
són prcciament de la primera volada. Tot al con
trari. Això li ha valgut un nom que ja és popular 
entre els c1ient:l de la cua. En diuen "A cua let 
veterane .. ·. 

Sort que la mesttefllla - una dona tudeaca. -
~ molt amable i fa el que pot per a que da vi.
tanta en aurtin content .. 

L'altra nit hi varen anar dOi arnia nostres que 
no coneixien el cau i, en veure el "ganado", es 
moetraren d'allò méa enaopi.ts. 

--Que no volen fer 'lest - va preguntar la mee
treasa. 

-Són massa vellc., aqueates donesl - digué 
un d'elll -, La més jove. té trenta anys! 

-Això rail - reepongué l'experta mestressa, 
_ Agafin-la per tots dos. i el. n'hi toc.aran quinze 
anya per cada ui 

L'hortolà de Sant Boi 

-Jo DO lIé com t'ha agafat aquesta afició a la 
bo ... 

-Perquè ..w tempre venço per nocaut. 

UNA REGLA QUE MAI NO FALLA 

T OTA la dèria del senyor Gatuelle. era te
nir .ucceui6 perquè no es perdés el nom. 
de la família. 

Per això. Ilbans de decidir-se a casar-se amb la. 
Júlia, xicota de vint-i-cinc anyets, va voler anar a 
trobar el seu metge. -

-Eacolti. doctor: un home de quaranta any2 
pot tenir fill.) 

-Ja ho crec! 
-I al. cinquanta? 
-No és tan fàcil. però també. 
-I al. seixanta t 
---Mol difícil. 
-I als !tetantat 
-E..colLi: Quants en té vostè. senyor c7tue-

lle.t 
-Jo ... actanta ... 
-I la teva núvia) 
-Vint-i-cinc.._ 
-Doncs caai's tranquil - li digué el doctor. 
No li faltaran criature .... Es una regla que ne> 

falla mai ... 
El senyor Gatuel1es . • a casar",- satiúet. 

U ... VU 



NOZHATU. L'IMMACULADA 

E Rp~n~i::r~i: :;r;;I:' i:r:r::
a f~:::~. ~u~o t;::a.!:: 

d'issu_n, fins. la. posta. 
1 ~s ¡ju, lIlIs tenien molts rem.ts i arbrfls Iru¡tflrs 

i .i6u. n61l1ttd. i pà Iresc i sit6es curullfls dfl bl.t i 
vflntrudes 6erre$ de hipocràs i tot lo aUrfl. 

1, dtt més. mi$. tenilln una filla suau i IItni06a.çada 
com un rierol, que, en crid.r·I., sflmbl.va u/mllDt que 
un chor dfl hurís Ifls cor. la p.raul.; tant dolç era 
~l SflU nomI ... 

E$ dfli. Nozhatú, i Alà, fil Més Alt, va esp.r6ir en 
llits seves trflnes tot l'or de IliS flstrelles, r}ufl i., dfls 
d'.quflll dia, foren blanques pflr sempre mis. 

De t.llt 6racios. i flscaillnt. que er., qu.n Nozbatú 
p~ja.v. les .unes movfldisses dfll dllSflrt, flllfls s'a.clo
¡."ell totes cofoifl$, com IliS 110<"'lIs, i Jl Iflien coid, 
Pflr 110 lIafzlltr.r fils seu. PflUS, mflnuts i lluminosos 
COm flb òpal.! i teDC/rllS i saborosos com fll$ 10rmat,lIt! 
dflls putOtS. 

Un di., $on pare li di6Ué: 
-En nom d'Ali, fil Mi$ Alt. esco/tfl'm: fits don. ; 

~t.r lormosa. Diu h. estat pròdig sembrant d'flnc;so$ 
el teu cos. Ells poden ésser I. teva. dflsvfllltur. o I. 
tflva leticiut, Ets ditnfl de què Ull princep copsi en 
cada un d'lItlls un plaflr di/erent. Com si el teu cos b._ 
~ués escl.tat fln mil ROTS i ell .lIi$ lIucl.nt ell els dl· 
"etS el nèct.r turbador dfl c.d. una, tot iust aponce· 
lIad., ... 

Et$ vergfl i IItts pura com els .nyfllIs quan nfl;lIf1nl .. · 
Ets nova, com la rosacla/ ... 
Et" ¡mpoluta com la primua. neul ... 
Situe$ honflst., i ai.;" la lelicit.t serà en tu, i .ter. 

~n nosaltres .. , 
Nozh.tú va fI$coltar .mb totes les oides tan bell par

lamellt i fill v. qulltdar bfln .6radad. de lfls pa.,.ulflS pa. 
tflrn.ls. 

1 ja, d,s de 1I."or$, ~.piIUI qUfl fira. lormosa í qUtt 
el s'u cos era Un. mflravella dtt per/ficcions J orlflbre
rifl$, 

I cada matI, en sorfir dfl I. piscin., es contllmpl.v. 
U.r6lJ1!s flstonfls, re8ectida ell Ifls .i6Üfls tr.nsparen
tes, i fln "lIurfl-.s'bi, s'utremi. dtt d.lt • b.i., dfll 60;' 
d, sabflr..se pflrfflct •. 

Quan les Slltvttntfls li e;xu6.vfln la pflll .mb Ja roba 
d. 111, tota ell. es retorc.v. com si un niu dfl Sflrpents 
li rebilJJls 'n les flntranyes, 

Frisances I lIe6uits .6it.vell IliS sflves sa.n6s .rdflll
-tflS i fils pits se 11 60n8.v'n com les vflles marinens 
-empeses pel lI'vant ... 

Un d; .. quu fil sol j. fira vt i les .rflnes dfll desut 
est.vlltn com enceses, un p.stor li di6U~: 

-Ets turb.dor., Nozhdú. Els ulls no poden miru· 
te: sembla que els pumtin amb '6ulles i que una lorç. 
i6nou litis porti c.p • tu! Quin és aquest misteri, No. 
zhafú' E1tp1ic.-mllt'll 

1 1It1la li di6Ué amb maifls.t.t, com fils l'sons quan a· 
vlltnt.1Jen I. cua, presumptuosos: 

-Mire'lI 
1 IItn dir-ho, va dflscobrir fil SflU cos, dflixant-Jo nu 

dfl tot. roba. 
1 affl6í, drflu i seun. com un. rflina i amb els u/b 

ombrflj.ts pel Ulem dllt/s pclrprllts: 
-Es que sóc formou, Nathafllf Mir.'m/ 
El pastor, qua eu jovfl com el m.tí i er. brú com 

el capVflsprllt, sflntí (¡Uf! fils pòmuls li b.tien IItmb una 
lorç. ¡¡ns llavors desconfl6uda i que les c.mfls se li 
sfl6a.vfln. 

Ert com iUn bronzfI, quf!dil mirant-sfI • Nozh/ltú i li 
sflmbl. que ma.; no rh.v;a. vist., i que u. sorfili d._ 
v.nt dflb SflUS ulls com una. forma. nova. 

-Si qUfl ets formosa, Nozh.tú - d;6ué, trêmol de 
Il. vis -. Ets lormosa com la. lhma en la nit. c.pti..,..· 
dora com r';6Ua. en fil duut, flndormidora com un 
c.nt matun.I, vincladissa i 6r/lciosa com la. palmera. 
qu.n es 6ronxa. ,uaumflnt. blanca i •• boros. com la. 
Ror de la llet, i en el teu rodre, és com si Al., el 
Més Alt, hi ha6u~s posat dos lI.cs, voltats dfl pèt.lsl 

-Es Cflrt .ixò que dius, N.thuJ? - prfl6untJ Noz
hatú tot. confos'. 

_T'bo dic pflr fil Més Alt, ,. no t'bo dic tot. lIncar.II, 
perquè c.len puaules bfln trobttdlls. que ni jo les he 
apréll, ni en tots els llibres qullt fils savis ban escrit les 
trobu/flml 

_Apropa'tl ... Mira'ml - incit. Nod.tll, movent el 
cos com llItS SlIrps q •• n flS rabfl6f1n fln rhumit.t d'un 
uc6 om6rl .. ol, 

I fil putor ".prop'. I i. no liS va.rllll diT oi un mot. 
De tant 60S.r, perdflrfln I. p.r.uJ .... 

1 el sol pud Cflnt voltes PfIT I. terra i la Dun. Cllnt 
VOUlIS 1I*r la mar i. un 6f111 matI, an cotrlflmpl.r Nod.
tú el SflU cos de t.n.6r. IItn la piscin., Ilflnç. un crit 
dll dolor. I, mòll. flncu. dllt IflS .i6ües del b'D7, es 
cobri .mb un. túnica i corTfl6ué en cerca 'del SflU p.re. 

I lItn trob.r-Io, li di6ué, plflna. dfl dllSfl$pflr: 
_AU, e! Mis Alt, m'ha .b.ndonat! Mira'm, p.nl 
e 11 mosU. el seu cos horriblement diS6raci6s. 
-Oh, fill. dfls,rac;ad.1 Qui bas llita - d j6ué ,I 

bon p.r. --. lo un dia et val, dir: "Co11$uva't purar 
I est •• l'l,n. d. lanl, com IfllI lIacune$! Qu.! s'Is Ittt 
el tlltU pudor' Quin III rhome m./vat (¡Ull s'ha .trevit 
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• rnaculu ~l t~u cos, Quins llavis hlll! buidat ~n ~ls 

fflUS el vuí del deshonor? Di6uesl Qui t'ha espremut 
en els seus br. ,os i t'ha let crui~iT com una .II,b.' 
P.,I., afront del. teus. parI.! 

Fou llavors que No~h.tú ha&ué esment de 1. sevlI 

deSft.cia immenn. L. sen testa daurada, s'a.itj toU 
inquieta. S'obriren el. seus ull. com dos JJac. en I. 
nit, Semblava una Iran m'na (lue hRfUés nascut sob
tBd.mt.'nt a la vid.. UnlJ intens. claror penetr~ en 
el seu cervell amb lluïssor. de lIamper í una ,ran fos
cúri. rentenebrl després, 

Er. 1. veritat i el dolor de 'lIber.! .. (lue l'aturdien 
per primera volta en Ja vida, fins Jlavors ,oTol10511. de 
ri.lIesinr1Ocentes. 

T, dret. com un marbre davant del seu pare, impre
d ,.b;o$ll, esquinzgnt-se Ja carn amb les unfles afi
nades i l1uenttls: 

-PII.rel Per (luè em plI.r/es aix1? Per qUt fils teus 
llavis són com fuets Que c.uen impietosos d.munt dtl 
Il:s tlSp.Wu dtl1s tlscl.usJ Tu em di6utlrl:s: "Ets for
mos.' Si6UU bona!" l no tim di6utlres més. Tan cor
rrompud., t.n pl:rvtlrs. em crtl;tls (lue jo podés I:ntr.r 
.n -el finI (lUti hi h.vi. tln tlls fons de tot dI: les teves 
plraultls, com entr. el tlUp en tll llot (luan fUr6. ttlr_ 
ra endins? Que no slbies, oh pue ~;.¡', .1mb tots els 
teus .nys, que el perill més grll.n per a mi, no tir. el 
corb que e.iuvll. I. mflv. ell.rn novtlnçan., sinó d co
lom btllnc i lenuós dtl I. mtlv. innoeènci.? 

Què é 8 e I 
V E'T aquí una pregunta que tots ena havem 

fet i que ben pOCCl ena havem sapigut con
teetar. 

No obstant Rquí van un te quantes definiciona 
quc a6n força interesaant.: 

Per un ucorrido": un bon dot. 
Per una insaciable: la feina a 1Caaa. 
Per un matemàtic: una multiplicaci6. 
Per una cortesana: un motiu decoratiu. 
Per un atleta: un malli: nocturn. 
Per una ingènua: una punyalada esgarrifosa. 

Per un vd.l: un record. 
P. r un gastat: una esperança. La darrera. Com 

.li diguéssim una ··toma" d'Erotyl. 
Per una uincompleta": una hora d'engúnia per-

què la nit de nuvi. ho .embli de deb6. 
Per un viciós: una setmana d·estrenea. 
Per una vídua: una refonna de ra6 social. 
Per UllI promesol que han anat maua de preua: 

una reunió de "fond!»" per atendre el pròxim ven
ciment. 

Per WUI menor: un platan "natural". 

Per una artiata: ci "vía tibre" per tot. cia viat-

Què hil.! fet, oh p.rl: meu, tll.pII.rrt-mtl els ulls" dient-

El p.rl: emp.l.1idi. Il:nt.mtlnt, mtlntrtl parll1.vlI. No
zhltú, i d'.mpll: i sonor com un profetll If,¡ue erol, de-
vinlué minço j .rraulit com un •• rmerrt reerem.t per 
les so/ei.des. 

Ell. se li .apropi, coJ.lod .moro ... les seves mll.tJS 
d.muIrt les esp.tl1es dl:l bon pue, ; preluIrti .mb I. 
V,.4 trenc.d. per l'.m.rlor j 111 duesperanç.: 

-Era jo, putl, (lui havia de prusentir els invisibles 
.bims que em rodej.ven, o eres tu (lui h.vi. d'aboc..,
m'hi per(luè I:n veiés 10tl JI seva ne6Tor esfereidor. 
du del marll: dels Uus braços protectors? 

C.'li Nodlltú i qutldi com i1.Juminada, amb els ull,. 
fits en tlls del seu p.re. 

I ell tlmbl resti mut. Els ulls se li ennuvo/artln. El 
cervell li trontolli enJII. buidor de la ttlsta. Miri Ilar-
6amtlnt. tendrament, • Nozhatú. Ltls StlvU barbtls tre
moll1.rtln com 1(lI.r.'lis de plat. j I:ls sl!!us lI.vis Uf}O

sll.ren 11l1.r,.mem. tln el front diminut dfl 1. stlva fmll. ... 

Després, Iu sctves esp.tlles es çorvlI.ren com si eb 
.nys hi .nessín Colíem. d.munt i, stinStl esma !de dir uo 
mot, eomflnçi • c.min.r desen enll.i, amb I. test. c.l
guda, .1mb els br.ços penj.nt com les veles mortes 
d'un. niU fant.sm., j es pflrdé en I. foscor, com si l'O_ 
fos un mOnstrtl j l'hll.gués flnlont ... 

LAURA BRUNET 

lDatriIDoni1 
gel, eenee por a lea poae:iblea conseqüències. 

Per un vigilant: una perllongació del treball noc-

tum. 
Per un xòfer: un taxi que no marca. 
Per un viatjant: una esta.eió de tenne. 
Per un electriciata: un enxuf. 
Per un tenedor de llibres: un "a.iento" personar 

e intransferible. 
Per una caixera: una entrada. 
Per una noia compla:onta: l'obertura oficial d'u

na via pública de molt trin.t. 
Per mi: una altra conquista. (Em refereixo al 

matrimoni dels meu. amica. naturalment.) 

Oscar d'Hava 

Ull: La .etmana que ve, complotaré la lIi.ta.. 
que és. narga, llarga. i que per lo lant vos deixarà. 
aati.fetes a totc •. - Nota de l'autor. 



CAL ESSER DISCRET 

E N ea ... I., pa.uant del notari senyor Ribot. i 
la Marguerid~a. la seva mecanògrafa. fa 
diet que es busquen i no ea troben. 

Si l'un en té iaoes. l'altra més, però ni l'altra 
ni l'un, .atreveixen a trencar el glaç. 

-Ganea. de què} - direu voealtrc8. 
Això no et pregunta. banaual 
De què voleu que tinguin ganes. un estudiant de 

quart any i una mecanògrafa de diuet? D'anar a 
veure el. "baTCUS"} 0.0 Mireu qUe! en sou, de ro· 
rnancenl 
Don~, aí, ell i ella cstan que si els hi acostessin 

un llumí, ,'encendrien, però, per por d'un hacM, 
en Casals va vorejant. vorejant, i no '" decideix 
a tirar--se a foni. 

Nota: ella no es diu .. fon .... Ja hem quedat que 
Porta el pageaívol nom de Marguerida. 

No ob,tant, avui, despré. d'una &eUió contem
plativa de pantorril1es temptadores, en Casals ha 
fet un va-i-tot. 

-Marguerideta - li ha dit - ja no puc mésl 
Si vostè pod& entrar en el meu interior I 

-Jo) I ara) Que é. una moda nova, aquesta) 
-No m'enten, o no m'explico. Vol venir a so-

par amb mi, aquesta nit) 
--Si, senyor, i consti que! ja m'havia d'haver 

convidat fa molt. diea, Accepto, può amb una 
COndició: que no en sàpiga res el senyor Ribot, 
Perquè ... perquè ... tindria ge1os1 

-No tingui por. Marguerideta. però ara també 
li haig de fer un prego 

- Digui. 
-Que. procuri que no ae n'enteTi la senyora del 

~Yor Ribot. .. perquè també tind ria gelos. 
En aquella Cala, es veu que tothom anava per 

feina i apro fi tava el tempa de la m illor manera 
PO.ible l 

Fly Candor 

PREVlSIO DE PACES 

L A Pepeta. Fre.ca com una rosa, grassa i arro
d onida com una trugeta. amb uns pits com 
doti mdona i unes anques cam oses i moTIU

dea corn d ues tindries. eatava d onant la minestra 
li. Iea gallines, quan, tot d'una. va sen tir que uns 
bnu¡.oa ferrenya li enrondaven la cintura i uns lla
vis creman t. com dues braees Ie li clavaven ~ntre 
el dateU i la galta. 

E. girà d'una revolad a i veié que ratrevi t era 
en Janot. un bouer més d olent que la pesta. 

-Deixe.'m o et p lanto una bufetada I - cridà 
la moça. fen t voleiar la destra. 

-Que et deixi ) Ara hi corra l 
I ell i ella començaren a fon:ejar deaeaperada

hnt. finI que la xicota JOITà d eee:jxir-$e d 'aq uell 
Orne endiaatra t. 
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Però en janot. que ja no aabia el què ea feia, 
li corregué al darrera i ella, per fugir, "enfilà a 
una escala que hi havia apoiada a una pard que 
donava a l'hort del veí. 

Cama ací cama allà, la Pepeta avalava da
munt de la paret, i cada vegada que en Janot in
tentava atrapar-li la pantorrilla.·¡¡ etzivava un raig 
de cauca que el deixava ton to· 

P eTÒ, mentre ea defensava d' en janot, aentí que 
unes grape. per l'altra banda li feien pessigolles a 
la cama. Girà la vi_ta i veié que e1 que la pa1pava 
erA en Vicents. un altre 'bouer, encara més mala 
peça que en janot, 

La Pepeta e. va veure perduda i, fet i fet. pre
ferí que fos en janot el qui es sortís 8mb la _eva. 

Uns quanta mesos més tard. la Pep(:ta va comen
çar a notar Je. conseqüènciet. de la broma d'aquell 
diR i es va anar a queixar al senyor batlle, 

-Miri com m'ha posat en Janot. senyor batlle, 
i ara no es vol ca!lar amb mil 

-Com senten, que no ('S vol casar) No faltaria 
mésl Avui mateix el faré comparèixer al davant 
meu. i es casarà. si li plau per força I 

-Done., miri, &enyor batlle, posat a fer. cridi 
també a en Vicenta. .. 
-I aral Es a dir que en Vicenta també).. 
-Veurà, K'nyor batlle: una vegada fet el mal, 

jo em vàreig dir: per ai en Janot no ce vol casar, 
a.egura't i així es caa8rà en Vic.entl:l No estic per 
fa lòrnies. jo, aenyor batl le: qui sembra eull. i jo 
vaig tcmbrar dues V(~ades, per aseeguraT la co
llita! 

K. K. Tua 

-Si "ell" et va enganyar, jo l'obligaré a caaar
.e amb tul 

-Atots? •. 
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NEGOCI RODO 

M 'EN recordo com ai fos ara, 
i fa d'això ja. dotze llarg. 

anys. 
Jo tenia. aban. de la guerra, re

presentacions de bibelot. i objec
te. de propaaanda alemany •. Vin
Kué el conAictc i em vaig trobar 
clavat. Què farà.> A què et de
dicarà,) Heu', ací que com, de
gut al meu negoci, citava molt 
ben relacionat amb empresaris i 
gent de teatre, te'm va ocórrer 
associar-me amb un d'aquella per 
a organitLar .. boio .... Cosa eatra
nya en aquella legona mitja anya
da de 1914. en la qual tothom 
que no era de Sabadell o de Ter
ra888, va Ilnar de corcoll; el meu 
company i jo en. poguerem de
fensar. 

Lï.t:iu de 1915 ve un dia el 
meu toei j cm diu: 

-Sapa que he tingut una idea? 
Anar deu die. a X ... Ja sap. que 
el balneari ét molt concorregut 
per gent de puta. 

-1 què farem} 
-Vodevil I 
-Vodevil> Ell boi¡1 
-Re. d'aix.ò. Tu no saps l'E· 

lena el públic que .emporta. 
Deeprés d'un quart de diKu ... 

sió, en Martí, que era el nom del 
meu scx:i, em va mig convèncer. 
AI cap de poce diee erem a X ... 
un dissabte a la nit. i debutàvem 
amb "La primera vegada". 

Encara no havia començat la 
representació que en Martí com· 
paregué a l'Administració fre· 
gant·.e les mana de gust. Allò era 
magníficl Un ple quasi complet. 

Finí el primer acte. En Martí i 
jo, que estàvem per estalvie, ene 
en vam anar cap a la porta, a re· 
partir Iee sortides. Però, tot serióe 
el primer espectador que franque. 
java la porta - un vell de barba 
blanca i levita irreprotxable -
en, la refusA. 

-Ja ,'ho poden guardar, mòl 
Podrien haver avi .. t del que e, 
tractava I Vaja una poca vergo· 
nya de venir a exhibir aquestes 
porquerieer Sàpiguen vo.t~.. j ai· 
xò el. ho diu l'alcalde d'aqueeta 
vila, per ei no se n'han aasaben· 

Com vOltà veuran, en .aqueetft planes d'esports femenins, hi ,óa)f.a, lDtny, el més corrent entre les eenyores d'avui ell dia 

tat, que els .eua habitants no ell· 

tan tan pervertits per a venir aquí 
amb la senyora. Anem, Pepeta ... 

Quasi etclatàrem a riure en veu· 
re r acte d'aquella primera auto· 
tirat municipal. Mes. aviat ene 
haguérem de tornar a pOAr se-
riosos en veure que el segon e.. 
pectador que eortia - un altre 
senyor "muy bien", com diu la 
gent ridícula - ena feia amb la 
mà un ¡:este imperatiu: 

-Vostèe creuen que el notari 
d'aquesta vila té la moralitat tan 
rebai18da per atrevir-se a veure 
amb la seva senyora indecències 

com la que han comeaçat a rt 
presentar} Degenerats ... Au I 

1 afegi un: 

ïd~::::' u~::;'t~:i:::;filad 
d'injúries fou ininterrompud l 

Oesprée de r alcalde i el nOtaJ 

fou el metge, el veterinari, rap' 
tecari. el jutge de pau ... A I 
onze, davant d'una concurrènC 
de trenta persones eacaua., ea (\ 
prenia la representació. Fou en 
més lamentable de les soledl 
que es desenrotllaren lea abral 
dabrants eacenes de l'Hotel '" 
dos colometa, i aquell bé de 11 

~e C6miaea del tercer acte ... Sortí. 
~ aclaparata, reaaonant encara 
~¡.s nostres orelles aqueUs mots 
.. Ica de "en aquest teatre no 

Pot venir amb la senyora ..... 
li <tè fe~) L'endemà a la tarda 
b;0 haVJs. funció, perquè el tea· 
b~1 era ~'un caa.ino que hi feia 
c.ta de. ClOC a vuit. Però a la nit 
ve v .. J .... anunciada "La. primera 
a ~da... . Canviar el pro¡rs.ma 

arrera hora, era segurament 
an;.r a un fracàs més. .. 
t ent bona cara contra el mal 
en"lPI, deixàrem el cartell com e ... 

tava. 

Vingué la nit. No ens atrevíem 
a anar·hi a primera hora, úperà~ 
rem el 1C&0n acte. A quarts de 
dotze, amb un cor .més petit Ilue 
un cigTó, en Martí i jo entrArem 
a la sala, desconfiats i espanta di ... 
sos. vigilant que no enl volé. pel 
cap algun tomàtec o alguna r ...... 
teta ... 

La nostra sorpresa fou enorme. 
Allò eltava 'Ple; ple com un ou. 
com una but:u.c.a del senyor Re. 
taulona, com una panxa de reu· 
dista. 

La llotja. número u eltava ocu· 
pada per un senyor que no era 

un desconegut. .. 
-L'alcalde I - vaig fer, en el 

comble de l'admiració. 
-Efectivament - rell(>ongué 

en Martí. 
-Però, fixa·t·hil Aquella. se. 

nyora que està amb ell no t!e aque-. 
lla amb qui anava ahir. Aquesta 
és molt més jove! 

Un acomodador, que e.tava al 
costat nostre, somrigué. 

-Es c1arl La. que anava amb 
ell ahir, era Ja seva dona; i aque ... 
ta ... aquesta és la senyora de l' •. 
potecari ... 

-Tu, mira - digué en Martí. 
- Allà hi ha el jutge de paul 

-Es cert - digué l'acomoda· 
dor. - Eatà amb la dona del 
metge. I allí a la dreta, hi ha el 
mene.:al amb la dona del secre
tari. l'apotecari amb la senyora 
de l'alcalde ... Tots han vingut 
d'horeta i s'han amagat a Iu llot. 
ges. perquè, és clar, no volen que 
els vegin amb la querindanp ... 

I. en aquestes, el teló caigué i 
una formidable ovaci6 tallA en 
see efl mots de l'acomodador. 

Man:d T...,.. 

L'EMOClO DEL MOMENT 

E L .enyor Pauet i la Cateri· 
neta, la seva mocanógrafa, 
s'han casat i, com que .han 

casat, és jU8l, lògic i natural, que 
passin la seva nit de nuvis t>\1 i 
com r acoltumen a pe ..... tots d. 
noucasats: entre .oapi .... empen· 
tes i batzegades. 

Però, al bó de la funci6, la Ca· 
termeta llença una exdamaci6 
que dema fred al .enyor Pauet. 
No n'hi ha pet menys: la Cateri. 
neta ha dit. trèmols. d'emoció: 

-Rica.rdetl Ricardet meu! 
I el lIenyor Pauet ha fet un bot 

com una lIago8ta, en sentir la se. 
va doneta: 
-I ara, noial Què él això} Jo 

no em dic pal Ricard! 
-Ai, di.apenee'm, maco - ha 

fet ella, tota melindrosa - però 
en aquests moments, qualsevol e. 
reco.rda dels nome de "cada li ..... 

Merceneto. 
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-Jo no veig res, Tòfol. I tu? 
-No tot el que voldria, però no em puc queÏ-..... 

TOT FOU UN SOMNI 

E
N Na.¡ i la Tecla erm un matrimoni com 
pou. Cor que vols. cor que desitges. Com 

que la T eda no havia vist mai cap corre
guda de brau&, el Nasi. per a obsequiar-'la. va apro
fitar un diumenge i la dugué a ¡etil Aren~ on hi 
havia funci6. Un cop dintre Ja plaça, prengueren 
lleient, i a1 cap d'un moment també ho feren, al 
COltat del Nasi. due. franceaes. per cert molt au
periora com a done .. Durant la correguda, el Nasi 
es pot dir que va estar més per les madams que 
per a1lò que feien al "ruedo". Ea pot dir que quasi 
aempre tinau' el. ull. fixa. a la que tenia al seu 
coatat. "I quina donal", pensava ell, len.e donar
ac compte que la Toda tenia el cap a tot arreu. f.&.. 
lava pel. bouI i per Jet vaques, fini que amb un 
arrane de aelol digué al aeu home: 

-Són allà, els torerOI, j no a la cara d'aquesta 
.enyora! 

Ell va d¡ .. ¡mular i dirigí la vi.ta on la Tecla li 
assenyalava, 

Acabada la funció, !Ie'n varen anar cap a ca ... 
ella mig enfadada, i ell retenint en la lleva imagina· 
dó la imatge d'aquella dona que lleia al seu coetat 
i que li havia atmblat un prodigi de fonn08Or, Un 
cop a C&$8, varen sopar llente dir·ae quasi cap pa
raula, Oesprée es posaren al llit i, llavors. el Nasi. 
donant-1Ie per la pell. digué: 

-"Sueno", Tecla. ho fas masaa fort, també I 
Ella. per tota contesta. lIe li va tombar d'e8que

na, EU no va dir-li res més. i senle moure's de la 
posició en què es trobava, e. quedà dormint a la 
poca estona, El mateix va fer la T eela. 

Poc ~s d'una hora deuria fer que descanlA
ven, quan la Tecla e. despertà donant un crit el
garrifós de: 

-Deu meu I M'ha entrat total ... 
En aentir el uit, el Nasi també es despertà. tro

bant...e abraçat amb la &eva dona, i digué: 
-Què tena. ara? 
--Si ... si. .. somniava - li contestà ella-. 

Somniava que un brau m'empaitava. i que en ar· 
ribar a una paret no he PO¡ut passar i llavors m'ha 
elavat la banya aquí, aseenyalant el lloc. I el ca. 
ée que encara aembla que me'n .ento, això que 
elltK: desperta ... 

-Oonn. donn, afegi el Nasi tot malhumorat, 
puix quan la Tec.la el despertà, ell també somnia· 
va que se li havia pre8entat la francesa amb vestit 
d'Eva, i, després de fer-li mil carícies, per fi es 
deixava abT8çar per ell en el precís moment en 
què el brau del somni donava la banyada a Ja 
Tecla. 

Pep de Montblanc 

PER QUEDAR BE 

L
A &enyora Madrona estava indignada amb 

en Peret. Per això quan va veure'l va 
abroncar-Io. 

-Escolti. Peret: M'han dit que voetè ha tin
gut 1'atreviment de dir al cafè que havia dormit 
amb mi? 

-Veurà .. , jo, .. 
-Digui, digui, desvergonyitl ... 
-Ho he fet perquè no m'agrada singuIant· 

zar-rn.e ... 
--Com diu? 
--Estava amb don Pau, en Uuïllet i 1'estanquer 

de la cantonada ... 
-Eh) 
-I don Pau, en veure-la pa888.l' digué: "Mira, 

la Ma.droneta, enea.ra fa goig. Jo he dormit amb 
ella." En Lluïaet respongué: "Caratsua, jo també", 
i l'estanquer va dir do. quartos del mateix. I lla
vora io, per no ésser una nota diacordant i pen
sant que no vindria d'un, .. 

-Ai. Peret I Sempre serà plaga ... 
I la senyora Madroneta se n'anà eacorreguda, 

K, Umí 
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ALVoLTANT ~1 
DEL BRAJER ,. 
".. 

ALERTA, MINYONSI . Ics malifete. que li va fer, durant aquella mitja 
horeta. 

I ara, El clar, la faldilla li eurteja i la pobra 
Ell Qquesta Secci6 hI ¡¡ublicuem tots els CONTES noia eatl Que no a'hi veu de cap ull 
que se'ns envIÏn propis d'éssu contats a les velles -Pef(~, com va hler, Que et vu deinr enredar 
;"croses de quinze anys per amunt i que s;fuill dif- d'aqueata manera? _ li preJUnta una ami¡a, en 
nes d'6sur cone~uts pels bauila;res l1ef;dors de LA veure-la en l'estat en QU~ caU. 
TUIES, D'aquests contes, en ¡¡remiarem Ull cada -Oh, veurh: jo ja deia que no, pen~ en Joanet 
mimero, amb la respectable quantitat de "deu pe- em va fer anar per Ulli carrera molt eatrets, molt 
le~', cobrables en la DOstra Administraci6 o per eltrets i ;0 em creia que m'apretava perqu~ no hi 
fir postal als Qlle viSQuin fora de BarceloDa, Aler- cabieml 
ta, dODC", i apretar ri- ) 1 Ja n'cra, ja, dc fava, aquella Ramona I 

K. K. Taa 

CONTRA EL VICI DE FUMAR DIALEG RAPID 

P ER fi, l'A",elina havia 10lrrat que en Fran· E L jutfe' -Com le diu vostè? 
ciaquet, el leu promh, deixés de fumar. La deti~,uda: -Maf'l~ Mltallu. 

_I, com t'ho has fet? - li pre¡untava aquut El jutle: -Quant. anys tU 
dia, una aeva companya de taller, La detinluda: -Vint-i-quatre, 

-Oh, amb molta paciència, Mira, quan ell venia El jutltl: -Quilli 16n els seus mitjans de vida? 
• cua a festejar, al principi li deinva fumar al· La delin,uda: -No en tinc cap, senyor jutge, 
JUn cilrlrret, però desprh, val¡- comprar una pipa El ;ut,e: -I aril Que no is feta com lel altre. 
d'aquelLeI que hi ha quitrl a dintre, i quan ell te- dones, voatU 
nia moltes ¡anel, moltel ranes de fwnar, li donava PeTicu 
la meva pipa pcrqu~ l'entretin¡uh, i ai.I Ic'n VI 

desve.r, 
Van H~itt L'HOME EMPIPAT 

UNA RAO DE PES O UAN la Conx:iteta Cili va uur, ja se n'havia 
vist de verdes i de madure.. Com que era 

una .¡cota molt bonica, ell homes li anaven al dar-

O UE la Rlmena era una Itva, això ho sabia tot rcr. i no la deiuven rcapirtr ni un ~oment. Ja 
el btrri, i COIll que en Joanet també cra del compcndreu, doncs, que cUa, sense resparIT, no po

bliTr!... /Ve't ho aqul. .. dia viurc i per treure-se'ls del damunt els hi dona~ 
Ve't ho aqul. vol dir que en J oanet va anar WlI va el que li demanaven. que sempre era el mateix, 

quantl dies darrcra de la Ramona i que der.pr& i ai.1 la :lÍcota quedava tranquila, 
d'anar_li uns quant. diel dtrrera, se li va posar Perb un dia, badant, badant, le li va en¡anxar 
mitja horeta al davant, i no votcueu pal sapi¡uer l'arròs, i al primer que li va fer proposicions mEl 



o menys detbonestes. el va convèncer Que era mi
llor que es cAlelllin i aixi. s'evita.ven po .. ibles com
plic.cioas. 

A lïntUU&1lt li va semblar bé la proposici6, i 
dos mesos despr6a es casaven amb tots els etl i 
uts que 1& cosa requereix. I li no hi eren tots, poc 
" n'hi faItan. 

Feta la llei, feta la trampa, diu un aforilllle. I 
la Conlliteta va dir: fet el casament, ja no has de 
tenir por de rea ni tèmer cap conseqü~ncia. I des 
d'aquell dia et! va dedic¡¡r a corOlW.r el marit amb 
una insistència inconcebible. 

El seu marit era un "vivales", que mentre no 
hagués de treballar i li pOlessin bona teca i bon 
.,i a la taula, no a'enterava mai de rea. I la Con.i
teta, que era una noia pràctica, procurava peixar 
b4 el .eu marit i tenir_lo ben content. Perb de mica 
en mica, s'an! oblidant d'ell i l'ani deiunt en mana 
del .ervei que, com tots sabeu. no fan rea amb sen
tit comú. 

Perb un dia, el bC'n marit es va quadrar de va
lent. 

-Mira, noia - li dilUé - jo a6c un home molt 
recte, Vull que se'm tinluln el. de(Uta rcapectes 
i mirament. de marit ... 

La Comta es va veure perduda. Ella es creia 
que el .eu marit era un tanta i que no Abia rea 
(. &eu comportament. 

-Pub, escolta, Pepet - interrompi ella tota 
carinyou -. De qu~ pot. Queixar-te? Creu-me 
que jo". 

-Tu, tu ... I Fa dos mesos Que cada dia, per .apar, 
la minyona em posa. taula cols i patates bullides 
¡ ja compendrb que per menjar aixb, val més "en
terar-se" de tot d'una vepda y .apilUer que m'ea
tAs posant banyes des del dia que enl virem casar I 

No cal dir Que del d'aquell dia. en Pepet va tor
nar a veure la taula cuidadosament .ervida i que 
la Conx.iteta els hi .. posar un xic mb Ilarcuea i 
caraaolades que ab&na ... 

-Indecents, porca I Si ho féu, calleu-vo.-ho, iS 
no molesteu el. demh viat,erl. 

-Perdoni, .enyora - li ob.erven dea de l'altre 
departament - perb em aemb1a que dir- que hem 
nucut a la Xina, no b res Que ofen¡ui a ninlúl 

I el. pobrea x.ineso. tenien ra6. Quina. culpa bl 
tenien ell., .i aquella SUlyora era una mal pensada l 

U.I." 

NO IES MODERNES 

L 'ISABELINA, la formosa cuantaire del catrer 
de Salmeron, b tota una noia muntada a la 

moderna. Ai:r.b de muntada, no vol pa. dir eueta
ment ~o que vos penseu: vol dir Q.ue esti educada 
amb molta despreocupaci6 i que re. no l'espanta. 

En canvi, en Roquetes, que fa uns quant. dies 
que la .elUeix i li diu coses a l'orella, b tlmid com 
un conill de bosc. 

No obstant. un dia ell i ella varen arribar a un 
acord i convin¡:ueren en anar a donar un tomb per 
VaUvidrerL 

Perb, contra el qu~ era d'cape rar i el que es crebo 
l'Isabelina, el pau d'en Roquetes. no e. va atrevir 
ni a revolcar-la per damunt de l'herba durant totA 
la tarda. 

Ja tornaven ca,p a Barcelona, quan en Roquetea, 
veient un taxi a la Pla~a de Dalt, propoal, tremo
lant-li la veu : 

- 1 sl l'acalh.im, I sabelina? 
Ella, que era ardenta com una brasa i empipada 

per la tarda tonta que havia pa.uat, respon,u6 de.
pectiva: 

-No 16 pas qu~ hi veua, noil Per qua el .01. 
apfar, el t&1i. l 

-Es que... CI que "tic canut, _p.' - aclarl 
ell, amb le. calte. totca vermellel. 

1 ella, rabiosa com un bitxo, respon¡u6 brusca· 

Jlercene(1 ment: 
-Doncl si estb cansat, qu~ vols que hi fem 

din. del cotxe, banau_.? 

XINESCA 

E N un vac6 de tren, viatja una senyora .01a 
en un departament, i en el departament del 

costat hi ha una coUa de viat¡ers que IMtenen a_ 
nimat. dillep. 

De aobte, arriben a la senyora unes paraules cla-
res i distintes que la fan tornar tota vermella. 

-Jo J:ino - diu una de les veu •. 
-Jo també xino - diu una altra. 
-I aquesta també xina - afe,eill: una tercera 

veu. 
La .enyora .ala no es pot aeuantar rnh i excla

ma, movent un fran esdDdol: 

• 

I tiri drcaaen avall, sen.e ni eaporar respol ta 
del 5CU enamorat colominet. 

v.mt. Rl.lot.a -E.P 1.. . f.LS DARRf.RS QUE EM QUEDE.NJ 

COMPRf.U DE. SEGUIDA 

L~AIID.anac: 

d e LA. TUIES 
UNA PELA, BEN GASTADA 

Conte premi.ar en el númuo punt : 
EL SUPLI CI D'EN ROMEU 



-En Ramonet m'ha dit que ai DO li dic que li, 
tII; ..acidarà. Ja n'estic cansada, d'evitar cada dia 
la .uïcidil 

LA PROMESA HONESTA 

Es a~triu. i t:eballa en un dels nostres teatree 
mea centrla. 

La "coneixen" tot. el. autora, tots d. pri
mers actors. tota el. galants jovea, tots el. crítics. 
tots ela abonata, i al&un que altre acomodador, 

Es tan fran.::a, tan aenzilla i tan complaental.., 
No té un no per ningú I Això vola} Doncs, això 
tenal 

Ea a dir. hi ha una cala que encara no ha lograt 
obtenir-ho nina:ú: fer-li un petó al. llavis I Això 
.. que de cap de lea maneree I 

--Em volen fer petona) Conforme, No hi ha 
rea a dir, Comencin per allà on vulguin i arribin 
fina allà on el. hi dongui la gana; encara que me'l. 
vulguin fer aquí. o aquí. o .. , allà on vulguin. en una 
paraula; però en da llavis, noi, de cap de les ma
neretll 

-Però. per què no et deixe. besar la boca) -
li preguntava aquest dia un autor, tot cordant-ac 
)'h.ennilla, 

J dia contc¡tà molt IIC:rioea: 

LA TUJE.S- 13 

-Perquè. com tu ja saps. tinc promès, i ... una 
CON o altre li haig de guardar per cauenar la pri-
mera nitl L. A. Punta d'Or 

~ ........ 8i' iiI H'" I_pp pp .. 

OORREU SEORET 
Phi-Chu-F.III: Anirà, perb si n'ha de fer d'al~ 

tre., li preruem Que el. faci un xic més curtet .. 
A no.altre., aquestes co.e. en. 'rraden curte •• al 
revH de les .enyore., - Subir.ts: La jurue.ca del 
tinent, f,. mf,. vella Que la Xelito, De 10 altre, n'._ 
profltarem .I&,un., Eviti ficar-se amb el clero. 
Això, deixi-ho per una altrel diel. - Uifl.po' Ani_ 
ran ell "xinOI", - B.tilllero' La nOltra Lauret. li 
a&,racb: el. elo&,i.. Per 10 altre, e.cri&,ui-li direc.
tament a ella, a n'aque.ta redacció; b molt ama
ble i sc&,urament el complaurà. _ U.lap.' Si li ha
vem premiat un conte, no ha de fer mf,1 que anar a 
casa del nOltre corruponlal • Figueres i demanar
li lel deu peles, que nolaltrel ja els hi abonarem 
a ell Quan en. comuniqui haver-Iel parat. El conte 
del "Saló Pari li en" anirà, a fi de qu~ el .impàtic 
barber del carrer d'en Prat de la Riba enl faci 
força prop8&,anda, - Funcko' Faci un xic mh de 
pràctica, - K, H.m.J.d.; No K .i ea podrà arre
rlar; f,1 molt fort i no e.tem per brocl, Envit al
trca COIU, - X.nlu~t; Vo.t~ .t que b un xancuet 
.enae aanel - D(Jlor~1~$o' Ai. lladre, no ens escri
l'ui aquestel COles I Anirà, afluixant·lo un :Ilie, -
M~reeMt. P.: Li tocarem una mica, i li ficarem. 

-Ho veus, home, "Veus? Ja t'ho deia, jo,. 
que no arribaries enlloc ... 

-Però, dona ... 
-RetI Si t'baaueMU comprat Ull Rucó d'ERO-

TYL, com t'havia dit, ara no d passaria això ... 



AL "Muim'l" ha debutat la Con-
xita Guillem i el seu professor 

de danc« modernes Charly Darin, 
TamM hi ha la Merceneta Baroja, 
a qui li la veiés el novel.1ista del 
mateix co¡nom, ea quedaria tan ad
mirat, que no ¡osaria dir-li ni "pia", 

Ja perdonaran el xisto, 
malerat hser dolent, 
pera, noil, eltem de can, 
-i creu--e" final de mes, 

R ;'iu~;:'~~ec~~6";~~~~ilde e~:~ 
nbmica: 

"Foto¡rabata, - Fotocravata N, 
Coll Salíeti, Archl, 7, telU, 3472 A," 

Aixa II que no ho entenem. O aón 
"foto¡rabatl", o .Ón "foto¡ravats", 

No és interes .. t l'dOli 
que fem de l'actor ¡ l'obra, 
perqu~, mal¡rat el seu thaI, 
no hi hem anat pal de gorra, 

Senl dubte que aquest "corrido" 
h un home força viu, 
puix, fini en coses d'amor. 
vol fer treball intensiu, 

A L popular concert "Ba-ta-cla.n", 
hernr etJ'obat una anti¡a conei

xença: enl referim a la saladll.ima 
i xamosa Manolita Collada, aquella 
rOBla estupenda que feia posar ma
lament al públic temps enrera i que 
ara, per obra i aràcia de la supre
li6 de l'ai¡ua oxi¡enada, s'ha tor
nat morena, o lilUi, "a IU priltino 
e-etado", que deia el senyor Cervan
te., 

Ara Cità mél temptadora, més 
majCltuosa i més dona que mai, Amb 

S'HA estrenat a 1'''Eden Conurt" dir que en veure-la ens va cOltar 
una mena de "stech" que porta c6rrer cap a un dispensari que hi ha 

per nom "La. Trompeta. del Tur- al carrer de Barbarà, per a qu~ ens 
questin", La cosa e.ti bé i d6na allistra una xicota que, en aqueates 
lloc a qu~ le. xicotel de la caaa- coaes hi t', di¡uem-ne la mà tren
que a6n moltea i bonilluCl - es cada I 
llueixin de debó, 

Les aplaudeix, entusi .. ta, 
la colla del "Geperut", 
sempre ben acompanyada 
d'alguna mitja virtut, 

Ja sap el .enyor Serrano 
contractant-la el que es ra, 
puix la Manola Collado 
és de lo millor c¡ue hi ha. 

de ~~\~~: dtd~:nte:: podria dir ço E S fan ¡estionl per a qu~ el per- , 

Esc.ribiu-ho com vol¡ueu, Pri::eert!nca~'exportaci6 de la patata e ~~;~u:=: !::afto:::::aa. ~~ 
que aixa I~ que ja, no ho l', Cosa que fa poea ¡rleia ministrant hàbilment aqu~ll capital 
pera, no Sl¡ueu alxit, all "corridoe" de veritat, que tenen totes lel dones l, que mol-
l almenys, enraoneu b~, puix és, &Clueata patata, tes e.~rfCn Kose profit, es, vol 

la llur especialitat, j~:r'a \¡:r~l:r::~~et~c uI~ ::! 
Q Q Q 

no van ¡ens malament, 
L'altrc dia, algú que va veure a 

n'ella amb el aeu futur, li va pro
,untar ai era fill lleU, 

D ~e~c~;i~~r~ ~-:t~ del deaapa- p ~;~ :~~c-~~i!:~~~ennt~en~~~ aa~~a f~!~~1 d~1 Dné~e~=r~: ;:t p:~ 
"Tenía, ademb, un lin fin de ha- ¡ans les nostrel navei, que convida n"-!llcro de L~ TUIES per a repro

bitacionel con balconel a patiOl in- a les doncs per triplicat, I, ai l'a- dUlr tots el. maults que li va adre ... 
tcriores, propial para IOl scSorel ventura té conleqü~nciel pecadorel, ur! 
que lua ne,oeiol y dili¡encias lel s'hi atreveix amb totes trel a l'hora, l 'I dar c¡ue ella va en.fadar_Ie, 
elU¡'an pasar el dia fuera de IU ca- ai deien al seu promès 
.... " que era tot un fill de meuca 

Ja ena a¡radatia força. lenle pensar-a'ho un moment! 
que en Carra.c.o enl expliqués 
ço que 16n aquea tel ratllel 
aenle cap DI sentener, Nco ....... t. .... al .... __ .u P .. 

L'AfIJnIJ Pobr~!I 

~,-:" .. ::,-: ~ - ---------
"o •• I .... t .. lo&-

1.liIiIIiío:IJ ... ~1 :~~c:;,I .. :;. P: .. ~ .... ""II""'''''II_ .. _ 
_ t.rc. t. ..... 

LA MUNDIAL 
E5PALTER, • 



r-------,--------------------~ 
de lfllIIC5 hiqieniqver fit lil5 mi: 
/lorJ 1f0I't/u,,'c5erIJe riVal: 

MAlSON MEUBLE \ Mont d'Or Maublda 
(VERDURA) (VERDURA) 

c-... d.1Ia-bori, 27 Porta d. Sonta ~. 
"'"- ol _I., ol .. T ..... a... .......... 

Tetlon 52il A. T .. ltfOIl 4688 - A. ~ 
;~~~/~~~I .. 
PROVfiH.fS, US CONVENClIIDI Gnw"""""'" _ 501_ do ¡""y _ Telif... pri..o 

~MATA-(ABR¡S 50 C'JQI>SA 

:1-'.1.5ANRAllóN,I-BARCEl.Q¡¡.A 
c..túacció central - H.bit.cions • S pte.. 

Reeern absoluta 

i!Ii!&IF", iii!J8í+ mrnorsmm 
Demaneu c.da d;jous aJ vostre qu;osc, I S ARN A (R O N Y A ) 
AVENTURAS GALANTES ... c ..... ndcunúnut.amb 

DEL A POM P A D O U R ~~.Fd~ ~A~.086 ¡C,¿ne: ~.~;!;~ 
Esplèndida il.lustraci6 -- 30 cèntims B • r e e I o n a 

~W2@.~·¡~12Ji~¡iIQ!JiBi~IiilJir@ai!1i2¡~2ii.1!rar~:ciI2J'&.Iii!~ 

I ~~~=~I EXOTOL Sin baño, Un peligro y ra- I IÏD el llop, COIIIPI'W la Curació rapida i segura de 

pidamente, la a.a el I LOT 1 O N L A D I L la SIFJUS 
~:;:;'~~RNICO MARTl qoe la trob.rea ,... Laboratori de vïe. urinAriet 

Bruch. 49, Parlamento, 17 OOS PE.SSE;I'ES, .. Procediments radical. 

y F.nn.ci.. CIUIl di rl.ll. fa" ,I S. Pau, 44 - Fannaa. Vidal 

SARNA 

PROU SIFlLlS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS. 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES. PELL. PURGACIONS. MALALTIES SECRE
TES. IMPOTENCIA. EY ACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES. ";n ... ctad .. al 

INSTITUT MEDIC POLlCLlNIC 
ALT DE SANT PERE. 59. PRAL., 1.-
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. SL] V IOT O S HI RO. de Yokobama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament .erió. - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartats, poden clCriure amb de
tall. a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínic, 
Alt de Sant Pere. 59. pral." j $C'I. indicarà gratuï
tament, baix sobre tancat i Ien$C cap indicació ex
terior, el tractament enèrgic indicat en cada cu 

CorUlu!teu_nol una voltal _ Vosaltres 8eTeu el. nOltres propagador.' No perdeu el 
temPir Cada minut é. or per la vOltra Mlutl Veniu a lïn.titut. o escriviu avui mateix -DEMANEU AL VOSTRE QUIOSQUER, 

EL T ALISMAN DEL AMOR 
... beIIioúmo fucideo ..-_ 
de mà meRre les morboútab 
amoroee. del baixot fond. 

Preu del fucide: 30 cèntims 

hs 



-A qw espera, maco? 
--Com elperar, no espero a ningú., però si no ten. qui t 'aper1, t'e.perué a ta. 
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