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tan -E.&tic morta de canaament. El. dies que no lurto a la "Revista", em quedo tota cruixida de tes visite •. 
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Diario .emanat Ramante y luatrado, de avilO&, antmeios y eequelaa mortuon.. 
,SALE HOY' 

Nuestro programa: Seriedad, ec:on.omia. rapida: en lo. enc:argot¡ y • -rivir como se pueda 

A. Rufada, en Badalona, 

le ha pallado una de hona. I 
en un discreto rineón 

de una c~lIe del Enu.n. 
• (che 

de aquello m" coneurri-
Secún dictn 101 que en· 

(tiondcn 

en la. CO!!IS femenin .. 

cIte verIno veremoS 
un .. modal pere¡¡:dnas. 
lA sensual media de .eda 
del mApa ler' esborrada 
)0 mi.mc la tran.parente 
que la que no esti calada 
Y las dama. en IUI pier-

[M' 

solamente 1levar'n 
unol calcetinel cortol 
que a penal levantarin 
un palmo 'I medio del 

[IUelO 

ain contar con el t.16n 
CUY. altura lumentan 

(.¡empre 

cuanto m'. 'ancianal IOn. 
Penaando en talel refor

(m .. 

quicn medite, notari 
que del fevh por com-

(pleto 
el mundo moderno elti. 
Por una falda \::le cola 
suspir.ban las chiqui1l .. 
en mis tiempol, y abora 

lenlellan 
I. picrn. haata lai rodi. 

[lla •. 

E.taba entonen de moda 
la mata. rubi. o morena 
de abello abund.antílimo; 
hoy solo corta melena. 
Y hoy manejan las ufio

(ras 
unOI autos mu)' lucidos 
)' otras que son mis ex· 

(pertas 
manejan a sus maridOll. 
Antel Uevaban las hem· 

(br .. 
un coné, todo tortura 
que lel estrechaba el ta· 

rUe 
dlndoles ¡-racia )' finura, 
Hoy )'a no hay talel ea· 

Itorbos 
que embarazan Irande· 

[mente 
en el cine sobre todo 
donde dilfruta la lente. 
Mu~ol )' tiernas palo· 

(ma. 
lozan de amplia 1ibertad 
libertad que emplean, ela· 

Iro, 
para de;arse canr 
por la mano, muy experta 
del corrido ciudadano 
que ai a una mujer se 

'acerca 
nunca pierde el tiempo en 

[vano. 
Yo el domin¡-o en Bada-

Ilona, 
como puedo demoatr.r 
me divertí Irandemenle 
en la orilla junto al mar 
¡raciu '01 estas modas 

(nueva. 
al madrulueo proplcial 
que permiten, lin esdn

Idalo 
toda auerte de carlciAl. 
Fui, con cierta modistil1a 
para celebrar la fieata 
a comer el corderito 
IOl dos solos)' a la fres· 

Iu. 
La comida, el autom6vi1 

y despuh un re¡alito 
me costaron en total 
veinte duros y un pi. 

[quito. 

Id, 
todo por quince peselu 
la propina eomprendlda 
l Que hiee el ¡-edeón? 

Conformes. 
Cuelti6n de tener paeien-

(cia 
y de tamaKa aventura 
.. car yo mi consec.uencia. 
Que es muy difícil hoy 

Idia 
el poder determinar 
si lai cortesanas visten 
imitando a lai "honds" 
o si htas para lucirse 
copian del principio al 

lfi. 
el vestido y las COltum

[brel 
de las :torras de post In. 

RUFASTA 

couido fnlc.Sldo 

.... o 

UN CASO 

DE AUTO SUGES(fIQN 

Nuestro entraBable ami- I 
10 y distin¡ido .. biista 
seRor Re¡úlu, pidi6 ayer 
a un conocido a.mico que 
le de;ue el auto para ha· 
cer una e:.:cursi6n, y il, 
ni carta, ni perezoso, le 
lo vendi6 en el acta a un 
individuo, asea-urtndole 
que era de IU propiedad. 

Esta mafiana, claro, en 
vista de Que no lo devol· 
Vil, el dueRo del coche, 
practic6 SUI averi¡-uatio. 
nes, viniendo en conoci
miento de lo ocurrido y 
mandlndole a la canlri. 

Y ésla mañana he .. bido 
que a la chiquil1a en cuel

[tión 
se la encuentra cada lar. 

El leñor Re¡-úlez ha de
ciarado que como padeee 
la mania de Iu ¡-rande· 

Ide 1"81, cuando se vi6 el co-

che en au poder. se crey6 
que era suyo y se lo ven
di6 tranquila.mente. Se 
trata, puh, de un fen6me
no de auto su¡-esti6n. -ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L'hit dels èxits 
Tothom ha d'anar a 

LOVE-ME 
El millor espectacle dt 

Blu~/oDa 

T"T' -
GRAN TEATRE 

ESPANYOL 
Ex.it colo .. l 

L'obra de la temporada 
ELS FILLS DBL 

CARRER 

Coade del Asalto, 12 
Tarde 7 Docbe: 

De seil tlrde a lrel 
madru¡ada 

Dancinc 

LAS MIL Y UN" 
NOCHES 

Gran bito de 

LA.S MANICURAS DEL 
AMOR 

Tarde y noche 
2, Orquelt.s,:Z 

con la formidable 
_ CRIOLLA

.PARELLADA· 
ban.d.one6n y sierrl 

ar¡entina 



Barcelona, 21 de Abril de 1927 

PI'Op&fanda ,auggeativa 

l' N una botiga de papereria que hi ha no gaire 
lluny de la Reforma. ,'exhibeix aquests dies 

'Ulla original i auggeltiva propaganda dedicada et 

Certa man::a de ploma estilogràfica, Em mig d'un 
~p, força ben imitat, hi ha un ou. un ou enorme 
que fa penlar en la pr~història, de dintre el qual 
-.nt una ploma. 

Les modistelles i mecanògrafe. quan surten d~I,~ 
taJJen o dels de8p8.txos .• hi aturen, E. natural. 
tIn ou, i encara més quan és tan gran, sempre cri
da t'at~nció de les xicotes. Però ço que els hi fa 
l'rlés gràcia són uns bolets molt gro88OS pintats de 
-diversos colors, que no estem aegul"S si semblen 
de debó o li semblen una mala COla, 

L'altre migdia, hi havien duel noiet~s que els 
"=ontem.plaven embadalidel. 

-Mira-te'll, què grCollJOsl - deia l'una. 
-Ja ten. ra61 - respongué l'altra. mo.trant 

11 I" aeva companya un bolet verd _, Mai m 'hau-

Iria pO(tut imaginar que n'hi hagut .. in d'aquest co-0" 

tLes inlC.lipcionl .anònime, 

LA Companyia del "Gran Metropolitana" admet 
anuncil a lel parets del mPlteix, però. sigUI per. 

què Ja propaganda es renent de la crisi, o bé per
què ~II preuI de tarifa són moJt can, ae n'hi posen 
molt poca i les paroeta resten blanques, 

Naturalment, el. poetes espontàni •. que abon
den arreu de Barcelona, ,'hi entret!nen. bó i es
perant el tren, posrant-hi inscripcions. 

A l'estació de Lesseps, l'altre mJl.ti que vàrem 
anar cap a aquells indrets. hi vArem de~obrir Il_ 
quest. veraoe: 

Des d'aquí veig el forat 
de J'estaci6 de Fonta"", 
i jo no sé pa. perquè, 
me'n recordo de la Tana. 

Si sapiguéNim qui és la Tana, el. hi alllegurem 
que l'anirí~m a veure per a COlllprovar palpable_ 
ment què ès el que té que la la .emblAr al forat 
de l'eltació veïnA de la RamblA del Prat. 

Una f.1IUe kfen Pich 

DON Jonn Pich i Pon, ex. comiunri de l'Exposi_ 
ció. ex .enador, (X radienl. urna de "El Día 

Gràfico" i de "u" Noche", i president de la Carn. 
bra de la Propietat Urbana. ês lma d'aquells per
lones que constitueixen a Barcelona una mena 
d'institució. Si (n Pich no existís. caldria inventar_ 
io, A qui sinó a don Joan. se li podrien penjar a
quelles anècdotes de la "sesión interior", "los pro
nombrel del partido", etc .. etc, jI 

Sentat ja doncs. definitivament, que pds xisto. 
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é. en Pich una mena de víctima propiciatòria. a
nem a contar la darrera frale que le li carrega. 

Era quan, segona va dir una vegada, el. radi
cal. eren a l'Ajuntament "los amos del catarro", 

Hi havia aessió a la Casa Cran. S'havien d'apro
var vàries cOles sense interÒl. quan en parlaT de 
radjudicació a determinada empresa constructo
ra d'un mur de contenció, lurt un de l'opa.ició i 
demana que el mur es construeixi per administrft
'Ció. 

DilCuuió. interpeLlació, passe a votació i don 
Joan que diu. molt seriÓ$:: 

-Jo. ,enyors. vaig a votar pel mur contenciÓR
nnministrntiu ..• 

Efusions 

E N una societat recreativa barcelonina o.n hi ha 
8ervei de bar, hi han pOllat una lIieta amb els 

preuI de les consumtlcions. Comença així.: 
"Efuliones: 50 céntimo .... 

Si Iee CrUMOna .ón amb hI. xicota, ho trobem hI!.· 
r!'lto .. , 

L'hortolà de Sant Boi 

RECORDS DE MA TERRA 

A
QUEST no ~s el titol de cap sardana nnva 
del gran Pepet Serra, Es una anèt:dota no
va, que jo v04Ila vull con lar i què estic te

gur que guardareu entre les bones· 
Això pMsava li. ca~1I. d'un diplomàtic que dona· 

va un bll.lI de trnjos i\ profit d'un assil de cegs de 
dos ulls, La ProvidènciA encara no s'ha atrevit 11. 

fer cegs del, lrel, 
Una de h. masquereles, que no él altra que 

l'elplèndidA muller de lïl.lushe diplomàtic, ,'l'I. 

cauaar senaació en entrar als lalons, pel seu origi
nI!.l dilfràs, Figureu-vol que no portava més que 
quatre plomes al cap uns braçalets. un collar de 
pules i Iol el COI nu, però pintat damunt de la 
pell hi duia un mapa del pAïs d'on era cònsol el 
.eu marit. 

-Rea, estic ben decidida: de cap de lt'1s mane
res vull faltar al meu marit anant a casa d'Wl amic 
seu com l'Albert. Si l'Albert vol alguna. COla que 
vingui aquíl • 

r.ls ulls dels a .. illents no s'apartaven de damunt 
del cos de lI!. luperba dona, però com que es trac
tava. de gent <du-:-adA. ho feien amb tot el dissimul 
possible. Sols n'hi hagué un, que es veu que tenia 
més !.HUrA que' els altres, que es calà les uneres. 
vinclà el COoll davant de la consol~88. i fità els ulls 
en el IIqc més compromés de la seva persona, 

-Vol fer el fa\'or d'un xic més de discreció _ 
li digué et cònsol en un t6 a~re que no admetia 
rèplica, 

-Pt>rdoni, senyor cònlo!--contestà molt (rel
quet l'interpel.lat -. Però. veu aquí, aquí al mig 
mateix, •. ) 

-Si, què hi ha li n'aquí) - preguntà el còn
fiolA punt d'e.datAr. 

-Dona, aquí és el meu poble! Fixi'sr.., 
E.I cònsol no tingué mél remei que callar i mOI

.egar·.~ la llengua". 

Vanda Rhola. 



LA DESESPERACIO DEL SAXOFON 

A RA VOl explicarem el perquè el senYOT Pan
~ eràs. lax.ofon primer de la banda "El IU!!

piro lirko", va matar a la seva dona . 
.. Acabava d'arribar de UofTiu, on havia anat a 
Jer" la festa major, i havia pO'gut age,far cncara 

LA rulES _ ! 

ci darrer lren. 

Oh. havia e8t~t una .ort, haver agafat aquell tren 
j no tenir que palear la nit 8 Uofriul En arribar 
a casa seva, el &enyor Pancràs el primer que va 
trobar va éner a la seva dona, que estava al llit, 
nua de pèl li. pèl. 

Trobem que no hi ha res a dir ni en què lo p ri. 
mer que trobi:. e l. senyor Panerà. fOI la seva do
na, després de trel die. d'absència, ni en què a-
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que.ta "esté. al llit &en&e ni una mala camilSft de 
dormir. S'ha de tenir en compte que això passava 
en ple ettiu. 

Però, tornem a la nostr8 història. M'he oblidat 
de dir-vOl el què hi feia, al llit. la senyora del I~
nyor Pancràs, sen.e ni unR. mala camisa de dor
mir. Donca. bé: "entretenia tocant la Rauta. sen
zillament 

Realment. cal confessar que tocar la Rauta, ni 
ara ni mai no ha estat cap crim. La dona d'un sa
xofon. bé el pot permetre l'~ntreten¡ment de to
car una Rauta ina.ignificant, mentre el seu marit é. 
a "fer" una festa major. Sobretot .• i la toca dinI 
del llit. sense molestar ni enterar-ne als veïns. Cal 
veure el prò i el contra de Ics cosee. abans de 
dir ei una e.tà ben feta o mal feta. Per xò nosal
lres. fidels cronistet, donem tots el. pèls i senyal. 
en lel nOltres hialorietee, perquè sabem que ah 
nostrea lIe¡;¡:idorl el, hi agrada examinar tant l'unR 
cosa com l'altra. 

Ea dar ... ai... hi ha un d~tal1 que potser perjudi
ca un xic a la senyora del saxofon. i és que per la
car la Rauta. se li va anar a acudir p:!e8r la parti
turR un xic méa amunt de lea cames de 1'Anton"'l, 
el ecu nebot, que aquea! aí que no labl.m què re
d¡anlTe hi feia. dintre el llit del saxofon i també 
~nse cap mena de Ve9timenta. 1a és una humo
rada. ja!... 

F.na havi~m propoaat ex.plicar-vos el perquè el 
senyor Paner à., lIaxofon primer de la band;l "El 
su~iro li.rico" va miliar a la 3Cva dona. pero .i 
voleu que VOtI siguem franc .. vos confessarem que 
encara no ho havem pogut aclarir. 

Si ahrun dia en. vaga, li preguntarem. i allavo
amb molt d~ guat vos ho comunicarem. 

Oscar !d'Aria 

EL LLOGUER DE L'ARTISTA 

L
'ALBERT, un futur geni de la pinturf!.. ha 

rebut avia del propietari del seu estudi, de 
què li per tot aquell dia no pagava el 110-

~er, ja es podia buscar pi., perquè li clavaria 
el. mobles al carrer. 

El xicot està deeeaperat. No té ni una miserable 
pesseta i no sap com arreglar-sc..Jea. 

A la fi. despr6! de voltar inútilment en cerca 
dels dotze duros que nece_itava per pagar el llo
guer, e. dtcideix 'o. anar a trobar l'amo per Iai de 
veure si logra enternir-Io. 

Però el senyor Duran no és a casa. 
-Si vol parlar amb la '-enyoreta ... - insin\Ja 

la serventa que li ha obert la porta. 
--Com li sembli. 
-Paaai.lpaaai ... 
I la minyona introdueix a l'artista en el salonet 

í ntim de la &enyoreta, aüborrat de coixins de mil 

-Estic contenta, l~ne: 
fet les paus I 

-A quin re-eervat? 

colo,.. evocadors dels més refinaü sensualisme .. 
oriental •. 

-1a em perdonarà.. &enyora, que l'hagi mo! __ 
tat - COf1\ença l'Albert - però l'afer que em 
porta aquí és un :xic urgent i com que el seu ma
rit no era a casa ... 

L'A1bert explica amb tota mena de detalls le .. 
8eVH lluite., les seves engúnie. i lel grans dificul
tats econòmiques que està passant. 

Ell té vint anys. Ella trenta cinc. El senyor Du
ran cinquanta. Aquests detalls sembla que no tin
guin impoTtància i, ben mirat, en tenen molta· 

-Cregui, senyora, que no puc pagar, No tinc 
un cèntim! - acaba l'Albert desesperat. 

-De debó. embusterot) - fa ella, mirant ... e'[ 
d·una manera que fa rodar el cap al pintor. 
-Li aueguro' 
-Això no él veritat! Vostè m'enganya! Si.fin. 

~tic aeaura de què damunt de vostè porta dinen. 
sobrats per pagarl ... 

I allargant lea seves mans aristocràtiquel. afe
geix: 

--Que no veu que aquí a la butxaca dda panta
lon •... 

Ni ell ni ella aregiren un tol mot. 
Sospi,., ~. cruixir de aedes ... i la veu d'e

lla que diu tota e~iada: 
-Sap què podríem fer:, ara que hi som} Liqui.

dar un trimestre!... 

Vanda Rbota 



NO ES BEN BE EL MATEIX 

E
N una pruó de doncs, 
dues penadc8 CI fan confi
dències. 

-I per què et vl\n condemnar. 
a tu"> 

-Perquè vaig matar a un ho
me que volia "bular de mi. I tu ~ 

-Jo, pel mateix que tu, però 
el vaig malar delpré, d'ahusar
n •.• _1 

·Ohl Si lel coacl cs pagues
",in fer dues vegades! - respon 
l\mb un ¡¡TRn sospir la primera. 

Ben Han Dins 

DESCONSOL 

,\ &enyora Carme s'ha que-

L dat vidus i el pasaa els 
diel plorant com una Mag

dalem'J. 
No hi valrn consnl. ni bonc!: 

pRraulc •. 

Per m¿s que amicI i VCIZ1S li 
recomanin resignació. no hi hil 
maner" de lograr-ho. 

LA TUIES-7 

-Però dona. no sigui aixil -
li diu un dia la Carmeta, la mi
nyona -, No sé perquè plorat
lo tant, al seu maritl AI cap i " 
la fi. era un heaç que en. en¡::l\
nyava o'a totcs ducs"!... 

Vol que l'acompany.? 

-Pregunti-ho a la seVa cartera aix6, 
Vanda Rhota 

LA POBRA VIDUA 

E N Vicenls Rigau acabava de tornar d'.\mè:
rica, on havia pallat prop de vint anyil, I 

la seva primera viaila va éuer pd seu 1\

mie d'infantesa Verdol el, del que no havia l'''l>i. 
gut res durant la .eva abeè:ncia, 

A força d'indagacions, va saber que s'haviA. ell' 
Ml i que vivia a Horta. Sense perdre un mom: ni, 
va adreçar-se cap Il Cllsa del l'eU bon amic, Mti ll 
en arribar-hi, tingué una sorpresa molt poc o,":ra
dosa, 

-PMsi, passi - li digué una .enyora tota vc.
tida de negre -. Ho lamento molt. ac.nyor, però 
he de comunicar-li que en VerdoJet. el meu pobre 
i estimat marit. é. mort. 

-De debó? 

-Si, senyor, si, pobret I - va afirmar la vidua 
amb te. l1àgrim« als ulls -, Tan bó que eral 
Tan que ens estimàvèmJ Mai. però mai. el podré 
c.blidarl 
-I aquests nens. són fills de vostè? 
-Si, aenyor: t:n tinc cinc, el més prtit de da. 

anys. i el més gran, de vuit. 
---Caram, si que él una si tuació la de vostè ... 
-No me'n parli. perquè lel lIàgrimel em venen 

als ulls, pobre Verdolet l Mirj, jo encara no m'he 
Iret el doll L'estimava tant, pobre Verdoletl ... 

- I, fil modt que el va morir, el meu pobre a
mic? 

--El mes p~t va fer deu anys. però jo me'n 
recordo d'ell com si fos ahir ... 

En Vicenta Rigau no va tomar mai més a visi
tar la pobra vídua ''inconsolable'·.,. 

F. i K, Mela 



La cura maravellosa 
L doctor Bondont, especialista en malaltie! deh nel is, u-

II 
,olt ... amb to" ,"n,i. ,I "" di,at, ,n Rom",ld d, Mal· 

1-lem~rat. El pa,e ient"pa.dava. da, nava. detall!>. evoca, va ,ute~ 
,; herOIques de la 5eva vLd~ en Ics lIutles de ramar, I ller fi 

el doctor, un home fort, brú, de front obert, de pit de bú
fal. de bíceps de lIult.ador roma pren,ué pausadament. sen
tenciolllme:lt. la paraula: 

-El seu cas és molt corrent, senyor de Malsembrat. Es 
dóna molt sovInt entre pe¡-~ones de la seva poSIció Auu 

;cn fan co!!es que no haurien de" fer, i després ... pusa el que paSSi!;. 
Perc~ jo li juro doctor que a casa ningú no ha e-stat utènl. La nost,-a fa. 

mília sempre s'ha distinltit per la lleva copiosí~s;ma dt'scendència ... Jo matt-!x. 
de jove, vai, haver de donar font-s i":demnitzacions a xÏtott""s que no vall 
:;ortir indemnes de les nostrea entremahadure:; amorollcs .. 

-Tot el que vulgui, però li repeteixo que el cas no é~ nou 
_I no hi ha cap tractament a se¡uir? 

-Sí, un, però no 56 
si vost~ tindrà prou 
virtut per acatar les 
meve!> indicacion5 un 
xic draconianes. 

-Sí, si. ma.ni i jo 
obeiré. Desitjo tenir 
drscendència amb la 
meva dona i accepto 
tots els sacrificis. 

-Molt bé: donc; 
miri, demà mateix 
empendr3n un viatlte. 

-Encantat, do<:tor 
encantat - ellclamà 
en Romuald, 

_E5pt:rïl - ob· 
servà el metle -. 
Vostè anirà a pass.ar 
unl dies a muntanya, 
entre pins i ai¡ues 
gelades. La seva le· 
nyora anirà a pas .. r
lai a marina i a res
pirar-ne la leva bri· 
e>a excitadora. 

-I, durarà molt, 
aq\le.sta. separació? -
\lfe&\l.ntit.. en Romu.a\d 

) .... ""'" \ .... " <:.O<\\en\ 
_Durar .. t.nll llUC 

jo "avi,J ... C~ tenir 
un xic de paCIència, 
Ja li ho he dit. Miri, 
aquí té l'adreça del. 
dos balneari ... clinica, 
on han d adreçar-.t. 
vOStCII. pere) li aover· 
teixo que tan voste 
com la seva senyora, 
han de sepir e.tric
tament el rè¡im que 
els meus practicantl 
eb Indicaran. 

I l"endeml mateill, 
en Romuald de Mal· 
sembrat i la 5eva sc
nyora emprenien ru
tes diferentes, diSpO
sats a tota mena de 
sacrificis pcr tal d'a
conseltuir els seus 
anheli de tenir suc
cessi6. 

En Romuald, en 
arribar a lloc, e:; tro
ba. isolat en un xalet 
de mUntanya, voltat 
de pa,elOl i .en.e 
una IOla dona ni per 
remei. Cada dia feia 
ellcur.ioDs peu.dl"i. 
mes que al principi 
el deixaven extenuat, 
però a la fi la seva 
naturalesa va reac
cionar i senti que les 
venes se li ltonRaven 
i que tot ell es rejo
venia, 

-Ara va bé -
deia l'home tot satil_ 
fet, respirant eis ai
res purs de muntanya. 

I, ja ho crec que 
hi anava!. .. Sobretot 
per al doctor Bo
nafont i la caude-

e 

Paaaades tres setmancs. un bell mati la senyora de Malscmbrat corrc,ué tota 
contenta a trobar ci doctor. 

_Noi, això ja ('stàl Sembla un mirade, però puc jur.r-te Que ja ell.ll 
-Naturalment! Hauries estat hi primera que m-hauri, rallat, però per as

"ccur.r ci COP. puurcm tres o quatre dies de tractament rabi6s, 
AI cap d'un mes, el senyor Malscmhrat, rebia ordre d-.nar-Ic a reunir amb 

ci doctor a Barcelona i els dos junts emprengueren el viatet vers cI xalet de 
ccrcu on estava la seva senyora. 
-Apa. - di¡ué el doctor com si obris dues i"àbiu de lleons. Abraceu-vos i 

que tingueu snrt. 
En til1&"ueren tanta de sort, que al cap de vuif meROS de la primer. entrc_ 

vilta, va venir el desitjat hereu. 
-El Iran doctor, és gran cI seu mètode! No solament ha obrat el miracle, 

~inó que fins Ina precipitat avançant_lo d"un mes! 
I el doctor Bonafont somrigué patriarcalment i pre;:;entà al leu client una 

factureta de deu mil pessetes, que el senyor de Malsembrat naltill sense rega

e-r -$~ 

teijar ni un c~ntim, 
Ja es ben veritat 

allò que diuen de què 
en aquest món el qui 
no laconsola is per_ 
què no vall ... 

S.rA Trusta 

PROU BOLES! 

¿N el cafc tots es· 
lavem tips de sell

tir a n'en Llàstics ex
plicar boleI i més bo
Ies. En clavava unes 
de ve¡adesl .. , 

Perb en Barnil" 
aquella nit no estava 
1'humor, i en arribar 
el seu tOrn, va co
mençar a explicar, 

-El cas mis aros 
.uc "pot ?&nar.li a un 
'>me ~ .. aq.ue\\ en 
Què jo rm va, .. t.-ub".
Oh. va é •• rr una eD
•• horrible. To!s co

neixeu 1. meva don. 
veritat? Doncs hi. 
:'orroritzeu·vos,. un 
dia arribo a Us.¿ i 
lenta loroll a la meva 
alcoba. Què serà? Jo 
_ll.1e m'hi acolto de 
:,untetel, i. quina so
.. 1Itada em va fer el 

cor! L¡¡ meva dona 
tema un home al cos
tat. Els ull. em van 
sortir de les òrbite!> 
les mans s",'m van 
encarcarar, les cames 
cm tremolaven .. , 

-Acabs d'una ve
¡ada i no ens fusis 
patir. homei 

- Espereu-vos, CI
pereu-vos: m'apropo 
al llit, arrenco d'una 
estrebada lIensols i 
flassades, L, horror, 
terror i furor!" aquell 
home era el meu 
9ropi fill!. 

-Aillò és mcnti· 
da! - cridà un dels 
company. de penya 

-La Laieta no é;i 
capaç d'això! - pro
testà un altre, 

-Es certl." Va!> 
ho juro I... Era el 
mcu fill, el meu pro
pi fill, que estava 
mamant com un vt-_ 
deli, perquè llavors 
tenia vuit mesos, SA
beu?". 

~~~ q~:Ii~,:aa:e~n u:= "'iWï-';--';-·--'ò§'''',,~~ .. ;':::~'.~»7''·:~~r! ••••• -
En Llbtic, mai 

mé. ens va voler t'S

oaterrar inflant bo
les de feta que con
tats amb discreció 

:ulet d'e.barjo de la -En Llui.s m'ha convidat. la inauguració de la seva exposició i • mi. Il!ft aquests actes, m'hi 
costa llevantina. agrada eat.r en caràcter ; p!'.r' això m'he poeat el vestit de les gram expo.iciona. L. A. Boca d'O 
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SENSE COMPUMENTS 

E N Palaudariel ha entrat de criat a ea58 el. 
marquesos de la Regata. Podríem afirmat 
de paseada. que en Palaudaries és bon xic 

bèstia. però no val la pena: els fels ho demostra
ran bé prou. 

A mi&, matí. en Palaudaries. sense encomanar
Ro a Déu ni al diable. ha entrat al quartet de bany 
de la senyora marquesa per lliurar-li una carta que 
acabaven de portar. 
-I ara, Palaudariesl - ha cridat indignada la 

lenyora - Qui li ha donat permís pet a entrar~ 
Que no ho veu que eatic tota nua? Surti immedia
tament, mal educat. insolent desvergonyit!... 

En Palaudariel cs queda plantat i riu estúpid". 
ment mirant-se a la marquesa que iha cap-buçat 
dins la banyera ruboritzada des dels ull. fins als 
talon .. 

-EneMa l'iu? Però què é. ximple vostè? .. 

-No, senyora, no - respon en Palaudariel 
amb tota calma - Ric. en veure que la senyora 

,'ha tapat tan de prelsa. No valia pena. dona, no 
val la pl.na! Ja no em lorno vermell. jo per aquel
tes cos~! No veu que abans havia servit al dinou 
del carrer de J'Hospitall ... 

F1y Candor 

EL DESESPER DE LA PAGESA 

A la riallera i nandulande8Ca capital de l'Em
pordà, cada dijous celebren mercat i tenen 
inltal. lat el delI OUI i l'aviram, en un car

rer que fa molta baixada. 
En un dels darrers mercats, al bo del tràfeg i 

del negoci. començà a caure aigua a bots i a bar
rals, que semblava que un nou diluvi s'apropava. 

De lobte. lel parades de la Pepona i del Janot. 
el seu marit. va semblar que" encenia i ell i ella 
caigueren a terra estabornits, 

-Un llampI Un llampi - començà a cridar 
la. gent del mercat i tothom corregué a SOcórrer 
els dOI pa¡-esos que havien quedat com morta. 

De mica en mica els van retornar i quan la Pe
pona el donà compte> del què havia lucceit. co
mençà a plorar desesperada, 

-Per què ploreu. Pepa~ - li digué l'agutzil 
per a consolar-la - Vos esteu bé i al Janot no li 
ha paNat resI Què més voleu~ 

-Ploro pal pet això. jo. ploro pas per aixòl
respongué ella - Ja ho sé que el llamp no ens 
ha fe t resI Però, mireu la parada del meu marit! 
No hi queda res i Fins els ous se li ha emportat 
l'aigua carrer avall I ... 

UaJap 

-Mira. avui no mJes~ris a. .opar, perquè tinc 
lm ... junta. .• 

--Com 6e diu, aquesta junta, Carmeta o Uui
seta? ... 

ALARMA JUSTIFICADA 

L
A senyora Simforosa i el senyor Pauet ran 
un petit viatge d'esbarjo. 

En arribar a Riudoms, han llogat una 
cambra de l'hotel i s'han retirat a bona hora. 

A mitja nit, el lenyor Pauet lurt corrents de la 
seva habitació cridant desesperal: 

--Soc:orsl.Auxilil Correu I ... 
-Qué li palM ~ - li ha preguntat el fondista 

tot esverat. 
-La meva dona ... la meva dona .. que es \'01 

lirar daltabaix de la fineltra. 
-I bé. i què vol qu e hi faci, jo? Què no és 

prou vostè per a evitar~ho ~ 

-Si no és això, no él això ... 
-Doncs què?. 
-Que aquell rediantre de finestrl!. no ês pot 

obrir de cap de lea mRneresl ... 
Un viatjant 



LA TUIES - " 

-SUp080 que avui e.taràs contenta: et porto que em vares demanar. 
-M'hauria fet més efecte ¡que me J'hagueui. fet portar per:aquell dependent que hi havia a la 

joieria. 

CAMPEROLA 

A :lUESTS pageaoe aón terribles I Fent el pau 
i com qui no hi toca, ell. daven més "ban
deril1ea" que el. conidoe més corridos de 

I. ciutat. 
Aquetlt dia. el Xiquet de ca'J Val l., ,'estava a-

jaçat a la porta de la barr.el\ del ecu troç i va es
caure', a passar la Mariona del Ma..s Cran. 
-I dà, Mariona, què vo. porta per aquí} 
-Si, mira, Xiquet. ja ho pets veure; m'arTiba-

va a veure aquella colla d . les 'feixes de baix. si 
no .hi .donncn. 

-Ai vatua! Que no ho pot fer el'voslre home .. 
això} 
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Volen la meVa llor? 

-Paa el dia que va al merc"t, Xiquet. -Per això 
hi 10m, en aquest món, per ajudar-nos. I tu, què 
flll ací. 

-Oh. m'(ntretenial E. molt divNtit. aquest 
troç meul Com que bi tin c aquesta barracntal. .. 
Quan estic can~t. em POS() l\ jUiar a fet, a saltar 
i parar. a cavall fort ... 

-Però. 8mb qui hi ju¡uea, beneit. "i estàs kl! 
i vern com un esparver ~ 

--Oh. en féu pas eas ... Sempre paNa algú que 
no té gaire pre!88. ... Ara m>l.teix. si vos no tingues_ 
&iu molta fcina.,. 

-No en tinc pas molta. Xiquet. no en tinc pa. 
molta ... 
-I dò, i ai juguéesim una miqueta) 
-Ja etl de la broma, ja. Xiquet! I a què vol. 

driel que juguéssim) 
--Es igual, ailtò: tot. UI jocI són bons per a 

paaear l'estona. 
I que ,i són bons. i que si no ho són tant, el cas 

és que el Xiquet i la Mariona varen passar ben 
bé una hora fen tombarelles per dintre la barraca. 

I el bó és que quan la Mariona se'n tomava cap 
al Mas Cran, tot era dir-se ella mateixa: 

-Ja 'és hen enginyós, ja, aquest Xiquetl Ves 
"ell tot sol", com es diverteix entafurat en aquella 
barracotal ... 

Mireu que aquests pagesos és el que 'no hi ha 1 

Sham Haler 

CONTE DE L'AVIOR 

.' , 
E L ~nyor comte de Torregr08lla s'avorria so

biranament. Ni es casava cap vaasall per 
poder usar de ¡'indiscutible dret de cuixa, 

ni quedo.va ja cap noia soltera en el seu comtat 
que no li hagué$ avençat el pagament d'aquest 
delme, 

-Rodolf! - cridà, pegant un terrible cop de 
peu a terra. 

I en oïr aquest crit saltà d'un recó de restança 
una figura estrafeta, que brandava un oeptTe ci
merat de cascahells. 

-Maneu, senyor! - exclamà el joglar, fent 
una pirueta davant del comte. 

-M'avorreixo! 
-Ja ho veig, senyor! I em temo que algu re-

brà!.. 
-Vull posar a prova el teu ingeni. 
-Així, senyer. ja sé qui és el que rebrà. Di-

gueu ... 
-Vull que em facis la mée Bran ofensa i que 

tot seguit la rectifiquis amb una altTa de més 
gro..a. 

El pobre jeglar es posà a tremolar, mentre el 
comte aclaria: 

--Et dono cinc minuts de temps. Espavil.lat! 
I el bon senyor anà a abocar-se a un finestral. 

mentre el joglar furgava en el seu cervell. 
De sobte, el comte senti que unes mans acari

ciaven suaument aquella part del cos que ês la 
més carnosa que Déu ens ha donat. 
-I ara, beneit! - exclamà ~I comte. en veure 

q~ el que així el palpava era ciseu joglar _. A
questa ofensa et costarà el capi 

-Perdoneu-me, sc.nyor - mormolà humil
ment l'endiastrat joglar -. No sabia quc crau 
vos: em creia que crau la senyOl'a comtesal... 

El fidel servidor, una volta més. havia complert 
les ordru del seu amo i senyor. 

Sara Trusta 



ELS MALS COSTUMS 

L A d~c:~o~:e~:;ih:rf:i~n;o::~~~a e¡:~i~~::~: 
tita. El desordre i lea precipitacions. li en

er~paven el. nervis. Aquest dia estava parlant 
amb don Brauli de lo poe cuidadolo8 que eren al
guna homeI en certs detalls. i exclamava: 

-Vol res més llt.ig. més antipàtic. que aque8t~ 
homes que surten del. lloc. reservata a m1g COT

dar i que sense preocupar-se del. que som dav~nl 
d'ell. acaben de fer la seva toaleta en mig del car
rer~ Això és senzillament intoUerablel Jo el. hi 
clavaria una multa que el. doblegaria I Ara figu
ri'. que jo Bortís d'un quiosc de necessitats amb les 
faldille. enlaire i acabant de lligar-me els pantn
lonsl Vegi què diria. vostèl 

El senyor Brauli es mira de cua d'ull a la &e

nyora Maria, que és encara una tardoral de les 
que evoquen tota mena de mala pensaments i re"" 
POn amb certa timidesa: 

-Doncs. miri. &enyora Maria ... si em trobé. en 
aqu~ CRS. diria. diria ... si vol que li dongui un 
Cop de mà per acabar més de preua I 

Galipau de Reus 

LA 11J1ES - I) 

ELS DOS INSEPARABLES 

L "ESCENA paua. 1\ un restaurant de la Ram
bla. En arribar als po~tres, un dels clients 
demana una mandl\rina. 

Li porten la mandmina 8o!.licitada. ~uidad08a
ment embolicada amb paper de seda. E.I dient 
desembolica el SUCÓ8 fruit. aplana ben bé el pape
ret de .eda. el plega en quatre ple<:s i se'l posa a 
la butxaca. Es un s~nyor previsor aquest dient del 
restaurant de la Rambla. i pensa en tot. en tot ... 
No vol que el trobin desprevingut. en qualsevol 
moment d'una neeeaaitat. 

Mentre el s~nyor metòdic està donant els dar
ren plecs al paper de seda. la mRndarina. excla
ma en un tó melangiós: 

-Adéu. company de camil Des del peu de l'ar
bre havem fet junts aquest trist viatge de la vida f 
Ja no ens veurem més!.. 

I el paper de seda respon amb resignacio: 
-No et desesperïs. manda.rina meva!... A la 

"sortida". ens tornarem a trobar!... 
No sabem si Iïdili va acabar aqllí o si va ~onti-

nuar després de la ... ortida..... , 

Carçon Xef 

--------------------------------------------

P AG EOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URINARIAS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime los 
dolares y evita toda clate de complicacionea 
I31enorragias agudas y crón icaa - Prostatitis 

Estrecheees - Cistitis 

Una buena limpieza interna con 

PAGEOL 
cura todas la. he ric:la. del antor 

I pensar que jo. per tocar l~l piano. nece. 
ssito pendre Erotyt' . 

"~9@1j!1~~~,.~¡ 

I Erot~I.:::I:~~:!:'b:~,;:~i~ 
Y caçment la IMPO. 

'IT.NCIA i la NEURASTEN IA. per cròni
:¡uel i rebels que sigan a tol altre tractament 

Venda a l'enCfòs i detall: AI! dp Slnt Ppu, SO 
farmàcia del Doctor W. DUTREM_ BQrce/ona 

r).'~_er:-~ZX1ED 



'4 - tA T Vit::3 

presentar tot ço 'Que tin¡-ui 
caràcter d'antiiuetat 

S Ita~o~eangi~l:arl .. ~~~s;~a~ di~t:=~ 
ran, en primer lloc, unea cascadCllo 
especials que en ¡diuen "El agua que 
baila". Les cascades, com vosth no 
deuen i¡-norar, sempre h una que 
distreu_ Després, hi trobartlD al 

EN el "Ce)mic". en Manolo Sugra· re'-.. ~ .. a~a en la ~ort~1 n~ ... el.la ~~~=~::".que~~~j: ;! ~~~?~o~ ~~ 
ñes. a Qui estimem mh que a les de I mfatla:a~le Cio ..... Elmerlch.. Francos Rodrfguez: quan assisteix a 

nines dels nostres. u11:*. ens va. de. Fou un ~lnt,.cla.mor6s, .tant. de lo: un baRQ.uet. 
mostrar que en queltló de revl,;tel bra com de I InterpretacIó, I ela hi 
é. 1'''as'' i que "Love·me" b una podem assegufar que tenim "Pun- Les pupUes de ca'l Manco, 
COla di¡~a de què se'n parli i de tai re" al "Nou" per una 1I1fga tem- laItre dil ,,¡ van anar. 
que e. recom:<lni com es recomanen porada. r~tixa.~~n .!I:~i-~i'~;:8:!~ell home 
le~ nenes de c.a la. Ma.~à. els co- Perquè és un drama del poble 
bertl de un Rlbas 1.~a .. leche con i el poble acudeix, fidel, 
denaada marca El Nino. . de igual modo que les mosques 

Els trenta quadres de que e~ com· acudeixen a la mel.. 
pon - que s6n uns q\lants mes dels 
que el senyor U~arte pruent. en el 
seu molt acreditat establiment del 
barri xinès de Santa Madrona, IÓn 
tots, per la .Ieva magnificència, ~ig_ 
r.es d'una cIutat elltopea. Amb allle) 

ct:~e~~:d~-~~:e~i e~a~i~IC:a ~~~~i; ~ ~i;~~t:s to~:!,:e:i~:li.l:~o~.~~::~ 
de mans de tal manera, que hom - I exit que el seu talent mereix. Ara 
que diuen a "La Publicitat" -, el han estrenat al "Poliorama" una o
ptnuva que efa Dijous Sant I la pereta, musicada per un tal Hugo 

Si no troben ab auton, 
el podria consultar 
al "Gordito", que eD el, "tra~ 
hi té una especialitat 

,unGlIa s'entretenia. NOSlltre!, li Hinch, que es titola "Dol1y" i que 

~~~r~:!ues:~~r~:i~~t fer~n!~m~:U:I~: :~o~~n~~~~~~~~e~~s.rebre amb soro_ E ~u~:~s t~!:s ol'::~tr/re;::~~¡:! 
mà de Ixicotes, que tenen cada p.- Almenys així ens ho I .. ecuren, per bigàmia, 

;::11 c:Ft~~ ::~ee;'~:reO~~~; :1:
1 
;:tL~ i I~I !¿~r:a és n!~!t:e mà meltra la ~~~i~aten:;:~sq~ h~X:Ü~~~ 

JeU::!pr~~::.m ;lma¡~t P~IS c.,.os ~~r s~~tq~~a l~r ~~I~c:~t:n:eure, ;oe:.q~~~bend:q:~:~it~.:¡ ~~:tm~~; 
En Sugranyu haUria d e"lIer no· . vul¡ul casar.se due& vegades, repre_ 

menat fill predilecte de la nOltra lenta un heroisme di¡-ne 'dels templ 
ciutat, perquè b un dels homes qu~ mi¡eval •. 
més treballa per fer. la ben ¡rin 1 Amb tantl com corren pel m6n 

~en poblada. Ell i nosaltrel, natu- AL "Coli.eum" hi ha debutat "La ~e~~è e~a~:~;nd:~:7P;!~~la, 
Ul~~~~'~ge i dnluns, tarda i nit, el noyG¡~~~~ é::t:;tit!::a d'en J u· despréa no es volen casar. 

;'~~~c~o;:s f;;e:en:tl~r:;g::~d~::i: Nosaltr~s podem au:¡'urar-Ios_hi 
entés, en Sugrañes. ' ... eient que el que no hi vam anar. 
públic no hi cap al seu teatre, tt II Està vist que al "Colileum" 

:!~~;li60 ~~E!!~~:rd~aM~~t~~i~,O:~= per norma ara han adoptat, 
..:ar. que no l'ha decidit ben bé auin 
¿els doa locals triar. 

En fi, que l"èxit és ¡rOl 
i que en el pas que portem, 
cap 'a l'agost o .eptembre 
entar hi haurà "Love-Me", N .... d.~ .. 

U. __ IOt: P. 
IM_ .. _ Iol

..w.u .. _. - p. 

El titol eltl molt bé, 
puix de temps immemorial, 
s'ha demOltrat que !'amor 
és unl feina manual. 

L'AfllTtll Pobrc_\ 
__ I . .. a.- Iol- __________ _ 

Ut~!:é q~~~:1 ha~~~$::on~:i:ea;:~; 
di ... bte PUllt. Ens referim i.l tea· 
tre "Nou", on tingut lloc ·¡-eltrena 
ele la .. rsuela catalana "La Puntai-

IliIiliAf.:l! f:~~s ~ ! • ., .... !._'!'IIII)I"=~,~§(!"I'_~) ..... 
'-Z--_~!-J E.,5PALTU, • L da fu er z a --.I 



SARNA 
Sin baño, sin peligro y ra-

pidamente, I. cura el 
ANTlSARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch, 49. Parlamento, 17 

y Farmacia. 

MALALTS, 

MAlSON MEUBLE I Mont d'Or MaubléB 
(VERDURA) (VERDURA) 

e- oH lIwbori, on P_ d. Santa Mod.--a, • "-- ol _tat .... T __ car.. .......... 

TeHoa Silil - A Tl'lè loa 4868 - A. 

PROU MALALTIES SECRETES 

LEs AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TEs, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, oón tractad .. al 

INSTITUT MEDIC POLICLINIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL" l,' 
per el modern procediment ultra IenAcional del Dr. SL t V IOT O S HI RO. de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpid •. - T f.etament seriós - Eficàcia reconeguda 

El, que viaquin apartats, poden HCriure amb de
tall, a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínie, 
Alt de Sant Pere, 59, praI." i se'l, indicarà gratuï
tament, baix sobre tancat i senle cap indicació u
terior, el tractament enèrgic indicat en cada ca. 

Consulteu-noI una volta I _ Vosaltres sereu el. nOltres propagadors I No perdeu el 
tempsl Cada minut é, or per la vostra .alutl - Veniu a !'In.titut, o escriviu avui mateix --

.'''' •• ,.l1lJiOlJ .......... IñI'2IF''9 ___ IiI&''' ............ IiJ ...... ______ ..... ~.. r -aRIL ~ 

A viat les nostres nenes sentimentals podran 
disfrutar llegint la meravellosa novel'la 

RÓ.MULA 
que és l'obra mestra de la Iiterafuraels 
tendres amors. 

___ .. IiMY __ ... "'ar_ij¡'ai1¡!I881i!i1J7 .. w'""' ___ .. ~_"" .. __ .... "'''111'" __ .''' ______ • 



-Aquesta mè, 11C .. ·• f ' iht! 

·Que es pensa que som al cint~? 
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