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Diario temanal flam_tr- y luab1Ido, de • ...ï.o.. anuncia. Y MqueIu mortuori .. 
¡SALE HOY¡ 

" .. tro PI'OI""UM-: Seriedad, ecooonúa, ... pide. _ to. encarao- y • .nv como te pued. 

Una 'idea peregrina -_ -:: 

ÜeñeRufallta. ir a Chi;'-a:- -
En vi,ta ile que 1 .. co

Isas 
cada vel pcer le ponen, 
pues toda elti por las nu

Ibes 
y muchot cafli no comen 

Y en IOl conciertOI Jas 
[chiclS 

como un .. ostr .. bada· 
lllan. 

porquI! pacanOI de precio 
llace tiempo que no ha-

11Ian. 
y le ponen ¡ntrltlbles 
en las cau. de aombrerol 
las mestres .. , porque di. 

(cen 
que no quieten mf.. Oore

frol, 
servidor, que e.t' aJ •• 

(cafll, 
y y. no puede jal.r, 
hacia el impcrio celeste 
ahora picn .. marchll.r. 

Aaf como 1.1, hoy en día 
no ut' mal ir a e.nt6n, 
aunque en todos IOl Cln-

{tones 
laI larbanzol. durOI lon. 

con al&,Cin bucn Campa
[flera. 

ir tir'ndonOI chinitu. 
Lo tenia muy bien pen-

[ .. do, 
y mi idea es pererrina, 
embarcarme hacia Pekfn, 
dentrode una golondrina. 
Acudid a despedirme 
al muelle de Baleares, 
el día Que me decida 
a aventurarme en IOl ma

(rel . 
Va .é que los concurren

(tu 
seran fueua numerOIOS, 
que habrt guapos, habr' 

fleos, 
ricos y menesteroso •. 
Serrano. el cran empresa_ 

[rio, 
y Cornna, del "Edén", 
la Mel1er, muy compunli

Id. 
y cantando el "Ven v 

[Ven", 
El amo, a recomendarme 
no fa1te el oricinal. 
porque sino, va a declrme 

Pero .111, con eta ,uerra, que yo 50y un carcamal. 
que entre al arman ~o~ La Mami y sus aeit .0-
. f ehlnltOI. [brin ... 

d'lpar'nd?le con .aRa. las chicaS' del "Love Me" 
muehoa clentos de tiri tOt I con varios intelectualcs 
puede que encuentr8a~ïa~ v.a su (re~te, CfUl1ar~. ' 

bien de Hankov, blen de I Plch con slete rases nue-

que haya perdido ~~e~ln , la "M'Of[ol", enfarina~~~s, 
Ilucha Aldu:, Sanju'n y Sollona 

a un marido mandarln. v Dur'n y (rortajada. 
V como I .. mandarinal, Se .dmitir'n donativol 
aplacan sientSlre la aed, en réne~ol o. parn~ 
es ficil que yo me en. y con ml meJor lonrlsa 

[cuentre rracias a todos daré. 
meJor que en el a,ua el Acudid a desoedirme 

(pn (1). al muelle de Balearn 
Ser' mi dicha completa d <lla (Jue me decid,l 
ai podemol, a estonitas, • a...enturarme en tos (~~-

(1) O aea, completa
mente libre, como eate 
verao. (Nota del correc. 
tor de pruebal,) 

RUFASTA 

aprendiz de enviado cspd

cial 

CURIQSIDADES 

CURIOSAS 

"Leemos en una revi.ta 
de Kammelenber, (Ale_ 
mania de Abajo) que en 
una comarca ujona le 
han vllto aorprendidol
luspcndidol, diria nuel_ 
tro ami¡o, el cam3rero 
propio y urbano - por un 
fen6meno extral'lo, Llela
ron uno. extranjerol que 
J.el enceraron vendiéndo_ 
les un .. cajas de f6sfo
rOl que ofrecen la curio
sa particularldad de que 
no ae endenden ni que 
101 po",an al lado de la 
Camelia del 19 de HOI
pital "Street" 

Para Jo. alemanes, e.o 
debe ler una novedad, 
pero para no.otros, que 
en cuesti6n de adelantos 
Ilacemol dientecita a 101 
norteamedeanoa, la cOla 
ea mAa vleja que un eha
qué de (:Ssa Pasc .. io, 

"" " 
Se¡ún pareee, en la Po

linelia Ilay muchol indf
¡enll que escrlben con 
los pies, AI .aber\o Llur_ 
ba, elt' llensando .• erla
mente en embarcarae con 
rumbo hacia altA, .que di
cen en la "Marina" 

Se alegura que le aeom. 
pallar' Retana y otros 
¡randu elcrilore. nacio
nalu. 

" " " 
En la isla de Whola

Wbola, cerca del Ton
Idn, 10a hombres .on mAi 
apreciado. y eonliderados 
cuantat mis veeel les ha 
faltado au mujer. El 
adú!tero tiene que parar 
al marido una lndemnizs_ 
ci6n -por cada aeli6n que 
tenga con IU mujer, con
'Iistente en un maeho CI
brto O In un ciervo,_ se
¡Iln la catelorla .ocial a 
que pertenezcan, En dl-

eha isla, por este proce· 
dimiento. hay hombre que 
.e ha lIe¡ado a hacer ri
co, En nuestro pah, to
davía no hemos llerado 
al extremo de que 105 
cuernos se paruen tan 
bien 

-""'ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L'bit deli bit. 
Tothom ha d'anar a 

LOVE -ME 
¡Quiérernel 

¡E.tima'ml 
¡Aime·rnoi¡ 

El millor upect.c/e dt 
B.rcelona -GRAN TEATRE 

ESPANYOL 
Exit eololAl 

EN GERONI POSA 
PIS 

d'en Joan de Firueres 

, iNWi dU .... iJ ..". 

... EDEN" 
Collde del A.salto, 12 
T.rde 7 nocbe: 

De lei. tarde a tret 
madrupd. 

DanciDI 

LAS MIL Y UN'" 
NOCHES 

Gran bito de 
LOS NEGROS 

JACKSON 

Tarde .Y noche 
2, O r q u e a t a I. 2 

con la formidable 
- CRIOLLA
·PARELLADA

bandone6n y .¡ernl 
ar¡entina 



Barcelona, 12 de Maig de 1927 

Una ensarronada 

p ARES que teniu fill., ai r vull dir; critica qec te
niu pa.Sel, no el. deixeu a ningú, a ningú ab

"olutament. o vos podeu trobar enredats en tri
pijoca molt gro.aol, 

I ainó, eac.olteu atentament aquesta història, tan 
re<:enta com verídica, ~ 

A un amic. noatre. critic d'un periòdic. de les 
dretes, i que. per lo tant, no escriu ¡alrebé res de 
teatre. del Paral.lel. ni s'hi acolta més que en ca ... 
aca etpeeial., el va anar a trobar un conegut i li 
va demanar que li deixés el paaae per a algun e.
pectade. fos el que fo., 

-HomeI Te n'hauré de deixar un del Paral.1el. 
perquè ell altre., entre el director, el fill de l'nmo. 
la planxadora de ca.a i un veí que tinc que és ve
'8elarià. me'l. tenen tota acaparall. 

-Bé, homei El que vulgui.r Digue'm on te 
l'haig de tornar. demà al mati .. , 

-No portis pal preasa, .. A lo millor, estarem 
un mes sen8e utilitzar.lo, 

L'amic del crític ae'n va anar cap al teatre. on 
Jeien una revilteta sense pretenlions, Hi havia una 

segona tiple, manoi, quina .egona tiplel Re., que 
l'home va quedar-ne allò que .e'n diu bocabadat I 
Ell, quina en fa: se'n va eap al cameri i, usurpant 
el nom del crític amic., .'hi pretenta, oferint-li una 
crítica, una crònica, una inlerviú", què .é jol 

La inlerviú es celebrà. però no va publicar-se ni 
al diari de les drete. en qüe.tió. ni li; LA TUIES. 
perquè tingué lloc en una cambreta de can Ver
dura - la legona tiple tenia poc. anys i poque. 
pretenlionl - i aque.tel interviu. no hi ha qui le. 
Ira.1Iadi al paper, perquè seria un pa¡:ler mulh .. t. 

Fins Ara, tot això no tindrifl r<':5 de particular. 
Però, ara ve la bona, El teatre va plegar, i ¡ei se
gones tiples, com que no tenien fcma a les taules. 
en van haver de cercar per un altre lloc.. I foren 
detingudes una nit. perquè .embla que no eslltven 
en regla 8mb determinade. reglamentacions de la 
higiene. 

I l'endemà. que foren posade. en llibertat. per 
coniell de la "víctima" de l'home del pallSe, ,e'n 
van anar cap III la redacdó del diari a cercar al po
bre crític quin nom havia u.urpat el leU amic. per
què no hi ha com un periodilta per arreglar a
questes cose .... 

Calculin l'efecte, en un periòdic gairebé reac
cionari. que va fer ¡-aparició d'aquella cohort de 
barretets. Sort que el critÍ(; ea va ju.tificar, que 
.inó, amb una mica mé. el treuen del diari. 

El fútbol i la devoció 

CO:~~o:~.:~~:~~:ent del "Butlletí del Santuari 

"Ofrenea a la Mare de Déu.-Remarquem amb 
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i Ult el gut simpàtic de religiositat i amor a la 
Moreneta. que ha demoltrat el degà dels nostres 
club. clPortiu .. Eni referim a l'acord prea en la 
Junta del F. C. Barcelona de trametre una comi ... 
,ió de la mateixa al no.tre Monestir per tal de fer 
celebrar una miMA i cantar una Salve el dia en 
què el. repraentanb del club i del fútbol català 
devien celebrar el primer partit de campionat 
d'E.panya. A més a més. han enGomanat una Sal
ve per cada una de Iu act jornades que el KU pri
mer equip deu lluitar per la supremacia del leu 
club i de la regió que rep reten ta. Mentre es canta 
I. 5ftlve. la Moreneta ostenta una medalla d'or 
amb un IIned amb el. colon bau-grana. que el 
guardà del campionat de l'any pauat. No cal dir 
eom desitgem que arribi a bon terme el nOltre 
club en l'actual conteM esportiva," 

Comentari.> Que el. faci en Trabal, de "Las 
Notíciu'" 

L'hortblà de !>a.nt Boi 

UNA MICA SORDS 

E
L .enyor Colom, don Cristòfol. i el senyor 
Braconl, don Josep, són més IOro. que una 
campana, però eU, sesnpre diuen modesta

ment que IÓn una "mica" .ord •. 
Aque.t dia varen .0rLir a fer una fontada. i un 

deli concurrents. per demoltrar fins on arribava la 
"mica" de .oroera del. dOI amic.a. va diaparar un 
tret darrera d'eUI. a Frea: d' orella. 

I el senyor Colom va indicar al .enyor Bracons 
amb un Cop de colze: 

-Home. un xic de respecte I No llenci aque.ts 
IOrollll Hi ban senyore.!." 

I el senyor Braconl l' excusà. ta~ fent ge.
tel: 
~o he aigut jol Deu haver e.tat aquell nenl 
Realment, tant l'un com l'altre, eren una "mica" 

lOrd .... 

Noi de Sana 

~------=--~-- -- ., .... 
- ------ - ------ --

~ 
_Així, jo vaig vestida d'est.rella amerkana, pe-

rÒ • l'apanyol. vista des de l'estranger, 

LA DONA FREDA 

P
ODEU creure ben bé que el aenyor Abadal 
e.tava fini al cap d'amunt de la seva do
neta. Allò DO era una donal Era un mante

cada amb faldilla curta i pentinat a la "garçonne". 
Portaven un any de cuat. i .emblava talment 

com ai ja en fes mitja dotz.ena. 
I no per culpa d'ell. no: ell prou volia brega, pe

rò la Merccneta semblava c:.om ai sentís ploure
En apropar-li el termòmetre, sempre estava a dos 
ITaus IOta zero. 

Un dia. el senyor Abadal va tenir la gran pen~ 
ed •. Ja que eUa éa· lan freda de temperament. 
es va dir, no hi ha. més remei que cercar-li exci
tant. que la desensopeixin, I I. va portar al "Cà
mi.c", 

La -rilta de bnllel donea .. mi, vestir i de tanta 
carn de pecat, la faran entrar en raó, comentà in~ 
teri;o~ment el llenyor At..adal. 

Però com .. no halfUéa fel re .. En. .. rribar a CII-



-Què hi féieu en aquell recó del jardí, amb a_ 
queU. jove? 

-Ret de mal: m'explicava un conte, però com 
que .. mut, me l'explicava amb IM ~ 

_, la seva doneta es va de~uUa.r mig adormida, i 
en caure al llit ja dormia com una sòca, 

En canvi. el .enyor Abadal efltava que no hi 
veia de cap ull, 

Va provar d'enablir l'aarad.6s combat, però la 
dormile¡a no estava pas per brocs, 

-Deixa'm, que tinc son - exclamava a cada 
intent, 

I així es va adormir el senyor Abadal, senle 
veure lograts els leus desitjos. 

Feia eltC8U8.ment una hora que havia trencat el 

LA 'P'€S -, 

son, quan es despertà aobreNllltat, en sentir-se a
tariciat per una mà suau i avellutada, que li esli
ra .. à !tna part molt sensible de la seva persona. 

Obri els ulls ple d'optimisme, però rea: la seva 
dona continuava dormint. Això ea va repetir lrea 
o quatre veaades. sense més resultat que l'eatra-
bada consegüent. , 

L'endemà, mentre et vestien. la senyora delae_ 
nyor Trabal diaué tota malhumorada: 

-He paNllt una nit més dolenta I Tota la nit 
he somniat que estàvem de viatge i que ens a .. al
taven lladres i que corríem molts peritis, 

-Viatjàvem en tren, veritat) 
-Si. 
-Bé prou que ho havia endevinat - respon-

gué amb acritud el eenyor Abadal. 

-Ho havies endevinat) Per què) 
-Perquè a cada moment eslaves estirant el tim-

bre d'alarmal 

Noi Ros 

EL LLIT 

OisquiÑciona filosòfiques 

E L llit és a l'amor. ço que la branca als o
cella, ço que la mar als vaixells, ço que l'es

trenya-caps a la migranya. Ea completen i 
es necessiten l'un a l'altre i quaai .empre que es 
buaquen, es troben. Si l'alcova é. el gabinet de 
treball de la dona, el llit és la seva tauleta de la
bor., 

El llit é. el lloc més propici per Il resoldre tots 
el. conAicte. que es presentin, La dona que té un 
bon llit, compta amb un seixanta nou per cent de 
probabilitat. de triomfar en les seves empreses i 
en lea del leU marit. 

Si el do. de maig Napoleó .hagués quedat al 
llit, no li hauria paNat ço que noaaltres celebrem 
cada any amb arlln contentament. AI llit no hi ha 
rea ¡mpo_ble per una dona. 

Quan et barallis amb la dona o la xicota, bulCó\ 
un llit i faru la pau. 

El llit té COle. tan estranyes, que de vegades e. 
prefereix et catre de la raspa al llit de plomes i 
edredons de la senyora pròpia. 

Deien el. vells: "Amb pA i formatge, lea penes 
fan de bon pauar," Ara, el proverbi .ha canviat: 
"'e. penes paaeen molt millor al Uit i amb coldcrem 
que amb pà. i fonnatge", 

NQ diguis mai: en aqueat llit no m'hi ajeure. De~ 
pén de què una dona .'ho propoli. 

Definici6 neo·c1.lssica: "El llit no s'ha fet per 
dormir." 

Sara Trulla 
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6 - LA TUIES 

VISITA DE METGE 

L A Carrnet3. la filla del ~nyor Pons. estftva 
malalta. A dir Ja veritat. no li feia mal res. 
l li feia mal tot. E..tava groga. ullerosa, no 

tenia aanet de menjar i ,'hauria PAlMt tot el dia 
8111il. 

El parc de la Cermet., que era un bon home. 
el va preocupar de aeguida del mal estat de &8lu1 
de la teva noia i va anar a cercat un melge. E. 
deia doctor Ravell6rg. cra especialista en malalties 
de senyores i méa corrido que un dependent à'a
droguer amb ra8p8 pròpia i palco a la "BohènjJl\", 

El metge la visità, extengué una recepta I ac 
n'anà, dient que allò no lteria res j que a l'endemà 
tornaria. 

l, ja ho crec, que va tornar I Cada dia. sense 
perdre les festcs! Com que el senyor Pons era un 
infeliç. que deixava .ola a la Carmela amb el doc
tor Ravellarg. sense penaar que aquest li adminis
trava a la noia una ml!'dicina que tan agradosa. re
sultava per la pacienta com pel metge I 

Fins que un dia - tot s'acaba en aquest món
el. va descobrir a tols dos en una posició que no 
li deixava lloc a cap dubte reapecte a la mena de 
gimnàsia que feien ... 

El senyor Pons. primer, anava a agafar una es
copeta. matar a la seva filla i taJlar-1i el... coll al 
metge, però després s' ho va rumiar, dienl-se 'Iue, 
per tan poca coaa, no valia la pena de sortir re-

-No té què em .,....., avui: tinc por de què em 
surti ala.. home de traacantó, però per més por 
que ti:n¡ui, noo me'n .urt cap! 

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

tratat al 'Nuevo Mundo", i s'acontentà amb Jir: 
-E.colti. doctor Ravellarg, que també la co

brarà, avui, aquesla visita~ 

Kar Panla 

MINYONA NOVA 

L
A Haquel, canaada de fer de pupil.la en un 
col.1~i de nen es ¡ ranI, on se li quedaven la 
meitat dels ¡ngresol i r obligaven a p:ac

ticar totl els mètodes exi¡ita pels corridol que cor
ren avui en dia, va pendre una determinació ra
dical. Com que havia recollit algun. quarteta, en
cara era jove I podia trobar un partit, es va tirar 
a fer de noia honrada i va cercar feina COlJIl a ru
pa. Anem a dir que, abillada amb el davantalet, 
feia d' allò més fila. i que per lorlir en un vodevil. 
no hauria tinaul preu. 

Va comprar "La Manguardia". que deia ellol, 1Ie
gi lel planes d'anunci i .e'n va anar cap al carrer 
de les T rornpetes, on un senyor sol demanava lIna 
minyona. 

El bon senyor li va dir les condicions, li expli
cà la feina que havia de fer. i després li preguntà. 
si .avia gaire de cuinar. 

I la Raquel, en un excél de !inceritat, responllué 
molt seriOIll.: 

-Ja ho crec, senyoret I Sé fer tots els plau I 

K . Barrett 

AIXO ES BO I NO ENCANYA 

V AREM anar a caaa de la senyora Conxita. 
La aenyora Conxi ta, com que les COICI e'
tan tan malament, reuneix cada tarda a ca

sa. leva unel quan les xicotes !ense feina que hi 
van a passar l'eetona i veure li hi ha algun jove 
que tingui ganet! de jugar amb ellel al cau. La 
senyora Conxita, per la lleva intervenci6, cohra 
cinc peuetel. i deixa alcI noictl la lliberta t de fi
xar el. honoraria, .egon. la feina, el. clients i le. 
circumsllnciea. 

-Avui - en. va dir - tinc quelcom excep
cional. Allò que en diuen menjar de cata, sap} 
Una xicoteta jove. bonica. amatenta ... Ohl I rd 
d'anar pi ntada, ni po.ar-.e cotó enlloc per en ga
nyar la vi.ta ... No, no ... Tot ho té naturaL .. 

-Caram I 
La senyora Conxita .e' n. va quedar mirant da

vant del no.tre escepticisme i, ten. dubte per re
forçar el. &eu. argumenti i fer-los més convincent. 
va acabar dient: 

-Miri .i ho té tot natural, que fini té \te. 
filles que també h o .6n ... 

8. Onango 
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L'HOME 1 LA BESTIA 

A
VUI, carlssims llegidors i insadables Ile· 

gidores, parlarem de bèsties. Cal, de (ant 
en tant, oblidar els homes í deixar·los 

tranquils. De no fer-ho aixl, aviat de l'home, no 
en quedaria res. I el dia que això s'esdevingll~s, 
el dia que de l'home no en qued~s res, res, jlJ em 
direu vosaltres mateixes qu~ faríem les dones .. 
l, sobretot, què f,rien les llevadores? 

Oh, cal pensar en tot, en aquest m6n, i no abu· 
sar de -ço qUe la naturalesa ens ha atorgat perquè 
nosaltres, els sers racionals, ho administréssim 
amb aquell bon sentit j amb aquell art que fSII de 
la vI'da una cosa amable i equilibrada. 

Des Ide que les idees feministes han .,avençat 
tant, totes discutim molt, però molt, sobre rho
ml!!, Abans. no es discutia d'aqul!!sta maneta. 

. L'home era, en altres temps, venerat com 8 rei 
de /a cread6, i ell .estava sempre per damunt de 
tot. Eren unes altres èpoques aquelles: avui, l'ho
me i la dona ,tenen iguals drets i /els mateixos 
deures. I ¡no ve d'ara, això, no; ~a abans de què 
el gran navegant hagués descobert les Am~ri
ques, quan en Fernandet i la Isabelina \es varen 
casar d'amagat del seu rei i Sl!!nyor, Ien el peu de 
l'altar varen fer aquell cèlebre pacte de lIJuè ens 
parla la història: "Tanta manta, monta tanta ... " 

Ja veieu.si ve de JJuny, la cosa! Fins el llibre 
de "Las Siete Partidas" deixa tsentat d'una ma
nera clara i predsa, que ''f home no deu estar 
sempre damunt !pe la fembra j /que en moltes o
casions deu coJ.Jocar.se, no ja al mateix niveJJ, 
sinò davaJJ d'ells, i .fins darrera, si així 110 exi
geix la tranquiJitat i el bon .prdre del pals". 

1 quan jUna gent tan austera com aqueJJa. va 
escriure això, alruna cosa hi devia veure, Per
què, en aquells temps, no passava com Pira, que 
a(xl que es troben junts un home i uns dona, 
ja no hi veuen de cap ,ull. 

I anem a ço que ha estat motiu d'aquest nrti· 

LATU~ -7 

de j !Comencem a parlar de bèsties, !com er:J el 
nostre propòsit en començllr-l0. 

Es tracta, no res prenys, que de destruir un a
xioma científic que quasi ja ¡es donava per cert, 
Oh, s6c .ixi, jo: rient, riem, deixo anar cada 
sentència! 

Totes sabeu que fin~ avui, potser per mandr., 
potser per ¡Comoditat, h.vlem acceptat la teorl. 
darwiniana de què l'home descendia del simi. I 
és aquesta afirmaci6 absolutament capciosa que 
jo tracto de destrult 

No, l'home no descendeix del simi, sin6 de re
lefant. 

Estic segura de ¡què totes vosaltees, sense més 
explicacions, sens'! necessitat de bases cfentifl
ques que abonin /a meva teoria, haureu exclamat 
de seguida: 

-La Laura té ra6! 
J. ho crec, que la tinc! 1 ben grossa! Tan gros

sa J. tinguessin ells, els homes de ciència que 
defensen la descend~ncia del simi, que ,d'altra 
manera caminaria l'humanitatl 

Hi ha tres punts indiscutibles en aquest teo
rema ,.meu, que aviat ja no ho serà. S6n ~Is se
güents~ 

Primer: l'elefant té banyes. 
Segon: l'elefant té trompa. 
Tercer: l'elefant !aixeca Ja trompa aixl que li 

ensenyen un llonguet. 
Què vos sembla? S6n sòlids els meus artu

ments? Són encertades les .¡neves observacions? 
Si quan jo em proposo una cosa! ... 

Ja ho sé que les escèptiqueJ fareu una mitja 
rialleta, com volent dlt: Que exagerada que ls, 
.questa Laura! Ves què té que veure l'home Rmb 
la trompa de re/ef.ntl .. , 

Doncs, no, senyorl!!!, no: res !d'exageracions, 
El què passa és que l'humanitat degenen., i que 
l'home, en la seva paulatina metamorfosi i emci
quiment, ha anat més de pressa que felefant. 

1 ve't aquf el com i el perquè de la diferència. 
LAURA BRUNET 
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LA PR Il'tAVERA 

V 
OSTES han sentit mai pMIAr de la primavera) Però, no volem dir de 

la primavera aquesta que canten ela poetes amb perfums de Rots. amb 

nits de lluna i amb ocellett a lea branques del, roserar •. 

No; volem dir de l'altra: de 11' que VOl entra pel, aentiu. VOl Fa respirar 

fort, vos enterboleix en seny. vos fa ba.llar el ca.p i no ea reaigna a quedar·!"e a 

dinI. sinó que fa Iota mena d'~forçOl per a sortir enfora del vostre 'Coa i ,'a

llarga i l'eatira. i eS pOla rabioN i na ea queda tranquil. fina que ha trobat un 

J'!c:onel ombrívol i humitejat per 8 calmar el. leU. ardors. 

Doncs. si, senyors, aquest'" primaVera é. una senyora molt perillosa. i el. 
recomanem que no hi facin pal joc •. Sobretot el. prometlas, que no te'n refiïn 

ma .. a, d'allò del. ocellets i de Je' fio .... i de les nil. de lluna, perquè jugant, ju. 

gant, no ae n'adonaran i vindrà l'e,li\¡, i çO que ara .cm flor. i violes, despré. 

granarà i penjarà de l'arbre, ja tornat huit i no hi arribarà a temps ni el com· 

breiar, 

Alerta, doncs, ninete.i, i no féu brome. amb els ninola. perquè le. bromes 

que fan aqueata ninots laquen, i Je' seves taques no hi ha betzina que lea tregui 

quan a'han ficat a dinal 

LA TUIES-9 
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-Veuen? Això de tervir a cua d'un estudiant 
lente familia, té • avantatge, no diré molt lrot, 
molt ~ però butant reapectable ... 

UN TRUC NOU 

E L -.nyor Raf. havia tinl\lt 
11M 1T6n ~. Fei. ja 
~ que ell i I. I6I1)'OT. 

MM::ildo, en altIU' al Uit _ dedica,. 
ven òeadfic.am,ent e donnir i ni 
l'un ni l'.ltra ce 1'ecorde.ven que 
eren marit i multe,., 

-Ai:r.ò no pot ane.r---cw dj¡ui 
un dia a ti mate.lz el eenyor Ra~ 
fel -. Cal renovar el. am.ctiuI 
i JC!II iJ-lution .. li no ene .vom
rem bota J. vid. com duel a.. 
tru. 

I bat dinant. aquell d~ . .,¡ 
-.enyor Rafel diau' a J. H:nyora 
MatiJde: 

---Mira, noia, demà no faci. di
'nu ni ~. Anitem tot el dia de 
fonda. com do. colominet. ca
... ot. de nou. 

Efectivament. do bon mat{ H 

Jlevaren i cep • Badalona falta 
,ent, cm enc.arrea-cm un dinar de 
pei.s. que eM lncela hi cantaven. 
A I. tarda. retornaren a Baruloo
na i anaren. a diebteure' I • un mu
he..ohall. Varen. MlpIU' a un ratau
rant del C«rTeT Nou i detp~ oM 

dic.idiren a anar a veure un vo
devil d'en Santpere. 

Però, com ja ét de 8UpOMJ', no 
ac.a0b6 &4w J. c.-, .ano que en 
lortir del tClotre. varen CIel'e.,- una 
cambreta diecceta • aD. Verdura 

.. i es varen divertir de valent. 

-Què et .embJ.) - dieu' el 
~nyor Ra.,. • la lIeVII muller 
quan ja torrurw:n a eMa -. Ha 
anat bé, tot aixb) 

1 lo ...." ... MatiIcI.. _ 
gué -.nb una inpnuqt flneÍM
dora: 

-Ai, oil M'ha.,....d.. moltl 
M'ha fet l'efoct:e com • t· ... 
n)'Ú amI, un altref. •. 



ALERTA. MINYONSI m'ha contestat? 
-No pas totl 
-DonCI, m'b. dit; "Que qui b vOlt~ en aquest. 

Z.a aquesta $tlcci6 b, pub1icartlm tou eI. CONTES cu.? Que encara no ho sap, senyor Bonen? VOI
qutl S~IL! tlnvJ;n propis d'lutlr cont." • lliS .,tll1t1s tè és el que pa,al" 
~.tCrostls dtl q",;nu Im78 ptlr amunt i que s¡,uin di,
.s d· ... tlr contl&uts ptlb barrilairu Iltl,;dor. dtl LA 
TUIES. D'aquests contu, en prtlmiarem UQ cada 
"úmtlrO, amb la respectabl. quantitat dtl HdtllJ pe- BON SISTEMA 

~~~'~:~,:a!~tI:u:n .,:;(¡:i:·~:raA::;~:::~::'. ~~:~ ------

Bur Leua 

ta, donc., i .pntar rh tl 

E
L lenyor j la .en~or. enraonen en veu baía: •. 
-Manuel - diu I. "nyora -. No t"has fi_ 

UN SENYOR INDIGNAT 
xat que 1"Emi1i torna cada nit masia t.rd? 

-Prou I 
-l. on deu anar, aquest deslraciat? Perquè, tot. 

ubem on e. pot anar a n',questes horul 

V 
AlO trobar al lenyor BoneU, mb enfuti.- -Ja t'ho poti pensar I 

m~::;a~~i::: :: ;ii;C~uan li vaí, preiun- fe~;e:'p::ta~U'm~:eq:~ ~:~'Ii::;i::~:i~:t c~s:t ...• aPI 

tar qul li pusav. _. El m6n est1 perdut! tolo hi -J' li penso dir, jaI Perqul, a mb, tu no up. 
han modoe, ni verlony., ni dirnitat, ni , .. raiment! una altra cOla I 
Estem perduts, amic meu, eltem perduts I -Què, eapeM meu? 

-Perll, qul li h. p .... U -Que se'm , .. ta ell c.lers que f. porl 
-Real Una futual Vostè j. eoneia: aqueU. xi. -Aixll b que deu tenir alruna donot.1 

cota. qui li tinc pout un pi., • qui no nelO rea, ---<Se,ur.ment... Mira, .aps què podríem fer, ocr 
• qui entretinc en pl1 de prlncep rus d·,b.ns de la 'rrerl.r tot aia:lI? 
(Uerr.... -Què? 

........L. Lluciet.? J. ho crec, que la conec I I que -Bullear un. minyona mh jove i mb ru.pa .. 
no I"hl he envejat J>O<lues ver.des la lort q.ue vOltè R. E. TRl1et 
h. tin¡ut, .mb ella' 

-La lort, la lortl L. mal. lortl La mala ... bh-
ti., deu volruer dirl UN DETECTIU ESCRUPULOS 

-Que n'hi ht. fet alruna? 

-Alruna? I ben rross.1 Fi,uri'l que, .que.ta M ISTER John Tinck. v. dir .1 jove Tom 
tarda, que he arribat de sobte a c ..... eva, rhe lor- Murr.y: 
près .mb el viril.nt del barri I -A I. fi v.ir • compl.ureus, amic. F. mir 

-Bombai any que em demaneu que vos prenrui .1 meu ler-
-I aixll no és el pitjorI El e .. més ¡ran és que, veí i ara u pruenta oeui6 de fer un ..... ir. L'en-

en queixar-me jo ... mare del qul h. p .... t i dir_ c1rrer que VOl f.ré és senzill i propi per. un .fi_ 
.,!i que a veure qui era jo en aquella e ... , lap què donat • recerques detectivesques. Ea tracta d'a-



" .eriluar ai la marquesa d'Hundred encanya al leu 
marit. El marquès paearà bé li arribem a propor_ 
cionar-li detaUI ac lïnfidelitat de la leva caposa, 
Eapavil.leu-vol i no torneu fini a poder-me donar 
una bona informació. 

DOI meso. dcaprh, el jove Tom Murray entre
lava el leetient "rapport" al detectiu John Tinck: 

"De dia i de nit he perseeuit per tot arreu a la 
marquesa d'Hundred, sense poder adquirir el mEl 
petit detaU lobre la leva infidelitat. Els diea i les 
letmanea pallaven i jo estava eo¡uni6. de 00 poder 
fer-VOl quedar' bé davant del marqub. A la fi, quan 
1011 faltaven vuit diu per acabar el plaç d.e dOI 
melOI, desuperat, em vai, decidir a jueu-me el 
tot pel tot. Sense pensar-m'hi eenl ni mica, em và_ 
Tei, dedicar a fer l'amor a la marquesa, i ahir, a 
Ja fi, la vai, poder Cltr~nyer en ell meua braçOl. 
"Per primera volta, la marquesa era infidel .. I mar
qub. Com que em vlreu dir que aquett lenyor pa
• aria bé ela detaUI que li doneué .. im referents a 
l'infidelitat de la aeva e~Ola, espero que em reler
vareu un bon premi. Crec haver complert CO'1""l un 
borne." 

&l pobre detectiu no a'atrevi a entrecar aqucates 
dades al marquh, ¡ es limità a ulccurar-Ii que la 
.eva espoli li era completament fidel. 

Vanda Rhotl 

.AL MUSEU 

U
N matrimoni, ja entrat en anya, vi.ita un 
mu.eu de pintura. 1 di uU. del marit es fi
xen abanl que tot, naturalment, en un qua

dre que reprelenta una noia quines formea exube_ 
rantl llueiIen sense altre roba que un vel molt 
tranaparent i reduit a la seva m(nima expreSli6. 

La senyora l'hi fiu, i diu al leu espò.: 
-Sempre aeràl ¡(ual r Aixl que veul al¡UM co.a 

planta, t'hi decantes cap allà, lenle que rel t'hi 
deturi. .. 

-No ... _ fa eU, volent despiltar -. Es que mi_ 
rava aquetta noia, de qu~ deu anar vestida". 

-Dicuea més aviat delpuUadal - relpon la da
ma. amb un lomriure on hi ha un bon xic d'irunia. 

Kar Tront't.5 

EL TE DE LES CINC 

S ORTOSAMENT, a Barcelona, va arrelant 
l'exeeUent costum de muntar, en ell '~ilets 

di.crm de l'Eixampli., aqueU. refucis per a l'a_ 
mor de qu~ no es pot privar cap corrido adinerat, 
que els france,ol anomenen "carçonnierel", ell de 
casa "eatudi.", lel noiel ale¡rel "taUen¡" i nOI-
altrea "picaderol". Avui, el tenorí que es re~pecta, 
~_(a un d'aquelt. pilet. i hi in.taUa un aa.lonet 

amb Ja mar de mobles caic. i coillin .. hi tE un re:
bon ben provi.t de dolço., plltes, :umpany, li.;or., 
vins de pOltre i fina ai¡ua naf, per si "¡-un dia el 
pre.enta una ocasió nova de trinca. AiJ:ò, .enlll 
oblidar una bona cambra. un llit tou i .eductor i un 
quarto de bany provilt de tota ell procresso. hi_ 
drlulic. per evitar conle-qü~nciel d'a.queUe. que 
després donen tant. dillultOI i mal. de cap. 

Generalment, tot. aque.tl corrido. diuen que .6n 
artístca i tOtl tenen al ICU aa.lonet una quadre. molt 
maCOI, uns llibres .mol curioso. o unel meravello-
se. fieure.... • 

L'altra tarda, tot ballant al Rita, un corrido de 
fama feia l'article a la .eva pareUa, per a decidir-la 
a què hi ané.. 

-Mira, Alfon.ina - li deia - .i vens, veurb 
unl dibuixos japonelO' molt ori,inal., un. boix05 
espaterrants i unes estatuetes que 16n una divi
nitat. Pendrem el te, i ... 

L'anomenada Alfonsina que, per lo vi.t, no bada
va, l'interrompí amb veu baiIa: 

_Ah I Pendrem el te l I, després del te, qua em 
donarb? 

-Després del tel DonCl, mira: te, te, i tel ... 
Brummellll 

PER A NO ENCOSTIPAR--SE 

J A deuen vOltb sapi(uer que encara hi ha Crip
pe, perqu~, com que el. canvis de temps 16n 

molt freqUent., a una mica que badil, ja eatornu
dc .... 

Sen. dubte h per això que la xamo.a Riteta, 
una casada de poc que hi ha al meu barri, deia l"al. 
tre dia a la dona que li porta la llet: 

-El meu Eduard, per a¡Iò, no és Ulcil que s'en
cOlfipi, no ... 

-El cuida W? 
-Ja ho crecl Cada nit e. fica al llit amb una pe-

ça IroiJ:udal... 
B. Arr~/6 

EL BON MARIT 

E NTRE cuades alelrea: 
-I qu~, Enriqueta, és bon xicot el teu 

marit? 
-Molt I No em nee. mai resi 
-I no ea ,et6.? 
-Gensl 
-Vol. dir que aixf. encara que .. piph. quel

com ... ? 

-Re. I Jo crec que fin. palaria el beure ... 
Ros Quid/a. 

Conte premiat en el nlÍmero passat: 

MODERNS STYLE J 



-sap. què podriem fer-, avui? No sortir: anar 
a donnir. 

-Noia, cada di •• dormir, c:anaa molt .. . 

AL CINE ESTANT 

E 
N ~ruaellas. aquella tarda de diumenge, no 
tenia re. que fer. La ~va dona se n·havi. 
anal a fer una vi.ita a una amiga seva que 

.' e.tava al Cuinardó i ell, que no estava per vili
te.. le'n va anar a donar un tom per la Rambla. 

Però, e. va posar a ploure. i, com que el "Cine 
Diorama" li oferia pietóI i econòmic refugi. allí el 
va ficar. 

En CruaeJ1al era corrido. A la primera fila, hi 
veié una xicota .ola. Ell que ae li aaaenta al costat. 
61la no protesta. I que n'eatava de bé, aquella jam
bai Re., que al cap d'un quart, l"home no l'avia 
li pauaven una cinta de la Mae Murray o un epi
IOdi del celebèrrim gal Periquito I 

Va. torlir, al cap d'una hora. la mar de satisfet. 
Quan va arribar a C&18. la raspa, en sortir a obrir
li. li digué: 

--E.colti. senyoret: jo. del d'aquesta tarda no 
en diré rea a la senyoreta. però un altre cop, ta
Hr. lel ungles I 

F. 0rr0l1a 

CERCANT REFUG I 

T ORNANT de cercar bolet.. en B&dó es va 
extraviar pel carni. Ea va fer folte i com que, 
a méa, plovia ba.tant i anava tot xop, va 

decidir cercar refugi en a1guna m .. ia propera. 
Com que era IOlter i vivia a di~ el pauar una 
_it fóra de caaa no tenia ca.p importància per a eU. 

En efecte, no ¡aire llu ny d'aUi, n'hi havia una. 

LA 1lJ1ES- 11 

Trucà a la porta i el va IOrtir a obrir una maaove
ra alta i grana com una torre. 

-Diapen.i - li diaué - m'he extraviat j ., 

m'ha fet tard per a tornar a Barcelona. Que no 
em deixaria pa ... r la nit a la masia, pagant el que 
fa.) 

-No pot é..er - reapon¡ué la maaovera -. 
No tinc altre llit que el meu. 

En Badó re.tà un moment mirant·se a la dODa 
i, amb aquell tó de barra que el caracteritza, ru-
pongué: 

_I vol dir que eltaríem maaaa estrell. oi) 

Tit HeUa 

EL SIGNIFICAT DELS MOTS 

E
SCOLTA. papa. què vol dir. metge homeo
pata) 

--Que ho admini.tra tot a petites dosiL 
-Pobre Conxila !. .. 
-Pobre Conxita) I això. per què) 
-Perquè m'ha dit qu~ tenia relacioni amb un: 

metge homeopata ... 
sa. Tellet .• 

Er t I 
é. el producte magn 

O ..., I per a combatre efi-
7 caçment la IMPO

TENCIA i la NEURASTENIA, per cròni
:,uell i rebel. que s.igan a tot altre tractament 

Venda I l'en&'rb. i detlU: Alt de Sut P~r~. SO 
'.rmJci. del D.r;tor W. DUTREM. B.,.ceJOll' 

--~~. "''''''t'''''' ' '''''''''' 



"'-LAT0b 

Amb tot ço que ja ell hem dit, 
rel té de JN;rticubr 
que a )'''Aopo.Io'' cada dia 
hi hagin unl plens I vessar. 

., .,., 

-----.>-- ,.,t' 
- --~ 

la trillon, Cluc va d'estrelleta, i tin
dran una idea aproximada, només .
prOJlimada. de ço que Es el "Reyal", 
perquè per donar-Ic'n compte ,r.
qucstes costS, a'han de veure, i si 
CI poden tocar, cncara millor. 

La Ilbtima is que les noies 
per aixb no hi estan pas. 
i li vol. aprofitar-te, 
a l'oli Cho has de pintar. 

l ai sc'n volen convèncer, 
.rrivint-s'hi alluna nit, 
puix passaran un bon rato 
baratet i divertit. 

D ~;l~!~~~IE~;dtll~i l~;~~~!~-~~ 
Meca de la barrila, és dels que ho 
porten millor. Ens referim al nom, 
no pensin malament. 

DES de fa uns quantl d!ea, el "Ro_ oc~~a~i6,·I::;::p~¡.~ ~'~hl~~:, dr~f~~:: 
yal-Concert", que ha-VIa plclat el ment, noicl maques i complaents i 

ram, torna a rutUar, amb ¡ran •• - amb una ànima blanca com ell lom
tisfacció dels corridOll, El "Royal", nil d'un usurer, un necre que Iem-
en efecte, és un d'aquelil llocs que bla fet amb molin i moviment con

A L Moulin Rouie" hem vist a la s'haurien de declarar monument na- tinuu (aquest no sabem li també la 

caiaD~o:!~~r~~~,laqueb:~~¿r: f~~: ~o~:: ~r~~d~:~~~r~o:l ~C~le~io" d!i ~:d~ltd~a'xrcc;~e:~,~~~t~~, ~uf~n~~~ 
expre .. a per a t?rnar tarumba a Jïn- ~rte Mayor de la. S~a", pcrqu~ ~ Entre tot ~I bé de Déu que (orma 
feli~ que cailul per aquellu 1I0t- I home que is barnlalre de per ,li, I 1'c1enc artfltlC, aquelt modelt escu
rCI. Ara hi han unl clownl que fan li agraden Ics donel maquel, h v~ dellaire està que es mor per la mo
parbdies mUlicall i no lé perquè es com una seda per aquellel llotges I nf .. ima Ney, tan artista com lim-
diuen ell Noé. Serà perqull en aque· per ao.uells res.ervats. .. . pàtica i ben plantada. 
Ua casa, que hauria ,d'estar lubven- Ara, a tot aixe}, .afcleutln que hi Per clla, servidor, a qui tot li a_ 
donada per )'Atraccl6 de Foruters, treballen la SoldeVila, la Mercel~et~ ¡rada fred menyl Ics dones, faria 
.han rebaixat el preu del xampany? erOlI, la Suty, la Consuelo RUIZ I qualaevol disbarat: els hi prometo 

Lo cert és que el bon corrido 
cita a n'allf s'hi ha. donat, 
i que s'arma cada jueria. 

,que lurtl mil enlluernat, 

s ~.~~c:~e:.~e.¡"~B:;:.O~;~~~·A~:~ 
de {er xec-x«, no l'ho pren¡uin a 
rnai, que no & cap COla lletja. E, 
una revista muntada pel (ran Serra
no, amb aquella Ictivitat i aquell 

per la salut d'un (onnatle d'Holan-------- d .... 
N ...... ~ .. 
•• __ tI r. 

"'--..- ..... 
1 1'-1.-.- ". 
H._ I . ... ' ... ..... 

l perdonin li utilitzo 
aquesta comparació, 
que tractant-ac d'un. dona, 
cm Iem bla que és la millor, 

.-w-Iu. - ... ;;;;~;~;;;;;;;ïi 
[!I!~Ii.J!l!=~1 ~::~= ~ I.,!·) =0[1·) .. 
'--"-~~'-' UPALTItIt., • L da fu e r z a -' 
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;!!/~~~~ 1 MAIS?!1RD~J\BLE \ Monl (~'!u!~Ublde 
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SARNA CABW ~=~ S ARN A 
om _...,.¡ .. aom oi .. i.. (RON-Y" A) 

Sin baño, ain peligro y ri· 
pidamenle, I. cura el 

ANTISARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch, 49. Parlamento, 1 7 

siD el Dop, c:omprea I. 
LOTION LADIL 

.... la trobaoeu .... 
DOS PESSETES, al 

el cura en deu minuti amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'AAlt, 86 
¡ ceubu d'apecífic:t 

y Farlnacia. Carr., di 11111, . d ' ~ I B. r e e I o n a """""-----PROU SI FILIS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELI., PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENCIA. EYACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, aón tndadea al 

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

El. que vilqWn apartata, poden elcriure amb de. 
tall. a: "Director de l'Inltitut Mèdic Policlínic. 
Alt de Sant Pere, '>9, pral." i le'l. indicarà ¡ratuï. 
tament, baix .obre tancat i .enle cap indicaci6 ell· 
terior, el tractament enèrric indicat en cada ca. 

Con1ulteu·no. una volta I - Voealtres aereu ela noatrel propagadoral No perdeu el 
tempII Cada minut é. or per la vOltra _luti _ Veniu a l'In.titut, o elcriviu avui mateix --

·~~~'.·~"'.R ••• 22~""""""~" •• '''''&gewpe ..... 1~""""&~ 
S'ha publicat la formosa novel'la senti

mental 

RÓ.MULA 
que és l'obr(l mestra de la literatura dels 
tendres amors . 
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-Heu'. aeí-. joe de dMlft, que com .. oetè. po d .... ~~t, 110 fIlA C*p ...... cie joc:, pe
rò que e-.n molt en;O • ...d.. PM'MIIa. 
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