
¡\ny V 15 dntlms Núm 196 

A TUIE 

--lo no sóc com certes senyores (Jue s'atreveixen a pasMi.r-~ p«r ]11 platja 1I111b un :Jena1H 

,"-not. que con!JJtl/ 
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Diario .emanat Oamante y IUltradO, de .vi~ anuncio. y esquelas morf.UOf'Uu 
¡SALE HOY¡ 

N •• tro programa: Seriedad, economia, rapides ea 101 eoc:a.r&~ y • YÍm como te pued. 

Rufada se harA una c:asa 

lli el truc:o no le fraC: .. lla 
~ 

Fosta maR.na. cuanda yo I -Y, dl«ame uated - si. 
me marchaba a ver .1 el guió preR"untando el ate-
admini~tr:\dor me daba nei!lta -: ¿No podr' UI

pafilll, me encontr~ con 
un diatinluido ateneIsta 
que escribe folletines por 
entregat y .demf¡lI CI co
lecdoniBta de capieua! 

-Hol.. Rufuta - me 
dijo -, (Cómo dice que 
le val 

(Entre parfnh~.i., lS. 
beis cual e!l el ave que 
m" e.brea? ¡El .bejo
rrol) 

-Puea mire - hit/:' V' 

- E. :lOuello de que 
quicn d{u pau, afíol em
puja 

-I y, dl,.me uated I 
l Como es ¡'loalble que no 
haciendo nada, como ha
ce ulted. (lUC parece que 
tenIa cltablecido un Cant
pcon.to de mandra con 
Maró y el maestro Pahil
ta. fume ulted esOI pu
ral tan lar,ol y no le fal
te nunca dinero nan ir de 
leRora? 
-I Suerte Que tiene 

uno I - le eontelt~ yo -
"qu{ donde me ve. d un 
truco para ,anar .eil u 
oeho dural díario. lin 

m" trabajo Que ine de 
paleo cada maRana un 
par de horit .. 

(A prop6.ito: ¿En qu6 
ae diferencia uno que tie· 
ne aquella que .e alivia 
con dndalo al amo de un 
tenedCW' de IibrOI? 

I En que le mana I Di.i_ 
mulad, que hoy no eltoy 
de potra, ) 

ted explic.rme en qu~ 
eonsilte ese ne,ocio? 

' -¡Va lo creol ¡Con 
mucho gusto I Adem.h. el 
una cosa tan seneil1ll que 
eualquier autor de ope
reta. pongo por hombr: 
insignificante. aprenderfl 
en seguida. 

-Pues. euente. cuente. 
Antes de aeguir o. voy 

a decir olro chi~lecito: 

l Cuile. son lo~ m3fid ..... 
mil fielel a sus mujern? 
~ OI carteros. que liem
,re vln c<.n la ca t~. a 

-Ver' usted. Ouien di. 
ce lanarle leis u oeh? du, 
ral, dice economiZlI'101t, 
¿no es esta? 

-Clara que sí. 
-Pues bien: lentlndo 

este principio, usted .. Ie 
tempran:ito a la caUe v n 
mete por cual1.~l¡er calle 
de ta Reforma. Por am, 
abundan 101 per ral sue!· 
tal ..• Cage ulled uno, que 
no muerda ni .ea muy 
grande. y .e va usted con 
61 camino del Parque 
l Comprende? 

-Comprendido 
(Por li me descuidaba: 

el animal mh pesada no 
el e' c<)nferenciante, ".16 
el mocbuelo, I Nadie quie. 
re cargar con 61.) 

-Una vu ha llea:ado 
uated al Parque, se upe
ra a que pue el .c:,rret6n 
de 101 perrOI. Los lace· 

ral, cuando I .. ven el ani 
malito lin boul. l e la 
quitan Ulted. Iu deia ha· 
cer, y le va a buscar otro 
per ro. Y repite la opera
ci6n. Y .e Vil a bUlcar 
ot ro ... y lo milmo. Ah[ es· 
t'el ne,ocio. 

-¡Hombrel IPues ai 
que amilol INo veo e! ne· 
gocio por ninguna parte I 

-¡Porque IU fuerte de 
ulted no es la economia I 
Piense ulted que li fue
r' ulted al Ayuntamiento 
a lacar elOlI purol. le ha· 
rfan pagar por cada uno, 
con recomendaciones y 
favorel, dOli durol. DOI 

por tru, Idl dural Que le 
ahorra usted .. 

-¡Pere> li ... , no tengo 
ningún perrol 

-'-1 Mejor que mejorl 
¡Al petro. d6jelo utar. 
que le f .. tidiel 

Mi amilo no entendi6 
el negocio y le march6 
diciendo que le habla to
mada el pelo. Ahora quie
re dedicane a la manu
factllra de películas de 
producci6n nacional con 
cantaorel flamenCOI y 
banda de trompetat. 

RUFASTA 

economilta 

••• 
NOTAS 

OE SOCIEOAD 

La diltinruida cupletll_ 
ta TuIa Mi.t! ha entrada 
en el .quinto mel de IU 
embaruo. 

Deleamos a la renti! ar· 
tista toda luerte de pros· 
peridades en su nuevo el" 

tado. 
Pua puar las vacada

nes entr6 a cunlplir quin
cena en la Modelo nues' 
tro diatinguido amilo- Y 
,uscriptor Pepe Toria. 

Oesde haee unOI di .. 
le notan menOI robos de 
carteras y de reloje. 

(Oisimulen. pero el li
notipero, Que fu6 de ver
belll y est' un poca pedo 
ha barejado dos notidlt 
que no tienen nada que 
ver una con otra.) 

••• 
IMPORTANfI'E 

U na muchacha de Maa
rampinyo, duta conocer 

procedimiento para qui
tarse una mancha que te 
hizo un joven debajo de 
un opino de Vallvidrera 'I 
que no le conviene llevar 
encima ,por a/lunt01l de ra· 
milia. Escribir a la "Re· 
ta". núm. 33 -

ESPECTACLES 

TEATRE COMtC 
L'bit deli ~xita 

Tothom ba d'anar a 
veu.re 

LOVE-ME 
¡Qai6remel 

IEltima'ml 

¡Aime-moll 

El mJ110r espeC't.cl. ~. 
B.ree/oDa 



Barcelona, 50 de Juny de I n7 

Les revetlles j la tradició 

J A han passat les revetlles de Sant 10an i de 
Sant Pere. aquelles revetlles en les quals, com 

tn la famosa com~dia catalana podríem dir que 

Si us poguessiu figurar 
tot el xUte que es derrama ... 
sense comptar .... 

i no diem més perquè com que aquesta famosa 
:r~ no ha estat impresa. almenys que nosaltres 

Plguem, ens hem hagut de valdre per a copiar 
aqu,est fragment d'un manuscrit. l'autor del qual 
tenta tan mala lletra que amb prou feines l'hem 
~ttés. Inc.lú, al principi ens va semblar que en 

oc de xàfec parlava d'un producte natural que 
<:Ondensen a Suiça amb un resultat industrial 
esplèndid. 
co~6n. les nits del bUleit, les matinades de la 
e a I els despertara del penediment. La coca. 

c~c:1~~~tenca~ott:s U~ot~:'~~ l'la P;;~~:l1:e:elsa ~1~~ 

SURT ELS DUOO' 

paternal, i menys mal si aQuesta coca no resul
ta després un pa com unes hòsties. 

Tan arrelada elti la creença de què a les re
vetlles les noies acaben com el rosari de rAuro
ra. que dissabte passat, una aixerida mccanògra
fa, molt apreciada dels seus principals pcr la 
seva puntualitat. arriba al desnatx i. cridant a 
la seva companya de tasca, li digué: 

-Vina, noia! Aba'", que arribi ningú, mosse
ga! Fortl Ben fort! 

I li va oferir el seu cJatellet molsut i arranjat 
a la "gorçonne". 

L'altra xicota obel, senllc saber a què venia 
tot allò. No hi vegeu en aqucst acte. estimats 
llegidors. cap perversi6 lesbiana. 

-Però. per auè m'has fet fer això? - li pre
guntà tota estranyada. 

-Perquè una noia maca. jove i elegant com 
jo. no pot pas arribar al despatx, l'endemà de la 
revetlla, sense un xuclet I 

Aquesta xicota que tan bé respecta la tradi
ci6, és tot un símbol barceloni. Mereixeria, en 
premi, caure als braços d'un Rodolf Valentina 
del Poble Sec o en els nostrcs, dintre d'una 
cambra de dotze pessetes i mitja ... 

Els moderns costums 

L LEGEIXO en un periòdic americà i retallo : 
<lA Sant Francisco de Califòrnia es va ce

lebrar l'enllaç matrimonial de la senyoreta X 
amb el senyor Z. 

"La nit anterior, la núvia convid! les seves 
amigues a fer el comiat de soltera amb un ban-



• - LA l1JIE!> 

quet a l'hotel Clayton, que va acabar a lea sis 
del mati." 

La ¡acetilIa no afegeix si a aquesta "despe
dida de soltera" hi van assistir mascles, ni si 
l'hotel era "mcublé". Sens dubte, haurà arribat 
ja a Sant Franci.ca "Ton corps cst a toi", del 
gran Víctor Marguedtte i deu començar a do
nar els aeua fruiti, que tenen d'ésser uns fruits 
d'a1Il> més saborosos i agradables de rosegar ... 

Els examens 

JA el:O:.t:ndi~~~:,a ~:v~a~:ba~:~s !us~:n~~em:~~ 
aquest motiu. ens sembla del cas reproduir unel 
quantes anècdotes univeraitàries. 

Heu'. aci una de medicina: 
El professor: -Què és aborto? 
L'alumne; -Abarto... abarta. es la muerte 

del feto antes de la concepción ... 
Una altra de Dret: 
El professor: - Què ca estupro? 
L'alumne: -Estupro ... e.uPTo es algo así co

mo una malversación de fondos ... 
(Advertim que a n'aquest enginy6s futur ad

vocat, li varen donar notable. A dir la veritat, 
ben merescut se'l tenia.) 

L'hortolfl d~ Sant Boi 

CRITS ESGARRIFOSOS 

L
A senyora Camila, cada dia, cap aua a les 

nou del matí, sortia del balneari i se n'a
nava a beure un gotet d'aigua a una font 

dels voltants. 
Un dia, en ple bosc, li sortí un galifardeu tot 

esparracat i vul¡-ues no vulgues, li va fer una 
pila de coses llet ¡-u, 

Quan el malfactor es dona. per satisfet, va gui
llar i deixà a la senyora Camila tota cruixida 
da1llunt de l'herba. 

alguna cosar 
--Si: que quan algun senyOT sol a so-

paT, li digui que jo m'estic avorrint en aquest 
reseTvat. 

Per~, quina no leria la seva sorpresa en dil
posar-se a tornar a l'hotel, quan a quatre pas
ses, ajaçat dal'Tera d'unes verdisses, veié qut' 
hi ha,"La: el guardabosc que .. 'estava contetrl-
plant la blavor del cel. 

-Que fa gaire que 10U aquí, Gori? - li pre
gunU ]a lenyora Camila. 

-Ja ho crecl Més de dues hores I 
-I donc., com és que no m'haveu vingut a 

.ocórrer? Què no sentIeu els meus crits? 
-Es clar que els sentia, senyora Camila, pe

rò com que aquests crits els sento a cada mO
ment per aquelts recons, no n'he fet cas. 

-Però si jo cridava "lladre", "criminal", "ePl 
mates" ... I 

-Per això, per això i ja veu ra, a mi no m'a
grada destorbar, sap? .. , 

K. K. Tus 

LES NENES PRODIGI 

L
A Merceneta, que encara no ha arriba l 
ben bé als cinc anys, ha fet una entrema
liadura de les seves i la mainadera, li al

ça tel faldilletes i. pam, pam, pam, li dava una 
Burra que li deixa la panereta com un tomàtec. 
-Aix~ és perquè et recordis de la ma1ifet<l 

que has fet I Ho senti? Ja ho saps. perquè t'he 
pegat I 

La menudeta le la mira de cua d'ull, treu en~ 
fora ela leUI morrets deliciosos. clou els punys 
diminuts com due, Aoretes i diu amb veu con
centrada: 

-Ja ho crec, que I)c¡ .é! Perquè ets més graa 
que jol 

Dida Rotk 



fiNA RAO LOGICA 

E
L aenyor Palau ca paneja amunt i 

avall del pil amb geate. de ,tigre 
engabiat. E.t~ rabi6 •. No hi veu 

de cap ull. 
De sobte, en aeotir el timbre de la por

ta, es queda parat en sec:. 
-Si és el noi, que entri de seguida al 

nleu deapatJt - diu a la minyona que va 
.. obrir la porta. 

Efectivament: és el noi. 
-Vol. fer el favor de dir-me a quina 

hora hal anat a clasle avui? 
-A lea cinc; com sempre. 
-Mentida! A les .i. t'he vist sortir 

d'una casa ... d 'una casa ... de mala nota I 
Etl un mal fill! 

-Però papà ... 
-No repliqui., No nceuisl Ho he viat 

jo mateix I Jo mateix i amb ela meus 
ulla quan en sorties' 

-Perfectament, papà, però trobo que 
per haver-me viat lortir de ... d'aquella 
casa ... no n'hi ha per posar-ae aixll 

-Encara gosea a? .. 

LA nnr.s-5 

_Naturalment. papà, no m'hi havia 
paa d'c.tar tota la tarda I Bé havia d 'anar 
a clasle a una hora o altra perquè no 
.m'anoteslin falta I 

FJy Candor 

-Creu-me, jo a 'tu t'e,s4imo desinteressada
ment, però comprén que amb cent duros al mes 
no en tinc ni per mitge.ç. 

l.ES "COSES" DELS HOMES 

J A él ben veritat oue els homei tots tenim 
les nOltrel COles, -Quan menyl, jo, pUC re .. 
pondre-vos de qd les tinc. 

I el lenyor Peret, comerciant a l'en&l'68 de 
llentiel i altrea lIe&,uma, de mél a mEa de lel le
"el Cosel, era pOlleïdor de lea de la ac"a meca
... agrafa. que no eren paa delpreciables, podeu 
ben creure-ho. 
baCada diumenge. ja ae .. bia, a lea trea e. tro-

ven pell alt. del carrer de Muntaner i com 
QOS colominetl, a'entrecaven all aeuI esplail 
.atnGroloa. Eren unl amora aentimentall, molt 
-ntimentals, i ben juntetl, l'explicaven les ae
•. el penel i a'enaenyaven lel sevel COlel mE. (n
tunel. Oh, no CI tenien cap Iee ret I 
do La lenyora del lenyor Peret, eltava enterada 

e tot, pera com que ella tampoc perdia el 
tetQpl, feia veure que badava. 

I badava, badava tant com podia. podeu ben 
c.reure_bo! 

Un diumenge, va voler posar el leu marit a 
prova. Va voler saber li era mEa intereuanta 
ella o la mecanà,rafa, i deaprh de dinar, el va 
poaar de vint-i-un botó, Eltava elpatarrant. Ma
rejava 1011 de mirar-la, Les anquet pompOles, 
de matrona romana, ell piti u~rrima. de dida 
primerenca. movedilsol i tivants com duel bu
fetes davall del brua6 de seda crua, Eatava per 
menjar-sc-la, en una paraula. . 

-SUpOIO que avui m'acompanyarl.. v~rltat. 
Pere? _ li demanà, tot arreclant-ae la lligaca
ma davant d'ell. 

Al senyor Peret li va .emblar talment com ai 
li tireuin una galleda d'alCU_ al damunt. Pre
cisament aquella tarda. tenien fet un programa 
magnifico amb la mecanbcrafa . 

_Veur4 .... amb molt de CU.t ... perà, tot ju.
tament he citat al meu repreaentant d'Alacant 
per resoldre un contracte ... l, on volies anar? 

-A ca .. del teu amic Riudoma. Ha telefo
nat que en. eaperava a pendre et te - digué 
ella. acabant de l1i,ar el ll .. et deia pantalonl, 
amb tea faldi11et recol1idet fina a cintura. 



• - LA 1\lIE5 
Perb, lel exhibicions no hi valien. El aenyor 

Peret tenia el cap molt més lluny i res no li 
deien el. "treballs" de la aeva senyora. 

-Mira, e.m u.p molt de enu, perb hauràs 
d'excular-me. En Riudoms és un bon amic, i eU 
sab," fer-Ie úrrec ... 

La senyora no dilué rel més. E. mos.cgà el. 
llavi., un llampec d'odi fulgur4 en el. leUI ull. 
i lorti al carrer feta un braç de mar, 0, millor 
dit: feta um mar que bUlcava un braç ... 

Han tocat lea nou del vcspre. El scnyor Pe
ret i I. leva aenyora, assentata a taula. parlen 
del què han fet aquella tarda. Ell explica mil 
mentides. Ella. va abocant un a un mil detall •• 
totl ell. veritat. 

-Creu-me. Peret. una dona sola, i sobretot 
ai és &,uapa com jo, no hi pot anar, a ca .. d'en 
Riudoml' T6 unes cOlea I... 

-B6, dona, 61 la mateixa Eranquen que hi ha 
entre nosaltrel. Ell, en tu, hi veu una amiga. 
una bona ami¡a ... rea mh, pota eltar-ne segura. 

-Perb, li fini l'ha atrevit a propolar-me que 
f6 .. im ... ja em poti entendre, home I 

-Aixà no h cert I En Riudoml no él capaç 
de dir aixàl 

-De dir-ho i de fer-ho! 
-No ho crecl 
-C m s'entén que no ho creuI? A veure li 

encara relultarà que he ligut jo la que li he 
demanat Que m 'ho fel I 

-Ah. p~rà. hlent aixn ... 

El senyor Peret anava a clavar un cop de
puny damunt la taula. perà la aeva llenyora ¡np 

tervingué a tempI per evitar trencadia .. : 
-I aapl qu~ m'ha dit? Que no arribava a 

compendre com anavel darrera d'una noia tan 
lOS" com la teva mecanbarafa, quan ell pot .... 
segurar per experi~ncia pràpia, que jo valc molp 

tiaaim més que ella I Oh, té unes COles, en Riu
dom.!. .. 

El Hnyor Peret, en lloc. de clavar un c.op de
puny damunt la taula. el ficA lel mana a la but
xac.a i se'n va anar a dormir. 

Víctor Ripalda 

ELS PINTORS DE LA SENYORA 

DONY A Berta ja estava tipa de veure el. pin
tau a c .... .ev.. Feia da. me.o. que hi ha
vien entrat i no hi havia manera de treu

re/I .. 
Un dia. empipada. mentre el. pintonl e.taven 

donant ela cIanen toca a port. i cancell., va de-
cidir desfer .. ·n d'una vepdL 

-Miri - v. dir a l'ene.rept - vjncui amb 
mi al ... l'alcova que a lea vidrieres hi ha un pa
rell d'eeprrinsadea a la pintura, i em donarà una 
llepadeta al dav.nt i quatre cope de brotxa al 
darrera. i acabaJém d 'una ve¡adal... 

K.K.T.U 

-Com 4. que en Llui. ¡n'" un_ dir-te rlfs? renyIt! 
-SJ: em ". trobar amb r Albert en un mOmtnt d'.b$Oluta intlmit.t ... 
-El duvergollYlt I ' 



LA DOLÇA ANECDOTA 

ELS PROVERBIS 

N 1~;:'~l~:,a 1;~~~~~:' nJ;:!f~rud:a:u::/~::r!: 
com les bresques de mel, de m.irar inno

cent com els cabridets de llet, de caminar suau 
com el ventijol de matinada, de parlar harmo
ni6s j Iresc com la remor de Ics salzeredes j 

d'estimaT lent i lnesKot8ble com el brollar d'una 
font ombrlval., ultra fer feliç li LIuis XIII, era 
tan de mena enJogassada" tenia un cor tan pro
pici 8 Ja bondat, que, de mica en uUCJI, anava 
sembrant la felicitat li tots els mortals que I. 
rodejaven 

1 no us pen"u pas que fossin pocs, no, li tru
cu a les gf1MrOSf!S portes del seu cor! 

Però ena no tenia un no per ningú j les por
tes del seu casten, s'obrien de bat a bat per al 
vi.mmt que demanava estatge en el seu romiat
ge amor6s. 

I .• ixI, tm els seus ~anta anys, encara anava 
al jardí de la leUcitat, i, de roser en rour, ana
va collint i desBorant les ~s t,ndres Rars, tot 
just aponcellades. 

Es deia - males 1Jengiles que sempre hi han 
_ que mai, però mai, no havia vist apagada Ja 
seva sed d'amor. 

Un dia, però, totes les libres de la sensuaUtat 
vibraven en ella i els seus ulls, sempre inquiets, 
sempre escrutadors quedaren fits en la contem
plació d'un arroglmt cavaller: Cond~, el "gran" 
Cond~ 

Era e1J un home de muscles hercuUs, de mirar 
ombrejat, de rostre bru, de pel rissat i rebel com 
el dels sAtirs legendaris. 

EUa, tan minça, tan delicada , tan vincladissa, 
queda sospesa, emocionada, en veure'l plantat 
davant seu. com una enàtua, i senti com si la 
carn sc li esqueix~s sols de mirar-lo. 

-Què voleu, senyor? - li demanà mentre ell 
queia de genolls. 

-No ho sé, senyoral- respongué Condé amb 
brutalitat -. Aquf teniu Ja meva espasa:; ma
teu_~ si voleu, però que mori miTlmt-vos. 

-Sou bell i temptador com un roure, Cond~ 

LA TUIES- ¡ 

_ exc1anui ella _. Alceu-vos. L'eura, senyor, ell 
daleix per enroscar-se a la soca del roure. 

-1 v6s? ... 
-Tota jo em sento eura! Mirant-voS li v6s, 

evoco les fermes siluetes dels braus guerrers 
del segle XIl1. La rebeldia del vostre pèl, s~ 
nyor, em recorda aque1J proverbi tan esperança
dor, tan ple d'enceses sugerències: "Vir pi1o
sus, aut libid;nosis aut fortis". O dit més cla
rament: "Home pelut, lUlluri6s i brau." 

1 sense ~s paraules, començaren a cantar la 
dolça melodia de l'amor. ! 

Nin6n. tan suau. tan innocent, tan infantin •• 
en acabar una estrofa de la dolça canç6, en d~ 
manaVl' una altra. j UBI altra. i una altra. fins 
que Cond~. el "6ran" Condé, hagué acabat Ja 
veu. 

1 va ésser llavors que Nindn, mirant decepcio
nada l'heroi vençut, U djgu~ lentament, cruel
ment. simulant felogi per fer m~s feridora Ja 
paraula: 

--Oh. senyor, i qu~ brau deveu ésser en I. 
guerra!... 

L'HONOR DELS A VIS 

Es diu, no s'assegura. quI!' aquesta tamb~ ls 
de l'espiritual Amltta, dita Nin6n de Lenclós. 

Un dia. un cavaller que, com tots, es creia rd
nie en ésser el posseïdor d'aqueO cos de tana
gra, sorprengué un "usurpador" en plena orgl. 
amorosa amb la seva estim.da. 

--Sortiu d'acl immediatament! - crldi furl
bond fofès amant, slgnant la porta. 

I Nin6n, que ja començava a estar cançada de 
tots dos, ac/arl senziBamem, tot arranjant-se un 
ruB davant del miraO: 

-Els vostres ascendents. senyor, haurlen dit: 
"Sorti"m'" 

LAURA BRUNET 



OH, AQUELLS TEMPS 

D ONYA Esperança i donya Lucr~cia. a.
segudea en un rec6 del sal6, maten el 
temps trcient la peU • totea lea bones pells 

que han a •• i,tit a la t~mbola. 
--Que no sap qu~ diuen de la senyora T.1ta

vull? 
-Ai, no, acnyora. 
-Doncs ,'",c&,ura que cada dia. quan el leu 

marit le'n va al drcol. eUa obre la porta secreta 
del leu xalet al marqueset de Bellaomriu. 

-Vol dir, donya Esperança? 
-El que lent, donya Luc:r~cia I 
-A ca .. leva? 
-A cua leval 
-Oh, quina tempsl Quins costums! En la 

nostra joventut ai.e} no passava! 
-Qul havia de pa .. ar I I ara I La nOltra casa 

era sagrada I Si algun enredot ena feia ballar el 
cervellet. procuràvem cercar un niuet ben di.
eret, veritat? .. 

F/ofidor 

ESCENA DE PARADIS 

V OSALTRES ja labreu qu~ vol dir "cri
dar a la mamA", veritat? 

De deb6 no.bo .. beu? SI que eateu ~ 
vellata de termes amoroso., minyon. r 

Donc. bé, quan un diu: "Ahir vai&" .anar a 
pas.ei&" amb la earmeta cap a le. Planes, i VI 
cridar trel COpI a la ~ya maml", vol dir que 
sota el. pinl, etc., etc .... tres vegadea. 

I no UI cre,ueu pas que vingui d'avui aquelta 
manera d'anomenar lel cOles. Mireu, en tem¡M 
d'Adam i Eva es conta que aquelt, una vegada 
s'hagué cru.pit la delitjada poma - el golll· 
fre I - la lerp, que l'eltava darrera l'arbre e.
perant la propina, li pregunti bo i fent-li l'ullet: 
-Qu~, com ha anat aiab, nano? 
-Paé I Aïai, aial... E. molt tonta per ao Eva. 

Figura't que no ha cridat a sa mare ni una IOla 
verada ... 

LA PRIMERA NIT 

AQUEST conte, per anar b6, l'hauria d'ha
ver elCrit la nOltra inefable Laureta, pe
ra com que te m'ha acudit a mi, ja em 

perdonaran ai no hi aé donar aquella .. 1 .. , aque-
lla .. Iabror que eUa .. p poaar en le ... ves ur-
racioni. 

Hi farem el que bonament .. brem. 
Aiab eren dOI nuvi. que acabaven de pronun-

ciar el tan desitjat "Per fi 10111" , 
Ell I eUa començaven a deepuUar-Ie i com El 



atural en aquest. moment&, de tant en tant, se 
atntien sospin, riaDete. apapdes, col'TCCliues 
auaus. etc., etc. 

De IObte. la veueta d'eUa. mil apagada per 
la lluita. murmud enue denta: 

-No ... no. .... tip" quier. .. no fadi el nen ... 
IlO facia el lleIl-

I la 1IWDl. que dormia a l'babitaci6 del c0.

tat i oue es dall. per un hereuet. piú disc:n:u
ment a l'e .... i uonle1li plena de bon zel: 

-Noia. noial 
--Qua vol •• mamll 
--Que no .Iaul. tonta i creeuil a en Manel. 

que ell ja NO el CI'! •• 1 fa. 
Ojd. Rorb 

ELS A NONIMS 

L 'ANONIa. bo deia ben clar: "La Nva se
nyon l'enpny. cada tarda. Si no bo vol 
creure. no ha de Ior m6t que "Iuir el aeu 

auto qUlln .urt a PI.H1,. i se'n podd conrineer 
plenament." 

I aqueU anbnJrn, delut traidorament damunt 
la tauli del .cu dUIMtx, havia _tat fet pel' UBI 
persona de ea ... No podia .... 1' altra que el xó
fer o la criada. Pe~, com que l'hanen escrit 
amb 11 .... pMpla lMqulna. no IU baria lllan~ 
l'I de deecobrir l'alltOr. 

A quarts de cinc. el senyor Trabal sortí del 
leU de.patx d ·.dvoeat, CI deapedl de la SCVli se
nyora i li pre,unrlí naturalment: 

-que no aurtl, avui. rateta 1 
-Sl, maco: m'arribar' amb el cotxe fina a 

Vallvidrera i acabari de lIe,lr "La Pompadour" 
de 11 Laura Brunet, que El Una obra que a tu 
et convindria molt codíur. 

-Ja I. Ue,idi. ja la lIe&fri ... Adiu, bufona. 
-Ad'u. reiet. 

1 llitja hora de.pR', la Hnyora Trabal, iodo
entment a".ruda a la leVi .coquetona limu
~na, enfilava el carrer de Muntaner i corria per 
la solitlri.. "'inpd.. de la BODIQOft, Ien .. 

eure cament de qu~ a un tret de fuaeD la te-
CUla un taxi ocupat pel HU marit. 

1:1. cotX" aftnçaftD .ilenciOlOL Dintre del 
Itrbaer. Ull .ri.tocrt.tJc conduccl6 interior el 
.~r t .. senyora feien mil -t:rem:anadurn 
«aquelles que la .. Ioelat I el .... 1-96 de la ...... 
\IOaot6. f ....... dol_ I ..... _ 

De tant en tant. dol tul de danen. .mia la 
~ del leftyor TnbaI i una aran .. ti,faccl6 

IllD:lnan ell HUI ulla. 
aeta .... ti,fet. Per ..... l'anbnim reaul .... 

~lIdlcna f.I_L NIncG no b .. 1a pujat .1 
.... I Ba fi. arribem fina • I·acabome.t ... dJ. 
Gooo~ po ..... 'han de trobor ea ua Doc 

'fe ~. 110: ea .rlber • un Doc voltat de pl.a -tia,.. L·.uto ....... 81 tul tamb6. No 

LA nJIES-

__ -. ___ .r-. -"'_"_._1 
balai .1.11'1 de la 1_1na. 81 ... fer I 10 lO
nyon. dina, ,..... .....tabM bopri-. 

El senyor Trabal "pen.. amb luia rani
bada del plant. Per6 aquest no arribl. llitja 
hora de.prEa, la senyora .. Ili de l'auto, bud 
un rec6 ombrl"ol i ea poú a De,ir. El .6fet no 
ea moruf del cotxe. 

-Que el veusl - U pre¡ua.1i ella aab un 
moviment del ... u. un. plena de picanUa. 

-SI: .ro be baiat del tul I .'.propo. 
-Qua fu. tul 
-Lle,eixo, 
-Sobretot. apanta el tlpu .. 
-No tlopls por. dOlll, ao tlnrul. porl 
Ala' tranacorreru' prop d'una hora. Desp .... 

l, senyora Tnbal •• ... stà. ..116 padoumeat 
din. l'auto I. a una velodtat 'f'erti,mou. re
preneu' el camJ de CUl. 10ft. 

-Veu, .- l'ID6aIm bourl fet el _ 01_1 
_ diu el x6,.,. -. Ara 0ItaJi ... COIdiat que 
... iI 

-Vole quo OIl _po ..... que doa 1 ..... llUO 
meul 811 .1 __ ç do1o _I 

Quan el ... ,.,r T_I orrIbI • -. erlell 
a la ........ yora: 

-MirI - 11 di.,., - .... 1 _1I1x. cIeopa_ 
• 10 er\acIe. 
-I .Id. por quil 
_Perqà " UDI xafantera I el p..a el tempa 

neri".t aabaImo 1._1 
I 10 ulada be'" de _ ua. plall que ba· 

.Ien trencat el .6fer I la Hft)'OI'L 

Inl.etlelo. 4e 10 "dal 
0_' A. Ra"",. 
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INGENUITAT 

L
A Carmeta i en Joanet, quatre i cinc anya 
respectivament. han entrat a jugar al jar
dI: de la torreta del costat de casa seva. 

-Escolteu, bufons - els hi diu la veina, que 
els troba entretinguts fent pilotets de sorra -, 
que ua agrada molt. venir a jugar al meu jardí? 

-No scnyora. no - respon tot decidit en 
Joanet. 

-No? Doncs per què hi veniu, macos? 
-Oh, a un lloc o altre havem d'anar! No veu 

que ara la mamà està parlant amb aquell scnyor 
que ve cada dissabte, i no vol que la destorbem I 

Merceneta 

LES DONES DE TOTHOM 

A
~UEST conte l'agara l'Amichatis o en Su
¡ranyes i en (an un drama o un cuplet. 
Nosaltres. més modestos, en farem un 

~11 mot. 
L'escena passa en una d'aquelles habitacions 

estrctes i practicament moblades. on s'hi acos
tuma a cstar mitja horeta. 

Ell és un home ¡-ras, de naa envermellit i mol· 
sut, de panxa voluminosa i de pell abrillantada 
per la luor. Sembla talment una salsitxa. 

Ella és primeta, rossa, vincladissa, espiritual... 
Mentre ell es va fent el nus de la corbata en· 

tre elbufeis i gestos ¡rotescs, ella està assegu· 
da al llit, amb la mirada perduda a l'infinit, com 
si no fos d'aquest món. 
-Qu~ tens, menuda? - li pregunta ell, en 

sorprendre·la en aquell ensimismament. 
Ella deixa anar un sospi.r mis profund que si 

el treiés d'un pou i es limita a respondre: 
-Quina llàstima. nano, que tu no haguessis 

estat el primer. 
Ell s'estarrufa com un indiot en oir l'ezc1ama· 

ci6 de la fi¡ulina. 
-1 això, per què, bufona? pregunta ple d'or· 

gull donjoanesc. 
-Perquè no hi hauria tornat mai mh! - fa 

ella. dixant anar un altre sospir. 
Von Bent 

DESESPERA CIO l PENEDIMENT 

N o tingueu por, que no copiarem aquí l'es· 
gnrrifosa poesia de l'immortal Espronce· 
da. Ens limitarem a ésser fidels cronistea 

d'una hiatorieta picant, i rea més. 
Ella es deia Agnès, i era tan de mena enjo-

-Ja és ben veritat que l'absència augmenta 
l'amor: des de que en Bernat és lora, cada dili 
m'agrada més en Ramon! 

gassada, que no tenia un no per ningú. 1 pode!.1 
estar segurs que no ho feia pas amb gens de 
mala intendÓ. Qüesti6 de temperaments, eorn
preneu? 

Aquest dia, l'Albert, el pintor, la va convidar 
a veure el seu taller. Ella va acceptar, i, natU
ralment, va passar ço que passa sempre que ~n.a 
casadeta jove i enjogassada de mena, va a VIS': 

tar el taller d'un pintor c~lebre i també jove I 

també enjogaasat. 
Però. encara no feia dos minuts que havi~n 

donat per acabata els leus inefables j repetitS 
jocl d'amor, que l'Agnès es va posar a plorar 
com una Magdalena. 
-Qu~ tens. què et passa? _ preguntà ell tot 

estranyat. 
-Res. no en faci. cas; coses meves. 
-Però, per qu~ plorea? 
-Et sembla que no hi ha motiu? Tu creus 

que estii hi, que una dona decent com jo, en
ganyi el seu marit d'aquesta manera? 

Vanda Rhot8 



ALERTA, MINYONS I a..1uell moment arriba amb la aenyora d'en Rostoll. 
- Saps què em dei. en Rostoll? - diu en Ber

Ea .qUtst. Secci6 hi public.rem tots els CONTES t ran. la aev. dona tot anant cap • l'hotel. 
que se'ns enVlin propis d'lss(" cont.ts • les vellu -Què et deia 
.. crO!l('!I de quinu .nY!I per .munt i que siguin dig- --Que aquelt xLmple d'en Lluí, es podi. alabar 

ties d'luer coneguts pels b.rri/.ires I/egidof!l de LA d'~V:;x~o;::u;irti,t :~:;1 ~~n:~~el de l'hotel. 

TUIES, D',que!lts contes, en pUl1u.rem un cad, -BL. ja veur1 .... Ell ha fet una excepci6 .. , Ha 
lJúmero, .mb la re.pectable quantitat de "deu pe- dit totes menya una No raltava méal 
le .. •• cobrables en la 1I0~tta Administraci6 o per -Men)'1l una? - ra tota intri.ad. la .enyora 
lir post" ab que visquin {or. de BITCe/oD'. Aler- Bertran - 1 qui diable deu éuer aqueata virtut? .• 

F/orido, 

COSTUMS MODERNS 

EL CONOUERIDOR 

L A Minette - es diu Balbina, però ella es ra 
dir MineHe - està d'un humor terrible. 

E L aenyor Bertran i el .enyor ROltoll, estan a -Vols fer el favor de dir-me d'una verada el 
la terrusa del balneari, prentnt l'aperitiu, què tena? _ li preeunt, per centhairna vegada la 

mentre lluu e&posel han anat. la font a veure un sev. ami,ueta Cuidar. que quan la van batejar ho 
VOl d'al,ua freKa I re,alada. van fer amb el nom de Mareuerida. 

Parlen de ne,ocia, del tempa, de la darrC1'a falai_ -Què vols que tincui? Que aquell beneit de 
ficaci6 de bitlleta de banc, i aixl van matant el J'Al'maM m'ha demanat als meUa papAlI 
temp.. -I bé, no t' •• rad. molt l'ArmaM? 

All voltant. de l'hora de dinar, passa pel seu --4H, f,s un xicot molt a¡r.dahlej balla admirable· 
davlnl, en Lluls, el dandy del balneari i els &aluda ment. abraça d'una maner. delicioaa, .ap fer una 
amb un somrís amable, efu.iu, cordial... petons de pel. HeuIa que duren un quart, perÒ ,. 

- Vet'aqu( un :Ilicot de sort! - u:clam. en Ral' -I doncs. de qu~ et quei:llesl 
toU contemplant en Lluís que va repartint somriu- -Què vol. que et diCUi; f,s molt empipador ca· 
ru • dreta i eaquerrL sar-te amb un home que l'e.times i que sapa que 

-Per què ho diu .enyor Rostoll? al cap de vuit dies aerà cornut! 
-Perquè e. d6na com a .e¡ur que totes lel be- Sara Trusta 

lles e. tiuej.nte • ..• e. mostren molt amables .mb ell I 
-Eh. què diu? - crida en Berlran amb cara de 

molt poa amic. - Totea? EslA ae¡ur del què aca· EXAMEN PREVI 
ha de dir? 

-Ja veurl. lote .... totcs .. Ben W totes, no; n'hi 
ha una que ni l'ha poeud~ haver, ni aconseeuirl E N el .alonet d. e direcci6 d'un popular teatre 
mai fer-la .eva! del Paral.lel. la Mercenela acaba de pa.sar 

-Ah I Ja deia JOI _ exclama en Bertran, .atia- per l'u:amen d'af'ILtud ~er • entrar. formar part 
fel i .nant a rebre amorós la seva esposa que en de lea lenyoretes de conjunt, 

L 



-Per mi. queda acc:eptacIIa - li dht .1 director 
- Ara pUli • lICIminillt:racl6 I faci tRet" .ab el 
repreaent&Dt de l'empreM. 

-A.isJ. 110 .. I la pe" de qà em poU. el. pP

talo., veritat' - p ... pata amb • major aatlU.U
tat del m6n la Mere.neta. 

L, A. Pa_ IOr 

LES PREVISORES 

L A "arinet., aeabad.eta d • .,atir ... preAllta 
a la seva nwnl, JtMA sem:iIIameIlt formida

bl.. Jtla MV; quiDM anys. IÓn qllinae temptaclon. 
ala Joel de l'amor, 

---Qu' et l.mbJa. maml, el ve.tit DOu1 - U pre
Cuat&, ,ronxal\t __ • pa •• et. petit. I eadenciOlo, 
da.,..t d·eUa. 

-Molt W. molt boaic, mol .. ic. perb la faldilla 
em Hlllbla __ curta, A cada paa. ae't veu. la lli· 
.. cama. ¡ utic .... r. que .i t'ajaps per coUlr al
paa cosa, fias M't .,evaa ela paa.WODl. 
-I ara, 1IIIaIIIl. DO tlapú. pal porl Que et pen ... 

qu. DO 86 fer b6 la coa-. Jo' 
-Rt dic que al, doaa, Jt.tic c.rta que se't veu

ranI... 
-No .i¡1at. puada. mamll Com "01. que se'm 

ncïn .• i DO ea porto l 

HISTORIA DE LLADR1lS 

RES mh e.pavillat que ua lladre. Tote. te I. 
peuea, Ab •• i .n Uoe d'.poder.r-se vlolata

ment de I .. eo.e. pose •• in bati,al E. farien milio
nari. en quatre diea. com quui tota .1. botiper.1 

Mlr .... aqueat dia. en c ..... la tarda. dOI borde
"810' ea dedlu.,.n • robar Ior. de I. torr.t .. de 
1& Boll&llO'I&, per ...,..1 ••• nMr. dnprú • 1 .. lo
rI.t •• del. CODCIC'tL 

Perb al b6 d. la f.ina. ela IOrprenp6 QD. plrdla 
arbA, amb la pitrera plena d. lon for.,.fuimea. 
~. feo. DOI .. aqtdP - ,..epatl el ... rda. que 

encara DO ..w. que hi ha.,iea u.sr .. de lo~ 
Un deia bord ........ qaedl II1II1, per6 l'altre. 

DO tall 110" •• , l''epUcl tr'aIpII:aaaeat: 
-No fem up mal. IeQ70r ... da; " qae • D'._ 

qaf hi .,Iu lIDI mJ1l70ncta q .. ú la xicota d'aqaeat, 
I com 4,1N dem¡ .. el ... IMIt, .,oUan earamar-li 1l1li 

xiclarelaa. 
-Ball W. veic que I0Il bo .. mcot .. Per6 .!ab • 

.. ...,. pel ...pre. qaaa. DO YOI Yeci DJq6. No 
'Mi .. 4ue .la HD70 ..... i .. ·n doaen compte, faru 
JIncar tot .. I .. Son' 

-V .... Ja- t'ho dela Jo. beII.ltl - rapoapll· ... 
,....lL .. t lladret -. Bl 'Ift1OI' ..... M r.6. Apa, 

......... epJ ... tot .. aq ... t .. 80n i ho deiureal 
pel., .... el 

No .,olran pal .-ber 1& pitrerada que ea .,.rea 
eoUir, mentre e1luarda .. ,. mira.,. tot satbf.U 

GuiO ... 4. Pn ... 

MOBLANT EL PIS 

L
A DeM , la munI.. bla .ortit de compr .. , Fal

ta tult toll UD m .. pel casori i cal anar mon
taDt el lliDet. 

-Mir. _ cUu la maml - entrem en aqu .. t. bo
tila, que nie que .11 mobles estm ... rut. a bon ...... 

Púmer trien ua rebedor. 8auin, perb de boa ,\llt; 
\ln parai¡iier, qUatre banquete .. do. testoa de falanç. 

Despr&, el meaJador: bufet. trilmmt, .11 cadi. 
res, taula. .. 
-I &eluest dormitorU Qd el. bi .embla. aq" .. t 

dormitori P - diu .1 mobllata. 
-Molt bonic I - f. 1& .... tota iDllOcenta -. 

Perb Jo el .,oldria de roure ... da. 
-De roure macl,' - P ...... ta la DWDl tota es-

tranyada --. I per qa¡. d. roure macls1 
-Oh. .• 6. qlle en Llufs, .. P ... E. molt Deni6s ... 

si .i. el dormitori. el nU de roure macl .. que .ical 
b.n fortl 
~erb. per q_ tanta fortale .. l - inai.tei .. la ....... 
--Quan Jo ho dic. HIl7&l que em colIY61 lIira, 

&01. et did que ahir ...... tata. ylroem trencar " .. 
cadire .... 

ES IGUALI .. , 

U NA moadaaa .. r.YOIc:a mandrOlUDeot, COllI 
,... .. rpet: .. per damaDt del Dit. 

POl'ta damuat .lmat.i • .,esth qoe portava la Ve· 
ritat ea IOrtir dal poll. 

D. .opt.. u. copets dbcreta doaata a la porta 
la dM¡M:rtnl d.l .... eIIIOIl7IIIMDt: 

-Jtta tu, LlulaP - prepata &Ibb la .,e. clllcla I 
tremolosa. 

-No. .. DO, MD)'Ota." 

-Bada., ••• cIoDc: ....... U 

M OM.NT SOUM •• 



LES PLOMES DE REIAL PAO 

V
OSALTRES ja el deveu saber, aquell 
conte del ruc adornat de plomes de pa6 
reial Bé, si no el sabeu, no hi perdreu 

rel, pcr aixb. No val pas la pena, cregueu. 
Es més interessant el que VOli vaig a contar. 
Figureu·vol que el aenyor Duran, de la raó 

social "Duran, Bertran i Companyia", demés de 
fabricant de paraigUn. éa soci de l'Artl.tic. 

No és que la pintura ni rcscu1tura li diguin 
res de nou, lea qUe de tant en tant li diuen al
guna cosa i el tiren vint anys endarrera de la 
lleva vida metòdica i comercial, .6n Ics models 
que posen en comú pcr els futurs genia de ICI 
nostres belles arts. 

Aquest dia, el unyor Duran va filar una me
nudeta d'aqucstea que semblen fetcs de goma, 
per lo vincIadisacI. que lortia de posar de la sa
la de l'Ardstic. 

El cap li va donar tres volte. i una altra cou 
se li va convertir en un picaportes elèctric, que 
no feia rnh que pegar cops. 

"Aquesta é. la meva ''', e. digué l'home, i .en
.e encomanar-.e a DEu ni al diable, la va abor
dar. 

-Perdoni, .enyoreta - li di&ué cerimoniós 
- que tindria inconvenient en posar per mi, 
demà. 

-Amb molt de CUit, senyor. A quina hora i 
on vol que ens trobem? 

-Al meu taller, a les onze del matí. 
-On té el taller, vostè? 
-Jaume Giralt, 72, golfes. 
La xicota le'l va mirar de dalt a baix i adver

li al senyor Duran: 
-Ja sap que cobro cinc durol per hora? 
-Aixà és indiferent, si vostè sap quins són 

els seus deurel de perfecte model. 
L'endemà, a le. onze en punt, la model en

trava en el taller del senyor Duran i a les onze 
i cinc ja no sabia on havia deiz.at la camisa. 

-Són teves, totes aquestes teles? - li pre
lUnt' la xicota, eltirada displicent damunt d'un 
recó de coixins de mil formes i colors. 

-Sí, però lón le. dolente •. Le. bones les vai&, 
Vendre ahir a un marxand de Nordamuica. 

Et senyor Duran anava fent. Ella, deixava fer 
i no s'hi encaparrava. 

Però com que el senyor Duran no havia vi.
CUt en va cinquanta anyl, a lel dues encara no 
havia lograt la més petita vict"aria en els com
bati de l'amor. 

-Però, qu~ et p .... ? - li di¡ué eUa, bon xic 
avorrida. 

-No ho sé, noia: dec eltar nervi6s t 
-Sap. què podries fer? Deixar-ho per un al-

tre dia, i quan demanil a en Santpere que et 
deixi el leU taller per 1" te"" coses, demana-

LA 1\IIES - I J 

. . 
-No es preocupi: són tot ,ulls!" 

li també un xic de la leva ... ja m'enten., veri
tat? Oh, h un gran xicot, en Santpere I Figu
ra't que abans d'ahir, aqui mateix ... E. insacia
ble, creu, é. inlaciable I ... 

El pobre &enyor Duran entre¡l vint naps a 
la simpàtica model i renunci' a fer-sc pa .... r 
mai ~. per artilta. El seu pinzell no c.tava ja 
per aquestCli cOle •. 

K. A. Il. Sutta 

Er t I 
&.Ip,od""te"""", 

O ...,. 'pe,. comba ... e/i-
7 caçrnent Ja 1MPO

TENCIA j Ja NEURASTENIA per cròni· 
!Iu. i rebels que IÍlan a tot altre tractament 
v ••• l'sqrbs I d.taU: Alt d. S.", Pn., SO 
,.,.¡da id D.cfor 'W. DUTRZ •. Bucfio'" 
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A L D!~i'~~'~~~ ~~a~e:~:~!i~~e B;I!~ ma~::~fsfeesit~~n:; :;'i~tee~x e\~c~a~~ 
tiva" ea diu ai .erà precís eixamplar nis, que ran una drie d'equilibri. 
el local, per,qu~ la rent fa qua per d'allò mh divertit., 
entrar dintre el popular music-hali 
del Paral-lel 

Aquesta a¡tomeració, encara que 
la calor apreti, no t~ ru de particu
lar, puix la Dorita h aixl com .i 
dllu~lI¡m la quintaessència del nan
dulandi!>me ¡ .asta un remenar d'an

Això de fer equilibri. 
és de molta actualitat, 
perqu~ se n'han de fer molt. 
per poder anar tirant, 

brellin calen, hi an¡dem a fer-hi 
amb ella una miqueta de {oier. 

E.tà molt ben proveïda 
de darrera i de davant, 
és una "olivia" rellena 
molt ben rellena de carn, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

L Ad~:~:~a e~~~~~~ :~u~~::~l:~ 
ri6., ea dedica ara al Xar1eaton i 
el punteja cada nit amb salero i mol
ta ¡ràcia al Pompeia. 

Com que la dona és molt caia 
t~ rorces admiradors 
que, quan la veuen que balla, 
en pallen de tota colors, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

qutl capaç de marejar inc1ú. el .eu EL CONSEJERO DEL 
vet monsieur Charles Nicolàa. 

AMOR AL Poliorama fan una comèdia que 
du per titol "Yo he vi.to a un 

noD:n x~~~~~~ C~reac::~~~. LA~TRA nit vàre.~ .~a~ a la "Gla- hO~!rcerere~a~~e tinpi un gran bit, 

!e'~ trc:~::t~: ::U~II:~~amins. tan~lf::S:ueet~~~fe~c ~~~e~~t!. ~~~~ pUllt l'allumpte no té res de nou. 
Ça escoUidet. Com que la consuma- Perqu~ co.rn dei. la Lo)a. 
d6 corrent nom~1 val que .i. ra- del carrer de l'Hospital, 
Jets i Ica x.icotca no demostren tenir .6n a dotzenes els homei 
¡aire aet ni ¡aire ,ana, l'hi pot anar, que avui dia fan el salt. 

EL CONSEJERO DEL AMOR encara que només a¡&'Ui per veure a 
lea senyoretes bosejadore. que l'cn-
:~~y~~ d:~:nq~d~er~~~e un t6 por EL CONSEJERO DEL AMOR 

L'~;~à~e:r~~'arq~e I,~~~~m.ec:~~;~ 
per aquell anunci de lea "corrien tel 
de hielo natural a la viata del públi
co", La cou en. va xocar, però aviat 
vàrem perdre les nostre. ¡¡_Iusiona, 

Jo que sóc bastant .ensible 
puix és et meu natural, 
em penso transformar en reni 
perquè no el facin mal. 

que era l'únic que en. quedava. El. EL CONSEJERO DEL AMOR 
corrent. de ,el e. fonen molt de 
presaa, perquè amb el b~ de Dh de 

::C~I .:~:id~r,h~u~erhaq~:l1~o c~:~ H ~!'!t v~~ t~~~:.II~a~~ ~l:\:~~ni 
f~eac que corre, h capac de no lor- bufona, a qui li diuen "Bella Olivia", 
tir amb {ebra E. molt .impatiqueta i, .i en. '0-

L AT~~~~e;~ ~t;;~p~~~i~a ~:~re::t;; 
~~alafac;i~:d!!. udn

e e~~~~':' ha eltat 

C Oli que M'u.i, per desgrAcia. 
tenen experimentat. 
tots el. pares de famflia 
amb :J:icotea per caur. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

Hi -ha cada noia a la ca .. 
que fa lortir fum del cap 
i altres co.e. em faria EL CONSEJERO DEL AMOR H ~a:;=e~çl:~ ~:st~:~~:~el~~;: 
que prefereiJ:o callar 

EL CONSEJERO DEL 

__________ es preparen a fer el peix. 

Ja en. fa falta veure cuixa 
per anar-noI diltreient 
i oblidar que hem de pa,ar 
la dispesa a fi de mel. 

L'A/arta Pobrrs 
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(VERDURA) 
i Porta de Santa Madrona, 6 

(VERDURA) 
Carrer de Barbara, 27 

• I A M A S C O T A - | MAISON MEUBLE Mont d'Or Meubiée 
(à$üdedi(adasohdlavenda r 

de gomes higièniques (telas m* 
Bors marques'Sense rivat* ' 

FHWBKES r \\S CON̂ HCEBB) [ 

%tlATfl-(ABRE5 50 CT-*QffM i 

Xí.5AnRflHóN,1-B/\RC!:L0fÍflÍ 

Gran comoditat — Saletes de bany — Telèfon privat 

Ventiladors elèctrics — Habitacions a 5 ptes. 

Reserva absoluta 

S A R N A 
(:Ftoisr Y A ) 

es cura en deu minuts amb 
S U L F U R E T O 

C A B A L L E R O 
Comte de l'Asalt, 86 

i centres d'específics 
B a r c e l o n a 

UNA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 
¿Quiere usted alcanzar éxito en todas sus empresas? 

rSsV'Z. El Catwámetro 
y ella le dirá el momento oportuno en que podrá ejercer influencia 
sobre sus semejantes y la ocasión más propicia para dominar el 

éxito en sus empresas. PreciO' 5 pCSClflS 
Pedido* a: J . SADXO, editor, Boa de San Pedro, o 

BARCELONA 

Prou angúnies! ! 
j -m.ap»=-«  

S í f i l i s - P u r g a c i o n s 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economía vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

L 
Alt de Saní Pere, 59 - pral. 1." 
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