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d -Mireu que .0 36c 'de distrtta: ara no rm NCOrdo ... :Ie diu el proJllJès q~ avui està 
"Ce torn. 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA N ........ 

Diario ~ Ramante ., tustrado, de amo.., .DUDCÏa. y eequelas mortuorïa. 
,SALE HOY' 

Rufada, el >nuy c:icatero 

.e >nete a peHculero. 
Vor a bacer la competen-

[cia 
• "Amichatil" r • MarY 
puea preparo una pe1icula 
de aqueU .. que ¡li, ya yal 
Nada de diatrito quinto 
GI de COltumbru tocalea 
GI eacenarioa en TarraSl 
.i de IrtílUI rellonalca. 
6eI"Vidor, caal Baldomero 
• Amfrica ••• rutllar 
,. aUi au ITan producci6n 
en Hollywood va a filmar. 
El un uunto tan ,un-

[dlolO 
,. adem". orilinal 
que UDa va impresionado 
produdr' un dineral. 
Elcuchad el arrumento 

;ode~:~e:~i:: ;::::!!n • 
que de t1 me den un 11'11-

[U6n. 

)' a toda su descendencla. 
Para cUo ac va a unOl 

(bolques 
y ac aH. el mur tlimado 
con clerto jefc pi el rola 
"El Bl1itre Nc¡:ro" Uama-

[de: , 
El colontl:C' ¡uerrcrn 
eOlI: a Ici, de IUS valien 

[tel 
dispueltoa • hacer et ln-

[dio 
'POr todo. IOl continentu 
Cuando .te de la cita 
Tom Attc traidonmcntc 
ac ve atac_l'o de pronto 
)' en un peliero ¡nminen-

(te. 
Pero 61, cn un tria Iu 

[venee 
lea arranca laa melena. 
y ac loa come dc.pub 
con olivi ta. petlen., 
Vue1ve al r8:1ch" victo-

-El rancho de los Gar- (riOIO 
[banzol" y aUí, Jim BeU, aterrado 

clt' .ito en ci Far Wut te cuenta Que unOI ladro-
y es IU dueRo Ull indlvi. [nca 

• (duo. Raquel ban _«nutra-
apdlidado Jim Bell. [do. 

l~~ ~r:::: ::mU:·u~h~~~ ;el=c~~!ob~:"':e::e~~~)' 
tr'. de 1& que Ta u(l Eu- :!~ :o::!~~r e! .~ :!~~~ 
~ciendo alelDJ)re el !~~ ~B k M t I h [lla. hol. uc aTa on a [~I1~i:C; 

Bate ae aam.. Buck Ma~ a un .etitario de.ierto 
[ton y am te cuenta a Raquel 

tr ella por nombre Ra- Rue Tom Atte l'a eati 
[que1- {muerto. 

Tom Atte, que ea un P(dele entoncea la mano 
[cow-bor mh ae la niep Raquel 

ma,. prrido ,. muy trem- diciendo que antel la 
(pado [muerte 

4Ue trabe.ja aDi buc que deço .. ne con El. 
(tlempo -¡Puls Kria mia a 1& 

.. la machaeh. ha Illado (fuer.al -
Y cuando la blanca luna e:lc1ama aqaet denlmado 
Humina 1& pradera l' a eonsamar ae prepara 
'l'om entra a .er a 1& chi- tan criminal atentado. 

[ca Tom A.tte acude r de le-
por 1& parte del darrara. [jo. 
'Ua Bad:: lIaraton que nota lo que .a a pa .. r 

[el .ecino ,. por nwcho que corra e. 
et tiemo ¡dilio prelencil [tarde 
,. jara matar a To- para ~ul& uI"l'. 

Una Idea ¡uminosa 
te crUIa entOlleu la men-

[to 
cogc et luo y lo diaplra 
velor:, raudo y dilircntc. 
Buck Manton queda co· 

[,Ido 
por la parte mAI Icnsible 
,. III la muchlcha elcapa 
a pelllro tan horrible, 
Con un beso apuionado 
la cinta le ba terminado 
Buck nU, en el hOlpital 
y IOl OtfOI le han c'lado. 

SI al~n capltaUlta 
que a ml me qulera .,-a

[dar 
aqut me tlene r li no 
a diaponer ,. • mandar. 

RUFASTA 

rival de GoMwyn, 

de Fox y de Trot 

EPIGRAMAS 

Ayer, con uno. amilol 
~atando en la RibA suda 
habl6bamol de ml prima 
que eat' muy deaarroUa-

[da. 
Y al decil' que a610 tiene 
Q.uinee a8.o., dljo Cle

[to 
londente :-Puea yo, eh!

¡ •• 
le echaba lo menOI .e!n

[te, 

• •• 
Probindole un IIPlltito 
dljo I una chlca Gabriel: 
-Si no levanta la plerna 
no ae lo podr! meter. 

••• 
CHISTES NUEVOS 

DE TRINCA 

lCuil es el cine que 
mia escueu? 

PUel, el .Ina_ .• p!lD\o. 

• •• 
l Ea. quE. le parece una 

oveJa a un almadn de 
al,006n? 

En que ... blla por aqul, 
bala por aU', 

l Cuat ea el 06cio ml. 
chulo? 

El de maquinista de 
imprenta. I Se pala todo 
el dIa marcandol 

••• 
l Y el m11 propio para 

IOl aficionadol a chlr• 
Ieltoncar? 

El de tenedor de librOl 
en fpoca de balanCo. 
¡ Siempre ha de utar 
punteando I eSeilor CO
rrector, un momento, qut 
ai bada, puede aalir un' 
COli fca.) 

••• 
¿En qu~ ae parcce ~ 

call de chicu mapat • 
la hora del trabajo • ulli
tienda de 101;1 y porct
lanal 

En que en una tlen'" 
de lou y porcclana hI! 
cacharro, y en una caJI 
de chical papal haY ca," 
Bueno, dejé.moalo correr, 
que habr!a del6rdepe' 
públicoa. 

TEA l'RE COMlC 
L'èxit dels biti 

Tothom ha d'ad! a 

LOVE-ME 
La més gran de leI 

revistes 

REVUE EN FOLIJlS 

El millor ~sp~ct.cJ. ~, 
B.rc~/oD. 



Ba1-celona, 14 de Juliol de 1927 

En Valentino II 

COM ja deuen vosth saber, l'Ange1 MarY fa 
una pel.Hcu1a de mal. costum. barcelonines. 

L'acci6 ea desenrotlla, naturalment. al distric. 
te cinqua. 

I les xicotes del carrer d'en Trenta, d'ençà. que 
'aben que lortiran a la pantalla senten tal ad
.tn!r¡ci6 per en Mars.\, <!ue fins troben que, ben 
tnlrat, ,'assembla un xic a en Rodolf Valentino. 

La baixa dels Jloguers 

F: S una C08a provada i demo3trada. Que els llo-
guen ,'abaixen, sensc C!ue això vulgui dir 

.qUe avui es trobin pisos econtmic8. Però en fi. 
avui, amb bitllets a la cartera. pots cItar a casa 
teva ço qUe passava fa alguns anys. 

Comença a establir-IC entre el. propietaris la 
~ompett:ncia, conseqüancia lògica de l'augment 

e 1 oferta i, la disminuci6 de la demanda. Com 
~,prova de ço que diem, aquí va la reproducci6 
" un cartell que hem llegit a li, porta d'una casa 

situada en un carrer del mai prou alabat distric
te ouint: 

"Abitaciones al kilo," 
Consti que el "Cordito" no hi tE res que veure. 

El cami de Buenos Aires 

EL f:lmós publicista francès Albert Londrea, 
acaba de publicar, aota el títol d'aquest epI

graf, un llibre sensacional sobre la tracta de 
blanques a l'Argentina. Això, no tindria res de 
particular si la cosa no hagués tincut una ines
perada trascenc:ència. Es tal l'onada de llot que 
llança l'autor de llibre sobre el Plata, que el Pre
sident de Ja República Argentina en persona, el 
doctor Alvear, ha ordenat que es prenguin les 
mide'l més enèrgiquea i severel per tal de repri
mir aquest trMie repugnant, 

Veus' aqui per on, un llibre d'escàndol, un lli
bre que les nostres Dames d'Estropajosa blas
marien, ha tingut conseqü~ncies radicals i d~ 
finitives en benefici de les bones costums. 

A propòsit d'això, recordem que fa algunl 
anya. un estimat company ena va mostrar l'ori
¡inal d'un llibre, ja llest a punt de compondre, 
que dula per títol: "De la "Bohamia" a cal Man
co, palSant pel Nova York Bar," El llibre no va 
trobar editor. Si es retroMs l'original. que no 
aabem on para, tal volta lel nostres autoritats 
el donarien compte de qua la tracta de blanquCl 
ea practica aquí amb tanta inten.itat i amb més 
repugnant refinament que els "maquereaux" 
que cerquen infelices pel boulevard de Ja Cha
pene per a embarcar· les cap al Nou M6n ... 



La .pd.ita .niedot. 

~ CltuUe lIen.dea. aqueU di¡ne rival de la -I. 
Laura Brun.t ea literatura Ca1a.at. eocial. I .. • 

poUtiu. havia reunit a l'entom de la sen taula .t. 
11M coUa d'amlca amb motiu d'un asit editorial 
lea. (A. França. aón ela auton. quan ela hi va b6 
el negoci. ela que donen un ban.quet ala amiel.) 
Es veritat. per ais~ que aqut un llibre produeis 
a l'autor, de cinc centes a mil peuetes, i tiro 
Darg, i a França d6na un mtnimum de tt"enta 
mil franc .... ) 

Acabaven de lenir una eaplnecs magnlfiCl, 
que deisaven a l'.lçlria de la literatura d'en. Cu~ 
larf ata famollOl Hpericoa de Annjuez". 

-I que .60 bona I - deia l'Ull. 
_E. del millor que be menjat I - afirmava 

1ID altre, 
-A mi m'acraden una enormitat I 
Ba CltuUe Men.dn DO deia res. A.gafà la pla· 

ta. en tneuf: tots ela que havien quedat i dieu' __ la borra: 

-A YOI~ li aif_dea molt... pcÑ no taD.t com 
a IDiI 

I .'Ia .. croapir amb tota la ¡mpudlcia. 
L'hortol. de Sant Boi 

TR';S BEN A VINGUTS 

L
'ESCENA paasa en ci tren del Nord, una 
matinada de diumenge. 
Trea fabricants que han vingut a Barce

lona. com cada dissabte. per afera del neloci, 
tomen cap a les seves llars re5pectives, més en
.opits que un bocoi acabat d'enUucar, 

Estan seriosos. rf,idL Semblen personea de 
respecte. Ninl6 no diria que totl trea van a la 
... ela, 

De sobte, un d'eUs pre¡unta, per dir alluna 
cou: 

-Quina hora deu 'uer, ara? 
Ela doa intenDlata ea miren com dos lluISOS 

i Ull d'eUa rtlapoil amb Iran fermetla: 
-Dijou.' 

_Djspensi. xnyoteta. petÒ el modigto diu ... 
vol cobrar de tote, maMt.S ... 

-De tot •• ' lo DOlIJ~8 pa60 cruaa. de JDMt«II 
"ai ¡(ba cr.pt, apHt Ñtlrl 

Llavora. el tercer .'alça amb el barret de ..... 
tell i diu tot convençut; 

Gri\c.ies per haver-me aviaat, senyorl: preci
sament ~s l'estaci6 en qu~ haig de baixar I 

I obre la porta i es llença a l'espai, mentre 
el tren corre com un esperitat. 

GuiOt!m Ge Prt!_ 

UNA SENYORA HONESTA 

L
A senyora Colomer Ea una casadeta d'.que-

lles que deixen guanyar la videta a to~ 
el8 joves atrevits Que fan el borinot al sed 

voltant. - ~ "'" 
Però, això ai, com que ella és una senyor. :;; 

nest., m3i no ha pennEs que cap jove CI pO 
alabar d'haver obtinaut d'ella ço que lea bOnet 
casadea deuen atorgar 6nicament ala .eU' -
rita. 

Una cosa" fer broma, i una altra cosa pota' 

fà~~C~t!~.~~~~s~eu marit aquest dia la .a a+
dar a l'ordre. 

-Mir •• noia _ li ..... dir ~ ja t'he trobat f1f1/IIr 



.ell .-egades per recona i passadissos Airtejant 
~b tes nostrea amistats. Fes el favor d'acabar 
d'una verada i de no entretenir-te amb aquestes 
tonterie. impr~piea d'una dona que s'estima. 

La .enyora Cotoma ae'l va escoltar amb ela 
u~a baixos i jurl que des d'aquell moment s'ha
.Ien acabat aquelles beneiteries que ella tolera
't'a aensc donar-bi cap importancia; 

Efectivament, aquella mateixa tarda a l'hora 
del te, l' AI~e.rt, un jove sportman mol~ elegant, 
.a anar a VIsitar la senyora Coloma. 

-No, Albert, aixe} li que no. - va cridar eUa 
deabordant de pudor. - S'han acabat els flirts 
i les brometes atrevides! El meu marit s'enfada 
molt, .ap? i avui li be promés no flirtejar més 
.amb ning6. 

-Perdoni, !enyora Coloma - digué excu
.aant.-se el jove 'portman - jo crec que el seu 
ata~lt té ra6, pnvant-Ia de flirtejar. Pere}, veu, 
.entat que de lo altre no n'hi ha parlat? 

-No, realment. no me n'ha dit una paraula. 
-Doncs podr(em començar per aquí L tots 

c.ontents . 
. De! d'aquell dia, la senyora Coloma, no va 

thrteJat mh amb ning6. 
Ja bavem dit que la opulenta casadeta era una 

acAyora honelta. 

L'OCELLET DE LA PASTORETA 

U N pastoret i una pastoreta. quan guarda
ven les cabretCl, veieren passar un ocellet. 

-Què deu hser aquest ocellet? - va pre
cuntar la pastoreta. 

-Oh. és una ali¡ueta I - va respondre el pas
toret -. I quan troba lel pastoretes totes sole
te. per Ics muntanyetes. se'ls hi menja les nine
te. dels ullets I 

-Ai, quina pauleta que em fa aquesta bestio
Jeta I I com ho puc fer perquè no sc'm menji 
el. ullets ai em troba soleta pcr la muntanyeta? 

-Tapar-te els ulleta amb la faldilleta quan ell 
fusi: "ca-flet I ca-V'et '" 

I l'endemà la pastoreta va scntir que l'aligue
ta feia: "ca-uet 1 ca-uet l'', tot i estant ben ama
gadeta. I ea va tapar els ulleta amb les faldille
tea. 

I el paltoret, que era un bergantet. va sortir 
del cau on estava amagadet i es va acostar a la 
pastoreta aenae fer gens de aorollet. 

I CI va sentir que la pastoreta deia, tapant-se 
el. ullets amb Ja faldilleta: 

-Pota ben burxar amb el bec, endiastrada ali
&ueta, que no lel baud.a pas, Jea mevea ninetes I 

rel pastoret _ ca-uet I ca-uet I - se'n .. a a-

LA TUIES-

-Es .. dirl que ja t'has ca~Slt de mi. 
_Naturalment: ets tan ezigema! 

nar moll contentet i la dolça pastoreta ·n. co.
servar les seves ninet ... 

l ja a'ha acabat la rondalleta. 
Jlerceoeta 

MANERES DE VEURE Ll!i!I COSES 

E
s veritat que en Vicens Bou tenia cinquan

ta anyl i que la Rafeleta només en tenia 
vint. Perà també és veritat que la Rafele

ta no tcnia un clau i que el senyor Bou tenia 
tanta milers de duroa com anya. 

Aid. donca, sembla que ]a cosa quedava baa
tant anivellada. 

Pere} la Rafeleta era una noia més testaruda 
que un "018fio" i deia que ella no es podia caur 
amb el senyor Bou. perqu~ no serien feliçoa, 

_No él cert, senyor Bou - li preguntA un 
dia tota timida, - que jo s6c un xic masaa jove. 
per voatè? 

El senyor Bou se la va quedar mirant ple d'el-
tranyeaa i exclamà. amb convicci6: 



I> - LA rulf.S 

-I ara I No nena, no, qu~ has d'ésser massa 
jove I Estàs molt, perb molt W I 

-Alesbores ja sE el qu! és el que passa. 
-I què b. què Es, maca? 
-Que vostè Ea massa veU per mi I 

K. K. Tuli. 

LES NOSTRES INNOCENTES 

LA Irene i la Montserrat en tornar de Ics 
vacances, parlen en un recó del jardi de 
l'internat i s'expliquen ela aeus secrets. 

... 

-Jo he tingut tres promesos - diu la :Mont
serrat, tota entusiaamada. 

-Donel jo nomh un - murmura la Irene 
cloent somniosa ela ICUI parpres ombrejats ¡ 
evocatius. 

-Un? 
-St, un estudiant. 
-Molt simpàtic? 
-Molt I 
-I atrevit? 
-Aizb, no: era molt discret j, sobretot, molt 

estudi6al 
-Cóm ho saps? 
-Perquè el sabia l'anatomia amb el cap del .. 

dita i cada dia m'explicava l'assignatura. 
Kub 

LA NOIA MALPENSADA 

L A Riteta, fa vuit dies que tE 
xicot. Un banau més sonso 
que un ¡aHpau, que amb el. 

vuit dies de relacions, encara no 
.'ba atrevit ni a tocar-li la ml a 
la seva ,entil promesa. 

I aixb que ella Es mEs viva que 
l'argentviu i més ardenta que el 

Iol d'agost. 
Aquest dia, en Pauet, que Ea el 

seu xicot, abanl d'anar-Ja a espe
.rar que lortis de "El Siglo", va 
comprar una capseta de bombon. 
per donar-li una sorpresa. 

Quan ja feia un ratet que cami
naven silenciosos, l'un al costat de 
l'altra, en Pauet li va dir tot ca
rinyós: 

-Saps, Riteta, avui et porto una 
e018 mél dolça I". 

-De deb6, dolent? 
-Si, veuràs, posa la mà. a n'. 

questa butxaca, que la trobaràa! 
EUa se'l va mirar de gairell i .. 

dir, com si ea .afoquEs molt: 
-No. no, no vull, que faries cOlll 

tota! 
-Què vols dir, com tots? 
-Que la portaries foradadat 

-SI aquest jo,,#: em dem.na reJacion:s. li diré 

qae b. d'és!Jer amb 1. condici6 de no aDIU I les 

PlaMs Ivui mateix, perqu~ desprls, de seguidil 

tles.pareixen y DO hi ha qui els trobi, 

En Pauet. el banau. no va tornar 
mai mEs a esperar la seva adorable 
xicoteta. 

En corren de ximples, per a
queatl mona de Dfu I... 

F. 1. K. M.I. 



LA TUIE5- 7 

HI HA GUSTOS PER TOT 

U
N noble arruinat, DO tin
gu~ mb remei per seguir 
el tren de vida a qu! el. 

lSeua tltO~1 lobligaven, que ca
aar-se amb la filla d'un nou ric 
més lletja que una ventada de 
març. 

L'home es resignà, agafà el. 
milions que li portava la seva ea-
poaa, i pogu~ seguir vivint en 
l'ambient que li corresponia. 

Un dia, però, el nostre noble 
tingut! una sorpresa que li deixà 
la san&, més blava del que ja la 
tenia. 

Sense perdre un moment ac 
n'anà a trobar l'usurpador deta 
seus dret. matrimonials i en 
veure'l encara qued.i més astorat 
que abans. 

Era un jove, elegant, simpà
tic i ric que no sabia pal el qu! 
el tenia. 

-Però, és vost!? pregunt.i el 
noble en el comble de l'estra
nyesa. 

Com ja podeu luposar, l'inte ... 
pel-lat no golà a dir ni una p. 
raula. 

-Sembla mentida! Voste:I ... 
Vost~ I .. · I senle tenir-hi cap 
obligaci61 ... Mereixia que el ma
tés aqueix mateix, per... per ... 
pel mal ¡ust que ha demostrat. 
beneit. 

-Noi, amb "quests 'Ve1cJes, no hi ha porr" que 
valgui! S'ha de dtJixar el trànzit lliure! 

T girant cua el va deixar plan
tat com un enl •. 

K . K . TruI 

l/N CONTE D'ESTIU 

SI bavem titulat "Conte d'estiu" aquesta nar
raci6, no ha eatat pas perqu~ d, sin6 per 

1 la frescura que el necesita per clavar-nos
~ entre cap i coll com acaba de fer un amic. 
t ~s parlava de qui sabia mb de nedar i de qui 
qChla tnE. rcsist!ncia a l'aigua de tots eta amics 

Ue estàvem panll:a en l'aire a la platja. 
d -Jo - digué un d'ells - una vegada vaig anar 
me Barcelona a Badalona, lenae delcansar ni un 

oment. \ 

Aill:ò no ~I rel, home - intervingu~ un altre 
_ jo, Bra fa dos anya, vaia: sortir de Barcelona 
un diumenge a lea sis del matI, i a les sia de la 
tarda arribava a Mallorca, tan trempat com si 
res. 

-Mireu que VOl atebeu d'unes tonteriell - di
gué un tercer -. Vosaltres sabeu on Es CAdül, 
veritat? Doncl jo he fet el viatge d'anar i tomar 
des de Barcelona, com ai em prenguEs una hor· 
..ta. 
-I tu, Rafel? - pre¡untàrem a un de ]a co

lla que ens escoltava com si sentia ploure --. 
Que no ets bon nedador, tu? 



8 - LA TUIES 

-No m'amoïneu, a mi, nois, no m'amoïneu que 
ara estic contemolant un M de Déu de cames 
que no hi ha més que mirar I 

-Doncs. tot aixe} que vosaltres llaveu dit -
començ.} en Canyame.res - no és res davant de 
ço que jo VOl vai, a contar. Figureu·vos que el 3 
de aetembre, en caure la tarda, aortia el fonnida· 
ble trau.tllntic "Infanta Isabel" de Buenos 
Aires. 

Així que el vaixell sigué a alta mar. un xicot 
¡p.e, .lgil. de musculatura atl~tica •• 'adreçà vers 
la coberta de popa, es tragué l'americana i el 
panu16, i. zasl, es capbuça d'un magnific plon· 
getln. 

El vaixell aeguí endavant. En arribar a Bar· 
cetona, tot cI passatee es va quedar astorat:: 
aqueU jove que .'havia capbuçat en sortir de 
Buenos Aires. e.tava esperant el vaixell assegut 
a una roC3 de l'escullera. i una espl~ndida tar· 
doral de a bord exclamava plena de satisfacci6: 
m'ba vençut. ba complert el que jo li be exigit i 
en arribar a terra no tindré més remei que és.er 
oeva 

Aquell brau nedador, el nom del qual tota ca· 
neixeu, havia fet la travessia de l'At1ll.ntic ne
dantl 

Ja podeu .uposar que en oir aquella bola tan 
groasa, tota en. vàrem mirar eamaperduh. pere} 
en Rafel, que era deIa que mai perdia la lIereni· 
tat sencarl molt aeti6. amb en Canyameres i li 
preguntl amb gran vehem~ncia: 

-Tu pots jurar que Ea cert aixe} que has dit? 
-Naturalment I 
-Tu ho veiere.? 
-Es clar, home, com que aquell jove .. , 
-Ai, abraça'm, Canyamere. - cridà en Rafel 

aenae dei:xar·lo acabar -, Gràcies a Déu que tro
bo un teatimoni tan aeri6a com tu, pergu~ aquell 
jove. lapigueu~bo d'una vegada, era jo, ningCt 
~s que jo que feia dall anys que anava darrera 
d'una tardoral inassequible, i aixi la vaig poder 
aconseguir I 

Entre nosaltres mai méa no es va parlar de 
proeses de nataci6. 

GuiD~m de Prt:ssa. 

-A mi, les dones vjcio$e~ em fan molt f!Jstic, Res d'opi ni coca1lJtJ, ni porqueries d'squ es• 
t.t8 ... Un bon pa,6s ls mis saludable ... 



.-' 

LA l'llES - • 

re.;;[¡~" he vingut. n"squest poble perquè estic molt decaiguda i vull veure si .. 'm r .. lça 

-Se li realç.rA ... se li re.l~ar.,]JO ho dubti pas, senyor., 
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-Si vostè- ~m diu que no, em 'Suicid.rd. 

-Què hi farem! No tinc mIs remei que evitar 
_na Haltra" desgrAcia! 

PRESENT DE NOCES 

E S casava un company de penya i tots ens 
di.p0lÀvem a fe.r·1i et nostre present. 

Per evitar repeticions ens consultàrem 
eada u el que li regalaria. 

-Jo - di¡uE un -, li regalarE un joc de te 
per .i, penone.· 

-Jo - afegl un altre -, una vaixella per dot· 
ze comenal •. 

-Doni jo, - alegi un tercer -, un servei de 
gclatl per dotze penone.. 
-y tu? - prc¡untaren a en Samuel Salom, 

que aemblava que no voJ,uh as.abentar~,c que 
el nOltre amic e. casava. 

En Samuel dubtA un moment, rumià una bella 
estona i per fi exclami triomfalment: 

-Jo, li regalarE un joc d'cscuradents per cent 
cinquanta penones! 

Van Hcitl 

W l DRAMA 

Actc primer 

A l'c:;taci6 de França. El senyor Cordons i 
la \fa senyora s'acomiaden. 

E ll. Fina diumenge I 
Ella. Ai, que trigarà a arribar aquest diu~ 

menge I 

Acte aegon 

En un moblat discret. 
Ell. (Ell no El el senyor Cordons). Sóc l'ho~ 

me mh feliç de la terra I 
E~la· (Ella h la senyora del senyor Cor

dona). Vuit diesi Fina diumen¡e I Visca la Ili~ 
bertatl 

Acte tercer 

Aquest acte es desenrotlla simultàniament 
amb el segon. A casa del senyor Cordons. Aqueat 
puja l'escala de puntetes, obra amb molta cura 
per no fer loroll i pensa: "Avui a( que els pes
col". DeaprEa d'haver pensat aixb, ea dirigeis: 
de puntetes cap a l'aleoba. El mt, cobert amb 
un pavelló de aeda blava, grinyola lleument. "Ja 
ela tinc " .. torna a pensar el senyor Cardona. Els 
grinyols del llit s'accentuen. Se aenten ademh 
una sospire fondol i ofegats. El aenyor Cordons 
empunya la pistola, l'acosta al llit, separa d'una 
revolada el paveUo i exclama apuntant la pia~ 
tola: 

Ell. Miserables I 
La "LuJó" i el "Fi fi", dos l'ossets la mar de 

bufons ae'l queden mirant sense entendre'! 
Se sent una veu femenina: 
Ella. rar., Cordons I Que no ha marI.t el 

tren? 
Ell. (Avergonyit, aenae saber qn~ dir i amb 

el revblver • la mà) SL. efectivament .. , perb en 
arribar a Badalona m'be donat compte de qua 
m'havia deixat et revbl.er i he tornat a cer~ 
car-lo. 

Epileg 

El senyor Cardona sc n'ha anat a passar .uit 
diu en un poble de mala mort per a justificar el 
seu deagraciat viatge. 

La aenyora del aenyor Cordons durant aquests 

~i~:~eJ~ ~~~~~:~,,~oltes, pere") moltes vegades: 

Vlcior Riplllda 



, 

~ALVoL TAN rl~t 
~DELBRAJER • 
". . 

ALJ!:RTA, MINYONSt EL DESCANS 

~IJ .Iquesta Secció 61 publicarem tou eIr CONTU 

.. ae .e'lI6 enyfin propis d'.uer coatns .I le. venti. O lUMEN GE a la tarda. Som a.di~tre d'u
nero.es de lluin." .ny. per .munt ; que si~uh! di,- na torre deli afores. Martt 1 muller d'. 1 b .,. 11 'd d LA s'han estat tot el dia regant les plantel, arre-
_. uer ,CODefU

U pe s .UI AIre. .e,. ors e glant el jardf, tenint cur~ dels c~ni1ls i le~ 
TUIZ$. D .quests oonttls, ea pnm,uem IlIJ c.d. gallinel. Deaprés, han dinat copiosament l 

número, amb 1. nspttCfdJe qU.lm;t.t de "du pe- ella, que és una adorable femella d'una vint-i 
JtI~, cobrables t'I) I. aonu Adm;,ustud6 o per cinc any', se'n va a jaure una eatona damunt 
,ir post.lll .1. crue y;squin lora d. Buce/o.a •• AI.r- del llit. . 

t •• do.ac.. I .llPrH/tr r~ ilI na~i:~~i~~,,:e~~~e~~a~;f:~~~g~aet:nP~~~I:; 

MANERES DE PARLAR 

L A Conxita cra inteI.lectua1. Això d'h
ler intel.lectual, per alcI noics, és un 

perill grOl, perqu~ mai, aceona afirma un pro
vervi de la Sabieu de lea N acionl, a Ica fal
dilles ha convingut eatar entre masaes pan-

han posat a punt de caramel, exclama: 
-Vina una eatona al llit, home, que repo

saràs un xic ... 
Perb el marit, que té deu anys més que ella, 

contesta: 
-No vull pas anar al llit, noia? Estic mas

sa canlat ... 
K. Parró 

t~lonll. Resultat d'això, que la Conxita va te- LA lNCONVENIENClA 

~:r g~~ ~aOr~I:'J~~~~~~~~ti e~~eml~8 ;:e~~i~~~ ________ _ 
quan ho va tenir per convenient. no scnae L 'ANTONIETA. que és un cap verd en 
anar de.prb contant, referent a ella, una CQ+ tota l'extensió del mot, arriba a casa 
lla de detaU. íntim. capaços de fer ruborit- seva deaprb de treballar ¡ ,'ajeu al llit, mig 
.tar una llevadora. núa en una pollici6 d'aband6 deliciosament 

-El delvergon,yitl - plorava la ~onxita •• ug~.tiva. 
lamentant-ae de locorre¡ut a una rumga sevI La mare de la xicota arriba i la veu cama 
- Deixar-me d'aquesta manera, emplenant- ad, cama allà, mostrant un panorama d'alla 
me de llot. més encisador. 

-De qu~? - preguntà l'amiga, a qui va -1 ara, Antonieta I :- exclama - Q.ue no 
aemblar haver escoItat malament. veua que aqueltel. achtuds a6n molt Incon-

-De llotl De tangl venients per una Xicota com tu? . 
L'amiga de la Conxita. llavotl, va compen- L'Antonieta no ea digna ni bellugar-se 1 

dre, i, tornant-ae vermella contestà: 
-Ah I Pensava que haviel dit d'una a1tra re~;:~c., el meu xicot no lel trova gena in-

coaa. convenients, aqueltea actitudS
Tlt 

Hella 
R. E. Tallet L 



'NO 'fiA 'AL7'A 

U N IDatrlmonl. fonau per un arI8t~
ta amaiu.t i una nola _,eea. " be

raDea. cada moment, perqtllt el martt .... 
molt 1 no vol peacar. 

-Mandra I Gandull - diu eDa - No ur· 
vllae, de real 

-C6m que nol - e.dama el marit, iIIdi.
~ H. aenit per donar-te flDa que porta
raD un nom U.Justn I 

La dODa H'l quedi munt i li retpOD mea,... 
preau ..... t: 
-I et creuI que em feiea falta, per .ixb? 

Vln BoDa 

~SCOIIPREN 

L A Ju1ieta t6 un amic. que, telona ella 
afirma, l'estima molt. Li d6na aleun 

quartet i no li neatima l'amor. EUa n'n de
clara d'aUl:I m& urilleu. 

-Jo no vei, pa. aquelta estimaci6 que tu 
li tro ... - deia l'altre dia la leva IDllre. -
Ara matela ha vinCUt, l'hi; estat un moment i 
ha CUiDat .. in'" _ dir puoIob6 .•. 

-Veu ...... vearlt._ - reepoa la aoia. .ab 
to conciliador. - Pen .. que d'.d ~it dlea 
ucau ... 

IC. Britft 

QVESTIO D'AMOR PROPI 

J O. lin6 per l'amor propi - cm va C~ 
mençar a upUcar la Lola. una femer. 

de ca 1. Pepita - .clurament m'hauria ta
.. t i f6ra una honrada mare de famm •. 

--Caram I - val, re.pondre jo. - Com va 
ana.~. aquelt epi.odt? Contame't. que pot EI-
ter anteressant. . 

-]a t'ho npHcarf. que" ben curt. AI da
.an~ de CUl, ~an jo tenia quinze an)"l, hi 
"VI. un eatudlant que en tenia vint. ]0, .1 
.. elnat p .... va per una noia entremaliada. Un 
.¡ .. ft arrlbu et xicot ea 0CIli6 que em .. 
IOla. "A que no ets capaç de ficar-te al nit 
amb mi?" - em va pnruntar. - ]0. bE prou 
.bill ço que m'h.via de pauar. per6, ja COlD
pendrà que del del moment que em tocava 
"amor propi ... 

~'" .. lC.r TrolJet$ 

U N amic. DOItre .. aoa "prpnitre" 011 
np 100 ml ... do vori •• ldcot .. amb ol 

IOCOITIJlUt pretext d'ennnpr-Ies ,I DOble 
art cIolaplatan. 

-81 ....... 1 - deia l'altre dia • UllO de 
DOva - poddllll beure una ampoDeta de ~ 
pan,_ 

-Ohl No pot hserl- •• n.pond.re ~ 
Q .... bac _J. perdo el .. ,._ 

-Oh I No .. preocupi, per .ix&... SI per 
cu .1 pord. d .. pm j. U .jode" .......... 10 ... 

B.Orranlo 

ELS HOMENOTS! 

O ONYA Eulllia - cinquanta .ny' - i 
danya Lola - trenta lis - eltan par

lant de l'anevita que .6n ell bomel d'avui en 
dia. 

-No '" pot anar pel tarrer, cneui don,.. 
Lola _ ezcJama don,.. Eullli. -. E. nuea. 
unel eacenel I S'.treveixen a dir unet COle" 
.quelt. homenot •• vic:ia.oa i Ñtira._ 

-J. t~ ra6. ja. donya Eulllial Per6 el pit
jor no 6. que bo diguin. ain6 que DO ho Eu 
i una e. queda amb I ... 1 al, llavi .... 

Jlercenn. 

UNA PASSIO TOLLA 

L 'ESCENA pa... al foier de l'"Eden 
Concert". Duel xicotet .. parlen de pro

mnoa. D'.leuna manera han de nomenar ell 
aea. fulanoa . 

La una conta la bllt6ria d'aquen organlDer 
que la va tenir xalada una temporad •. D ... 
prf.. l'altre 11 elpUCI com es v. enlllDor.r 
d'Ull "croupier" moreno I 1I:ulo per qui hauria 
fet quallevol disbarat. 

-Ha eatat el meu amor m6s gr.n - .caba 
dient. - Fieura't que en. vam arribar a fer 
tota una aetman. complet . ... 

PROPOSICI0 llX'rRA.RAPIDI. 



-Es inútil que insisteixi, Llu!s: tinc les me
ves conviccions .sobre aquest punt i perd el 
temps tontament. 

-Es qu~ les conviccions, podrà "eguir tenint-
les, senyora! 

UN DUBTE LOGIC 

E
n aquesta temps que correm. cada dia es 
g ... ta menys la roba. de la qual cosa Be'n 
re6lcnt la producci6 nacional. 

Aque15t dia en P~\1 Canonja va acudir a fer 
un interviu a una pr D"lera actriu de gènere ale~ 
gee. 

El xicot va trucar discretament a la porta i 
en rebre la de¡uda autorització per a entrar, em
penyé la port .. perb CI va quedar dret al dintelt 
aense atrevir~ae a pauar. 

-Què li paisa, jove? _ va preguntar l'actriu 
tot empolvant-se. 

-Oh. no rM, un petit dubtc .. 

LA "JUi:S - 1I 

_Veurà, Ea que no sé .i csU vestida o despu
llada i no m'atreveixo a entrar I 

L. A.. Punta d'Or. 

INGENUITAT 

L
A Roptia .'ha casat. Aclarim-ho ai:zi): s'ha 
casat com Déu mana, perquè de l'altra 
manera l'havia caut ja moltes vegades. 

Quan ella i ell po(Ueren pronunciar el tan SOI

pirat "per fi IOls!", la Rosalia demanà salamera 
i enjogassada: 

-Vol. dufer-me el vestit. Ramonet? 
En Ramonet, belar, no s'ho va pas fer dir 

dues. vegades, peri) com que el xicot no hi esta
va fet en aquells tràn¡:o1a, estirant estirant, va 
esqueixar la faldilla de la ntívia. 

_Malanegada! _ va exclamar eUa - A totl 
VOl passa el mateix I 

No cal pn dir que al pobre Ramonet li va dar 
més voltes el cap aquella nit que una hèlix d'un 
aparell d'aviaci6! Tanmateix. ra6 que tenia el 
xicot I 

F. j K. M~l. 

t 1 
~ e1 prodUCi.e magn 

O 
"" Iper a combatre e-fi-
7 caçment la lMPO-

Tf.NCIA i la. I\'ELTRASTh"'lIA per cròn¡" 
1UI!" i r('bel. que aienn a tot altre tractament 

Vetl(b a 1'en¡;rb, i 4etaD: Alt de S.nt Peu, 50 
(armRc;. del D.ctDr W DUTRE •. Barce/omJ 

-Digui, digui. 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA "LA PAPF.LEIA DE CEGAMA" ___ r.prelentant a Barc.olona : ---

IiS-.AT ESPECIALMENT J>.u¡_CAT PB _ TOMAS RIRALTA - Val.ncòa, ll6 -
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L'~::i~EQ~~ ~~l ~:~:~'1Vje~~O~; A~aT:::~:~ív~~ :llt~:n~~~aO~~: 

vint-i·cinc pelletea qu.e, lelona ex· 
plicA, havia donat a .. marc, 

Sort que aquelta va arribar ell 
aquell moment, pOlint en clar quO 
el lub;ecte no havia d .. t cap bitllet. 
que a la ca.a on ell l'havia enviada 
no volien llet i que tot era ço que 
al jutjat en diuen "un timo fru.tra. 
do". Total. que el fulano en qüe .. 
ti6 va anar cap a la Dele¡a, d"aUf 
a Quefatura i d'aIll al Jutjat de 
guàrdia, 

On, t.nut amb pany i clau, 
e.ti pensant ci pobret 
que al carrer del DOI de Mli, 
no va catar paa reNI de llet, quedessin deu die. m~l. El bon ¡alt senYOrl Mulio!: Seca I PEre!: Fer

i el nombr6. públic que acudeix CI!.- nàndez, que es titula "Loa tJ:treme_ EL CONSEJERO DEL AMOR 
da nit a aquell local, ho .,rairan I fioa ac tocan". 
l'empresa, que ha donat lloc .lt bar
<e1onina a apreciar e.l treball d'unl 
artl.tel incomparablel i com no 
ae'n veuen ,aires. 

Si en Rufaata elcdu una obra 
en aquestel condidonl, 
interv6 Ja policia 
de les deu deJe¡adonl. 

L'ASSUMPTE de la Federacl6 N.
donal de Fdtbol, l'eltl polint 

mb mal4ment que un dilsabte a 1& 
nit aenle ca.lderilla. Sort que, encara que rulllin MuU 

and JeU. ena queda Mi .. Dally _ 

~f~'U:~ ::-:~è~oVO~i:~ ~::. :0 q~i; EL CONSEJERO DEL 
HI han barut dimi.lionl, lenyora 

elerita que no accepten i ilO sabem 
AMOR .quantel mandancuel m6L 

'Vclin que som. il.luatrata. I creeuin 
quc h una nina amb la qual l'hi podria joelr una eltona U.rpl - E ~o;~ r!:;ar~~:;~·~:·t:t·~i::: 

LI.r,l, molt Uar, •• voldrfem La leva darrera producció .'ha ea-
l't!!tona amb ella pusaT trenat al "Kur ... l" I el titol que 
perQu~ tamb6 la vol ben narra pOrta ha fet riure molt a lea .enyo_ 
la Dolly per di.frutar. retes finoli •. 

Es titula "Rin·tin·tin y el con. 
EL CONSEJERO DEL AMOR dor', 

A la lortida del cine. 
deia a ona noia el promh: 
-Aquest ro, .t que fa riurel 
No savia .que en ra.t~.1 

5e,"onl la meva impresi6, 
ail:\\ no l'arranjarA, 
,I no enl criden a nosaltrel, 
per taUar ci baca111. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

A IXO de la boxa l'eati poant que 
bufa. ¡ li06, verrn: 

Un lenyor. n"cut a Fernando Po 
va qredir, en lortir d'una .eUlada 
de bo.a, • un metre. desprh d'una 
diaputa sobres quin deia bondora 
que havien lortit al rinr era m61 
valent. 

AI doctor 11 van tocar lel de re
EL CONSEJERO DEL AMOR bm, 

No ea queixarA el pdbllc 
que a la vetllada va anar, 
'Pnix, a modu. de propina. 
li van dar un altre combat. 

D'allb mh lincerament 
felicitem a rau tor, 
que entre ell escriptorI modernl 
pot dir-u h de lo millor. 

L'Alljrllj Pobra. 



I
aIA MA5COTI1' MAlSON MEUBLE Mon d'Or Maubléa 
(iJfddcdi(.ddSoI,./avendd (VERDURA) (VERDURA) 

de'lJfl"5hJqlC/IJt¡f1fJdtlil5rnj. ean.. de Buba,à, 27 Porta de SanIA Mad,. .... 6 

l/orJ maryUl'5 -Jffl.se r;vm; T.¡~f:..K;;;; _ A "I 'o·~:è: :~~"'~:- .... celo ... 

PRIlVElJUS y US CD/fVfNClREIJ Telèfon • 
~nATA.(ABR¡S 50 C" n.," Gran comodit .. - Sal .... de ba.y - pnv" :r. I -- '(" - Veatiladon elèctrica - Habitacions a S ptes. 

, tSArl RA~6N. H.\RC¡lOI!A Re .. "" .boolu!a 

SARNA 

Pr o u angún i es! ! 
~B1B' ---

S ífilis - F urgacions 

M AL ALTIES SECRETES 

Amb ra_Adesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. ta 



-Vaig a cscursar aquesta faldilla. 
-Encara més? 
-E!I cIat! Figura't que és ,més llarga Ique la camis3 ... 
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