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,SALE HOYI 

A 'Ventura .orprendente 
de la D>ujer de CleIDente. 
La mujel de don Clemen- -Venca usted, aeltora -

[te (dijo-
ert por IU natural 
tlmida eomo no hubiera 
podido hallane otrl ¡,ual. 
Una hennan. Que tenia 
que ac lla.rnaba Tere.a 
enferm6 de all(¡n cuidado 
en la capital franeen 
y ella al a.berlo cHlpúso-

I .. 
eumpliendo con IU deher 
• ir a cuidaria en .eluïda 
.. Ucado en el primer 

[tren. 
Avi.6 de ello I su capolo 
Quicn le dijo complacicn

Ite: 
-Puedn muehar cuando 

(pltu 
.in n¡opn inconveniente. 
-Pero para ello me falta, 
dijo la buena aeñora, 
un paa.aporte cn le¡uida. 
-Pau vet y mlndal0 ha-

Iccr. 
In.iltla la leñora 
en que fucae IU marido 
pero hte muy ocupado 
la dijo muy decidido: 
-Véte t6, que yo no pue-

[do. 

lo qne le trae ya s~ 
a otras ocurre lo milmo. 
-Muchas gracill - con· 

[test~ -
me hizo pasar a au des.

tpacho 
donde un anuble leltor 
me d.ijo si era calada. 
-Si - le contest~. 

_Mejor. 
¿Su marido la autorin? .. 
-Aqul traieo yo un el

[crito 
-Puca abora voy en le· 

[¡uida 
• cumplir el requilito. 
Y aquí esti ya el pa .. por

[te. 
-A ver - dijo don CIe

[mente, 
co¡iendo aquel documen· 

[to, 
y al verlo, de IU lar¡anta 
.. 1i6 un brutal juramento. 
Como herido por el rayo 
se Ievaut6 de la siDa. 
y dijo: - ¡Beltia, ani_ 

[mall 
I Si te han hecho una car

(tillal 

rre haré una lutorinci6n RUFASTA 
,. te harin el documento , 
.in ninluua dilaci6n. I cuentlsta de proaa y venJO 
Narch6 la dama I bUlcar IliHilli'fKiflilM ...... P¡¿¡¡g¡¡;&QW 
el pasaporte dicho80 GREGUERIAS 
y al volver habl61e ast 
a don Clemente, au eapo- INEDITAS 

[80: 
--I Ay, que mil rato he 

[plsadol 
Suerte que encontré un 

[ .... ente 
muy amable y len'icial 
que me atendi6, diligente. 
Cuaodo entré en aquel 10-

[cal 
y vi un hombre detenido 
y una mujer que buscabl 
la pilta de IU marido 
me di6 ancuatia tal, 
que me puse • lollozar 
Suerte del a,ente .quél 
que vino y me empez6 a 

[habl¡l;r: 

-Sefiorita .. , nena ... ne· 
nina. .. - balbuda el mo
derno don Juan, un poco 
valentinelco, encorriendo 
a uua linda robi. de re· 
cortada melena. Y ella le
lufa silenciosa, .in hacer 
caso de IOl requiebrol, 
porque, snstratda en ex
tremo, le creta toda.,(a en 
la cabina de la compañIa 
de tdHonol donde .pres
taba IUI lerviciol. 

Nadie acertaba a ex
plicarse .como le lai arre
¡laba et director del cir
co para hacer llorar a 

aquet cld.ntc. Y, .in cm
barco, era bitn .eDcillo. 
La, teda. del piano esta
ban hech .. con marfil de 
101 colmil101 de IU difun
to padre, y el pobre ani
malito. que cra un decha
do de amor filial sc ech.
ha • llorar ui que tmp!!
zab. la música, con mis 
propiedad que Doiia Mat'
garita Xireu euando in· 
terpreta un drama de 
Marquina, 

Había lanado el pre
mio de memoria en un 
torne!) internacional. Y 
euando el hombre, acla
mado por el p6blico, "li6 
a la ulle, le di6 cuenta 
de que no ac hab!a acor· 
dado de recOler el diplo
ma. 

La ninfa, escapada del 
bosque vireen. se acerca
ba a la ciudad civili%ada 
bnlliciosa. Y, de oronto, 
un erlto ae eacap6 de au 
alabastrina e impoluta 
earlanta y huy6 presuro· 
sa como un rayo hacia su 
silvestre refuelo, como si 
un d..tiro te hubine salido 
al paso, Era que baMa 
viato, p!antado en medio 
de la carretera. un l11ar· 
d.cant6n, tombd01e por 
un hombre que dormia 
cara al 101. 

Cada ves que una bella 
le60rlta se acereaba a 
aquel punto de parada y 
prel11ntaba ~ "l Esti uated 
libre 1" el chorer pensaòa 
con melancolia en au ma· 
jer, au. do. cu6adas, au 
.ue¡ra y 10a .iete chiqui. 
Uo. que le haMan tocado 
IIlluerte 

Cuando le ecbaron de 
la Redacci6n, aquel born
bre busc6 colocaci6n co
mo ",elaquero en una pe· 
Jaquer(a de le60ra •. Y es 
que. como nin¡uno, Ien
tla la nOltaleia de la pro· 
fesi6n y no podia eltar 
sin 1 .. tljeral en la 
~"O 

Pern DE LA PELMA 

.HOMENAJE 
MERECIDO 

En el horizoute titera. 
rio barcelonb se ha de .... 
cubierto el brillo reful. 
eeute de nna nueva estre_ 
lla. 

Un lenial periodista ae 
ha revelado 6ltimament-e 
Fie6renae que hace sei~ 
mesea que pe¡a telerra~ 
mas y ayer ya hizo un IU
ceso de un carro que 
atrope1l6 a un coche. Ea 
verdad que lo hizo eo~ 
piindolo literalmente de 
un parte de la luardi. ur. 
bana, pero no hizo mil 
que tres faltas de orto
çaU •. 

Con eate motivo en el 
Ateneo ae proyecta hacer_ 
le un homenaje que coa
sistir' en un ba.nquete en 
casa Cucharitaa 

1!'aiB FIiIiIIIiIiI 
ESPEcr ACLES 

TEATRE COMIC 
L'èxit dels bits 

Tothom v~!red'anar a. 

NOT.YET 
PAS ENCORE

TODAVIA NO -
ENCARE NO-

La més gran de lel 
revistes 

El millor upecud. 4. 
Sateclon. 

Direcci6 artiltica: 
Manuel SUlraiies -TEATRE NOU 

Aviat, la millor revilta 
de l'any: 

CHARlVARI 
RecordeU-VOl de 

CHARIVARI 
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LA DELICIA DELS COMITES PARITARIS 

AQUESTS dies dintre els elements que compo
nen el Comitè Paritari d'una professió llibe

ral. ha passat un cas molt còmic que mereix és
:ser explicat. 

Es va reunir el Comitè i els vocals obrers van 
proposar que nsimilant la professió a què per
tanyien a altres que el troben en el mateix cu i 
circumstàncies, es concedís als seus represen
tats, quinze dies de vacances amb sou, tal i com 
determinen les disposicions vigents d'una mane
ra &,eneral. 

-Això està molt bé i, en principi, resta ac
ceptat - respongueren els vocals patrons - Ara 
que trobem que això s'haurà de regular per un 
reglament. 

El. vocals obren van restar encisats de les 
bones disposicions dels vocals patrons que van 
eontinuar dient: 

-Ara que, naturalment, com que alguns com-

panya surten de vaeances, el més pertinent. per 
a no precipitar-nos, leria que, quan tornem el 
mca que ve, redaetessim aquest reglament. No 
els sembla? 

AI. vocals obren el:;;; va semblar Que si i ,'ai
xecà la sessi6. Fin. alguns dies desp¡és, que algil 
ela ho va fer veure. no s'adonnen que per aquell 
enginy6s procediment. els havien escamotejat 
les vacances ... 

EL PLET DE LA GARÇONNE 

AL Jutjat s'ha pre!entat un escrit molt curiós. 
Es tracta d·una nena, a la o.ual no coneixem, 

però els peus de la qual b~sem respectuosament, 
que reclama, no recordem quants milers de pes
setes a un perruquer que sense voler, natural
ment, li va cremar el cabell i la deixà més pelada 
que el crani del senyor Pim i Pom. 

l després diran que el pentinat a la "garçon
ne" és la fortuna dels perruquers! 

LA BONA FRANCESETA 

AIXO que els vaig a contar és riguro!ament au
t~ntic i va passar no Ca pas gaires dies en lMa 

torre de Sant Gervasi, on cada diumenge hi ha 
reunions Camiliars. 

En aquestes reunions hi assisteix una xamosa 
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franetecta de setze anys anomenada Suzon que 
h l'codi de tots ela invitats per 10 alegre i dc.
preocupada. 

L'altre diumenge parlaven de roba interior en 
un grupet, amb veïnes amigues i la Suzon va dir: 

-Ara m'han enviat unes llii"acames de Parts 
més maques I Figureu-vol que hi ha la bandera 
francesa i un retrat de Joana d'Arc! 

Naturalment, la nova va c6rrer per tota la re
unió. 
-B~ I - van començar a dir alguns joves -

Això h una broma que ens fa la Su%on I 
-Això , 'ha de comprovar I 
Tant i tant ae'n va parlar de les famoses lliga

came., que el propietari de la torre va proposar: 
-El senyor Corrons, que és un senyor molt 

respectable i es pot dir que l'ha vista néi,xer, que 
li miri les lligacames i ens digui si això Es ve
ritatl 

Aid el va fer. El senyor Corrons es va empor
tar la Suz:on a un rec6 mentre tothom reia i, mo
ment. després va tornar fent un aigne negatiu 
amb el cap. 

-La Suzon en. ha enganyat - va respondre. 
_ L '6nic que porta. és la barba d'en Poincaré I 

L'hortolà de Sant Boi 

- ~ ~ --=-~---

-1 p~nsar, Lluiutll, que tot el què ets m'ho 
deus 11 mi ... ! 
-A veure, a veur~, si t'ncara li haur~ d~ donar 

quartos pt'r haver-se divertit amb mi ~s d'un 
any. amb divuit pt'ssetes de setmanada I 

CULTURA FISICA 

:) haveu entrat mai en un salO de cultura 

N fisica femenina? Nosaltres, que som uns 
gats dels frares que ens agrada coneixer

ho tot, anem molt sovint a un d'aquests salons i 
discretament, des d'un lloc que no podem hser 

EL TOT I EL RES 

- vistos, el seu propietari ens permet admirar ela 
modernfssims procediments i els complicats apa
rella de què ea val per a tornar la bellesa a qui 
l'ha perduda o conservar-la a qui té por de per
dre-la. 

A QUESTA an~cdota és no res menys qLoc de 
la George Sand i l'Aluandre Dumas. 

Assistien tots dos a un casament, el. 
protagonistes del qual eren una sicota de vint 
anys i un vell de seixanta. 

-Qui deu ésser dels dos el que fa el disbarat 
més grol? - va preguntar la George Sand. 

-Veurà - féu l'Alexandre Dumas - La n6-
via no pot esperar res, però el vell, s 'ho pot es
nerar tot. 

R. E. Tallet 

Una "giri" del Camic, parlava amb el perru
quer de la casa. 
-I per què serveix aquest trapezi - li pre

guntà - assenyalant-ne un que penjava en mig 
del aa16. 

-Ea per les senyores que volen afaitar-se les 
aixelles. 

-Està bé. Doncs mi,ri. prepari'ro un servei. 
pera aixequi el trapezi uns trea pams. 

Ja veieu que les "girla" del Còmic tenen una 
manera ben discreta de dir les coses. 

Vanda Rh~ta 

." 
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EL BON LLADRE 
O dubteu que de mala gent, alllJ que sc'n N ~:n~/a gent, n'hi ha ben poca en aquest. 

Es clar que encara queda algun Jladregot, qua
tre assassins mal comptats, uns quants usurers, 
mitja dotzena de periodistes, tres o quatre di· 
rectors de ~J.llcules i un centenar de moralistes 
tartulians, però, llevat d'això, no en t¡nddeu po
CII, no, de feina per trobar ço que se'n diu un mal 
home! Però un mal home veritat, de llei, sense 
trlUJJpll ni cartó .no un lJnal home imitat com 
tants en corren. 1 ~s que de mala Frsona no n'és 
tothom qui vol, heu's-bo acIl 

I si dubteu de les meves paraules, qui vos en 
podria donar r.6, amb tot els ets i uts, de les 
grans dificultats amb què hom ensopega per arri
bar a ésser un perlr/cte mal bo~. és el Gravat. 
Perqu~ ell, que es tenia pu un mal horm de 

noms j de Jets, ai:xI que se U va presentar ocasió. 
va nM:xer en en la Bum de la bondat i, com si aca
b~s d'encendre una espelma en el seu interior, va 
començar a veure-hi dar i va deixar fofici de 
mal home. 

Figureu-vos que ell i el Janot, eren el terror 
de la vila. Es passaven la vida per les tavernotes: 
envestien les minyones que topaven pels camins 
l els Jeien mil coses estranyes, que després elles 
es guardaven ben b~ d'espUcar " robaven galJines: 
buidaven 'els arbres Jruúers i, de tant en tant, 
Jeien alguna vlsltota a alguna torreta dels es
tiuejants, quan soraen de fontada j Ja deixaven 
TMS buida que un est~mac de literat de tercer 
ordre. 

Com ja haureu pogut notar, el Gravat l el ¡a
not, aparentment eren uns grans pillastres, unes 
males anhnetes que no hi' havia per on agafar
los 

Doncs bé, el dJa que es va p~#ntar ocasió per 
ifemostrar-ho, el dia que, com si diguess!m, van 
portar les seves inimes al "contraste lier' de la 
dolenteria, van resultar unes vils imitacions que 

Veureu com va ~sser: 
no valia ni la pena de parlar-ne. 

Feia ja dies que no havien pogut donar cap 
cop que valgu~s la pena, j decidiren anar a Jer 
una visúota al vell Xandrl, un home xaruc i agar
rat que no portava els patacons al banc per por 
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d'una fallida" que encara guardava les unses 
dins d'una gerra i els bitllets sota els matalassos. 

Com que el vell Xandri no sortia ma" de casa. 
van decidir desfer-se d'ell d'una manera eficaç 
i escaienta i arrambar amb tots els calers, segurs 
de què en trobarien una bona picotada. 

Tal dit, tal fet: un cap al tard, sortiren silen
ciosos de la taverna, es palparen el volt de la fai
xa i, convençuts de que anaven ben preparats, 
s'adreçarM cap a cal vell Xandri. 

El Janot 'es va quedar a foti per vigilar. i el 
Gravltt s'encarregà de la feina. 

Poc a poquet, amb la cura que el treball exigia. 
va fer saltar el pany de la porta i, ja a d"ns. va 
parar forella per a orientar-se un xic. Quietut 
absoluta. 

-El vell Xandrl deu dormir - es va dir el 
Gravat. 

I va enfilar fesca/a de cargol decidit a enlles
tir de pressa. 
. En arribar dalt del pis. li va semblar ~ue SM

tla gemecs que venien de part de l'alcova. Freda· 
ment tregué l'eina de 1. faixa, avançà a pas me
nut, i ja davant de la porta, li clavà un cop de 
peu, obrint-la de 'bat li bat 

Fi11s meus, quin quadro per un pintor! Da
munt del 1Jit, en la TMS compUcada de les posi. 
cions. el Gravat veié la seva pr~pia dona. arrapa
da al vell Xandri. 

Es va quf!dar ert. Del groc va passar al verd i 
ael verd al blanc. Els dos adulters tremolaven. 
Ell, amb feina. I. mi, no sabia qu~ fer. 

-No el matIs, noi! - cridi fadúltera - Pen
sa que grlcies a ell t'he pogut posar pa a taula 
lins avui! Pensa que el vell Xandri ~s una bona 
persona i que tu, si el mataves, ¡fcabaries en un 
presiril I pensa, sobretot, que ja t~ molts anys 
i que m'h. fet donació de tot eT que t~ per quan 
es mori! 

I el Gravat. en aquell moment en què era rhora 
de demostrar que era una mala persona de noms 
i de fets, va Bançar relna. i va sortJ'r de casa el 
veD Xandri amb les D.lgrimes .Is ulls. 

I ia mai m~s no va robar, ni va esbotzar ml
nyyones .Dels camins, ni va fer cap m~s maU/eta. 
Planxat i tivat com un senvor, es va tirar a Ja 
vida honrada i com que ma{no 11 mancaven qua
tre durots a la butxaca. en /Joc de cercar les mi~ 
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nyones pels camins, ni va ler cap més malifeta. 
les convidava li anar li berenar a la font, els reg .. 
lava unes mitges, i, fet i fet, encara quedava 
més content que abans, que hi havia setmanes 
que cada dia (robava la mateixa minyona en el 
mateix revolt de carretera ... 

LAURA BRUNET 

UN BON COR 

DIFICILMENT trohariem una noia mh ge· 
nerosa que la Carmeta. No ti un no per 
ningú- Empleada com a metanagrafa en 

un Banc de Ja nostra ciutat, ha fet passar mo
ments d'inefable felicitat a quasi tots el. SCUI 
companys d'oficina. 

A cada moment se la troba pels recons de l'ar
xiu, examinant documents secrets amb algun 
company nou. 

-Pertl, com és que ets així? - li preguntava 
aquest dia una bona amiga seva. - Tothom scm
bla que hi tingui dret amb tu! Fas molt mal fet 
d'anar per aquests camins, creu-me, Carmeta I 

I ella, plena de generositat respongué: 
-Què hi vols fer noia? A mi em costa tan poc, 

i ells, en canvi estan tan contents!... 

Sars Trusts 

PENSIO DE FAMILIA 

E L nostre amic Cots té la senyora i les cria
tures a fora. Com que estan sense minyo
na, decideix cercar una pensi6, o, més ben 

dit. una d'aquestes senyores que s'anuncien ala 
diaris seriosos i morigerats. oferint una habita
ci6 "a todo estar", 

L'home agafa el diari i troba un anunci que 
diu: 

"Vídua jove desitja un senyor respectable a 
tot estar." 

-Això és ço que em conve I _ pensa. 
I s'hi presenta. La dona és jove, bonica i al 

nostre protagonista ja se li fa la boca aigua en 
pen~r els quinze die. de grimegia discreta que 
se h preparen. 

-Aqut - li diu ella - el tracte és familiar. 
Vostè s'hi trobarà com a casa seva. 

-En sentir aizò, en Cots s'aixeca, agafa el 
barret i exclama, disposant-ae a guillar: 

-Aid no em convé pas I 

Guillem de Presu 

DOLÇOS RECORDS 

E L matrimoni Prunés no és pas jove, jover 
que dirtem. Marit i muller sumen, en to
tal, un segle, més aviat més que meny •. 

Però, si bé la senyora té el cabell blanc. la 
cara plena d'arrugues j la carn que li cau a gra
pats, el senyor, en canvi. es conserva àgil, fresc 
i valent com ai tingués trenta anys. 

La senyora fa temps que ha hagut de renunciar 
als dolços plaers de l'amor. El senyor, enca
ra no. 

L'altre dia, la raspa de la casa, plorant com 
una Magdalena, va entrar a l'habitaci6 on la ~e
nyora brodava canemàs i es va posar a plorar. 

-Què tens, Cristineta? - li va dir. 
-El senyor ... I El senyor ... que ha entrnt a la 

meva cambra ... i ... m'ha fet ... m'ha fet ... 
La minyona no ho va dir, ço que el senyor Pru

nés li havia fet, però ]a senyora bo va com pen
dre de/seguida, i es limità a exclamar: 

-Ai, Criatineta, quins dolços records desper
ta en mi ço que m'acabes d'explicar I 

Nsm Brella .. 

-Li agrada Fexpos;ció, senyoretaJ 
-Molt, però ,"robo que els desnús, si els ha-

guessin vestit una mica, serien més excitants. 
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UN HOME D'ESCRUPOLS 

F EIA dies que el senyor Bonjoc no com
pareixia per )a penya del cafè, i aquest dia 
en trobll1"~10 que es passejava avorrit com 

'Una ostra per la Rambla, el vaig aturar. 
-1 doncs, senyor Bonjoc - li vaig dir - que 

s'ha perdut? 
-'Per què ho dius. Manuel? 
-'Oh, com que no el veig per la penya amb 

<cls seus amics ... 
El senYor Bonjoc, contestà ... mb un moviment 

de cap ple de vaguetats. 
_Que potser s'ha enfadat amb algun company 

de la coUa? - vaig insistir -. Suposo que no, 
perqu~ tothom pregunta cada dia per vostè. 

-No. no és que m'haci enfadat amb ningú. 
perb jo s6c un home molt mirat, moJt escrupol6s 
j no m'agraden certes bromes .. · 
-I bé, senyor Bonjoc, entre amics.·, 
-Es inút11 que insisteixi'!!, Manuel, hi han 

f,r-Dmes que no les tolero ni aJs amics! La qUe 
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m'ha fet en Rostoll, Ea un xic massa pesada. 
-El senyor Rostoll? Però si és un àngel de 

Déu! 
-Ho sembla I Perb ... ai el tractessis a fons ... 
-Si, de vegades, per aixb. les apaciències en-

ganyen ... 
-I tant, si enganyen I Tu ja el coneixes a en 

Rostoll; tot el aant dia se') passa parlant de la se
va dona. "Que si t~ uns ulls ai:ld." "Que si tE 
unes pantorrilles a¡xlV' "Que si és la dona mb 
destra en els jocl de l'amor," "Que si en el m6n 
no n'hi ha cap que li serveixi ni per enllustrar-li 
les saba te!! ... " 

-1 bE, senyor Bonjoc, en aquest món cada 
u s'estima el seu ... 

-BE, però les coses han de tenir els seus lí
mits ... Passar-se tot el sant dia fent tornar aigua 
Ja boca dels amic!!, i des prEs ... després resultar 
que ta seva dona b la femella més sossa que be 
trobat en )a meva vida l A -aixb no hi ba dret, 
Manuel! Aixb b enganyar als amics! Vuit die' 
em va fer perdre per conquistar la seva costella 
i total per avorrir-me soberanarnent I Res, no 
m'hi veuràs més pel cafè, Manuel. Sóc un home 
molt escrupoI6 •• jo, i no m'agrada que els arnies 
em gastin aqueltes bromes tan pesades ... t 

L. A. Boca d'Or 

L'EXPERTA MINYONA 

L A Pepeta era una minyona d'aquelles que, 
quan lerveÏlr.en a un senyor sol, ell els por
ta el xacolata al llit, ets tria el color de les 

camises i el!! regala unes lligacames cada vuit 
dies. 

Cabells negrel i ondulats, ulls grossos i pro
funds. pits movedissos, anques osciIants i llavi. 
sensuals com les cireres. Quan ella es posava la 
blanca cofia i el vestidet negre, ajustat damunt 
la carn, era un atemptat als bons costums i una 
provocació a les males habituds. 

No h doncs estrany que aquest dia s'acomia-
dés en sec de donya Engràcia. 

-Perll per qu~ se'n va, Pepeta? 
-Perquè en aquesta casa no s'hi pot estar I 
-Almenys digui'm ela motius ... 
-$eJ\2il1ament: fa quinze dies que em van llo-

gar, i e1lenyor-et encara no m'ha donat ni un mal 
pessic ... 

-1 araJ Que cstà tocada, Pepeta? - exclamà 
la senyora .tota sufocada. 

! -No, lenyoreta, perb consti que aquest 
menyspreu Ea una ofensa que no me la mereixo I .. 

Vanda Rehtta 
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BONA FISONOMISTA 

L A .enyora Davl. 
ny.ls, vint-i.cinc 
any., ca.ada en 

feia QUatre amb el aenyor 
Duviny.lI, trenta any. 
mb que ella, cra ço que 
n'o dia una dema moder_ 
lla: jor.va al tenni., te
a.i.a ballar¡ propi, munta_ 
va .. cavall, cuiava auto, 
lwnava cCipc.il, (eia cul
tura física. i tot el demb 
que acostumen .. fer lea 
senyores modernes i que 
no ut! bé que nou.ltret 
esbombem en aque.t • .1_ 

larder setmanari. 
De més a mh de tot 

aixll, era una doneta el. 

pl~nd¡da. de carol temp
tadores i olcil.!.nt., d'ulla 
ombrejats i lenauala, de 
llavi. jOl.ncfI i plena de 
dolenteri •... 

•• taliel. 

da en totl el sentiu de 1. 
paraula. Quina manera 
d'abular aqueU bhti.t., VA
lent-te de la leva força 
i de qu~ er. fOlC com una 
,ola de DopI 

Naturalrocot, en arri
bar al balneari, ho V.l 

anar .. ttplicar al .eu ml-

-Mira ¡. Raquel. quina manera de cllp-buçIJTse ... 
___________________ -_E~p.~t~ú~.~R=aq~u=~=/~Q~u=.~n=o~.=ts~a=h~·~=I=ic=in=.~ .. ~at=.=!.= .. __________________ ~ 

UN PRESENT ESPLENDID 

QJAN l'Enriqueta va saber que el leu pro
tector senyor Fortesa havia tret la grossa 
del darrer aortei¡, va fer una tarnborel1a 

<l'alegria i va inventar una caricia nova per a ce-

lebrar l'esdeveniment. 
-Ara lí, reiet meu, que em deurll fer un pre

sent digne de tu i de mi, veritat? 
-Ja ho crec I Demana, dona, demana I 
-Mira, ups qu~ voldria ... No sé si aerl dema-

nar mal.a, perc} ... 

-Tira dona tira ... no eatiguis per demanarl 
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fit amb ,ran descaper. 
Una vCl'ad. que CI podia 
desesperar, vaUa la pena 
de fer-ho, que prou ae 
n'havia fet de tips d'ama
,ar altrel atropella volun
tari,l 

tinent temps de donar-me 
compte de res. Ha MItat 
damunt del "torpedo", 
m'ba tapat la boca amb un 
mocador i quan he POiut 
recobrar l'ull de rl6, m'he 
trobat aota d'un arbre de 
la cuneta amb tots el oa
l OS cri:r:its. E. veu. que 
era una el~cic de DoII
¡Ica F.irhanks aqueU ani
malot! 

-1 no pots q.urc en 
qui is l - insistia el leu 
marit, disposat • fer-DC 
una. de crespa. 
-Et juro que no. L'he 

palpat de per tot arreu, 
per veure ai troba.. .t
¡ un senyal especial, perl!l 
res. absolutament rCI'R 

-AiJ:b is al¡UD cltiuc
jant •• 1,ú que aClUtament 
deu f:llcr amic meu, al¡6 
que potser avui lIopld .• 
taula amb nosaltres. al 

I ella, amb una inno-

~---:;:-~f;~e~r ica~r,:i~:::m:~P:~ 

me, fair. l'hauria cone· 
rutl No et dic que l'he 
palpat de per tot arreu ... l' 

Vud. Rbasu 
-Vaig s veure si em sé tirar al mar fent una tamboreJla. 
-Qu~ vols demostrar als amics que sabs fer filigranes? ... 

-Doncs, voldria un collaret de perles. 
El senyor Fortesa va fer una ganyota, va ar· 

ronçar les espatlles i resi¡nat va respondre: 
-Est.l bé: tindr.ls el collaret. 

Novel caricies, noves abraçades, i per fi. el 
senyor Fortesa es decideix a acomiadar·se de la 
.eva protegida. Ja a la porta, com si s'hagués dei· 

xat al&,una cosa. torna enrera i sense acabar d·en· 
trar pregunta a l'Enriqueta: 

-Escolta, nena: les perles de quina classe les 
vols? Hi ha tantes menes d'imitacions avui dia ... t 

La pobra xicota va caure desmaiada. 

K.K. Huet 
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EL RECLAM, ABANS QUE TOT ft'ln",(\"'!"!'c;;;;::~'7"'T"!'"'t"I"IT-:7""-;"""''-'''''~T"''1m' 

U N senyor va a dinar a un res
taurant. Com que fa calor, es 

fa servir a la terrassa. No està mal "'~~'ir1~. 
el dinar I Tres plats, entremesos, f/ljV"!WiiI'" , 
postres, pa i un vinet d'31Ià més bo. 
Tot plegat, sis peles. L'endemà hi 
torna, ~rò, en lloc d'assentar-se a 
la vorera, se'n va cap a dins, per
què al carrer fa un xic de fresca. 

El serveixen i. noi I allò Es un 
desastre. El menú és bo, però les 
porcions s6n la meitat mEs petites 
que el dia anterior. 

-Escolti - diu al cambrer -
No n'estic pas gens satisfet, avui, 
del que m'han donat. Ahir vaig di
nar aquí mateix, i me 'n van donar 
el doble .. , 

-Que va dinar a la terrassa? 
-Si. 
-Ah 1 Així s'esplica I 
--Que en donen més, a la ter-

rassa? 
-Naturalment I Pel reclam! Ai

xi la gent que passa ho veu i ,'en- ... --------------~ .... -.;...---.. ... 
gresca a venir a dinar .. , 

El cambrer del tercer torn 
-El núraJJ em diu que s6c guapa, peró els be

neits dels homes no s'lItrevei%en .. atrevir-se. 

NOSTALGIA 

T OTS la coneixeu: és alta, rossa, porta al da
munt totes les opulències carnals i va 
sempre acompanyada d'una filla seva que 

comença a apendre la carrera de la mamà. Tots 
la coneixeu. Té ja uns quants anys; els precilos 
perquè els home~. pensin en passar: "Havia estat 
una gran dona .... 

Ella se'n d6na compte de què ja no és el què 
t:--a. l no obstant, porta dins. encara, totes lea ar
dències de Ja joventut. 

Aquest dia s'assentà al costat nostre a la ter
rassa del "Rayal" de la Rambla. Ens mirà. lom
rigué amablement. Nosaltres ferem el distret. 
Ella es mossegà el.Uavis nerviosa. En aquell mo
ment passava un cira-botes. Ella es recolzà com 
una matrona en el respat1Jer de la cadira i mi
rant-nos de través, feridora, com evocant el pas
sat, ordenà: 

-L1impia, nano ... 
Joan d'lssard 

NOTA LITERARIA 

P renen seient al Lyon, dos literats, i con
templen com van passant aqueU b~ de Déu 
de donetes que alegren aquell tros de 

Rambla. 
De sobte, ds dos amics saluden una senyoras

sa que passa en auto i que correspon amb un som
riure amable. 

Els dos literats es miren i es piquen l'ullet amb 
una intenci6 oue no deixa lloc a dubtes. 

-Sembla m-entida, - diu un d'ells - que ca
da llibre que publica aquesta dona tots els critics 
l'alabin de manera tan desproporcionada. No he 
vist mai una escriptora d'idees més raquítiques i 
més estretes I 

-Si, perà, en canvi. no em negaràs que té una 
mànega molt ampla ... i unes an,!ues ben ampu_ 
10ses ... 

FJy Candor 
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IALKRTA, MIN YONS I 

~D aquestl Secció bi p ublicanm tots els CONT&S 

que S.'IU eanla propI. d'&..r comats. lel veU .. 

aacro!.s de quin~. anTI pN amunt i que !¡,uJa d¡~

ae! d'fuer CDn.,ut.I" ".Js barrilftiru Ue~jdo1'S t/e LA 

TUI BS. D'aquest. coatu, en pr6IJ;arern un Clda 

oWnuo, amb I. tespectdlle qu.ut;tat de " deu pe

I .s", cobrablu .11 la 1J00tra Adminjstraci. o ,It 
, ir poaral al. <fue v i .qwD [ora d. Baredorla, A I«

' a, donu, J .,n.tar r~ . , 

L'ANGEL DE LA GUARDA 

E N Joanet - quatre anya i molta picardia -
pre¡unta aJ l eu oncle (¡ll i é. l'ln¡ el de la 

¡uarda, 
- J a t'ho nplicar6. Quan tu etl al llit, qui mh 

I. hi, amb tul 
-La minyona" que dorm. al COltat del meu. 
-I ninc6 mhl 
-SL. Qu.n eltic mi, adormit, ve el pap .... 
-I no bi ha. nin¡6 m'.1 
-SL. De veladu, al c.p d'una eatona ve 1. ma-

ma i l'eooemi t enim llOa minyona f\O-va! 

R, E. Tallet 

MORDACITAT 

~ ---

_I donel, F.reuCl, - li vàrem dir - aembla que I 
Val malhumorat! 

-No em diluía fel, perquè no hi vei, de cap uU. 
-I aiJ:b, etuè et pana? 
_Que m'cstan fent tornar boi, amb els anònima. 

Ahir cm vlrei¡ febrer un, comunicant-mc que la 
mcva dona me la frc¡cÏlr. amb un deIa meu. clicntl ... 

-Bé, ai:d ja t'ho deu. eobrar! 
-No, ai aquut anònim no té cap importilncia. 

C.da dia en rebo. Però, aquest ... aqUelt ai que cm 
té preocu~.t - cridA enlenyant-mc'n un que duia 
tot rcbre¡at 11 la destra. Fb:a't. 

Va aplanar ben bé cI paper i cn ell s'hi llc¡¡a: 
"Eta un lladre'" 

-Ah, li jo u.piJUh de qui é.1 No sc'n riuria, 
no .. Però, no puc recordar de cap manera aquelt 
caràcter de lIetr .... 1 

-No cn faci, C.I - li vàrti¡ rc.pondre jo amb 
calma -, A lo millor h del jutje de &'uàrdi •... 

En Farallu va fUlir lenle tornar-me ni resposta. 

K. K. TUl II 

UN BON CONSELL 

U
N altr. hi.tbri. d"ulurer .. aquelt. placa que 
h ver¡onya de la nOltra ciutat i all quall te

nim declQrad:l ,verra a mort. Heu'I-Ia ad: 
El lenyor Fabra, un perfecte Tartuf de l'art de 

robar al pròJ:im, tltl mirant-Ie un volum eJ:posat 
a la llibreria Francesa. El palpa, l'acartcia, l'obre, 
el torna a tancar I en Ue,clJ: qualques para¡rafl 
amb vtritable emoció. Nosaltres que, encara que 
enl fa molta vcrconya, cU tant en tant li tornem el 
•• Iut, enl hi apropem i 11 pre¡untem estranyat.: 

-íl'amb6 compra llibre., vOlt6, leoyor Fabra? 
-Home, tan com comprar ... Veuri, cada dia vinc 

un ratet aqul i en lIe¡eb[o unel quantes ratlles ... 
-I quin llibre h aque.t tan intereslant? 

• 
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~ .----------------------------~ I El mirem i • la portada hi Delim: "Art de fer- he tineut la idea de cercar un advocat, de donar una 
ac ric rlpidament". propina a un curial ..• 

-Molt bé, molt bé, .enyor Fabra - li diem tor· -Bé. Tu, estult cinc .etmane •• ense fer cap 
nant-Ii el llibre - . Perb si u decideilt a comprar- futa a la teva dona, i tu, Salom, estarlt el nateilt 
Jo, no oblidi tambE d 'adquirir aquelt - li adver- temp. aenle fumar. 
tim, senyalan" un altre llibre en el llom del qual Ell dOI jueul arribaren a cala seva, molt con· 
•• lle¡eilt: "Cbde, Penal" •. , tentlde la lleu,eresa de lel penes llurs i comença. 

ren de complir-les. 
Suca Tinteu Va passar alrun temps i un dia, la dona d'en Fu.-

ter va cridar el .eu marit i li di¡ué: 
--Que no ho up.? Avui he vi.t en Saloml 
-I què? 

LA FLOR DE TARONGER -Que ja fuma! 

L 'AGNETA e. casava, L 'Arneta havia tin,ut 
un pa.sat no ,aire recomanable, 

-Elcolta, maml - va dir un dia - I , m'hauré EL NEN PRECOÇ 
de po.ar la flor de taron,ina? 

-Naturalment I 

-Però, qul dirl el veinat, que sap ... ? U N . enyor, ja veU, a qui la .eva dona ha do. 
:-No veus que ,la flor de taron,ina és artificial! nat un fill _ el primer després de molt. any. 

Nln,Í! no podrà dir que encanyem la ¡ent._ de matrimoni _ troba un conelut pel carrer. 

---Qul ra, l'hereu? 
-Bé, molt trempat I Ja lap dir "papa". 
-Ah, li? l, a qui ho diu? 

LA GLORIA AMERICANA K. Pttuó 

N ORD.AMERICA, entre l'assumpte de rUa- LA MEMORIA 

cules dCeQ~:~.:~::~I~~:~l::. b!~:a b=::O~a~:~~~'~!: ----
tà tornant antipàtica en extrem per nonltres, na- J O' I d' l'al 

!~:~i!:at~entl. perb que a dintre hi portem art i ~m\I:~o~:r:a.lmc:7r~ ;er :~aemPl::ep:~. d~~ 
L'altre dia discutien un americà i un del terrer. VOl de mcm6na tota una pl~na de l'anuari, no lea 
-Perb ai voultre. no heu descobert real-deia .dre~es. na~ur.lmenlt'IP~rb 1i ela ~o,nom •. 

el nostre compatriota. - orne, Ja CI mo t veure, dllUtl! 

-Ja ho crec I _ va reapondre l'amerid _ AI- -Phez, Pl!re:r, Pérez, Pérez, Pl!rcz ... 

menys, hem descobert una co .. 1 
-Què? 
-Ellcoctelll 

EL CASTIC 

Bur L~t, 

Poelr. A. Shoft. 

UN OBLIT 

E N una penai6 de tamUia, a vint·i·cinc napa me_ 
.. la: 

-Escolti, lenyOra Filomenal Cada dia em donen 

E N FUlter i ~n Salom, do. jueu. mallorqui,nl, dOI taU. de carn, i avui veir que només n'bi ba unl 
van fer f.lllda fraudulenta. Com que tenien -Dispenli, ha eltat culpa de Ja minyona. que l'ha 

molt. mileu de durOI de rec6. e. van poder arran_ oblidat de tallar la leva racci6 en dOI troço .... 
jar amb un ad,.ocat perqul no ell pallés ru. 

AI .eu poble, hi bavia un altre jueu, que feia de 
rlbi. Van anar a uplicar-Ii llurl culpel. _______________ _ 

-1 qui és de vo .. Jtre. dOI el mis culpable? Conte premiat en el n6.mero pusat: 
-Home, jol -'-a dir en FUlter - Jo .6c el que LA NOIA ENT~NIMENTADA 
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-1 tu no havies estat mai B Barcelona? . 
-T'ho juro ... 
-Doncs acaba de pendre el coktel de pressa 

que aquesta nit te la vul' ensenyar 'tot •. .,. 

EL FONDISTA SENTIMENTAL 

- -
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-Com é. que no enl haveu cridat? - di&:u6 
amb sequedat al fondista. 

_Veurl. senyoret, jo a les set ja els volia cri
dar. però com que en aquell moment la seva se
nyora c.tava dient: "Això és un paradís l'' "S6c 
la dona més feliç del món !", he pensat que Cfa 

que el poble el. agradava molt, i m'he dit: "Qu~ 
caratzus, si tan els agrada, que hi passin un dia 
mEs en aquest paradis on tan feliços sembla que 
s6nl". 

En Lluiset somrigué i digué baix baixet al 
fondista: 

-El paradís de qu~ parlava la meva senyora, 
no Es el poble, és un altre que jo porto sempre 
al damunt per anar-nos entretenint. 

S. 19a1 Hassa 

~~i!!li!lWWW! 

E t I é. el .,oducte m_1 ro ""'" Iper a combatre eH· 
~ caçment la 1MPO

TENClA i la NEURASTE.NlA, per cròni
=lues i rebels que "¡an a tot altre tractament 
Venda a l'encrlls i jetall: Alt de Sut Prre, SO 
fumJci. drl D.ctor W. DUTREM. Bucelooa 

E
N Lluisct i la Carmeta estan de viatge de 
noeel. En arribar a una estaci6 de trànsit. 
recomanen al fondista aue l'endeml els 

cridi a lel set per poder sorti amb l'únic tren 
que passa pel poble. 

Però l'endemà al mati, en despertar-se, en ii 
Lluisct vei~ amb estupefacció que el despertador 
marcava lea nou. 

:&ii&SWWCà!Jí!!lí!!lê! "'7'í!' .... *'!":--

EL PAPER D'AQUESTA OVISTA, HA"LA PAPELERA DE CEGAMA" 
___ ropreaetltant a Barcelona: ---

ESTAT ltSPE'CIALMItNT FABRICAT PBR- TOMAS lUaALTA - Valentia, 316 -
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c~~.:: u:t~~~~: .:~:(::.::~ 
"Moulin Roure". AlH hem vi.t una 
artilta que el fa dir Blanca Nerd. 
No sabem si la noia en qüestió t6 
concomitàncie. amb en MlIfS.oz Seca 
- Blanca, no t'enfadi. que ai:w:b de 
concomitàncies no e. cap COll. lletja 
- De primer, ens hem crerut que 
era el .enyor Rufalta qui l'havia 
batejada; pera le~on. ena va dir 
eUa., .·ho havia fet tota lIola. Quina 
Uàltimal 

Això de Blanc.t Ne¡ri de'vrEs ens 
EL,~e.~ca::i~~:t m~~e b: r;~~61~: ~~a=b~~.,1~ii~~ ::rq~: v~~;:s :~: va fer pensar en un tabler de damu. 
lI:icotel de la ca~a, que .ón molt bu- dirien ,que 10m un, ¡olafre., .en, I en tal cas asseguren 
fones, fan tot el que .. ben i poden quedatle~ amb el parell, com al el que el nom Es ben ~n.certat. 
per a tenir content el "relpetable". tractés dous de Vilafranca. per9-uè al damu'!t shl podrien 

Fariem una llista de noiu maques, Puix .Ón joves i :w:amoles varLel partIdes Jugar. 
pera -'Com que amb aix3 omplirfem i capaces de tornar 
tot un extraordinari de LA TUIES, tarumba a l'home mh recte 

~r;~:;h~e ~~e ~Oen;!:ri!.ui~i ~o~p::~ que al món es pugui trobar. EL CONSEJERO DEL AMOR 
de qu~ desprEs .e'l. proposi una paa-

~:{:d:lt~:~dai~~o (:r~~~~~I;:.ada es- EL CONSEJERO DEL AMOR 
"C~t!~y :e~!:.a:~~~.~e~ar~n~e~~: El programa Es atractiu 

perà descraciadament 
per a poder-lo lelUir 
només enl manquen calen, 

rl COla de llorar butaques. 

S'h~ic~~.tr~~!a:N60s~e;~t:(I ~n;'~:: ve~~~. ~ :I~r a;:i~~~S e!e m;:~f~~li'e~~ 
vien enranyat, La nova revilta Es presa esU. en tracel amb "El rayo 
una dirna continuadora de les pre- ~oy, do.nde me lIaman voy", perqul: 

EL CONSEJERO DEL AMOR ~:::~:," c~~i~:, dt~u~~t :e:~l:an~~~1 /~~ II llo¡um totes les conductores. 

A L "Royal Concert" hem vilt una 
lI:icota que el diu Paquita Fran

cèa. A nosaltres, que tot el frandl 
ens encisa, la Paquita ens va acrl
dar molt i ens va costar la festa un 
duro. (La leva conlumació i la nOI
tra, eh? No slruin mal penuti I) 

Es molt :w:amosa i molt maca 
la Francisqueta Franclla 
i aense tenir balancel 
creguin que ens va fer el pés, 

davaaall de feme llei boniques, A veure si com ena diuen 

Ja ens convenen espectacle. 
del calibre dd "Not Yet" 
que a oblidar-nOI ens ajudin 
de que 10m a fi de mu. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

aquella revilta h 
digna d'aquellea que al "Pwce" 
ena feia el difunt Bay6s. 

EL CO N SE J E RO D EL A..M.O,.R: 

J A di .. imularan vosth li aque.ta 

H EM anat a fer el vermut a l'''A- tea:reet~~~, f~~ :ba:~f: a un n m~~ de 

gula°¡~ :;!~~~e~'-¡~~h~oi:!8e~~~): :ue; ~:~o~!~_hla:~! contra la q~ar no ~ 
vagin a la ídem, .Ón tot el contrari. . 

AMOR PuiE com bouren a estones I 6s que tots els coli.eul 
ruulta molt natural davant la calor que fa 

EL CONSEJERO DEL 

A~O:~M;:~inesR~~:e;a:;:::::. ~~ 
que amb aquell. cops que s'etziven han pres La radical mida 
el comencin a escaUar. de tancar, plegant el ram 

6s del Cbaco, pertl U la veu arren-tina, i aixtl ja 6s molt, en aquests - _ _______ _ 

templ que totes la tenen crolla. La 
.. eu eh? EPI .. , EP!.., No ho dubteu ni un 

Cap al Mont d'Or, ben de pressa moment: Per bonel comea hiriènl-
la duri em molt contents quu. - Per bons l ...... qes higi~n¡cl. 
per fer honor al leu nom Per bonl pèlvon de matar cabree: 
i contar-li alguns contet.. LA MUNDrAL, - ESPALTER, fi 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

S'HA mort en Pep Alfonsol Encara 
que tenia anya, no per aiE3 hem 

.entit menyl la mort del bon amic i 
excel.lent actor còmic, De.cansi en 

NOTA pau. 
EL CONSEJERO DEL AMOR 

L A Doria i la Manolita Collado 
formen al '''Ba-ta-e1an'' una me_ 

na de diunvirat del nandulandi.me. 

Se servei:w:en co

mandes per cor

reu. amb tota 

discreció 

Amb ell perd el vodevil 
un element dels millon 
puill: avui, com el difunt 
no corren rai rea actors, 

L'.farta pobres 
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SARNA 
RO:N"Y"A) 

_ cara en deu minuta amb 

SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'Aaa.lt, 86 
i centrel d'especÜiça 
Barcelona 

- ~~~~~~; ..... . 

I 
UNA REVOLUCI6N CIENTIFICA 

¿Quiere usted alcanzar éxito en todas 'iU!'i empre!';as? 

~a~~I~~~lao~:; El tatwametro 
y ella le diré el momento oportuno en que podré ejercer influencia 
l obre 1111 8emej,ulte8 y la ocuión OIÓS propicia parA domlnllr el 

éxito en IIU8 empre"'u. Prec'o, S peset •• 
PedldoJ a: J. 5.oxo. edUor. Boa de ha Ped.ro. O 

DA.RCELu NA -- "" 

Prou angúnies!! 
IiOOI 

Sífilis - F urgacio:n.s 

MALALTIES SECRETES 

Amb raJ1idesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1. D 



-Jo no arribo a compendre com a Nord-amèrica toleren que les noies es passegin amb ves
ti't de bany pels Carrers! ... 
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