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confiter de la Rambla que ba assolit 
considerable fortuna i quin eltabUmeat ~ 
un del. mil lftlportante de Barcelooa, te
emplunt el mateix lb1c, no mu .. acu.-

seus temps de burp. modest. 
molt elepnt va entrar a la botl~ 

- _, .1 puti ... t-, o&n .... 
~ DO dubti que DO ea. trobui. 
tot _IoDa. 

al... peri>, qal ..,¡ q .. U 4i&'all 
fer ....... 

,-"~d,a .. d ..... 1eo ..... q_eat, _,....
Crepi qae ... cie daIIoaHo 

do", poUtic i 6nade!', ara es Dença cap • la 
prodac:d6 tealnl. Ea .... poayia amb ea Mar-qaàoa-.I bo _____ -"'ala 

:.UÇ"n.a:.-- ,..u laqalet -poai&or q .. 

Ja ....... el titol q .. cioa !!mm poHrl a la 
seva opereta: 

!fLa joventut eterna". 

EL TALEM ARBITRARI 

Les xicotes alerres tenen totes per a Ç¡OIltar • 
qui vol elC~le.. a.,. trt.tòria .curioq. de 1. 
seva inidació al pr.era Una d'eUe .. .que cada nit 
fa al "Mub.'.". ena .......... .fIIaGa. tt. tema 
més i~tereuaD.t de COD'Y~ ecnn fou ...... 
per pn .. er cop. 

-Va 6000r .... cauiao da Madri4 oa jo 
..... 4. _ .. t&llta~ronrf_ •. P",cIe 
modi ... i. 6ft¡I ... - dQaa cIe m6ft¡ ....... ja-

~:,.,:. ~rt""4:~~ k C":;.!: 
f .. ta al taU .. por tal cIe pope1-_ ....... ... 
tona da ... t da I. ta.1a _pta4an, .... peni ... 
lots el. dinera que porta ... ~ .. upe 
que tenia prop de dOi lIIetres cl'aIçI.rIa, em ft 
oferir pour deu el.1OI al Doc que jo ..... ya1&:. 
amb la eondlció cIe qal ol _ ..... partí-
riem .Is _-. I ol .. jo ........ Vai&' 
acceptar I .... perdN. 

Coa qu •• n ... 4ida ........ I DO teai& .,.. 
a _. la eambra, va .... qilüti6 d. cercar "" 
llac eco ....... Virem cIeaeobrir .na .. la ~ 
oa bi havia qaatre o dac taules d"eeaca ...... 



cadires, L('~ vàrem posar t'una al costat de l'al· 
tra i allí el'! va con¡;;umar el sacrifici". 

-l".S curiós ~ vaig remarcar. 
-Ja ho crec! 
-·1 no teo;:.\ por de què el3 descobrissin? 
-Xo, La por la vaig tenir després quan te· 

mia, scns(' motiu, haver quedat embaras~ada. 
Perquè. figl1ri'il! Blanca i negre i damunt d'unes 
taules d'escacs! Pen!ii quina vergonya, 6; arribo 
a !t'nir un fill fet a quadres •.. 

L'AUTOR! L'AUTOR! 

Ara que ,,'t'!<tà discutint això de si els autOri 
tent'n de .ortir o no a escena quan el públic 
¡¡ohirà rec1:una la s('\"a presència, no vindrà ma
lament contar una anh'dota que no deixa de te
nir la seva gràcia. 

En un teatre harceloní, ja desaparescut, s'es· 
trenava una comt'dia quin primer acte havia 
transcorregut en mig de la més absoluta indife· 
reneia per part dels espectadors, 

.\1 segon, la c1:.\flue vól¡;:-ué iniciar una ovació 
qtH' la concurrt'1\cia apaiv:l.gà amb uns discrets 
·'chs.t ... ehs!'t ... " 

l.1avor~, un empres:l.ri molt popular que esta
va t'n una llotja juntament amb el seu secretari, 
tragué mig tos enfora i començà a cridar: 

L'autor! L'autor I 
-Però, ~nvor Fulanol - digué el secretari-o 

Per què dt.'m~na a l'autor? 
-.l'~rquè t'hi fixü i el coneguis bé. i si algun 

dia compareix a ca5:1. amb la pr~tensió de llegir 
alguna :1.ltra comèdia, li digui~ que no hi 5óC. 

L'hortolà de Sant Boi 

EL XALET DE LA ERNESTINA 

L A Ernestina, ~x-capstra i actualment cuple
tista dt.' "bolos", po!Jseeix a Mancada, un 
xalet que li va comprar un amic en justa 

correspondència a haver viscut amh ell tres anys 
seguits. 

. -&opero que deap<és m·ozpü ..... ol ~ és .. 
rut de noc"-

-Ai, filla, aixa no s'explica¡ aixa se sent. 

Aix? del seu xalet, la Erne._rin:t ho n')mena, 
aprOXimadament, uns vint cops al dia, amb la 
eonseg1ient mortificació de le~ demes companye!, 
a I~s. que ra ~ol~ ~oca gràcia flue 1:1. noia presu
meiXI de prOplctaTla d:\v¡¡nt d'unes pohres noi"!! 
q~e tenrn de vimr rellogades en tercers i quarts 
plW.!l del l'arrer ~Oll.,. 

--Jo. (IUl' vols que et cJjg-ui? - deia l'altre dia 
la Lola, tllnglli~ta que viu amh un pianista al ca· 
rrer ¡¡'ell Cir¿" . l'er mi, això dcl xalct a ~I()n
cacla, és un l'ont(', 

Si .. - Tl'spongui' l'Ange]¡"ta, hal1crína de pri· 
mr.ra 'part --. Un contt' de lell mil i una l1ih, ¡}t'r" 
qut' h Vil eOfitar UllS trC$ anys de dormir 3mh el 
mateix home.,. 

Fi Blada, 

QUESTIO DE RECONEIXEMENT 

E I. matrimoni Puig canviava de minyona a 
cada do,", per tn's. AixÒ s'ho explicaran fà# 
cilment toh aquellii llegidors que e~tiguin 

enterats dj' què és mes dificil trob:u una noia que 
vagi D l'''lri~ ParI.:" i no sàpiga on és el "Xalet". 
que atrapar una minyona que serveixi per fer la 
feina. 

El ca~ és que a dl'n Puig canviaven, com hefll 
dit. cic minyona, qua!li amh tanta freqüència corIl 
de camisa. I això que dI. el senyor Puig. era ior· 
ça amahle amb eUcs i !icmpre els hi feia regal9 
que es veien correspostos, com és natural, per 



L A ""YOta Si6 _taia la deleapòracl6 de 
.... _I!ra ....... t c:ollt elk~ i 110 
cteiava pauar ro. Un mica mUla cuita 

que iol la cara, aD me d'exoh de al. Dn DO rea 
de pebre que hi h~ de _. rep ..... l&va per 
dia motia .a6cient p4!r a tridU • la leI"IeiIt& 1 .-li ta to SMer: 

-Tomi aixb • la cuina. 
I és que I. bóa. -1Ora, ~n la .... jov ... jat 

.'bavia aeo,iumal a menjar molt bé. La Hva ..... 
Deia realment extraordiUria. 'bea &dmilÜatra4a 
pet l'arcabóta dé la seva marc que al cel sipi, li 



e-LA TUII!S 

havia reportat els cent mils duros neceuaria per 
viure en enn tren, menjar bé i no priv&r--Ie de :ra. caprici, mentre aquest no fos et de dormir 

Ara, la senyora Sió, passada ja a la segona re
acrva, vivia en una magni6ca propietat a I. co.ta 
de Ponent, on ningú coneixia els seus origen •• 
ADi e. feia passar per l'orla d'un riquissim navi
lier i vivia amb la estima i la consideració de 
tot el poble. 

Mes en aquest m6n, tot es sap i tot s'csbrina. 
La nova minyona que tenia la senyora Sió s'cn

teri, per no sabem quantes coincidències, del seu 
passat i, en s.piguer-ho entr. en una violenta 
còlera. 

-Ah! Es a dir que una dona que en l, seva 
joventut n'bavia fet de vet'de. i de madures ara ea 
fa passar per una unteta i a nosaltres ens poa 
com un drap brut per qualsevol cosa? Ja l'arre
e1aré jo, • aquelta veU. f 

I, ea efecte, al cap de pocs dies, la senyora Sió, 
quaD li servien el sopar, dipé, amb to displicent: 

-Endugui's a la cuina aquestes faves. No ea 
poden menjar ... Tenen la peU massa dura.. 

La minyona que no esperava més que la oc:aaió 

-LI ...... 0 • _ro LluU, que jo a6c: au 
doaa_~ 

-Pred.ament .1 meu intert. Hria q_ no 
m'bo bo", .. da repetir ............. 

per dir-n'hi quatre de fresques, se la quedà mirant 
i, per 6, respongué: 

-D'altres de més dures se'n deu haver emp~ 
sat aense dir res, la senyoreta, quan era més 
jove! 

Slo. Tellet. 

!!:..!!2!. 

DARRERAMENT, es patla\'a en un te aris
tocràtic, del casament d'una noia riquíssi~ 
ma amb un jove sportman que no apbrtava 

res al matrimoni més que les gasetilles encomiAs~ 
tiques de la premsa professional. Es cert, no obs
tant, que la noia, si bé té cent cinquanta mil du~ 
ros de dot, és més lletja que una esquela de "La 
Vanguardia". 

-Ja l'ban dotada bé a la noia, ja! - comen~ 
tava una deliciosa tossa tota escotada -. La vida 
que es donarà el seu marit! 

-No et creguis, no és cap negoci per el~b-
jcetà la sen companya de taula -, i sinó, fes 
comptes. Suposa't que visquin només viat anys; 
són set mil tres centes nits que dormiran junts. A 
vint duros per nit, són cent cinquanta mil duros. 
I creu que per vint duros diaris, si jo fos home. 
no m'hi conformaria pas de dormir amz una cosa 
tan lletja ... 

B. Orranwo. 

UNA BONA ADREÇA 

A QUEST conte me'l va explicar un caponi 
del sometent que s'està al carrer de Sant 
Paa i que va presenciar eh fets. Escot~ 

tin-Io. que té bastanta grAcia: 
Tots vostès han anat a lHfEspanyol" a veure 

els vodevils de la companyia Santpere-Ber~t 
i tots, en sortIr, han experimentat vehements de-
sit jas d'evocar els "deshabil1és" deIa scCOn. ac· 
tes a prop d'una senyora. 

Doncs, bé. Un vespre, a quarts d'una entri 
al port de Barcelona un trasat1àntic anglès COll"' 

duint vint-i-cinc turiste., Un d'eUs. que no cO"
neixia Barcetona, sorti del vp.ixel1, que havia 8ft. 
ciat enfront del moll del carbó, i se n'anà. atret 
pels titols lluminosos dels concerts, ParaHeJ 
am\1nt. Mes eU no cercava conc.erts. AI bon ta
rista, el que méa li hauria. interessat, hauria ~ 
tat un "solo" de cometi. Pere}, on trobar la ex~ 
perta professora que 1i calia? Lo m~ senzill U 
va semblar consultat-ho a un guàrdia fent-ho eta 
espanyol xap\1lT&t i acompanyant la paraula de 
,estu força mcpreuias. . 

En aquell preds moment sortja el públic de 
1"'Rapanyol", 

-Qu#: desitja? Una ca.. bona i barata? -
dirué el bon representant de l'autoritat ... - Es 
ben seRlil1: segueixi aquest. cua dB::ï:;t. 
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-I el coIIvet et Mr'Vela per contar 1.. coa. 
qui .... , 

--A1 priIIdpl. 11, poM 'ro ho bo del .. , córrer 
pII'q1H DO tlDdria prou força pe< portar-lo. 

BONA COLLITA 

N o tens vergonya 1- cridava. deseaperada, la 
Queia. que acabava de sor~ndre a la seva 
filla amb el Pep de oi., Nofre en posició 

força IOIpitosa-. Ets una descastada i la cara 
em cau de vergonya de que siguis fil'. meva t 

La noia plorava i no deia res, que és l'actitud 
ma oportuna en aitata circumstàncies. 

-Si almenys - segui dient la Queta-, aques
ta fos la segona CI tertera vegada! Pm qui sap 
quaRti cops deu haver ocorregut, això. 

La culpable seguia callant. 
-ContelU'm. almen,." t - cridà finalment, ja 

peTdada tota la paciència. la Quela-. Quant 
tenape. (eia que danya. això? Quants cOpi bo 
he. f<t? 

-Na ho "-.. - ploriquejà t. xicota---. Noms 
~ q~ cada cop que jugivem. tiràvem un clJT6 
• aqueU AC: de la quadra i ja st,ps. mama, que 
.1 pare l'.ttre dia se'n va nom sil quarteres.~ 

BIoT_ 

El. no.tre. dA.i". 
CASTIG CRUDEL 

t:JUCRECIA Biwg;.. h .... reu";¡ .....,o 
I..J dta, al voli",,' dr la taula l'aJriarcal, "Ido 

bo i tffMIor dI' la srva rxlensíssiffla fa • 
.,.Uia. 

ColÏtJS, (,Ilnyals, o"clu, padrins, COJ1'M 
prims, tics, nebodes i altres parnl/s forwtafJnt 
1"'41 t'nll'll'rnodOf'G diadema de gnlcia, de be
Uesa, i tIc fashuuitaf. 

Lt«'t'ècia, etlfbogiJora, radian', els CtmteM

l'lava dcs del ca/,-srUc/, l'ls pits ubèmms. 
#ovoratius, desbordant de r escot i recorda'" 
de l'ada Ú i tir cada Utla, el detall I"tim dI' lu
.nna que l'havia trt retorrar de Iaer ni kJ 
'lMith,' dr ro seva arcova. 

Per "" (Jt~ ¡nt"xplicahle, atfCb Iol i que la 
fUla f~ ja ".és d'14M hora qve durat!a, l'a/, 
('fN","I:IIUI".,.,.'. cap Mori fJÏolnela l'havi.a lor
bodo. 

Musayoro LtKf'kia, l'''-ia a/ral de bo" 
I .. ",.or tJIIIUll dio, i no esltlfld #ro nltret",i
tfttftts ffUJ('dbrics. 

Tols eb assistents a l'acil' contNfJp1t1fJnt 
amb gra" ¡,""ès, un paigc jove, ros, dí' gaI
les cartflen",s com ducs pomes, d'NIIs /ltftples 
i blmu COM dos IlDcs d, f'Offdalla, qt4c, rupec
tNtnOfMfII, e.rtQtJG col-lOCGl donera ,1.rilltS d'tul 
por ... « ... )'01 d. LIKrlda. 

Em GqWst /HlUftI. MIl wll libi4i1un, .. ple 
de pqtua, gros, pel." Reig com •• ""d' de 
njd embarFassodta, que menjaf/d desafar .. 
damCftt , a f1t"OSUI núll'r4des. 

Ld missió del patge fiO ero altra q •• /'t'o
var Iols els menjars i begudel, abam de q.u 
fossin n.galils tel Sttf 0"'0 i smyor. U1fQ Mi
da de /'t'evisi6 '"011 salNdabü CI caso dels SÒI'
gia, an la COllI_Cd .4IMG, regrtOfHl plnuJfIUfII. 

E" -/Wt1IHW "n dels tiols, el pobre patge, 
dftxtl ~aur. dam .. ,., de' cap tkl veU pel .. " .'111 
gol.s d. lGÚ4 i ION oirlJ MOtiM de riola d. 
'ols ,16 cOMmfaU. 

Le$ galtes del dofl .r'ntCt'ft!ItI"t1I de rdbjo, 
30S l'>>'':IS u clogturnt "'.ols i s'alraren "'t-
JJa{Qlfu. TothOM elttr'tlflO VeNT, 11";" .Na tkgG 
i mlltJI' el tap del j(lf1l patge a "es Metrel 

dI Its 1If1G'lle1. 

Met " ""In. .t'a/ra ~ • .t'aixogd 
eh Uavh MOUtus ~om mUilxes i oorerQlf'-u 
a r¡"leIèr IwtlnU el liMiI4 CI ~, CMII 

CI InllntitJ Im'ible: 
-ApultJ _. l'''' I,,"' PGUlifUJl 
Tou .s ....". ,lIraftyats. D.b túl.r 61mu 

tOM twqw.uu tkl jUfl' palg •• stJllDrlll bota-

~":''!:.,:''''';J::':o"..~:;, ftlfttCitnn 
RATA SABIA 
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LA BAIXA DE LA CARN 

L A escena es dCle1Irottla en un cabaret de la 
nOltra dolça i alegre Barcelona. En un re
e6, abaorvent "eh.tos" de mançaniO., un 

xicot , força elegant, discuteix amb una noieta 
d'ulls negre', galtes pintades i escot provoca
tia. EU regateja com les mitges senyores a pla
ea. Si YO!lt~. tenen en compte l'hora, et lloe i 
el. protaroniltes, no serà pas necessari que jo 
ela hi aclareixi sobre quina mena de comerç es 
planteja la discussi6. 
. -No, maco, no - diu ella. incitant i pena .... 

Ilva-. Tu ets molt simpàtic. però les mitges, la 
modi.ta i la pensió estan molt cares. No pot 
_er menys de vint duro •. 

-Vint duros! - exclamà aquest-o }o em 
pensava que el cabrit havia baixat de preu, amb 
això de I. carn ccmrelacla... 

F. OrTOlla 

-I no VOl Dll.lWjeU quan .ou 11 mar? 
-No; quan 10m • terra .. quan tot eaa bI11a. 

L'INEXPERT 

E N Bosch estava desesperat. No n'hi han. 
per menys. Estava a punt de casar·se i 
no tenia pia. Ho havia provat tot: aD" 

eis. agències. procuradors. ofertes de traspas!Oe. 
Res. El pis que necessitava en Bosch. un pis. 
naturalment, que no valgués cinquanta ni sei
xanta duros - no 80rtiL 

Un dia, el seu principal, que se l'apreciaYII 
molt. va interrogar·lo. 

-Què té, Bosch? Què té, que esti tan pre
ocupat? 

-Què vol que tingui, senyor Gimbernau? El 
casament I 
-Li ,ap greu, perdre la seva Dibertat, oi? 
-No és això ... Es que no tinc pis j això em 

desespera ... 
-Que no té el dels seus parcs? 
-Sí. senyor, però, és molt fosc i petit i no li 

condicions... La meva dona s'hi moriria de HIl
timent. A més, si no bi ha paesto, aD vol que 
la fiqui? 

-Home - respongué el senyor Gimbentatt--
Això del lloc on la té de ficar em sembla que 
no cal que jo li digui, a la edat que vost~ té I 

J ...... 

E REN promesos i, com a tals, es feien mú· 
tues concessions, encara que no tantes com 
ell hauria volgut per xo. Es clar que la 

ocasió favorable tampoc es presentava. Per fi, una 
nit. quan el xicot arribà a casa de la noia, aque ... 
ta estava ¡;ola. perquè .sa mare havia tingut de 
sortir a dur el ~opar al marit, que vetllava a la 
fàbricn. 

-No tornarà fin !J d'aquí dues hores, perquè ja 
~p!i que el papà trebal1a molt lluny ... - afegi 
la verge impacienta. amb un somriure qae dona· 
va lloc a concebir les nm dolces esperances ... 

-Granota, fica't al cove! - pensà ell-. I. 
mam a l'ohra, agafà a la seva promesa per I. cia· 
tura. 

Ella endevinà 10 què anava a passar. 
-¡..jo, reiet, no 1 Això fins que siguem casat& .• 

Abans seria un pecat molt gros ... 
-Un pecat molt gros? Aixf, la Roseta de el'l 

manyà també va (er an pecat molt gros? 
-No. perquè l'Antonet la va posseir per fOf"o' 

ça, up.? I no és el mateix. .. 
-Tens ra6, Doia. tens raó I Saps què vail' a 

fer? Me n'aniré a pendre la fresca fins que tomi 
ta mare. Si em quedava, qui eap et què pensarien 
els l'eina .. 

I ella. llavon. .Is ulls in_o digué, .. pen
jant-se damunt de l'estimat: 
-I per què no fas com l'Antonet. ta? 

R. E. ToIIot 
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propietari. Ara que les seves finques urbanes són 
modestetes i a ell li agrada un pis amb sol i 
comoditat. 

-Petà. home I No sigui així 1 - li deia l'al
tre dia un amic seu-. Tenint dos cues, pel' 

tr~~T.:el~~UD 
de~;:.1:r.ell. ~ ~a1a ~ d: 
~I ~~: p~o tta3r~? jo cIi¡ui que 

-No ea té una altra, tocaat • la Boqueria" 

la -;'~:c~ == :: f!i~ meu! Aquea. --••• 
LlI DBLICIB8 DE LA T. I\. P. 

Q UE nò ho "\,,,I-cIeia JaCèHa. Ja .... 

~~~A~~~ 
dIaera ....... música. podem bollar ~ sobretot. 
olxl_~.eI .... _I¡o, ....... tar 
.. _¡ ..... A_.eI1 ....... 1<o ... i .. 
..... ft .. .-na de aoa. Ara ft ea haftllt 80-

patillOie'1I .. 6u.1<o ...... -... -St.-. A "', .... ,.,. -. _ ell teaea. 
Jo B ..u dir .1 _ q ... - OlI pooi. •• 



••• 
REMINISCENCIES 

D ESPRES d'estar sis anys de pensionista a 
cua d'una de les mestresses rMs respec
tades de Ja Barcelona que treballa i juga, 

la lLaieta va trobar un viatjant que es va ena,mo.. 
rar d'dia i la va retirar, mstaHant-1a en un pb 

atènd:ia?~u~=ia dbo~~li ~~es~~ molt 
a les seves companyes de treball, els hi digué. a 
l'acomiadar-se d'dies, que l'anessin a veure de 
tant en tant. 

---Si, sí, maca. Vindrem, no mancava més I 
J. CD efecte, alguns dies desprn. l'Esperan~. 

que se l'estima ... molt. es llevi. de Jr.ati i ,'adrec;l 
cap al carrer de CoDc:dI de Cent, tota c:ontenta 

:.~~ ~ cor:;: :'t~: i~~ 
A1'ribl a casa seq i r sorti la minyona. 

~ ~pa~~:a~~terr~~inyona 
am~~~~ :t:n~~ta~~~~. Si, va-
ja, el rr.ateix que abans f Geni i figura 1. .• 

-iNo, senyoreta, DO - contestà llavori la 

mirq~ e:s::a,':ta -:a, r:: ~~~-
!tar Boaot 

••• 
A LA EXPOSICIO DE L'AUTOMOBIL 

L 'ALTRE dia vàrem anar a la Exposició 
de l'Automòbil, no perquè haguem de 

.. i I~~r-¡::.lf~·i= ~~ :: :ta ~eu i a més, .'hf veu alguna ctoc altra 

.na~l: '=.': ::;:;:'i"W~ 
gotuda que feia la mar de respecte.. 

De prompte, ... de la aoieo .......... dir!
riat-se a 1& lIeYI. mare: 

-Mira, mi ... : al Rolli ·Ro,.. oqac!l fi surt la 
manivelal 

-Mare do tw.a quines COleS de dir I - ex
clamà Ja bona lIIlYora, cp1e tens dubte només ha
via l'eld:it ets darrers mott-. Gin. ta vista cap 
a un altre lloc i 'DO dlguia aquestes paraulotes I 

V .. ~ 

••• 
TASCA AGRADABLB 

E N UD magatzem de robeI del carrer de la 
Portaferrissa es va pr~ntar l'altra tarda 
una senyoreta que el dia. anterior havia 

adquirit un vestit sastre. dient que li havien de 
fno allUnes refonr.es. puix no H acabava de cau
re bé. 

-Està bé, senyoreta. l'atendrem amb molt de 
gust. Esperi's un moment - li digué el depen
dent. 

l, dirigint~ a un aprenent: 
_Mira, fes el favor d'.viar al taller que el. 

corte d'aquesta senyoreta l'ha de tocar una mi-
queta... • 

El xafarder que ens ha contat aquesta història 
no ens diu si va baixar un sastre o bé una ml> 
dista ... 

KIck H ... 

••• 
LA BXCURSIO 

L A Carmeta està explicant a la Lluïsa, la 
seva íntima amiga, les peripècies de la 
seva darrera excursió camperola amb una 

colla de alegres 'company. i de despreocupadet 

~na Uàstima que no vàrem er acabar 
la nostra ascensió al Montseny I a no bi ft 
haver manera. Quan úem. a mitja pujada, en 
Rafelet, que venia amb mi. es va doq¡y' per ...... 
çut i va dir que acabava les forces ... Quin c:on
tratemps I Quan m'agradava més 1 

-SI - respon Ja L1uisa-, els homes acaben 
sempre les fdKes en el, moments ea que a DOI
altres ens agrada més 1. .. 

Tlt HeIIa 

t.te ................... 1 

EL QUE TENIA TOTES LES GRACIBI 



'no s.a. 

E N un teatre molt popalar de larceloaa ~-
taven assajant un. quadres de reviIta • & 
de reformar-la un xic. 

fe.!;·~!~~. de la lletra repa ...... el Uibre i na. 
-AUb de 1. carrera, jo ho treanL Estl ...... 

vi.t, lo de les 'm.cotle .... 
-To! raó - diguo! I·.mpnoari -. A mols. el ll0-

guer dels cavan, costa molts quartos. A veure. 
1!oies - diriaint...e a Ie. que preaieD. ~ a 
lobn d. vosa1_ \tea fet la -, 

l •• ....... bl .. en por lo Wt, .1 fa-
_0lIl". 



AI • Poli" ta companyia d'en Pa<o 

!la~ ha"Ie:.tw:tra'!~ ¡>mèdia que 

El titol a mi m'qnda. 
~ &.er d'actualitat, 
perquè ~La Negra" fa temps 
CIta: &quI tot, la ~,tem puaant. 

Lletint ~I. pro¡p-ames de cine de la 
admIIna, hem vist el titol de una peU· 
aala que fan al "Coliuum" i que es 
.dia -E.1 jue¡ro de la novia", 

I tecnftl Iu inrpra,ioM 
qw tiDC de un espectador 
el tncta de 1m joe de dames 
provist cie repetici6. 

lObn! la roma de mute,ar, i eu qp. 
del. seat par1gTab. diu; 

"ClWldo te tiene poco dinero es preo
cilJO estirar la goma 1 apro\'e!Charla 
mientras d~ de .1". 

AiltÒ sí que is veritat, 
pui", aotaltra, de petits, 
tamlX estiraven! la ¡oma 
quaD no teniem pistrincs. 

o o o 
La nostra Laura Brunet. avui consI

derada ja COla a glòria nacional, ha 
aconseguit un dels rxits editorial, mll 

al .. Barcel~" Que x 'n diu ~!Sólo para IJran. de la noltra època, amb la pu
mujer('s". a la qual, el 1Ie~ autor ... blicaci6 de la seva magUtral obra .. El 

~~~~f~~i:c~~~e:r:i := .. ~l nom de Tali~~~!r:::"'era enranya 
La cosa ms (a .espitat a ¡'alçària que ha arr ibat. 
que ('S tracta del plat aquell perqtX. amb TaJittnò" o senac. 
que es fabrica rflnenaut ena tot ho fa enlairar. 
amb patates del bufet, O o O 

O O (I Sembla que l'afició futbolhtiea .'ha 
lb.i dirit'l1 com han retolat el darrer començat a a~onar de q~è en Zamora. 

quadre cstI't!r1at al M Victnria R de la re- pe-f molt "ao~ que siga, _ ~ 

;;;: i;~t:::;.òmetres en •.• ?" l.tM~. ~il1~= ~1à~nD no ';~U~I= 
Si és ~ue .00 Ic~ de: futbol, :~~¡6 fidC'· :~~r d;et;e:U q,: ::a~ 
(~1 t~:;: :: d~r: ~~; Plal~o gloriós. I ~. q~ .. 
dt- tennis, DO maliciem!). n:da ~~ =:d ~~I~ra-, 

Ja .'ha estrenat el nou \'odevil del El benemèrit triumvirat Santpere. 
"Ed.;.". Ho .sentIm perq~ ara quedem Ikrgis,Ca5als, prepara per 1·~E.¡¡panyol" 
JII1nt. de veurer a la Cort~. en ca. una comèdia vodevilesca amb el titol 
mill. lo qual DO ftD netarin vostès de .. La verg~ del cabaret ", 

tot es qüestió del color 
del gol contra ~I qual te tira. 

que & tul espectacle retonfortant i de No neprÀn vo,t~ que ~I t~~1 indi· 

td í;'= ~I~ I~.~;:i:: ca 0;;0 ~r~no~ :ue ";a::::1nal. 
ClIaIerT1 mola an)"I per esplai de.. que aquest .odevil ha fet 

:,!~= ~ ¡ r's!'.::3t- :. -:UI~ :re: :::I~ 
lAteYlatafi~ 
¡ el eonido, .. dlff:t, 
!Ie'n .... detpri. a cerear 
femella, per Jopr a fet. 

A; "Alirón" d'en Demón, ha ~ueceit 
un altre cupk1 d'homenatge ah carn. 
pion, d'Espanya, Aquest e. diu: .. El-

o o o carbat bum bum" i ei canta amb for-
A d'n "Eldorado" tomen a tenir a ça traça la ro.ta i bonica Conxita 

ta gmtnw.a. menuda y rebufona Amà- Garz6n, 
1it de l Aura, que ja no el f. dir -.àia- Ea la canç6 es ,loriñqucn 
.,retilta-, JIIH'Ò que cada dia canta amb en P1atko i en Samitier, 
-. l'ida I __ .saJwo. i en canvi no diu Ull mot 

L'aplaudeixa el burr" del. ruaandon del ¡rap B, 
ei dependent i l'obm' Co~ . que en el noatre entendre, 

~~OO:b~~ fà ~~~e::rato~ue~ro¡:, 
han Jocat amb mol4 t.Jon .. 

O O o 
Els fOllri"os ~,tan que treuen foc con. 

tra l'empresa de les nostres piuleS. 
pef'què aembla que els hi dona tabarra 
IObr~ tabarra. 

Les protesta I0Il continue, i adqui. 
reixen proporcioni d~ MttJIcnrtlH$ qaan 
~" hi fan tmpIl ..... bous coixot, man. 
IOt, sense pitOnl i fins n'hi ha aI,un que 
.urt amb croSIe. i (olMstrillo. 

·Si voien un bon conc~ll 
ds hi darem rrgalat: 
no anant mk a veure botu, 
ho teneu IOlucionat. 

o o o 
·En Capdevila, J'iooonmemurabl~ 00. 

me de la pipa - de la bona pipa _ 
n'està preparant una de les seves Sem
bla que atll donan les darreret' pinze
nades a una aran revista per l'i.tU de 
"Napole6nku" que a t itolari "Dm. .... ". 

Nosaltres .o" desitgem 
que a l'estrenar aquest "Dant6" 
~m el JeU Pf"Ota«oniata, 

o o o armi una reroluci6. 
u Caterineta m~ fi una cosa "La Vanauardia" publica un artide L'AFARTA POBRES ......................................................................... 



li fili adIr ... 1 

~-~' ---. ~..::: 
ci:::' ----- ... .... ::--..::-

I !.~~ ~n~lU ~.}.~I! 
'Uit I RETO CABALLERO 

COD'" Ilo 1'_11, li I ....., .. , ... ,-0. BARCELONA 
~~1 : .......... .-.......... l1liI11III._"_"'- '-_______ -' 

S'ha posat a la vendJi ............... 
SL TALI.IIA .. DSL A_O!! 

_ ............... bI'tn •• I .................... _ ........ r ........... .... 
LA UB"'" BBUIIET ...... -... ,-_ .. - .................... -

IIA8 .ALL&. DEL .All" • - _lla .. Iw_ ._ ..... _. li -'-oz.:.ii,:':---( ...... I). ........ J ... 11 ..... te ........ ..ur&i ih I·..... ,_ ...... . _ ............... .,....1 ....... ,. ........... ,.... ...... ter. -, ............... , ...... _,._ .. _ .. - .... _1'-.... ' .... -......... , .• _ . .., ..... - ........... rz¡¡¡ ...... r. ... _ ........... ..... 
- ........ ..- M~:::':': ~ .. u.i''':':.:.':!.. ' ............... --

'-' ....... I~_.IIo .. _1O 



Espectacle a l'aire lliure. o "El .ueño de una noche de ver.ano". 
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