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-Què li sembla, doctor? Com me troba? 
-No té, però em .embla que està molt bé. 
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ESPECT ACLES 
R E O T [F ro AOIONES 

Hemo. recibido un aten
to comunicado del director 
.rtbtico de ,.eetiU,. su
plicada. del "Tutro Pe
llada" ro,lndana. rtetiS
quemo. una metid. de pa
U que hicimol hlet poca. 
di ••• Anunci.mol "El pu
&al del ¡odo" y re.ult6 
que era una ca ... de Mu_ 
6011 Del,ada y un tal M.r
tintI: _ nombre que nOI 

sueM - que ae Uama "El 
puflal del¡.do", E l correc
tor de c .... , que el tan de.
confiado que pide pruc:bu 
de todo. ae penló que 
aquello era COA de la ma
Ia letr. del cacetiUero, 10 
.rrel16 a IU modo y me
tió IOl pic. en el cuba. Y 
no crean que lea eodum
bre IUY., no, porque I 10 
mejor P". tret mtle. .in 
I.vtnelol ... 

- Tambif,n nOI luplica 
dofla Petra Arquita. d'le:
lla de 1. pen,lón de nifia. 
¡nocentel "Torre Facta" 
delmiotamol lo publicado 
bace unOI di ... 

AfirmJibamos que babla 
ido am un rulano que le 
dice Roc Querol y el ve· 
cino de Llin.b y que le 
haMan hecho pa,ar veinte 
nabol por celebrar una en· 
trevista con una IOcia que 
va am a pasar el rato. A 
nOlOtrol. cIO de cobrar 
dosdentu del ala, nOI pa
reci6 una levantada de ca· 
mi ... pcro ahora nOI dice 
doRa Petra Arquita. que a 
don Roc Querol no le la 

levaot6, ni bay nadie u
pu de levant6rlela. Lo 
que nOI complacemol en 
bacer conltar, etc .• etc. 

••••••••••••••••••• 
FERROCARRILERAS 

Comunican de Matachu· 
.epPI (Estado. Unidol de 
AmériCI del Cabo de Arri. 
ba) que ci ministro de co· 
municaciones ha ordenado 
a Iu comPlñ! .. ferroca· 
rrileras moderen la velo
cidad de IUI convoyes. 
puel el otro dIa. a conse
cuencia del roce de Iu 
rueda. con lo. railes. e.
tuvo a punto de inRamar
.e un mixto. 

(Nota de la Redaccl6n. 
A buen le~ro Que cite 
mixta no era de la Arren. 
dataria, porque lai Que 
ahora venden no se encien
den ni rezandole a San 
Pancracio). 
, ................. , 
DE SUBSISTENCIAS 

Por la. impresione. que 
tiene el redactor I,r(cola 
y urnivoro de LA RETA
GUARDIA. el ,anado la· 
nar 'I vacuno bajar' eata 
temporada que ler' un 
,uato, en particular. todo 
el que pace y ac cria en 
1I alta montaKa, porque ai 
no baja, no aer' U.cil Que 
ae venda en IOl mercado. 
de nuestra dulce y puerca 
ciudad. 

NOI Ilecurln. en carn· 
bio, que aubir' la sardina 
y .e pondr' a una altura 
inconcebible. AvilO a I .. 
ansiosaa. .................. , 
TABLONES 

Se pueden coger con re· 
lativa racilidad y baratura 
en la taberna "El Noé Iu
turilta". 
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Barcelona. 4 de març de 11126 

Una rifada 

UN col-Iaborador e.pontani. va enviar l'altre dia 
'" certa personalitat provinciana un, versol el

togiant un fet re.cent de baltanta rCNonància. El. 
verlOI no citaven gaire bé. però a l'home. que ". 
la cuenta" no é. cap Lope de Vega. li van lem
bIar d'allò més maco •. En relum, que l'home se'l. 
va apropiar. hi va pOlar la .eva firma i el. va do
nar per publicar Il un periòdic de la seva localitat. 

I r endemà a1aú va adonar-se de què agafant 
18 primera lletra de cada vera, el llegia quelcom 
diametralment oposat a lo que glosava aquella 
composició poètica. 
• El fet é. riguroaament hiatòric, com també ho 
e. .que la penona en qüe.uó, per haver-se volgut 
ab. llar 8mb plomu de "pavo real". ara en pa .. 
.. de tau color .... 

Una frue i una relpot,ta 

DIUMENGE a la tarda, va celebrar-se la junta 
general anyal de l'A'loeiació de la PremlJ8. 

DiAria, Hi havia baetflnta gent, entre la qual el 

deltacaven quali toll ell veterana del periodilme 
barceloní. 

Arribà un moment en que l'havia de diacutir 
un projecte de mutualitat de la Federació Elpa
nyola, m.itjan ... nt el qual, ell parent. de cada soci 
cobrarien, a la mort d'aquelt, una indemnització 
determinada, 

En Maynar, luposem que amb el "debido res
peto", demanà la paraula i començà dient: 

"-Yo, leñorel, en calidad de próximo difun
ta .. :' 

I l'Olivel, amb la seva habitual ironia, el va 
interrompre, dient: 

"-¡Que te creel tú eloi" 
Algú, que eltava al nOltre cOltat, va observar: 
--Caram, en Maynar I Quinel preteneionll 

Un títol auggeatiu 

''''l'' E N una llibreria catòlica del carrer del Bruc, ea 
pot admirar un llibre en quina coberta delta

ca el se¡üent titol, en lIetrea vennellea de pal sec: 
"Mi pieza" 

Ara, que 16 .enyoretel que hi pauin, no el 
facin il-Iuliona ni ea Kaatin lel lrea o quatre pele. 
que val el llibre, L'obra en qüeati.6 IÓn ela apunti 
d'un artiller durflnt la Guerra Gran .. , 

Concun de h ~n"'aea 

E N una pel-Heuia d'actualitat. recentment pro
jectada, l'exhibien, un xie lleugeres de roba, 

lea concuunnta al premi de la beUeea organitZAt 
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entre tota el. Eatall de la Unió ianki. 
Aquell .in¡ular torneig .efeclúa per .el-tecció. 

talment com el. no.tre. partita de futbol. Ea a dir. 
que la campiona de cada [.atat acudeix després a 
un concu" mterregional. di¡uem-ho aiz.í, on el 
jurat tria la xicota que deu oltentar l'ansiat premi. 

En el film. le. noies anaven dedilant davant 
del jurat. cada una duia una banda de roba amb 
el nom de l'útat que representava. 

Vo.tè. ja deuen aapiguer que al. Eatata Unit. 
é. co.tum deaignar sempre el. E..tata amb abrevia
tures. (Cal. per Califòrnia. Viro per Virgínia, Col. 
per Columbi •• ea., ea.) 

I va donar la calualitat que la noia que repre
sentava l'Eltat de PiUaburg eltava d'allò mé. ben 
proveida de matonell i. a damunt d'aquelta, el 
veia una banda portant en lIetrel gro'les: 

.. PiU .... 
Amb això, calculin la greaca que .ha armat 

al. cine. durant la projecci6 d'aque.ta pel-Iícula, 

L'hortolà de Sant Boi 

LA PROFESSIO D'EN RAFEL 

E N Rafel estava enamorat de la Marieta, 
u, la xicota molt caia del carrer del. Met
¡¡ea. que anaYIl cada fe.ta a ballar al "Ca

Ilo", Ella. al principi, e. re.i.tia. perquè tenia 
molta pardalets al cap i en Rafel no li acabava de 
xocar. Però, tan i tan va in.iltir l'enamorat, que 
la Marieta va acabar donant l'ansiat ".¡" i dei
xant-se grapejar per ell per Cotet lea escale. i re
con. de la barriada de Sant Pere de Iai Puelles. 

Com que la cosa .'anava posant aèria, va és
ser COIB de què en Rafel fea la demanda oficial 
prop del pare de la Marieta. que no va po .. r gai
rea inconvenients per concedir-U. 

L'únic que no li feia pab:oca, era l'ofici d'en 
Rafel: acomodador de teatrel No li acabava de 
fer peça. 

-Bé, què &'Uanya, vo.tè, fent d'acomodador) 
- preguntà de.prél de molta eltona de diaculir 
• aquell era un bon o mal ofici. 

-Ohl Ja veurà. Va com va. Segon. les propi-

ne •... Miri: ahir mateix, a la nÍlt. quan vàreig obrir 
el "palcul" al senyor Regordol8.. me'n va posar a. 
la mà dOI de rodons I 

La Marieta, al sentir allò, va fer una ganyota, 
i .i l'endemà en Rafel no li dona le. explicacion. 
eonvenienttl, de què que ea deda. el ca.ori I 

Van Traca 

ELS "GEMELOS" 

L A senyora Poni una dama molt rica i molt 
mística que vivia en una magnífica torre 
a la platja de Sorraneta, el va presentar 

un dia al jutjat, la mar dïndi¡nada, 
-Vinc a fer-Iïl lapiguer que el pocaveraonya 

d'en Que!' el moço de can Xirau, e. banya cada 
dia, tot nu, davant del. meuI propi. nano., 

-E. un cal d'escàndol públic - respongué 
severament el jutae -. El cridarem a judici I No 
mancava mé.! Vaia unes cose. de fer, aquelt po-
eavergonya I 

Cridaren a n'en Quel, U explicaren el delicte 
de què estava acusat i, quan hagueren acabat, el 
mono el va clavar a riure, dient: 

-Tot això é. més fai. que un duro de plomI 
Jo em banyo cada dia al COltat de la farola, com 
poden eomprobar citant molts testimoni. que m'hi 

-Que té calor, senyor Uuú.? 
-No, home, no1 Que: no veUl que auto calo-

ri/er? 



han vist, i la .enyora Pons viu a l'altre co.tat 
del poble! 

--Si - respongué la .enyora Pons -. Però 
;0, amb el. meu. "gemelos" el veig com ai el tin
gué. al mateix co.tat meu! 

K. Briol. 
VIATJE INUTIL 

E 
1V0ga. 

N un tranvia de la linea 10 puja una casa
deta d'lIlIò més caia. Se li nota una inAor 
característica a la panxa i està una mica 

-Aque.t. mútics .empre toquen la mateixa 
peça. Ha d'éaaer molt aburrit això! 

El cobrador ,'acosta per donar-li bitllet. 
-Le. Corts, - diu la noia. 
-Le. Corts} No hi va pa .. a Les Cortsl -

resp6n el cobrador -. Aque.t no més va fins a 
Pari •. 

Deapréa, un xic burleta, afegeix, mostrant la 
panxa de la paNl\tgera: 

_I a vostè, no crec que l'interellSÏ tornar-hi, 
de moment, perquè, per lo que veig. ja en ve." 

K. Riola 

LA FIANÇA 

Conte ràpid 

E N Lluiset. que està aense feina, llegeix 
els anuncis de "La Vanguardia". 

"Se desea secretario particular. Ten
dra que prestar 2,500 pe.etal de fianza, Dirigir
se a Matia. Calí, Templarioa. 285." 

11 

AI carrer de Templaris, 285. 
-Déu lo ¡uard. 
-Déu lo guard. Què .e li oferia} 
-Venia per l'anunci ... 
-Ah' Molt bé, molt bé. Miri: el treball ée poc. 

Contestar alguna lletra mrva. anal' al Banc a re
tirar fondo. del meu compte corrent, fer algún 
recado de la meva .enyora .. , 

-Perfectament ... 
-El sou són vuitanta durol al mes ... 
-Molt bél Aquí té les meves referèncie •... 
-No cal. Té el. diners per la fiança} 
-Si, senyor. Aquí els duc. 
-Doncs, no cal res més. Hi ha gent, jove, que 

amb Ja cara paga ... 

li! 
Han paaaat quinze diea. En Lluiset està encan

tat del .eu nou càrreg. Poca feina, tranquila ... El 
marit no és quali mai a casa .... En canvi, la senyo-
ra no acostuma a sortir mai ... A voltes. el xicot 
la .orprén plorant. i .ent unea ganes bogea de 
conlolar-Ia. perquè és jove, bonica, i té unea an
que., i una davantl, i uns darrerel ... 

IV 

-Llui.et, .óc molt deagraciadal El meu marit 
é. un poca vergonya! M'enganya amb la prime
ra dona que veu paNl\r pel carrer ... Deapréa de 
.opar, .urt aempre aol i torna a la matinada, el 
de.pulla i el fica al llit, lenae recordar.ae de què 
jo sóc al .eu costat ... 
~nyoral No plori, que em fa molta" penal 

Veritablement, el .eu marit é. un poca vergonya I 
No recordar-ae mai de la aeva dona, una .enyora 
tan bonica, tan xamOl8, que jo em menjaria a pe
toni ... 

Una bata que es deacorda ... Dos COMOa que re-
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lIiaquen damunt d'un &Orà i, al cap de pOCl mo
menta, un car.derí.tic Irinyolar de mollet ... 

V 

-Infame. canatla, pocavergonya I Abusar de 
la meva dona I Si no fuia; d'aquí de aeguida, li cla
vo do. tretsl 

En L1uitet. mé. escorregut que una mona i tre
molant com una ¡aUina mullada. agafa la porta i 
Ie'n va eJoCale. avall. aente gOlar, naturalment. re
clamar la fiança de lel 2,500 del ala ... Qui .atre
veix. davant d'un marit que l'ha .orpré. en R.
grant delicte amb la teva pròpia dona) 

VI 
En L1ui.et, etcurat, torn&. a buscar feina. El te

nyor del carTer de T emplari .. que no é. linó un 
vulgar tim.dor que roba el. quartos a la gent per 
aquell procediment enginyós. amb I. complicitat 
de la teVa dona, pOA un altre anunci a "La Van
¡uardia", 

F. <>noU. 

ELS COMPTES DEL VIATJANT 

A 
LLO de netejar la Pi.to.,a que es va fer cé

¡ebre en el. compte. de viatjant ja no 
.e.tila. Però l'altre dia vàrem sentir una 

converaa a casa d'un important exportador d'ar
ticle. de punt. que enl va edificar IObre la metà
fora actualment en u. entre ell ei,;:erits xicols que 
amb el quilomètric i el mo.trari van eacampant 
arreu le. nOltrel mercaderiel. 

-A veure - deia l'amo -. Facïm la Iiqui
daciól 

_Miri: vaig rebre quatrecentel pessetel. Cent 
lIetanta de la fonda. segons comprovant adjunt, 
disset de cotxes per I\nar a visitar els clienta amb 
el bagul de le. mo.trel. trenta pessetes a n'en 
Man¿'n. de Girona, per diferència d'aquella lletra. 

[.atà he:. . .e¡ueixi" ça:ueixi ... 
-Per propine •• trel pelletc •• per despesel de 

correu i tele¡rames, dinct trenta cinc i per ... 
El viatjant el deturà. i al cap d'un moment de 

reflexió, afegí: 
-I... perquè un home no és de fu.ta, vint-i-doI 

pessetel. 
Van Boll. 

L'EX-REGIDOR HONRAT 

L 'altra tarda. no aapiguent on anar, en. và
rem ficar dintre la biblioteca del per mol
tes raons benemèrit Foment del Treball 

Nacional. A la aala de cafè, un senyor panxut He
Ria "La Vanguardia". tot traient fum d'un enor
me "puro". 

-Caram I Vo.tè per aquí! -li vàrem prc:¡p.m.
tar -. Què diu de ho? 

El .enyor panxut, era re. menys que un d'a
quell. regidors que el nou régim va treure amb la 
leva ja célebre e.combra. 

--Si, miri - enl contestà rient-o E.tem aquí 
fent vaga Corço.a. La vida política està morta per 
complet, el partit nOltre està ensopit, la no.tra 
jovenalla juga a futbol i .' extaasia davant lea 
proeses de l'Uzcudun.,. 

Va tornar a xuclar el puro, j afegí: 
-I no e. cregui que jo tingui ganes de tornar 

a ésser re¡idor. perquè •• i li tinc d'ésser franc. hi 
havia tanta competència, que es pot dir que hi 
perdia diner •... 

I en el. llavis del polític '·vella eacola" es va 
dibuixar el IOmriure hipòcrita del bon betes-i-fil. 
que l'intere.sa a la economia i a la producció na
cional. pagant dOI napl al me. per anar a llegir 
el diari ... 

K. Brelta 

LA PESCA DEL XICOT 

D tALEC sentit al Col-liseu Pompeia entre
duel nenes bé: 

-Què} No hal peacat xicot, aquest 
Carnaval? 

-No, noia, He quedat "inc6Iume"1 
Nin HoU 

-Es una cosa ntrmya, però a mi aquella lecturet m'engresquen, em fan poMI' bé ..• 
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e Lco~~:::;'a!!a::o;tmi~:~:à i c;;;c~=!a~aa::! 
que l'ordenança li acabava d'allargar: "Magda 
Lafont, marquesa, vIdua de Mariscal". 

Per dues o tres vegades repetl el nom mental
ment, sense apartar la vista de la torbadora car
tolina, i despr~s, displicent, regollant-se en el 
seu habitual gest de cientllica austerúat, indicà 
.1 criat: 

-Doni-li torn per a demà. He d'anar a l'Hos
pital, ara. 

-La senyora marquesa m'ha pregat fes notar 
al doctor quc es tracta d'un cas d'urgència. 

Qualsevol que no hagu~s estat en Ramon, el 
fidel i discret criat del doctor Maspons, hauria 
observat que els ulls del savi i jovenissim cate
drAtic s'cncenien amb intermitències de foc-follet 
que el llavi inferior es contreia fortament espre
mut per les dents mar/ilenques, i que la destra, 
en cercar ¡'apoi de l'ampla taula de ministre, 
responia a la intensa emoció que havia sotraque
jat tot el seu cos en assabentar-se de la urgència 
amb què la marque.~a demanava audiència. 

PetÓ en Ramon no veié res d'això: discret i 
respectu6s, esperà amb els ulls baixos, les or
dres del doctor. ~ '"'- u ~ 

Aquest, en un gest de disgust que, a força de 
voler-se mani/estar, es traïa a ell mateix, donà 
volta a la taula, s'assegué a l'ampla poltrona i, 
malhumorat, digué al criat: 

-Que passi. 
Es féu una pausa. El criat indicà tlmidament: 
-El senyor doctor farà l'acostumada visita a 

l'hospitaJ1 S6n les quatre. 
AI doctor Maspons li costà un xic donar res

post. al criat, però, a la fi, veladament, cercant 
una excusa lògica en la imprecisi6 de les parau
les, justi/icà: 

-Si... naturalment ... les quatre ... però aques
ta senyora diu que és t.n urgent... realment, la 
visit.... -. 

-Telefonaré que la passi el suplent, verltat? 
El doctor respirà com sl el criat li hagués 

tret U? pes del damunt en completar la frase. 
~" si: que la passi el doctor Rocamora. 
Ilen~i6s i lleuger, el criat es retirà. El doc

~o~' ràpid: nervi6s, tragué un diminut mirall d'un 
. e ~ calal1io., de la taula j ordenà un xic el nus 
Ja Impecable de la corbata, acaricià la seva ris
sada I negrIssima barba i s'adressà a l'encolxina
da p'!rta per donar pas a la marquesa vIdua de 
MaTJ~ca~ q?e, part de fora, s'anunciava ja amb 
un xIUxIueIg de :sedes dolç i suau com un càntic 
de sirenes. , 

La majestat feta carn semblà que entrava en 
el despatx, en fer-ho la vIdua Mariscal. 

Cerimoni6s, li oferí la destra i l'acompanyA 
fins 8 fer-Ja seure en un ampli butac6 de davant 

de la taula. Ell ho nu en una cadira volant i 
molt. prop de l'opulenta vIdu •. 

-1 doncs, marquesa, què la porta per acI? 
-Ai, doctor, no ho sé, però temo que ... 
-Bé, no s'alarmi, no serà res; expHqui's, ez-

pUqui's .. 
-Què vol que H digui. Si hi arribem a temps 

no crec que sigui gran cosa, però, tinc por que ... 
-Bé, bé, farem un petit examen. No es moles

tarà, veritat, si li demano que s'alleugereixi un 
xic de roba per fadUtar la meva labor? 

-Molt? - demanà ella amb la veu velada per 
l'emoció. 

-No: la camisa no cal que se la tregui. 
-Doctor, per Déu! ... comprengui que ... 
-Si. ja ho comprenc, és lamentable, però ... 
Lentament, amb la lentitut i la coqueteria dels 

reials paons quan despleguen ls cua en forma 
de vl!ntaJJ, la marquesa començà a treurl! peces 
del seu cos magnIfic, del seu cos de matrons in
saciable, de tardoral fl!ta brssa. 

El doctor, sol-lícit, atent, pulcre, l'ajudà en la 
grstissima labor, perdut en l'èxtasi de la con
templaci6. 

Primu I!l tors ub~rrim, carn6s, aguantant 
ferms i I!rectes els pits mer8veJJosos. Després 
els Rancs, harm6nlcs, subjugadors, precipitant
se en una corba per/ecta damunt de les dues co
lumnes dòriques de les cuixes que modelaven 
l'ondulaci6 d'un src de lInies pures j clàssiqfles. 
Més tard, la llum cegadora del sòcol de les pan
to¡¡ilJes, recubertes per la seda gris perla de les 
mitges i rematades en alt per l'ampulosa lliga
cama, i, a baix, per els xapins menuts i reful
gents com dos topacis. 

Quan la marquesa quedà en mig del despatx, 
com una estàtua dI! carn, el doctor no sabIa pas 
per on començar l'examen. Però, es decidI s fer
ho per un lloc o altre. 

-Vol tossir un xic - murmurà aplicant ro
reJJs damunt del pit de l'opulenta vIdus. 

Ella esclatA en una riallada que acabcl de fer 
perdre els estreps al doctor. 

-Tosslr? Per qu~? Em sembla que no ens 
havem entés prou bé, senyor doctor. Miri, ja 11 
ezplicaré: aquest mati, tot jugant en el JUt amb 
el meu "Lulú", m'ha clavat una mossegadeta 
aquI, al dit Jlic, veu?, i jo voldria que vostè m'ho 
eJl.minés ben bé perquè no resulti rabi6s. 

El doctor Maspons no volgué saber res més. 
Quan una dona es despulJa davant d'un home, 
per ensenyar-li el dit de la mà dreta, no cal que 
doni més expllcacio'1s. 

La vencé damunt de la flonjosltat de Js "cha/
se-longue" i dolçament, suaument, anà exsmi
nant aqueJJ ditet tan buf6 que prou es vl!ia que 
encara no feia mitja hora que les propies dente
teS de la vIdua havien lleument maculat. 

LAURA 



B - I.ATUIBS 

EL PAS DEFINmU 

M ARIETA - d.. I. .e
nyora Uui... propietària 

de l'establiment de vetes 
i fil. "La Reivindicador.·. • la 
.eva aprênenta - vea amb 
compte, perquè • tu t'agraden 
molt el. xicot. i aquest. no van 
més que per entabanar-te ... 

-No tinlfUi por. lMtDyora Uuï
_ - re-s»onia la noia, que era 

d'allò méa ehr.erida -, Jo .6c 
molt prudenta .. , 

-Sí.,. Però ja sap. que de ve
pde. Iu zicotu doneu, anM 
pensar-vo.hi pire aquell pali de
finitiu. despres del qual ja no 
podeu tomar endarre ...... 

la Marieta. en antir aquelles 
paraalea ea va pour a riure, 

--Que una no es pot tornar 
endarrera. da.prés) Si que em fa 
cdcia! Jo m'hi torno cada vega
da, doncs! No sé pa. com ho fa
ria. ain6, pet evitar-ne les con
_tiòacieol --....... ....- ...... -.....All, oi71 __ cIia,_7 

-a.. __ ....... _I*Ò .... ---_ ... 
UN NEGOCI RODO 

U N amic no.tre. que eltava .ebR feina. ha 
tingut una magnífica idea, que li ha valpt 
I. mar de quarto .. H. editat un llibre. que 

anÚDcia a IÓ de bombo i pl.tereu, titolat: "Lo 
ca_ deu .. piper tota ~qi •• ban. de çasar-Ie per 
donar ...... al leu marit. • 

L'edici6, • cinc pel ... ha easotat com ela ex
traordinan. d. LA TUIES. I. sabeu el què troba. 
ven In ansi.,.. que volien ... piguer com dona. 
rien ruat .1 HU marit) Una .èrie de preceptes d. 
cuinal 

D.pr& diran que a la nostra tena no hi ha 
anain,1 K._ 
LES CRIA 1lIRE5 

EL Mnyor Boech. aquell diumeaae, eetava que 
li li arriben • ac .... un llunú •• encén. Fi-
gurint-.e que la .... dona. una opulenta 

matrona. amb m& carn que una parada de I. Bo
queria .• havia entoaudit en què 1Om.in plegata. 
I això er. pitjor per al llenyor Boech. que haver 
d' quantar una pedregada. Ell .... v. molt bé • 

l'''Edén'', al "Folie." o bé al "Novelty", i l'haver 
d'anar .1 COltat de la pròpia. el pOlava de molt 
malhumor, 

Si, almenYl, a la .. va dona, li MauH aaradat 
anar al teatre, o al cinema. o al futbol I Però, no 
senyor. Ella no concebia altra manera de p .... r 
el diumenBe que anar a visita. i preaentar el teU 

marit a una pila de Rent a qui aquell no coneis.ia 
ni li inter .... v.. que li parlaven d' una .èrie de 
coses abaurdel i li feien HCOltar la radi. la pia
nola o el gramofon. que é. com si diguéssim la 
santi_ma trinitat de la llauna i de l'avorriment. 

--Però, eecolt.--deia el pobre llenyor Boec:h--. 
On em vol. portar aquesta tarda) 

--Què no te'n recordes) Tho be dit almenys 
deu co.,. durant I ... tmana I A cua de l'Adelai
daJ Que no te'n recordes. de l'Adelaida) Ea ....u. amita meva que va recamar-me un hivern 
q_ tu ada... coMipat aqueU. aiKUft que et va 
anar tan MI 

Davallt d'un argument com aquest. el .... yor 
Bosch va accedir. Què dimoni! Una amiga. i una 
ami .. que ha recomanat qna aiaua que no cura la 
tot.. però, que, en canvi, fa malM l'estòmac. lM 
et merem. una VÏlital I cap a cua de l'Adelaida 



LA TUlF.s, -, 

EL MATERIALISME 

r OTS vostès coneixen a la 
Lulú, aquella franceseta 
que corre per les Rambles 

de les dotz:e de la nit per amunt 
i que fa tertúlia amb tots els pe
riodistes de darrera hora al, per 
moltes raons, benemèrit quiosc 
de l'Agustí. 

L'altra nit. la noia s'havia pa
lat un xic sentimental i, com ta
le. elles, malparlava dels homes. 

-Ah I Els homes I Els homes I 
- deia en aquell català que pro-
nuncia tan enreveaaadament, _ 
Tota IÓn iguals I.. 

-TOls) No hi ha cap excep
ció) 

-Cap, ni una I De primer molt 
amor, molt idMlisme ... 

l, de:¡prés d'una breu pausa, 
afegi: 

-Però, fio l'hora de pagar, són 
d'un materialil!me ... 1 

K. Orri D'HeU 

Volen creure que com més vU.ites rebo, més 
llanes tinc d'enraonar? 

Va anar el senyor Bosch, portat del braç per la 
seva dona, com un condemnat va al patíbul. 

Arribaren a caaa de l'Adelaida, que era una 
xicota solterona que es moria per les criatures, 
Alli n'hi havien ais o set, filles de dOtI veïns que 
havien guillat amb la senyora al teatre. Movien 
Un xibarri infernal. s'empaitaven, queien i feien 
malifetes de tots els tamanyl. mesures i colora, 

-Que bonica que é. la infantelA, oi. senyor 
Bosch) - va preguntar l'Adelaida _, A mi. so
bretot, m'agraden quan tenen set o vuit anyl, que 
criden i s'empaiten com uns bogets ... 

En Bosch, el malhumor del qual creixia com la 
inRació de la moneda francesa. no deia res. 

.-.com li agraden. a vostè, les criatures) _ 
preguntà altre cop la dona. 

-A mi) - rellPongué el pobre home. que ja 
no podia aguantar -, A mi m'agraden quan plo
reni 

--Quan ploren) Ai, ai I I per què) 
I en Bosch, sense quasi mirar-la, re8pongué, 

amb to eéc: 
-Perquè lel treuen I 

Kat X ..... 

LES BONES AMADORES 

S EMBLA que ha pauat defi?itivame,~t aq~ell 
temp. en què els homes guapos podien 
explotar el tipus. Avui, l'home no es co

titza i les bonel amadore. de quan nosaltres estu
diàvem batxillerl!.t, que, si un jove els hi agradava, 
li obrien compte a calA del camiser. li pagaven 
l'abonament al Liceu, al Hipòdrom. la quota de 
"Caçadora" i encara el. hi allargaven cinc dur~ts 
a cada visita, han desaparescut per sempre mea. 

Testimoni de la nOlltra asseveració, és aquesta 
converlA que les nostres xafarderes orelles escol
taren l'altre dia en un cinema molt conegut de la 
nOMra ciutat, entre duea dames d'uns quaranta 
anys d'edat, d'allò més enjoiades i ben vestides: 

-Noia. creu-me que estic avorrida. No trobo 
cap xicot que m·agradi ... Això és un fàstig, Jo 
crec que els homes "guapos" en. els prenen els 
americanl per fer pel-HeuIes ... 

-Doncs jo, puc ben dir que he estat de sortl 
He trobat un noi d'allò mél "mono", amable. ser
vicial. Que no em refusa cap refinament ... I, mira, 
per cinquanta duros al mes, fins treball~ de tene
dor de lIibrel a la fabrica del meu marll. Hanga 



10 - lA TUlE., 

SERMONS DE QUARESMA 
Concelb al, nens pnapies 

e ARISS .. IMS germanet. en grimègia: Estem 
en mili de la Quaresma. que é, com li es
té"lm entre: dOI tall. de bacallà. i és qües

tió de capficar·ae un xic per les necessitall de l'à.
nima. Ea qüestió de menjar un mOl de pa de re ... 
perit que en. aguanta. No Iol. de pa amb figues 
viu l'home: .ha de menjar pa IOl. també ... E.. 
qüeltió de barrinar uns quant. die •. Però de barri
nar .ente barrina, eh? No ena vingueu amb mal
entesos. no en. galteu xilta. d'interpretació tor
çada. que no eltem per cOles torçades. ara. E..
tern per lel cOles drete •. més dretes que un par
pal: ara anem de "aerio". Avui ens havem pOlat 
calce. negres, i si no hi portem el gec. é. perquè 
la part de dalt no hi compta en ICI ncltres cabò
ric •. 

Amb la aerietat de lel calce., ja VOl fareu cà
rrec de lo lolemnial d'aque.t IC!rmonet que voa 
vull endinyar, com a paltor vostre que aóc, pell 
anya i pell mèria de campanya. Aque.u mèriu 
m'hlln valgut un sena fi de plaques, que .i no aón 
vitalíciea, poc te n'hi falta. Sóc un pastor, no per
què hagi tingut mili cap remat de molton. o de 
cabrel. no: lea cabrea són un beatiar molt brut, 
q~e Kmpre m'ha fet fàstic. No n'he tingut mai, 
d aquela remats; ni gane •... Sóc un paltor elpi
ritual i sabi com una guia nocturna. i voa en puc 
fer cinc, i deu. de lel misèries de la vida. el. co
~eixemenu de lel quals VOl servirà de preserva
tIU, en els moment. de lea gnm engúniea. 

Mireu: en el capítol 11, article IV, tercer pil, 
primera porta, del llibre de les Set Civelle., el sa
berut Sc.nt Feliu de Guixol. diu textualment aquet
tes paraules, dignel de la profonditat d'unes apo
logètiquesllençadel al cul d'un pou: "Aquelt món 
é. un món de meuquel." Ja hi hagué un altre sa
berut que digué que era un món de mones, però 
aquella sentència era 101. aplicable pel dia de Pa.-

-1 què em portel de Parí., Antonet? .. 
_Poca c05l1, noia, T'haur8.1 d'acontentar amb 

un ninotet ... A Port-Bou no deixen p8.ll8l' tel ... 

qua, diada de lel monel amb ous; però a nosal
tres se'n. en fum de les monel amb OUI i Knse 
OUI. El món que'n. porta de malbarràa él el món 
de le. meuque •. 

La meuca - remat de le. meves entranyel -
é. un animal6 color de rosa o color de pa moreno, 
amb ell uU •. el bec i les galte. carregaa de pintu
re.; per això no l'hi guanya res amb què VOl don
guin el bec. Mé. o menys pelada, peluda. carno
la o escardalenca. la meuca és d'un tipus poe va
riat •• i bé din. la seva espècie hi exi.teix una di
ferència fonamental. piramidal. nabial i lingual. 
i és que, aixís com unes meuques .6n mamífere., 
altres .Ón oviperCl. Les mamífere., fillets, .6n le. 
pitjor •. Fugiu-ne; troteu quan vos vinguin al da
rrera. perquè encara que liguin mamífere., no ea 
mamen el dit, noi Són mortal. com aquellel .erps 
que atreuen a ll pardalets amb l'hipnòsis del •• eu. 
UUI, i xuclant, xuclant. els deixen sense suc ni 
bruc. No féu el pardalet. no féu el 1I0nlal I no 
va. fieu de le. aparièncie .... De vegade., els diu
menge. sobre tot, a cala VOltra VOl donaran un 
duro i la clau, en gràcia de què ja teniu un xic de 
pel IOta el nal. I lo primer que fareu és tirar cap 
al carrer Nou, i voldreu anar de tot aUò de què és 
pot anar amb una clau i un nap. No m'ho negueu, 
eh) que aquest xarrampió ja l'he passat. Dones, 
com que qui busca troba, topareu amb une. da
mes olorose. i frescal •. més frelCals que olorose .. 
le. quall van pel carrer fent la mateixa feina que 
Diògen; cercant un home, tal com el filòlof de la 
b6ta, però amb la diferència de què Diògen ho 
f~ia amb una llanterna i elles ho fan remenant le. 
anquel i fent trontollar el bé de Déu de pilrerftm 
amb què la naturalelft lel ha nfavoride •. A vosal
tres VOl semblen figuretes de guix o bibelot. de 
carn, aquellel done., oi) Doncs, penseu, infeli
ços. que lón una varietat de la meuca: .Ón com 
un taxi, com un cotxera de punt, que treballen a 
tant per quilòmetre, encara que marquin a pam. 
el recorregut. Tantl pams, tants quilòmetre., i 
tantl quilòmetre., tantl duros. No falla. Hi ha 
meuca d'aquelles que. pam a pam. ha donat la 
volta al planeta I 

Engegueu-It!I. aqueetes meuques-campionsl Ai
xí. que vos diguen "escolta. maco", envieu-Iel a 
pendre banYI d'assiento, féu el pagès. Creieu-me, 
noil, i si em creieu, anireu bé de diners i de 18.

lut .. . Si veig que féu cal del què vos dic, aniré 
éssent el pastor del meu remat de cabres inexper
tt!1 que veniu a éuer vosaltres. treta la semblança 
de le. banyel. Però .i veig que féu el ximple, i 
que em féu xerrar pel. sanu de la glòria. com 
que ell. no em necessiten per re., m'enfadaré. 1 
mireu que li em venen els meus COpi de gènit, li 
fOlCaré un cop de rosari. als morros d'un que 
haurà de fer llit fins quan s'acabi l'Exposició d'In
dustrie. Elèctriques. que ja sabeu que él una cosa 
que no enl la labem acabar. 

Barra 11 
Rector de la Parròquia de la barrila 



ALERTA, MINYONS I 

Ea aquestfo S_doS hi publicarem tott els CONTES 
que .. 'ni an"i;n propis d' .... r con .... t. a Iu "all_ 
1I:acri .... da qQin>:. an)'1 per amQnt i que alpin dipn 
d' ..... r con .... tt pea. barrilai,... lectorl de LA TUIES. 
D'aquesta cont_ In pNm;'rem Un eada número amb 
la .... pec .... bI. quantitat d. "deu pel_", cobrabJet en 
La Dost ... Admini.t ... ció o p.r lir poda! al. que "is. 
qui .. ,,, ... d. &rcelo ..... AI.rta, donu, i apretar ¡';"pit! 

EL JUEU I EL DOCTOR VORONOFF 

V OSTES ja coneixen, almenYI de nom, al doc~ 
tor VoronoH, aqueU doctor que dona all 
velll prematura un remei de dallon.e. de mi· 

co. DonCI b6: e.coltin aqueata anécdota, que t6 la 
leva ¡deia. 

Darrerament, un jueu .exa¡enari e. va presen· 
tar a di doctor Voronoff i li va preguntar li era 
cert que amb el leu tractament e. tornaria jove. 

--Certament, certament-re.pon¡ué el savi doc~ 
tor -. Tinc moltes provel: lIetrel d·agraiment, 
certificatl ... 
-VOlt~ creu que jo quedaré bé, després de l'a

plicaci6 del tractament? - ¡nli.d el jueu. 
-Que I1 quedarl bé? Tindrl quinze any. I 
Davant d·.queU •• eguretat, el jueu .eu¡enari es 

va PO .. r en cura, i afirmen les cròniques que, en 
efecte, POCI die. deaprh de sortir de la cUnica del 
doctor VoronoH, feia mb desgrlciel femeninel 
que en Coloret. i la colla del "Geperut". 

Al cap de dUel lelmanes, el doctor VoronoU va 
presentar~1i el compte. 

_A veure, a veUre ... _ insilti el jueu _. Vost~ 
creu que roperaciÓ ha anat bé del tot? 

-Que .i hi ha anat? digué el metge _. Li repe~ 
tehr.o el qu~ li vai, dir el primer dia! Vost~ ar' 
t6 quinze anyal 

_Tinc quinze anYI? - va conteltar el jueu tot 
content. 

-Si. lenyorl Quin%C any.! 
-En aquest cal, estimat doctor, no li puc p.gar 

et. hononril ... Sóc menor d'edat i fini que arribi 
al. vint·i-cinc any. i reconegui el deute, no hi ba 
res a fer ..• 

Tit H~lI. 

••• 
EL ¡OGADOR 

C
ONEIXEM un doctor que té una veritable 
pa .. ¡Ó pel joc. No b que li a,r.di dcspiUa
rnr el. qu.rtol. Però no hi ha res Que el 

distre¡ui com un pocker, un tuti o una bescam
brilla. 

L'altra tarda, l'home havia invitat. dinar a un 
amic seu. De lobretaula, com és natural, va haver
hi la leva p.rtida de cartes, fins que va venir l'hora 
de Ja vilita. 

El primer p.cient va entrar a la .. t. de consul~ 
ta, que el doctor enc.ra penlav. en el joc. 

-A veure, dongui'm el pol •... 
jfragué el rellotge de I. butnc. i començl a 

cont.r: 
-Un, do., tres, quatre, cinc ... 
Perb, .1 cap d'un moment, el malalt va lentir, 

amb el conse¡Uent .. torament, que el met¡e deia: 
-Vuit, nou ... Sot •... Cavall ... Rei... 

G O/.lre 

••• 
NATURALMENT! 

f\ 
IXO que ell hi vai¡ a contar, h druro.
ment hiltbric, i v. palsar no r. ¡aire en una 
ca .. comercial de molta importlncia. 

EstaVa .1 front de la lecció de mercaderies un 
xicot, casat de poc, molt treballador i intel.ligent. 
L'amo, que l'apreciava molt, el va cridar un mati 
a Ja ger~ncia. 

-L'he cridat - v. dir_li - per rer-li .. p¡¡uer 
que eltic molt content de vo.t~ i que delitjada 
millorar Ja 'eva .ltuad6 .•• 



• 

_Moltes merd .... 
-De real Empleata com "fo.tll contdbueillen a 

ta pro.perit.t de le. arana emprele.... Per ai:l:~ 
jo el .,oldria dui,nar per a wr. lloc de molt com
proml., que no Pu.c confiar a nina€! mb que a vo .. 
t~ ..• E. tracta de fer l'inspecci6 de .ucur .. l .. 

AI aicot li va caure una calleda d'aieu freda 
al c1ateU. Viatjar, ell que no va rer ni viatle de 
núvil, per por a que li rel mal el menjar de fondal 
De cap manera I 

_Ah, no I _ va respondre -. Aix~, de cap ma
aera! Miri: abans de viatjar, m·e.timaria m~. h-
• er cornut! 

L'amo, que anava no m~. a la leva, el va inte
rrompre. amb t6 convincent: 

-No lilUi aixl, home ... El pot ésser una cou i 
altra a la velad.1 No hi ha pas cap incompatibili

tatl 
Bull Han,a 

••• 
TAN DEMANARAS 

O 
ESPRES d'una joventut b.stant accidenta
da, la caritativa da~a Roser de VaUnevat, 
que contava per mihon. la seva fortuna, el 

queiuva davant d'unes amilues de no poder .. ti.· 
fer rúnic capritxo que li quedava. 

-Ho tinc tot: fortuna. fiUI, honor .... Sabeu l'ú
nic que voldrid Que fos possible esborrar el meu 
pal .. t, i que tothom el penats que jo, en la meva 
joventut. havia li¡ut una dona honrada. 

-1a e. veu que n·està. de b~, en Iquest m6ul
li va relpondre una amila -, No mb dem.ne. co
ses impo .. iblesl 

Kim Hett 

••• 
EL PAPER DE LA COMEDIANTA 

e ERTA comedianta, que ta ja quasi tan veUa 
com en M.ynar, del "Ciero", perb que en
cara vol fer papers dïnl~nua, havia dema

nat a un comediblraf de la seva terra que li fe. 
una obra e.presument per eUa. 

L'home va rumiar, va dubtar, i, per fi, doni. a 
Uum una comedieta en do. actes, on una noieta 
de dinet anyl pren ramant a la seva mamà - da_ 
nil que encara h jove i Cità de bon veure - per 
cuar·l·hi amb aqueUa bona fe. 

-D'aquesta manera - pensava el no.tre autor 
- eUa encara quedari. bé davant del públic, al· 
menys .elon. Ja .eva manera d'entendre. Filu.rarà 
una dona d'un. trenta_vuit any .... En t~ cinquanta 
tre .... No el podrà queixar ... 

Pas.aren die., i el dramaturl anà a Uegir l'obra 
a la comedi.nta. Aquesta l'e.coltà .mb molta aten
ti6 i, qu.n halu~ acab.t, 11 preguntl: 

_Molt b61 Molt M I I... diroi: ha penat qo, 
podria fer .1 paper de la mamll 

••• 
UN SOMNI 

e ONVE. RSA .entida un d·aque.t. matin. pel 
Pa.seig de Gràcia. 

_L .Itra nit la vail .omniar, macal 
-Què v •• omniar, jovel 
-Una COla elgarrifosa, terrible, peripatètic .... 
-Perb, CJ:pliquï. d'una vegadal 
-Done., miri: tan li l'ho vol creure com .i no, 

vaig lomniar que m'e.taven penjant i que vOltè 
l'ho mirava tan tranquilal 

K, NaJ~ts 

••• 
LA SUPLICA 

J o h.via citat molt. C,OPI en aquell hotel del 
poble. Encara que l'Immoble f61 rbnec, le. 
parets delpintadea, .enle cap confort ni co

moditat, l'amo m'era molt limpàtic i amb ai.à ;0 
ja en tenia prou. 

Sempre el queixava de què ell nerocis no li .na
ven bé, que no anava ningú a parar a rholtal. 1ut. 
leu, doncs, quina fou la meva lorpreu quan, un 
m.ti que hi vair arri var, v. preaentar·.e davant la 
meva vi.ta un ho.tal tot pintat de nou, fiamant, 
lluent, revi.colat, .. 
-I donc •. que heu heredat~ _ vail preguntar a 

l'amo. 
-No, lenyor - em reapon¡u~ -. Perb he tin· 

gut .ort ... Molt. lort ... 
-Si? 
-Va h.er ci meu fiJI ci què tingué l'idea .. Ve-

ient que ningú venia a l'hostal, m.i diria vo.t~ 

qu~ .e li va oc6rrer l 
-Què .~ jol 
-Dei •• r un llibre brut •• ota ci cois[ de cada 

Uit. 
-Un llibre brut? 
-Amb e.t.mpe. i tot. Alluna vegada .e l'em_ 

porlen, per~, en canvi, sobre tot quan venen matri
moni. jove •.• ·hi eat.n do. o tres diel més que 
.b.n .... 
-I no té por que .ixà es descobreixi? 
L'ho.taler .e"m va qued.r mirant. 
_I ca I - em va dir -. No veu que le. lenyores 

més relpectablea del poble s6n lel primeres que ara 
volen de totes palsade. venir • passar aqui una 
temporada amb ci .eu marit? 



-Em sembla que s'equivoca, senyora: això és 
la butxaca, 

ADMIRACIQ JUSTIFICADA 

L A .enyoreta .de Penygrós té una minyona, 
page.a lea;ílima, a qui estima molt. Com 
que la gentil mestreueta no és gaire rica, 

no té cambrera, i és la teva raspa qui la vesteix 
i la despulla, 

L'altra nit, la minyona anava traient lea mitjes 
a la tenyoreta i admirava la finor delI leul peu., 
menuts. à¡ill i elegant., 

-Ai, fenyoreta! - mormolà -. Si jo tingué. 
ell peul com vo.tèl 

Com que la ralpa no él lletja. i ai EÓI més ee
belta eltaria molt bé, la senyoreta de PenygróI 
el va creure que la noia volia dir que així trobaria 
xicot o cosa per l'i.til. 

-T'a¡radaria molt. tenir unl peul aixís} 
-Molt, tenyoretal - repelÍ la ralpa. 
-I per què} 
-Perquè així. podría aprofitar les .abates que 

deixa vo.tè i eltalviar mél calen, .. 
K. Pñtxet. .. 

LA REPUBUCA FEDERAL 

A RA que en Lacandro e. torna a bellugar, en. 
ve a la memòria un míting que es va cele
brar fa hastant. anyl a Moniltrol, organit

~at pel. federal. hi.tòrics, que en aquella llunyana 
epoca, . encara eren un. quants. 

-Figureu-vol - deia un del. oradorl - que 
a un correligionarí nostre, que va anar als Ee
tats Unit., li van pendre la cartera així que va 
arribat. L'home, va dir-ho a un municipal. Aquest. 
li va demanar l'adreça. T re. dies delprés. el van 
a buacar en un auto I el porten a un palau luxo-
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lígim. I allí, sabeu qui hi havia} Doncs el prw
dent dels Estatl Unit.. que tenia la carlera. r~u
perada per la policia. i li va tornar personalment 
al meu company, donant-li mil excu.el per l'u
devin¡rut", 

L'orador va fer una petita pausa, per I8bore
jar l'efecte d'aquella anècdota i afegí: 

_I é. que, company .. al. Eltall Unit .. hi ha 
la República Federal... 

K Unú 

EL DARRER PLAT DEL DIA 

E
N el menú d'un conegut restaurant de nit. 
hem llegit, amb l'aatorament que vostès 
poden luposar: 

"Plato del día. Torti1la a la "garçonne." 
No cal dir que hem relistit a la temptació de 

probar aital plat. 
Ra.k Hitlla 

-Mira: avui podríem jugar al dòmino pel'" 

diatreure'.,., 
-"Vaya", ja veig que t'has de..cuidat altra ve-

pda de pendre l'EROTYL.,, 

~··"···"················"··"····""I :I Er t I ... 1 producl' mag. I O Y • per a combatre efi 

B CIA I 1i NEURASTENIA, ~~~n~~r:.~~~~ 
== que 11II8n I tot litre tractament, 

• 1tendo a r.fJlriJs j detall: All de Sa"t Pere. 1 60 ,!ormtJClodelnoolor",.DUTREM, Barcelono 1 .... -. • .-.... __ ... _ .. -



.. - LA TU1RS 

.A n~~n u:E
::: v~~~~~:.t·~:~~u c~~~: 

••• de M.riquit''', i n'!. l'autor en 
Rafel Tub.u, que d'aqueltes cOlea 
en aap mét que la nOltra Laura 
Brunet de contar pecat. bonicl. 

També hi ran un quadre titolat: 
·'L. Cald. del Ramontt", on l'An
¡eleta Tomb i la Predo.illa fan de 
lel leve.; di ... bte • la nit el cele
bri la "Fi~.ta del pato", en 1. que. 
.. elonl tenim enth, hi va haver la 
mar de ,eot que va fer l'inec. 

I dtlprh que la lent dilUí 
'QUIC .qui un no el pot divertir, 
El qu~ fan f.lta alin quarto., 
prb no quarto. per dormir ... 

000 

Hem tinlut el ¡u.t de saludar, 
:al foier del matei:.: local, a la Bal· 
bina. aquella valencianeta que viu 
al Poble Sec i ti tan de partit entre 
el. corrido. de San., 

Amb aital motiu, tenim enth que 
una comi .. i6 de fOTce •• ive. d'a~ 
quena barriada _ de lo més vives 
que vo.t~. e. pucuin Imacinar
entre quin. component. hi (j¡uren 
.enyors que ","Cuen cidula i contri. 
bucl6 territorial, .'b. entrevi.t.t 
1mb el ConceU d'Admini.tracio del 
'T.no Tran.versal, lol·licitant que 
hi afecci:.:in un ramal fins al carrer 
~ou, 

L'idea i. aprofit.ble, 
i crec que el. anirl bi 
perqu~ treb.llar per IOta 
.. ,rad. a tot. d'aUb més, 

OO.P 

P&h~ ~~Ii::i:;~6~r~alca:-di~i.q:; 
.hI tenen lo milloret del c~nere, que 
les con.umacion •• 6n • preu raona· 
ble i que les noies no demanen mas
.. xampany. J. veuen, doncs, que 
II perspectiva b mb '1Tldable que 
II que .·ovir. sot. un balc6 pI! de 
~ic:otes joves i Deuceretes de roba 
interior. 

Que duri força desitjo 
al .impàtic .enyor Arnau 
que 1mb tant. IOrt condueilt 
el tim6 d'aqueUa DIU. 

H~(:.~:t,at :~I:!~:~:Yre~~r:!: 
liada Mari. Olimpia. Es allb que es 
diu una xicota d'empenta, ~er traC
tar amb I. qual e. nece"lta molta 
fdem. 

Cant. amb una veu molt forta 
i afirma un Intel~licent, 
que la U d'anb mis Cro .... 
ben con.erv.d. i potent. 

000 

N~~ZLd~R~S po::i~ pe::!~~:d:;~ 
que durant tant temps van explotlr 
el. lenyors del "Licor del Polo", 
.'havia acabat. Perb, no Es ais:1. 

Tothom coneix allb tan dlebre de 
"El rayo S01, donde me lIaman voy" 
que era el "lema" d'una empre .. 
de conductore •. Mh diumenre pa .. 
ut. anant·ne • baliu un. quant. a 
r"Iri. Park", - nosaltre. 10m .1-
x{s, corrido. com .empre - virem 
Decir allí aprop el .e,üent r~tol, 
poNt a 1. port. d'una ca .. dedic.· 
da al mateix necoci. que diu all:l: 

"Muy ripld. e. II centeUa, 
pero 10. lo .oy mil que ell .... 

DesprEs diri t. lent que l'inlpi. 
raci6 eltl perduda I que fora en Jo
lep Maria de Secarra, no tenim poe
tesI 

Quan, fini dintre del necoci, 
.urten poetes ob.curs, 
que et fan, .01. per propacanda 
de retbdca un dl.curs, 

D ~,!!~:T!r!'~':t .7t.a te~~h~~~~"~ 
el tradu;:Ïonal ball de la "Mi earl-
me". 

El local e.tava InrI pli, i tothom 
e. va divertir, naturalment, cada u 
a la .eva manerL 

De reaultel de la fe.t. 
quan aque.ta va finir, 
diu que allunel de lea noiel 
tocaren el corneU. 

L'a/arta pobrfts 

PATI BLAI! 
Tot borne de bon paladar, 

. ha de concórrer al. 

PATI BLAU 

on hi trobar.. els miIlon 

Clli·fll~brll·UlrllCl·llllullrll 

SOTANOBAR 
Ronda de Sant Pau, 4 

T • •. 2791 A 

Bar - Xarcuteria - Mari", 
El millor lervei en reltaur.nt 

de nit 

los Once ~uertos 
E/li millou moble. i a mi. boa 

preu, ft. venen a Ih,r,s pl •• so. 

RONDA SANTPAU,S9 
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A.ngjnf!iS - A/onia 

Ronquera 

Venda: 

SEGA LA ; FARMACIES 
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COMPREU CADA DIMECRES PANYERIES SALMERON 
LA NOVELA FRIVOLA E.taJviareu un 70 per 100 

Magnifiques ilUltracioN fotogràfiques CARRER SALMERON, 13 
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~
A MUtuJlAL i.:~~'?~:!; CABRES v:le:n ~ni~ 

. .1 .... 71 .d· gin esverades com si veies-
\ ".trlu •• ,.~ ain el llop, compreu la , " E:~7; .. r.:::: LOTION LAOIL 

.. 4 •• .,Ño -;¡:i que I. trobareu per 

:~~¡." :-.-¿ DOS PESSETES, al 
~'. ,.... torm II l'illl. I ¡ I" 

MA.-u IItt6lST1tAOA CI -.i.I.~.!:; -==========:: pot ... '. - l'' 

SARNA (RONYA) 
- cura en deu minuta amb 

tlETu CAR.<\lLERO 

Comte de l'AMit, 86 i 
centretl d'especifica 

BARCELONA 

PURGACIONES 
• retrlU. , tod .. ci .... ol. nu) ... . 
I .... I .. ~nlt. urh ••• I ..... 1 cI.1 
...... 10 .. c ...... ol. I .... ¡er, o. c .... . 
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GRAJEAS AUSTI 
c .. ,_ ...... 11 ......... h .... I .. 

prlm.r .. t .... .. 

Cm hull. Itll!IllIl1tm. 1,·Hmllul 

LAURA BRUNET 

EL T ALIC;MAN 
DEL AMOR 

L'hit mh Iran de la litera
tll .alant. 
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Cada quadern Es un terna 
complet, independent deli al-

30 cèntima 
Comp .... ·n. un. El. .It ... j_ ._ 

"p"vt!.t ••• " ..... p.h .. obt ... h_I .... 

l/No mas inyeccionesll ¡¡No mas molest;as!1 

Enfermos de S I F I L I S pueden curarse sin ser notada 

su enfermedad con los 

Comprimidos GIBERT 
Delcubrimiento reciente y sensacional, destinado a revolucionar 

al mundo médico y la terapéutica 

NumerOlas certificada! médicOI 
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