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-A. ml, les kermeses m'.ncanten per la rique sa dels vesfl'u que una PO( lluir. 
-Ah. ~rò d'sixó tm diu:! Uit ve3tit, tú? 
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¡SALE HOY¡ 

Nueet:ro provrama.1 5eñedad, ecooomia. rapidez en 101 ene&rl'OI Y • .n.¡.. eomo _ puecM 

Cuatro tonterla .. 
para (:olnenzar 

En Hollywood hay u.o 
arti.ta que no sabe tIC ri-

bipero eso li, dictn que 
la hora de "filmar" 10 

:au maravU1oumentc. ... 
Un via;ero Que ha d.~o 

la vue1ta al mundo a plé, 
.in otra diltracci6n que 
en afto completo encua
dernado de "La Vancuar-
dia" reficre que entre lai 
tribus aalvajes de Kara
baorcheft (Turq.ueltln de 
Arriba) lai capoSOI que 
r.ltan • IUI mu;er" son 
cODdcnad~ a Iu mil I~
"cral pena.- En caJ.lIblo 
la, mujeres titetn hber
bd absoluta para enc.
lar a IUI maridos con, el 
primer fUIO de .brllo 
que lel viene a mano. 
(Buma CIO de la mano, 
CI, naturalmentc, una mc
tUora). _ •• 

Un .abio rUSO ha inven
tada un aistema de curar 
• IOl paraUtieol, LOI haet 
declarar vilidol para el 
Krvicio en el ej6rcito 10-

.. 16t!co. Y, clara, como 
a11l no estAn por broquet, 
puel lai paraHticol tienen 
que incor,:r:r!e 

Un cbico de Prala (~-e, 
por conairuiente. et chico 
eslovaca), ha dncubierto 
que Suin el el J>8l1 donde 
hay mb ca16. Y tiene ra
z6n. I A ver li encontdil 
alruna poblaci6n un poca 
importante donde no haya 
un "Cali Suilo" I ... 

Sel(m acabamol de u
ber por un tele¡rama d:l
norado (o lea lin hito), 
ka lido detenido en Kor:
tepillO (Inllaterra de ~n
media) un de .. prenltvo 
comerciante que vendla 
huevol p .. adol. Cuando 1e 

Ramaran a declarar dijo 
Que toda era una vil c.
lumnia, porQue a\lnque los 
huevol en cue!ti6n ten!.n 
.eis meses, er.n muy fru
COI, puell la. tenia .¡em
pre en la nevera. 

Un amiro nueltro e.ti 
eacribiendo una revista 
qne sc titul. "M. Z. A .... 
No erean que se refiere el 
títllto a la CampalUa fe
rroviaria del mi.mo nom
bre. "M. Z. A." lon IaI 
inicia1el de: "Mujeres, 
Zarabanda. Alerrta". 

Cuando le eltrene cree
mal que tendr' mb bito 
que "El idiota". Y eso que 
han sido mueh.... las ve 
ces que le h. heeho "El 
.. Idiota ..... 

El leñor admini.trador 
de Correo. ha d¡spuelto 
que en Sana le sumenten 
los bUlonel. 

Según parece, esta me
jora tiene por objeto fa· 
cmt.r a las ¡itants que 
habitan en aquella popu
lar barriada el poder tirar 
deprisa.las eart .. , 

UM afamada cupleti.ta 
acaba de ¡naDlurar una 
ea:policilm de paiu.jes Que 
ba pintada durante IUI va
caciones. Iremo. a verla, 
porque cnando tltaba en 
casa de Madame Petit, y. 
era muy celebrada por IU' 
cnadro$. 
;¡;'..; ...• ""~~ 

Correspondl!Dcia particu
lar dl! "Lli Reta.ullrcU." 

Ana Cleta. _ Si .u ma
rido empaita 1. r.spa, d6· 
jete hacer. I Vale mb que 
toda le quede en cas. y 
ui le relultar' m" .co
modo¡ 

Alpirante a arti.t •. -
Lo rnejor, el hacerae un 
vestida de encaje. Alt no 

podrAn dedr QUI' ro bai· I 
la u.ted de puntillas ... 

Un pruumido. - En 
vera no, como le suda 
mucho, es de muy bucn I 
efecto llevar bo c.min 
cal.da ... 

Un admirador del di~
trita quinto. - Que en 
Qu6 le parece un hi¡;o 
chumbo • "La Mina"? 
Pues. en que ett' Ueno 
de pincho •... 

Abo¡ado de nuevo cu· 
60. - Lo Que ulted pre
¡'Unta es muy .enc:illD. 
Una sardina en conserV;l, 
se pareee a una que de 
nuncia un hecho delicti. 
va, en que de-lata ... 

Un romanonista. 
Paciencia, ami¡o.. Los 
tiempoI actualn le pa
recen a las monedas de CI 
cinca peset..... Son du
ros ... 

;:ri3~i~~ 

PENSADAS 
SUPERFINAS 

¿En qu6 le parece una 
carretera con un pil6n 
(ela de pil6n no es nin
¡una COla fea, eh?) a un 
confitero? 

En Que ¡con-fita' 
¿En qu6 se parece una 

locomotor. a un aficiona
da a 101 toroll 

En q~ pita. Ah, va uno de cinca re
flejos: 

¿En Qu6 Ul parec en un 
re¡talo Que compran uaos 
r.ii§os para .UI padres, un 
club de fútbol de tercer 
orden, el tabaco inglb, 
lo. timones de los barcos 
y el agua timoladal 

Pues en Que un regalo 
que compr.n unos chicos 
para IUI padres es para 
p.pà,; un club de fútbo! 
de tercer orden, es para 
pep .. ; el ta.baco ing;léa el 
p.ra pipal; 101 timones 
de los barCO! para POP"; 
y el a¡:ua oxi¡enada para 
Ill!SlU. 

ESPECTACLES 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Companyia 

SlIntperr-.-Berllés 
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Asumpció Canls 
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d, 
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Barcelona. 6 de Octubre de 1927 

La utilitat del Tom Ponce 

VOSTES deuen, sobre tot si son casats o tenen 
xicota, perquè n'hauràn hagut de comprar al

gún, aapiguer el que és un Tom Ponce. Son 
aque .. ts paraigues de senyora que es nomenen 
també "nanol", perqu! son molt petits, perb, en 
canvi, tenen un puny rodó, groixut i menaçador 
com una mala cOla. 

Elplicat aixó, vo.tés compendràn perquè una 
gentil modistet. que cada festa al matí va a Les 
Planes amb el seu xicot, s'emportés, diumenge 
passat el seu Tom Ponce, malgrat el temps es-
plèndit que feia. 
-I ara I - li va dir una amigueta a la que va 

trobar pel camf - On vas amb parai&,uea. fent 
tan bon temps? 

La noia va somriure. 
-Vaig a Les Planea amb el meu xicO't. Per a 

no ésser vistos, enl trobem en aquell bosquet que 
hi ha damunt del tuneI. Y, per si acàs em fa el 
.3alt oom l'altre dia, m'emporto el paraiguea._ 

I contemplava rient. Ja bojota, el puny, rod6 
i groixut ... 

Ja que hem contat una anècdota del Tom Pon
ce, anem a afegir-ne una altra. 

Un xicot de Lleyda va venir fa poc temps a 
estudiar a Barcelona. 

A l'hora dels examens, va tenir molt bona no
ta, en viata de lo oual, sc'n va anar i1 passar l'es
tiu al poble, 

Quan va arribar-hi, el seus companys no feien 
més que preguntar-li coses de Barcelona. 

-l, aUe tal, les xicotea, per allà? _ li va dir 
l'hereu ·de cal Pana. 

-.Molt boniquel, perêl jo no m'hi casaria pas I 
-Per què? 
-He viat els punya de paraigues de senyora 

que ea gaaten per aquella terra i no em convé 
paa I 

Per no donar-~ importàncla 

COM vostèa ja laben, el senyor Rufaata és a Pa
ri. on en Poincaré l'ha crid¿t per a que li ex

pliqui com s'ho arregla l'Argelaguer per a tro
bar aquella model. tan caioa pels aeua dibuixos. 

L'.ltre nit, en Rufaata eltava a la Rotonde. 
lloc preferit de reunió deIa catalana. Com que 
el noatre director parla el francés com si l'ha
gués mamat, el va posar - ell sempre tan corri
dol - a fer grimègia amb unes noies. 
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En aquestes va reconeixer, a una altra taula, 
a un company de Barcelona. 
-Qu~ hi ha, Ventura? - li va dir. 
I llavors, una de les xicotes exclamà: 
-Ah I E. a dir aue vosté és català, també? 

Per què no ens ho deia? 
En Rufasta va adoptar aquella actitud olímpi

ca que li escau tan bé. va pegar una enorme pi
pada al cigarrot que du sempre a la boca i que 
sembla una prolongació de Ja seva persona i va 
respondre: 

-PÚ ... Per no donar-me importància I 

L. petita dlstracci6 

EREM al nostre café, l'altra tarda, amb una pe
nya d'amics. 

L'Alfred, que fa una setmana que b casat, ex
plicava: 

-Res. Sortia jo del despatx quan vaig !topar 
amb una dona que rodava d'un cant6 a l'altre del 
carrer de Tallers com si cerquès quelcom. M'hi 
vaig acostar, varem fer tractes ... j, rés! Que alIó 
em va resultar un vermut delici6s I 

-Però, borne I no hi ha dret I-va exclamar un 
de la nostra colla - Fa una setmana que ets ca
satl 

-Si... Ja ho sé, però ... com que soc tan distret, 
en aquell moment no me'n vaig recordar ... 

L'Horta/à de Sant Boi 

RECONVENClO 

L
A mamà d'en Fernandet s'ha enterat de qu~ 

la Isolina, la seva nora, l'enganya misera
blement. Sense pensar-s'hi gens ni gota, la 

mamà puja a l'auto i es fa conduir a casa del 
seu fill. Afortunadament troba sola a l'!solina i 
en to sec li diu de bones a primeres: 

...... Hir:J., eJll la més jJ.Jusions aquest paqutttet. 
tan bufó que aques!a capsa tan grossa ... 

-El aue fas amb el teu marit, no està bé, Iso
linal 

-1 ara, mamà, no fem pas res anormal jo i en 
Fernandetl 

-No é. d'en i de tú, que parlo; és del que 
fas amb ets seus amics. Tot Barcelona en va pJ~ .. 

-Això s6n calúmnies i embusteries, mamà I 
-Ho .é del cert, que consti I 
-Qui t'ho ha dit? 
-L'Enric Tarrades. 
-Aid ea reventh! Ja m'ho pensava que aqueU 

beneit entenent-se amb tú, no es sabria callar cap 
secreti 

La mamà, davant de lo ben informada que es.
tava la seva nora, va creure oportú canviar de 
conversl i parlar del sol i de la lluna. 

Vanda Rbeta 



Caphol terceT 

9. 
UAN rendeml, rErneat hapé diaposat ela aeul 
afeu, de manera quo la tarda del dijoua li que

d a completament lliure, va aemblar talment com li 
un niu de formi,uea li pelli,oUb Iu plantel dels peus 
i no va tenir pacilncia per uperar a la tarda per veu
Te'a amb en Vicera Bou. La ironia ofensiva que el 
leu amic havia pout en el diile, del dia anterior, no 
l'havia deiut dormir i de.itjava re.pondre_li el mb 
aviat po .. ible, acceptant la .eva invitaciÓ. Ell reco
nei"i. que en realitat no tenia re. de conquistador, 
pen\ no li lemblava bé que ni en Vicens ni ningú, es 
poruia burlar d'ell impunement. 

Doni una darf'tra ullada al despatx, va fer unes 
quantea Indicacions a la dependlncia, i, afectant 1In 

aire de preocupaci6 que jUltifiqub la seva lortida, 
acafl el barret i dx! al carrer precipitadament, amb 
certa viollnci. en el caminar, com si el què anava • 
fer, no fos prou al, prou honeat i I. leva consciència 
aetn rebeléJ indignada. 

Eren lea dotze. Cremava el sol com una hbstia de 
foc. L'empedrat blavenc del carrer, lluï. com si el. 
seus caires vius fOllin nous i namants. En Vicens vi_ 
via en un u.let prop del. Josepet •. Maquinalment l'Er_ 
nest .'adreçl veu el metro del carrer d'ArarÓ, perà 
~ creuar el carrer de Clarb, veié baiur un tu:i amb 
la banderola lliure, i canviant rlpidament d'opiniÓ, l'a
tu .... 

-Septimania, 120 - ordeni al :r:ofer. 
I en caure aclofat a l'.n,le del aeient del cot:r:e, es 

di,ué interiorment, com ju.tificant_se per aquella dea
pua e:r:traordinlria: "Per una verada ... ". 

En realitat, pendre un tui representava per l'Er_ 
ne.t un exds de lu:r:e. Sobri i aUlter en els seus COI-
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tuml, únicament en moment! de ,ran necessitat, acu
dia al taxi per a realitnr amb major rapidesa le. vi
sitea prbpiu del .eu flord:r:ent ne,oci de represen
t.cion •. No b que la .eva pOlició .ocial no li perme
tés inclà. tenir auto propi, perà, tancat en el recte 
propà.it de viure un. vida metàdica i .ense prodigali
tats .uplrfluel, escatim.va tot el que bonament podia. 
per a fer més de pre ... un capitalet i retirar •• e. 

Retirar-sel Era el .eu IOmni daurat I Ell i la seva 
Merceneta eren joves. No ric., perà tenien un bon 
pa ... r I en vuit o deu .ny. de treball inten., l'Ernest 
e. veia amb fon:e. per .pilotar un. quant. mi1era de 
duros, i llavors, in.taUar-.e a la caseta de Pedralbes 
que I. Merceneta havia portat com a (¡nie dot en ca· 
.ar-.e amb ell. L'evocació de la .eva dolç. eaposa el 
tingué .u.pb Ilaria e.tona. El record de les seves 
lente. car'cie. conjllial., aerenes com ela seu. ulls 
plens de tranlpar~ndes, el ,ronxava beatíficament, en 
un beneltar .UlU i tranquil com un nac en nit de lluna .. 

L'auto pari IObtadament, .mb un .otrac sec, i l'Er
ne.t e. recobrl i torni a I. realitat, perduda en la 
llunyani .... 

Com que no .. bia el temp. que estaria amb en Vi_ 
cena, p.,l el ta:r:i i l'acomiadi. S'arregll un moment 
la roba, com si ha,uh d'entrar • veure un client nou, 
i estiri amb indecisiÓ la cadena de la porta del jardr. 

Una minyona opulenta, fre.ca com una roaa i dea
bordant de ma¡Diriclncies carnala, aparelUé en el llin
dar de la porta. Era una d'aquesteJ cri.de. que .01. e. 
veuen en el teatre, o pintadel en le. revi.tes ,alants. 
Eltava sufocada. Ence ... En tr.ve .. aT el jardí, .em
blava com si el •• eu. peni diminuts, estotj.t. dins del 
ne¡rtssim urol, ea rebeUe.sin damunt deia altIllim. 
t.lons, a lo.tenir aQ.uell coa de carra ti''fIntl i movedi •• 



----------------~ 
~_~_I ••• , 

~ - UI TUIES 

-El s~nyor Vicens Bou? - demanà l'Ernelt en 
obrir-Ji la reixa del jard1. 

-No hi h cn aquelt moment. E. mala hora aques
ta per trobar-lo. 

I cn donar-Ic compte la minyona del dClordr-e de 
ICI leves robe., ,'apressà a nuar al darrera de la cin
tura el llaç del davantalet menut com un pampo!, flc
xa~l violentament el pit cap endavant i oferint al vent 
les ¡mfores meravelloses deia pita inquieta i la temp
taci6 de les ICVe. axilc:s, carnOSCl, pletàriques. pro
metedores de &avie. tortures amoroscs. 

-Si al senyoret li sembla bé, passaré avís • la 
senyora ... - .fc,i la minyona en aquell to di.pliccnt 
de la dona que sc sap cobejable. 

L'Ernest, embabiecat en la contemplaci6 d'aquella 
!!IU,tua de carn, va fer que li, mecànicament amb un 
moviment de tuta. 

La minyona el va fer pallar al rebedor i li oferl una 
cadira. Després, adrqant-ae a un jovenot aa i fort que 
estava tot cohibit en un ncÓ de l'entrada, li dieuE, 
acompanyant-lo fins a la porta: 

.".;\,,0<4. 
\'" i-.J~ 

{-

-Deml. ultra el pa, porti uns quants dolçOI, per
qu~ la senyoreta esmona amb un amic. 

El jove se la va quedar mirant indedl, com li li ra
quh d·anar-se'n. Els ulls li ballaven. El pit li paRte_ 
java. Ella lomri¡u' picardiola, i empenyent-lo laau
ment Cip al jardl, li repetí donant-li un penic furtiu, 
ple de recònditu senlualitats: 

-Sobretot, no l'oblidi deli dolços ... sent, bufÓ? 
Ja closa la porta, Cfu un ,elt de cap, com volent dir 

"N'hi ha un tip d'aquest jovent", i desapare¡ué vera 
Iu habitacions interiors, amb paa lent i ¡ronxadis que 
{eia tremolar procaçment lel leves carns incitantl. 

L'Ernelt rani lepint amb la vista corredor enllAo. 
com si una força milteriOIa el m,uh all ritmes i ca
d~ncies d'aquella dona turbadora i murmurl intima
ment, fent rodar el barret -entre lea aeves mana: 

-Realment, en Vicens fi un home que AP vUl,re .... 

(Seeuir-l-'" 

LAURA BRUNET 

-EI m~u marit s~mpre ha estat un eJtagerttt: parla de regalar-me coses ~rtraordinlrles, j des
prés m'haig d'lI'Cont~nt.r amb una tonter" •. 
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-Que vols que sortim aquesta nit? 

:...a.:\JlES - 7 

LA VIDUA FIDEL 

E N Francisquet es tornava 
boig de tan pensar-hi, i DO 

arribava a poder treure'lI 
l'entrellat. Danya Carlota, l'opu
lenta, trastornada i trastornado
ra vidua del scnyor Broqueta es 
mOiltrava inflexible i no es deixava 
enternir. 

Peri) la cosa era realment extr,a
ordinària, perqu~. danya Carlota. 
encara no feia quinze dies que s'ha
via deixa-t entcrnir del tot. 

-No ho entenc! No ho arribo .. 
compendre I - exclamava en 
Fr,ancisquet - Vols fer el favor 
de dir-me Carlota, per què fa quin
ze dies em digueres que si, i ara et 
negues a escoltar-me? Tan mala
ment em vaig portar? 

-No rCI d'això, Paco, estic molt 
contenta i recordo amb veritable 
delectança aquell dia de felicitat, 
perb ... 

-Hi ha un però ... ? 
-Si: fes-te drrec de què sols fa 

miC any que s6c vfdua i be de guar
dar un xic de respecte a la memb
ria del meu difunt ... 

-Això de~n de tu: si estàs molt cans6t po_ 
dtiem sortir. ' 

PROPI CONEIXEMENT 

UN dels nostres mh aplaudits autors, esd. 
enamorat com un enL~a d'una segona tiple 
d'un teatre del Paratel. Ella es va dedicar 

al teatre de la mateixa manera que s 'bauria pogut 
decantar. fer de minyona pcr un senyor sol 
Sap que és guapa i que lea seves carns gronxa
disse s s6n un esquer irressistible per els malI
cies, i la xicota en treu tot el partit possible dels 
encants que la naturalesa ha repartit per el seu 
cos. Aid doncs, queda ben aentat que com a ac
triu Es una mena de cafetera russa, pub com a 
.dona h senzillament superba. 

Aquest dja, l'enamorat autor, la va enfocar en 
un rec6 de l'eacenari i li va fer les més tempta
dores proposíc.ions: 

-Et faré primera tiple. Et repartiré el millor 
paper de la meva pròxima obra. El teu nom ani
rà en lletres d'or en el cartell ... 

Però la xicota ac l'escoltava com si senda 
ploure. EU desesperat, no sabent ja què oferir 
per hal.gar l'amor propi de l'actriu, li demanl 
amb tot fervor: 

-Doncs qu~ vol., digues? 
l ella, amb la mh ¡ran de les senzilleses, li 

respongué ja en to mh cQmp]aent: 
-Mira, quan surtil del teatre, vas a paga .. 

aquesta factura i demà serem molt amicI. 
l li allarp una factura d'un abric de peUs que 

valia mil cinq centes pelletes . 
Res. noia, que l'art cada dia va mh per terra. 

L. A. Punta d'Or 
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HISTORIA DE CACERA 

A 1XO de les històries de ca
cera é. una cosa molt 
a propòsit per contar al 

... oltant de la taula de cafi! ara 
que ve l'hivern i les nits es fan 
llacgues i fredes. Heu's en ad 
una -de ben salau: 

La llebreta petita i menuda 
com un ratolinet fa &alts i cap
busons en un marge d'herba 
flonjo com un matalàs de mira
guà. La llebra mare,de panza al 
101, s'elti tranquilJament bus
cant les puces. 

Per un corria], eacopeta en 
mà avança una parella, joves ell 
i ella, Per l'escopeta, sembla 
que van de cacera i la llebreta 
menuda. en veure'ls, apreta a 
c6rrer tremolant i comença a 
cridar: 

-Mamà. mamà, amague'm que 
vénen caçadora 1 

La llebra mare que ja havia 
clissat la parella, s'hi posa més 
bé i diu amb aire displicent: 

-Aquests rai, no et facin por, 
menuda. El què bas de procurar 
és que allà on s'agegujn no et 
trobin sota, perquè ert deixarien 
feta una coca, 

C. Arda d'Or 

UN CAS EXTRAORDINARI -Per qué has fet servir te, avui, en lloc de 
call? 

-Perquè avui necess'-to dormir un xic, no; •. 

J o tinc relacions molt inti
mes, però molt intimes, 
d'aquelles relaciona que -Escolti, bufona, la cambra .uniatat eterna. 

no es tenen secrets de cap mena número tants em fa el favor. Després, cada dia anava a 
per a1l qui les cultiven, amb una -Segueixi'm. l'hotel amb una excusa o altre 
cambreta d'un del. nostrcs mi· Ai, fillets I En seguir-la vaig a veure el meu client, i l'amis-
llon hotel. barcelonins. cstar a punt de caure en baau. tat s'anava fcnt més fonda cada 

Es diu Rosalia, i h morena, Quina manera d'anar amunt i dia amb la xamosa cambreta. 
fU'dcnta i exigent com un petit avall aquelles anques carnoses i Un dia em digué tota cave
salvatge del desert. Mai no en elàstiques com si fossin de rada: 
.té prou per més que n'bi donis, goma I -Noi, tenim una dona anor-
sia del que sia. Mireu com deu -Sap preciosa que vosti! b mal a l'hotel. 
Esser. que la coneizença el va capàç de fer tornar boig a un -Com vols dir? 
fer ucauament en dos minuts. home? -T'ho juro. Una dona que fa 
Jo vaig anar a l'hotel on ella Ella no em respongué, Em mi- les coses diferent de !totes les 
aerveiz per veure un client de ra de dalt a baix, em va picar altres. 
fora, En sortir de l'ascensor i l'ullet, va obrir la porta d'una -Explica't, dona, explica't. 
enfocar el pauadis, em vaig to- cambra, i una hora després en -Aviat ho entendrh. Figurat 
par amb ella. sOr!t{em havent-nos jurat una que fa una setmana que posa en 



-------

-Avui he somni~t que me'n paSSJJva una de 
m~s grossa ... ! 

-Vols dir que ho has somniat? 

lA TUIES-9 

tes estava embolicat en un pro
cés per calúmnia, instat per el 
senyor Llàstics. 

En veure 's la causa, el presi
dent digué a l'acusat: 

-Es cert que vostè va dir 
"cornut", al senyor, en plè cafè? 

-Cert com el sol, senyor pre
sident. 
-I no sap que això és una ca

lúmnia que li costarà ésser des
terrat a cent quilòmetres de 
Barcelona? 

-Naturalment, senyor presi
dent. 

-Com vol dir, naturalment? 
-Que sí, que ja ho sé que em 

costarà el desterro. Precisament 
jo i Ja dona del senyor Llàstics, 
ja tenim triada una magnífica 
caseta a Girona i 80ls necessi
tem et "desterro" oficial per evi
tar que aquest beneit ens perse
gueixi amb les seves imperti
nències. 

El senyor Llstics no ha por
tat mai més cap amic als tribu-
nals. F. i K. Mel. 

EL XOFER INDISCRET 

LA senyora surt del bany. 
Tot el cos perlejat per 
els degotalls de l'aigua, ea 

contempla davant del mirall, com 
una sirena es contemplaria en 
les aigues quietes d'una cala 
transparenta. 

La Ramoneta. dreta en un re
e6 del quartet, espera amb una 
tovallola a la mà per assecar a 
la senyora. Es la primera vega

aquelt botel i cncara no ha re- feia una malifeta, no parava fins da que fa aquell servei i no ,'a
but la visita de cap lenyor, ni a haver-se venjat a pleret. No té treveix a començar senle que ae 
ha reclamat ela serveis particu- doncs res d'estrany que, amb tot li ordeni. 
tan de cap cambrer ... 1 j l'amistat que el lligava amb en Passats uns moments de con-

UNA CALUMNIA 

S.tauet Roquetes. un dels seus com- templaci6. Ja scnyora diu a la 
panys de cafè, l'hagués portat criadeta: 
als tribunals per una calúmnia -Veritat, Ramona, que no et 
d'aquest darrer. Figurint-se que creies que jo fos tan ben feta? 
en plè cafè, i en el foc d'una dis- --Oh, sí, senyora, tot el barri 

E L senyor Llàatics era un cussi6 futbolística, en Roquetes ho sap que ]a senyoreta Es una 
home enèrgic que no es li havia dit no-res menys que veritable Venus. 
deixava atropellar per nin- ·',cornut'''. -I ara' Tot el barri? I com 

g6 "Qui me la fa, me la paga l'', -ConS1:i Roquetes que aquea- ho aap tot el barri, això? 
exclamava sovint per demostrar ta me la pagaràs' _ ]i digué a1- -Oh, per en Benet, el seu xo-

.que amb ell no s'hi podia jogar. sant-se de la taula. fer particular, senyoreta ... 
I efectivament: quan alg6 li I vuit dies després en Roque- FJy Candor 
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.. - l o;. ,> 
-C~u-me. Jo~P. els que et dluen que t'cn

ganyo, t'en84nyen ... 
-Es que tots em diuen que no i o ~ menga

nyes tú, o bé m't!!Dganyen ells. 

SERVEI MODERN 

E L senyor Bon.homl està sense xofer i el 
leu amic Gard6, li recomana el scu. 

-Mira - li diu - ara jo i la senyora 
aném a fer un viatge de recreu que durarà ben 
bE un any. i rtú poti quedar-te amb el meu xofer 
que h de Jo milloret que corre i no li dono 
més que quaranta duros al mes. Una veritable 
troballa, creu-me. 

L'endemà. el xofer de referència va a veure al 
senyor Bonahoms, i a l'bora de tancar tractes, 
el xofer li demana cent duros mesals. 
-I ara I rcap6n aquest tot esverat -, Si en 

Gard6 no li donava mE, que quaranta duros' Per 
què me'n demana cent a mi? 

-Veurà rcap6n el !lofcr - ha de <tenir comp
te que vostè E. solter i que a la casa no bi ba 
.enyora, mentre s que el senyor Gard6 és casat ... 

Ja és ben veritat, ja que en aquest m6n hi ba 
mil maneres de matar pusses I 

P. iX. Hagrossa 

LES TRES QUALITATS 

E N Pau Roca sempre deia que per casar-se 
cU, havia de trobar una doneta que reunls 
les segiients qualitats: Amable en el trac

te, neta i destra a la cutna i més "d'allò" que les 
gallines en el ~ít. 

Poc temps després, un amic seu el va trobar i 
li preguntà: 

-Què hi ha Pau, ja t'has casa't.? 
-Sí, noi, fa uns tres mesos i estic molt con-

tent. 
-I es pot saber qui és ella? 
-Prou, home: saps aque11a planxadora del car-

rer de Consell de Cent, molt a prop de casa 
teva? 

-No diguis més, home. no diguis més, que no 
en conec d'altra. Creu-me Pau que et felicito I 

-De debà? 
-Amb tot el cor. Puc assegurar-te que és una 

xicota que reuneix les trea qualitats que tu tant 
desitjaves! 

Noi de Sans 



!ALERTA. MINYONSI 

En aguuta S"tel6 hi pub1ic.,,,m tOfS ~1.s CONTES 

que se'lU en ... ';n prop,'. d'é,ser contats a le, ... elle, 

.acrose, de gU;DU allTS per amunt i que si6uin di6-

lles d'~s.ser COllt6UU pels barrilair~.lIe6jdors d~ LA 

TUIES. D'aquests contes, "Il pr"m;arem Ull cada 

JJúmero, amb la u,p"et.ble qu.JJ1iut de "deu pe-

le.'·. cobr~bles eIJ la DO,' n AdmJDistr.ci6 o per 

lir post.' als que visguin Ior. Il. Bareeloll •. Aler
u, done., i apret.r r l¡ .t 
OH, LA CIENCIA ... ! 

O ONYA Llúcia, no respon¡ué paraula i co
menç). a treure', lentament els seus vutitl. 

Afortunadlment, alxb de veltitl en aquests tempI 
h una metlfora, i en dOI minuti va estar lluta. Ja 
neta la .nueta del .eu cos esplendent, de tot obsta
cle material, apoil els leuI bra¡;OI morbitl a la 
cintura en pOlici6 de pescatera a punt d'armar ¡res
ca i preguntà rcmenant la telta: 

-Vol fer el favor d'e:aplicar-me, doctor, perquè 
m'ha fet dupuJlar? Jo li be dit que era aquelta 
dent de l'esquerra, que em molestava i em sembla 
que per a examinar una dent ... 

-Ah, lenyora. la ciència té les aevel exi¡ènciesl 
No le li pot amapr rel a la ciència, Cal fer un 
examen total del pacient en tOtl els calOI per in
I¡¡nificant. que li¡uin, per tal d'evitar complica
cacionl. Mid, una velada, va venir una lenyoreta, 
que tenia un :aic de neurll¡ia. Jo prou volia exa_ 
minar-la b~, perb ella, que era molt tímida, l'hi va 
ne¡ar. i no vair tenir altre ~mei que deixar-ho 
córrer. Doncl bé, trel dies desprEs, ja era morta ... I 

-Ai ver¡e aanti .. imal 
-Si, lenyora, morta i ben morta I 
-Per~ què li va passar? Què tenia amarat aque-

lla pobra noia? 

-Senzillament: tru diu despr~s, en ple Pas· 
leig de Grlci3, la va. atropellar un auto".1 

Donya Lldcia udafl en una riallada en oir el 
doctor, i tirant-Ie al damunt d'una "cbaise-Iongue" 
que hi havia al dupatx del doctor, exdaml resig
nada: 

-Examini, doctor, .examini, no fos cas que a mi 
em pauEs el mateix ..• 1 

Viro.ft. Gron~ .. 

EL DIVORCI IMPOSSIBLE 

E N Moi.h i la Raquel no lli,aven de tarannà i 
decidiren amiltolament divorciar-se. Perb 

en Moi.h i la Raquel tenien trel filll ¡ a l'bora de 
repartir-Ie'Ja. van venir les raons: tan ell com ella 
en volien dOI cada un, Per reloldre la qüe.ti6 van 
anar a veure el raM. 
-I doncl, qu~ us pa .. a ell preguntà aquest que 

era un home tranquil i repolat com una gerra de 
lIardona. 

-Mireu TIbi - di¡ué en. Moilh - Aque.ta i jo 
ens volem leparar perb enl trobem amb la dificul
tat que tots dOI volem dOI filll dels tres que te
nim. 
-I ai:lb UI amOina? Tan lenzill com és de re

Joldre! Mireu: entorneu_vOI'cn a casa, feu lel paus 
per un parell de nita i d'ad un any, podreu. partir
vos dOI filll cada u i no hi hau rA raoni, 

Tal dit tal fet: en Moiaès i la Raquel .e¡uiren 
el conIell del ubi, perb al cap d'un any, sorri la 
mateiu dificultat perquè la Raquel tincué besso
nada, 

Van anar a cxpolar el cas al rabi i aquelt eh di~ 
¡:ué que no hi havia més remei QUe tornar a CC)

men¡;ar. Se¡uiren novament el sapient consell, i 
quan pu .. t un altre any els fiUs quedaren a pa
reUa, la Raquel i en Moilh tltaven molt contents 
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en la .eva Uar i deiaaren córrer el divorciar-se,l l naturalment, aucceI el que havia de succeir: 
la que en aque.t món, Df,u ha eapar,it la .eva que badant, badant, un dia .e li va en,lIUI.Ir l'at
ciència damunt del. home. per ell e.collit., i ja b rò. i es van presentar ell limptomes ¡nfalibles: ma
ubut que eh rabina reben directament d'EU la llum rei,., uUere. i altres co.ea per l'eatil. 
de la inte1.1ic~ncia per aconaellar les Itves ove- -Mira, A,nueta, - li va dir l'autor de la du-
lies. Irlcia: - Per tal d'evitar l'e.clndol, no hi ha mh 

,Ben Hand Dhiru remei que anar a parlar jo .mb el teu pare. 
-Be prou que ho vei" però tinc por que no aut'

tia per la porta quan eU sipi,a el quI: ha pa.sat, i 
DEDUCCIO LOGICA com que la (inestra é. tan .lt ...... 

-Pas.i el quI: pas.i, jo hi .niré. 

A ':.o~~ri;::u~:r~~ C:b~n:l.:f¡u\le~: :::. i va et:-:~b~::n terratrèmol l'armarà! No veus que tu 

-Escolta, tu, - li di,ué - com tu j. u.pa, tota -No té res que veure! Eni utimem i el demés 
el. no.tre •• mic. i protectors, .ón senyon cauts són tron.! 
i de respecte. -Però almeny., parla-li .mb molt de tacte. Pre-

-Efectivament, noia: encara no he trobat cap para'l, saps, abans de donar-li l'e'rlai? 
Iol ter que em pOli pi. en tota la meva vida. -No tin¡uil por A,neseta, que sóc prou discret 

-Doncs, vols rer el favor de dir-me on redimon- per u.ber com es f.n aquestes COles. 
tri van els joves solters per fer ... el que els no.- L'endeml e! xicot estava can a car. amb el seu 
tres amicl vénen a fer amb noaaltrell accre 

-Ai noia, que etl tonta! Això no up.? Els jo- -Hola, noi - li di&"ué jovi.lment el vell - Què 
ve. solters v.n • cua dela nostlea amic •... 1 hi ha, què et porta per ací? Alluna restota que es-

SITI Trustl tb organitunt i vall que jo hi contribueixi? 
-No rel d'.ixò, senyor Esteve, Vinc a parlar-li 

d'una cOla molt dri., 

UN HOME PRACTIC -Digues, home, di,ue .... Ja .apl que jo .. , 
-Veurà ... jo i l'A¡neseta en. estimem ... 
-Eh, què diu.? - exclamà el pare saltant de e OM que la .enyora Ro.a ti una xavala casado- la cadira, 

ra i el .enyor Ramon és home de molt. p.. -81 .enyor, tal com ho lent ... I miri, és inútil 
t~con., la bona mare treballa el quento per veure que faci ucarafans perquè d'ac! a si. mesos ja .e. 
'1 el pot encatusar. rà .vi..,1 

-Crecui, senyor Ramon - li diu en el to m" Més tacte ni més di.credó no se li pot demanar 
dolç que ha sabut trobar, Vostè hauria de ca.ar-.el a un home, ' 
Vo.tè no sap el necesalrie. que són le. done. en 
una c ... 1 Vo.tè no pot tenir idea del què repte-

B.rr.quct.s 

senta una ombra femenina dins d'una llarl IMPARCIALITAT 

l'a~:e:::::rd:~::n;:r!a R:~ra· :~~ar:!6~0~~::r~ -----

q~e la deixa duconcertada i sense canea de tornar- TOTS .abeu que "la pren .. honr.da" b un del. 
hi mh: , puntal. de la nostra corrompuda .odetat. I 
d -Qude, s. ho d, .enyora Ro ... la utilitat de lea li no ho sabieu, delprés de lIe¡ir aquuta anècdota, 

ones ¡n. d'una cau? J. ho crec que ho aé sant. en quedareu convençuts: 
cristiana I Per abtò n'hi tinc trel o quatre .. ,! En Rufal.nxen, de 1'''Eco de la Honradez", i en 

$nir d. Baix Botifoll, d'uEI Clamor de la Vercueru:a", e. tro
ben en plena Rambla: 

-Ja eltàa IInbentat de l'afer del Daac X'cal1 
TACTE, MOLT DE TACTE! _ pre,unta l'un a l'altre, 

-8í, noi, és un afer de cran tran.cendència, 

L 'AGNES tenia divuit any. i un pare miliona- -1 quI: rarb,? S~rb imparci.l en la re~seny.? 
d, Això vol dir Q.ue tenia mb pretendents -Veud,., nOI, aixà depèn de com va¡ln el. es

que una font pública en el mes d'a,o.t. Però l'AC_ devenimenta! si em pa,uen per ésser imparcial, .e
neieta era una noia muntada a la moderna i .e'ls ré imparcial. no ho rI"hti .... 1 
escoltava a tOtl com qui .ent ploure quan parlaven Rulast. Paqueiiu 

~;.:::::i'd~e~~i::r~t;:vi¡::n~a;e~~a v~~'e~{ :l:n r:~ ---------------
cons del j.rdí de ca.a lev. o ballant més enganJI:at. Conte premiat en el nÍU1:lero pll.at: 

que ell mUllclo. a les roquu, UN CAS EMPIPADOR 
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-Està molt malament d'oriograna, senyoreta. 
-Es el primer gercnt que es mira Ja ortografia 

~t saber sj li convinc. 

ENTRE AMIGUES 

D E manera que aquest jove que m'has pte· 
aentat es casarà amb tu i és el pare del 
teu nen? 

-Sí. Es un xicot de totes prendes i crec que 
serem molt feliços. 

-El que m'estranya és que jo no t'havia vist 
mai amb ell". 

-Oh. no té res d'cstrany: tot just fa quinze 
dies que ens coneixem ... 

Briqueta 

UNA DEDUCCIO 

U
N senyor i una stnyora conversen en un re· 
e6 del saló, mentre les parelles ballen. 

-Cregui. senyora. Que els extrems el 

toqu~n - diu eU. seguint el fil d'una conversa. 
- Els jc.venets, busquen les tardorals, als gras
sos els agraden les primes. als homes alts els 
agraden les senyores baixes L. 

La senyora interromp la relaci6 amb una pre-

LA 11.JlES - 13 

gunta que en realitat no pot ésser més justa ni 
més plena d'ironia: 

-Essent així - diu eUa - Ja seva senyora 
deu ésser molt formosa ... 

Rafe/et 

DESPRES DE LA CONTRACTA 

A
L salonet de descans de l'administraci6 del 
teatre, la Merceneta està esperant la seva 
amiga Lluïsa que ha anat a demanar plaça 

de segona tiple. 
En sortir aQuesta de l'administraci6, s'eixuga 

les llàgrimes amb el mocador. 
-Qué t'ha passat? - li pregunta tota trasbal

sada la Merceneta. - Que no t'ha contractat 
aquest porc? 

-Sí, però no em volia donar sin6 dO'tze pesse
tes diàries i he hagut de fer un esforç com ai 
fos la primera vegada que em contractaven, per 
(er-li aixecar el sou fins a quinze pessetes. 

Vand. Rhassa. 

-Perà encara contlmíes amb en LJuis? .. No 
deies que no tenia ja ni forces ... 

-Oh, noi.! Es que ara pren EROTYL! ... 

1
·7i.";;_·d!~§!;·~1 é':~1 LrO. "'" l'Per a <:.ombatre I!fi. 

7 caçment la IMPO
TENCJA i I. NEURASTENJA. poer cloni
=l:les i .rebelS que ,igon a. tot altre tra.ctJI.ment 

Venda • l'etlln~a i detall: Alt de .s.r.t ¡'''-f!. SO 
f.,m.icl. de l D.CtOl W . DUTREM. B.,C,.JOU. 

¡¡~'jt~i!fèc .... € .. ee¡;r;;'¡AA 227J!?III 
L_ ..... ~.~·.5 .... t .. _'-B..CO>f_. 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, BAULA PAPELERA DE CEGAMA" 
--- representant a Barc¿,lona: 

ESTAT ESPL":IALMENT FABRICAT PER- T OMA S R IBALTA - Valen::ia.316 _ 
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A c~~~u~o~~e;r:a~ce~:re;u=:'ur:: 
de braUlI celebrada l'altre diumen¡e 
a lel "Arenes", 

L'cmpresa la titula: "Novillada 
i1ustrada", 

Una novillada il.lultrada? Aill:Ò .i 
que no ho entenem, 

Aquest ai que la ¡uitarra 
ens ha ben bé aixafat 
afirmar que a6n els brauI 
un espcctacle i!.luttratl 

SE~O~! I:n: ree:i:~~: ::1 ~~~a;lti~ A ~a~::I~u~:r~o:~~' :I~edr~~:i~a~!~ EL CONSF.JERO DEL AMOR 
Rouce" i el "Foliu Ber¡ére", de lIen millor €lue un duro en mana d'un , 

::~!s'd:nl'~;er~!inlli~nd-:arOeBl:s ~:~ ~f:.ri:~e ié:i!~r~~e: e~ ~~a~~:c::r~~~ E~. ~~are~:::~~~ n~e re~o;:::~~~: 
en SUlranyCl ja ha nrreconat per mostrar, a, en Cler:nent Vautel, l'exquisit cro_ 
vells D15ta parisenc, total per a fer la re-

I diu que al "CÒmic" els presen- En aquella ca .. es pasen clam d'un espectacle. 
ten molt millor Que a París, de ma_ quasi .empre bona rateta 
onera que, .in6 que ho .ap del cert, i en totll .als es fa un lalto 
s'hauria creeut Que eren ell france_ de deu o dotze ralets, 
1101 ell qui compraven els quadrOI a 
en SUlranyel i no paa en Su¡ranyel EL CONSEJERO DEL AMOR 
als francesol. 

:~eq~ea~~¡r!~el~~;m::I~~u A cc~~ ~~:~~e:i~' .~~ttri:~~~~~~'~ 
!:~~te~la:::d:'e~e~~u~e v~:~a ~;:bel~t x:~~at~O d:t ':':t~i2~~;,e:~~ 

cara que lel trel Xicotes que formen 

EL CONSEJERO DEL AMOR ;~I~~em:~~e~~:t,a¡raden més que el 

AL "Moldin Rou¡e" treballa una 
lI:icota que es diu Elmeralda 

Gy .. Canta amb veu i decorat propia 
i va molt ben abillada, ai bé a llOa_ 
altrea ena a¡radaria molt mEs veu
re-la senae roba, 

Ara que la aentil noia 
no s'hi voldria conformar 
perqu~ és d'aquellel amb qui 
no hi ha paa rea a pelar, 

Cre,uim que estan de primera 
i enl lea voldrlem jalar 
per molt carei que ens cost~"in 
per pOltre. d'un bon ~opar, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

EP!. .. EPI .. , No ho dubteu ni un 
EL CONSF.JERO DEL AMOR moment: Per bones ,omes hiri~nl_ 

quea. - Per bona lavatres hiii~nlca, 

AVIAT tindrem temporada d'hi- ir :roÜ:r~~L~I.!eESP~~É'Rel~ 
vern a l'''Eden'', Seronl les no. ' 

ves que tenim, hi veurem cada lI:ico_ ~lAMIJ. NOIA. NOTA ta caoaç de fer voltar el cap a un 
ateneista, Se aerveixen co. 

Hi anirem aler ¡rimc¡ia mandes per cor. 
una cstona Clda nit 
cncara que per aixà reu, amb tOtl 

anem a les quatre al llit ~.:r "" F~t,ro'ACA dilcred6 

Si lea COsel continuen 
per aquest camf marxant 
el fer una. gatetiJla 
ruultari una obra d'art, 

EL CONSEJERO DEL A..M..O" 
LA "Goyita", una de les creadorca 

del cuplet català, ha CItat actuant 
uns quanta diea al teatre Circ Bar_ 
celonh, on ha cantat el m~a ClCO. 
llit del aeu repertori. El públic hi 
ha corresno~t emolenant el local, 
aplaudint i demanant que repeda. 

I amb ra6, perquè la Ramoa 
és una noia amb la qual 
el podria repetir 
un o dOI COpi, és ¡&Ull. 

EL CONSEJERO DEL A.M.O,R 

ELS carrera de Barcelona a'eltan 
Ilos.nt impossiblel de tranaitar, 

Entre els telHona, lea viCI del 
tramvia, l'electricitat i tota la man_ 
danaa, aviat caldrl, en lloc d'auto, 
comprar-ae un avi6 per anlr per 
Barcelona, 

A menya que hom no prefereixi 
tal com tot a'estl posant 
l'aixecar_Ie amb una bomba 
per anar-Ie lea campant, 

L'.f.rt. pobru, 
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SARNA 
RON""YA) 

• cura en deu minut_ amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'AaaJt. 86 
j cenlrcl d'upec:ÍñCl 
BarceloDa 

rfl6l'B2"f!P'ñ!9f 

Prou 

MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

Cu= d. IIoTbwà, 27 
AIOC ••• OII" 

T.li/on Ull - A. 

Mod'Or Meub!ée 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 
.1 coa'.1 ci" T ...... -Orco a-c.I.u. 

CI1lD comoditat - Salete. de bany - Telèfon privat 

Ventiladon elèctrics - Habitacionl a S ptes. 

Re.enoa abloOlul.a 

UNA REVOLUCI6N ~IENTIFICA 
¿Q liere usted alcanzar éxitn en todas 'iUS cmpresas? 

~a~~I~~~lao~:~ El talwamelro 
y ~1I11 te dirs el !Ilo,n<!nto "P )rtun<> en q,le podré eJercer Influencia 
lIobre ~u, lIe:n~J In tes y la oculón ma. propicia para dominllr el 

éxito en SilS empresas. Preclo, 5 pesetill 
Pedl!101 a: J. San.o. edllor. Boa de lla pe.ro. O 
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MALALTIES SECRETES 
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seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1.11 
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