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ANO SOSO LA RETAGUARDIA N6m. 15811 

Diario ....w Bam.te 'T 11lltrado, de • ...uo., &1mCÏos l' eequeIu lDOI"'hIoria. 
ISALE HOYI 

La Dlujer .... 1 boxeador. 
hac::e redobla .. SD ardor 

SecCin a.firma un peri6. de ule n:celente sistema 
(dico .hora .. todas lai comb.-

que ap.rece en Nueva [tel 
(York merecería la pena 

la .¡mllitic. acilora uistieran. las mujerH 
de Dcmpsey ci bo.cador, de todOI 101 luchadorcl 
dc.undo que IU e.pollO con. cI fin de redoblar 
recuperara cn sepida de victaria aUI aedores 
••• fucru.a y recobrara y si DO b .. ta con cUo 
toda ta ,loria pcrdida y quicreR darlel mi. lue-
ae present6 de improviso [rra, 
donde ac Htab. entrenan- 1. rcceta et ¡nfalible 

[do. ¡que va.ya .dem" la .uc-
Demplcy qu~ .¡empre (¡ral 

(obedece RUFASTA 
de IU ma.o.accr al mando 
DO advirti6 la buena da- rival de L.rruy 

a) marido au pre.enc::~:n- i!ET:.i!Ií'-<12lit..t.'2iJ~~ 
pero C::Gando I:lte I. vió 
dit: qac adquiri6 tal po-

[tencia 
que n. tret entren.ado

[re. 
CQ"eron todOl .1 .uelo 
cOl\tem.ptando .ln penur-

(lo 
las Htrellita. del cielo. 
ae,6n 10. e.pectadore' 
nunca en 1. vida luch6 

SUCEDIDOS 
En la caUc de Llbtic. 

un individuo a,redi6 • 
otro porQ.af; no te h.b1a 
par.do ana letr •• 

Una vea mis qued6 
cumplido aquet .fori.mo 
que dice que I. letr., con 
"nere entra. 

con tat coraje (J)!m:~:~ " .. ______ _ 

c.omo cundo de.cubri6 AlIuncios eS'~ci.leS' de 
a ''1 mujer entre e[lblf:~ "La Ret.~ulU'di'" 
lo. combatel presenclan.-I Se pintan techo. y pa-

[do redel a preciol econ6mi-
par. ver li IU marido eo •.. S~rvlcio a do~h:iIio. 
iba o no ib. prosper.ndo. Escnblr Retaru.rdla, n{¡-
Para ml el calO no tiene mero 69,606. 
nada de particular, 
pae. yo mi.mo lo he po-

[dido 
mucba. veces comprobar. 
CaaMo veo que .e .cer

(o. 
I. .elora Liber.t. 
me entran una. Canas lo

[ca. 
de luch.r cu.l .i una r.t. 
vier. un ,.to y le embi.-

(tier. 
con ímpetu .in i¡u.l 
p.ra eomerIa en aecaida 
en I. eaquina de un por_ 

[tal.. 
Comprob.da I. ericaci. 

Leecione. de .u¡%o, .e 
d.n con equidad y •• eo. 
M.rtín Gala. Layetana, 
núm. 228, .6tano.. Hay 

El fondi.ta .eftor Lui. 
Gatí M.tia. avi.. • au 
distincuid. clientel. que 
no puede re.ervarles ha
bit.ciones porque h. Ile
rado a su establecimien
to una cuadrilla de turi.
ta. que le h.n dej.do .in 
un cuarto. 

ANIMALADAS I 
INEDlT .... S 

l En qué .e parece C.
r.neho • una ehie. de ca-
u I •• eftor. Dolore.? I 

En que e.-tod, por 
.qu(, e.-to:'.7r .ut ... 

¿En qué torero. pien
un ta. chicu cuando .e 
empo]v.1l para ir a ver al 
novlol 

Primero en "BJan
quet", de.pué., en "Pin
tur .... , y de.pué.. en 
.. Po.tur ..... 

¿ Por quf; .e puede de
cir que lo. pec.ao. IOD 

iadiae.to.l 
PUtl... porque dí c e.n 

que hay que purl.rl0 .... 

¿ Cull e. la lechur' m'. 
biriénical 

Pue. lechur .... man'. 

Una pluma Waterman 
(perdonen el reclamo, me 
han rer.l.do una), ¿en 
que .e parece • ciuta 
cluc de 'rbole.l 

En que c.-tito ... 

Una cupleti.t. que .e 
diCa Rita. ¿ en qué .e pa
rece a un botijo l 

En que cite c.ntarito, 
y .queU., canta Riu_ .. 

."....,,
GREGUERIAS 

INEDITAS 

En M.nd.na;ott (Rulia 
verde), .e .horc6 u n 
hombre colr'ndo.e de un 
'rbol. 

No fué encontr.do has
ta el dl. '¡ruiente de .u 
muerte 

He aquí a un hombre 
que .e p.a6 toda la noche 
de un tir6n en el "'bol. 

P/~ de I. Pe/ml 

E5PECT ACLE5 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Companyia 

S.nt~re_·-Bftrris 

Primera actriu: 

Asumpció Casals 

Avui, dijou.: 
lnau&,ur.d6 de la tem

por.d •. 

LA VENTAFOCS 
DEL BARRI 

d'Am.ichatls 

TEATRECOMlC 
L'bit deia bit. 

Tothom ba d'anar • 

NOT·YET 
PAS ENCORR

TODAVIA NO
ENCARE NO-

La més gran de lea 
revittet 

ZI ... 11or ellWfta.. ~ • 
Sarcelo .. 

Direeci6 artbtlca.: 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARlVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 

I 



Barcelona, 22 de Setembre de 1927 

UN SUSPENS 
.EN un exlmen de setembre, un estudiant, veient 

qUe a'anava a endur la carabaça méa gran de 
la t~mporada, va decidir fer una brometa pesa
da al profellor. 

Quan va sortir de l'exàmen, un dels seus com-
panys li va dir: 
-T'han donat suspens? 
-Si! 
-l, per qu~? 
-Perqu~ no he sapigut contcstar una pregun-

ta molt senzilla I 
-Qu~ t'han preguntat? 
-Que si era jo el havia poaat de punta un 

clau al seient del professor I 

L'ADVERSARI LLEIAL 

C OM que aquest c,as no és, per desgràcia, gaire 
freqUent en els anals de la xafarderia teatral 

barcelonina, hem de fer esment d'un curiós fet 

que va pallar l',a1tre dia en un popular teatre de 
la noatra ciutat. 

En virtut d'una s~rie de diverg~ncies entre ela 
componenta d'una companyia de grans eapecta
clea, van deixar de formar-ne part alguns d'eUs. 
Hi havia un actor, un .administrador i un autor. 

Aqueats senyora, en ús del seu perfecte dret. 
e. van espavilar i van organitzar una altra em
presa, amb un altre teatre i una altra companyia. 

Poca dies després de l'escisió, rautar del qual 
abans hem parlat alli.tia a l'cstrena d'una obra 
al teatre d'on era, feia unes Quantes aetmanea, 
un dels elements directora. 

Va pagar la seva butaca i acollí tots els núme
ros amb discrets, perà sincers aplaudiments. 

El qui aquettes ratlles escriu no és amic ac u, 
perà, en aqueats temps en qu~ imperen la reven
tada, I,a hipoe.resia i la enveja, ha cregut oportú 
contar aquesta an~cdota, de la qual molts po
dran treure profitosos enaenyaments. 

EL VERISME AL CINE 

r ONElXEM un senyor que es .01 dedicar a la 
producció de filma nacionals. 
Aix~ de la cinematografia espanyola ve .a éa

ser una mena de xarrampi6 com el del xarleat6n, 
ela joc. de mot. creuats o els raids en patinet 
o ballant la rumb.a. 

-Perà jo - ens deia aquest .enyor - vull fer 
pe1.llcules de debó. No res de cintes siatem.a 
"Marieta de l'ull viu", no, no. Jo vull fer Com 
aquell americà ... .abeu aquell amerid, que va fer 
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un film de gutrra on el protagonista sortia a 
mitja pel.lícula. en tornar del front on se l'havia 
vist marx;ar sà i b6, uns quants cents metros 
abans. amb una cama tallada? 

-Si. 
-Doncs jo vull fH com ell. Sabeu que va fer 

perquè la cinta resu1tés verídica del tot? 
-Va lloCar un coix que s'assemblava al prota

gonista? 
-Ca! Li va donar cent mil dòlars d'indemnit

zaci6 ... i li va fer tallar la cama I 

L 'EXCUSA INNECESSARIA 

TENIM un amic casat que té l'excel.Ient costum 
de retirar cada matinada cap alli a les tres. 

-I què li diu vostè a la seva senyora, quan 
torna tan tard a casa? - li vam preguntar l'al
tre dia. 

-Oh I ... No cal que li digui resI 
-PerquH 
-Perquè ja n 'hi ha prou amb el que ella diu! 

L 'hortola de Sant Boi. 

HOSPITALITAT 

E N Jaumet Ciur6, ut. brau excursionista 
enamorat follament de la santa muntanya, 
es va extraviar en una de les seves excur

sions i caminant, caminant, va anar a parar .a un 
xalet .enyorial, on va demanar acolliment. 

El. masovers comunicaren a la senyora la de
manda de l'excunionista, i aquesta, en veure'l 
tan jove, tan arrogant i tan simpàtic, accedi im
mediatament a la seva petici6. 
jo mateixa un bon sopar, però quant a dormir, 
jo mateixa un bon .opar, però qquant a donnir. 
únicament podri estar al meu llit fins a mitja 
nit, perquè en aquella hora arriba el meu marit 
del casino del poble. 

Vanda Rhetll 

-En Paquitu m'ha dit que m'estJ'mava molt, 
molt, molt ... però jo trobo que no n'hj havia per 
ponderar-ho tant! 

DE CACERA 

M eNTRE els altres caçadors corrien adele
rats darrera les pells. el jove administra
dor i l'opulenta administrada, estaven 

molt quietets a l'ombra protectora d'un roure 
centenari. 

De sobte l'administrador s 'aixecà tot esverat 
i adoptà una actitud naturat i que no donés lloe 
a dubtes. 

-Què et passa? - preguntà ella, sense ni arre-
glar-se la roba. 

-Que no h.as sentit? 
-Si, i què? 
-No serà el teu marit ~ 
-Fuig. home, fuig! No són dos trets seguit. 

elf. Que s 'han sentit? 
-Si. 
-I done., com vols que sigui el meu marit? 

GuiOem de Pr~SD 



Capital primer 

L A Mercè ,'havia quedat com entontida en llelir 
l'.nbnim què .• obtadament. d'una manera bar

!'oera i poea lolta. trencava l'cnd. de la Celicitat de 
1& seVa Uar. 

Dreta, davant del finestral del salonet, darrera lea 
coquetones eortinetes que eamortuien la llum cridane
ra del sol estival. lIcria i no veia la aturdidora con
fidència i el ICU rOltre fi i .riltatrltic de dameta 
medieval anava prenent traap.rències porcel.làniques 
i eablaimata de lliri allcdcQ:at. La polaina d'Or dels 
raigl del Iol en projectar.se dins del salonet, embolca
llava la leva ¡ràcil Heura de nineta encarnada i la 
seva cabellera, no aegada per la mil idiota de les mo
de., aemblava un nimbe de llum que lu.riolh la seva 
testa d'una dolçur. i delicadesa raf.elinca. 

"El ICU marit ¡'en,anya. Si vol saber més detalli 
i comprovar voat~ mateixa la certel' de la inIidelitat 
del leu elpól, eacri¡ui a l'AI~ncia Wolff, apartat nú
lO.ero l'I, - Un bon amic," 

Aixb no podia isaer cert, Enlanyar-la ell, l'Ernelt, 
el leu Ernelt, •. 1 No, no, de cap de les maneres I ElI ... 1 
Tan enamorat, tan cariny~, tan en¡aOIat lempre a les 
aevel faldillel ... 1 Impossible, absolutament impossi. 
blel La delació era una broma de mal ¡UIt que no me
reixia altra co .. que el menyspreu. Al¡un mal inten
cionat que l'havia proposat mofar-Ie d'cU .. lense heu
re elment de la importància, del valor moral d'aque
lles ratllel feridores que, encara que DO fOI mis que 
per un moment, l'oferaven en un mar de dubttlil i de 
recela, 

Però, no; dubtar de l'Ernest era una ofen .. im_ 
perdonable que de cap de lel maneres podia accep-
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tar ni en el terrenyt de lel hipòtesil més inversem
blanta, 

Que estúpidl que lón aquesta homei que losen, ro
bant all altrel, una felicitat que elll no paneeixenl 

Perqu~ la Merd era feliç, completament feliç del 
del dia en qu~ va m,ar per lempre la leva vida a la 
de l'Ernelt. Feia dOI anyl d·aixb. i mai ni el més pe_ 

tit núvol havia enterbolit el cel radiant de la seva 
felicitat. Si aemblava talment que ell petons ¡ lel ca
rícies ell fellin viure, Si fini menjant havien de leu
re ben a prop l'un de l'altre i canviar-se ell llaminl i 
lea ¡olafreriel de llavi a llavi, com li així lea ha¡uel
lin de trobar mf,1 dolces, mh laborOles.,. 

Quantel i quantea veradea, un petó començat de 
aobretaula, perdurava encara en lentir-Ie ell rostres 
acariciata per lea flonjolitat! del coixL.1 

No, no, l'Emelt no podia en¡:anyar_la d'una mane
ra tan milerablel L'Ernelt vivia per ella, pensant tot 
el dia en ella, i la Merd le'n aenti. orgullola d'aque
lla idolatria del leu maridet que l'havia aentada com a 
rerina abloluta en el cadiral del aeu amor conju¡al. 

A què venia, donCI, aquell anbnim? Amb quina in
tenció, amb quin Ci li havien enviat? Qui, d'entre lel 
leve. amiltatl, podia tenir interh en allunyar l'un de 
l'altre, aquelll dOI COfi que un 101 afecte i un amor 
6nic lemblava haver lIi¡at per lempre? 

I en el capet rracióI i infanti vol de la Merceneta, 
el revoltaven en mil turbulèncie. aqueltel pre(Untel 
inconteltable .. impreciles, nebulo.e., com .i vi~ues
lin de lluny, de molt lluny I ella no arribis a compen
dre'n el untit veritable, com ai fOI el murmuri d'una 
resclosa perfidio .. , Impertinent, perb llunyana., 

El. leUI ~1I1 blaul, innocentl, de immaculades tranl
par~nciel, contemplaven estlUcl el paperet vil que 
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so.tenia amb la deltra i el. seus Uavia trèmols. lle
trejaven una a una Ics paraulea acuaadorcl, rectCl. 
feridores com cltil.letl, que .'cndin.uYcrl peniatentl 
en el leu cor de verlc inexperta de Iu ,ran. veritat. 
de la vida. 

"El.leu.ma-rit-l·en,~y.v •... " 

l Iu .iU.bes l'anaven repetint elles matei:JI:tI en mil 
tornaveu. dolorolOl i un venciment, un desrnai intern 

.. en un aflf1Y lunètic ; Ilfncl,.ble, el ~d un.t, 
duu. mll vCKlHies •• , 

anava minant la fe ccga de 1& Meretneta vcn el ICU 
amor6a ErMlt i el leu cervellet .entia invenciblement 
el vl:rti¡ que produeix l'abim del dubte ... 

Un xiulet, IUIU. allarlauat, càlid i ple d'cxprclli6, 
va Ier Uançar un crit a la Mcrceneta, com ai sobtada
ment deapertél d'un .omni exhauridor i ple de nClfon 
i tortures. 

Era eIlI Era la felicitat, la llum, la vida, que en la 
impacilncia d'un •• e¡"ons, u re¡"o1fava e.cala amunt 
en demanda dela braços de la muller adorada, perqu~ 
&Orti .. in • rebrel en ple repll i li fe .. in un avenç de 
la felicit.t que duprh ¡"onrien a pleret en el niu de 
Iu seves il.lusionl i de les seves elperancu, 

La Mercè, tumultuosa, ava.sall.dora, uborrant d·D· 
revolt de telta l'amargor d'aqueU anònim, es Uançl 
com una cabreta escala avall, i cailUE materialment 
damunt del seu marit que enriallat i c.rlci6s l'esper._ 
va amb ds bral;ol ¡"cnerosament oberta per aluantar 
l'embe.tida. 

I en el mateix repll, en. un afany frenètic i in .. cia
ble, el bell un., dues. mil velades, en ell uU., en et. 
Uavil, en la testa, mentre lel leve¡ manetel martirit
zaven ell cabells encrelpatl del leU marit que la con
templava embadalit i ple de dolcesa i bonhomia. 

-Pilleta, per DEul Estem a l'escala I Si al16 eu 
vei •... ! 

-Millor que ens ve,in, millori Així .. bran que ena 
utimem molt, que utem bojal l'Dn per l'.ltrel Veri_ 
tat Ernelt, que ci nostre amor Es mh, molt mE. qu 
un. bo,eria? 

-I bE, li, dona.,. però Iquf... a l'nul .... Entrem a 
cuetl. Allí ena podrem abrll;&.r i fer tot el que vul¡uil. 

1 l'Ernest es despren¡uE IDaument de la .evI do
neta i ¡u.nyà ci dinteU, dei .. nt-Ia plantadl a 1. porta. 

Ella, adolorida. per l'actitud naturaU'lima del seu 
marit, però en Ja qUIl li lembJl veure un s.ic de can
sament, de enfitament amor6a, el VI quedar tota .e
riou, com un infant al qa.1 acaben de pendre 'Ona jo-
guina. 

L'Erne.t, l'.gall de la ml, 1. fEu entrar lentament 
dins del pis i quietament recomenl;à el rOlari de pe_ 
tona interrOMput en miC de l'escala .. 

-Aqut, loletl, cor a cor, llavi a llavi, respir per 
respir, s6n més dolcel lel manyacues, veritat vida me
va? - li preguntl baix, molt baix que qDasi no .e' 
sentia. 

La Mercè deixi: c.ur~ la leva daur.da testa damunt 
del tòrax del leu marit escoltant la doll;&. lletania. EU 
li enrondl la cintura, lleument amatronada, de ca .. da 
novençana i gosadora, i els leus CallOl el lentiren 
apropet, l'un de l'lltre, seguint el ritme de Ja lev, 
rcspiraci6 fadicola. 

-El ròra la ROler? - inquirí ell, mirant corredor
enlll . 

-Si. L'he enviada no fa lalre. Ben bE, beu bE, tri
,aril "encara" prop de mitja hora. De mh a mEa, no t6 
la dau, no pot entrar ... H.uri de trucar ... 

L'Erncat, com entoDtit, le la mirava i le. leVH 
mani tr~molel furpven en la bata vaporo.', EUa, bai
xal el. uU .. ac lentia com empesa vers a regioDs Im
mat~riall. En l'e.piU del paraiper, es reflectia, olci
lant, DM lola .iluet.... (COrrl.l1NUrl) 

LAURA BRUNET 
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-S6n tr~s quarts d~ sIs, donya Laura. 

IRONIA 

T
OTS haureu sentit parlar d'a
quest pintor barceJoru quo 
es d~dica a fer retrats de lea 

dames de ]a nostr,a aristocràcia. 
Perquè. a Barcelona. poca o molta. 
encara en tenim d'aristocràcia. 

1 tots sabreu, segurament, la pro
cedència paterna i materna desco
neguda del nostre popu1.ar pintor. 

Donca M, aquest afortunat artis~ 
ta malgrat la aeva nebulosa aacen
dència, té una fortuna boja entre 
les nostrea dames. Asseguren ma
Ies llengüea, que cada retr,at que ell 
fa, equival a una victòria personal 
damunt la dama retratada. 

Aquest dia una d'elles, despitada 
per lea infidelitats del pintor, li 
preguntà irànic.ament davant d'al~ 
tres damea: 

-Ea cert, amic meu, que la seva 
mare era una ... diguem-ne una de .. 
preocupada? 

El pintor vegè on anava dirigit 
el tot, però no a'inmutà. 

-Abd ho .. seguren senyora 
contestà. I d'ad ve, precisament. 
]a meva gran devoci6 per les no ... 
trea c:kliciosea i ardents dames tar
dor,a!s." 

-En realitat... ai no s'explica 
méa clar ... 

_Senzillament, senyora: estie 
segur de què un dia o altre, reco
neixer6 en lea meves excursiona 
amoroses, el lloc de la meva proce
dència ... 

-Bé prou qu~ ho veig qu~ encara trigari uo 

No cal dir que l'eixerida dama 
quedà amb poques ganea de tornar 
a gastar bromes al 'al-ludit pintor. 

FJy CaDdor %jqu~ a fu-s~ fosc ... 

LA DAMA DEL BOSC 

U
N vici de neixement, aisò que en diuen un 
tic, fou el causant del drama. 

Perquè aÍllò que us anem a contar, Ib. 
un drama. Aquella dama - ea tracta, natural
ment d'una dama i d'un cavaller, però el cava
ller ja Bortira quan li toqui - aquella dama, 
donc.a, tenia un tic, un petit tic. Cada trea o 
quatre minuti, tancava l'ull esquerre i tirava un 
zic el cap vers el mateix cant6, com si digués: 
"Segueix-me, guapo", tot fent l'ullet. 

l perquè no hi manqués rea, la dama del bolc 
es passejava. aquell cap-al-tard per uns caminets 
so1itaris de la formosa Vallvidrera. 

El senyor Ramon també C8 passejava en 
aqueUs moments pels rnateisos caminets solita
ris. No era pas que l'home tingués calor. Es que 
li agradaven aouells reconets, on tot sovint hi 
pescava alguna ganga. Perquè el senyor Ramon 
era un xic utir. No gaire. Potser es pot dir que 
ho era un parell de pams. Però .aquests dos pa
mets de satiriasis, perjudicaven i dominaven to
ta Ja seva persona. 
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-Vols fer el lavor de dir-me qu~ hi fcieu aqui amb el noi. 
- ~ontavem els dies de J. setmana, senyoret! 

I va succeir el que succeeix sempre que es 
passegen un senyor i una scnyora per uns ca
oUnets solitaris: que ca van topar i es van mi· 
rar. 

I ara comença el drama. La dama del bosc, 
en el prcds moment de topar amb el senyor Ra
mon, va fet l'ullet i a&,afà un corriol que con
duia a una pineda. El senyor Ramon es va fre
gar les mana i la va aeiwr. "Això va bé" - va 
exclamar l'home· 

I en arribar el unyor Ramon a la pineda, veié 
la dama del bosc sentada en un terraplé, que ... 
encara li feia l'ullet I 

L'home no es va Fer pregar. 
-VOBt~ s'ha equivocat I Jo s6c una senyora 

honesta I Vostè ha fet una barbaritat I 
-I bé, dona, aquí te aquest bitlletet. 
-Guardi-se'l I Li repeteixo que soc una senyo-

ra honesta. 
-Doncs per què em feia l'ullet? 
-Es un vici I Un vici de neixement I 
El senyor Ramon, ultra un sàtir, era un cava

Uer, tot un cavaller, i en donar-se compte de Ja 
seva terrible equivocaci6. es va ajupir, va tornar 

a agafar els cinc duros i exclamà solemnial~ 
ment: 

-Si vostè és honesta. té ra6 de queixar-se de 
la meva indelicadesa, scnyora. Perdoni que l'ha_ 
gi ofesa entrc&,ant-1i aquesta vil moneda. Ha es
tat una ofensa involuntària. Pel demés, senyora, 
estic cada dia a la seva disposició de cinc a set 
de la tarda en aquest mateix lloc. \ 

I sc n'anà orgullós de Ja seva reparació. 

Fry Candor 

LA SECRETA CONFESSIO 

E STAVEM tots reunits al voltant de la nos
tra taula de cafè, i com és lbgic, natur.al 
i de bona llei, parlàvem de ço que els ho

mes ban de parlar aempre, en tots aquells mo
ments que no ho practiquen. 

1 .aquell dia, la converaa va anar a recaure del 
cant6 de les especialitzacions del lloc i manera 
de fer ben fetes les coses. 



-No haveu provat mai la platafonna d'un 
tramvia? - deia en Coscolla tot entusiasmat _ 
Es una cosa delicios.a I Voltat de tot el passatge, 
embutit en un rec6 de la plataforma i, com aquell 
que res, anar fent la feina deliciosa. Proveu-ho. 
creieu_mel 

En Brotons va fer mitja ganyota i va disposar
se a explicar' el seu m~tode. 

-Jo - digué - ho he provat tot, pera creieu
me, res com la bola del monument a Colom per 
a sentir sensacions noves. 

-Fuig. home, fuig I _ exclamà en Girbal _ 
La felicitat veritable sols es pot trobar dins d'un 
ascensor. Alie) sí que és anar-se acostant al cel 
de mica en mica I 

l ai xi per aquest estil, cadascú hi va dir la 
seva. Només quedava en Pinyol per explicar el 
seu sistema. i com que no mostravn ganes d'ex
planar-lo, el vam atracar: 
-I tu, Pinyol, que no saps cap sistema nou? 
Ell va fer un gest ponderatiu. evocador, i va 

posar uns ulls que semblava que es desmaiava 
recordant l' inefable procediment. 

-Explica't. explica' t I - pregaren tots a la 
una acostant les cadires cap .a la seva. 

-No et sembla qUlt resptN:tacJe és meravel16s? 

LA rulES-9 

-Oh, és unn cosa deliciosa I Inimaginable I Su-
blimi 

l les ninetes li ballaven com foc-follets. 
-Apa. home, no ens facis patir més. 
En Pinyol va mirar al vo1tant recelós. tement 

que ens aentissin els de les altres t.aules, va 
abaixar la testa vers la noatra i recollint molt la 
veu. ens va dir ple de misteri: 

-Ja veureu: quan ens vam casar, jo i la do
na. vam comprar un llit. 

-Ves dient, ves dient ... 
-Doncs bé, no ho digueu .a ningú, pere) nos-

altres, ho fem damunt del llit I Oh. si ho pro
veniu ... 1 

Sa/Buet 

DUES RESPOSTES 

E N Ricard és un xicot mo1t frescales que 
tot s'ho tira a l'esquena. Viu com un prín
cep, no treballa, i té una dona que és l'en

veja de tots ela qui la coneixen. l el bo del cas 

-Veuris, si de tant en tant topessis amb un pag~s. m'agradaria m~s! 
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és que: ni. ell ni ella tenien un cèntim quan es 
van ca~r, i sempre han portat aquesta vida. Pe
rò ela secreti, ve un dia que se saben i el secret 
d'En Ricard es va aclarint de mica en mica. 

Aquest dia el vaig trobar, i com que ja cita
va empipat de veure'} sempre tan presumit, em 
vaig disposar a sufocar-lo un xic. 

-Escolta, Ricard - li vaig dir - Acabo de 
veure una dona aixl, que ha entrat a can Ver
duu. 
-I a mí què m'expliques! Què n'haig de fer 

jo d'això? 
-Es que aqueUa dona er,a Ja teva ... 
-I tu què n'has de fer si era la meva? 
No enl negaran que en Ricard era, tal com els 

havem dit, un gran fescales. 
X. X. TU8 

UN ESDEVENIDOR NEGRE 

L A Pauleta era una c,asadeta virtuosa, que 
mai no havia enganyat el seu marit. Perb 
les cuades virtuoses ho 56n fina que dei

xen d'éss~r-ho. 1 aixa, precisament Es ~l qu~ es
ta a punt de passar-li a la Paul~t,a. 

Aquest dia, parlant amb una amiga s~va bo 
va demostrar ben clarament: 

-Creu-me. Clareta, li deia - si en Ramon no 
em compra la combinació que li he demanat, se
r), motiu sobrat perqua em decideixi a fer ço que 
tu ja fa molt de temps que fas. 

-A enganyar-lo? 
-Aixa mateix I 
-I si et compra la combinació? 
-Veuràs ... si em compra la combin.aci6. bé 

hauré de demostrar als seus am ics que en Ra
mon Es un home que em complau en tot ... 

Tan mateix, l'esdevenidor del pobre Ramon 
era ben n~¡re. 

PRECIPITA CIO 

E L senyor Ramon esta rabiós. S6n dos quarts 
de nou i la seva dona encara no ha com
paregut a sopar. Cal advertir dues coses 

importants: La senyora del senyor Ramon aquell 
dia .'havia fet tallar per primera vegad,a els ca
beUs a Ja garçonne i àdhuc, per acabar-bo d'arre
glar, havia estrenat unes lligacames .amb tres bo
tonets que semblava que diguessin: ensenya'm 
que faràs glatir. 

Fetes aquestes observacions, que creiem més 
que suficients perqua el criteri dels nostres mal
pensat. lectors hi posi el que hi manc,a, tornem 

cap al pobre senyor Ramon. 
L'home ta p.8saeja amunt i avall del pis com 

una fera engabiada. Té una gana que el devora i 
la sevI dona continua no compareixent. 

A la fi, en tocar les nou, truca tfmidament a 
la port,a. Ell mateix la va a obrir i sense ni do
nar-li temps de respirar, en el mateix rebedor li 
pregunta creuat de braços damunt d-el pit i amb 
una cara de tres deus: 

-D'on vens ,a. aquesta hora? Digues: d'on 
vena? 

I ella, tota trèmola i lívida com una morta, res
pon precipitadament: 

-T'han enganyat. Ramon meu; et juro que no 
és cert el que t'han dit I 

El pobre senyor Ramon encara és l'hora que 
no ha entés una par.au la del qu~ volia dir la seva 
dona, perqu~ ell, no tenia sinó gana, una gana que 
el devorava i era per aixa que s'havia encarat 
amb la lev,a dona. 

Sa/du/eta 

-En Lllliset esuí espjant-~ des de dauCTa 
la porta. Si entn'. m'enfadar~ mol t, ~rò si no 
entrlJ, que no em miri mai 1MS la cara! 
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LES TARDES CALUROSES 

e ADA diumen,e ea d6na cita a renciaadora 
platja de Mon,at el bo i millor de lea deli

cio.u modiatetea barceloninea. I aqueU qui, com 
jo, no té la aort de poder.hi anar acompanyat d'al· 
Euna amable i Rimpltica ami cueta, a'ha d'aconten· 
tar donant una bona racci6 de vi.ta, que, de ve,a
du, b tan .uculent com un bon àpat penonal. 

El diumen,e PUlat, hom eltava prenent l'indil
penuble i .. Iutlfer bany de Iol. quan un xiu_xiu 
d'aquelll de promelo, ple de rumon .frodislaca va 
comen~.r de recrear-me le. oidea. 

-Mir. com .e·m pelen ell bra~oa - deia ella 
• mb veu .dolorida - No podré pal selUir prenent 
bany. de .01. Em cou mil'" la pell. 

Ell .• cariciant_li ell morbit. bracets, es I .. menta
va també de quI: el '01 la perjudiqub tant. 

-De totel m .. nere. - ob.ervl ell - aixb és que 
tu ten. la pell malla prima i delicada. Veurla com 
el .01 te l'enfortirl. 
-I a tu no et fa m.1l - li pre,untl eUa, 
_Ni mica. Perb no el estrany: no veus que jo 

la tinc tan ¡roixuda? 

I/amlu 

UNA EXPL1CACI0 DIFIe1L I 
U N jovincel, que elt" t.rumba per una. tardo

ral d'aquelles Q.ue tot .'ho ¡alten en carns 

ben rep .• rtidu. li diu m.entre ntan ballant un fox 
molt lent i senlual; 

-Avui l'he .omni.da a vostè I 
-De de~? I com m'ha somniat? 
El XI(.ot ca queda parat i no up què re.pondre. 
-Veurl - diu. la fi - vostè, .ap? havia prea 

l!n bany. Ai.i) era a 1& platja. Doncs bé; ua en 
el moment en què s'havia tret el vestit de bany, i 
encara no ,'haví. pont el vetòtit de pallei,. 

Cal confessar que el xicot va saber dir d'una 
manera (ena ofensiva, la forma en què havia viat 
la dama deli ,eul somnis. 

B.rr.Quetes 

TENDRES AMORS 

E
N Clla.eca él un calti,ador de marca. Quan 

ell entra al cine, amb un cOp d'ull j .. ba 
dOI un tracte i up d'tuta manera indubitable a 1. 
cadira on l'ha d· ... ent.r per no perdre temp •. "Ti
me i. money". diuen ell .n,le.o., i com que eU 
d'.n,lelo. en té mé. que tota I. Gran Bretanya 
junta, ha arribat a familiarltur-.e amb el famó • 
lema que ha tr.duit .. 1 català d'una manera elo
:¡ilentluima: "Arribar i moldre". Per .i.lI ai •• que 
ell •· ... unt. de car. a una pantalla, la mblta co
mença dellecuidli. 

Aqu.ut dia va fer una .icoteta. .rdenta com una 
br.sa i movedil.a com l'ar,ent viu. Naturalment 
que delle,ulda u v. donar compte de quI: no era 
cap pi. per utrenar, perb e.tava ben. empaper.t, 
la decoraci6 er. fruca i acradosa i les babitaciona 
moll con.fortablu, I en IOrtlr del cine varen anar 
per coae. prlctiquu. 
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.,------------------------------~ I Al b6 de la sCSli6, la xicoteta exclami apallio- En Fortesa va arrufar ci nu, va ficar mà a la 
nada: cartera i rupon¡ué: 

-Etl l'únic, creu-me Que etl rúnic. qui he donat -Perfectament¡ pa,aré, pcrb voatl cm donarl 
el cori una indemnitzaci6 per lea cariciel Q.ue ha fet a la 

I en Casaleu, que h esdptic, obacrvà: meva .enyora! 
-Aid m'acudiria ubcr què ell hi donaves als -Jol I ara! Si ni tan Iol. hi he parlat I 

altres I -Ah, senyor. pcrb .qui cItava. a la leva dispo-

C. Harda d'Ot. .ició! 
Aquest. jueu •• 6n terriblest 
Aquelt. histèria que VOl havem contat, en For

LA SANTA PREVl$IO tua la va explicar al ICU amic Apit6. 
-Noi. va ésler una cou. deliciosal - li deia _ 

El fondiata no va tenir paa ar¡umentl per respon_ 

C OMODAMENT aasentades cn ci Rolla quo: drc'~1 Ens hi vam fcr un tip de riure amb la meva 
les punja Dia¡onat amunt i avall. la com. querldeta I 

te ... i la barone ... canvien confidència per ('onfi. I l'A¡ui!6 la va voler posar també en prictica, 
dènc:ia, Un dia que viatjava amb la Raquel, la leva prbpia, 

S6n duel matrones luperbes que .'han prtl la a l'hora de pa¡ar la factura de l'hotel. va fer la 
yida pel co.tat bò i n'expremen tot el que poden. mateixa reclamaci6 sobre la ula de bany, 

Una d'ellel eltà un xic penmativa, com li n'hi pas. -Fill - li respongué el fondilta - Si no n'ha 
Ih alruna de crespa, pres, és perquè no ha volgut però el quartet ha 

--Què tenl. Aurèlia? _ li pr.e¡unta l'amiga _ citat uda dia a la seva disposici6, 
Et vei, no a6 com,.. L'Aguil6 no elperava p .. rel més i ja el feia 

-No res. coses del meu marit, que- sembla que un tip de riure per dintre, 
hari nllcut en plena febre Clllderonlan~ -Està b~, Cità bé - responau! traient·me la 

-Altra verada 1 cartera. - Paaaré el què em diu, perb vOltè hau-
-Oh, eU li que cada dia eltà a punt. Avui m'ha rà de donar-me a mi una. forta indemnitzaci6! 

dit quo li renganyava, es mataria. -Jol I per què, lenyor A¡uiJ6? 
-I tu què penses fer? Tenl la conlciència tran- -Senzillament: per les caricies i abraçades que 

quil.lal haveu fet a la meva donal 
-Naturalment, donal El fondista el va tornar lÍYid, i abaixant la veu, 
-Es a dir que des d'avui ... ? di¡uiS amb Iran misteri: 
-Es clarl No tinc m~s remei, cada dia abana de -Per DiSu, senyor A¡uil61 Li donar~ el què em 

IOrtir de cau, que ama"ar.li el revblvcr. demani, perb no armi esdndol I Si le n'asubenta· 
va la meva dona d'lquelta debilitat meva I .. , 

F. i K. Jt El pobre AIfUi16 encara no ha tornat en si, 

COMPTE D'HOTEL 

E N Samuel Fortesa b un home que no pot pa. 
"ar una factura senle re¡atejar. Ell no sap 

Ben Hand Dbins 

EN CAPELLA 

:::u;:il~:~s d:~e~:, e~e~~l:~bvi~it ~'e:~xa~i;:r e:n~:~ A ~~:~~n:~:~t:n q:': r:::~l e;h::i: ~:e:::~~ 
ra que silUi un cèntim a l'hora de palar. Era arradable i li vail demanar un ball, a la qual 

Aquest dia, va anar a Sant Sebastià i el va ins. coaa va accedir. 
ta1.lar en un dela millors hotels, perquè com que -De manera que demà es casa, vostè, senyoreta? 
anava amb la seva querideta, va fer un va i tot per --Si, lenyor. deml a les onze del matí, 
una sola velada. -Doncs di¡ui que vOltè deu e.tar en capella? 

-Vuit dics després va demanar la nota de l'hotel -Jo? I aral Per què? 
disposat a tomar-se'n cap a Barcelona. En veure-la, -Naturalment! Que ha vist ninaii que l'ha¡in de 
l'estòmac li va fer un bot, que totes les tripes se fusellar, que el dia abans no el posin en capella? 
n'hi van reslentir. Perb només es va atrevir a fer 
una objecci6. 

-Escolti, maitre, - di¡ué .1 re¡ent de l'hotel _ 

Bto K. Gtossa 

aqut em carrega 4 pessetes diàries per banys i ni _______ " ______ _ 

jo ni... la lenyora n'havem pres cap a l'hotel. 
-Ah, lenyor, però el quarto de bany aquf esta- Conte premiat en el número passllt: 

va a la seva disposici61 MODERN ESTIL 
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-Qui és aquell que entra? 
-No ho se del cert, però em sembla que és el 

sopar d'avui. 

SUPERSTICIO 

L A s~nyora Adelaida estava desesperada. 
Ela convidats a Ja festa del tercer aniver
sari del seu casament, havien cat;at comp

tats amb tota cura, de manera que entre eUs i el 
matrimoni fossin dotze a taula. Però a en Lluís 
Cardona, un estudiant més enjogassat que un gat 
de tres mesos, se li havia acudit portar un com
pany d'universitat, i en noc de dotze, eren tret
ze a la festa. 

-Es inútil, Antoni _ li deia la senyora Ade
laida al seu rn,arit - seran manies o el que tu 
vulguis, però jo no m'assento a tau la. 

-Dona, no siguis aiX( - pregava el marit _ 
No podem pas donat un desaire a en Lluís. 

-Mira que ens passara alguna desgràcia ! 
-No dona. no: això 86n supersticions teves I 

Apa, des pren-te de manies i anem cap a taula, 
que els convidats ja deuen estar impacients. 

A desgrat seu, la senyora AdeLaida accedí, pe
rò durant el dinar no va pas estar gens tran
quilJa. 

Després de l'àpat es va organitzar un xic de 
ball. i en Lluís, l'estudiant ent remaliat. va fer 
els honors a l'an6triona, ballant amb ella tots 
els balls, o fent veure que els ballava, Quina ma
nera d'arrambar i d'estrenyer la cintura el lla
dre! 
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Entre ball i ball, a en Lluís li va semblar que 
resultaria molt p~tic anar a donar un tomb pel 
jardl amb la seva agradable parella i com que la 
senyora Adelaida quasi quasi es pot dir que no 
bi veia de cap ull, tamb6 fou del mateix p,arer 
d'en Llufi. 

No te res d'estrany, doncs, que l'Antoni, el ma
rit de l'Adelaida, en sortir a cercar un xic d'aire, 
trobés darrera d'un macís de verd a la seva cos
tella i en Lluís. 

-Mala dona I Infamel - cridà l'Antoni des
esperat. - Tot justament avui que fa tres anys 
que ens vam casar, no et fa pen,a donar-me aquest 
disgust? 

l 1'Adelaida, que en el fons era una bona xico
ta. li respongué amb les llagrimes als ulls. 

-Si jo ja t'ho deia, Antonet meu que avui ens 
passaria alguna desgràcia assentant-nos tretze a 
taula. però com que tu ets tan tossut ... 1 

Vand. RhotB 

-Es inútU que t'empolainls, En sortint del 
teatre anirem a dormlr ... Estic cansat. 

-Veus! ... Ja t'ho deis, jo ... Haguessis pres. 
EROTYL!... 

"J:" t I é. el producte JDagn .LrO ...... Iper A combatre ef¡-
7 caçment la lMPO-

TENCJA i la NEURASTENJA. per cròni
lues i rebel. que sipn a tot altre traclamen' 

Venda a I"e!'\¡rbl i detall; Alt d~ Sant Per~. SO 
f.rmjcia del D. ctor W. DUTREM, Barc~/oD. 

EL PAPER D'AQUESTA REVIST A, H AULA PAPELFJtA DE CEGAMA" 
--- nprHentant a BarCi:!lona: __ _ 

IISTAT ESPJJ;~IALN:ENT FABRI CAT PER- TOXAS IIIBALTA - Val.neia,316 _ 
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Perqul: el. Dostre. UcCidors no et 
pcnain que h que fem barrila, anem 
a reproduir literalment el te1errama 
de l"l~nci. H.va.: 

"Un modo curiolo de pa.ur por 
1 •• callcl de un pueblo tranquilo. -
La policia detuvo I la .alida de la 
¡,leaia al obrera a¡rieala De.in, 
que cuents dieciocho añol y que. 
dotada de un bello cuerpo de atleta, 
haM, decidida pucane en bicicle· 
ta vestido con el traje de Adin pa· 
ra que las jovencital de la localidad 
pudieran contemplar SUI farma •. " 

Dl:.~A~o~~er~:" v~~m é:~e; j~ ':'R~~ REr:.~;i~~:M de l'''Heraldo de L'espectacle és molt curi6. 
tanta ca1or, el aenyor Pepet havia "Estreno cn Barcelona. _ La i e. podria ben muntar 
fet calder.do.. El pro¡r.ma fou molt compli5.ia catalana Claramunt-Adri' en la primera revista 
complet i les nenel de la cu. van estrena'! est .. noche la comedi .. en que hi hali per eltrenar. 
fer tot ço que van poder i saber - tres actos de Henn.equin "L .. deli. 
Que h molt, per a dei:ur·nos con· ciat de la mar", traducida al cat .. IAn E L e o N Si E J E R o o E L A.M.O.a 
tentl. por Vila.Palh." 

Vam p .... r una nit molt bona ~~! I~~~~·q~: 1:1 ':~;!r Vila i L:EGIM. 1_ retaUem:. . 
: ~1~~¡~:ec~:::'~1 Pa¡és no ha lentit mai parlar d·... Una av~acIora que no plenu oIvl· 
amb propina i tot, un nap. quest titol. ~~;~ïà~'t~~~. d~ c:,r::::it~n 3~.1 ~ei! 

La culpa la té el telUon .eRorita Ruth Elder, que acaba de 

E.L CONSEJERO DEL AMOR ?u:u:a~ cC::(e~~:C~~; pou ~l~:: ~l e:::;,,:!!~i6:0~~~ :::r.~· 
lempre en allun tripijoc. propoM atravesar el Atlintico, ha. 

A ¿;~~r:l~er:::::~. e;;a::. h!,!:u!~ EL CONSEJERO DEL AMOR :i~::=~eo: a un periodi.ta 10 
De. xicotel que un no ae'n caruaria ., "Lo que mi. me importa. e. que 

f::n::en~e~~~I~~o:!C~::!id;~~ U~~!:~e ¡::!re~~~t ~~~::~ia~f~ ~(~, mÑofa!~:::d~l~i:r ll~~a~ ali~~ 
J1b més ca.ti.... "Un e.treno de Vidal y PlaDU. - rojo para 10' labios ni mi sortija 

El cuiner de l'escudella :!t:¡;::I.'b;'" ~:oc:~':!::e~ee::i der!r~~~~i~~" Ruth Elder lleva rea. 
::~~~nt;~~rla.u~:a.~~e:1I teatro Circo de eata capital la tra· lIud .. do.cienta •• eunta y dnco 

din. la Glorieu, un banquet. ~~ti;j¡eer~~~lla P!b~' ;~~:,;~rt:! =~rb:tt:o de!~c~~~~e~!~ti:'O h;:i::= 
'JUto entu.ia.ta y fueron mU)' ud6n de 'l'uelo." 

EL CONSEJERO DEL AMOR aplaudido. Manolo Parts, RON , 
Fda. y ManoUta Ruiz, El autor ae Dllprb de ço que COpiO 

HEM anat al "Ba·ta·clan" i., fillets ;!:r~~~~~:~¡6:' hablar al final de la ~~b'r::a;:rello~; pilotes 

fan d~nD:=~!:~:ud~1 fe;~~:rl!' a q=~ Mireu que tornar l'infern d'aqulltes tan elepnts. 
panyador de la flor natural d'unl no rll menYI que virtu6s 
JOCl Flor.l., que ,. una d-o lel co.e. En Pontdevila en Uellr.ho 
mH lerio.ea que hem vilt en tota de riure es farl un panx6, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

la ;::t::l:~~', com a etOli EL CONSEJERO DEL AMOR ENny~~ ~:;!!~!C f~:r~ee;rell:1 P::: 
que horn diria que eltan fet. polici6, que molt. aenyors morlle. 
per el COI de redacci6 AL poble de B~rnay, Prança, ha ra!~ qualificaran de ~~shone.ta: . 
de LA TUIES tot sencer. e.devin¡ut un c.uri6 •• uccb. re.~~:!~~o~'~I~~d~¡~'I~: 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
Ciencias Morales y PoUtica., a la 
de Jurl.prudencia, al IMtituto de 

EPI ... EPI." No ho dubteu ui un Rdorm .. .acialu, a la bené6ca 

A 1~':'~d7:'~:' c~:::~~a!:i~::~ ~~oe,:.e~: p~;rb~"i:v:~r::'hi:~I~~~ ~~.~t;'cl!:!' :u; t:u!a::: ~~ci:~: 
roo .. ballarina senyoreta Mijare •. Per bon. pblvora de matar cabres: nu de puericultura, COMllte en 
Balla que d6na JUlt veure·la i en- LA MUNDIAL, _ ESPALTER, 6 crear un premio en me-tAlico en fa· 
c.ara en donaria mh li li donés la vor de I ••• eRorit .. solteraa que den 
,ana., - ~AM1JNO!A NOTA • luz con toda feliddad." 

bo~~: :1 'Qu~u~i: ::II:~~ j~rl un " Se atrveixen co· :!b ~~!~~~ :~~. ai~:~eix 
La MiJart. h tan maca mandcl per cor· i fins es proposa obrir 
que CI merda aixb i molt mh reu, amb tota un. lub.cripd6 especial. 
pui, .e li podria ben dir 

l'ale¡ria del pagh. ..~H~ ~L!i ... rll~e~ discreci6 



.~ -----------

SARNA 
EON "YA) 

et CW'a ell deu minuts amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte d. l'Atalt, 86 
i ceatree d'apec:ífia: 
S a r ce lona 

Prou 

U NA REVOLUCIÓN CIENT IFICA 
¿Quiere usted alcanzar éxito en todas ~us empresas? 

~.~~I~~~ I ·o~~~ El talwamelro 
y elllil le di ré el momenlo oportuno en que podré elercer influencia 
!lobre ll Ull .emelante. 'I la oc .. 16n ma. propicia para dominar el 

éxho en llUll empre... . 'reclo. 5 pese •• s 
.edldH a: J . Sana •• edU.r, •••• e ... Pe.ro, • 

DA.RCEL. uN A 

angúnies!! 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ravidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1.11 



- - - - ---------
-- -- - '.,. 

-Escolta, Clir~ta: tu no sabs la canç6 del ;' S enyor Ramon"? 
--Sí, senyoret. 
-Doncs ... jo (Im dic Ramon, sabs ... ? 
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