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Rufa§ta mientras se entrena 
a hacer de peliculero 
se encuentra con u n a flavia 
q u e i e d a e l susto primero. 

Estoy haciendo la mar de 

progreso) en el arle mudo. 

Aunque yo sea más charla

tán que Melquíades, me 

aguanto, y según dice mi 

maestro, dentro de poco Bus-

ter Kcanton a mi lado será 

más chico que Minguella el 

de "El Diluvio". A mi no 

. que i > de < 

cinta continuamente, no me 

embaraza pero, en fin, más 

embaraza no tener nada que 

llevarte a la boca, como de

cía aquella meuca de la ca

lle de Pedro Campos. ¡ E s 

verdad que en la "Santa 

Madrona" de Amichatis, sa

le el Manco F Felicidades. 

Rafaelito. Pronto serás más 

popular que el Sacas. El 

colmo de un sombrero es 

dar un banquete a sus amis

tades para que todos vayan 

de gorra. Recaditos a Pla

nas de Taverne, que a la 

vez estrena. 

Pues sí, eso de Hacer de 

actor peliculero da a uno la 

mar de cartel. La semana 

entrante, si no hay destor

bo y el fotograbador me 

quiere fiar el cliché, saldrá 

mi pinta en "La cinta futu

ra" , revista cinematográfica 

que se publica un mes sí y 

otro no, en Gratallops. Me 

publican una interviu en la 

que digo cosas gordas. Que 

Charlot es un baliga hala

ga, que la Mary Phílbin es 

una ensopecida y que un ser

vidor, si le dejan, hará ca

rrera. El primer asunto que 

voy a filmar se titula: "Ru-

fasta estrena mediones" y 
serà ni i éxito que ni "La 
reina inca", ¿Sabéis cuál es 
el lo.ro que más deslumhra? 
El oropel. No lo digáis a 
nadie, que habrá másticos. 

Ahora me doy cuenta 4e 
que no me eurecuerdo bien 
bien de lo de Ja flavia. Otro 

Este mundo es un fan
dango y quien no lo baila, 
un tonto. Apa. 

RUFASTA 

Primales accidental. 

VA A D E S A P A R E C E R E L 
P U E N T E OEL MICO CON 
L O Q U E N O S D A N UN 
ÍDEM. 

Estamos acongojados, gal
vanizados y fornicados por 
la emoción. El histórico 
puente del Mico va a des-
donde llevaremos a las chi
cas a quienes queramos em
pezar a iniciar en el arte su
premo de ver el mundo (no 
el deportivo, el otro) por un 
agujero? Al Parque no, que 
los guris empaitan. 

NOTA'S T E A T R A L E S 

P a r a la próxima semana 
están anunciados en un po
pular teatro de esta ciudad 
los primeros ensayos de " E l 
sobrino de si mismo o los 
misterios de Casa Verdu
ra" , de que es autor el dis
tinguido colaborador de "La 
Voz de San Adrián", Don 
Anastasio Lengrets. 

En dicha obra hay seis 
deshebilies, doce hombres 
en calzoncillos y un acto se-
mi punible que se desarrolla 
en una habitación de hotel 
amueblado, por lo que cree
mos el éxito scKuro. 

La bella AlcachofUa, es
trella del "Submarino Con
cert", lia aumentado su re-

.11 cuplet, mú
sica del Nofre, camarero de 
la casa y letra del guarda
rropa, que se titula " Lo? 

mi novio", que 
ha tenido un ti ¡to desea • 

Este invierno se maugura-

vo locai destinado a cabaret 
futurista que sc^ún nuestros 
i-L'fin-müH será lo que hay 
que ver y lo que hay que 
tocar. 

En él se rendirá culto al 
canto, a la bevrida y al gi
ro mutuo, o sea al baile con 
la arrambancia consiguiente. 
Como el que vaya allí será 
porque no tendrá otra cosa 
que hacer, el cabaret se de
nominará " La Sala Man
dra" , y estará provisto de 
calefacción central sistema 
femenino, que es el mejor 
de todos, para que no pue
dan decir que en la " Sala 
Mandra" no se está caliente. 

D E S O C I E D A D 

L a distinguida señora de 
Pérez, que como recordarán 
nuestros lectores, se casó 
hace tres meses Con el dis
tinguido coleccionista de ca
bezas y colas señor López, 
ha dado a luz una preciosa 

Felicitamos a la dichosa 
pareja que, desprendiéndole 
de prejuicios, sabe hacer las 

Ayer se celebró el bauti
zo de un hermoso niño, hijo 
de los distinguidos señores 
Garlopa de Fuster. 

El padre del vastago, se
ñor Fuster, envió desde Bue
nos Aires un telegrama ad
hiriéndose al acto diciendo 
que no le era posible asistir 
a él pues hace dos años y 
medio que sus negocios le 

Hernioso jilguem a quien 
i tur'.»-;,--,-! director está ense-
!"""!•> a '„"niar el "Yo te la 
encenderé'. 

Van muy adelantadas las 
(rcítíuiies para el divorcio de 
los distinguidos cónyuges 
Morros de Bou, por cuyo 
motivo, marido y mujer re
ciben de aquello más felici
taciones. 

0 0 0 

Coa motivo de haber sali
do por décima vez de la can
ijo señor GatuellaSn cx-cajero 
¡•TÍ nuestro distinguido anu
de la Sociedad Mutua de 
esquiladores de Ranas, ano
che fué obsequiado con un 
banquete en casa del Ahita 
Pobre», 

o o o 

Este meÑdiodía se efectuó 
la solemne entrega de unos 
resinóles de honor al acredi
tado revienta pisos señor 
Canallas, a fin de celebrar el 
quintil aniversario de su pri
mer ingreso en la Modelo, 

o o o 

Hemos tenido ocasión de 
admirar en la conocida casa 
de novedades para caballero 
"Gros y Petit, 8 . en C." una 
interesante exposición de cal
zoncillos de la acreditada 
marca parisién "Segundo ac
to de vodevil". 

Creemos que estos calzon
cillos tendrán gran aceptación 
entre los corridos que se res-
pelini y quieren presentarse 
bien eli casos de compro-
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l'Andreuet, l'hereu de la casa, que encara no té 
sis anys, entra i li diu: 

- Papal 
—Què vols, maco? 

Deixa'm el Diccionari de l'Acadèmia. 
EI nostre amic, satisfet de què cl .seu fill mos

tri tan bones disposicions per l'estudi, li entrega. 
Al cap d'una estona, el marrec torna a entrar. 

. - Papà - repeteix • dèixa'm la Gramática 
de la Llengua. 

Son pare li dona. Al can d'una estona, l'An
dreuet li torna els dos llibres. 

Al vespre, la mamà interroga al seu fillet: 
—Escolta, dolent: Vols fer el favor de dir-me 

com te les has arreglat per arribar a agafar les 
galetes de l'armari? 

ABANS QUE TOT, LA DECENCIA 

La [\Dser, xicota un xic eixelebrada i bon xic 
desproveïda d'escrúpols, reb la visita del seu pro
mès portant solament una camisa bastant esco
tada, i una faldilla curta, curta, que quasi se ü 
veu la cintura. 

La mare, que s'hi ha fixat, no diu res fins que 
ell és fora, però, així que ha sortit, li arma un 
escàndol. 

—Sembla mentida que siguis tan desvergonyi
da! Rebre en camisa al teu promès! 

—Mamà respon la Roser amb la més gran 
naturalitat de! món era al quarto de banv 
quan ell ha trucat i no crec pas que vulguessia 
que surtís a rebre'l tota nua! 

FRUITA j 
DEL «M 

T E M P S ^ f 
QÜESTIÓ DE MATEMÀTIQUES 

Fa dics que a les llibreries i altres llocs on 
venen paperam imprès, es veuen la mar de lli
bres dedicats a estudiar, andí niés o menys ex
tensió i detall, el difícil art d'estimar sense con
seqüències d'aquelles que acaben en un bateig. 

Això ens ba recordat aquella anècdota famo
sa d'un bon senyor que ja havia fet set criatu
res a la seva muller i que no semblava gaire sa
tisfet de cinc casa seva s'anés transformant, po-
<juet a poquet, en una mena d'hospici. 

— RaFelel : sospirava mi vespre la tendra i 
feconda costella al veure que el seu marit fugia 
d'estudi -. Per què et sostreus a les meves carí
cies ? 

I el marit, en to peremptori: 
—Perquè vols que en fugi? Per por de seguir 

multiplicant. 

EL NEN ESTUDIOS 

Aquesta és recent. Un amic nostre, soci de 
l'Ateneu i que posseeix una biblioteca bastant 
numerosa està treballant en el seu despatx quan 
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E N T R E BASTIDORS 

L'abonat de la llotja de prosceni número dos 
d'un teatre molt popular de Barcelona és un ar
dent aimador, i usem aquest terme per no utilit
zar-ne un altre de més expressiu que els nostres 
llegidors devinaran de seguida. 

L'altra nit, acabat el segon acte, va trucar a 
la porta del camerino d'una tiple lleugera, que 
per molts motius s'ha fet acreedora a n'aquest 
calificatiu, ï va dir a través del pany: 

—Obre, Carmeta, que sóc jo! No més et vull 
fer una pregunta! 

La noia, que sap de què se les heu, devia com-
pendre de seguida del què es tractava, puix va 
respondre, amb tota naturalitat: 

• i'i-is un moment, que encara no m'he aca
bat de despullar... 

LES RASPES D'AVUI EN DIA 

Un periodista que Ea critica teatral en un im
portant periòdic de Barcelona, tenia no fa gai
res dies uns vales per anar a un teatre del Pa-
r •!•!' 1. í 'mi que no savia què fer-ne, va donar-los 

• ninyona. 
L'endemà, l'home va creure oportú preguntar 

n la noia 'nin havia anat la funció. 
—Què? — li va dir—. Com va anar, l'espec

tacle d'ahir? 
—Mnlt bé, senyoret, — va contestar la xico

ta. — Hi havia una minyona que es passava tot 
el primer acte engegant a... passeig als seus 
amos. Em vaig divertir més! 

L'Hortolà de Sant Boi. 

LA FUTURA E S T R E L L A 

N O fa gaires dies, una dona d'uns quaranta 
anys, grossa, un xic bigotuda i abillada 
amb certa coqueteria, es va presentar a 

casa d'un cupleter que té una acadèmia per la 

—Què estàs contemplant, Berta? 
—Aquells coixins que tenia demanats a Par ís . 

Ara mateix m'han vingut. 

transformació de raspes en estrelles de music-
hall. Anava amb una xicoteta d'uns divuit anys, 
forca ben feta i provocativa. 

El professor de varietés les rebé amb el som
rís als llavis. Segons va explicar la mare, la 
seva filla mostrava grau inclinació per l 'art de 
la "Cachavera" i de la "Granito de Sal". Havia 
pres part, amb gran èxit, en un festival de la 
"Casa del Pueblo" i, segons opinió dels veïns, 
entre els quals hi havi;i un burot que tenia bo 
amb l'Emiliano Iglesias, era una noia que pro
metia. 

—Ara que — li va dir—, jo voldria, pagant el 
que fos, conèixer la seva opinió. Si vostè creu 
que no ha d'aribar a ésser una gran estrella, jo 
crec que tan se valdria que seguís fent de noïa 
honrada,.. 

F . Orrolla 

EL TRUC D E L L I L I P U T I E N C 

P ER discreció, perquè no volem comprome
tre'l, i, a més, és possible que, davant del 
èxit tingui ganes de repetir sovint aquest 

truc, no revelarem el nom de l'heroi d'aquesta 
verídica història. Direm solament que és un ar
tista liliputienc mimat del públic per la molta 
gràcia que té. 

f,'altre mati, l'home va abillar-se amb un ves
tit de criatura Í se n'anà cap a un carrer no gaire 
freqüentat. A la primera senyora que veié pas
sar, se li acostà, i, amb una veu primeta, p regà : 



Pipi... senyora! Pipi... 
t dama, compasiva, agafà al suposat nen, el 
1 al peu d'un arbre... i es quedà petrificada 
orp '-sa al veure lo abundant dels elements. 
I ara, maco! — va fer—. Quants anys tens, 
ja...? 
el ¡iliputienc, abandonant la veu contrafeta 
seu to de baríton: 
Trenta vuit, per servir-la .senyora...! 

Kim Hett 

LA MODA D E L S TALONS ALTS 

S EMBLA que aquest any, les senyores i se
nyoretes el·legants portaran encara més 
alts que de costum — i mirin que això ja 

sembla impossible — els talons de les sabates. 
Pel Passeig de Gràcia ja hem tingut ocasió de 

—No tinga por: el seu marit no en sabrà res. 
—Em sabria greu perquè ja seria la sexta ve

gada que em descobreix aquestes tonteries. 

veure'n algun exemplar. Tenen prop de pam i 
mig, tamany que per un taló i per una altra 
cosa, no ens negaran que està bastant bé. 

Dissabte al vespre, passant pel carrer Nou de 
la Rambla, amb un company de ofici, aquest em 
va designar amb l'índez una xicota, força ben 
va designar amb l'índex una xicota, forca ben 
degut a lo exagerat dels talons que portava. 

—Ja ha d'ésser pesat, tenir que caminar així! 
— vaig exclamar jo. 

—Doncs mira — va dir el meu amic—, tu no 
t'ho creuràs, però amb aquests talons i tot, no 
pots arribar-te a imaginar lo que trota! 

F . Orroüa 

!—Mitja hora que em segueix, i encara no ha 
res a la nena. No sé perquè es deu pensar que 
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—Decididament ¡i diré que si a n'en Ricard. 
—Però i et senyor P 

... n'dl' 

LA PLAÇA DE ïïUROT 

E RA quan a l'Ajuntament remenaven les 
cireres els adepte de Don Lacandru. EI 
partit radical va arribar a tenir empleats 

;il Municipi, segons s'ha pogut comprobar més 
tard, uns quatre mil individus, molts dels quals 
només hi anaven el dia de cobro, 

Quan era • protegir a algun correl-
lipionsri se Eeína, ja se sabia: ü 
feien un volant de temporer als Consums o a 
Cementiri i ja estava trobada la manera de 

iment, trenta o quaranta naps 
al mes. 

Era llavoi ¡enyor molt 
simpàtic i amic de Ics dames, (¡ne ja tenia aprop 
de cinqu s insen
sible a l'amor. 

Cada matí e presentava sent al seu despatx 
recomanant-li algun amic per col·locar. Un dia 
li va comparèixer una noia d'uns divuit anys que 
volia una plaça • el seu promès, que estava sense 
feina. Com que es va mostrar tan agraïda pel 
favor, que tots dos van acabar damunt d'un con
fortable diva que hi havia al costat de la seva 
taula de ministre, l'home, un cop ella fora, es 
va sentir un xic causat. La noia era relativament 
novella i encara necessitava un xic de feina per 
part de l'home per poguer fer el fet. 

Al cap d'una estona va entrar l'ordenança. 
—Hi ha una senyora que el vol veure... 
—Que passi. 
Va entrar una dama d'uns vint i set anys que 

va deixar bocabadat al regidor. Aquella carn as-
aahonada devia ésser encara millor que la de la 
tendra ovelleta que havia despatxat feia estona... 
Però l'home no era jove ni estava per fer dis
barats. 

—Vostè ve a recomanar-me a un correligio
nari per què l'emplei, veritat? 

La dama somrigué : 
—En efecte, sí, senyor... 
—Doncs li agrairé que es molesti en passar 

novament demà. Com que, per la meva edat. 
aquest es ja un treball massa cansat, he decidit, 
d'avui endavant, no donar més que una plaça 
íle burot al dia... 

L'anècdota és rigorosament exacta, i si Don 
Lacandru que coneix el fet, segueix llegint 
LA TUÍES — que ho suposem, perquè és sus-
criptor nostre — veurà que nosaltres som gent 
que estem ben documentats. 

Eut Xaca 

~ "v* mm 
EL CASAMENT D'EN MANEL 

EN Manel era el xicot més interessat que 
pogués trobar-se en tot Barcelona, des de 
Sans fins a Sant Andreu i de la Barcelo-

neta fins a l'Avinguda del Tibidabo. Ell només 
parlava del bar on havia descjbert el café a 
quinze cèntims, la taberna del bon vi a dos ral» 
el litre, la'fonda on donaven tres plats Í postres-
per nou rals, la botiga on liquidaven calçotets... 
Acabava per fer-se insoportable. 

Calculin, doncs, quina va ésser la nostra sor
presa quan ens va dir que es casava. "Ja li ra-
caràn, ja, els quartos!" vàrem pensar. "Ara veu
rà lo que es gastar! 

En Manel no ens havia esplicat amb quina 
mena de xicota es casava. Ho vàrem sapiguer per 
un company seu de treball. Era una ex pentina-
dora, que havia recollit uns quants cents duros, 
no precisament pentinant senyores, sinó deixant-
se despentinar per senyors. Llavors, ja ens va 
semillar més comprensible que el xicot es deci
dís a abandonar la solteria, estat perfecte de 
l'home mentre no es demostri el contrari. 

El diumenge següent, abans d'anar a veure a 
la promesa, en Manel va venir a veure'ns al 
cafè. 

—Et deurà costar molts quartos, el casament? 
~ li vàrem dir. 

—No gaires... Hem trobat vàries botigues on 
hi han articles de saldo a bon preu... 

—Ah! — va exclamar llavors un dels com
panys—. Ja em semblava a mi que tu per casar-
te buscaries un saldo! 

R. E. Tallet 
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TEMPS DE CRISSI 

N 
INGU s'explicava, en tot el Barri del Ni
not, com la Sura, guanyat tan sols sis pes
setes diàries ni taller de modista on tre-

ava, piulin nuar tan maca i comprar-se tants 
leders, paraigües, carteres, polveres i altres 
ritxos per l'istil. N'ingú s'ho explicava, perquè 
Sara tonia el xicot a Sant Andreu, i era per 
ells barris que es trobaven, quan ella sortia 
taller i ell de la oficina. A canvi d'algunes 

cessions supremes, la modisteta li treia cin-
nta o seixanta durets al mes, lo que li nive-
a de sobres el pressupost. 
-Jo no sé aquesta xicota com s'ho arregla — 
i un <lh la carnicera del costat •—. Tan ben 
nda que va i és una trista mitja oficiala. Li 
cu sis pessetes cada dia. i avui, amb això ni 
ni ningú podem anar en lloc. 

-Doncs miri — va respondre la Madrona, la 
adera, que passava per dona. ben enterada —• 

va a tot arreu. Molts diumenges fins va al 
iltre dia va estar a punt d'anar n cà 

vado 
Kim Hett 

D 
J I T E G A N A . . . 

ÍUMENGE a la tarda. La senyora de Pru
nes reb a les seves amistats, desitjoses de 
sentir l'aparell de radio amb altaveu que 

>a d'instattar a la galeria, desterrant per setn-
el gramofó i la pianola. 

¡"i cine o sis jamones, totes casades i algu-
tncara de bon veure, Té la paraula la se

ra Prunes.: 
En això dels negocis si que no ens podem 
queixar. L'Eduard, el meu marit, ha estat 

nolta sort Tot lo que ha fet li ha sortit bé. 
: hagués sigui un home sense mi 

ents, tindríem molts més diners. Però ell. és 
home intaxable, i ha seguit sempre una lí-
de conducta molt recta que ningú li ha po-
fer torçar... 
na de les concorrentes, que s'havia distret 
> una altra mirant els brodats del seu vestit. 
rromp ¡ 
M ¡neu marit abans li passava el mateix. 

desesper: :ada i 

L'AMOR DELS ESQUIMALS 

V OSTÈS ja hauran vist, si no els han ar
ribat a tr.s;nr, aquests gelats que vener 
nomenats esquimals. No són cosa de l'al-

tre món, però, com que costen pocs cèntim.-, es 
V|,'H'n bastant. 

I H ¡ervidor, que de tan en tan, li agrada tam

bé fer el corrido, va convidar no fa gaires dies 
a una xicoteta molt alegre a pendre un d'aquests 
gelats, A la noia li va fer gràcia el nom, i em 
va fer explicar, amb tot detall, qui eren els es
quimals, f.i vaig donar una petita conferència 
"sobres" el particular, que va escoltar amb tota 
atenció. 

—Saps? — em va dir quan vaig haver acabat 
la meva peroració—. M'agradaria conèixer un 
d'aquests homes, 

—Conèixer? — vaig preguntar—. Ho dius et> 
el sentit bíblic del mot? 

La xicota, en qüestions de grimègia, està molt 
ben instruïda i om v;i compendre de seguida. 

•—Sí... si... En aquest sentit! — va contestar. 
—1 per què? 

gent de molta resistèn
cia quan es tracta d'estimar! Figura' t! La nit, en 

terres, dura sis mesos! 

Tit Helia 

—No trobes que aquí l'amor és més gran que 
j ciutat? Que creix de proporcions? 

—Psé! Si fa o no fa!... 
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—Escolta tieta, quan torni aquell senyor, ja 
tindré preparat un bastó ben groíxut. 

—Per què, maco? 
—Com que sempre ve a pegar-te i sento que 

dius: "em mates!... em mates!..." 

UN QUE NO ES PREOCUPA 

E L senyor Duran era de lo més tranquil 
que corre. Com que tenia cinquanta mil 
duros en valors i tota la feina que havia 

'de fer, era anar a cobrar, no s'encaparrava gaire 
del que passava pel món. Tenia assegurat el plat 
a taula mentre mengés, i tot lo altre el tenia 
sense cuidado. 

Un dia, el senyor Duran, que ja tenia quaran
ta tres anys, va pensar que viure solter és molt 
trist i va triar per dona una noia de dinou anys, 
sense altra fortuna que una carona deliciosa, 
un cos espaterrant i un somriure encisador que 
prometia la felicitat suprema a qui pogués arri
bar a ésser el propietari de tot aquell bé de Déu 
de coses bufones. 

Tres mesos després de casat, un bon amic es 
va creure en la necessitat d'explicar al senyor 
Duran que la seva esposa li havia posat banyes. 

—Es curiós, és curiós... — mormolà el senyor 

Duran, sense perdre la calma—. I quan va ésser 

—El dia dotze de maig d'aquest any, a les 
vuit del vespre! — va precisar l'amic que es 
veu que estava ben ent< 

—Ah! — va dir llavors, com si la tranqu i li
ta t hagués retornat al seu esperit—. Això era 
tres dies abans de casar-me. No m'interessa, nò 
m'interessa... 

Fi Blada 

L'AMOR INTERNACIONAL 

E L meu amic Fons es mor per les franceses. 
Diu que saben estimar millor que les de 
la terra i que tenen un xic, una distinció 

i un refinament senzillament encisador. 
Calculin, doncs, amb quina satisfacció, el xicot 

va apropar-se l'altra nit a una xicota que cami
nava per la Rambla, amb aire d'avorriment i 
mostres visibles de cercar companyia. 

En Forns parla el francès bastant millor qiíe 
el senyor Ribé. 

—Pardon, mam'zelle —- li va dir—. Vous etes 
française, n'est ce pas? 

—Oui, m'sieu... 
La conversa va seguir sobre Barcelona, el 

clima agradable, el preu de les pensions, i, quan 

—Es tan tímid el senyoret, que m'he posat el 
vestit de la senyora a veure si quan arriba s'equi-



LA TUIES -

UNA COSA EXTRACTA 

—Vés qui ho havia de dir: Avui me l'has ficada tu. Marieta! 

van arribar a n'aquest punt, ella va confiar-li 
que, precisament, devia deu duros a la dispese-
ra. En Fons, galant i generós, tragué la cartera 
i li donà un bitllet de cinquanta endoles. 

Llavors, la xicota, amb un aire ingenu, excla
mà en un català del més pur accent: 

—Moltes gràcies, noi! Veig que ets un bon 

amic. S¡ vols, anirem a casa a passar una esto-
neta plegats. Però no em facis parlar més fran
cès, saps? Prou que l'haig de parlar a cada mo
ment quan em convé enredar a algun ximple... 

K. Briola 



LA DONA D E L TRANSFORMISTA 

L 'ANTON - conegut entre la gent de tea
tre per "Plick", do la parella "Plick and 
Pfock", transformacions ràpides — era ge-

lós com ell sol. i. com a quasi tots els homes ge-
lona l'enganyava dia sí i l'altre 

Mai l'Anton s'havia enterat de cap infidelitat, 
¡ue la seva dona no mirava prim i ,w'eii-

tregava ni primer que trobava, i si no oi trobava, 
cl buscava. 

—Jo — declarava un dia una companya de tre

ball a la dona — no m'atreviria a fer cl que tu 
fas. 

-"—Per què? 
—Tindria por! Noia! Això de què el teu ma

rit sigui un transformista tan hàbil, és un pe
rill molt gros. Figura't que un dia dubti de tu, es 
disfressi, et vagi a darrera Í tu no el coneguis... 
Com podries, llavors, negar cl teu pecat? 

—Creus que no el coneixeria? — va respon
dre la dona d'en Plick —-. El meu marit és un 
artista molt intel·ligent, però, per transformista 
que sigui, creu que en certes coses, per més que 
fés, nu conseguiría pas fer-se passar per un altre! 

Bon Bent 

•O accedeix a la meva petició, o ho expli-
al seu marit. 

—No ho faci pas! Després cada dos per t'rés 
ria a emmatllevar cinc duros. 

LA P E N I T E N C I A 

(Conte jueu) 

E N Bloch i en Levy, posats 
d'acord, havien reaKtzat 
un petit negoci brut que 

els hi havia deixat unes quantes 
pessetes. Però els dos com

panys, temien molt a Jehovà i 
al cap d'uns dies, varen anar a 
explicar el seu pecat al rabí. 

El rabí els escoltà i quan van 
haver acabat els digué: 

—A tu, Bloch, com que has 
estat l'instigador, et condemno a 
un mes d'abstinència matrimo
nial. A tu, Lèvy, com que no
més has sigut un còmplice, t'im
poso una pena més lleu: et pas
saràs un mes sense fumar. 

Resignats, els dos jueus se 
n'anaren cap a casa. La dona 
d'en Bloch, al sapíguer la pena 
que el rabí li havia imposat es 
va posar molt trista i va plorar 
molta estona. El seu marit l'a-
consolava lo millor que podia, 
dient-li que un mes passava 
aviat... 

Ja ho crec que el mes va pas
sar aviat! Sobretot per en Bloch, 
que tenia vint anys més que la 
seva dona i el càstig li resultava 
una mena de cura de repòs. Pe
rò ella, que no feia més que mi
rar el calendari i comptar els 
dies, se li acostà un matí i li di
gué: 

—Escolta, reïet... 
—Què vols? 
—Avui he vist a! teu com

pany Levy... 
—I què? 

—Que ja torna a fumar! 

Bit Lleta 
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UN QUE H I E N T É N 

L 'ALTRE dia es va presentar a l'Hotel Suiç 
una parella que va demanar una cambra. 
La dona anava molt pintada i vestia extre

madament, L'amo és un home molt seriós i no es
tà per romanços. Dubtava si donar-los-hi o no la 
habitació i, al fi, va decidir-s'hi. 

—A quin nom? — va preguntar. 
—Fulano de Tal i senyora. 
—Vol fer el favor de firmar al llibre de re

gistre de passatjers? 
m—Amb molt de gust. 

Davant d'aauella manifestació explicita, l'home 
no va dubtar i els hi va fer preparar la cambra. 

Al cap de poca estona va presentar-se un cam
brer davant del mostrador, demanant fitxes. 

—Que els hi ha donat la habitació, per fi, a 
n'aquella parella? — va preguntar. 

—Si. Ella té un aspecte un xit dubtós, però 
em penso que deuen ésser casats. 
_—Oh.! — digué el cambrer — ja en pot estar 
segur. 

—Com ho sap? 
—Perquè he mirat pel forat del pany i he vist 

que ella mateixa es treia les sabates. 
Ros Kitlla 

E L QUE TENIA EL NAS FI 

A a passar cn uti magatzem del carrer 

del Rec, on tenen, en consignació, enormes 
quantitats de caixes de conserves, llegums, 

confitura, i altres articles de primera necessitat. 
L'amo és un senyor que es diu Pons i que en 

tol el dia no faria més que dormir. El negoci es 
pot dir que el porta un cunyat seu que fa molts 
anys que està a Ja casa. 

L'altre vespre eren les set i l'home s'havia 
adormit, segons és la seva costum, recolzat en el 
sillo americà del seu "bureau". El correu esta
va per firmar i els dependents volien plegar, com 
era natural i just. 

Però, qui s'atrevia a cridar-lo? El "botones" 
va tenir una idea. Com que el senyor Pons és 
molt fi de nas, li va acostar un troç de bacallà 
de Escòcia que hi havia en una caixa de mostres. 
Però el senyor Pons es veu que tenia la son pesa
da, perquè al sentir el tuf de! peix salat, va mor
molar sense obrir els ulls: 

—No, Carmeta. Aquesta nit no. que estic molt 
cansat... 

1 va continuar roncant. 
K. Breta 

LA CALMA BRITÀNICA 

H AN vist mai vostès un espectacle més di
vertit que una parella d'anglesos borratxos, 
d'aquells que no perden mai la calma? 

Dissabte passat, al "Maxim's", n'hi havia dos. 
que portaven una "curda" formidable. Portaven 



gastats vuit duros de wiskys, i la tauleta davant 
de la que estavan assentats es bellugava com un 
barco al mig de la tempesta-

De promte, sense perdre la correcció, l'un de
mana a l'altre quina hora és. 

'Lïínterpel'lat treu de la butxaca una pitillera, la 
obra, la torna a tancar sense treure cap egipci i li 
respon: 

—Amb molt de gust, James. Avui es dijous. 
Estupefacció de la clientel·la de la casa, que els 

està escoltant. Però ¡'altre no perd la calma i 
respon: 

—Quina casualitat! Per tornar a casa, jo aga
fo el mateix tramvia! 

G- U. Illadet 
• •• 

UNA DESGRACIA 

L 'heroi és un comerciant poc escrupulós que 
ha fet la fortuna mitjançant negocis bruts. 
El seu fill, que ja té dinou anys, ha sigut 

educat baix els mateixos principis de la moral 
paterna. 

L'altre matí, el noi, que havia sortit per com
prar varis efectes que li feien, falta, va tornar 
groc, ple de suor i amb uns ulls que li sortien de 
les òrbites. 

—Què tens, noi? — li va preguntar són pare 
—. Què t'ha passat? 

—He tingut un sust horrible! Quina desgràcia! 
—Però què? Què ha sigut? Explica't! 
—Havia entrat a... (aqui el nom d'un establi

ment molt important de Barcelona) a veure si 
trobava uns sobres baratos, i s'ha calat foc! Hi 
ha hagut un pànic!... Gent desmaiada, la mer
caderia per terra! Un desordre horrible! Sort que 
han vingut els bombers i han apagat el foc de
sequida! 

—Noi! Si que t'has escapat d'una i bona! 
•—-Si, però, mira si he estat de pega! En el 

moment en què hi 'havia més confusió, i ningii 
vigilava, m'he trobat que era al saló dels pianos! 
, El bon comerciant, al veure les excel·lents dis
posicions del seu fili, va somriure satisfet... 

K. Briola 

" S U P L I D O S " 

V OSTÈS deuen sapiguer que als cafés, fon
des i restaurants està prohibit vendre ta
bac. Malgrat la prohibició, si vostès vo

len un habà, una capsa d'egipcis o de cigarrets 
anglesos, els hi serviran. — amb un aument de 
quinze o vint per cent, naturalment! — però no 
li posaran al compte. Per això, les notes impre
ses dels hotels porten sempre una ratlla on diu 
"suplidos", destinada a n'aquest capítol, que els 
fondistes no poden designar d'una manera més 
explicità. 

Aquesta circumstància va donar Hoc a que l'al
tre dia, en un hotel, quin nom hem de callar, en 
passés una de ben bona. 

L'amo, que és un home que està al tanto, va 
sorpendre a un client dintre la cambra que li ha
via reservat, tenint una conferència completament 
íntima amb la seva propia esposa. Què fer? Ma
tar als dos culpables? Massa responsabilitat i 
massa escàndol. Treure de casa a la seva dona? 
Li fa molt bon servei i li estalvia una minyona. 
Va preferir, doncs, callar, però, al cap de dos 
dies, que el client va demanar la nota, no es va 
descuidar de carregar als "suplidos", cinquanta 
pessetes, que l'altre va pagar rel·ligiosament, per 
por de què hi hagués trencadissa. 

El negoci no té entranyes! 
K. Britet 

P R O V E S I R R E F U T A B L E S 

A QUESTA història ens vé d'Amèrica, lloc de 
acció de totes les aventures inversem
blants. 

Un milionari americà, casat amb una deliciosa 
morena, quin nom ignorem, presenta una deman
da de divorci. No té cap queixa del seu compor
tament i sols hi ha un motiu: la discrepància de 
temperaments. 

—Ella és molt bona, pobreta — diu el müio- j 
nari al sheriff — però té un defecte, que per 
mi és capital. Es freda, freda com cl marbre, in
capaç de testimoniar la més lleugera sensació | 
amorosa... 
• ¡L'advocat defensor de la esposa demana_ la' l 
paraula. 

—No més per oposar a les manifestacions del 
marit, diu, el testimoni de sis persones, d'una 
solvència i una honorabilitat a tota prova, que 
han sigut amants de la senyora i asseguren que 
no es gens freda... 

Van D'Arrott 

Conte premin' ¿?1 ntimero païts a í; 

SEMPRE ES MILLOR 



—-Em sembla que si el senyoret veiés que es
treno aquestes camises, es faria càrreg de que 
m'ha d'apujar la mesada. 

EFECTE D'OPTIOA 

CREGUIN que va ésser una nit espléndida. 
No sabia on anar i cm vaig ficar al "Grill 
Room". No hi havia més que una parella 

que resopava, un senyor que llegia el diari i una 
noia, abillada de vermell i molt escotada, que 
xarrupava un cok-tai 1, per no perdre el costum. 

N'hi vaig oferir un altre, que va acceptar, amb 
una mirada de profonda gratitud. Després un al
tre. I un altre. I un altre. " I si prenguéssim una 
ampolla de Clicquot?" — vaig preguntar-li —. 
" Va pel Clicquot!" La vàrem buidar en menys 
d'un quart. Sort d'un taxi que ens va dur a un 
hotel amoblat, que sino, no sé si hauríem acabat 
a la Comissaria. 

La noia, a la que jo em pensava n'hi havien 
passat de molt grosses i tenia molt poc que 
apendre en qüestions d'amor, va rebre les me
ves carícies amb un entusiasme i uns transports 
que jo no m'esperava, ni molt menys. No es pen
sin que fos comèdia, no. Allò anava de debò, per
què servidor, modestia a part, en sap un niu d'a-
quest rengle. A les cinq del mati ens vàrem 
adormir, borratxos d'amor i d'alcohol, sense des
pertar-nos fins a l'endemà a les dotze. 

Jo, després d'aquelles set hores de son profon
da, em sentia fresquet com si res havés passat. 
Vaig creure oportú, doncs, tornar a començar el 
programa de la nit passada. Però, amb la sor
presa que els llegidors poden imaginar, la meva 

LA T UI R e 

conquista del vestit vermell es mostrà insensible. 
—I doncs? — li vaig preguntar —, Què et pas

sa noia? Què has acabat la corda? 
-—No — em va dir, somrient —. Es que ara 

estic serena, i quan estic serena, pocs homes 
m'arriben a engrescar. En canvi, quan he begut, 
amb qualsevol m'entusiasmo. Es clar: com que 
ho veig tot doble! 

Sis Tellet 

—/ ara, don Ramon! Què li passa? 
•—Res, filla: que acabo de pendre una "toma" 

d'UROTYL i no hi lia qui m'aguanti! 

1 Erotylt; és el producte magne • 
J per a combatre efi- % 
"caçmentla IMPUTEN J 

CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques i rebels • 
que sigan a tot altre tractament. « 

\enda a íengràs i detall: Alt de Sant Pere, t 
59, farmàcia del Dector W. DUTREM, Barcelona • 
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"La Alcaldía, ;, propuesta del Te
niente de Alcalde de Abastos, ha im
puesto una multa de 30 ptas. y se le 
ha decomisado asimismo unos pollos a 
José Fagí del pues
to 227 del mercado de San José por 
habérsele encontrado dichas 
corral en el citado puesto, que está 
destinado exclusivamente para la venta 
de gallina." 

Amb lo que demostrat queda, 
0 al menys aixis ciar jo lio veis, 
que els pollastres í les polles 
no són, ni cl mils, el mateix. 

Els forners han demanat a la Junta 
•de Prove'iments que autoritzi la pu
jada de cinc cèntims cl kilo de pa. 

1 serà qüestió que vetllin 
perquè no apugi'n també 
algun dia el pa de figa, 
que encara és ben baratet, 

0 0 0 
La estrena de! "Vieni ici!" al "Ba-

ta-clan", fou un èxit. 

Tan gran que el senyor Serrano va 
haver de denunciar al jutjat a un sub
jecte nomenat Josep Gargallo Giau, 
perquè volent testimoniar la seva ad
miració per la nova revista es va treu
re el barret i el va tirar al escenari, 
fent malbé un troç de decoració que 
valia vint naps. 

N o m'extranya que amb les noies 
que hi han en aquell concert 
un espectador alegre, 

se'l tragués. 

A la Plaça de Fortuna, de la barria
da de Sans, tres desconeguts van llen
çar-se damunt d'un subjecte nomenat 
Antoni Tello i després de dar-li un cop 
al nas, varen pendre-Ii uns pantalons 
i trenta peles, 

A la Placa de Fortuna 
li varen pendre la bossa. 
Vegi'n si no és cert allò 
de què cl nom no fa la cosa. 

D'un article cinematogràfic del C'tC 
parlant del viatge d'un artista fn 
cès que acaba de casar-se amb 1 
ñor dame rica na: 

"Francés de corazón, ha dedicado 
los dus rilas de su estancia en la ca
pital de su patria 11 mseñársefy, con 
todo detalle, a su compañera," 

Co9a que trobem nosaltres 
molt Ilógica i natural 
sobre tot per lo que diu 

la amb molt detall. 

A ci'n " Edén Concert" ha debutat 
la Maribel, una note que halla amh un 
salero i una gràcia que rlgucu-vos deis 
peixos de i-ii]i,r-;. I IV.'arcllri.j. perquè és 
menuda i bufona com una porcelana fie 
Sèvrea, hi tenen a la Uuiseta Esteso, 
filla del famós autor Je "El Crimen 
de Cuenca"- La Lluiseta Esteso és 
una nena joveneta, molt mona, pot-scr 
un xic massa enjogassada en escena, 
pera te veu, te gràcia i, sobre tot, te 
un tipet capaç de fer perdre cl cap a 
l'estàtua de Colom, amb dit i tot. 

Salut, xamosa Lluisetal 
segueix per aquest cami 
que'ls de LA TIÜES t'admiren 
i et volen anà a aplaudir. 

Els senyors del "Folies Bergère" 
ban estrenat una revista que es diu: 
"Rambla avall". Naturalment, que no 
és una cosa de l'altre món, però un 
s'hi entren'', i. a més. les noies de la 
casa són aixerides, trempades i s'acon
tenten amb una cerveseta. 

Perquè la cosa està magre 
i cap caler 

h.hr. 
el magre els hi vagi bé. 

0 0 0 
Ha debutat a "Eldorado" hi lllan-

queta Suar»! que, definitivament, ha 
afcandonat la sarçuela per les varietés. 
Porta un repertori molt maco, una de 
vestits que fa fredat i cada nit recull 
més aplaudiments que en Cambó en 
els seus bous temps. 

Perquè és la Blanca una noia 
qu'es mereix abt¿ i molt més 
per lo bé que sap cantar 
i lo bona noia que és. 

L'AFARTA POBRBS, 

VOLEU CONÈIXER A LA 

LAURA BRUNET? 

VOLEU SABER QUI ÉS 
I FINS ON ARRIBA AMB 
L A S E V A M À G I C A P L O 

M A A Q U E S T A ESCRIP
TORA A U D A Ç I ENIGMÁ
TICA Q U E HA REVOLU
CIONAT LA LITERATURA 
G A L A N T ? 

C O M P R E U LA S E V A 

DARRERA P R O D U C C I Ó 

« I I I S EHiniTES 

BBBBBSBSIt 

I FRUÍREU LES DELITO
S E S B E L L E S E S DEL LLI
BRE MÉS S U B J U G A D O R 
D I N T R E D E L G È N E R E 

FORMEN LA COL·LEC
CIÓ COMPLERTA, 8 QUA
D E R N S D E 32 P L A N É S 
AMB MAGNIFIQUES POR. 
T A D E S I F O R M O S E S IL' 
L U S T R A C ' I O N S D E 

A, M E S T R E 
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Gasten UN RAL i n'estalviareu MIL 

So ni l talar...! 

#UMïïJ0 ,AL?% *lííÍL*"bÍ« a' 

Uailrli • • •!>' 

i, **"»!»>«. 

vuleu que tu-
• gin esverades : 

K-'ír-iiniiíiiiwi I 
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til , RETO CABALLERO 
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PURGACIÓN S 
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*lai fínllii urinarias, asi ' honibrí 
como de la mu|er, te curan pronto y 
bien eos lis conocida! 
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L A U R A B R U N E T 

EL TALISMÁN 
DEL AMOR 

atura galant. 
TÍTOLS DELS giMDÍHNS: 

. ' Par» h'cerse amar con tocara. 

.* Placer y CaitMad. 

.* A -•< atar ripia amcnl*. 

.* * • »••-

.* Felicidad conyugal. 

. ' Soledad*!. 

." Mii atli i d amor. 

C a d a q u a d e m és u n t e m a 
> i n > l - , i n d e p e n d e n t de l s a l t r e s 

i » c è n t i m s 

U N A L T R B T R I O M F D E L A 

L A U R A B R U N E T 

Demaneu cada dijous el follet 

di! La Pompadour 
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t r iunfar .—6.° L a "Coronac ión" .—7.° I lus ión y r e a l i d a d . 

Cada quadern és un episodi complert 
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NATURALMENT!... 
—Encara no està desfet aquest llaç? Quan érem solters, ja hi anavas més de pressa, ja! 
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