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LA TUIES 

Si, si, li diré que sí; ara ja estic segura de què em farà feliç del tot. Res: me'n vaig convèncer 
tot ballant aquell tango-
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La gallinita económica 
Fábula estilo Yriarte 

que nos ha encolornado 
esta semana el barra de 
nuestro director, con aque
lla frescura frigorífica. 

Dos gallinitas se halla-

a la puerta del corral, 
y a conversar empezaron 
en tono serio y formal. 

Una, la más jovencita 
a la mayor explicaba 
que era recién casadita 
y muy feliz se encontraba. 

—¿No tiene usted nin-
[gún hijo?— 

LIMPIA, FIJA Y 
DA EXPLENDOR-.... 
Según leemos en un pe

riódico francés, Robert de 
Flers ha inventado una 
nueva denominación para 
los hombres que se equi
vocaron de sexo al nacer. 

Los llama: prisioneros. 
A nosotros nos ha he

cho mucha gracia. A ellos 
puede que no les haga 
tanta. 

DE SUBSISTENCIAS 
Tenemos una grave no

ticia que comunicar a 
nuestros lectores: ¡se va 
a subir el pescado! 

Los -suministradores a-
firman que el aumento de 
precio es debido a la per
tinaz sequía que se viene 
observando desde hace al
gún tiempo, 

o o o 
El otro día le pusieron 

mil pesetas de multa a 
un vendedor de frutas de 
la calle de Caspe, debido 
a los precios abusivos que 
cobraba y no poner el co
rrespondiente cartel. 

Ahora, ha vuelto a abrir 
y anuncia los precios, pe
ro escribe: 

"Uba a 1*75". 

preguntó la Otra gavina 
dándole un grano de mijo 
en obsequio a su vecina. 

—I No señora t—replicó 
con un gesto de disgusto 
aunque bien querría yo 
me he de privar de ese 

[gusto. 
—Hoy todo negocio fa-

tlla 
con estos impuestos nue-

[vosl 
¡ Cualquiera tiene canalla 
al precio que están los 

[huevos! 
RU FASTA 

lab alista. 

Ahora que no puede con 
el público ni con las au
toridades, se mete con la 
ortografía. 

CONFERENCIA 

TRANSCENDENTAL 
En el Fomento del Des

canso Regional, dará es
ta noche una conferencia 
don Pau Carrau Astau so
bre el tema: "Las aguas, 
son la riqueza del mun
do". 

DE POLÍTICA 
Se encuentra en Madrid 

don "Maliano" Iglesias 
y Ambrosio. 

La noticia tiene trans-
cendencia política. 

Se sabe que un íntimo 
amigo suyo—el sastre que | 
le viste—dijo que había 
llegado el momento de to- i 
mar medidas radicales y | 
que se acercaban días de 
prueba. 

W * « 
La noticia según la cual 

Romanones se proponía 
fundar un nuevo partido, 
está desprovista totalmen
te de fundamento. 

especcncbes El rumor fué originado 
porque el conde estuvo 
el otro día almorzando en 
un restorán de la Puerta 
del Sol y pidió un huevo 
partido. Un vecino de me
sa entendió mal y como es 
amante de las noticias 
sensacionales le faltó 
tiempo para publicarlo en 
todo arreo. 

COLMOS NUEVOS 
TRINCA 

El de un bombero. Apa-

El de un afilador. Sa
carle punta a todo. 

El de un cochero. Guiar 
a las multitudes. 

El de un guardia. De
tener los acontecimientos. 

El de un juez. Fallar el 
as de copas. 

El de un pescador juer
guista. Pescar una merlu
za. 

El de un bebedor. Be
berse el viento. 

El de un labrador. Sem
brar la discordia. 

El de un glotón. Tra
garse la partida. 

El de un redactor de 
"El Diluvio". Tener un 
cardenal *" el brazo. 

El de mi jorobado. Ser 
un hombre recto. 

El de un barítono. Ser 

El de un fiscal. Acusar 
las cuarenta, 

El de un mudo. Poner 
el grito en el cielo. 

PLANETES EN 
BARCELONA 

"A propuesta del Te
niente de Alcalde Delega
do de Abastos, la Alcal
día ha impuesto la sus
pensión de venta durante 
ocho días a Jaime Planas, 
vendedor ambulante en el 
mercado de S. Antonio, 
por vender a mayor pre
cio del autorizado el ar
tículo que expende." 

¿Pero, ya ha vuelto Pla
netes de Méjico? [Pues, 
vaya un nuevo oficio que . 
ha escogido a su regreso! 1— Concurso de TznS 

TEATRE C0M1C 
Continuen eli gran» 

èxit» de 

J 0 Y-J 0 Y 
segona part de 
YES - YES 

EJ millor «pe cía cíe *" 
Barcelona 

(JRAN JEATRl 

ESPANYOL 

Exit colosal 

LA VERGE DE N ^ 

« E D É N * 
Conde del Asalto. lt 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Dancing 
De seis tarde a tres 

madrugada 
Tarde y noche: 
Carmen CHINCHÍN* 

y las bellezas ru^* 
I S A E F f 

de la madruga • A la 
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TEMPS^T 

:-la 
ova estrella de : 
* aplaudir-la, cor 

mdistetes, a la 
"Eldorado"... 

toda que surti, corri a 
hi anaven no fa gaire 
ortida d a -.aller, quan les nostres r 

treballa-
Perdoni n, però consti que ja els havem avisat 

abans, que ens pesaríem un xic sentimentals. 

L'Alonso se'ns ha casat 

p ER una vegada, ja ens permetran els llegidors 
que ensi posem sentimentals com una meuca 

barata. El cas no és per menys. La Pilar Alonso 
se'ns ha casat. En-el poble de Gelida, amb caràc
ter absolutament íntim, va tenir lloc la cerimònia, 
E.1 marit és un enginyer resident a Tarragona. 

Com la nostra Meller, la nostra Pilar Alonso — 
les dues artistes més barcelonines que han desfilat 
pels escenaris de la dolça i alegre Ciutat Comtal 
— ha epilogat la seva brïllanta carrera artística 
amb el sant sagrament del matrimoni. La dona 
ideal que va sapiguer encarnar com ningú la noia 
catalana, que parla amb il·lusió del seu promès, 
ha volgut també tenir la seva felicitat, la seva llar, 
i en el poblet aenzill ¡ reposat, cuidant les seves 
flors i les seves gallines, passarà la vida alegre i 
tranquila. 

Que Déu la faci ben felica. Ara, ella es reencar
narà en l'ànima de les seves heroïnes. Voldrà anar 
a ballar sardanes i voldrà que el seu miarit la dugui 
a veure el partit de futbol i la vetllada de la so
b t a t recreativa. I tal volta arribí a oblidar que ha 
'estat artista de fama i, seduïda per la gràcia i l'en-

"E! RolicaÑo" en pet-Ücula 

C LS mexicans volen filmar "El Relicario", sense 
pagar drets, naturalment. 

Això ja és més greu que expulsar a les congre
gacions religioses i prohibir el xarlestonl A veure 
si, amb el temps, haurem de renegar d'en Calles! 

Els "abismos" 

C A poc, a la secció teatral del nostre benvol
gut confrare "El Noticiero Universal", va sor

tir una crítica signada per en Bernat i Duran, so
bre l'estrena de "L'endirnoniatta", per l'Erarra 
Grammatica. 

En ella es deia, en analitzar la psicologia dels 
personatjes: 

"Rudi", personifica la juventud, fuerte e inex
perta, alocada e impulsiva, que, desconocedora 
de los abismos que esconde la naturaleza de la 
hembra, entra sin temor en sus dominios y se aban
dona a ella con la plenitud de sus ardores---" 

Caram, senyor Bernat! Que és client de l'Espe
rança, de cá la Pemtp. del sis, que sao també això 
deis "ibismos"? 



4 — LATUIES 

La cadira incòmoda 

1 'ALTRA nit, una parella va anar a dormir — 
d'alguna manera ho hem de dir, perquè ningú 

no s'ofengui, a la "Posada del Padre", del carrer 
Nou. 

EH era un home alt i gros, i ella una xicoteta 
d'uns divuit anys, cupletista de tercer ordre d'un 
popular music-hall del Paral·lel. 

L'endemà al matí, sortiren tots dos. Per a pa
gar, l'home va donar un bitllet de cent pessetes. 
Com que no tenien canvi, en varen haver d anar a 
buscar a l'adroguer del costat. 

Ell, esperant els diners, es va assentar. Però les 
cadires que hi han al salonet d'espera són petites, 
i no es podia acomodar al seu gust. 

Quan va tornar l'encarregat i li donà el canvi, 
l'home es va encarar amb ell i li digué: 

"—Hombre, aquí tratan muy mal a sus colegas 
del sexo femenino... 

"—No comprendo... — va fer l'encarregat, tot 
sorprès. 

"—Pues, porque aquí no hay dónde acomodar 
las posaderas..." 

Hi ha qui diu que aquell senyor era en Muñoz 
Seca, que havia vingut d'incògnit. 

L'hortolà de Sant Boi 

VELLA POLÍTICA 

N INGÚ no sabia perquè, però en Bartomeu 
a totes les eleccions sortia elegit diputat 
per la circunscrípció Llofriu-Cardunets, La 

seva mateixa esposa, la formosa i caliginosa do-
nya Isabel, se'n feia creus: 

—Creu-rrie. Lluís — li deia ella l'altre dia al 
secretari del poble, mentre aquest s'entretenia sos
pesant-li el pit esquerre — jo no sé pas com s'ho 
fa, el meu marit, per tenir tantes simpaties. Fa 

—Es veritat, Irene, que els diners no fan la fe
licitat, però ajuden a passar les penes... 

—Oh, si només haguéssim de passar les pene» 
rai l . . . 

deu anys, des de que ens vàrem casar, que sem
pre ha representat aquest districte a les Corts. I n» 
és pas que tingui talent, ni que s'hagi fet de 1« 
Lliga, ni que els seus ideals tinguin cap eficàcia 
per fer-io triomfar... 

—No en facis cas — interrompé en Lluís, tot 
prenent ara la mida d'una de les tornejades cames 
de donya Isabel — per ésser diputat, no es neces
sita res de tot això que ara acabes d'anomenar-

—Ah, no? Jo em creia que sense aquestes qua
litats... 

—Se'n pot ésser igualment. Veuràs, ja t'ho a-
clariré, continuà en Lluís, fent que donya Isabel 
s'assentés damunt dels seus genolls, per escoltar-
lo millor —. Com tu sabs, quan ells és fóra. t ° w 

els vostres arrendadors, que són tantíssims. han 
de venir a liquidar amb tu els comptes de l'any---

—Es veritat — afirmà donya Isabel, un » c 

vermella, però posant-s'hi més bé per evitar inco
moditats a n'en Lluís, 

—Doncs, ja ho tena explicat: per evítar sor
preses desagradoses, preferim enviar-lo a Madrid-

Quel de Lleida 



UN PLAT NOU 

E N Ramon, el carreter de la Riba, va Henear 
el renec més recargolat de la seva vida, en 
clavar lea dents a la cullerada d'arròs que 

•acabava d'apropar-se a la boca. 
—ManelI... Manel!... — cridà, ple d'indignació. 
—Què hi ha? Què vos passa? — preguntà cat-

Xasaut, el mosso de la taverna. 
—Què em passa? Que a n'aqueata casa no a'hi 

Pot venir, ve't-ho aquí! Mira què he trobat a l'ar-
mino! El doa blanc 1! 
:1 arronçà les espatlles i respongué tran-

ròs! Un d. 
En Mar 

quÜament 
—Potser sí que per tres 

Voldrien trobar-hi el doble i 

ENTRE VIATJANTS 

npres pa i 

I \.,.;,,---Y;-

P ASSAT ja Saragossa, en Piracés i en Ber
tran, viatjants de línia ampla, parlen del 

—Creu-me—diu en Bertran, amb una cara més 
trista que un fi de mes sense paga—estic tip de 
ViatjarI Contínuament t'has de veure humiliat, 
befat, despreciat!... 

—Què vols que et digui—interromp en Piracés, 
més versat en negocis, més curtit dina l'ofici— 
trobo que no n'hi ha per tant. Mira: jo he trobat 
clients de totes menes i maneres. Els uns no m'han 
rebut, els altres m'han clavat la porta pels nassos, 
e 'a de més ençà, m'han mirat de cap a peus i ni 
***han escoltat, els de més enllà m'han fet dir per 
"n aprenent que no hi eren, però, ofendre'm, hu-
^iliar-me, veus?, que m'hagi fet això, encara no 
" h e trobat capi... 

Un del C. A. del D. del C. i de la I. 

£ l DOCTOR DISTRET 

fcj N rebre la participació del proper enllaç de 
4 ^ l'Engracieta, la filla del seu amic Guixer, 
, el doctor Comes es va creure en el cas in

audible de fer-1 i un present. 
però el doctor era un bon xic distret, i fins el 

*teix dia del casament, l'home no es va recordar 
* ni de l'Engracieta ni del seu amic. 

v. -̂s va vestir en quatre esgarrapades i, per abre-
,}.*r temps, no per estalviar, perquè no li venia 
tje ^ ' . el bon doctor va entrar al aeu despatx, i 
lu i"18 ^ u n a vitrina va agafar una bellíssima i co-
^aï? n a k ° m b o n e r a que a l S u n d e l s s e u s i n n o m" 

7_es admiradors li havia regalat. 

entretenir-te llegint, -Home, et sembla bé 
mentres jo em despullo? 

—Es igual, noia: ja he llegit el darrer full del 
llibre que tu voldries fer-me llegir. 

—Tingui digué al criat en entrar posi això 
entre els regals que ha rebut la senyoreta, i pro
curi que no a'enteri de què fins ara no li porto. 

El criat obeí, i en éaaer l'hora d'ensenyar els 
regals, tots els convidats quedaven admirats del 
bé de Déu que l'Engracieta havia rebut. 

Però, en arribar al del doctor Comes, un crit 
d'esglai sortí de tots els llavis i un renec dels del 
promès. Dins de la bombonera hi havia una tar
jeta que deia així: 

"En reconeixement de la seva feconda labor, 
El Sindicat de Llevadores." 

No va costar pas poc, no, de fer entendre al nu
vi la lamentable distracció del doctor Comes)... 

Dida Rhot 

DE SOBRETAULA 

^ . a e*nbolicar-la cuidad o samen t. i en una tira-
^ t

 a u t o . es va presentar a casa del seu amic Gu 

A QUEST no és un conte de sobretaula per 
contar-lo el dia de Nadal, rodejat de la fa
milia i després d'haver-se atipat de pollas

tre, de neules i de turrón». No: és un conte de so
bretaula d'uná "cá la" qualsevol, la Brígida o la 
Pepita, etz., etz. 



. LA TUIES 

La Lulú i la Carmela, discuteixen com dos gats, 
i si no s'esgarrapen, és perquè la "segunda" els hi 
crida el "quién vive" de tant en tant. 

—Vosaltres, les franceses, sou això i sou allò! 
— diu la Carmeta, traient foc pels queixals —. 
França és un païs perdut, un païs sense salvació 
moral possible! 

La Lulú, pega xuclada a la cigarreta, es mira 
despectivament a la Carmeta i diu, deixant-se 
caure displicentment, de bocaterrosa damunt 1 o-
tomana: 

—Et deixo per ximple, noia. No val ni la pena 
de contestar-te. Sàpigues que França, la gloriosa 
França, és el refugi de tots els homes lliures i que, 
per les seves idees humanitàries, porta a. mitja Eu
ropa a l'esquenal... 

Voleu creure que totes les pupiles de la casa va
ren clavar-se inconscienment en el dors magnífic 
de la Lulú? 

K. K. Tua 

UN MAL EDUCAT 

H I ha homes que per més que s'enriqueixin, 
no poden negar el seu origen plebeu. A-
quest és el cas de dón Tòfol Brutau. No er 

pot dir una, que no aixequi una tempesta de pro
testes entre els seus amics aristòcrates. Però el! 
és un bon vivant i no s'hi amoïna gaire. Millor dit! 
no s'hi amoïna gens. 

Ella: — Innegablement, això de 
moments molt agradables... 

*5\ WmBM m'W—-IÁ 
Jfc ï 1 ¡7" ^VJHvJ S 
m'W—-IÁ 
Jfc ï 1 ¡7" 

Ell:— I 

L'altre di 

dubtosa. 
—Shokin 

no els sap ben bé tots, senyoreta-

ple Ritz, 
oroll de tr 

mgleso* ,.. — varen exclan 
taula del seu costat, 

se'ls va mirar, però poc després va ení6' 

çar I rot que va fer tremolar les columnes H 
Llavors, el cambrer va creure oportuna la seVa 

intervenció. 
—Vostè em perdonarà — li digué aquest «•* 

veu baixa —. La primera vegada, no li he dit re ' 
però ja compendrà que insistir amb un altre.- . 

—Com s'entén, un altre 1 — va cridar en * ^ 
indignadíssim — . Es el mateix d'abans, ho senti"' 
el mateix, però vist per la banda del davant!--' 

A. Boca d'Or 

LA TIPLE MALALTA 

—1 diu que trigarà a venir, el seu senyor? 
—Fins demà, però si vostè vol, l'esperarem. 

D UES figurantes comenten en un reco de 1 
cenari l'absència, a l'assaig general. de 

primera tiple. _ i3 

— H a fet festa, perquè diu que ets assaig9 

cansen molt... e í 

—Però, si mentres nosaltres assajem, e
 0 

passa les hores tancada a l'administració a 

l'empresari I 
—Precisament, dona, precisament!... . 

K. Ar Kamrf 



EL MAL D ABSÈNCIA 

F EIA dos anys que se li havia mort el ma
rit, i donya Carme, trenta cinc anys cà
lids com un cul de braser, cada dia l'en-

nyorava més. No diré que l'enyorés tot, tot, però 
quan menys, en trobava a mancar un bon tros. I 
no és que donya Carme íos d'aquelles que en 
patir de mal d'enyor senten un buit estrany i no 
saben el què els hi manca. Res d'això: donya 
Carme sabia ben bé del cert el què li feia falta. 
I vosaltres, lectors malpensats, també ho sabeu, 
el què li mancava a donya Carme. Es precisa
ment per això que no vos ho explicaré. 

Ella, prou prenia banys i dutxes, i gastava te 
i til-la a totes hores. Res no hi valia. 

I és que el poeta ho va dir ben clar. 

Cert que és un fer torment 

el mal d'ausencia! 

Cert que és un fer torment 

l'enyorament f 

No recordo si és així mateix que ho cantava 
la meva dida però em sembla que poc més poc 
menys, la lletra de la melangiosa cançó d'en Cla
vé és aquesta. 

Un dia, donya Carme va tenir una idea. Les 
dones, en aquests cassos, sempre tenim idees. 
f a decidir buscar una companyia amable, que 
¡a curés del mal d'enyor. Es allò que es diu: si 
vols treure un clau, clava-n'hi un altre. I donya 
Carme va buscar el què li feia falta per treure's 
e ' que tenia clavat a... a-

Em sembla que lo millor és no aclarir-ho, on 
e¡ tenia clavat el clau. 

L'ardit de donya Carme, no tenia res d'origi-
2aI: totes les vídues que em llegiu, Thaveu pro-
Jat. Un anunci, un senzill anunci a l'austera 

Manguardia", oferint una torreta per llogar a 
ün senyor sol i respectable, va ésser l'esquer. 
. * com que tots els pescadors de gangues, que 
'Sualment sou lectors meus, sabeu prou el què 
Volen dir aquests anuncis de "senyor sol", no 
''hi va faltar ni un a veure la torreta de donya 

Allò semblava un jubileu general! N'hi varen 
aiar (fe í o í e s menes j maneres: alts, baixos, ros-
s ° s . bruns... 

* Quin bé de Déu de "senyors sols", corren 

pel món, fillets de la meva ànima! Es a dir, sols, 
sols... N'hi ha que no van pas sols, no! 

Donya Carme, els atenia sol-lícita, amable. 
—Miri, veu — els hi deia — això és el men

jador, això la cuina, això e¡ saló, això una saleta 
de treball, això el dormitori... 

Els hi ensenyava tot, en una paraula. I elis, 
els "senyors sols", en quedaven força agradáis, 
de la torreta de donya Carme. 

Però un dia, enlloc d'un "senyor", s'hi va pre
sentar un "home". Un home alt, capat, de pit 
combat, de muscles com cordatges de navili. 

—Es aquí, que lloguen una torreta? 
Donya Carme es va quedar sense paraula. Dre

ta al rebedor, semblava talment que aquell home 
li hagués donat una mala beguda per encantar-
la. Li ballaven els ulls, li tremolaven les cames, 
el pit li anava amunt i avall com la matxina del 
"Vapor Vell"... 

Per fi, ja un xic refeta, pogué contestar: 
Sí, senyor, sí; passi, passi, que li ensenyaré. 
I com de fet: li va ensenyar tot, però tot, fins 

els recons més íntims i recatáis. 

Ja llestos de l'inspecció, i al peu de la porta, 
donya Carme va preguntar al seu garrit visi
tant: 

—Li ha agradat, la torreta? 
—Sí, senyora, sí, molt! 

—Essent així, creu que ens entendrem?—va 
insistir, brillant-li els ulls com dues Humáneles. 

—Veurà, per mi, sí, però com que "aquella" és 
tan maniática... Miri. demà vindré amb ella i els 
meus dotze fills i si a n'ells els hi agrada... 

La pobra donya Carme va tornar-se groga com 
la cera en oir aquelles paraules, i des d'aquell 
dia, per més "senyors sols" que vagin a veure 
la torre, ella, en quedar sola, gronxant-se melan
giosa en ¡'hamaca de! jardí, no pot deixar de 
cantar: 

Cert que és un fer torment 

el mal d'ausencia! 

Cert que és un fer torment 

l'enyorament! 

LAURA BRUNET 



8 — L A T U I E S 

PETITA NOVELLA 

Pròleg 

A) Cada u parla del ball i de la fira. segons 
com li ha anat. 

B) La veritat és un ocell de plumatge molt 
atraient i lluminós, que tothom vol caçar, però 
amb escopeta. 

C) Al carrer més alt, hi ha una finestreta. 
D) En xifres romanes, vol dir cinc cents. 

Capítol primer 

E L senyor Peret, Portal de l'Àngel amunt, 
segueix d'aprop una menor deliciosa. Fal-
dilleta curta. Mitges color de plàtan. Pan-

torrilles fetes a torn. Dues pometes inquietes sota 
la bruaeta. Clatell rasurat. Ulls blaus i temptadors. 
Caminar lasciu. Un bibelot, en una paraula. 

Ell, disfruta mírantla. Ella, fent-se mirar. 
En arribar a ia Plaça de Catalunya, ella tomba 

per Fontanella. EH, ja satisfet, tranquil i reposat, 
les enfila cap al Colon. 

Capítol segon 

En el taller, sentada en el vetllador, la deliciosa 
menor explica a les seves companyes:, 

—M'ha seguit un "Valentino" de quinze anys. 
M'ha demanat relacions. Es estudiant de l'Insti
tut. Jo no li he contestat. Però ell està bojament 
enamorat. 

Capítol tercer 

El senyor Peret, explica als seus companys de 
penya: 

—Era una menor així! — Fa voltar el puny 
clos com un molinet de cafè, per expressar el va
lor ponderatiu —. L'he seguida. Li he dit tres o 
quatre paraules de les que jo sé dir. S'ha tornat 
vermella. Havem agafat un auto. He donat l'a
dreça d'un meublé al xofer i ara l'acabo de deixar 
a la porta del taller. Ja sabeu, doncs, el perquè 
avui estic un xic ullerós, manefles. 

Epíleg 

De lo que te diga un hombre, 
cree sólo la mitad, 
y del hablar de mujeres, 
la mitad de la mitad. 

Pirandó 

ESCENA CONJUGAL 

TANMATEIX, ja s'ho podia pensar, el se
nyor Rebordosa, de la raó social "Rebor-
dosa i Piulacs", que, en casar-se amb l'An-

tonieta, la aeva mecanógrafa, feia un disbarat com 
una casa. 

A qui se li acut, als cinquanta anys. casar-se 
amb una noia de setze? Això és fer el mèc, v e t 
aquí! 

Però, aquest dia, el senyor Rebordosa es va 
encarar amb la seva doneta, disposat a acabar 
d'una vegada, 

—Sàpigues, dona adúltera, que ho sé tot, tot. 
tot! -— li va dir, en tó més tràgic que un drama 
de l'Echegaray. 

Ella, que en aquell moment estava preocupada 
llegint una novel-la, no es dignà ni mirar-se I. 

—Tot? — va fer amb displicència, sense alçar 
els ulls del llibre; 

—Tot! 
—No pot ésser. Lo de l'Ernest, també ho sape' 
—Qui és, aquest Ernest? — va fer el senyor 

Rebordosa, obrint uns ulls com unes taronges. 
—Ho veus, home? — va continuar ella —-- J a 

m'ho semblava, que no ho sabies tot, sinó que el* 
homes no féu més que alabar-vos vosaltres m»" 
teixos tota la vida... 

Noi de Manresa 

—Avui, els home* són molt exigents. SemP 

troben que tot éi poc. 
—Els hi passa el mateix que a nosaltre». 
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—Vols que et digui la veritat? En aquest ves
tit de primavera, el públic trobarà que hi sobren 
flors. 

ENTRE ELLES 

SON lea set de la tarda. L'Adela ¡ la Maria 
estan descansant de les fadigues de la jor
nada, fumant un cigarret "bout d'oré". 

Després de pendre una taca de cafè. la Maria 
s'aixeca i comença a vestír-se. 

—Encara vols tornar a sortir? — pregunta, re-
volcant-se pel sofà, l'Adela. 

—Per què dius "encara", si avui, ni tu ni jo 
no havem sortit? 

—Però han vingut a cobrar el lloguer, el saba
ter i el perfumista. Trobo que ja havem "treba
llat" prou, noia! 

Banda Rhota 

UN DETALL 

L A mamà i,la nena discuteixen. Donya Clotil
de vol que la noia es casi amb el senyor 
Riudor, home opulent però que passa dels 

cinquanta. Ella, l'Irene, ni en vol sentir parlar. 
La mamà, que coneix a fons al senyor Riudor, in
sisteix: 

t —Però, vols fer el favor de dir-me per què no 
* "i vols casar, desgraciada? 

—Senzillament: perquè el senyor Riudor p 
tenir molts diners, però el aeu caràcter no m' 
grada. El trobo apocat, curt... 

La mamà reflexiona. No ha entès ben bé el q 
vol dir la noia, però entre denta mormola: 

—Veua, amb això de curt, potser tens raó. : 

el defecte que jo sempre li he trobat, però m' 
espavil-lat i he buscat altres "caràcters", que . 
diua tu... 

K. M. A. Surra 

L'HONOR 

M ENTRES els tzígana van deagranant caden
ciosos valzers vienesos, el baró de Front-
orlat, entre copa i copa de xampany, des

enrotlla una veritable conferència sobre l'honor. 
Ell és calderonià, absolutament calderonià, i de
fensa càlidament lea seves teories. 

A mida que el baró va parlant, una munió de 
joves va rodejant el sofà on ell i la seva apetitosa 
esposa estan assentats. 

Confessem que val la pena d'aguantar la llauna 

- A vostè, quin ball li entra més, el fox o el 
xarles? 

—Això depèn del ballador. 
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del marit, a canvi de poder admirar les carnoses 
opulències de la seva muller. 

—Jo, en això de l'honor, sóc inflexiblel — ex
clama el baró, després de buidar la sexta copa de 
xampanya —. No admeto ni la més petita indeli
cadesa. L'honor ha de mantenir-se immaculat, 
net, transparent. Ni un mot, ni una mirada inso
lent pot admetre's ni tolerar-se. A mi, quan un 
mal educat em mira de faisó que considero provo
cativa, de seguida em poso a la seva disposició. 

La baronesa, la formosa Í capíivadora baronesa, 
llençà un sospir molt fondo, molt fondo, i oferint 
als joves que la voltaven la visió torbadora dels 
seus pits desbordants de l'escot, exclamà amb 
convicció, aprobara les darreres paraules de! seu 

—Jo també, jo també m'hi poso!... 
Fly Candor 

UN PORTER INSOLENT 

LA Merceneta, una deliciosa tanguista del Ro-
yal, alta com la Pompadour, esbelta com 
Marguerida Gautier, d'ulls profonds i se

rens i pòmuls i llavis carminats com una nineta de 
porcelana, havia trobat un d'aquells senyors que 
tan pocs en queden, i que encara posen pis a can
vi de les naturals i lògiques concessions. 

I un dilluns, un bell dilluns tardoral, es llevà 
dematinet, no dematinet i a punta d'alba, com el 
cavaller de la cançó, naturalment. Dematinet, per 
la Merceneta, eren les deu. S'alçà, doncs, tota co-

Ell: — Ara sí que la cosa s'embolica: veig que 
la dona està llegint LA TUIES, i jo precisament 
he tingut que dictar la correspondència a la meca
nógrafa... 

—Aquest coloret és dolentíssim. Totes les me
ves relacions se'n queixen. 

es dedicà a buscar pis. En el passeig de Grà
cia, en una casa senyorial, va veure un segon amb 
bandereta blanca. 

—Escolti — va fer, dirigint-se al porter, un 
home amb llibreia i patilles grises — que faria el 
favor de dir-me quin preu té, aquest pis? 

El porter se la va mirar despectivament de cap 
a peus i va respondre amb brusquetat; 

—En aquesta casa no lloguem pisos a senyores 

Vermella com una rosella i més indignada que 

un carreter quan l'urbà de punt li pren el número, 
la Merceneta respongué amb virulència: 

—Sàpiga, mal educat, que jo sóc una senyora 
"sola", com vostè diu, i que sóc la tanguista que 
reb més visites de Barcelona! 

L. A. Punta d'Or 

POR LEY DIVINA la petita o b« mc tra 

de la nostra dilecta 

col·laboradora LAURA BRUNET. La trobareu, 

mentres en quedin, en el quiosc de l'AGUSTÍ, d» ' 

vant del carrer Nou. qui ha adquirit l'exclussiv» 

de venda : — o — : : — o — : 30 cèntim» 



ALVoLTANTiMIí 

ALERTA, MINYONS! 
i En aquests Secció bi publicarem tots els CONTES 
. que se'ns enviïn propis d'ésser contats a ¡es velles 

zacrones de Quinze anys per amunt i que siguin dig
nes d'ésser coneguts pels barrilaires lectors de LA 
TUJF.S. D'aquests contes, en premiarem un cada 
número, amb la respectable quantitat de "deu pe
les", cobrables en la nostra Administració o per 
gir postal als gue visquin fora de Barcelona. Aler
ta, doncs, i" apretar Pàpitl 

UN HOME DIGNE 

E
N Turull va sortir tot empipat del bar, tan
cant la porta d'una revolada. 

—On vas, tan esverat? — li preguntà en 
Llorenç, que es va topar aimb ell a la porta. 

—On vaig? Ni jo mateix ho sé, perquè estic que 
se'm podria encendre! 

I això, Turull, què t'ha passat? 
—Res, home, l'amo d'aquest bar, que cada dia és 

més antipàtic! Figura't que ara mateix m'ha ser
vit dues copes de conyac, però mirant-me d'una 
manera, amb un ulls i un gestes de ràbia, talment 
com si jo no el pagués! 

—I bé, home, no en facis casi 
—Que no en faci cas? Aviat ho has dit, tul Ell 

m'ha mirat com si jo no el pagués, però jo, me li he 
plantat al davant, mirant-lo amb el cap ben alt i el 
pit enfora, talment, talment, com si el pagues!... 

A. Soca d'Or 

g,,,:.. .,...,•• • . - . - . . . , IZZÜJÍAI 
LA PRIMERA VEGADA 

E
N el "salón" de casa la Pepita, les nenes es 
fan confidències. Parlen de quan encara eren 
innocentes i de com varen deixar d'ésser-ho. 

—A mi — diu una — va ésser un estudiant, el 
que em va obrir els ulls al món. 

—A mi — diu una altra — va éBser el senyoret 

—Doncs a mi — diu una d'alta, morena, i un xic 
gravadeta, llençant una bocada de fum — va és
ser... Sabeu aquell quarter de soldats quç hi ha al 
carrer del Comerç?... Doncs, "aquell"... 

Sorge de quota 

RAO QUE TENIA. LA NOIA!... 

QUAN la Pepeta es va despedir de sa mare per 
anar a servir a Barcelona,, la bona dona li 
va fer tota mena de reflexions per a que no 

es deixés enganyar. 
—Sobretot, nena, pensa que l'innocència és un 

tresor que el dia que es perd ja no es torna a tro
bar més! Ves-hi amb compte, sents? No et deixis 
enganyar I 

—No tingui por. Ja me'n recordaré, ja, d'això 
del tresor! 

Sí, sí, per màrfegues, la palla! Al cap de set 
mesos, la xicota va tornar al poble que no hi havia 
per on agafar-la. 

—Però, escolta, noia—li va dir sa mare — que 
no et recordes el què et vàreig recomanar abans 
d'aa r-te'n? 

—Es clar, que me'n recordo! I me n'he recon 
sempre! Però, com redimontri volia que el guardés, 
un tresor que tots els homes en tenen la clau? 

Bitlleta 

BON CONSOL!... 

EL senyor Vallirana, el conegut cigronaire del 
Passeig del Born, després d'una ben aprofi
tada vida de plaers i diversions, s'ha ena

morat com una criatura d'una gentil veïneta de dis
set primaveres i, amb tot i els seus seixanta cinc 
anys, s'ha ficat en la grisenca i pelada closca l'i
dea de casar-s'hi. 

No hi han valgut precs ni súpliques de parents i 
amics. Després de tota una vida de "corrido", li 
ha agafat la dèria de la família, i no hi ha hagut 
ningú capaç de treure-li del cap semblant man 
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—Rest... M'haig de casar... Haig de tenir un he

reu... Ves qui continuaria el negoci dels cigrons, 
si no tingués cap fill!... Fa més de cent anys que 
els avis fundaren la casa, i amb el mateix nom ha 
estat tramesa de pares a fills... No haig pas d'ésser 
jo el que trenqui la cadena... 

I d'aquí no el podien treure. Havia ficat el que 
vulgarment se'n diu la banya en un forat, i sembla
va que li haguessin enganxat a dins amb Sinde-
tycon. 

—Però, home — li deien — no siguis tonto! No 
veus que ets massa vell, per a tenir fills, i que a-
questa noia, en acceptar casar-se amb tu, sols ho 
fa per els quartos... 

I tan í tan arribaren a importunar-lo que, per fi, 
l'enamorat senyor Vallirana optà per anar a visitar 
a un metge, antic company de "juergas", per con-
sultar-H el cas. 

—Veuràs, noi. Vinc perquè he decidit casar-me i 
a casa meva ja m'estan em... pipant. Veritat que jo 
encara puc esperar tenir fills?... 

El metge se'l mirà de cap a peus, amb mirada 
commiserativa i després de dubtar molt, es va de
cidir a contestar: 

—Esperar?... Hum!... Si diguessis témer, encara! 

Cap de Trons 

MOLT AMERICA 

J 3HN Piks i el seu secretari James Bull, esta
ven passejant aquell matí per la cinquena 
avinguda, quan de sobte, el rei del betum 

(en John Piks era el rei de la pasta per cirar sa
bates) s'adonà d'una formosa joveneta que tota 
pressosa creuava el carer. 

—James — exclamà, dirigint-se al seu secreta
ri —. Hem de seguir aquesta dona. M'agrada! 

El secretari se la mirà. 
—Sí, és xarmanta, atraienta... 
—No la perdem de vista. Apretem el pas... 
I rei i secretari es posaren en seguiment d'aque

lla beutat que havia despertat les ànsies de la ma
jestat cirabotil. Recorregueren carrers i més car
rers, i quan en John Piks, treient el fetge per la 
boca, s'anava a donar per vençut, abandonant la 
cacera, la joveneta es ficà en un magatzem d'ob
jectes diversos. 

—Gràcies a Déu! Ja no podia dir faval — excla
mà mïster Piks —. Som-hi! 

I, seguit del seu secretari, entrà a l'establiment, 
anant-se'n directe cap a la jove, que estava dispo
sada ja a treballar, darrera del taulell. 

—Què desitja? — interogà la noia, amagant un 
mig somriure, en reconèixer al seu tenaç perse
guidor. 

Míster John Piks no contestà. Portà la mà a la 
butxaca, i treient la cartera: 

—Aquí hi han deu mil dòlars... 
—I què és el que vol, per aquesta quantitat? 

—Què és el que em pot oferir? 
—Depèn.... Això, segons el seu gust... 
—"Bueno",.. Vengui' , doncs, un petó, per aques

ta quantitat... 
—Conforme 1 — .exclamà la dependenta. 
I, cridant a l'encarregada, una donai vella i més 

encartronada que un estaquirot, li digué: 
—Senyora Tona, vol fer el favor de donar un 

petó a n'aquest cavaller?... Apunti-ho a caixa: deu 
mil dòlars... 

El secretari es mirà a la dependenta i al seu amo 
fent un inaudit esforç per no esclatar a riure. El 
rei del betum es quedà patidifús, però recobrà de 
seguida la sang freda, i es dirigí al secretari, bó 

—Senyor Bull: vol fer-se càrrec de la compra?... 
Ara fou la dependenta la que esclatà en una 

franca riallada. 
Kamàndalas VII 

OH, ELS FRANCESOS!... 

EL que anem a contar ara, va succeir al nos
tre bon amic Juli Mateu, en el seu primer 
viatge a França. Per comoditat, es va quedar 

a fer nit a Marsella, í jove i ardorós com era, va 
sentir unes certes ànsies, que'l feren abandonar 
l'hotel i llençar-se al carrer a les dues de la mati
nada. 

Perdut, amb el cap bullint-li, sense saber on a-
nar per posar remei al seu inesperat malestar, tro
bà, per fi, un home que lentament, xïulotejant una 
tonada de moda, es veu que se n'anava cap a retiro. 
S'hi acostà, un xic temeros. 

—Perdoni, senyor: sóc foraster, i voldria saber 
on puc anar per... 

L'interrogat somrigué i, amablement, sense dei
xar que acabés la frase, l'interrompé: 

—Miri: segueixi per aquest carrer, sempre a 
la dreta, i en arribar a la cinquena travessia... Hi 
han tres cases, una darrera l'altra... Entri a la que 
vulgui. Hi han unes femelles així!... 

En Juli es va quedar que encara veu visions, da
vant la perspicàcia de la gent de Marsella... 

Aguirrebigueta 

Demaneu a tots eís quioscs 

AVENTURAS GALANTES 
del Abate CASANOVAS 

Surt els dijous 30 cèntims 
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—Què rumies, a ra? 
—Oh, que en Lluís em deia: "aquí t'envio a-

Quest trajo de recepció", i m'ha enviat aquest pi
jama. 

UNA ANÉCDOTA 

A IXO va passar en aquells bons temps en què 
els reis vivien en la més dolça pau amb els 
seus súbdits, i que amb la mateixa senzille-

89 menjaven amb el seu jardiner, com dormien 
a mb la seva dona. Eren així, aquells bons reis, de 
Patriarcals, i de demòcrates I 

Ja haveu i 
">Hà el segle 
gfans amad oi 

ntès, doncs, 
tretze, que é 

• vos parlo de per 
I segle dels nostres 

Uiuen que una volta 
e matar sarraïns, va di 
°stal, per passar alli 

j La filla de l'hostaL 

Sa] 
servir al nostre gran i 

a n t i formós c 

Don Jaume, cansat 
allimen* en un 

Ï seus, aquella nit. 
que es va encarregar 
com que l'home era 

n Hércules i ella era gracio-
colometa, després de sopar, 

a , - de l'hostaler va obsequiar al rei en Jaume 
m b 'a millor fruita del seu hort. 

es U8t- e s t a V e n començant la comèdia, que el rei 
P°»à a xiular amb grans xiulets. 

tn* doncs, senyor, per què xiuleu d'aquesta 
'atiera? 
Fj 

fttjji e r t , n monarca i excels amador se la va mirar 
aquells ulls negres que feien desmaiar a les 

;va cort, i li digué somrient: 
¡dar a tots els pastors que han pas-
ibans que jo, menuda! 
1 rei tenia raó i l'hostalera no tenia 

de l'amor eren 

dames de ]s 
—Es per 

sat per aqu 

cap interès en amagar que eis jocs ae I amor 
els preferits per ella, contestà, fresca com 

—Oh, no perdeu el temps xiulant, senyor; és 
millor que doneu ordre als vostres trompetera de 
cridar a tot el jovent dels pobles de la rodalia, ï 
així acabareu més aviatI... 

R. Osk Hetta 

UNA NOVA EXCUSA 

C ONSTI que aquesta excusa serà aprofitada 
per moltes casadetes, però consti també 
que nosaltres no els n'hi cobrarem res per 

l'us que en facin: Ja és sabut que els nois de LA 
TUIES som més generosos que el vi de Màlaga. 

Mireu sí és senzilla i pràctica: 
—Què és això. in/ames? — crida el marit, en 

sorpendre la seva muller en una lamentable confu
sió de llavis entre ella i el seu cosí. 

—Calla, no cridis, beneit! -
; perdre la serenitat —. Qui 

bà avem si serviríem per fei 

• respon I esposa 
8 que pro-

pel-lículesH 
Gata Moixa 

—Aquí té el canvi, senyoret... 
— J a te'l pots quedar: aquell flascó d 'EROTYL 

que m'has donat en entrar, val més que totes les 
pessetes que em poguessis tornar... ^ ^ H ^ l 

| Erotyl*> é» el producte magn 
| per a combatre efi-

• • • • • • • • • • • • • • • • • " caçment la IMPO-
TENCIA i 1» NEURASTENIA. p . r „ £ £ 
quea i rebela que anjan a tot altre tractament 
Viada a l'aniròi 1 detall: All de s , a , j>,„, » , 
farmàcií del Doctor \V. DUTXMM. Bereelooo 



ENTRE els objectes trobats din
tre els taxis, dels quals es pu

blica de tant en tant una llista de
tallada a la premsa, hi figura un 
morrió. 

Seria d'algun goset, 
a qui la seva mestressa 
li va treure perquè fes, 
l'obligació ben de pressa. 

* * * 
S'ELS fa sapiguer que el xarleston 

està a punt de morir. 
Pobretl Tan jove! 
Ara, el ball de moda serà, segons 

ens va dir una persona que hi entén, 
el "Black-Botton", que. si volen sa
piguer el què és, només han d'anar 
al "Còmic" a veure el "Joy-Joy". 

Deguda al senyor Clara, 
és la música del ball, 
que segons les nostres noves, 
va molt bé per fregar l'all. 

O o O 
1 a propòsit del "Joy-Joy": ja són 
* a la 150 representació. 

Això, en un temps en què ningú 
no es guanya la vida i en què gai
rebé totes Ves sales d'espectacles es-
tan més desertes que la sala d'actes 
de l'Ateneu quan en Valentí i Camp 
hi dóna una conferència. 

I és que no en sab pas tothom 
d'escriure i de presentar 
una revista que agradi 
tan al petit com al gran. 

O O O 

MEECES a l'interès de la nostra 
Junta de Subsistències, s'ha des

cobert una importanta falsificació 
de cafè. 

—A n'aquest pas més valdrà 
—deia una noia al Ninot— 
que la fruita que ens fa falta, 
la fem portar pel xicot. 

Ara sols cal vigilar, 
a fi d'aconseguir que 
algun manu espavil-lat, 
no falsifiqui la llet. 

• • • 
IL un senyor que venia la fruita 

" massa cara, li van posar mil pe
les de multa i li varen tancar uns 
dies l'establiment. 

Fan bé, què redimontri! 
Es un escàndol que vagi una nena 

a comprar un plàtan, que li fa tanta 
falta com el pà que es menja, i n'hi 
facin pagar quinze cèntims! 

I d'una aubergínia n'hi demanin a 
ana raspa un ralet. 

| | NA noia va denunciar l'altre dia 
" que el promès d'una amiga que 
té, es va presentar a casa seva, i H 
va demanar que fes el favor de dei-
xar-se pendre la mida del cos, puix 
com era, aproximadament, d'igual 
talla que la seva xicota, li podria 
fer fer un abric per regalar-li, do
nant-li així una sorpresa. 

La denuncianta es va deixar pen
dre la mida amb molt de gust, i 
quan «1 fulano en qüestió va estar 
fóra de casa seva, es va donar 
compte de què se li havia endut un 
abric que tenia al penjarrobes, que 
valia vint-i-cinc naps. 

Lo que clarament demostra 
que una noia ho deu mai 
deixar-se pendre la mida, 
perquè tindrà de dir: Ai! 

o o o 
T\ IMECRES passat, amb motiu de 
" la quinquagèsima representació 
de "La Dona Verge", tingué lloc al 
teatre "Apolo" un acte simpàtic, 
que va consistir en descobrir una 
placa de marbre que, des d'aquella 
data, recordarà a tots els especta
dors el dia en què va estrenar-se a-
questa formosa producció, que ha 
enlairat al nostre gran humorista en 
Manel Fontdevila. a la categoria de 
dramaturg de primera força. 

La placa ha estat cisellada per 
l'escultor senyor Serra — el qual, 
entre parèntesi, no és aquell que ar
rossegava els calçons per terra -—. 
Ha sigut pagada per subscripció po
pular, mercès a una lloable iniciati
va del setmanari "La Gralla", de 
Granollers, d'on, com tothom sab, 
és fill en Fontdevila. 

Maria Vila, la genial actriu, fou 
l'encarregada de descobrir la làpida. 

En Fontdevila va venir expressa
ment de Madrid per tal d'assistir a 
la festa. El varen acompanyar varis 
redactors del "Liberal" i de l"'He-
raldo". Donà una conferència en el 
mateix teatre sobre el suggestiu te
ma de "El teatre català i els deu 
districtes de Barcelona", de la que 
no podem donar compte perquè de 
tan que vàrem riure ens va sortir 
la trenca dura. 

Però, de totes maneres, 
podem ben assegurar 
que en Sagarra allí podria 
haver-hi estudiat bastant. 

RETALLEM del "Diari de Mata
ró", el simpàtic rotatiu de la ter

ra de la patata temprana — ai, pa
tata! — ï amb la signatura "Èx-
phinx" : 

"Per cert que a "La Veu", quan 
donaren la notícia, deien que en 
Ferran i Mayoral conversaria amb 
les persones de "pes" per Barce
lona. 

"En Pich i Pon ja va preparar xi
fres i dades per a rebre'l digna
ment." 

Es veu que el nom del "prohom-
Ibre" 

és d'empleu universal, 
per provocar el "regocijo", 
a Ponent com a Llevant. 

VAfarta Pobres 

G Y R A L D O S E 
Per irrigacions. Higiènic l desinfectant. 

Perfumat, no taca ni embruta. 
Es ven a ral el sobre a totes les farmàcies. 



.AISON MPUBIF 
(VERDURA) 

Carrer de Barbara, 27 

Mont d'Or Meublée 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 

Teèfon 5221 — A. Telèfon 4888 — A. 

Gran comoditat — Sálete* de bany — Telèfon privat 
Ventilador» elèctrics -— Habitacions a 5 ptes. — Reserva 

absoluta. 

•IA MASCOTA* 
(aja dedicat/a so/s a la vemji 

\fegomeshiakmqiw délas mk 
Bor> margues 'Sense riial-

HJOVOlLEStUSCOKVElKliBI 

toH»TA<ÍBRES50 C'-s QlPS» 

kfc1.SA«R»itfN..-BARCElffll» 

I D E A L M B U B L É B 
Teléfono 1186 A. 

Espléndida! habitaciones con todo el confort 
moderno : Cuarto de baño : Servicio a toda) 

horas 
G 1 N J O L , 3 : (Junto Pl. Teatro) 

PANYERIES SALMERÓN 
Estalviaren un 70 per 100 

C A R R E R S A L M E R Ó N , 1 3 

CABRES *- —¡¿ 
gin esverndea com ai veses-
sin el Don, compren la 

L O T I O N L A D 1 L 
que la trobaren per 
DOS PESSETES, al 

Cifrar di l'Ulli, i." í. h n w 

SARNA (R0NYA> 

ül KISTO CABALLERO 
Comte d* rAsalt, 86 I 

centres d'específ.cs 
B A R C E L O N A 

PURGAaONES 

G R A J E A S A U S T 1 

cayo* rMBlbrfo* M a*U> • mu 

i |i ¡tiFlorit,t,-i.i[6ilgi 

ESTABLECIMIENTOS DE 
HIGIENE Y BELLEZA 

BAÑOS ROMANOS 
Primera y Única casa en Es 
paña de higiene moderna, 
montada a todo confort - -
Baños de higiene y bel lesa 

Exclusión de medicinales 
A B I E R T O D I A Y N O C H E 
- Conde Asalto. 16 y U — 

¡¡fio más inyecciones?! uilo mas molestias!* 
enseriaos de S I F I 1 I S cr6oica ° bereditaria, puede* 

curarse sin ser notada su enfermedad, coa los 

Comprimidos GIBERT 
Descubrimiento reciente y sensacional, destinado a revolucionat 
'il mundo médico y la terapéutica. El más enérgico depurativo de 

la sangre . 

LA CAJA DE 60 COMPRIMIDOS: PTAS. 7'50 

Sn venta: Farmacias: Sarrias, Plaaa Santa Ana. 9. — Taires, Carmen, Í4. 

— Segali. Rambla de la» Florea, 14, etc . , T B -

file:///fegomeshiakmqiw


—I per veure si serveixo par el chor, ero vol examinar les carnes? 
Naturalment: la veu, per cantar, és una cosa molt secundaría. 
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