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Un cuento sin suelta 
ni vuelta ¡ 

Señores, si esto no se 

emigrar a Yugoeslavia, 
que allí, por cero quince, 
te dan un "dinar". (Vean 
las equivalencias moneta
rias, que sinó, no les ha
rá gracia). La cosa se po
ne más fea que Marcelino 
y no hay manera de sacar 
habas de olla. 

Ahora mismo, tenia es
peranzas de sacarle algún 
dinero a un amigo mío 
que tiene un puesto de 
plátanos frente al Banco 
de Roma, A propósito: 
¿Ya saben en qué se pa
ca de las que gastan pro
tector de lujo? Pues, en 
que tiene un Pau. Y una 
pareja de novios cuando 
festejan, ¿en qué se pare
ce a los versos de Eche-
garay? Pues que se ri
man. (Si no lo dicen apri
sa, no resulta mucho). 

Pues sí: como os decía, 
me fui en busca del pla
tanero de la Plaza de Ca
taluña, que por cierto es 
muy amigo mío y había
mos jugado a hecho cuan
do éramos nyebits. Le 
pregunté por el negocio 
y me dijo que le marcha
ba como una jamona que 
corre de esquena al aire. 
(Sí hombre, porque va 
viento en popa). Le pre
gunté cómo andaba de 
pasta y me dijo que iba 
haciendo holsa y que pen
saba comprarse una torre 
en San Andrés. 

—El hombre de los plá
tanos va a ser mi salva
ción — pensé yo—jEsto 
marcha 1 

—¿Y a tí, cómo te van 
las cosas?—me dijo en
tonces. 

—(A mí? La paso más 
pecadora (esto es hablar 
fino) que Colón antes de 

descubrir las Américas. 
Puse un negocio de ba
ños, y todo se me fué al 
agua. Intenté vender me
lones, pensándome que era 
un negocio redondo y des
de que hay tanto intelec
tual homenajeado, parece 
que la gente se ha cansa
do de melones. Después, 
después me metí a ven
der carbón y me vi negro. 
En fin, que todo está más 
mal que el físico de la 
Carmen Flores y que, si 
no viene otra guerra y po
demos hacer la paz vol
viendo a vender paños de 
Tarrasa y géneros de con
trabando, será cosa de 
ingresar en la cofradía de 
los que hacen badalls... 
Precisamente,,. 

-¿Qué? 
—Precisamente, me ha

rías un gran favor si me 
pudieras dar un par de 
duros, que te devolvería 
a principio de mes... Me 
pasa como a los impreso
res, que siempre están a 
las cajas... 

—Chico, no puede ser 
—me contestó el hombre 
del carretón—. No es que 
no los tenga, ni que rehu
se complacerte... Pero, 
tengo un trato con el 
Banco de Roma y... 

—¿Qué tiene que ver 
eso? 

—Sí: Yo no puedo de
jar dinero a nadie, para 
no hacerle la competen
cia, y, a cambio de eso, 
el Banco se compromete 
a no vender plátanos... 

RUFASTA 
Sablista fracasado. 

ESTRENO 
SUSPENDIDO 

El joven autor don Ro-

compromiso matrimonial 
que tenía proyectado con 
la distinguida" señorita Pe-
peta Roc d'Argila. Pare
ce que éste se creía que 
como sus padres eran hor
neros, tenían pasta, y re
sulta que están más tro
nados que la levita de Se
rra. Lo lamentamos. 

SI/CESO 
ESPELUZNANTE 

Ayer tarde, a las cua
tro, en la sucursal de Te
léfonos de la Plaza de Ca
taluña, pasó una cosa muy 
gorda. Al principio, no 
pudimos esbrinar de qué 
se trataba, pero luego se 
aclaró que era qvie Ge
naro Solsona, había ido a 
dar la conferencia de "La 
Voz Valenciana". Se ha
cen gestiones para que la 
muy ilustre y muy inútil 
Compañía Telefónica Na
cional haga aixamplar las 
puertas porqué el día que 
se encuentran él y Ca
rranza, no pasan. 

RECTIFICACIÓN 
No es cierto, como afir

ma algún colega, que se 
haya presentado una de
nuncia contra el señor 
Juan Pérez López, por a-
husos deshonestos. El de
nunciado se dice Roberto 
Fernández Martínez. Co
mo ven nuestros lectores, 
son dos nombres que se 
parecen y esto es lo oue 
dio lugar a la infusión, 
que diría Pich. 

SUCESO 
SENSACIONAL 

Un auto atropellado 

Ayer mañana, yendo en 
el tranvía nuestro parti
cular amigo don Pedro 
Jorba Molins, se le caye
ron a la vía los líos de 

¡ papeles que llevaba, enitre 
| los que había un auto de 
. procesamiento por abusos 
I deshonestos. El vehículo 

más mal que Xenius cua£¡j 
do escribe en A B C. 
perjudicado, magnánimo y 
generoso, no quiso ^eC 

nada al señor juez P»r 

no perjudicar a Foro"»* 

esc^eccncbes 

TEATRE COMIC 
Continuen elt r*0* 

èxlU d< 

J 0 Y - J 0 Y 
El millor tspect'c,t 

B árcelos* 

*SPÁNY0l 
Exit colosal 
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Conde del AB*I<°' 

ll 

! LAS MU. Y U"A 

NOCHES 

Dancing t t t , 
De seU tarde 

madr«2»<« 
Tarde y noche: 
Carmen CHIN'-
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El penediment d'en Retana 

£ I- senyor Retana, que ara que a Madrid ja li 
, ha vist tothom el llautó—i ningú no ha dit que 
° s femella — es dedica a fer, segons ell mateix 
•W "espectáculos cultos y morales", ha publicat 
Unea gasetilles a la premsa lleidatana que merei-
*en ésser conservades per "regocijo" general deis 
as t res llegidors. 

^iu que, en aquest món, n'ha fetes de molt 
8r°sses, i qUe espera que tothom les hi perdoni. 
. Entre certa 

gràcies a Di 
• altrament ne 
'El Nandu de 

dos motius qut 
„ El°» uns li di 
C e d i d a " . 

Ja 

de gent, amb la que nosal-
u, no hi tenim res que veure, 
sortiria LA TUIES ni hauríem 
Llofriu", han tret a n'en Reta-
li escauen molt bé. 

: "La renegada". El altres; "La 

triaran vostès el que els hi faci més gràcia, 
nosaltres estem segurs de què això durarà 

c i hauran de canviar-li altra cop el motiu a 
A "gd i to" . 

L'enemiga de Lot 

H O es creguin, en llegir aquest títol, que anem a 
contar alguna intimitat del barreter i nictàlop 

senyor Lod. No: Déu ens en lliuri, de xafarderies! 
"La Enemiga de Lod", és una novel·leta que ha 
escrit en "Manel", el nebot de l'Agustí, qtiiosquer 
celebèrrim i que ha tingut una èxit molt estimable. 

Aquest dia don Emili, el gran don Emiíi — ja 
haureu comprés que parlem d'en Junoi — es va 
apropar al qu 
l'Agustí: 

—Escolteu: 
una enemiga? 

—Sí, i diuen que éa 
—Quina llàstima! C, 

tó 

veritat que el vostre nebot té 

It maca! 
oneix que en Ma

nel encara és jove i no sap que quan es renyeix 
amb una noia, és per el gust de fer de seguida e! 
dolç tractat de pau! 

Altre cop les no vel.les blanques 

Q RÈIEM oportú traduir les següens ratlles d'una 
novel·la francesa de les que a París es venen 

com adequad&s per a les noies de casa seva. Per 
a que no es creguin que ho inventem, direm que 
forma part de la biblioteca "Les drames du coeur" 
i que n'és autor monsieur René Jean Tracy. 

Es tracta de la fitxa policíaca d'una xicota i ve 
rtdactada en els següents termes: 

"C!a-a Lluïsa Montferut. nescuda el 23 de se
tembre de ¡897, a l'hotel "Mònaco", de !a ru-: 
Blanch?', número 77 bis, inscrita en el registre ei-
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vil del districte novè a les 8'30 del matí del 25 
de setembre de 1987. Fou adoptada per una se
nyora nomenada Truchct, que's dedicava a la 
venda de trajos en una botiga del carrer Víctor 
Massé, número 19. La va tenir amb ella fins als 
tretze anys. Aquesta dona era d'antecedents sos
pitosos i fou detinguda a causa d'una confidència 
feta a la policia, acusant-la de dedicar-se a la 
venda de tòxics, opi, cocaína, etz. Fou condemna
da i conduïda a la presó de Sant Llàtzer, on va 
morir al cap de poc temps. En aquest moment 
desapareix la pista de Lluïsa, ja que aquesta va 
fugir quan van detenir a la Truchet, amb qui s'es
tava. 

"En 1914, Lluïsa Montferut, dos mesos abans 
de la guerra, apareix novament a la llista de les 
detingudes a l'Hotel Tholozé, situat al carrer Le-
píc. No se li coneixen mitjans de vida i exerceix 
la prostitució. Als registres de la Prefectura de 
Policia es troben comprobant3 segons els quals 
la Montferut està inscrita com a prostituta, sot
mesa al reconeixement setmanal d'higiene els di
jous i dissabtes, segons està ordenat, i té abonada 
la cartilla corresponent per a poguer-se dedicar 
a la prostitució lliurement. 

—Què els hi sembla, de tot això? A Paris, LA 
TUIES seria una mena de "Patufet" i la "Pompa-
dour", de la nostra gentil Laura Brunet, una no
vel·la estil Folch ï Torres. 

Res: ja tenia raó, ja, aquella vella!... 

Un que plega el ram 

ram "El Escándalo". Ho sentim, 
periòdic era simpàtic, deia coses, i 

fJA P!e 
perqi 

els amics que el feien 
pecte i tota la nostra estima. 

De totes maneres, hem d' 
sincera: 

Des de que en Carranza no hi escrivia, "El Es
cándalo" havia perdut bona part del seu interès. 

L'hortolà de Sant Boi 

tot el nostre res-

fer una confessió 

—Avui, l'Irene estarà molt contenta en veure''" 
vestida de "Don Joan". La il·lusió serà comple"**1 

M I OAMED ben Xhafhat. sultà de Milondif18 

de Baix, està més enfutismat que un ™lC° 
quan es troba amb un cacauet corcat. L * * 

nuc encarregat de vetllar i guardar el seu haren
es tan tòtila, que cada nit se li escapen tres o qua" 
tre dones que se'n van de "juerga", i no torP-c 

fins a altes hores de la matinada. . 
Moamed està decidit a acabar aquella anof^1" 

situació d'una vegada, i crida a l'eunuc. 
—Això s'ha d'acabar! Ja que no saps comp1'* 

amb el teu deure, quedes despedit... No et " u l 

veure més per aquesta casa... 
L'eunuc se'l mira com qui baixa de la Uuna-
—Senyor — contesta —. Jo accepto se"** 

protestar la vostra crudel decisió, però am" 
condició. 

—Una condició, quina > 
—La de què em retorneu tot el que tenia £ 

vaig entrar al vostre servei., 

Katapulta Flnb* 
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VNA PROVA DIFÍCIL 

QUELL estiu passat a Caldetes, comença-
A va a fer-se'm. realment insuportable. Jo no 

^ * sé si era efecte de la calor o del meu tem
perament excessivament fogós, però el cert és 
que jo no podia viure. Els nervis em tivaven, els 
Savis semblaven dues esponges resseques, els 
dits se'm retorçaven com sarments i els pits sem
blava talment que me'ls estiressin amb cordills 
invisibles. Estava neguitosa. Si sortia amb pan
talons, per diminuts i fins que fossin, semblava 
Çue m'hagués posat damunt una cota de malla. 
Si sortia sense, era tanta la cremor de la meva 
carn, que sovint percevia la sensació de tenir 
una brasa entre les cames. 

Estava desesperada. Em passava el dia al mar 
i retorçant-me damunt de la platja. A les nits, 
no anava al Cassino, per por de donar un espec
tacle durant el ball. . 

I és que hi han anys que una se'ls passaria en 
ple diàleg amorós. Altres diuen que això va a 
dies o a setmanes. No, senyors, no: això va a 
anys, no ho dubtin, I aquell que vaig passar Ves
tiu a Caldetes, devia ésser d'aquests. 

Afortunadament que jo, demés d'ésser una 
noia molt fogosa, disposo també d'una força de 
voluntat que és una veritable barra de gel. Ui. 
Si no fos això! Mare de Déu i que disbarats hau-
fia fet en aquesta vida! Aquell any mateix, hau-
tia estat hecatòmbic per al meu honor i per la 
meva reputació. M'hauria fet un fart de contem
plar ¡es estrelles estirada a l'arena, o les bran
ques dels pins ajaçada sobre l'herba!... 

Però ja he dit que afortunadament sé "situar-
W e " i, quan tinc picor, em grato sola. 

Precisament aquell estiu em venia al darrera 
un estudiant de medicina, que feia uns sis 
*nys que estudiava el quart i no n'havia pogut 
Passar. El tenien tan entretingut les modistetes 
' ¡Qs tanguistes! Es passava eis cursos estudiant 
a°atomia pràctica. Però els catedràtics no s'hi 
c°nformaven amb les teories d'home pràctic 
. en Lluís, i cada maig el deixaven pe! setembre 

c^t
(la setembre pel curs vinent. 

Ell s'havia adonat dels meus neguits, i no em 
e j 5 a v a "i a sol ni a sombra. 
. m deia unes coses! Em feia unes proposi-

}'onsi j a n . w hav¡a p e i ieT baJ¡ar e¡ cerve¡]et de 
n ° ïa més sensata, ja, però jo somreia, li feia 

Va"
 B*nyota i escorria el bulto. I per això esta-
uesesperat, ell, perquè ¡i escorria sempre el 

bulto i el deixava amb la paraula a la boca. 
Un dia, un cap al tard d'agost, un d'aquells 

capvespres caliginosos que el cel en el ponent 
sembla que s'encengui i l'aire, en ferir-vos el 
rostre, dóna la sensació d'haver passat abans per 
una fornal. en Lluís se m'apropà decidit i em 
digué molt seriós: 

—Laureta, vostè no es porta bé, amb mi. Sap 
que sóc home destre, home coneixedor de la vi
da, i que podem ésser feliços sense que conse
qüències desagradoses ens recordin després les 
nostres bogeries. 

Per què, doncs, fuig de mi? Per què em nego 
fins l'almoina d'una mirada? 

—Perquè jo no soc el que vostè s'ha cregut, 
Lluís! El meu temperament desinvolt, no li dó
na dret a dubtar de la meva més absoluta auste-

itat de intimes costums. Parle'm, fem broma, 
igui'm tot el que vulgui, però no passi d'aquí 

es faci altres il·lusions, perquè no en treurà 
res de profit. 

—Si en els ulls li veig, Laura, que vostè està 
neguitosa, que el seu temperament li demana es
timar, estimar molt, estimar bojament, oberta-
ment, sense reserves mentals de cap mena! 

—Potser sí que el cos m'ho demana, però per 
damunt de les exigències del cos. Lluís, una noia 
que s'estimi té el fanal del cervellet nue l'il·lu
mina i la guia pel bon camí. Es veritat que dins 
del cos, sembla que hi tingui el diable, que m'es
garrapi amb les ungles de la luxúria però l'Àn
gel de la Guarda del meu enteniment, sap esmor-
tuir ¡es unglades i portar la tranquilitat al meu 
esperit. 

—I tan fàcil com seria, Laura, treure-li el dia
ble de dins del cos! 

—Vol dir? 
—Jo sé un medi... 
—Vostè seria capaç d'arrancar del meu pit a-

quest foc que m'arbora? 
—D'una manera infalible, Laura! 
Me'l vaig mirar fixament. Les meves pupil·les 

feren tremolar els llampegs de l'esperança en 
les seves i, decidida, li vàreig dir: 

•^egueixi'm!'., 
Coberta amb l'albornoç, vaig travessar la plat

ja i, ¡a davant de la meva caseta de bany, vàreig 
insistir de nou: 

—Vostè és capaç de ço que ha dit. Lluís? 
—Li juro! 
—Doncs, bé: entri. 
Ja dins de la caseta, vaig dir-li, senyalant la 
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meva dama de companyia que dormia assentada 
a la cadira de lona, i amb una cama a banda i 
banda: 

—Primer, demostri-m'ho. Aquesta es troba en 
el mateix cas que jo. Tregui-li el diable del cos. 

El pobre Lluís va quedar ert i blanc com una 
estàtua. 

La meva dama de companyia era una bola de 
sèu que vorejava els cinquanta anys i més lletja 
que un pecat. 

L'estudiant, des d'aquell dia, em va deixar 
tranquila, convençut de què un temperament 
desinvolt en una noia, no vol pas dir que hagi 
de posar taquilla, com en els cines, que pren en
trada tothom qui vol... 

LAURA BRUNET 

-li 

AQUESTES MINYONES!... 

E L servei està perdut. No trobeu una minyo
na com cal ni buscanUla amb candeleta-
Ara mateix, a la pobra Zizí — quan v a 

néixer a Llofriu li varen posar Mundà, però a i a 

es fa dir Zizí. Deu ésser, segurament, el seu Pr°" 
grama, però amb S enlloc de Z — doncs, sí. a 

pobra Zizí, n'hi ha passat una com un cove. 
Figureu-vos que darrerament va pescar a I . 

den" un "pagano" realment excepcional. ^ , 
deia que no, "a condició de què ella també digué* 
sempre que sí. 

Li va posar pis, li va comprar joies, la va v e 

tir — després de despullar-la, naturalment —" 
va assenyalar una pensió i de més a més, encar* 
pagava tots els capritxos. Un amant ideal, en u 

paraula. , 
Però consti que ia Zizí sabia fer-li empassaf 

pildora ben.daurada, i quan havia de demanar-
diners, ho feia amb una discreció senzillament nM 

Aquest dia estava ensinistrant a la miny°n 

—Miri — li deia — cada vegada que jo estig"» 
tancada amb el senyoret dintre d'aquest qu«r * 
vostè agafarà una factura de les que hi han *" 
quest calaix, trucarà discretament, i dirà: , 

—Senyoreta: venen a cobrar tal factura. M 
entès bé? 

—Sí, senyoreta, sí, descuidi. 
Efectivament, aquella mateixa tarda, el pfy f 

tor de la Zizí la va a visitar, i en el moment P 
cològic", la minyona trucà a la porta, 

—Endavan, Simforosa, endavant —• va ' ' 
molt carinyosa, la Zizí —. Què hi ha, de n t > u ' -

—Miri, senyoreta: hi ha el dentista, que v e 

cobrar tota la dentadura postissa que vostè P° r 

La pobra Zizí estigué a punt de caure en ba ^ 
en veure's descobert aquell secret davant de» 
amant. 

Ja vos dic jo que el servei està impossible 
Banda Rhot* 

—Prepara't, que ara ve aquell pas que tu i 

a sota i jo vaig a «obre. 

EL JURAMENT 

L A senyora Laietà era així, i no hi P ° d l
 p , 

més: li agradaven tots. Es clar que * 
queat "tots" potser hi havia tsxeep^k°Lai^ 

rò consti que era una excepció en forma o* 
i això és molt perdonable1. i ^u 

No obstant, darrerament semblava qu" e ¿c* 
temperament s'havia moderat bon xic, ' 8 ° j e ( 
dicava la seva atenció amorosa al secre 
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—Si vols que et digui I» veritat, no hi trobo el 

què, amb això d'anar al cine. 

—OH, no és pas el què, lo que has de buscar, 

tonta! 

Havem dit "semblava" i havem dit be, perquè 
després d u n mes de despatxar amb el secretan, 
va sofrir una nova relliscada. Va ésser contra la 
seva voluntat, però va ésser. ,. 

I quan el seu nou protegit fruïa les delicies a a-
quell cos amatronat. la senyora Laietà va llençar 
un crit d'engúnia que el va deixar esmaperdut. 

—No poí ésser, no pot ésser! - cridava la se
nyora Laietà. 

—Però, i aral Què ten», què et passa, ara> 
—Que havia ¡urat fidelitat, i 1» V»¡ complir I 
—Fidelitat) A qui, al teu marit» 
— N o : a t o u els seus amics! 

K. M. A. Sirtra 

IRONIA 

h a 

VA1A UN CONSOL' 

E N Fabià, 
"corrido" _ 
tingut una co

gida" amb l'Antònia, 
la coneguda tanguista 
del Maxim's i. obligat 
per les circumstàncies 
després d'haver vol
ta* d'especialista en 
especialista, no ha tin
gut més remei que a-
nar a visitar al seu a-
mic, el renomenat 
doctor Ferranet, per a 
què aquest dictami
nés sobre la malura 
que tan impensada
ment l'havia fastigue
jat. 

I què, què et sem
bla? Es cert el què 
m'han dit, de què pro
bablement m'haurien 
de tallar...? 

—Home, em sem
bla que tan com ta
llar, no hi haurà ne
cessitat... 

En Fabià féu un 
sospir de satisfacció, 
però el doctor conti-

—...perquè, no t'hï 
amoïnis, ja caurà tot 
sol, saps? 

Rata sabia 

A senyora Mercè 
j els quaranta, es 

una reunió d'an 
—Estic malament, m 

ive, ja ho veuran! 
I ]a Lluiseta, que té 

una solterona que volta 
queixa molt del pi*, en 
ics i d'amigues, 
ïlt malament. Jo moriré 

s picardia que bo L in
tenció, observà discretament: 

Doncs, nb perdi ni un minut, si vol morir 
jove, donya Mercè,..! 

Fly Candor 



LES DONES D'AVUI 

.id 

M ARIA. ii 
filla deis mar-
quesos de R e ' 

ventalls, acaba de sor
tir del convent en fer 
els setze anys. > 
tracta ja de casar-la 
amb un cosí seu Q»e 

per cert no li fa ge°S 

de ! gOlg. | 
Les discussions 

tre els pares i la B5* 
estan a l'ordre del d'8' 

—Fixat , nena, ^e 

el teu cosí és un hom* 
de gran pervinai*1 

Estudia la carrera di
plomàtica i és raO> 
eixerit... 

—No el vull. no el 

vull i no em treure^ 
d'aquí.,. I Jo em V"» 
casar amb un milita'' 

—Però, dona. n° 
siguis aixís. Has 
compendre que pode 

passar-li mil coses, P 
venir una guerra i 
poden matar... 

—Bé, sí. i què?-' 
Volen res més forrr> 

que 

Ella: Mireu que ét tonto, aquest xicot I Bé ho 

podria veure, que estic adormida! 

mes poètic 
viudeta -M 
anys?... 

Skalfa Panxe* 

divuit 

RAO DE PES 

CAP de nosaltres no es sabia avenir de què 
en Ricard es casés. Un home que sempre 
havia estat enemic del matrimoni, i ara, 

de cop i volta, sense com va ni com costa, ens a-
núncia el seu casament. 

Aquest dia, parlant amb els amics de penya, 
li vàrem dir: 

—Escolta, Ricard, vols fer el favor de dir-nos 
per què et casts? No comprens qjje amb el teu 
caràcter independent i rebel, això és un veritable 
disbarat ? 

—Què hi voleu fer, i 
sorpreses! 

—Però. tan enamorat, estàs? 
—Enamorat? Què has dit, ar 

La vida té aques1 

i estic nam"' 
rat? I ara, noi! Res. ja vos ho diré: sabeu 9 u e 

pis del davant de casa hi viu aquell violinista 1 
tira per virtuós? 

~ S í - a 
—Doncs ara li ha donat per assajar » le9 

i no em deixa dormir fins a les tres o les q „e 

de la matinada, I a veure què punyefla voleu 
hi faci. al llit, de la una fins a les quatre? ••• 

Sara Tn»» 



I després de sopar? 
—D'això no cal parlar-ne: el xampany s'ei 

...... „.„„..,*ttttyar-me a sopar. 

arrega del demés. 

CONSELLS A LES NOIES CASADORES 

J A és sabut que els nois de LA TUIES, sota 
l'apariència de "corridos" furibonds, 
som uns àngels de Déu que ens deixem en

redar per qualsevol Si tots haguéssim nascut fe
melles, com la Laura, hauríem estat el "dos d'o
ros de la família, perquè ens hauríem deixat en-
ternir de seguida i sempre hauríem tingut les ca
mes en posició de compàs. 

No és, doncs, estrany, que tot sovint a LA 
TUIES hi trobin les nostres innocentes llegidores 
saludables consells i atinades normes per evitar que 
caigin víctimes dels aligots de l'amor, com ingè
nues colometes. 

Avui donarem uns quants consells a les noies 
casadores. 

Innegablement, després d'haver fet cruixir més 
0 menys somiers, ve un dia que una noia s adona 
de què la vida és una cosa molt seria i que cal de 
totes passades trobar un xicot simpàtic i que baixi 
de l'hort, perquè carregui amb els neulers. 

El casament és el gran afer de les noies. Ço que 
a 'hagi pogut fer abans de la nit de nuvis, són pe
tites transaccions que ni val ia pena de parlar-ne. 
Sò n com si diguéssim les olivetes del gran àpat. 
Però després d'entretenirse amb les olivetes, les 
?>oies han d'aspirar al plat fort de la nit de nuvis 
1 al dolç entrant de la lluna de mel. 

Però cal anar amb peus de plom, en intentar 
donar aquest pas. 

P " exemple, quan el xicot formal l'abraça, la 

xicota ha d'evitar d'exclamar: 
—Ai. reiet meu. ho fas millor que els altres! 
Res d'això, que el xicot s'escamaria i passaria 

Tampoc no deu dir-se mai: 
—I ara! No n'havia vista cap do tant groixuda! 

— quan el xicot li ensenyi la mà de morter que 
hagi comprat, junt amb els utensilis de cuina. 

Si un dia, per casualitat, el promès s'adona de 
què no porteu pantalons, no digueu mai: 

—Ai! Me'ls he descuidat a casa del perruquer! 
Li faria mal efecte, creieu-me. 
En fi, una noia que es vol casar, ha de tenir 

molt present una cosa: que la societat que fa amb 
el seu promès, no és anònima i amb dret a que 
tothom en pugui adquirir accions. No: és una so
cietat mercantil col·lectiva, amb soci capitalista 
i soci industrial. El soci industrial és ella, que és 
la que porta la maquinària. Ell porta la primera 
matèria ¡ alguna que altra ferramenta. 

Si en alguna ocasió es nota falta de capital, ella 
pot trobar fàcilment un Banc o un prestamista que 
li obri el compte corrent. Són incidències de] ne
goci, que no tenen importància, mentres al venci
ment no es protesti cap lletra amb intervenció de 
la llevadora, que és el notari dels afers de l'amor. 

Creiem que aquests consells seran ben rebuts 
per les nostres llegidores i prometem donar en el 
número pròxim uns quants consells interessants 
als llegidors que vulguin casar-se. 



—Però, Enriqueta: per què no em vol fer una 
caritat d 'amor? 

—Tinc masses pobres, noi! Tinc masses pobres! 

TOT S'APROFITA!.. 

E N Ramon havia tingut u" 
marrec, i com que la sev a 

senyora estava un xic de
licada, li varen buscar una dida 
gallega que el criés com un gar-
rinet. 

L'altre dia en Ramon em P°n" 
derava el gran encert que havia 
tingut llogant aquella dona P e 

criar el seu nano. 
—Res. nois. res. He tingu 

una veritable sort. Dubto que nW 
vegades que tornés a buscar una 
dida, en trobés una com aqueS" 
ta!... 

Jo ja em començava a esca
mar amb tantes alabances que. f1 

fi i al cap, a res portaven, i vaig 
exclamar: 

—Noi, arribaràs a atabalar-
me!... 

—No, home, figura't—deia 

de cara 
ça dels 
diré un 
amb ui 
bres. 

— A 

.._ alta, ben feta, roja 
, forta de carns, en la f°r" 
seus vint anys. Només et 

i cosa: per criar el marre 

pit en té prou i de s°* 

ib un pit? 1 de 
_.. Ja, de l'altre? 

—Oh, amb l'altre m'hi 

altri' 

Dida Rho* 

UN TRUC FALLAT 

F EIA dies que en Costa la portava de cap. 
Aquella matrona que des de la seva llotja 
del Liceu ensenyava tot el que bonament 

pot ensenyar una matrona, el tenia boig. 
Però aquella estàtua de carn, no era plat per 

ell. No és que fos cap virtud, però picava molt 
alt i ell anava bastant fluix de cartera. 

Per fi, es decidí a posar en pràctica la seva idea 
i un dia trucà a la porta del xalet d'aquella formi
dable dona i allargant una tarja a la minyona, li 

—Faci el favor de d¡r a la senyoreta que acabo 
d'arribar de París i Londres i que vinc a oferir-li 
els meus serveis. 

La tarja deia aixís: "Lluís de Ditdor. — Massat
gista." 

La matrona el rebé i l'escoltà. Ell parlava... par
lava... 

—Jo , senyora, he prestat els meus serveia a 
principals cases reials d'Europa, a les primeres 
trelles de la pantalla, a... 

—Molt bé, jove, molt bé — assentia la senyo
ra, amb un lleuger somriure —. I ara voldria »* 
vir-me a mi, no és això? 

—Sí, senyora. Hi tinc gran interès. 
—Perfectament, senyor Ditdor, perfectan*"1 • 

I, quines condicions em farà? . 
En Costa, no hi veia de cap ull: ademes de P*^ 

par aquell bé de Déu de carns, cobraria una bo 
prima! 

—Veurà, senyora — contestà el xicot amb P 
raula un xic indecisa —. Li sembla bé cinc 
pessetes? , 

—Si, ne- és molt, però, en fi... Les porta a so 
i podrem començar de seguida? ae 

r"' pobre Costa va sortir més escorregut Q 

una esponja 
ja hai i compres, els 

i d'aquella senyora, q u e 

r de lluny-



ALVoLTANT^m 
D E L B R A ) E R | « 

ALERTA, MINYONS! 

En acuesta Secció bi publicarem tots els CONTES 
que se'ns enviïn propis d'ésser contáis a les velles 
lacro.ïirs de quinze anys per amunt i que siguin dig
nen d'ésser coneguts pels barrilaires lectors de LA 
. . . . . . -,, _ . _.„ ha de sortir invariablement el 
TUIES. D'aquests contes, en premiarem un cada " 
número, amb Ía respectable quantitat de "deu pe~ 
les", cobrables en la nostra Administració o per 
gir postal als que visquin fora de Barcelona. Aler-

é, dones, rea d'estrany que lá Mercè la for-
nodista que porta cada temporada totes les 
de París per senyores i... per senyors, tingui 
i xic de mala nomenada. 
i es vol citar un exemple de males costums. 

de la turbulenta 
modisteta. 

I és tan el que ha arribat a popularitzar-se la 
mala conducta, que aquest dia, enraonant amb 

ía, doncs, i apretar l'ipiti 

IMPREMEDITA CIO 

L 
: li diu 

A senyora està repassant els calaixos de la ca
laixera, perquè, segons ella, d'un any a n'a-
questa part, li desapareix molta roba. 
sobte, la senyora es gira cap al seu marit, 

una clienta seva, aquesta li deia: 
—Ai, Merceneta, estic desesperada amb la noia! 

Ens ha sortit un cap verd. Sempre la trobem pels 
recons del despatx amb els dependents. Al cine 
amb ella, ja no hi podem anar, perquè sempre por
ta deu o dotze borinots que's disputen per seure al 
costat d'ella. En íi, solament li diré una cosa per 
convèncer-la: la nostra noia quasi ÉS tan... deain-
volta com vostè, Merceneta, 

clar que no va dir precisament "desinvolta". 

—Ho veus? De diumenge amb ara, ei 
dues camises 1 Això, estic segura que és cosa de 
la Ramoneta. Es massa presumida, aquesta noia. 
Se les deu posar per lluir davant del promès. 

I el senyor que, ningú no sap perquè, té una ve
ritable debilitat per la seva minyona, salta ama
tent: 

—Que la Ramoneta es posa les teves camises? 
No ho creguis pas! Et puc jurar que noi... 

De la mirada que li va clavar la senyora, el po
bre home es va quedar més fred que un gelat. 

Cuqueta 

COMPARACIÓ INDELICADA 

la bona senyora, sinó u altri t més gràfic 

El Noi del Mas 

DEIXEBLE INAPLICADA 

L' 

GIRONA, com a totes les 
tro, entre tots ho saben tot 

iles sense Me-
i tots saben el 

ixplico, però vostès ja 

A Pepeta és una nena de setze anys que té el 
cap ple de par dale ts. No es fixa en res, i tot 
el sant dia parla d'en Douglas, d'en Valenti

no i d'en George O'Brien. 
EI seus pares, prou volen educar-la per fer-ne 

una senyoreta digna de la seva posició, pera no hi 
ha manera. 

Fa poc, el mestre de música els hi deia: 
—No en farem pas res, de la seva noia. No éa 

gens aplicada. Únicament els hi diré que amb vuit 
dies d'apretar-la desesperadament, encara no he 
pogut fer-li entrar els bemolsl 

Vivesky 



UNA PROFECIA 

E N Joan Delclós, un burgès nou ric de la for
nada de la postguerra, vol sapiguer el que 
el pcrvíndre li reserva i se'n va a visitar 

una pitonisa que té parada en un piset del carrer 
de Ponent. 

Pie de suficiencia, d'orgull, el "senyor" Joan 1¡ 
ensenya la mà, i l'endevinadora del pervindre, des
prés d'observar-la detingudament, comença a ex
plicar-li un veritable rosari de barbaritas i tonte-

—I per fi — acaba dient — arribarà un dia, que 
tothom es descubrirá al vostre pas. 

El senyor Joan es reinfla. 
—De debo? 
—Sí, senyor, sí: vos ho garanteixo. Serà el dia 

del vostre enterrament! 
A guirrebigueta 

UN SUÏCIDI 

I SAAC, el jueu més ric de Viena, ha rebuS 
una carta d'un seu corresponsal a Strasburg, 
en la que li comunica un desfalc de més de 

mig milió de corones (tingui present el lector que 
estem a Austria), i, naturalment, Isaac fa la ma
leta i es despedeix de la seva muller. 

—Adeu, Raque!. Ja veus tu que aquest viatge és 
forçat. Recorda't que quedes sola a casa. No gastis 
gaire, que els temps són molt dolents i ja saps tu 
que no tenim diners per llençar. Jo tornaré din
tre de vuit dies. Sobre tot, ves amb compte que 
no t'enganyi ningú i no t'estafin... 
Aquesta despedida era feta a l'estació. Isaac esta

va ja dalt del vagó i enraonava des de la finestre-
11a amb la seva dona, que permaneíxia a l'anden. 
El tren xiulà. Ambdós esposos es donaren la mà 
per darrera volta ¡ el convoi es posa en marxa. 

Raquel se'n tornà cap a casa tota decaiguda i es
llanguida. Ho tenia tot i res no li feia goig. Estava 
neurasténica perduda. La idea del suicidi se li ha
via ficat, feia una temporada, al cervell i res no li 
podia treure. Era una veritable obsessió que li feia 
desitjar amb ver plaer la mort. La marxa del seu 
marit li donava temps per a portar a cap la seva 
idea. 

Ràpidament, tornà a casa i es tancà amb pany i 

Quin medi de matar-se adoptaria? El revòlver 
fa massa soroll; el ganivet, si no ho encertava bé, 
no era gaire agradós; llençar-se per la finestra, 
no calia ni contar-hi, ja que vivia quasi arran del 
carrer; enverinar-se demana molt de temps i mas
ses complicacions, A la fi, es decidí per l'asfíxia. 
i tancant-se en una habitació, obrí, sense vacil-lar. 
les aixetes del gas... 

— » • • - • ' " - ' * • I WS 
Passaren vuit dies, i Isaac, alegre, gojós, per 

tornar a. veure a la seva aimada Raquel, arribà a 
Viena i es dirigí cap a casa seva. 

L'espectacle que'l sobtà el va deixar ert; de 
pedra. El seu dolor era tan intens, que donava veri
tablement pena el veure'l. 

En và eren els consols dels seus amics: 
—Però, home, assossegat. Cal ésser fort en la 

degràcia... Recordat que ets un home... La teva do
na no ho era pas tot, en aquest món... 

—Si no és per la dona, que ploro — exclamà 
Isaac furiós, llagrimejant encara —. El que em des
espera, és la nota de gas que ara em presentarà la 
companyia, després de vuit dies d'estar les aixe
tes donades! 

Guillem Depressa 

UN GUARDIA FIDEL 

L 'ENRIC, el marit de la gentil Rafeleta, tenia 
el costum d'anar-se'n a caçaT cada festa, p*-
rò lo pitjor de tot era que sempre retornava 

a casa seva sense ni una miserable peça de caça 
i, ¿s clar, la Rafeleta, després d'haver-se tingut de 
passar tot el dia sola, sense que per això n'obtin
gués cap resultat positiu, es posava feta una fera-

—Ets un sabatasses! Jo no sé com amb el temps 
que vas a caçar no t'has escarmentat encara! Es 
que jo no et puc oferir conill mil vegades més bó 
que el que tu puguis arribar a caçar? 

I sempre, sempre, passava el mateix. 
Aquell dia, l'Enric, cansat, exhaurides totes le* 

seves forces, s'havia deturat a reposar una mica, 
quan, tot cantant, una tonada de moda, veié que 
s'acostava un home amb l'escopeta al coll. 

—I doncs, com va la cacera? — li preguntà a-
quest. 

L'Enric li contà les seves malhaurances, escrui-
xint-se en pensar en la rebuda que aquell dia I1 

deuria fer la seva dona. 
—Estic desesperat — li digué —. I no és que no 

sàpiga de què va, això de caçar. EI que hí ha. «9 

que no es pot veure un sol conill ni per remei. I 
això, tenint aquí als nassos els vedat del seny°r 

CardunetsH en el què els conills hi són com le s 

formigues... 
—Bah!, per això vos exclameu...? Aneu a trobat 

al guardià; amb una propineta vos deixarà caçai" 
amb tota reserva i aixís la dona no vos armarà cap 
més vol... 

—Que potser ho feu aixís, vos?... 
—Jo? No puc... M'és impossible... 
—Impossible? Per què? 
—Oh, és que jo sóc'el guardià, sabeu...? 

Mil Oca Tova 
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Ella. — Quina llàstima; pels mateixos dos duros 
que vostè H ha fet pagar, jo també li hauria tret, 
però sense dolor! 

ENTRE DOS LLADRES 

1 mentres el "Raspa" anava fent el paquet, el 
"Gravat" feia tots els esforços possibles per a. 
convèncer a la vídua del seu enamorament. 

Però hi hagué un moment en què el xicot j a 
no podia més, i va demanar quart i ajuda al seu 
company. 

—Ves, noí, ves, que aquella dona no en té mai 
prou! Li he dit que saltava de! llit per fumar un 
cigar. Ara, entretent-la tu, que jo no puc més! 

Efectivament, el "Raspa" també va fer el seu 
• prop de la vídua, i quan el "Gravat" li v a 

fer senyal de què ja tenia fet un bon "alijo", va
ren desaparèixer pel jardí. 

Però ve't aquí que en Ramon, el erial de la se
nyora, havia sentit 3oroll a l'alcova d'aquesta, i 
revòlver en mà, es dirigia cap allà disposat a de
fensar tls interessos de la vídua. 

Així que hi sigué, va topar amb uns braços i va 
sentir una veu que li deia: 

—Apa, tonto, no et facis esperar més! 
En Ramon no s'ho va pas fer dir dues vegades. 

1 e! dolç combat de l'amo va iniciar-se novament. 
Minuts després, la víd ja quedava per fi ren-

dida i extenuada. 
I el bó del cas, és que 'endemà al malí, la se-

nyora va cridar a en Rarr on i li dígué tota seria: 
—Ets un home com ma i no n havia trobat cap. 

Millor dit: no ets un hom e, sinó un hércules. Fea 
arreglar els papers de segu da i ens casarem imme-
diatament. 

I ves per on, el criat va agafar una fama que en 
realitat no li corresponia i va pescar una vídua 
que si no era milionària, be n poc se n hi faltava. 

Fandango I 

A QUELLA nit, el "Raspa" i el "Gravat" ha
vien decidit fer una visita de les seves a 
un xalet de la Bonanova, habitat per una 

vidua. 
Efectivament, cap allà a mitja nit, els dos "ran

des" varen saltar la reixa del jardí, i peT una fines
tra varen penetrar en el xalet. 

A les palpentes, començaren a resseguir mobles 
> habitacions, fins que arribaren a l'avantalcova 

, pero quan estaven ,1 bó de i feina, 
idua preguntava, tota enguniada, 

de. la 
sentiren que 1 
d e s del llit: 

—Qui hi ha, aquí? 
Sentir allò i entrar el "Gravat" a l'alcova, tot 

v a ésser u. I amb veu apagada mormolà, abraçant 
a la vídua: 

—Perdoni, senyora... estic boig per vostè... per-
d°ni'm... perdoni'm... 

Demaneu a tots els quioscs 

AVENTURAS QALANTE5 
DE JACOBO CASANOVA 

S u r t els dijous 3 ° cèntims 

—Creu me, al meu vell li passava el mateix. Li 
vaig dar EROTYL i... oli en un llum. 

Erotyls* 
és el producte magn 

•per a combatre efi
caçment la IMPO* 

i TENCIA i la NEURASTENIA, per cròni-
j ques i rebels que sigan a tot altre tractament 
¡ Venda a l'engròs i detall: Alt i» Sant Per: SO. 
\ íarmàcia del Doctor W. DUTRSM, Barçtlona 



I * EM estat al "Maxim's". Allò de 
** la decoració cubista fa bastant 
d'efecte, i el cendrer que remena 
ona nena molt bufona que es diu 
Olga, quan balla el xarleston, enca
ra en fa més. El servei és bastant 
acurat. 

La decoració l'ha fet un tal se
nyor Torrell, que ho pela amb molt 
"salero", i el treball de pintura i 
fusteria, les cases Salvador Gual i 
Arengo 1. 

No està gens mal aquell lloc, 
per passar-hi una estoneta, 
cl dia que un pot gastar-se 
una que altra pesseteta. 

VÀREM dir que "La Puntaire" 
seria "La Marieta de l'ull viu" 

de la temporada i, per ara, no ens 
penedim del nostre judici. 

Els que coneixem el just valor de 
la formidable novel·leta d'en Clovis 
Eimerich tenim motius per fer pro
nòstics d'aquesta mena. 

L'obra fou un èxit sorollós, escla
tant, definitiu. En Campmany ha fet 
molt dignament, molt encertadament 
l'escenificació. 

Ara, que és cosa prudent, 
que tots els espectadors 
s'enduguin, dins la «butxaca, 
un parell de mocadors. 

C L O B E O L 
despierta las energías 

E L nostre amic senyor Moles tam
bé ha tret faves d'olla, amb allò 

del "Picarols". 
Val a dir que Ia música que hi 

ha posat el senyor Parera és alegre, 
entretinguda i mogudeta, i que els 
intérpretes van a l'hora, i que la 
gentil Marieta Aixelà, aquella nina 
de pà de pessic, hi està molt bé. 

Hi han "Picarols" per estona, 
a l'escenari del "Nou", 
perquè en Moles ho treballa 
amb carinyo i molt es mou. * * •» 

AQUESTA nit s'estrena a I"'Apo-
•** lo" una nova obra, deguda a un 
dels millors autors contempornis. 

del Ens referim a "L'obstach 
gran Enric Lluelles. 

Tenim molt bones impresions d'a
questa obra, i creiem que l'haver-la 
inclòs en el cartell haurà estat un 
nou encert de l'eixerida parella Vila-
Davi. 

Servidor anirà a veure 
l'estrena, i els hi dirà 
si en Lluelles, com espera, 
altra vegada ha triomfat, 

o o o 
AHIR a la nit es va estrenar al 

" "Teatre Talia'', per la companyia 
Rivera-De Rosas, la comèdia d'en 
Taccaroli "El problema central". 

Servidor no hi va poder assistir, 
per manca de pasta. Era f¡ de mes 
i l'Amo va dir que no n'hi havien 

zana va anar personalment a pesca 
a París amb canya. Són les canea; 
nistes de l'autèntic "Moulin Rou%e 
de la Place de Clichy — això «o 
poso per a que vegin que he esta 
a la "Ville Bumière" — i estan da
lló més bé., -en escena, s'enten. qi» 
en un altre lloc ho ignoro, i cregui n 
que m'agradaria de debo sapiguer' 
ho... 

En Euxó està satisfet 
i engreixa de dia en dia, 
puix la recaptació augmenta 
ço que ja li convenia. 

D ISSABTE es va estrenar a "ü* 
dorado" un sainet dels senyors 

Toro i Paso — també hi ha ge°[ 
que gasta uns cognoms! — titolaj 
"Las mujeres son así, o amor con 
amor se gana". 

La música és feta del senyor Lu
na, i amb això queda dit que fou Un 

èxit. 
Per cert que a l'interpretació "» 

prenen part tres Ampars: la Salís, 
la Romo i la Wieden. 

No és fàcil que amb tres AmparS 

no vagi el teatre bé, 
i més si estrenen obretes 
bones, com aquest sainet. 

L'Afarta Pobres 

No i i que ngui el probler 
puix si és cosa de senyores, 
tots l'hem ja experimentat. 

E S va celebrar l'homenatge en ho
nor d'en Clara, l'infadigable 

mestre, autor de la música de "Joy-
Joy" i de totes les revistes estre
nades al "Còmic". En Clara s'ho 
mereixia, puix a n'ell es deuen tam
bé en gran part els magnífics es
pectacles que van fer la delícia dels 
"corridos" barcelonins en aquell 
"Principal-Palace", que Déu l'hagi 
perdonat, i del que el pobre i mai 
prou plorat Nandu Bayés va fer el 
miracle de fer-ne una cosa europea. 

L'homenatge és més simpàtic 
perquè no hi va haver banquet, 
com a mi em va servir el passe 
no em va sortir gens caret. 

O O O 
A càn "Edén Concert" han debu-
" tat deu tránceseles que en Cor-

2a_L 
GARGANTA! 
BfcCERPÁ! 

Angines - Afotti* 
Ronquera 

Venda: 
SEGALA i FARMÀCIES 

PAG EOL 
Cura la Blenorragia 

(Purgacions) 



MAISON MEUBLE 
(VERDURA) 

Carrer de Barberà, 27 

Mont l'Or MeubléB 
(VERDURA) 

Porta de Santa M?£*£¿ 
d ««ta t •«• T—*" an* • * " * " " 

Telèfon Teèfon 3221 - A- * . . 

Gra. comoditat _ Sálete, de b - y - Teutón pnvat 
Calefacció central — Habitacions a 5 ptes. 

Reserva absoluta 

-lAMASCOm* 
(òíadediçàdd so/s a te Venífa 

¡lorí marques 'SeigenVaf* 

PROVEUÍfSrUSCONlTKCÜiQJ 

HATA-ÇA6BE5 50 CT-S QlíSA 

SANRAHÓN.I-BARCELOHfl 

SABEU QUE ES UN g E T T E R ? 

E« «] millor pre .ervat ïu conegut i el més econòmic 
Un sobre BETTER val SO cònt im. i " n a c a p n 
d'alumini contenint tres BETTER val 2 pe . se te . 
De venda: Farmàcia: Uniá, 5 (Ober ta tota la nil) 

"STR NA ( R 0 N Y A ) 
es cura en deu minuts amb 

S U L F U R E T O C A B A L L E R O 
Comte de l'Asalt, 86 i centres d'específics 

B a r c e l o n a 

CABRES - T , — ! 
gin eeveradee eom ai Tetea-
(¡n el BoPt compreu la 
L O T I O N L A D I L 

que la trobaren par 
DOS PESSETES, al 

Garrir ti rimi, ••• 5 ," : ir-1 

PURGACIONES 
«ntrltli T t»da «• •" * • " { • • *J 
las T U . «Salta «HiwrUa, Ml *«•» 

G R A J E A S A U 5 T I 
curo* r -n l t -do . X •*<•• » • " 

Rambla'de las Flores, 14 

¡¡ilo más inyecciones!? «fie mas molestias» 
EL» « « S Í F I L I S «**• • "'""""";• p°'d" 

cararsfsiv ser notad, m eo/eraedad, con /os 

Comprimidos GIBERT 
Descubrírmelo reciente v sensacional, destinado a revoluciona, 

nido ««di» 1 ' ' «""P*»"- D » " »*""" ^"*™° ¿° la sangre. 

u u f l LA CAJA DE SO COMPRIMIDOS: PTAS. 7'SO 

I. """"• " r ™ s < t j ; J J J ^ J , , d e ,„ ítem. «. ele. 

L 
Demaneu cada 
3Sj- o v e 1 a 

dimecres 
IT r í -v o 1 a 

L 



—Cregui, senyora, que les cries dels nostres gossets ens donarien per viure. 
—No pot ésser: a la meva "Lili" no li agraden els gossos! 
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