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-Bé, a mi què m'han de dir, .ostètl El quo voldrien é. veure'm el qüento que e.tic llegint. 
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caSAS R ARAS 

Hace dlas denundamol 
un calO verd;¡,deramente 
inalldito, Un red.1ctor .nues
tro, que tS de San QUIrze y 
tiene una tia que se dice Fi
lomena, íu~ a comer al 
"Dar Can", de la calle de 
Iu Tripas, y pudo compro
bar que -,ervian burro a 101 
clientes, 

hecno de que mucho5 inte
¡ectuale~ se encaramaball 
por diu como cuando eran 
todavía salvajes. 

••••••••••••••••••• 
ITEATRALES 

Pr6l1:imamente le e,tre
IQr' ell uno de 101 tea-

ES PEC T ACLES 
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ESPANYOL 
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gANTPERE - BERGE.5 
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PER UN MILIO, JA SE'N 

POT ESSER 

E D E N 

• 
Avui, .. treft_ del __ qu.dro 

LA CAICt1DA D'EN. II.AMONET 

p .... n.ont·Mpe..tl.m .... lllltn. 
pr .... u. Upi. ~k:oo 

A .... r. t .. T ... I. • 

0,.,..,.., ... 16, ._. E.t..a. <k1 
....... ti.vod.vlt Los aspirantu Don Juan 

Pérez y Don Pedro Mart!· 
nu, de la Urigada Espeeial 
de Servicial ¡nlÍtiloe. prac
ticaron un re<:onocimiento en 
el lupr de la denuncia, 1 
como son leido. 1 acribidos 
y chafan un J)OCO la leneua 
del Dante, vieron quc se 
tn.taba de mantta 1 que 
el burro, era nuestro redac
tor. porque ¡miren u!tedu 
que .e ll~elIita aer mante
COlO para 110 darse cuenta 
dellapislbul i l 

~::ce~':., im~::ta~:=ed~: •• __ .............. "" US COSA.! DE MARGARITA. 

En fin, que hemos '!1etldo 
la pau Y que otro dIa es
taremO! al tanto Y 110 bada
rtmos, no ,ea cola que no. 
la metan anOlOtros, 

El propietario de la. <:ut
ta Blanca ha IOlicitado de 
la CompaMa de Tranvlas de 
Barcelona la proloulI:aci6n 
de la Ilnra de Gracia Ni~ta 
la calle de BallutCf', cr\lCe 
con la riera de Vallcarca. 
Se compromete a .athfacer 
lot autos que ori¡ine la li
nta 1 dar un pur. para su! 
lW)ltaciones a 101 rniembrOl 
del Con1ejo de Administra
c;6n, nled4:fo la- jueves Y 
~iu feativos. 

La Junta Directiu del 
Atenta Barcelonés est! et-
tudiando la lupt'esi6n de Iu 
palmeras de IU jardin. 

Plrect que el motivo que 
lelI ha impulsado a tomar 
tal dett1'rninaci6n ha .ido el 

tr'aita con ilustracionel 
mUlicale., que har' de 
.queUo mb forrueU.. Se 
titula "Por el bilo de Lo-
bino" o "L'aleo de Za
raao:¡a". Se trata de un 
tal Zarall:oza, que ea muy 
corrido y .e lleva a un 
muchaeho Uamado Pedro 
Lobillo a una eua de 
sombrerOI. Salen una. In_ 
ale ... que bailan el "ahl
mmy", hay ocho demabi. 
Uh y varioa trucOI, LOI 
autores eat'n en libertad 
provilional. 

Dicen de ShopajoSl_ 
wofff (Rulia de Ab.jo), 
que le h. inauaurado un 
nuevo cine Uamado la 
"Sala Manca", porque • 
lo. noviOI que "an a ver 
a la Mary Pid:ford, no .e 
lea acoltumbra a ver mis 
que un bru:o. Para elto, 
nOI pareee que no ha, 
que movene de la Barce
loneta, 

Se no ... eaura, con mia 
leriedad que Pico cuando 
haee un dilcurso, que el· 
li a punto de eltrenane 
"OteI.lo" reduddo a un 
aeto y tran.formado en 
cometiia de .. tradn. To
do podrfa ler. En eatoa 
tiempol vlene muy bieD 
un Otel-lito ... 
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Barcelona, 25 de febrer de 1926 

IJ directiu indignat 

A n'aquest moment. enl ve una anècdota a la me
mòria _ que ja é, a ¡'únic lloc on enl ve al

guna cala - que creiem oportú donar a conèixer. 
No fa ¡aire temps. en certa entitat de la nOltra 

ciutat, va averigüar-ae que un soci. el. diumenges. 
a primera hora de la tarda. el presentava amb la 
.seva xicota i, amb no recordem quin pretexte. es 
tancaven totl dOI en un quartet on no é. de IUPO

nr que ,'cntretingucllin en posar en clar .i el deu 
dir: "amarar" o "amarizar". 

E.I cal é. que la COla CI va averigüar i no man
cà qui anà a contar el fet a un directiu, home IC

ri6 .. ~ver, moriacr.t, i que no .emblava home de 
saires bromes. 

-Aquelt xicot & una criatura I - va excla
mar, tot indignat. davant d'una colla -. Això 
no ho fa ningu més que ell I Mare de Déul Mare 
de Déu! 

Ell que 1'eacoltaven auentien, elperant que el 
directiu pronunciaria algún fulminant anatema 
contra aquell del8.prensiu soci, quan, amb la mél 
gran lorpresa, eacoltaren aque&tes paraulel final. 
.deli llavis del lever i morigerat .enyor: 

-Figurint-Ie: en una otomana, lenle cap co
moditat. ni manera de pendre bé lel precauciona 
degude •... A lo millor, calcula el temps malament 
i a la pobre noia li fa un marrec! 

La¡rippe 

LA Carmeta - divuit anyl - està passant la 
"grippe", però, valenta com una lIeoneta, se'n 

va cada dia a treballar al taller. 
-Hola, bufonal - li diu l'encarregat -. Com 

li va aquelt coltipal) 
-Molt malament .. . 
-Bé, no serà tant .. . 
-No .ho prengui en broma. no .. Si eltél a 

dintre meu, no riuria ... 
L'encarregat .omriu i conte.ta amatent: 
-En efecte, Carmela, en efecte, ... 

De la cua del. lavi. 

JA deunen Nlpiauer vo.tè. que a càn Ateneu han 
ligut augmentadel lel quotes. Ara. el que vul

gui colzejar-se amb en Borralleras i en Solé de 
Sojo. haurà de puginar tres napl al mel. Això, ai 
vOltèl volen. él el de menyl. El de mél .ón la 
COsel que vàrem tenir ocasió de aentir la nit de 
la junta general. 

Un llibret que dú un cognom municipale.c, 
volent dd ;),8.r In Junta va compamr l'Ater.eu nit 
caninol que en aquell. bon. temps de la vella po
lítica e.plotaven el. "recreos mayores". Però. el 
que enl va acabar ci. quartos, no va ésser l'aug-
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ment de quota - i aembla que hauria hagut d'é,· 
.er aiIi - sinó el .enyor en Josep Maria Roca. 
que va afirmar molt seriosament que el •• ocil -
o algun. loci .. no en. recordem bé ai va fer la 
oportuna cllccpció - "havien u.n.format aque
lla cua en un prostíbul i un cabaret", 

El, IOC.Ïs. no hi van entendre re .. Nosaltres el. 
hi hem de canfetellr sincerament que tampoc.. E..
peTem que el senyor Roca ho aclareixi, ço que 
cseiem ea veurà obligat a fer, puix no manca qui 
amb molta raó ha anat a demanar explicacions al 
President. 

En un mot: que, al pal que anem, l'Ateneu ca ... 
tarà molt car. però en. donarà ocasió per diver
tir-no. més que ai ftnéuim 11. veure a n'en Santpe
re fer vodevil. 

L'hortolà de Sant Boi 

LA NENA ESPAVILADA 

LA Nuri té deu any .. però és més espavilada 
que li en tingués quinze. Sempre escolta lel 
conversel de lea penones grana i aquest es

perit tafaner l'ha fet assabentar-se de moltes co.e., 
L'altre dia, el. papà. de la Nuri, que s'entenen 

menys que l'Alba i En Cambó en els seus bon. 
temps, van tenir una eacena particularment vio
lenta, Hi VAn haver plata pel cap, plon, delmai 
de la mamà, aigua na~ i fins intervenció de la. 
porter:. i de l"'urbano" del carrer, 

Quan tot ea va haver acabat i en la cala tornà 
a rer;n!U un xic la calma., la Nuri es va acoatar a 
ton pare. 

·Papàl -li va dir -. Eacolta: E. veritat que 
ris nen vén-n tot. de Paria) 

-Et cI- , que .H 
-I a T,i, també em vàreu fer venir de Parí.) 
-Na\.lralmentl 
La Nuri callà un moment i, després, amb el to 

més nntural del món, exclamà: 
pe;-;;or;';e.tranyava ,e a mi m'haguéssiu tingut 

Bur Letta 

LA VERGONYA 

L 'Antón, mono d'una ma..ia., va descobrir 
dormint a dintre el paller a la. seva me .. 
tresàa, una. vídua. d'un. vint-i-vuit anys, 

ardenta com una. forna.l i robu.ta com una pene. 
rona. Oebia tenir molta calor, perquè havia de.i
xat al deacobert una .èrie d'enci.o. que el m& el
Iemen tal pudor a.consella tenir tapats, qua.i b~ 
hermèticament. 

L'oca.sió era. temptadora, L'Antón no tenia 
prou ull. per contemplar_la, De prompte, la do
na va obrir el. ull. i, fingint gran indignaci6, va 
exclamar: 
-I aral Què fa. aquí, Antone.t) Que no te'n 

done. vergonya) 
Ella no se'n devia donar, perquè no va fer ni un 

moviment per corregir l'anarquia de les aeve. ro
be., 

-Dispensi, meatresaa - mormolà l'Ant6n tot 
confós -, Ja me'n vaia' 

-No, tontol No te'n vagis I Jo no més et pre.
guntava .i te'n donaves vergonya! 

Kan Tap. 

-Això no pot anarl No vui que vagi. mé. al 
cine IOla. 

-Home, presentem un amic. 



-Ea inútil: mentrea portis aquestes faldilles 
tan llargues, no el podrem auaijar, el nou pas d'a· 
quest fox, 

Els poetes verges 

J A és sabut que, en aquesta santa i morige. 
rada casa, sempre havem considerat la 
poesia com una cosa molt important entre 

els queviures espirituals, 
Avui. volem deixar esmaperduts aJs nostres ne· 

gidors amb el descobriment d'un nou poeta que 
anem a tenir el gust de pretentar·!o .. hi i que ha· 

LA TL'1B8 - 6 

vern pescat en un programa de la mai prou alaba. 
da "Bohèmia". Un poda nou, verge. sense estre· 
nar. 

Això de descobrir poete .. no ho podem fer ca· 
da dia. Es un plat extraordinari que els hi servim 
en commemoració del 30 aniversari de la pèrdua 
de la innocència de la "Chelito" i en obsequi a la 
distingida concurrència. 

Allà va. que trona: 

HORAS TEMPESTlVAS 

Como buena jardinera 
yo cuido de mis rosales 
y IOl cuido con esmero 
que son flores imperial es (1), 

Un príncipe se presenta 
con quien tuve relacionel; 
no me quiso por el rOltro 
y me qut'dé sin amores (2). 

-Adónde Vl'li!!, pentil doncel, 
a elta, horal tempestivas?' 

-Voy en buaca de una rosa 
que !iene mil ambrosi~1 (3). 

Si me decis qué rosa es 
os la cojo, señoria. 

-Muchas gracia .. jardinera; 
el a ulted a quien queríll. (4). 

-Aunque tea. un príncipe 
no ha. de coger esta rosa; 
Ja dejalte por pequeñn 
y ahora el ya una mou (5). 

La rosa que tú pretendes 
cortada ya està del rosal, 
y Cità con agua fresquita 
encima de un pedestal (6). 

Vuestra era en capullo; 
no la quililte por rea, 
y ahora que le ha abierto 
la quieres porque e. muy bella (7). 

Semabé Cabrera 

Mirin. nosaltres no hi tenim cap culpa. Els hi 
venem a preu de COit i ell hi prometem noves pro· 
duccions del nOltre 'fran poeta. en Bernabé Ca· 
brera. 

-(-1-) - Ja veuen que la cosa comença bé i en· 
tre Aor. i violes. 

(2) Jo. d'aque,t príncep que no volle. noies 
pel "rostro", no me'n fiaria pal gaire. Quan un 
no lel vol de canl, él que lel busca. etz ... 

(3) Bé, això de la rosa, és un "cuento" que 
ja enl el labem de memòria. Tot parlant de la 
rosa. ja ho veureu com anirem a parar a n'el to· 
màtec. 

(4) No val ho deiem ~ Cap al musclo I 
(5) Mireu que e. necessita ésser cap de pa. 

per deixar una "rosa" perquè és m8SS8 "pequeña", 
(6) Que li fAllin baixar! Què hi fa, dalt d'un 

pedettal. una "ro.a ya cartada"? 
(7) Ja Cità vilt: una rosa de cA Ta Brfgid!J.. 



, - LA TVIES 

-AI ball de di.afr.euet vàrf!ig guanyar el primer 
premi. Portava un vestit molt bonic: anava d'Eva 
• bans d'inventar_se les fulles. 

UN CAS EXTRANY 

E N Ci.et. un nen de vuit any., va caure 
m9lt malalt. Tenia molta febre. de.varie
java i .e li notaven un grapat de afmpto

mCI alarmAnt •. El. leU, pare .. que se l'estimaven 
molt. perqu~ era rúnic fill que tenien. van córrer 

a cercar el metge, i aquelt li va encolomar un. 
purga de cavall, detpré. una medicina cada due. 
horel, mercès a quin tractament la criatureta u 
va potar bona en quatre o cinc dies. 

-No 9 pen.in - digué el bon doctor quan 
el Vil acomiadar -. El què ha tingut el nen ha 
eatat una mica aeri&., i ara hauràn de tenir molt 
cuidada en no donar-li cap menjar mana fort. 

-Què tenia. done.? - va preguntar 18. mare. 
El metge arrugà el front, com evocant el perill 

pauat. 
-Un començament de tifual Afortunadament. 

que el vàrem poder fer abortar I 
El nen, que va tenlir allò, en va pendre bona 

nota. 
I ara. quan I!!la aeua companya de col.legi li 

prl!!gunten què ha tingut, ela hi reapón molt R

rióa: 
-Un abortl 1ït Hella 

LA QUESTIO ES QUEDAR BE 

E
N l'interval de pOCl die .. la premaa barcelo

nina a'ha tirat dUel p1anxea monumental .. 
Primer, dea d'un centre oficial ena van 

encolomar ¡"arribada de l"explorador noruec 
Amundten, i deapréa va reaultar que ell tractava 
d'un viatger que portava aqueat cognom, però que 
coneix..ia menya el pol Nord que en Pic.h l'oratò
ria. Deapré .. ea va anunciar que Mialer Atquith. 
ex-primer miniatre anglèt, aribava a la ciutat com
tal en el yacht "Meteor" i ""naranjaa"", que diuen 
el. clàatics. 

Però ela no.trea repòrteu aón la mar de trem
pata i van apariar molt bé la cosa. Va reaultar 
que, tegona ell. mateixoa havien viat. en el yacht 
en qüeatió hi anava un eatranger a qui tothom 
tractava amb la mar de rellpecte i conaideraci6. 
Total, que varen deixar entendre que. efectiva
ment, el tenyor Atquith havia arribat a Barcelona, 
però que viatjava de "ac6nito" com diria en For
¡aa. 

La qüe.ti6 éa quedar bé i eamenar un xic la 
plalUa. 

El Cabrit Audaç 

!!OHI HA COM L'EXPERIENCIA 

A cA la Cinta, menlres les noies etperen que 
arribin lenyorl, llegeixen, juguen al "quin

to" o eacoken la ràdi. (Ja deuen vo.tè. 
sapiguer que a le. catea de ""pOllín", ara gasten 
aparell de ¡alena,) 

-Ail - exclama una joveneta que aembl • 
que acabi de caure del niu -. Ja tenia raó aquell 
poeta, que deia que l'amor era una eosa molt 
dural 

I una noia grona, vermella, com una pagel8 
vinguda a méa. que ea veu que ja en té molta 
pràctica de l'ofici. reapón amb to optimi.ta: 

-Bé. dura, dura ... Se¡ona l'edat dels c1ientlr 

Car Landa 
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PROSES EPIGRAMMATIQUES 

EL PAGES I LA MARQUESA 

/:) OM un tapIs penjat en mig dels boscos, 
L va des/n.nt Ja reial caravana de Lluís. 

el Molt Amat. 
Cada caçador va ocupant el punt d'ovi, prè

·viament indicat. 
!rIad.ma la marquesa de L8motte, ocupa tam

bé el seu. Un reconet solitari j ombrívol que eJJa 
recordarà en m~s d'una ocasi6 per anar-lo 8 .,i· 
sitar ben acompanyada per algún dels seus in
comptables perseguidors. 

Durant l'aguait. un .. picoTeta d'entre cames 11 
recorda que els humans som humans i que les 
marqueses, fins les del Trianons, tenen misSlons 
fisiològiques que complir. Pega una mirada al 
seu entora i, com que ningú Ja destorba, arre
mang. les ¡;eves Is/dil/etes, obre les seves mag
nllique. cames, s'ajup, i Ja rcmor picarolejanta 
d'una esbojarrada ca.scada, torba per uns mo
ments l'augu.sta solitut del bosc. 

Mentres la marquesa contempla la volta gra
~iosa i brunzent que el brollador de.scriu de.s de 
,1 seu naixement fins B dos metres de distància 
on va a morir e.scumejant, lereix les seves oide.s 
una remor que prou coneguda li és. 

-IJn cerll - exclama, i sense abandonar la 
posici6 en què estA, aga/a l'escopeta que havia 
deixat .1 seu costat, allna la punteria, dispara, 
¡ el cerI roda mal ferit fostos avall. 

En el mateix moment, e.s dona compte de què, 
a poques passes, .jassat .sota un arbre, un pagl:s 
estA contemplant-la amb uns ulls oberts com 
dues taronges 

Madama la marquesa, no perd, per xo, la se
renitat. S'alsa, 5'.rregla la faldil1eta I, com si 
res hagu6s passat, demana al pagès: 

-T"nc bon ull, veritati' 
--Oh, madama _ respongué el pagès -. A 

Versalles parleu molt fi. Nosaltres poc ne diem 
un ull d'abrò tan b6 que vos teniu; en diem una, .. 

I madama la marquesa semblava talment que 
]i haguessin florit dues roselles a les galtones 
en oir nomenar la Iruita sucosa que tant abun
da en el mes d'agost 

LES PENYORES 
/7) ORRENT esbogerrades per entre els rec
l" tangles de fusta que serveixen de test 

als tarongers versallescos, les damisel
les juguen a "Puput" amb el monarca i els cor
tesans. 

Les penyores són sempre les mateixes: un pe
t6, una abrassada, un torneig de força, sense va
ler-se dels braços, U/J minut de pcssigol1es sen
se defensar-se, un quart de "calaboç", de pare
Des ben trobade$. 

Però. aquests jocs innocents, quasi sempre te
nen conseqüències i nou mesos després, el prò
d"g Llus XV ha d'estendre un tItol de comte, 
o de nwrqués, en favor d'alguna de les seves pe
nyores. 

Un jorn, Ma!Jrepàs, cregué oportú observar 
prudent~nt : 

-No creieu, Sire, que els titols nobiliaris són 
j. excessius a França? 

Llufs XV :somrigué, aga/A la ploma, i bó i s"g
nant, "mmutable, r~spongué: 

-Això no s6n tltols, comte; s6n deutes de 
joc, que ja saps que són sagrats. 

Maurepàs, auster i poc aficionat a les [jligra
nes cortesanes, quedA un xic perplexe en oir a
questa e:ètranYII respo3ta 

-Si, home-reprengué el rei - s6n penyores! 
Prou ho saps tú, que la noblesa que ens rodei
ja ... $i la o no la, tota, .. 

Maurepb tanca el diMeg amb una de les se
ves mordacitats: 

_Alortunadament, Sire, la meva mare no ha
via jugat mai a "Puput" amb ~l vostre av", 

LA TRIA 

íl ¡NA lamosa i noble damets de la cort, ha 
"'U estat sol-licitada per dos arrogants mi-

noyns. Tots dos rics, tots dos nobles, tots 
dos prometedors de l~s més dolces deI1cies con
jugals. 

La damets consulta li unél amiga: 
-Quin triarias, tu? 
-Tots dos et plauen per igual? 
-Tots dos! 
-Cap preler~ncia et decanta? 
-Cap. 
_Llavors, la tria és ben senzi1JB: las a la sort 

quin dels dos ha d'ésser el marit, i quin l'amant 
que el lassi cornutl 

LAURA BRUNET 
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LA BELLA AMAZONA 

A QUEST conte ê. americà i d'ell n'han fet, 
.egon. ena han contat. una pel-lícula que 
fa furor a la terra del. dòJan, del. pora i 

de I. llei .ec.. 
Per un camp del Far Welt e. passeja una be

ll. amazona, propietària d'una important propie
tat. Ea una noia mal criada. a qui aon pare h. 
deizat fer tot el que li ha donat Ja gana, i tracta 
aJ. cow boy. com li foNin bèsties. 

No gaire lluny paIsa un moQO de la finca. La 
noia el crida. perquè doni un avi •• 1 leu pare ¡, 
com que triga molt a venir, el castiga donant-li 
un cop de fUita en plena cara, que el cow boy, 
amb la .eva habilitat característica, sap desviar 
a tempI. 

El camp està solitari i fa molta calor ... La lang 
del xicot bull. Salta damunt del cavall, delmunta 
a la xicota, per fer al cap d'un moment el contrari 
j es venja, d'una manera no gaire cruel, de l'a
temptat ... 

Quan el xicot el d6na per aatiafet, ella conti
nua ageguda a terra. 

-Ai, Buckl - murmura -. Si haguél aabut 
com havia d'acabar això, en lloc d'un cop de fuI-
ta, te'n clavo mitja dotzena ... I Jot Fliclt 

L'ESPERIT DELS VELLS TEMPS 

CATARINA de Rúuia era, segonl conta la 
gent, una dona un xic estalviadora. Vigi
lava Ja hialOnda nacional amb molta cura i 

lempre que li aemblava que una cosa havia cOltat 
maSM cara, reia all ministre. lel obaervacionl per
tinenll. 

Un cop el va parlar de fer anar a cantar a Sant 
Peteuburg a la famosa diva Gabriel-li, Però 
aqueala no e.tnva per broCl i va demanar la su
ma, baltant elevada per aquells feliços temps, de 
leixanta mil franCI a l'any. 

-Això és molt cari - digué la Gran Catarina 
a la diva -, Els meua ministres no cobren tanll 
dineral 

La cantatriu, que es veu que era dona de nego_ 
ci .. no va dubtar ni un moment. 

-Dona. bé - li va reapondre _. Sa Majea_ 
tat té la solució: fer CAntar els miniatresl 

Sis Tellet 

~OMA PESADA 

-Veig que "fent" de mocli.ta no tinc gaire 
sort. Demà Hfaré" de criada. 

nera o d'una altra, vàrem acordar entretenir-noa 
jugant al billard. Precisament, als noalres mateixoa 
barris hi havia un bar on tenien una magnífica tau
la. L'amo era bon xicot, les consumacions. bara
te .. el lloguer del billard, reduït, I ja ena teniu 
a tots estudiant el recó lTancès. les lIepade .. Iea 
ficadea i reatanta termea extremadament nandu_ 
Jandeaca d'aqueal noble i distingit joc, 

Encara que la despeea total no paasava de tre. 
rals diari .. enl divertíem molt, Sobretot amb l'a
mo, que era wrd com una tàpia i no us sentia ni 
que li parlétfliu amb un altaveu, Tenia el mostra
dor al cOltat del water i, cada cop que havíem d'a
nar-hi, li demanàvem permís alçant el dit, com li 
fó .. im a col-Iegi. 

-Vallin, vagin - en. deia sempre. molt ama
blement -. Ja saben que aquí és a casa .eva, 

Un velpre, en Manén, que era el mé. trempat 
de tot .. l'acosta a l'amo i li diu, amb tota la IC
rietat del món: 

F A qUl\tre o cinc any .. érem una colla d'amia 
que pa_vem allò que a'acostuma anome
nar "un mal moment", No teníem pele .. ja 

els hi diré, Jo, estava sense feina; a en Manén, el 
meu íntim, no li pagaven les comissionI que s'ha
via guanyat venent espardenyea; en Julià tenia un 
germà malalt amb el que s'havia de gastar el poc 
que li quedava de Ja setmanada .. , En fi: una de
lieja. 

Com que bé ens havíem de distreure d'una ma- -Em permet que vagi a fer-li un petó a Ja 
.eva filla) 



-I cada vegada et fa. Iea ceie.? Deus gastar 
moltes barrete •. 

-No: tres cada aebnana. 

Tots vàrem quedar astorats. Si Déu feia un mi~ 
rade i ('1 pobre home sentia ci que havia dit el 
noatre company, ae'n preparava unl\ de grossa. Pe~ 
ró, sortosament, no va éuer així. 

-S'haurà d' esperar un moment - respongué 
amb lI, més gran serietat el bon cafeter -. Fa un 
momenl que ha entrat un i encara deu ésser dins. 

K. PalTÓ 

MIDA COMPLERTA 

P EL carer del Bruch pMsava una xicota 
d'allò mél <:aia, que feia mél interessant 
una xamam panxeta que lIuia. 

Un jove, que le la* donava de molt bromilta, 
ac: li va acostar. 

-Em sembla, maca. - li va dir, mo*lrant-li 
In faldilla - que aquest veatit li ve petit. 

Ell esperava que la noia el rubori .. zaria o que, 

LA 'ruIl!5. - • 

almenYI, no relpondria una paraula. Però ella. 
que es veu que no l'elpantava de rel, el ya pOlOr 
!l riure i di¡ué: 

-Doncs, miri. jove: li adverteixo que va en~ 
trar-hi tota J. peça. 

Pauet 

EL VIATJANT BROMISTA 

E ~~eR;,¡:l:i;;à~~at!::t: 1: ~~:n~=~~l:t,a'e;¡ 
senl dubte en Carol. Sempre eslava de broma, i 
tt.nia a punt un xislo o un conte verd per expli
car. Quan el veien arribar ja reien, pensant : "Qui
na ens en conlarà. aquelt noi)" Sols a cin FargueU 
de ReuI, no havia mai pogut conaeguir una nota, 
Ell, prou li contava xilto. a l'amo, però aquest. 
invariablement. contestava que, o bé ja estava 
servit, o que ell preu. eren can, 

Un dia. en Carol va arribar a cal senyor Far
gueU dilposat a dir-n'hi quatre de fresques. si no 
li feia nota, 

-Déu lo guard. senyor Farguell- li va dir-o 
Ja torno a éMCr aquí. amb lel darreres novitau 
de la temporadol 

-Ah I Molt bé. molt bé! - feu el senyor Far
gueU, a qui el viatjant diatreia d'allò més -. I 
què con ta de bó) 

-Miri, anar fent ... Duc un mostrari molt in
teressant ... 

-Bé. bé, ja en parlarem, homei No cal que 
l'escarrauil Ja I1\p que jo mai tinc pressa!... Ex
pliqui. home, expliqui alguna cosa de les sevel, 
que jo lap amb el ¡ust que l'escolto." 

-Aquelt viatje si que no n'hi puc dir cap d'in
terenanta - respongué el murri d'en Caral -. 
El pot dir que hi agotat el repertori ... Com que 
aquelta temporada la nOltra cala està tant ben 
lurtida de tota clane d'articles de novetat, lap)". 

-Si. home, si; però no cal que corri I Ja en 
parla.rem amb catxana de negocisl Digui, digui: 
quin él el darrer xilto de moda, a Barcelona) 

-No en lé cap, lenyor F arguell... Li haig d'és
ser franc .. . 

-I no ep cap conte d'aquells ICUI) 
-Cap ni un. Tot lo més. un somni molt extrany 

que he tingut aquelta nit. però no té importància. 
-Si, homeI Conti, conti I 
Això era sens dubte el què esperava en Carol. 

perquè així que el senyor FargueU hagué pronun
ciat aquellel paraules, va exclamar: 

-Doncl, miri, ja li contaré. Figuri's que he 
somniat que estava al cel t. .. 

-Quina gràcia I 
-Allò eltava d'allò més modernitzat. Ell an-

gelets anaven pels núvols amb auriculars de rà
dio a lel orellel. Sant Pere, per saber J'oplicaci6 
de les c1aul, que cada dia lón més. les tenia nu
merades i portava un regiltre de fitxes dintre d'un 
armari americà ... 

-Ja n'él de bromista, ja, vOltèl 
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_À vostè, quin pernil li agrada més? 
_El magre. 

-Jo m'extasiava contemplant tot allò. quan 
ve't aquí que sento ganel de ... de ... "bueno", d'a
naf a n'aqueU lloc quin nom crec excusat pro
nunciar ... 

-Ah. iai 
-M'acolto a Sant .. Pere i li dic baixet: "EI-

colti, senyor Zamora celeste. vol fer el favor de 
dir-me on s6n el. water. '> 

".-s¡, senyor - em respón aquell tant home. 
_ A la dreta d'aquell nuvolet blau d'allà enrront. 

En Carol el va deturar un moment per tal de 
po&uer aaborejar l'efecte de la seva narració. 

-Expliqui' .. expliqui' I - ina¡,tí el senyor F ar
auell, a qui aquell conte interessava la mar. 

-Mc'n vaig cap al water - va seguir dient en 
Carol - aixeco la tapa ... i què dirà que veig, te

nyor FargueU> 
-Què té jaI Pot éner la lluna en un covel 
-No. senyor. Que el water no era tal waterl 

Era un.!!. comuna com aquelle. del. ferrocarril .. 
que no tenen fon.1 I sap damunt d'on quei.!!. el 
forat} 

-De la terral 

-Ju.to. i cabal.t Damunt de Reu.t Damunt 
de la botiga de vo.tè, .enyor F arguell t 

_Damunt d'aquesta botiga} 
-De la mateixa I J o, que al veure allò me' n 

vaig corrent. a veure a Sant Pere, 
"-Miri _ li dic _: no puc utilitzar allò, El 

forat cau precisament a damunt de la botiga d'un 
amic meu, de Reus, .li. qui visito cada GOp que hi 

v.!!.ig' 
Sant Pere se'm queda mirant i, molt serioaa-

ment, em pregunta: 
"-Que li compra gaire} 
"-Ni un cèntim, Però cada vegada que hi 

vaig, parlem molt, cambiem impreuionsl 
"-Doa llaVOri - em va acabar dient Sant 

Pere _ .i li dona molta tabarra i no li fa mai ga.
to, ;a .'hi pot fer de còs'" 

Marcel Terra 

QUESTlO ECONOMICA 

L
A Lina - e. diu Caterina, però e. fa dir 
Lina, perquè é. nom de cine i a n'ella li 
agrada molt l'e.cena muda - treballa en 

un taller de modi.tes del carrer de Mallorca i sem
pre e. queixa de què tot va tan car. En té motiu •. 
Una noia que guanya set durets cada setmana i 
.e'n ga.ta - o fa gastar - tres naps per mitjes. 
no pot e.tar gaire satisfeta de la balança econò

mica. 
_Tot .'apuja - deia l'altre dia l'encarregada, 

queixant-se de com e.tà tot. 
-Ja té ra6, ja, .enyora Filomena' Tot .'apujat 

Ditxós serà el dia que m'apujin a mil 
La .enyora Filomena se la quedà mirant, i va 

re.pondre, tota riallera: 
-Em sembla que seràs més diaosa el dia que 

et baixin I 
Ros Kitl1a 

UN EXAMEN 

A 
QUESTA li va palll8r a un periodista, que 

volia estudiar per metge. 
Va presentar-se aJ. examen. sente 

altra preparació que unes lletres de recomanació 
pel. catedràtia que l'havien d'examinar. Però, ja 
e. sabut que això no val, i que el que no aap les 
lliçons. se'n fa trel pedres. 

-A veure - li va preguntar el catedrAtic -
què él una febre gà.ltrica} 

El xicot va dubtar un moment i després re ... 
pongué amb tot aplom: 

_Una inRamació del IUC gàstric. 
El catedràtic per poc el mata. 
_Ha vi ... mai vOltè algún líquid que .'inRami? 
El nOltre amic no va dubtar un moment i, rà-

pid. engegà: 
-Si, senyor' La ben'Zina I 

Bur LeU. 



ALERTA, MINYONSI 

En aquut. Seeció hi publicarem tot •• 1. CONTES 
que .. 'ni en,.ii" propi, d''-aer <,ontats a 1.1 ..... ne. 
xacri ... d. quin ••• n,. per amunt i que .i,uin dipu 
d" .. er eo"eptt p,l, !:won·¡¡.ir"l I.,ctorl d. LA TUIES. 
O',qua." cont •• e" p"miararn un cada n';mero amb 
1. ,..,p .. <t.bl. qua"tibt d. "deu p.lu", cobrable. en 
I. DOtt ... Admm¡,trao;:;ó o per s'r postal .1, que ";1' 

• 

quin fo ... d. &rcelona. AI.,.... donu, i apretar l'apit! 

LA BONA COMPANYA 

S
ENTIT en un eatabliment molt popular de 

Barcelona, entre un xicot d'aUb méa ben 
vestit i una xicota d' •• petlt no ,aire com 

cal: 
-Hol., Enriqueta I On v .. pel mÓn? 
-Mira: cap .. ci la modi.t .... 
-Ea eltrany que avui vlli'a 101 •..• 
-El que 1& Lola est! malalta. 
-Sempre aneu plec,dcl ..• De qu~ fa, ella? 
-De Ramon"ta! 

••• 
ANECDOTA D'ARA 

T
OTS sabem que el marquh d·A ... ;a fa diu 
que tf; d. do. zero. a l'esquerra en quant a 
les operadon. de l'amor. 

Bi prou ae'n dol, ell, però ni metle. ni medidnes 
hi poden res. 

No ob.tant, el marqub, don Joan empedernit, 
encara busca les anques de les minyonu i el. pita
rron. de les cambreretes. 

E. conta d'ell la darrera aventura. Es diu que va 
com un ¡o .. et darrera la Carmeta, una cambrera 
entramaliada que li serveix l'e.morzar al coatat del 
llit, i el IOpar damunt. 

Ell h atrevit, ella complaenta, i procuren passar 
les nit. 10 millor que poden. 

Però, ai t per mh esforços que fan tan l'un com 
l'altre, no n'hi han de fetl, 

Fa pocs dies , la Carmeta, que di diumenlel va 
a la Beta i en IOrtint accepta auto de qui n'hi 
ofereix, se li pre.enU tota plorosa i amb la pan
xeta com un timbalet. 

-Senyor marqubl Estem perduts I Miril Miri! 
Toqui I El de vOltè L. 

El no.tre aristòcrata, IOmri¡ui esdptic. tocl la 
barba de la Carmeta i, donant·1i un bitllet de cinc
centes, li di¡ui tot carinyóa: 

-Tf;, bufona, fel-ho c6rrer, senti?, dica-ho per 
tot arreu, perb ... a mi, no, sapl? a mi no ... 

Quiquet 

••• 
LA DISFRESSA 

E
Ncert Cauino barcdon( e. va celebrat' l'al

tra nit un ban en d que la dilÍresla era 
oblicatòria, tant per mascle. com per feme

lIe •. 
Tothom l'hi va conformar. i qui no es va voler 

posar altra cosa, a'ornila cara amb un na. de cartr6, 
i endavant lel atxe.. Però, un soci recalcitrant, 
d'aquella que protesten de tot, va dir que ell no hi 
paa .. va, per aquella impolici6, que ds de la junta 
eren aixb i eren allb, i que ell hi aniria aense di .. 
fressar-se i que hi entraria "tant li es vol com ai 

no el vol". 
Entre parènteli, direm que aquest bon senyor b 

molt bona persona ,i, a mil, un vell verd de marca 
que tf; la lloable cOltum de retirar cada matinada 
cap all. a les quatre. 

Arribl l'home davant de la porta dd Cal.ino, i 
el porter li va dir que no podia pa ... r. 

-Com? Que no el pot palsar? Que vinrui el 

vocal de torn I 
I va venir el vocal de torn. 
-Com b que no em deixeu entrar? 



-Perqu¡ no porte. dialreasal 
-Elcolta: i ela diea que no Es Carnaval, que em 

de1ureu entrar, dialrelsat, aqul dintre? 
-HomeI El clar, que noI 
-Donca, mira: jo cada nit vai, "de" meuca, i mal 

niD¡'6 m'ha prohibit l'entrada, 
lél I que ell deixEs tranqulb a tota. 

El vocal de torn, davant d'alll), li va dir que pal
Tit HeJJ. 

++ + 

EL TRET PER LA CULATA 

N o hi ha en tot Barcelona un home mh dea
Iraciat que en ForcadeU. Les cOle.1 que li 

,auen • n'aquest pobre xicot, no 11 pallen 
a nin,ú mho A cada moment eltl lenle reina, el 
pola malalt i la lermandat no vol pa,ar-li, el 
treuen d'un Uoc i no li donen la letmanada de co
miat ... En fi, una veritable deslrlcia, 

Tenint aqueltl detaUI en compte, i afelint que 
en ForcadeU h casat, vOlth compendrln que la 
leva dona li té de fre¡ir .mb aquella re¡ularitat i 
aquella constlncia que es mereix un home de les 
seves condicions. 

Que du banyes ja ho sabiem tots, menYI ell, com 
és lll),ic i corrent en litals casol. 

De manera que no ens va sorpendre lenl que 
l'altra tarda vilUb a contar-nos al can l'histl)-
ria del leu demonor, 

El a dir, si. Ena va aorpendre que liC'n bapEs 
enterat. Però, en fi. El aUò que el diu. "Avui tu, 
i jo demà." El virem esçohar amb tot respecte i 
atenció, i el _içot es pod, a contar·nOI la co .. 
amb tOtl ell pell i lenyals. 

-Fi¡ureu-vol quiC rhe lorpresa en lïn,tant pre
cíl en qu~ m'eatava enlanyant amb en Romeu, 
aqueU .. baté que viu a prop de casa. Ja m'he ven
jat, per ai_I), jaI Li he clavat a n'ell una puntada 
de peu al trasero ... 

I, desprh d'un moment de silenci, el pobre For-
cadell afe,l: 

-S6c molt dealraciat, noia, molt delrraciatl 
-Si, noi, què hi ... vola fer ... 
_Mireu li en sóc, que fins la meva manera de 

venjar-me m'ha fet ésser trel centtmetrea mb 
cornut de lo que era, ae,onl confessió de la ,ran
dlllima barjaula de la meva dona ... 

K. U. MjD~t 

+ •• 
PARE 1 PADRl 

L 'altra tarda. a 1"'Edén", una _icota enl va 
ensenyar una criatura d'allò més mona que 
havia tlneut. Ens e_plicA! tOtl els incidents 

de la leva nai1ença, el bateil, etz., etz. 
-Qui ha silut el padrll _ li pr~luntàrem. 
-En Vallh - va conteltar la noia. 
-Què b extrany que no fellil padrí a n'en Mo-

ré, tan amics que sou! 

La jove mare va fer un leate d'e_tranyesa, 
-A n'en MorH Qulnea coaes de pensar I No 

veua que amb el tempa, em pot convenir fer-li 
creure que la criatura éa aeval 

.+. 
LA NOVA RICA 

L
A aenyora d'un naviler, enriquit per la lue
rra, moatrava l'altre dia a le. levea amiltata 
da per un marquh, correl_Blionaci del aeu 

una s~rie de bibelota amb què havía a¡ .. ut obsequia
marit. que durant la ¡uerra li havia ajudat a fer 
una pila de ne¡ocia. 

-No IÓn lena bonic, sabenl - deia la reapec
table tenyora -; perl) com que diu que tenen m¡_ 
ritarUatic ... 

Kim H~t 

•• • 
UN HOME LLEST 

M OL TES tardes va a pendre cafè a un deia 
clrcols mia ariatocràtica de Barcelona, cert 
individu riquí.aim, però més ruc que Cet 

fer a mida. 
Ambiciós i home lenae conci~ncia, es dedica a 

fer ela més extranya ne¡ocia. 
-Sap? - va dir fa poca diel a un cone,ut aeu-, 

Acabo de vendre un automòbil a n'en Recart ... Pa_ 
¡ament d'aquí tres melos ... 

-A n'en Recar\? Si que estA ben freacl No co
brarà ni un dntim I 

El milionari va lomriure. 
-Ai:w¡1) ja he .. bia! - responlu6 _. Però, per 

aixl) li he fet parar doble del qu~ vall 
V.n Tresc. 

••• 
LA DECADENCIA 

L A aenyora Ro.... ex-cort1 .. na de "postln", 
rebia aqueUa tarda variea viaitea, totes elle. 
femenines. 

-Em vail fent veUa, noiel - repetia amb accent 
de melancolia -. Ja el van acabar per mi, aqueUa 
temps de ¡ll)rial 
-I ara, dona I No I¡¡uis ai:d. Tu et conleeves 

molt bé ... 
-No ho creieu. L'altra tarda me'n vail conv~n

cer. Me'n vai¡ anar fins a la Rabau.a.da i em vai¡
endintzar dintre el boac ... De prompte, va apar~ixer 
davant meu un _icot alt, jove, robust .. tot eapa
Uiíat ... 

-1 qu~ et va fed - interro,aren totea les ami
¡ue •. 

La aenyora Rosa va caUar un moment i exclamA, 
per fi, amb tó de profonda trilte.sa: 

-Em va demanar caritat! 
QujclI 

<A,oh fruldat ' ... '1 MMn ,. ....~ • . , 

EL DARRER TRUC DEL SABLISTA 



-Ja h .. vi.t quina moda més bèatia ve, aquest 
any? Encara portarem faldillesl 

ESTA VA PER DEMOSTRAR 

A
QUELL mati de diumenge, no tenia res 

que fer. i com que la temperatura cC'nvj
dava nI pa.seig. me' n vaig anar xano 

xano cap al Poblet, on un matrimoni amic meu 
s'hi ha fet una torreta, 

De joves havien treballat d'allò m~. i estalviat 
tot el que podien. EUa venia a plassa i ell tenia 
una botiga de barber. Quan ell va complir cin
quanta anyl, va dir que prou d'aquell color, va 
traspauar Ja botiga. la dona es va vendre la taula 
de carn i cap a tallar el cup6 i viure tranquiletl 
el temps que els hi restava de vida. 

El marit em va rebrer molt amablement. La 
.eva dona no hi era. Havia anat a missa, perquè. 
de. de que no treballava, li donava pel culte (Ii
notipi.ta, no e. descuidi cap lletra, li li plau). 
Em va ensenyar la torre, el jardí i tres enorme • 
gOllos que tenien per di.treure' .. perquè el matri
moni de rderèncill. no ha tingut lucce.i6. 

Satisfet d'haver pogut e.trenyer la mà del meu 
amic, me'n vaia: anar cap a cala fi la recerca del 
arroç dominical. i desprél vaia guillar cap a pen
dre cafè. 

AI bar on em lerveixen el lIegítim xicoria amb 
que em vaig enverinant un xic cada dia, hi havia 
en Foni, molt amic de l'ex-barber. Li vaig contar 
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que l'havia anat a veure, que e.tava tan bé, que 
tenia tan bon color .. . 

-Però, noil - vaig acabar dient -. Tenen 
trel golSO' per falta d'unl I enonnes, amb unes 
denta que fa por penlar el què té d'ésser una ma
cegada d'aquellea bestial ea ... 
-I perquè en tenen tantllòl - interrogà 

Fon .. 
-Per distracció, Com que no tenen fill .... 
-Ah I Així .. explica ... 
Va callar un moment, va encendre el puro que 

acabava de demanar al cambrer, i afegí: 
-Ara. que el mateix por ésser que tinguin goa

.ol perquè no tenen fill., com que no tinguin fill. 
perquè tenen ao .. o •... 

R. Atolí 

Epíleg d'un poèma que el acnyor Siltaca va 
poder escriure, anoes a la eficàcia de l'EROTYL 

.,. ............................ _ ... ... 
I E t I é. el producte ma~R I = ro '" • per a combatre dl-
• :J ",_.tI.JMPOTENO I = CIA I la NEURA6TENIA, per,crbnlcp¡eJ I rebela = que .Istlln a tot altre tractament. 

i \lenda o fengros i de/all: All de Soni Pere, 
• 60, {arm¡}clo del Doc/or"-,. DVTREM, BarcelOlla 

': ................................... . 



14 - l.A TUl a, 

DI~~:!?.~~~ nt~n~~à ~:c ~e~;~~:~ 
l'estrena d'un vodevil titolat: "Per 
un milió, ja ¡e'n pot ésser," 

Per lo lurleatiu del titol, tenim 
cntb que hi penlcn anar la major 
part de Ica ncncl barcelonines que 
tenen la mlncia ampla i duen lea 
calcel obertes. 

pe~nm~~~~6 i:rç~' :wf~~~iït 
é, com una lavativa 
que fa a tothom obrir l'uU. 

A ~~~Cc~~i.~~~: .. ~~o d~~P;:~~:n~~ 
ri de "Ye ... Vcs", 

SI tornb el Iran Fernando 
,8ayés, diria ci pobret 

-Mireu com el meu cltcmplc 
va fent 'Utnyu al,6n quartet. 

DI~::!~~~=:.l:"n;.ca:~r ~~~.';~ 
luanyant el Badalona, que cnl re· 
prenotarà en el tornei, nacional. 

Amb lo que ell badalonina 
t.Un d'.Ub més contentl, 
pui, creuen que ci .eu equip 
~onqu¡.tarl molt. llorctJ. 

000 

A dn "Edén" Ic,ucb:en fent 

,.d:~~i~:~~riiu·~~~~."!brc~:; 
"an acradant i portant lent a la 
platea. 

Pel foier hem vist a la Pre~io.iHa 
que no desmereix del seu nom de 
¡Uerra, a la Lotita Blanco, a qui 
Í&riem idem amb molt de ¡ust, en
c.ara que en. sembla que ho tenim 
molt ne¡re, i finalment a la Pepela 
Lll~er, estrella de la terra del. 
~'palmito.", que ens airada mh que 
la paella que serveixen al seu pais 

natal, i a una colla mh de s.icotea 
d'aUb mh caie •. 

S6n bufones i eixerides 
i no tenen preten.ions 
perquè els temps estàn diHcils 
i hi han molt. poc. patacons. 

000 

LA Manolita Collado, aqueUa ro .... 
tan bonica i tan ben feta, ha de

butat al "Concert Apolo". Canta 
quasi millor que en Vendrell _ jo, 
entre els do., triaria a n'ella, .ense 
dubtar un moment - i quan riu, ho 
fa d'una manera que et faria esquit_ 
lI:ar tot. el. que porte., 

Xicotea com la Collado 
no es troben a cada in.tant 
i .i es troben van molt altes 
aquest terme perdonant, 

o O O 

A ~Oi~'P~:~ey:~ :i~ d:b;!~~t:~ 
Aquest nom de ,uerra m'aIrada 
d'aUb mh, i un dia que em valui 
li haur' de dedicar un sonet a n'a
que.ta noia. 

I .i la "Nanitus" vol 
per anar_Ie entretenint 
li enviar~ un altre nano 
molt enjo' .... t que tinc, 

L A¡:,~;,~ ~:P::: ~~ ;':rOI~~:q:e~; 
.. la el locat mb popular del Paral
le!. Hi ha reunit un "elell~O" de 
lI:icotes d'aUb mh caies, entre les 
que recordem a la Lucr~cia Torral
ba, la Lolita Peir6, la Conll:ita 
Franeo, la Trini Serrano i una co
lla mb, 

I b que l'Arnau b lat vell 
i en aixb up de què va 
perqu~ ti ull i "diqueleD" 
i a tothom vol contentar, 

L'a/art. pobrll' 

PATI BLA" 
Tot home de bon paladar, 

. ha de concórrer al, 

PATI BLAU 

on hi trobarà el. millon 

tafi-flalblll-Mrlm-lmullr11 

BAR RAPIDO 
Ronda Sant Antoni, 34 

Cafè i licors de marca 

las ~nce Puertas 
Eb mi1Jou moblu ; a mia bon 
preu, e. venen. ll.r,. pIU$o. 

RONDA SANT PA U.S9 

1111111111111111111111111111111111111111111 

Angines - Afoni. 

Ronqueu 

Venda: 

SEGA LA i FARMACIES 

'1111111111111111111111111111111111111111111 ........................................................................... 
: DEMANEU EN TOTS ELS KIOSKS l LLIBRERIES : 

: Aventuras Galantes de Pigault-Lebrun : . . 
: ODRA aOMPLETA MAGNIFIOAMENT PRESENTADA Preu: 4< pe.aete. : 
~ ......................................................................... . 



MAlSON MEUBLE I Mont d'Or Meublée 
(VERDURA) (VERDURA) 

Carrer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona, 6 
A.ce ..... r I .1 ~ •• I.t oid T •• I ... Or~. Bare" •• " 

Ttl>f, , !U:l1 A T·lè!nn 4"'1-.-\ 

Gran confort - Saletes de bany - Telèfon privat 

Calefacció central - Cran comoditat 

-llA MASCOTA-
(iJ¡aded/(ddd 501, d I. v.ooi 

'. de ",me¡ hiqietliqtler ri' liJ5 nU, 
1lor5111il1TJU'5 .c5fflJ< riviJ/; 
_ruus , US CONVENCfRfU 

I~ MATA-CABRES 50 C"QPS.I 

lSAN RAMÒN, l-BARCEI.OIiA 

COMPREU CADA DIMECRES PANYERIES SALMERON 
LA NOVELA FRIVOLA Estalviareu un 70 per 100 

Magnífiques ilu.tracions fotogràfiques CARRER SALMERON, 13 

SARNA (RONYA) 
et cura en deu minut. amb 

~RT{\ CARAIl.ERO 

Comte de l'Aaalt, 86 i 
centret d'espec:ífiCl 

BARCELONA 

CABRES .~'e:n';:-":' 
gin ~verade. oom ai veie&
sin el llop, compreu la 
LOTION LADIL 

que la trobareu per 
DOS PESSETES. al 

CIrIII'II'U.'!, •. I.
"

• 

PURGACIONES 
"retritl., Iod .. ci ....... n"j • • d. 
I ... nu "" .. Ito ",rf ... rI •• , ad d.1 
..... " ... com. d.l. millor, .. c .. n .. 
pro .. t. r " lell coa I •• ., ••• dol .. 

GRAJEAS AUSTI 
'"")'01 .... ult.do. " aol ... o I •• 

.... 1 ....... t .... 

em IIUli, 111'11 IU rl'tu, 'Harnl ... 

LAURA BRUNET 

EL T ALI'\MAN 
DEL AMOR 

L'bit mh ,ran de la litera
tu p.lant. 

TITOU DEU QUADERNS 
1. P.r. "'u." .m ... '-o .. Io<: ... a. 
a. P I.,-er, C .. lld.d. 
S. A.t. d. ,-"nq .. I.ler .'pld ...... t .. 
ot. La No,-hc Sa .... d •• 
a. F,I/dd.d u .. ,..,..t. 
IS. 50114.4 ... 
7. Mh .U' d,I 1"'0 •. 

Cada Quadern h un tema 
complet, independent deli al-
trel. 

30 cèntims 
COmp •• u ......... El •• lt .... l- .01 

llPOO";\'\"'u d •• p,"" • obll .. I.·lo • . 

Dijous es posarA a la yenda el dotzé 

niunero de 

flventurHS ~HIHm~S ~e ]HCO~O ~HSHnOVH 
Tres mas 

(ada QUlldun maslnUltmnt:n' 1I'lus'ra': 30 ttn.lms 

Imp., Redac. i Adm. Rambla de lel Floti, 30 



_AqueU &enyor del palco t'envia aquest ninot. 
-Mira: diga-li que de ninots, ja n'estic tipa. 
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