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LA TUIES 

'"CONGRUENCIA 

Quan algú els hi digui que les nits les han fet per descansar, no ho creguin pas. Jo , com més 
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I S A L E H O Y I 

juicio del año 
Hemos ido a ver a una 

pitonisa — eso de las pi
tonisas no es ninguna co
sa fea. ¿eh? — que nos 
ha dicho, palmo más. pal
mo menos, lo siguiente: 

El año 1926 será, salvo 
honrosas excepciones, por 
el estilo del pasado, con 
la diferencia de que los 
fondos de "La Vanguar
dia" serán un chico peo
res que antes. "Atnicha-
tis" estrenará seis revis
tas y Segarra pasará por 
ser el autor catalán de 
más empenta. Seguirán 
haciéndose películas del 
gran mastodonte Douglas 
Fairbanks y la Lucy Do-
raine continuará tan pa
vera. El "Gordito" descu
brirá seis estrellas varie-
tinescas y el Paralelo 
continuará tan ensopido 
como ahora. Las decora
ciones de Romea harán 
tanto fástigo como siem
pre. Folch y Torres estre
nará ocho obras para la 
quitxalla y publicará 
veinte novelas. La Meller 
seguirá siendo genial y 
vendrá la Carmen Flores 
y la Conesa. Conesa y con 
la otra, será cuestión de 
apartar las criaturas. 

Las subsistencias via
jarán en aeroplano y en 
las casas de sombreros 
subirán la tarifa. Muñoz 
Seca hará doce mil chis
tes malos más. Las calles 
de Barcelona, si hace o 
no hace, pudirán todo el 
día. Cullaré volverá a es
cribir artículos. El taba
co se encarecerá, pero en 
justa compensación, las 
cerillas no se encenderán 
que siempre es una ven
taja. Muchas mujeres en
gañarán a sus maridos. En 
casa "Verdura" tendrán 
de aquello más trabajo. 
y en "La Mundial" ven-

que estamos 
derán muchas gomitas. 

Seguirán sin acabar la 
Reforma, la casa de Co
rreos y la Sagrada Fami-
li&. A Zamora le harán 
una estatua ecuestre. Sa-
mitier se retirará y pon
drá una tienda de butifa
rras. Plegará el ramo el 
"Europa" y llorarán las 
niñas gracienses. En el 
Ateneo, José M. Junoy 
dará varias conferencias, 
"Xenius" escribirá cada 
vez más enrevesado y So-
cías Al da pe hará versos. 

Como ven ustedes, to
do se presenta bien, y hay 
que saludar el Año Nue
vo con alborozo. | Arriba, 
cartones I 

LA CUESTIÓN ES HA
BLAR BIEN 
La Liga del Buen Mote 

ha llamado la atención de 
las autoridades competen
tes sobre el hecho, que se 
viene repitiendo con har
ta frecuencia, de que los 
grabadores tengan rótu
los que dicen r "Foto gra
vats" y en los campos de 
balompié pongan unos 
carteles con la inscrip
ción: "Foot Ball". Espe
ramos que será atendida 
la justa queja. 

ANUNCIOS DE 
TODAS MENAS 

Compraré caballo en 
buen uso. No admito in
termediarios. Escribir a: 
calle del Saco, 3 « . 

Chimenea inofensiva 
(hace años que no tira), 
se liquida, por ruptura de 
enlace. 

Se cede en buenas con
diciones un tomo de poe
sías de Socías Aldape. Ri
sa garantizada. 

E S P E C 

G R A N T E A T R E   

E S P A N Y O L 
COMPANYIA 

SANTPERE - IJERCES 

Continu l'exltàs de l'Ami-

"LA DONA DE LA VIDA" 

SM'?.^MiJ[3!Mf5i'i5lD,M-",í'lrr:;i,^!"!! 

TEATRE COMIC 
Cada día ,-i .-,.,,,,li.;, ; . s¡ , 

YES-YES 
^Ma í̂EfaíaHSjcMHEHafaiH 
F O L I E S B E R G E R E 

M O U L 1 N R O U G E 

POPULAR MUSIC - HALL 
Amito, 103 - Tal. 2*S8 A 

Marqué! del Duero, S2 
TODOS LOS DÍAS 

Noche: A IB I 1 y media 

Tot un pronrama 
ONDESITA ZOÉ 

BELLA DORITA 
Jn grsció. vodevil totea lea 

A C L E S 

E D É N 
A.alto, 12 • 

'ieentlta Jotra, c a n c o n t !tLta 
Lollta Blanco, bailarina 

LA PRECIOSILLA 
:x,t del disbarat còn.ic, lirio, 
allahle i eípiritista. etc., etc. 
-A BAJADA DEL ESPÍRITU 

asEMaaiaiEMEiHasHia'aiaisr 

MONTE CARLO 

CADA DIJOUS 
BALLS DE MASCARES 

LES MILLORS ARTISTES 
DE CONCERT 

TRINI SERRANO 
LOLITA CONZALBO 

MARTA DE GUZMAN 

ïiiín flinetts 
Crana bal!, da dlafreuea 
AURIGEMMA-CAftADÓ 

B A L L R O S A 
5ijou. Craat tarda, 

BaS Infantil 
Nii, PARE at TRAVESTÍ 

Bohèmia 
Modernista 
CARNESTOLTES DE I9JÍ 
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— TEMPS^P 
La gent moderna 

J J N xafarder liceuesc ens conta la següent anèc
dota, la responsabilitat de la qual li endos-

-aem en l a seva totalitat. 
En un entreacte, es troben dos coneguts que 

*» temps que no s'han vist. 
—Hola, Joan I Què tal? 

B é , ¡ tu? 
Kegular... Aquesta crisi me'n fa veure de 

l t o t s colors... 
Què hi farem! Mentre no vingui una altra 

Suerra... 
No ho veig gens fàcil. I, parlant de tot. On 

V a L ! M b , a q u e I l a < l u e » d a t a n l l e t Í a ? 

No éa ¡a meva querida- Es la meva dona! 
—-Aní Ja m'estranyava, que tinguessis tan mal 

d'atendre la mar de clientela, va voler divertir-
se una mica i, deixant els malalts en mans del 
seu ajudant, se'n va anar cap a Núria a fer uns 
quants dies d'esports de neu. 

Allí va passar unes jornades delicioses, des
prés de les quals retornà, la mar de satisfet, a 

L'altra tarda el vàrem trobar, a quarts de sis 
de la tarda, passejant-se per la Rambla, amb l'ai
re d'un home que està avorrit. 

—Hola, doctor! — li vàrem dir — . Com ha 

—L'excursió? L'excursió ha anat 
ens va contestar d'allò més empipat 
m'hagués trencat la nou del coll aba 

—Per què? 
—Perquè el meu ajudant és un • 

mal! Li deixo dotze malalts que feia 
re'ls, i quan torno, em trobo que i 
brètol els ha curat a tots! 

El mal ajudant 

Ï L d ° C t « L-P.«. que aquest hivern s'ha gua-
n y a t b a 8 t a " t bé la videta perquè ha hagut 

nolt bé 

ïtable ani-
lig de veu-
grandíssim 

El darrer "timito" 

V LS posem en guàrdia perquè no hi caiguin. Ja 
deuen saber que a l'Olympia fan una pel·lí

cula titolada "Quo Vadis" on surten lleons, 
cortisanes, cristians, centurions i tota la mandan
ga romana. 

Dilluns estava a l'esmentada sala d'espectacles 
el concessionari del "film", senyor D. M.g..l. Un 
bromista d I -itogràfic se li acosta i li diu. la 

—"¡Bueno! Y usted sabe lo que quiere decir 
"Quo Vadis"? 
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—"¡Hombre! — replicà l'altre —- ¡Natural
mente! (Dónde vas? 

I el bromista, amb música de "La Verbena de 
la Paloma" va contestar-li: 

"...con mantón de Manila..." 

Sort que D. M.g..l és bon jan, o sinó en pas
sa una de crespa. Ja esteu doncs previnguis, es
timats llegidors. 

A l'exposició 

p N una exposició de dibuixos que s'ha obert 
aquests dies, hi ha un "crayón" que repre

senta un simi, enfilant-se a un arbre, amb un plà
tan a la mà. 

L'obra no té gaire importància i no atreu gai
re l'interès dels visitants. Però l'altre matí, un 
marit i muller, ja vellots, entraren a l'exposició i 
es quedaren mirant el dibuix. 

—Què deu ésser aquesta bèstia? — interrogà el 
marit — . Mascle o femella? 

—Femella! — va contestar la senyora a l'ins
tant. 

El marit rumià una estona, tornà a contem
plar el "crayón" i tornà a preguntar: 

—En què ho has conegut? 
La dona somrigué i, sense falsa vergonya, di

gué tot seguit: 
—En que du un plàtan a la mà... 

L'hortolà de Sant Boi 

DE LA VELLA BARCELONA 

N O sé si vostès es recorden dels vells carrers 
de Barcelona, cantats per en Viurà, que se'n 
varen anar a càn Pistraus amb això de la Re

forma interior. Si no, els hi vaig a contar una 
«nècdota que crec que els hi farà gràcia. 

Molt a prop de la plaça de l'Àngel existia, en 

—Noi, els negocis estan molt malament! 
—No me'n parlis, xava; un que en tinc entre 

mans se m'ha declarat en "quiebra". 

els temps de què jo parlo, el carrer de Bondeu, 
que anava de la Tapineria al-de Graciamat, Aquell» 
barris, modestos i bastant bruts, comptaven lla
vors res menys que amb dos bombers amb faldi
lles. L'un, a l'esmentat carrer de Bondeu; l'altre, 
al carrer de Vidal, travesia paral-lela al primer. 
Això, sense comptar a cà la senyora Tereseta, del 
carrer de Tarascó, refugi clàssic d'estudiants i cor
redors amb pocs quartos, que estava un xic mé» 
lluny. 

Vivia al carrer de la Tapineria un senyor molt 
morigerat a qui escandajitzava l'espectacle d'aque
lles donotes passejant-se pel carrer. Amb l'establi
ment de la senyora Tereseta, com que era un xic 
més lluny, hi transigia, però els quarterets del car
rer de Bondeu i del carrer de Vidal, els tenia atra-
vessats. 

Vingué un dia en què l'home tragué mil duret» 
a la rifa de Nadal, i, volent fer una bona acciá 
que li valdria tal vegada arribar a ésser alcaid* 
de barri o bé que li fessin un homenatge popular 
a 1' "Olimpo", del carrer de Mercaders, se'n v» 
anar a trobar la senyora que regentava l'establí' 
ment del carrer d'en Vidal i lï oferí vint duret» 
si aixecava el vol i se n'anava on xic més lluny * 
explotar la seva indústria... 

En aquella època venturosa «Is pisos eren abun' 



•dants i barats i no calia demanar permís a l'Ajun
tament... Tot va anar com una seda. 

L endemà feia la mateixa proposició a la re
genta del local del carrer de Bondeu i aquesta 
va acceptar igualment... 

El dilluns següent, l'home, amb una satisfacció 
extraordinària, va veure com treien els mobles de 
les dues cases. Al vespre, content i satisfet, va 
agafar la seva dona i la seva filla i se les va en
dur a pendre un gelat a "La Lluna", de la plaça 
de )'Ángel... 

Calculin el disgust del bon senyor en veure que 
pel carrer de Bondeu seguia l'espectacle de les 
venedores d'amor i que al carrer de Vidal passa
va tres quartos del mateix. 

Era que les dues mestresses havien permutat 
Uurs respectius pisos... 

K. Làssic 

jJN QUE NO HO ENTENIA 

L 'Antonet, acreditat "juerguista" i client as
sidu de tots els llocs barrilaires i noctàm
buls de la nostra Barcelona, havia guanyat 

cinquanta naps en la venda d'un automòbil i, 
com que quan feia bones, ho celebrava de segui
da, va agafar dues moces del "Lyon d'Or" i se 
le» va endur a sopar al "Sport", en un d'aquells 
reservats que van tant a l'hora. 

Vostès diran que amb una sola n'hauria tingut 
prou. però és que no coneixen bé el nostre he
roi- L'Antonet era dels que mai en tenen prou. 
Si hagués pogut fumar-se dos cigars al mateix 
temps, ho hauria fet molt a gust. Si després de 
f par, el seu estómac hagués tingut prou resis-
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tència per admetre tres plats més, hauria tornat 
a començar. Era, en tota l'extensió de la paraula, 
un insaciable. 

L'Antonet i les seves dues companyes sopa
ren com sis i begueren com un a dotzena. La vet
llada va transcorre en mig de la més gran ale
gria. Arribà l'hora de pagar i l'Antonet donà un 
duro de propina al cambrer. Després, mirant-se 
la nota, li va preguntar: 

—Escolteu: i per què en diuen generós, d'a
quest vi que ens heu servit? 

—Vostè si que en té de bones, senyoret! — 
respongué el cambrer —. Perquè es ranci I 

L'Antonet, en sentir allò, es va agafar el cap 
com si tingués un dubte. 

—Mireu quines coses més estranys—va dir—. 
Al meu pare, que no és gens generós, li diuen 
ranci, i del vi ranci en diuen generós! 

K. Britet 
UN CAS ESTRANY 

A en Peret van avisar-lo que la seva dona 
l'enredava amb un cosí. 

Voleu dir? — va preguntar l'home, que 
era incrèdul, en aquesta matèria, com tots els ma
rits. 

—No pot ésser! — insistí en Peret. 
—Si, si.-. En Lluís s'entén amb la teva dona. 
—No pot ésser, home, no pot ésser! 
—Per què? 
—Perquè jo estic casat amb ella fa vint anys 

i mai ens hem pogut entendre... A veure si es 
podran entendre ells dos, que es coneixen de fa 
mig any! 

Tit Helia 

EL NEN ESPAVILAT 

L 'Arturet és una xamosa criatu
ra que encara no ha fet els sis 
anys, però és més espavilat 

que u „ , fur„. 
Fa pocs dies va fer una malifeta 

i el seu pare el va agafar i el va 
renyar d'allò més. 

—Mira — li va dir — això no 
has de tornar a fer-ho mai més, saps? 
Ja et deus recordar el que deia l'al-
tre dia aquell senyor capellà que va 
venir. "Mai no facis cap malifeta, 
que sempre hi ha qui et veu i qui 
no se li escapa res... 

L'Arturet reflexionà un moment i 
respongué: 

—Ah, sil Ja sé qui vol dir el se
nyor capellàl La portera! 

F. Orrolla 
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aquest tall rodó tan maco. 
<em quedarà, doncs? M'ha —I a mi què <em quedará, doncs? M'hauré 

de conformar amb el que li quedi al carnícer! 

LA VÍDUA INCONSOLABLE 

EL desconsol de la senyora Cán
dida, quan va quedar-se ví
dua, era extraordinari. La 

gent es pensava que quan passarien. 
uns quants mesos ja no es recorda
ria del difunt i es tornaria a casar, 
però, ca! Ella seguia fidel a la me
mòria de l'espòs com si en lloc d és
ser una dona de carn i ossos, fos un 
gos de Terranova. 

I no és que li manquessin preten
dents, perquè com que la dona es
tava bé de quartos, hi havia dos <> 
tres antics amics del marit que sem
pre li anaven a darrera. El que em
prenia la conquista amb més fe, era. 
el senyor Rosés, un bon ciutadà pa
cífic, tranquil i gros com una bota. 

—Cregui, senyora Càndida — K 
deia a cada dos per tres — que « 
vostè es casa amb ml, la meva pas
sió omplirà el buid que li va deixar 
el difunt. 

—Cregui que no pot ésser! — re
petia la vídua, inconsolable. 

—Però, per" què) 
—Perquè el meu difunt marit la 

tenia molt grossa! 

B. Orrango 

L penya 

UNA CARRERA CURTA 

4 ¿ ENT1T a la "Buena Sombra' 
L j de "corridos": 

—I tu, de què vius, ara? 
.—Momentàniament, del que em dóna el pare. 

Ja saps que aquell negoci de puntes de París que 
tenia em va anar malament, i que allò que vaig 
provar de fer de corredor de barres de gel, no 
és negoci a propòsit per l'hivern. 

• —1 quins projectes tens? 
—Voldria estudiar una carrera curta: duanes, 

correus, presons... Veuràs, són dos durets segurs 
cada dia i no t 'has d'amoinar gaire... 

Una papallona que s'està empassant una gro
sella, en sentir aquelles paraules creu oportú in
tervenir. 

—Només dos duros? Jo e: 
cinc cada dia ¡ segueixo una 
curta que aquestes que tu dius! 

—La d'Escudellers a Fernando. 

guanyo almenys 
olt més 

L'ESCOT 

DESPRÈS d'una joventut bastant accidenta
da, la senyora Emília va plegar el negoci 
que tenia establert a una torreta del carrer 

de Muntaner, negoci que era de molt moviment 
i donava moltes peles, i se'n va anar a un 
del centre de Barcelona. 

Va canviar la seva "toilette" extremada per 
vestits foscos, severs, i d'una certa modèstia. E» 
veritat que ja començava a ésser vella i la can» 
se li arrugava com a nosaltres, els homes, se n 
arruga certa cosa quan l'espinada no va a l'hora-

Una tarda, anant per la Rambla, la senyor» 
Emilia va trobar una de les seves antigues ne
bodes. 

•—-On va, senyora Emília? 
—Si, mira, a pasejar una estona.,. 
—Quasi no la coneixia... Va fosca, i sense e 

cot... Per què se l'ha tret? 
—Ai, noia — respongué la senyora Emilia-",, 

A la meva edat s'ha de tirar un vel damunt a6* 
passat... K. Briola 
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EL CORNUT VOLUNTARI 

França: segle XVIIl 
(7/*! havia a Nimes un apothecari a qui tot-

t_y/ born mirava amb mals ulls, perquè males 
:llengües deien que darrera el taulell i 

Q'ns de la rebotiga s'hi desfíoraven més virtuts 
que a l'Hostal del Call d'Or, on les mosses gua
nyaven doble soldada: la de dia servint minestra 
1 h de nit, pels.recons del porxo i de la pallissa, 
amb ¡es faldilles fins a cintura i aguantant les 
esbranzides de marxants i traginers. 

Però, veu's açí. que a misser Paneras, que 
aquest era el nom de ¡'apothecari, li sortí de cop-
'-volta un competidor: en Janet, el seu jove 
practicant, que no n'hi deixava tocar una. Quan 
misser Paneras arribava, en Janet ja es cordava 
'a casaca, i el pobre apothecari veia sortir de la 
Tebotiga una minyoneta amb la cara tota encesa 
i amb un caminar tot estrany, com si encara por
tés la cua entre les cames. 

—Janet! Janet! — li deia l'unguentaire —. 
Això no pot anar! Cal deixar-me'n alguna! 

—Vos hi amoïneu, misser Paneras, ha estat un 
cop de sangs. Demà anirà per vos, la gallina. 

Però en Janet tenia tan ferms els esperons, 
que sols de tard en tard deixava que ¡'apothecari 
s esplaies, i encara, quan el! havia deixat ben llo-
ca ¡a gallineta. 

Quan donya Rosaura, la tardoral i ben cuida
da esposa de misser Paneras, prengué a son ser-
vei a la Rosalia, ¡'apothecari perdé el món de 
yst3, perquè prou feina tenia en extasiar-se en 
pJ°Ptemplació d'aquell bé de Déu d'anques de 

P'ssos i de pitreram que la mossa lluia com 
0s una festa major perpètua de la luxúria. 
n dia en què, practicant i apothecari, es sor-

ba^"eTen resseSuint &mb ia mirada el dalta-
'* d'ondulacions de la Rosalia, mentre aquesta 

feçava ¡a botiga, misser Paneras cregué de! 
-JAJ^3' a caP'lto¡ a! seu deixeble. 

triï} Ia ~~ li d'Sué- mostrant-li per la fines-
Ro f r taa}eü les exuberàncies carnals de la 
dos *"""•' ^1uest hort, el podem sembrar tots 

• pero jo vui clavar-hi el primer cop d'aixada. 
-J7*/?"** se'} Quedà mirant com un ensa. 
•—Mhas entès? 

varlfJ'' C / Prat!t*cant, com si li arranquessin les 
Piules amb un tirabuxó, pogué contestar: 
cras. aquesta va per vos, misser Pan-

SOro'Íofa rSl'ladaendÍnS' PGI "° escIatar en una 

En quedar sols en Janet i la Rosalia, contem
plaren com, carrer enllà, es perdia ¡'encorvada 
silueta de misser Paneras. 

—Sigue-m'hi? — féu ell, picant-li Fullet. 
Ella, sense dir un mot, es regolfa darrera el 

taulell, obrí les cames i esperà l'atac rabiós d'en 
Janet. Aquest, tot fent feina, li contà la conversa 
amb ¡'apothecari, i ¡i aconsellà de contar-ho tot 
a la mestressa. 

Com de fet: la Rosalia explicà fil per randa 
els ¡úbrics intents de misser Paneras. 

Donya Rosaura, que era molt freda i mai es 
deixava portar pels nervis, escoltà impassible a 
la serventa. 

—Bé — digué, quan aquella hagué acabat — 
si t'ho demana, li dius que si, i li dones cita per 
aquest vespre a la teva habitació. 

—Donya Rosaura! 
—Deixa'm fer, estornell, deixa'm fer! 

La primera paraula de misser Paneras, va és
ser posar a la destra de Rosalia una onça d'or. 
La segona, abraçar-la ben fort. La tercera, fer-
li un petó en mig de les galtes. 

Ja no caigueren més explicacions. A les deu 
de la vetlla aniria a fer-li un xic de companyia 
al seu quarto. 

Tot va anar com una seda! 
Misser Paneras sortí de l'habitació de Rosalia 

amb èls ulls molt enfonsats i fregant-se les mans 
de satisfacció. 

Janet l'esperava impacient. 
- / • ? , 
—Ja!!! Ara... fes el què vulguis. 
El practicant pujà els graons de quatre en 

quatre, i en un tres i no res es revolcava com un 
boig en el llit de la Rosalia, entre gemecs i sos
pirs 

L'endemà donya Rosaura, entre petó i petó, 
retreia al seu marit: 

—Ahir et portares millor que avui. Paneras! 
—Ahir? — féu misser Paneras, obrint un ulls 
—Si... si... ahir... dolent... sobre tot, la sego-

com unes taronges 
na vegada... No era la Rosalia, no, la que estava 
en el seu llit. Era jo, jo, que vàreig gosar més 
que mai! 

Aquesta va ésser la darrera aventura de mis
ser Paneras. 

Ara, cada festa va a missa, i és un dels més 
sants varons de la vila de Nimes. 

LAURA BRUNET 



8 — LA T U I E S 

— T u : hi ha la teva mare! Què faig? 
—Treu cinc duros! 

BON CONSELL 

L
A Conxita i la Magdalena són companyes 
de treball i els diumenges van plegades a 
ballar a Vi r i s" . Són un xic alegres i no 

s'espanten quan senten parlar d'anar al Xalet 
o a cà'n Verdura en bona companyia, sobretot si 
hi ha la perspectiva d'unes sabates, d un bolso 
o d'un anell, encara que sigui modest 

La Conxita és més gran que la Magdalena i, 
per tant. més experimentada. Ella és la que acon
sella a la seva amiga perquè no la entabanin ni 
li facin perdre el temps en va. 

Diumenge passat, com que no hi va haver 
"combina" — "combina" vol dir fugida cap a 
Citerea — se'n van anar a un bar del carrer d 'A-
ribau a fer el vermut, com ducs perfectes "gar-
çonnes" i la Conxita va començar a donar con
sells a la Magdalena. 

—Creume, noia — li deia quan ja sortien — . 
Recorda't bé del que t'he dit. Als homes, quan 
n'hagis tret el suc, deixa'ls. Van Bolla 

T O T SON GUSTOS 

LA senyora Manela i la senyora 
Lluïsa sempre van plegades. 
Tenen aproximadament uns 

quaranta anys, però, encara estan 
per merèixer. Són plenes, opulentes, 
robustes i en els seus ulls hi brilla 
sempre la flama de la luxúria... 

Són solteres, tenen bona rendeta 
i es passen la vida per teatres, re
unions i cinemes. Cada tarda, van 
a berenar a la "Granja Royal". Al
gunes vegades, principalment els diu
menges, se'n van a sopar a Ea fon
da. Les seves converses, quasi sem
pre versen sobre el mateix: sobre 
la cuina. Que si la llagosta és millor 
a l'americana que amb salsa maio
nesa, que si és més bo el pollastre 
rostit que farcit, que si la perdiu re
sulta més bé amb cols que a la vi-

L'altra tarda les vaig veure en un 
vagó del Metropolità. £1 soroll del 
trajecte no em va deixar sentir bé 
tota la conversa. Però. en arribar al 
carrer d'Aragó i deturar-se el vehi
cle, la senyora Lluïsa deia a la se
nyora Manela: 

—Desenganyat, noia, que les mi
llors truites són les que es fan amb 
patates... K. Parró 

LA MANIA D'EN ROSEND 

EL món diuen que és un joc de... disbarats-
En això estem conformes, però tothom no 
pensa igual. Per exemple: en Rosend. Per 

en Rosend, el món no era més que un joc de 
caramboles. Estava boig pel billard i els primers 
quartos que va guanyar amb el seu negoci de su
cre candi els va dedicar a comprar una magnífi
ca taula, tres boles de marfil, un joc complet de 
tacos i dos magnífics llums, perquè no faltés cla
ror. Com que tenia un saló molt gran que de res 
no li servia, va fer instalar allí el bíllard i cada 
nit, així que havia sopat, cap a agafar la llarga 
o el sec s'ha dit, fins a la una o les dues de la 
matinada. 

El pare d'en Rosend se'n mostrava molt sa
tisfet, perquè d'aquella manera, el noi no sortia 
de casa ni es patejava els diners. Però, per molt 
aficionat que fos al billard, no podia pas oblidar 
del tot a les femelles, i, com que no en disposa-



—I ara, Ramon! No entri! Que no veu com estic! Al menys deixi'm treure el trajo de bany! 

va d'altra, a casa seva que 
teniu empaitant-la així' que 

Un ve«pre> q u e t o t h o m 

Rosend va a g a f a r ] a n o j a 

P°c el panyo del billard 
«e circumstàncies. 

—Però, 

de la raspa, ja me 
es quedaven sols. 
:ra ja a dormir, e 

es converteix t 

. « n y o r e t , P e r ,. d e D é u , Q | 

ÈSTT la.pobra noÍa' 
t - U n o l e s c o i t a v a ¡ s e g u i a f e n t 

llençol 

fa? 

—-Deixi'm anar! — va cridar per fi la noia—. 
Si segueix propassant-se, li dono quatre tantos. 

I en Rosend, recordant-se altre cop del noble 
joc al que consagrava totes les seves hores lliu
res, contestà: 

—Quatre tantos? Està molt bé! A acabar a 
quants? 

K Arrio! 



LA PECADORA 

DAVANT del confessionari, la 
Paule ta, una pagesa d'allò 
més caía, s'acusava d'l·iaver 

falta al seu marit. 
—La carn és flaca, pare... mur

murava — la carn és flaca... 
—El teu pecat és molt greu — 

respongué el confessor — però Déu 
Nostre Senyor, que és misericordiós 
et perdonarà si et penedeixes, com 
va fer amb Maria Magdalena... 

—Perdó, Déu meu, perdo... 
—I, digues — s'atreví llavors a 

preguntar el confessor — l'has co
mès moltes vegades, aquest pecat? 

—No li sabria dir... , 
—Com? Que no te'n recordes? 
Llavors, la Pauleta alçà els ulls 

al cel i respongué, amb una ingenuï
tat pasmosa. 

—Recordar-me'n, si, pare, però 
és que només sé comptar fins a 

—Porten la factura del joier. 
—Filla meva, hauré d'assenyalar dos die» de 

pagament al mes; estic que no puc dir fava! 

LA AMATENTA PLANXADORA 

À
L carrer de Rosselló — no volem dir si és 
cap a ¡a banda dreta o l'esquerra, perquè 
podrien haver-hi bufes — hi ha un taller de 

planxadora. Són només mare i filla, però tenen 
força clientela i es guanyen la vidota. 

A la noia l'empaiten tres o quatre xicots del 
veïnat, i jo crec que no sols l'empaiten, sinó que 
algun cop, l'aconsegueixen, perquè té el cap ple 
de pardalets i es deixa portar per l'últim que li 
enraona. 

L'altra nit, el mosso de la taverna del costat 
estava a dintre la botiga fent brometa amb la 
noia, aprofitant l'avinentesa de què no hi havia 
ningú més, quan, de sobte, es va presentar la 
mare. 

—Què fas ací, plaga? — va dir al xicot —. 
Destorbar a la noia i comprometre-la, de pas? 

—No, senyora — respongué el taverner —• 
He vingut a veure si la seva filla em volia esti
rar aquesta americana. 

—No em vinguis amb "cuentos" que sóc gata 
vella — féu la mare —. A què t'estirés l'ameri
cana? Em sembla que ja te l'ha estirada una pi
la de vegades! 

F. Orrolla 

EL CUINAR DE LA ROSETA 

L A Roseta és una raspa molt aixerida, que 
serveix a casa del senyor Conillera, del 
carrer de la Claveguera. Es neta, no es que

da gaires cèntims, treballa bastant i els diumen
ges al vespre, abans de les deu, ja és a casa. 
Com vostès veuen, si no és una raspa model, 
és de les més acceptables que corren en aquests 
temps calamitosos. 

Només té un defecte. Cuina el que li dona la 
seva real i santíssima gana. Per exemple, ella té 
una veritable debilitat per la carn amb naps. 
Doncs, bé, cada dos o tres dies, al senyor Coni
llera i a la seva respectable muller, donya Ro
saura, no els hi queda altre remei que empas
sar-se, tant si volen com no, el plat predilecte de 
la seva minyona. 

—Però, Roseta! — li va dir l'altre dia la se
nyora — . Que no s'acabarà mai aquesta mania 
de vostè, de fer carn amb naps a cada moment? 

—Es que, senyora — respongué la minyona 
baixant la vista — vostè ja deu saber que el nap 
és lo millor per donar gust al tall... 

B. Orrango 



ALVaLTANTx&Sfc 
.ELBRAIEBMI 

ALERTA, MINYONS! 

En aquesta Secció hi publicarem tots els CONTES 
qua ae'ns enviïn p opis d'ésser contara a les velles 

*« isea de quinze a nya per amunt que siguin dignes 
d es ser concguta pel barrilairea lec ors de LA TUIES. 

quo ta contes en premiarem un cada número amb 
espectable quanti tat de "deu pelea", cobrables en 

icio o per gir >ost;il ala q u e vis-
quin fora de Barceli na. Alerta, don », i apre ta r l'à pit! 

LA DOLENTA 

n tramvia de P ENTIT en n tramvia de la línia de cir-

r cumval-Iació 
—I és veritat que la teva dona t'enganya? 

—M'enganyava. Ara ja no. 

No. Em deia que tenia un querido i després 
va resultar que només ho deia per ganes de pre-

y # TRANQUIL 

r*- N una societat de ball dels voltants de Santa 
l Catarina, porta sempre la batuta en qüestió 

de "grimegia" un xicot que és corredor de 
vetes i fiis i llueix sempre sabates rosses i ermilla 

e íantasia. Ell no perd ocasió per fer tabola, al
guns cops de gust un xic dubtós. 

Amb motiu de les passades festes, el noi va 
a r r u t a r de v a l e n t . Ball a la tarda i ball a la 

' S e n s e n e rdre ni un fox, ni un shimmy, ni un 
one-step. 

El dia dels J>.' va em Keis, no sabem exactament com, es 
ra i a i r 0 " 3 1 C a p a u n a c a m b r » f°sca una ballado-
va . .'• n ° Sé e l q u e v a passar, el cert és que ella 
va Sortir r r , r r . . ,

 r ' ^ 

corrents, vermella com un pebrot i la > indignada. 

—Però, Encarnació, no sigui així 1 — deia e 
xicot corrent-li al darrera. 

—I ara! — respongué aquesta —. Que s'ha cre
gut vostè que l'haig de deixar que es diverteixi i 
la meva esquena? 

Malgrat les nostres gestions, no hem pogut es 
brinar el que l'atrevit corredor de vetes i fils vo 
Ha fer a l'esquena de la gentil Encarnadoneta. 

K. U. NHiet 

L ' I M P E R M E A B L E 

E N Coll, viatjant de llibrets de paper de fu
mar acabava de sortir de la fonda de Sant 
Domingo, de la nandulandesca ciutat de 

Manresa, quan es va posar a ploure amb uns 
ruixats que semblava que havessin overt tots els 
dipòsits del cel. Com que no era cosa d'anar pe! 
món d'aquella manera, ei xicot va girar cua i 
s'cntornà cap a la fonda a cercar l'impermeable. 

Una mala nova l'esperava. 
—Miri. senyor, li digué l'amo. Com que vostè 

no ha dit si tornaria, hem donat la seva habitació 
a una parella de casats de nou que acaben de 
baixar en auto de Montserrat. Si vol anar vostè 
ï trucar... 

No era gaire agradable pujar a una habitació 
on, com pot suposar-sc, es devia estar desenrot
llant una escena, no per molt vella menys interes
sant, però en Coll tenia d'anar per feina i més 
s'estimava aguantar el xàfeg dels nuvis que el 
de la pluja. 

Va pujar, doncs, cap a la seva cambra i anà 
per trucar, però la remor d'uns petons, d'uns ge
mecs i d'uns sospirs que s'hi sentien el deixà im-
mòvil. 

—De qui es aquesta carona? — sospirava el 
marit. 

—Del meu reiet — gemegava la esposa. 
- I aquestes cuixes? 

—Del meu estimat... 
—I aquesta maduixeta 
—'Del meu amor... 



—¡I aquest bosquet?... 
—Del meu serafí. 
—I... 
En Coll s'impacientà i, donant un cop a la por

ta, va cridar: 
—Escoltin: quan arribin a l'impermeable, ja 

avisaran, perquè, aquest és meul 
El viatjant es creia que la seva exclamació ha

via fet efecte, però es va ben enganyar, perquè 
la veu de trò del marit, indignat al sentir aquells 
mots, va cridar: 

—Faci el favor, desvergonyit, que els nuvis 
no en gasteni d'aquestes porqueries! 

F . Avall Harga 

L'ALEGRIA DEL VIATJANT 

E S sabut i demostrat que no hi ha en el món 
cosa més confiada que un marit. 

Si es volen convèncer de la veracitat de 
la meva afirmació, els hi recomano que facin una 
cosa: anar al carrer de València, número que ja 
els diré, i assabentar-se de la vida que porta la 
dona d'un viatjant que viu per aquells indrets. 

El marit és a Barcelona unes tres setmanes jus
tes a l'any. Vuit dies per Nadal, vuit per Sant 
Joan, i alguna que altra escapatòria de tan en tan, 
però que no dura més enllà de quaranta vuit ho-

Ara, per Nadal, el xicot, que des de l'octubre 
no havia vist més que en retrat a la seva dona, 
va anar a passar un dies a casa seva. La dona l'anà 
a esperar a l'estació i, així que l'hagué abraçat, li 
digué: 

—Et faig saber, reiet meu, que estàs en camí 
de tornar a ésser pare. 

I l'home, que com ja hem dit és de lo més con
fiat que s'estila, per aquests móns, va respondre, 
un xic sorprès, però molt content i sense maliciar: 

—Ves que és curiós! Cada cop que torno de 
viatge em trobo amb sorpreses d'aquestes! 

Van Bolla 

APREHENSIO JUSTIFICADA 

É
REM una colla que havíem anat a dinar a Can 
Martin. El menú, era com per honrar la bo
na fama de l'establiment, Després del peix, 

que era d'allò més fresc i ben arreglat, entra el 
cambrer amb una enorme plata de carn amb naps. 

—A mi — va dir en Conti, un dels nostres com
panys, així que va veure el nou plat — no me'n 
doni. 

—Que no li agraden els naps? — interrogà el 
cambrer. 

—Els hi tinc una aprehensió terrible, enorme, 
inexplicable... 

—Retireu la plata — va fer llavors un altre dels 
que estaven amb nosaltres —. Més m'estimo pa
gar-la que no pas que en Conti, que no pot su
portar els naps, cridi a en Josep davant de tota 
i ens amargui la festa. 

—Bé — exclamà un altre company — però, al
menys, que ens digui el motiu d'aquesta aprehen-

En Conti se'ns va quedar mirant, 
—Res: que un cop vaig anar a fora a menjar a 

una fonda, on hi havia una raspa d'allò més caia 
que jo conxivava i quan em va portar carn amb 
naps, me'n vaig trobar un tot ple de pèls d'allò 
més recargolats... 

Kit Xalla 

• + • 

LA NOIA POC COMPLAENTA 

E N un carrer dels barris extrems hi ha una 
societat recreativa mig aristocràtica, on c«-
da diumenge a la tarda es celebra ball amb 

arrambatge, xafardeig de mamàs i castellà marca 
"Gente bien", de l'immens i justament homenat
jat Tiago. 

Com que l'orquestra els hi costava cara, van 
tenir la idea de llogar un quintet format per se
nyoretes, els honoraris de les quals, eren més mo
destos. Això va ésser un avantatge per als mascles 
i un inconvenient per a les femelles, perquè, ha-
vent-n'hi cinc més a la sala, alguna havia, forçosa
ment, de sortir perdent. 

L'altra tarda, un xicot que vesteix bastant bé, 
balla millor i exerceix un important càrrec en una 
casa navilera de Barcelona, es va acostar a la vio-
loncel-lista i li va demanar que toqués no recor
dem quin "shimmy". 

—Ai! — respongué la noia —. Em sembla que 
no el podré complaure, perquè les meves compa
nyes no el saben de memòria i jo no tinc ací la 
partitura. 

En efecte, el xicot es va quedar sense el seu 
"shimmy" preferit i, a la sortida, se'n va anar a 
empaitar la noia. 

—Escolti, nena! — va dir a la violoncel·lista—. 
Ja ho sap, que estic molt enfadat amb vostè? 

Ella, que ja ni menys es recordava de la seva 
petició de la tarda, se'l va quedar mirant tota 
estr anyada. 

—I per què s'ha enfadat amb mi, jove? 
El xicot la contemplà amb aire disciplent, es 

posà els guants- i respongué, amb un to sec i agre: 
—Perquè no m'ha volgut tocar la meva peça pve-

K. Parro 

Coate wtmUt del isúi·ierc putiat: 
UNA CONQUISTA 



—Ningú en sabí 
na peça, Eloiseta. 

Bé, si, bé prou que ho he notat. 

L'INDIFERENT 

home tot d'u 

—Què ha contestat ? 
—Res. Jo 1Í he dit: ' 

casa amb aquell?" 1 ell 
Ja s'ho faran I" 

I U 
—Sí. ja ho , 
Lm°*> « faci u ^ r " * • q U C C m t e m ° q U C M 

li l,e df; ^ ? e ' c a I Jo l'he trobat aquesta tarda. 
' ' 8 n a °-u«lat tan fresc! 

LA TU1BS 

Ja saps que la Lluïsa es 
m'ha contestat: "Ah, si? 

Rosk Quitlla 

MANCA DE FRANQUESA 

A l'Enriqueta — una noia que no havia es
tat gaire de sort, perquè havia tingut qua
tre o cinc amics i tots estaven més pelats 

que una bola de billar — n'hi passava una de 
crespa. Necessitava cent duros i no sabia on anar-
los a cercar. Havia mirat si els hi deixava una 
dona que feia de prestamista, si els tenia una 
coneguda seva, si els hi avençava, a compte de 
la pensió, el seu amic, i, res! Estava desesperada. 

—Escolta! — li va dir una coneguda seva, ex-
companya de cá la Cinta —. Per què no els hi 
vas a demanar a aquell senyor tan ric, que em 
vas dir que era el que t'havia deshonrat? 

— J a hi he pensat, ja — va respondre l'En
riqueta — però no hi tinc prou franquesa, amb 
aquell senyor.. 

K. Parró 

QUAN em van dir que la Lluïsa havia deixat 
a en Ramon i s'havia promès amb un altre, 
el primer que vaig fer va ésser adquirir el 

Claro", per veure si donava compte d'algun 
crim passional. Amb en Ramon no s'hi jugava 
1 Jo sabia que era capaç de matar la seva ex-pro-
me>a davant del despreci de què acabava àr. fer-
l o objecte. 

"*ïò, contràriament a les meves temences, no 
v a Passar res d'aixÒ- L'endemà, en Ramon va ve-
n" a pendre cafè amb nosaltres i no va nomenar 
p e ' « * a la Lluïsa. 

' r e s mesos després, em van dir que la xicota 
e s casava amb el rival d'en Ramon. 
A Ara ve la grossa! — vaig pensar jo —. 

Cuesta nit, quan compris el diari, sang i fetge, 
•egurl 

Anava cap a casa. quan em vaig trobar amb en 
erran, un company de penya. 

— T é , ara que havia descobert l 'EROTYL, per 
acontentar la senyora! 

Erotylt 
és el producte magn • 

¡ per a combatre efi- • 
itlalMPOTEN- • 

• CÍA I la NEURASTENIA, per cròniques I rebels • 
• que siflan a tot altre tractament. • 

• Venda a fengròs i detall: Alt de Sant Pere, • 
» 50, farmàcia del Doctor ». DUT REM, Barcelona • 



P A T I B L A " 
Tot home de bon paladar, 

.ha de concórrer al. 

P A T I B L A U 

on hi trobarà els millori 

"atá-HiniiKs Mrlscs-Xarcuteria 

D IVENDRES a la nit, "La Ma
rieta de l'ull viu", que estrenava 

un vestit nou que li ha íet el mes
tre Morera, va obtenir la seva con
sagració definitiva al Teatre Tívo-
li. A les llotjes i a la platea hi ha
via lo més escollit de la gent que 
freqüenta l'Ateneu, el "Lunch Bar" 
i les cadires de la Rambla de cinc 
a vuit. L'èxit va ésser clamorós, i el 
trio Amichatis, Mantua i Morera— 
van per ordre alfabètic, perquè nin
gú es pugui molestar per la col·lo
cació—tingué un dels triomfs més 
ressonants de la seva vida. 

No pot queixar-se el teatre 
líric del nostre terrer 
puix s'ha iniciat amb un èxit 
clamorós i verdader. 

S'ha tomat a obrir el "Monte Car
io", music-hall ecnòmic on pots 

fer foier per poques peles i veure 
moltes noies maques sense que et 
costi un ull de la cara. 

Entre 1'"elenco" de la casa figu
ra la Vila, aquella xicota tan sim
pàtica que ha recorregut triomfal
ment tots els concerts de la nostra 
ciutat. Es clar que no és de la pri
mera volada, però a nosaltres, que 
som gent refinada, ens agrada la ga
llina vella, que fa bon caldo i posa 
el cos a to, i fins una altra cosa. 

Hï pensem anar sovint 
perquè ho fan molt baratet 
i una estona de grimègia 
no resulta mai de més. 

S EGUEIX projectant-se amb molt 
èxit la pel·lícula "El ultimo va

rón sobre la tierra". Per tal de per
feccionar el seu reclam, hi han afe
git un cartell amb allà de "No apta 
para señoritas". Fins a l'hora pre
sent, no sabem que hagin processat 
als autors per injúries a la propie
tat del llenguatje. 

La qüestió és que guanyen quartos 
i que lo demés són trons 
i que davant de les peles 
la gent no està per raons. 

n ETALLEM del "Ciero", de dU 
** marts, amb permís d'en Péreü 
Carrasco i del senyor Maynar: 

"En Suiza 
Dos estrenos 

Balthasar, el autor humorista fa
llecido recientemente, dejó una obra 
teatra, "La ligtse contre la bépise", 
y esta obra ha sido estrenada en el 
Grand Théatre, de Lausanne. Obra 
brillantísima por sus resplandores de 
inteligencia, pero muy pobre de ac
ción. 

También ha sido estrenado otro 
drama "Le conyo de tete", original 
de Roger Mollas, composición que 
se resiente del mismo defecto de la 
anterior." 

Ens agradaria que ens expliques
sin què vol dir això de "La ligtse 
contre la bépise", i "Le conyo de 

Ja té raó Don Joan Pich 
quan s'empeny a en afirmar 
que la llengua suissa costa 
molt d'entendre i de parlar. 

U ITalía", es va estrenar amb 
" g r a n èxit "La pols del camí", del 
gran Lluelles, obra per la qual s'ha 
constituit una companyia especial 
que l'explotarà per tot Catalunya. 

"La pols del camí" va constituir 
un èxit franc, i l'amic Enriquet va 
confirmar un cop més les seves ex-
celents dots d'expert comediògraf. 

I després de tot això 
ja poden anar dient 
que és mort el nostre teatre 
i que no en fa cas la gent. 

L'afarta pobres 

S Ó T A N O B A R 
Ronda de Sant Pau, 4 

Tel. 2791 A 

Bar - Xarcuteria - Marisc* 
Kl millor servei en restaurant 

de nit 

SEGALA i FARMÀCIES 

¡ DEMANEU EN T O T S E L S K I O S K S I L L I B R E R I E S 

; Aventuras Galantes de Pigault-Lebrnn j 
• OBRA COMPLETA MAGNÍFICAMENT PRESENTADA P r e u : 4 p e s s e t e s ¡ 



MAISON MEUBLE 
(VERDURA) 

Carrer de Barbará, 27 

Mont d'Or ieublée 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 

Teífoti 3Ü21 - A Tflèfon 4088 - A. 

Gran confort — Saletes de bany — Telèfon privat 

Calefacció central — Gran comoditat 

•La MASCOTA* 
(òsadedicada so/5 ala vmdá 

,flt gomes higièniques delàs mi-
~^¡Á Hors marques 'Sense rival' 

PBWaitES v U5 CONtiNCEM 

fe RATA-(i.BRES 50 C'-5 (ÁPSA 

I I .5ANRAHÓN,I-8ARCEL0IW 

COMPREU CADA DIMECRES 

LA NOVELA FRIVOLA 
Magnífiques ilustracïons fotogràfiques 

PANYERIES SALMERÓN 
Estalviareu un 70 per 100 

C A R R E R S A L M E R Ó N , 1 3 

iTíi-l i Hadar... 
Pa»eu per 

LA MUNDIAL 

MARCA RESI5TRADA 

SARNA (R0NYA) 
es cura en deu minuts amb 
'-:;(.ï'ïJRET-l CABALLERO 

Comte de l'Asalt, 86 i 
centres d'específics 

B A R C E L O N A 

CABRES A"***V 
voleu que fu

gin esverades com si veies
sin el llop, compreu la 

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

Carrer de l'línia, n. - 5. ht 

PURGACIONES 

G R A J E A S A U S T I 
cuyo, mullónos te notan • In. 

L A U R A B R U N E T ( 

EL T A L I S M Á N * 
DEL AMOR 

L'èxit més gran de la litera- I 
tu galant. 

5. Felicidad conyuB»l. 
G. Soledad». 
7. Mát all.', del amor. 

Cada quadern és un tema I 
complet, independent dels al- ¡ 
tres. 

30 cèntims 
Com] . Eli < i i 

Dijous es posarà a la Tenda el novè 
número de 

r r ? L a linda aldeanaETCD 

Cada quadern magnificamen. iriusírai: 30 ccnílms 

Imp., Redac. i Adm. Rambla de les Floí 



—Noia aquest exercici de fer la planxa es molt difícil. 
—Amb la senzillesa que n'hi ha que les fant 

uMM 
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