
PREVISORA 
-Que per què no em vull C8.1ar amb tu? SenJilla.meot: tira muta bti ~ pwola. i no em vull 
veure enredada en un crim passional. 
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ISALE HOYI 

Noticia.. de la crisis fran.:esa 

Eso de la inflaci6n y de 
:01 impuestol, lIe v~ en 
orril y en Francia, si no 
te ponen un pedazo. le 
va li armar un merdero 
de Cua el Ancho. LOI 
Minilteriol van y vi 'nen 
,orno li jur.aran a he' ¡lO 
y por un trC'll y n'I I.ada, 
hay una crh'l, cotr,(.t en 
aquellol benditQ' dem
pOl en que ¡;\JoJl" ~1l.bJ. 
Romanonel. 

Vo, li quieren que In 
dica la buena verdad, me 
pareu que entre los 
CaiUaul: y IOl Briandl 
han ea¡uerrado el marro. 
Lo. Briandl, IObre todo. 
Una dilpesera que me 
tuvo de hubped en tenia 
y vi6 de todQI colorea. 
El cou. que pica, ya OI 
lo dir!, y cuando pica, 
hay que r .. dnela. 

Si no porque IOl han
cesea lon unos benditOI 
del capazo, yo me ofrece_ 
ria dtlinteresadamente y 
me iria al EHleo con 
aquella buena (e, Dc ha
cendi,ta, me Hevarla a 
Vidal y Hucha. de Minia_ 
tro de Inltrucci6n PÚ
blica. a For, ... de Fo
mento. a la Mercedit .. 
Ser61, de Trabajo. a Pa
hi .. , de Guerra... (dem 
del Ria, de quien me 
aconlejaria ,iempre, por_ 
que ya e. nbido que IOl 
Conlejol de Guerra IOn 
una co.. muy importan
te, y de fi&ura decorati_ 
va. a Rib! y a UtriUo. 
ahora que no penca, 

I Entoncel .i que me 
dada pilto I Un ,olpe. es
tuve en Parl. de Francia 
y para que vieran lo ,ra_ 
doso que 10y, II'I hice 
elte chilte: ¿En qu! lI' 
parece uno que Je corta 
la mano una I¡erra a uno 
que va a una poblaci6n 
fr.ncesa donde hay muy 

bucn vino? ¡ En que a 
bur, dea. I Me llamaron 
tal6s y ,am.rÚs en ar,ot, 
que hace m.h bonito que 
el pollo Riul con piua 
larga, lino que no me en· 
recuerdo c6mo el. (Que. 
réi, una lemblatU. de 
aquella::: tan rec.racol._ 
das? Allt va, para que 
vetil que no lOy elcalo 
y que las defeeo mh de· 
prisa que "Coloretl" ha
ce una conqui.t.. I Ah I 
O. preven,o que CIO de 
defecar no lo he dicho 
para hacer el uca, ¿eh? 
Dueno. Preparao., ¿ En 
qué le parecen un burro, 
uno que comI' judias, un 
tendero que vende bar.
to. cierta manera de pre
parar la fruta en con.er_ 
va, uno que hace c6mpu_ 
tOl y uno que va con una 
meuca? Pues, en que un 
burro, con pa.ta, uno que 
came judías ¡com petal 
un tendera que vende ba
rato, compite, una m.ne
ra de prepar.r I. rruta 
en conserva, e. compota, 
uno que hace c6mputOI, 
computa, y uno que va 
con una meu c.... Bueno. 
Basta. ¿ Sabéil cun es la 
fonda de Barcelona don· 
de fian mh? Si I. IIbéil 
hacedme el f.vor de de
drmelo, que e.toy. la 
IOpa. Esta, no e. un chil_ 
te. Decidle a F uenmayor 
que me haga la compe
tencia y a Sugrañes que 
no vay. t.n tibado. que 
en el de aquella del IlCO 
~~~ntraremol I .. engru_ 

.••.••••.........• , 
DESCUBRIMIENTO 

IMPORTANTE 
El .eSor Carrer .. Can

di, que no bada y elcribe 
mia que el Teltado, va 

a publicar un folleto ex. 
plic.ndo por qué Ad6.n 
mordi6 I. mam:ana que le 
ofreci6 aquella barjaula 
de Eva. No se crean aho_ 
ra que Carrera. Candi lI' 
h.a vuelto elcritor licallp_ 
hco, no. Lo que etcribe 
et mis serio que Ribé, 
c~ando viste de etiquet •. 
Dlce que Ad'n mordi6 I. 
m.nzan. porque no tenia 
cuchillo para cortarIa en 
ped.zol, 

••••• !! ••• :I ••••••••• 

AVISO A LOS 
NAVEGANlfES 

En Kameldenberg (Bra. 
IiI de Enmet'lio. lubiendo 
a mano derech.) le ha dic
tada una ley que tiene mu_ 
chol de .quello. AfigÚren. 
.e que han prohibida que 
a bordo de nincun vapor, 
aunque .ea de vela, embar· 
que nin¡una comp&ñia de 
6pera. Dicen que una vez 

que lo permitieron, el bar
co toc6 con un b.jo y se 
fué a casa T.pone •. Ade_ 
mb, el capiU.n toc6 a un. 
tiple, y como no eltaba 
muy como cale, .hora te 
han de limpiar 101 fondal. 
¡ Ganga, del oficio r .................. , 
RECLAMACIQN JUSTA 

Una comisi6n de depen
dientes de betal e hilol 
ha visit.do a la. autori
dades par. pedir que, tan. 
to li l1ueve como li no. 
le cierren IOl par.,ua. a 
I •• siete de la t.rde, por_ 
que tenerlOI .biertoa mtl 
tarde. con.tituye una in
fracci6n de la j<Jrr~cl. 
mercantil. 

El asunto, como ultedes 
ven, tiene mil mig. que 
un pan de famili •• y ea 
cueati6n de que lo eltu
die quien deba y haga el 
ojo viva. 
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Barcelona, II de març de 1926 

eo.e. de l'Ateneu 

U N grup de loci. de r Ateneu, ha elevat una .ú
plica a la Directiva de l'esmentada entitat. 

Iol-licitant, ja que hi ha hagut augment de quota. 
que e. millori la .ituaci6 del. leUS empleats. 

L'altra tarda, una &enyorda. "aocia" de la calli. 
_ no podem pal dir-li "membre" - va entrar i 
un aenyor que escrivia. la cridà: 

-Vol pOl8.r la seva .ignatura en aquelt docu-
ment. .enyoreta} - li digué. 

-Perquè é. mò) 
Es perquè toquin el. 10UI a ll dependenta. 
La xicota degué creure molt justa la petició. 

perqu~ va ,ignar de seauida. 

A Pedralbes hi ha l'amor 

A IXI en. ho afirma un .enyor que é. represen
tant de fanal, de gran potència lluminosa 

per ala aulol. 
L'home, volent moltrar a un client les excel

lènciel del seu apftrell. el va muntar en un mag-

nífie "Roll," i va conduir el cotxe cap t'I. Pedralbe •. 
Era un di um (" n¡ e ~n calltt' 11\ tl\rda. 

l 'a u lo . endinzà per aqut'lIs contorns i amb 
gran .orpresa vegeren que a cada cantonada es 
trobava un auto amb una parella rendint culte t'I. 

l'amor. Meny. mal que les noies sorpreses pogue
ren tapar-se la cara amb llurs capell. respectiu. i 
no foren reconegudes, 

Sembla que la gent d'upa l'ha donat cita en 
aqueUs pintoresca. lloc. i que Pedralbes està con
vertit en una mena de Bosc de Bolònia arilto
cràtic. 

El representant de fanal •• en vista d'això, aca
ba de patentar un nou accellori per als autos de 
luxe. Es un bidet automàtic que desapareix. sem
pre que convé, Iota un seient luplementari. 

La traducció indirecta 

H EM començat a parlar de la gent de casa, i no 
podem resistir a estampar "qui una anècdota 

de la noslra gentilís"ima Laura Brunet, 
L'altre dia va entregar II l'Amo un plec de 

quartel-Ies de III seva acurada traducció de les 
aventures galants de l'Abat Casanovll, 

L'Amo s'ho va llegir i li digué: 
-Eacolli. Lauretal VOltè ha badat! A l'ori

ginal diu que l'Abat Vll donar, en una lola nit, 
catorze". cariciel a n'aquesta noia, i vostè no més 
en pOla trt'" 

-No .. , No ... -- rel!ponR'ué. somrient III Lau
ra -. No he badat. Ho he fet exprés ... 

-I per quH 
-Perquè li disgué.lim que un home havia ... 
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acariciat catorze cop. en una sola nie: a una feme
l1a. tothom diria que ê ... bola ..... Avui en dia, - i, 
en això, ja IaP que jo estic molt documentada i 
en tinc d'allò mé. experiència _ no hi ha cap 
home que .igui capaç de passar de le. tre •... 

Un competidor d'en Ruf .. ta 

H O é.. indubtablement, el notable eac.riptor D. 
de F ... a qui .atribueixen el. següent. ver

ao. a.tracanelCol, que reproduïm perquè el. no ... 
tret llegidor. e. convencin de lo real d'aquella 
expreui6 que afirma que lempre hi ha un pitjor: 

Elogiando a ''franco'' y Rada 
muc.ho la ''Iira'' he pulsado; 
¡tengo "dolar" de cabeza 
y la "peaeta" he cambiadol 
Ja r" ben veritat, ja, allò de què el Rei Herodel 

en va deixar mola ... 

L'Hortolà de Sant Boi 

LA PiSTOLA I LA CARABINA 

H
AVIEN eltat companyes de col-Ie¡i i llur 

intimitat era tan gran, que la Roaer, al 
calar-ac, va prometre a la Susagna escriu

re-!i totea lea impreuion. del seu nou e.tat. 
-·1 :om nomenarà •... "bueno", ja m'enten .. 

ROin . anò que el teu marit et té guardat, per fer-
te (~¡;ç~ -

-:vIira - re.pongué la Roser -. Li dorl\lé 
Jn nom qualaevol... El d'una arma de fo(", per 
e:templel 

-Ea una bona ideal Posem-li "pistola" ~ 
-Polem-li pistola I 
Lna IIbrllSsada i un petó de les dues amiguel 

z: ¡elli. el pacte. Poc. dies despré .. la Susagna re
bia una lletra en la qual, amb gran emoció, reco
negué la lletra de la Roaer. 

Tremolosa, la noia va obrir-la i va llegir amb 
10. conaegüent IOrpresa: 

molt petita i molte. vegade. e. descuida de poaar
hi lel bale •. 

Per IOrt, he trobat en l'hostal on pauem la 
lluna de mel, un mouo, alt, çapat i molt .im
pàtic. que sempre que vull anar de cacera, em 
deixa una magnifica escopeta de repetició, amb 
la que fem unl blanc. portento.os ..... 

Bur !.etta 
L'ORTOPEDIC MALHUMORAT 

EL caràcter violent d'aquell ortopèdic. de nom 
molt popular a Barcelona, és conegut de 
tothom i, el. viatjants sobretot, li tenen m&! 

por que a una pedregada. 
No fa ¡aire, un representant alemany va enviar 

al seu corredor a fer-li una oferta, advertint-li que 
era un home molt difícil de tractar, 

Mitja hora de.pré .. el xicot tornava amb la cua 
entre camel. 

-No ha fet rel~ - li preguntà el repreaen
tant. 

-No, senyor. Encara no he començat a parlar, 
m'ha rcapolt que no e.tava per broca i que ja po
dia pOlar-me tota ela meua article. al .. al... d'a
llò .. , 

-1 què li havia ofert vo.tè ~ 
El xicot ea posà a riure i va relpondre: 
-Xeringue .... 

S. A. Bollo! 

"E.atimada Suaagna: El viatje ha sigut molt bo- -Vostè m'havia dit que era únicament per fer 
níc i el meu marit es mostra afable, afectuóa i de model. 
~mplaent. Oe.graciadament, la seva pistola él -Ea clar que si: per fer un angelet, donat 



UN MARIT QUE NO ES GELOS 

T
ARDA dïltiu... 1...ft Carmela .eatà can
viant de roba per sortir amb la Mercè. la 
leva íntima amigueta. Aquelta contem

pla, goluda, ell enci.o. de la xicota que. senle 
altra roba que un collar i unel mitjes. està traient 
de l'armari de Uuna una camisa, molt curteta i 
escotada. per posane-la. 

--El teu marit deu éuer molt poc gelós. oi;'! 
- li pregunta. 

-Per què;'! 
-Perquè cal ésser molt confiat per deixar-te 

lortir tan lleugera de roba interior! 
-Ah t - relpón la Carmela -. Però que et 

penlel que el meu marit es preocupa de la meva 
roba int rior;'! Si se'n preocupés. ea donaria comp
\e del què hi ha a aota i ea recordaria de mi ... L1a
van. jo no tindria necellital d' engany~-I~ritet 

UN BON PROCEDIMENT 

L
A Carme i la Conxita eren cosines, quasi 

d'una mateixa edat, casades les dues. i a
naven plegades totes les tarde .. puig lIurl 

re.pectiuI mnriu. a n'aquelles horel ... cstaven tre
ballant al de.paa. Entre elles no hi havia secreta. 
per intimi que falsin, i tot .ho contaven i tot .ho 
xerraven algunes valtet amb una frcacurn que no 
el. hi feia ¡aire fAvor. 

De lel due .. la m& etbojerrada. era la Conxi ta. 
Així com la Carme era molt recta i aevera en la 
seva manera de conduir-te en societat. la Conxita 
no desdenyava els homenatges i els Airtejol, de 
què amb freqüència era objecte. Puig hem de 
confessar. de passada. que era una dona esplèn
dida. jove, 8 la que l'eltat de matrimoni havia 
afegit aquell ends de fruita assahonada que tenen 
certes caaadetel. 

-Carme -li va dir una tarda, que es van tro
bar per anar a veure aparadors -. Eatic preocu
padíuima ... 

-Ja sé de què el tracta, Conxita - va relpon
dre la lleva COlina -. De l'Enric. 

-En efecte, noia. 
L'Enric era un jugador de tennis que no fal

tava a cap fesla aristocràtica, i era tan atrevit, que 
li deien. amb raó, "el lerror del marits". Ell no 

-Però, Conxita! Com é. possible) 
-Res. noia! Se m'ha presentat a casa en un 

moment en què no més hi havia la meva minyona 
i jo. m'ha agafat les manI, a començat a suplicar ... 
-I tu, què hal fet;'! 
La Conxila va baixar ell ulls i confeslà: 
-Jo ... He ceditl 
-Sembla mentida I Jo, de Iu, li hauria girat 

l'elquena ... 1 
--Oh! Prou que me l'ha fe! girar, perquè diu 

que lón els seus gUltos, i amb això, haig de con
feuar-Ie que l'Enric m'ha convençut de què sap 
molt bé de què se lel heuI 

B.Orrango 

LA JUSTA ESTIMA CIO 

A
L foier d'un popular mUlic-hall bnrcel.oní, 

una noia ensenya a lell .evea companyea 
un magnífic anell de diamanta que la ha 

regalat el seu protector. 
-Deu ésser carat, oi} - pft'gUlltol una de lea 

xicotea, 
-No ho lé, però no el donaria pas pel que 

m'ha cOltatl 
-Ah, no) Qué vicióa deli ésser el teu amic! 

K. Ballat 

en perdonava cap, per honesta que fós i per molt 
que estimés al lleU marit. A Iotes lea empaitava, i, 
encara que de tant en tant aquella manera de fer -
li costava alguna bofetada _ mani blanquea no 
ofenen - cal con fenar que era baslant afortunat 
en lea seves conquiates. =1:~ F=(')F==¡ 

La Carme, prou es figurava que aquell xicot, 
amb les seves impe!UolÏlatl, donaria lloc algún 
dia a una elCena violenta amb la Conxita. 

-Que t'ha faltat, pot élser;'! _ va preguntar 
a sa co.ina. 

-Que li m'ha faltat, diua;'! M'ha faltat i m'ha Tipus d'un Adonis modem, segon. les h.iltèri-
fet faltar al meu pobre maril, ja ho veua! que. de jaz-band. 



• - LA TUIF.s 

rr--,--.--.-----,,---. dreL;~·!~:~7~:~. al veure', dC8Coverfa, no va per

-Ea el "taiUeur" que diu que ve a pendre la 
mida a la senyora, peTò, ai vol que li IÏ.~ franca, 
em aembllll que no hi arribarà I 

LA TACA IRREPARABLE 

e ADA ?iumt'nge a la tarda, la senyora Mer
cè 'e n anaVA a Horta, on tenia un. pa
r .. ~t~. Com c;ue l'Esperança, la seva filla, 

estava renyida amb aque.ts, e. quedava .ola a 
casa pn lIt'gir "El loco de la montaña o lna angu.
tia. de \.Ina ma.:::lre", novel-Ia per entregue. que Ie

goni deia li agradava mnlt. La mare, que era feta 
de palla de cabell d'ilngel, no lO.p¡'¡ava de re. i 
.e'n anava C,IP a a¡afar t'I tranvia, sen.e lIo.pitar 
que l'r..perança. nill:í que estava .ola, obria la 
port a un vei de l'e.cala. manyà d'ofici, amb qui 
e. tancaven, suposem que per llegir entre tota 
do. la novel_la i aprofitar el temp •. 

Aill:ò va durar molt de tempa, i ai una veina 
molt zafardera no ho hagué. contat a la acnyora 
Mercè. encara fora l'hora que no en sabria un mot. 

Però, cert ve.pre. la dona agafà pel leU comp
te a la seva rilla i, amil una serietat inaco.tumada 
en ella, li preguntà: 

-Escolta: què fa. aqui, el. diumenge. a la tar
d., mentre. m' e.tic a Horta ~ 

-Ai, ail L1egeízo aquella novel-Jal 
-Tota lola? 

-Amb en Quimet ... Va dir-me que 11 n'ell li 
agradava molt llegir, i. que si ;0 no tenia cap in
convenient. ell entraria aquí i llegiríem un full ca
da u ... 

-Delvergonyida' Mala filla I - cridà la .e
nyora Mercè -. Que et penses que no ho té tot) 
Que et creuI que no ho té. que aquest miserable 
ha tacat la teva honra) 

-No é. pa. veritat. mama, no é. pa. veritatr 
La &enyora Mercè, al eentir allò. encara el va 

enrAbiar més. 
--Si, senyora - va respondre _ ai I La teva 

honral I diumenge pallat, no Iol. la teva honra. 
linó el llensol.1 La feina que vaig tenir per ren-
tar-IOl' Van T!"e8Ca 

ALTRA VOLTA EL DOCTOR VORONOFF 

A LLO de lel reparacions sexual. per mitjà 
de l'empelt de mico, que va inventar el 
aenyor Voronoff - aque.t nom aembls 

un "camelo": "VoronoU" i bona horal--cada dia 
té més èxil. Molta Rent ho prova i, ai no hi tro
ba re.ultat, s'ho calla. 

Un amic no.tre, que sap quelcom de la manera 
com s'efectúen aquest. empelts, en. contà una 
anècdota que creiem val el. honor. de la repro
ducció en el noslre barrilaire aetmanari. 

Cert conido, prematurament e.gotat, ~'n va 
anar a Paris i e. va fer fer un empelt. Aquella re
forma en el aeu fisic li va donar, aegons explicava 
a tothom, un re.ultat meravelló.. tant, que un 
company aeu, que també n'havia fet un grà maua 
i en trobava les conseqüència. abans d'hora, va 
decidir .otmetre'. igualment al tractament del fa
mós rejovenidor. (No sé si ell Pompeu Fabra ad
met aquest terme, però, .inó, ja faràn el favor 
de pendre la bona voluntat.) 

Tornà de Parí. l'home amb la cúa entre came., 
i no amb una cúa tiesa, sinó amb una cúa que pen
java com el. matons de les senyore. de cal Vi
centl, i que no .'aixecava ni per compromí., lo 
que n'oca.ionava molta a l'operat. 

En vi.ta del fracà., va acudir a veure .1 ~u 
company, que acguia pregonant al. quatre venta 
le. excel-Ièncie. d'aquell tractament. i que, da
vant de le. novCII poc favorablCII que ,'altre li do
nava, e. va mo.trar extraordinàriament .orprél. 

-A veure, noil -li va dir -. De.pullat, que 
vull veure com t'han fet l'empelt. 

L'home e. descordà i, .1 veure'l, l'altre llençA¡, 
una ell:c!amació d'indignació i de IOrprelll. 

-Ai, el. poca-vergonye.1 
-Què hi ha~ - interrogà l'individu, mig e .. 

verat. 

-Que .ón un. e.tafe.I Han tingut la poca-ver~ 
gonya d'empeltar-te el que em van treure a mi pel: 
inútil, per tal d'Clltalviar_1e aiIía un micol 

K. Pribot 



NIT DE NUVIS 

/J LA UDINA , la més petita de les tres filles 
Lo ieJ marquès de BeUindret. s'havia ofert 

per al sacrifici. Acorralats per Ja ruïna 
que els ensenyava ja les dents, Claudina. menu
da j xamosa com un pom de flors, acceptà resig
nada les proposidons del marquès: 

_Filla meva. és un gran dolor per mi parlar
te com t'haig (le parlar - li digué son pare, es
purnejam-li els uJJ,ç - però si no et cases amb 
aquesta bestiota de cBn Dorriu.~. tot el nostre pa
trimoni caurB en mans dels nostres acreedors i 
quedarem ~en .... e un cèntJ·m. Els DorTÏus s6n ¡a· 
bulosament rics i aspiren a un títol. Si tu et 
cases 8mb l'hereu, l'ns salvaràs a tots. 

Claudina escoltà, quedà com esmaperduda en 
sentir Ja ttuTÏble súplica del seu pare, però eS rc
signà j acceptà. 

-Sols demano una condició - ob .... ervà Ja me
nuda en donar Ja conformitat. 

_Digues, filla meva. 
_Que l'hereu Dorrius. ens faci un avenç, a fi 

de què, jo. abans de tancar-me en aquestes mun
tanyes ingrates, entre ramats de vaques i garbes 
d'aufaIs. puga completar la meva instrucció amb 
un viatge a ParIs, a Roma i a Terra Santa. 

L'hereu es conformà amb 10 què Claudina exi
gia, exigència ben innocenta per cert, i Claudi
na, amb sols la seva dama de companyia, empren
gué l'anhelat viatge. 

Un any després es celebrava la boda, j l'hereu, 
alt com un Sant Pau, i fornit com un ciclop, en
trava en possessió de Claudina. una nineta que 
no li ardbava gaire més amunt de la cintura. En 
veure'ls junts. un davant de l'altre tan menuda 
elIa, tan grandassot ell, donaven /~ sensació de 
què forçosament havien d'acabar fent coses llet
ges. 

Tothom se n'esborronava d'aquell monstruÓS 
aparellament, tothom menys Claudina. que fins 
~~::~::~a~~tar-ne contenta de respòs que li ha-

Du.ram el dinar de bodes, els comentaris dels 
conVIdats fore n saborosos de debò 

"Que si no ho podrà resistir." "Q~e si la des
troçarà." "Que si h¡¡ur¡tn de fer d'a1Jò" 

Però C/audina, lI~nr d'encaparr~r-se per la 
tramon~an~ que. s~ n hI venia damunt, reia com 
una b~la I cortJ~ I es movia com un argent viu. 

ArtJbada la mt, sols ell i ella, començà el pd-

mer acte de la gran comèdia del matrimoni. 
En se l'assentà a Ja laJda cariny6s i l'anà des

puJlant com si 16s una nineta. 
Claudina deixava fer i es retorçava com una 

vibra en sentir-se inhàbilment acaronada per 
l'Hèrcules rural que li havien dollat per marit. 

Ta en el 1lit, l'hereu Dorrius s'abraonà com 
un 110p a l'ovelleta que amb els seus cabals ha
via adquirit, però en anar a satisfer els seus ra
Mosos instints,· ella 11ençà un crit i s'extremi de 
cap a peus. 

-Què tens? - li demanà l'hereu. 
_Por. 
_Por? Dc què? 
-Ets tan gran i jo ... tan petita. 
L'hereu es léu càrrec del just temor de la 

seva esposa. 
_Mira _ lj digué _ jo et posaré el dit a Ja 

boca, i si et laig mal, mossega i aixl amainarl 
un xic. 

Tal dit tal fet. Marit i molla començaren el 
combat. 

Potser feia mitja hora que durava, quan l'he· 
re~, esbufegant com un dofí, exclamà tot ad
mIrat: 
Cl:'~;~~:" Veig ... que .. que no em mossegues, 

. I ella, que estava tranquil-lament comptant les 
VJgues del sostre, preguntà ingènuament: 

_Ah, que ja havies començat? 
1 tota enguniada li clavà una mossegada que 

per poc se li emporta mig dit. 
Tan mateix, Claudina, durant el seu viatge. 

potser l'havia completada excessivament Ja se
va instrucció. 

LAURA BRUNET ............... " ..................... . 
S'ha posat a la venda el segón i darrer volum 

il-lustrat de 

Annmras Galantes 
pompadour 

de 

la 
original de 

LAURA BRUNET 

Kjoscs i llibreries 4 pessetes ........................................ 
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UN REMEI M1RACULOS 

E NS han assegurat que la Ràdi-Barcelona. 
Iai com fa Ja casa Ford. premia tota el. 
con lea que" escriuen contra Ja radimania. 

vull dir. contra la raditelc:fonia. Per .i é. veritat, 
anem a con lar-ne un, i si ena han enredat. lai dia 
farà un any. 

Vc't aquí que era un metge quina dona no feia 
més que parlar de condensadors, d'antenes, de 
preue. de terra i d'altre. romanços raditeJefònica. 
Tan va arrivar a marejar al seu marit, que aquell 
li va donar cinc-centes peles perque anés a la ca
sa que li aemblé. millor i fel pOlar a casn .eva 
una instal-]"ció de lo més perfeccionada que tro
vé .. amb alta-veu i totl els ets i utl. 

Així ho varen fer, però el cBI.és que, per de
fecte a lïnstaI-lació, perque l'aparell estigués mal 
construit o per altres causes que escapen a la nos
tra ablOluta ignorància en aquesta matèria, r ins
tal-laci6 no va anar mai bé, amb el consegüent 
disgust de la dona, i la santa llauna que allò do
nava al marit, puig no feia més que paaaar-se el 
poc temps que els malalts li deixaven lliure fenl 
provatures, que fracauaven totes de la manera 
més lamentable. 

Una tarda ea va presentar a consulta un ~nyor 
que ea queixava d'una malaltia bastant estranya 
Resulta que, ell i la .eva dona, que era jove j fo
goua, feien molta gimnàstica, j, a causa segura
ment d'aquest abú., l'home havia constatat amb 
espant que se li anaven empetitint els bíceps, 
aquell. bíceps indispensables per poguer fer exer
cici. matrimonial •. 

El doctor el va escoltar, li va fer una recepta, i 
li digué que tornés vuit dies després. 

Passà una setmana, i el malalt li tornà a com
parèixer, dient que no havia trobat la més petita 
millora amb aquell tractament, 

Va reflexionar un moment el metge, i al cap 
d'un moment, com ¡¡-Iuminat per una idea nova, 
preguntà al pacient: 

--E.colti: no té pas cap aparell de radi, a casa 
.eva) 

-No, acnyor! - féu el malalt, 
-Doncs, miri ;:- acabà aconcellant el doctor: 

- Compri-se'n un. comenci a fer probatures per 
tal de què funcioni, i, com que no li anirà bé, ja 
veurà com acaben per inAàree-li els bíceps I 

F. Onolla 

RIGUR05AMENT HISTORIC 

P ER davnnt de casa Sangrà pauen dues 
noies i e. queden contemplant les banye_ 
res, rentadora i altres utensili. que hi han 

exposats. 
-f.ac.oha - pregunta l'una a l'altra, lenya_ 

lant una "guitarra amb potes" _, Perquè ser
veix, aque.t trasto tan extrany) 

-I tu feies d'artista a París? 
-Si, .enyor; treballava 1\ "La eigale". 

I l'altra - no sabem si amb intenció o sense 
-respón tota seriOSIl: 

-No ho sap.) Mare de Déu i que et. tonta! 
Això) Es per remullar el bacallà! 

N. Zohal 

LA NOIA DOCUMENTADA 

E N S.gn.r, l'a-lustre personatje de la nos
Ira terra, I ex-dipulat pel districte d'A
renys de Mar, tenia anys enrera _ supo

sem que aTa ja no tant, perquè s'ha fet vell com 
t()(s els mortal. - un gran ascendent entre le. 
xamoscs nene. d'aquclla població. 

Certa niu dïstiu, l'home va anar a una verbe
na d'aquelle. amb "organillo", mantons de Manila 
i (ins alguna que altra ampolleta de Codorniu. En 
acabar la festa, una de les senyoretes. molt aten
ta, el va ajudar a posar-se la gabardina, que .'ha
via endul per guardar-se de la frescor de 1ft mati
nadn. 

-"¡Caramba!"-digué el unyor 5'8'n,r amb 



"~.4'J" Ella: _ Vol. creure que fina ara no m'havia 
adonat que estàvem sota un roure? 

Ell: _ Bé; é. que jo et tapava la viata. 

aquell "cceea" que li é. peculiar -. "Yo sí que 
puedo decir aquell o de 

Nuncll fuera caballero 
de damaa tan bien servido .. 

La xicota .e l'escoltava embadalida. 
---Sap _ li va preguntar per fi, amb tota la 

bona fe _ que vostè re<:ita molt bé el "Tenorio"} 

~~ 

A la fonda de cert poble de \' alta muntanya 
catalana va arribar un individu acompa· 
nyat del seu criat: muntats tots dOI a ca· 

VAll. demanant hOltatge. 
L'amo el. acollí familiarment. el. preparà duel 

cambres i el. hi va fer fer un esplèndid sopar. 
-Sobretot - digué el viatger - tingui molt 

de compte amb els cavallI. Són dOI animal. que 
mc'l, estimo molt i vull que els tracti com si de 
mi mateix el tracté •... 

LA TUIES. - 9 

-No palli cuidadol Vostè serà servit! 
L'endemà, l'home, furiós, va trobar les dues 

bèsties acompanyadea d'un parell d'eugues a le. 
quals mo.traven d'una manera força eloqüent la 
fogo.itat del seu temperament, 

_I ara) Per què deixa jugar els meus cavall. 
amb aquestes eugue.) - exclamà l'home, india-
nat _, No li vaia: dir que els tractés amb tot cui
dado, com a mi mateix ... ) 

-E. que vo.tè _ contestà l'amo amb una ria
lla _ .'ha passat la nit amb la minyona, sap ... ;' 
Em sembla que he complert les .eve. indicacions 
al peu de la lletra. 

Sis Tellet 

LA NOSTALGIA 

e ~pl:\j~~d~'Ó?n~a~:n::b d~::lI i d:tS~!~ 
nú, perquè .i vostè. li volen pagar algún dia, se'n 
faran pela amb seixanta cinc - una gentil ¡talia
neta que es diu Santuzza, com l'heroïna de "Ca
valleria Rusticana" . 

La xicota viu amb un protector. un senyor ,,'ell 
que no sembla estar per gaires romanço •. 

-Com és possible, $antuna - li vàrem pre
guntar l'altre dia _ que tu, amb 10 jove i bonica 
que et., vi.quis amb aque.t vellot"? 

-Es per curar la meva nostàlgia ... - en. con
te.tà amb ingenuilat -. Vaig nèixer a Pisa, i, ca
da cop que ell va per ... estimar-me, em recorda 
la famo.a torre torçada de la meva vila natal I 

Har Ket. 

L'ASCENSIO ----
L 

'Agneta, una noia ba.tant esbojarrada, es 
trobava en un compromís greu. No te

, nia quartol per pagar el pis, i el leu amic 
eltava de viata:e, Com reaoldre la situació"? 

Calia trobar-la i eUa va pensar que l'únic re
cun era cedir a le. ardentea pretenaions del .e
nyor Baldiri, veí del mateix replà, que feia molt 
de temps que li anava al darrera. 

L'home va acceptar entussiasmat i li va regalar 
doa bitllets de vint, que era el què la noia necea
aitava, Però, quan va arribar pel bon senyor l'ho
ra de la compensació tan desitjada, fó. per J'emo
ció o pela seus anys, va haver de declarar-se en 
plena i ab.oluta crisi. 

-Quina llàstima' - repetia -. Quina Ilà.
timal I això que jo havia triat avui dijous. dia de 
l'Aac.ensió ... 

-Doncs. miri, aenyor Baldiri - replicà la 
noia _, Qualsevol diria que avui és la Pasqua 
Granada ... 

-Per què) 
-Perque é. el dia en que va baixar \'Eaperit 

Santl. .. 
Bur LeUa 
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I I 
= I 
I Un cop de cap i 
i = =B = I: E, .... no UI ere.". .. " que aqued cop de 
• cap. li.u; un .ul,ar ubu ... ó. En "que.-
I t ..... nta ca ... , quan donem un cop de cap. mirem 
:: molt bé .1 qua tenim da .... ol i li no hi h. \Ini 

bon. eoi.in., tirem a.all i ho deixem per un .1· 
tre dia, que nO ... tem per nyanyol no .. ltrel. Pro," 
... bem, tota pl.,.ta i tol .. s ple,.d.,. o duple,,,d ... , 
que un cop d. cap n,.l don.t, acostuma" porl .. , 
maln con .. qÜèndt!l. 

Anem .1 .r .. Sl, .1, deixem 1" palla" una Mnd. 
i anem per (eina. 

Com ja é ... bul, LA TUIES é ... I millor rotatiu 
.1 .. 1 mÓn qua •• tir. en màquina plana. Totl ... -
beu qua 1. poltr. n.ndul.od .. s.:. terra, ... n .. LA 
TUIES, .. ria un bort .en .. palatel, una .,Kal .. fOI -

~~. :::~I:.~:~::~.u:~;:;~:.~ :::7:'~!q:n::~s:~ 
un .... Ió" .... n .... niñ ...... 

LA TUIES fi, el nord, la ,,,ia i el ... ny de la 
,.nt q" •• 0 tfi ni .",ny, ni nord ni ,,,ja. El .1 
"mÀl allà". El la Meea. El el "pleno" IOmi.t pel, 
ju,.don d. la ,ran rulet. d",1 "no t'hi .moini .... 
El .1 "r.f",;um pecatorum" del. qua nO tenen .pe
ui on refu,i.r- ... El l'al.,ria del viure que d,ria 

el no.tre van Ti"o. 
Pero • LA TUIES li han tirat en car. que "En 

p.tufet" ; En Folch i Torre. ' .. nen rotati.,., i fili • 
... tà di'poNda • demo.tr.r qUfl .cí no hi hfl m';. 
rot.tí.,. que la .. .,.. LA TUIES h. comprat mà
quin. no'" i per • c:el .. br.r .qu ... 1 e.d .. veniment, 
ellrenuà, bruM, vutit. nOU' i drapet. .mb olor 
d. bu,.d.. "El Nandu", el pobre i "de.v.lido" 
"N.ndu", e.là que no hi v.u de c.p ,,11, uperant 
l' .. d.venímenl d'aque.la "lona nit de nuvi •. Aillo 
d' .. tr,n.r co'.' d. I. dona, no ... pot fer ni tol • 
• 1. die., ni tote. le. nit •. Cal celebrar-ho quan •• 

-Ai, ai! Ara mateix hi havia el senyoret i la. pr ... nla. 
aenyoreta i ara 10" veig al tenyoret... I Ellem preparant un número e"'raordin.ri, que 

ELS DOS BORRA Tl\OS 

E
N un bar el troben do. habituats de la ca ... 

I comencen a beure vl. 
-D'on etl, tu) - pregunta l'un. 

-Jo) De Badalona - re,pón l'altre. 
-Quina calul\litatl Jo també .óc de Badalo-

nal Com te diu.) 
-Jo) Roc VaU,1 
-I aral Si jo també em dic Roc Vall. I 
-No é. pa. veritat I A Badalona, nomé! n'hi 

ha un, de Roc Vall. I Et. un embulterol 
--El que é. un embultero, et. tul 
Arriben do. policie.. Un, interroga a ramo, 

que dona l'explicació nece .. ària. 
-No el. hi faci ca •... Són pare i fill. sinó que 

quan e.tAn borratxo., no e. coneixen I 
R. E. Tall .. 

• no farà tron.r. pero qUfl farà ploure, i ploure .0-
I bre mullal. 
• Serà un número que atab.I .... a I ... cri.ture. 

i f.rà rodar el c.p al, m';. calltiço •. 
la Laur., en. farà Uaa d'aq"elle. co .......... e. que 

fI.labome;x.,n. En Rufa.1a en, explicarà le .... .,e. 
¡ntim;tau amb la Mnyora Lliberata. que .Ón mfi. 
ín.lruet;.,H qUfI . 1 "Ka ma - S"tra". L'Arrela;;er 
fa ... flJlpo.iei6 d. mflnor. ¡ tardoral •. El "Toni" 
fln, ha promè. Una fluca cam flquelle. que e l .,fI
rfln ¡mmortalibar .n "El. Nflndu". En Ripald., en 
M.rc.1 Tarra, en "Juanilo", en "Pcpe". en Ba-
lI .. ter, •• Sol i .n M •• t ...... ·hi de.calçaran. 

1 no fem m';. prom"' .... , perquè na ''''mblaria 
.in6 qUfl en. po ... m el. bonic. per enredar a "n 
he,. ... p.rquè en, tiri tron •• vall . Poc .oroll de 
boixetl i molte. punt .... cOm diuen I •• "an.io ••• ". 

I ..................................... . 



ALERTA, MINYONS! 

E.. aq"' •• t.. Sec:c:ió hi p",bliaorem lou .b CONTES 
q"'. "'0' a .... ¡i .. propi. d· .... r c:onleb a I ..... 11 •• 
lIacri ... da qllina a .. y. p.r amllnt ; q ... ppin d;p" 
d·'Mer co".pl. p.l. Nrril.iru I.dorl d. LA TUtES. 
D'.q .... t. cont •• en premiarem IIn cada n'¡mero amb 
la re.pac:t..b1. qlla"tit..t d. "d ... pel ..... cobrabl ... n 
la .. o.tra Admini.t,..dó o per .ir potta.l .1. qll ... i •• 
q",in fora d. Barc.lona, Alam. don"" i apret.r ¡'.pitl 

CERCANT PIS 

U
N marit I muller, que lemblen Clsatl de nou, 
pUlen per davant d'una cala en un de quinl 
balconl hi ha un paper. 

-Potler aquelt pil enl convin¡u; _ diu la dona· 
- Pre¡untem el preu. 

El marit atravelU la porta i le'n va cap a la ba-
rraca de la portera: 

-Quant val aquelt pil que hi ha per 1I0ear? 
-Cinquanta duro • . 
-Que hi ha blny? 
-No, lenyor. 
La dona e. fiu. en l'a.pecte ml.er de la cau i 

en la .eva poca netedat. 
-Anem - diu al marit -. Deu eltar plé de 

xinse .... 
-AixC), lenyora - relpón la portera - no li 

.. bria dir, perC) li no n'hi han, poden anar a par_ 
lar-ne amb el procurador, que és un senyor molt 
enraOnat ... 

Tit H~J1. 

+++ 

ORADOR CONVINCENT 

A QUESTA xafarderia l'hem rebuda de la te
I \ rra .del vermut, dels "canelonis" i de les 

camllel nelrel, perC), li volluéuim, po_ 
dr(em perfectament trasplantar_la a la nOltra te
rra. Nosaltre. que relpectem l'orilen de totes lel 

c~ses, no ho fem aixi, pcrqu~ 10m linc~r. i. ecul
nlms com el senyor Cullaré quan e. dedicava a e5-
criure "fondos". 

A Verona. uns feixistes celebraven un mitin i 
l'orador que eltava en us de la paraula e. desfeia 
en imprecacionl contra els .ociali.tes. 

-Ell IOcialiltes - deia - no tenen res aqul I 
I, per fer compendre millor a l'auditori del qu~ 

es tractava, portava la leva mà al front. 
-Ell locialiltes no tenen rel aqull 
I eltenia la seva ml damunt del cor. 
-Els loeialiltel no tenen ru aquil 
L'orador va fer una pausa al dir la tercera cala 

que no tenien els locialiltel, perC) cregué necUIa
ri fer una adaració, 
-I no dic el qu~, ni poso la mà. enlloc, per res

pecte alcI lenyorel que hi han en aquest local ... 
K. Mami1Ja 

+ •• 

EL TERMOMETRE 

Q UE les "Olt ret "hetàiret" lón molt maques, 
aillC) no crec que ho preten¡i discutir nin
CÚ. Perb. si ho dubten, valin a Paríl, i aUl 

veuran que lel darreres novetatl deli eltablimenta 
que amb tanta dilcreci6 diràleixen lea senyoretea 
Mim{ Suzette. Germaine, EJyane etc., lón lel Car
me. Nati, Júlia, Paquita, etc., etc . 

Ara, que no crec que vosth l'atreveb.in a IOlt ... 
nir que 1el nOltrel meuques són intel_lilentl, Afir
mar aillb, leria Ulli enormitat tan Iran com en
tOlludir-le en qu~ la ehelito encara pot aluantar 
el tiPUI a 1el taulel. 

Teltimoni de ço que diem !I la .e~ent an~c
dota que va passar no ra ¡aire a una di.tinlida ca .. 
d'elbar¡iment de vint-i-cinc pelel que hi ha en 
un barri es:trem de la no.tra ciutat. 

Certa xicota, que no es ¡uanya prou bé le vida a 
la nOltra ciutat, va JUiUar a Nlça. AUl va fer fu_ 
ror i al cap de poc templ, era la reina de les cor
tisanel de la "CMe d·Azur". 



, 

La noia vol¡u6 tenir un record per la mestrena 
i lel e.·companyes d'aquell col.leci de nenes ,rans 
i ell hi va enviar una lletra i un paquetet, per un 
mOllo del "lleeplnc car", 

"Ad - ell hi deia - fa molt bon templ. El ter
mllmetre marca vint crauI IObre zero. Perqul ve
ceu que no UI en¡anyo, UI renvio en una ca~ 
leta,w" • 

La meltrel" delf6u el paquet i vec6 que no
mh en marcava deu. 

-Val - relponcu6 rient -. Sempre l'cuceral 
Confellem una velada més, que la illtel.¡¡¡~ncia 

no 6s pas Ja cou. mé~ apredable de Ics nOltres 
meu'1ues, Ni la mutreS5a, ni Ja pury;l.la, l'h:l.\'jcn 
adonat de qul el termòmetre, en eml'er el viiI 
le, haITi:l canviat de clima, 

R, E. T.1I4t 

LA SORPRESA DEL NOU RIC 

U
N tr.ctant en beltiar, que l'ha fet ric en poc. 
anys, le'n va anar raltra nit a lopar al 
"Sport" amb una xicota que havia fet _ o 

eU, almenYI, aixi s'ho creia - tot passejant per la 
Rambla. 

Demanaren dos cobertl, i la xicota dicu6 que 
a ella li ducuessin mitja dotzena d'ostres, 

Parlar d'ostres a aquell poll reviscolat era com 
ai a nosaltres elU precun'tessin e! <i.lle i~ la inno
clnciL Es va quedar tot estranyat en veure aque
llei, per ell, estranyes bestioles, perll, quan la noia 
n'hi va fer tastar una, li van I¡¡;radar i en deman~ 
mitja dotzena per eD, 

Arribà I"hor.l. del comp i l'home ai:ll la nota 
per pacar, Aquesta deia aixi: 

Dos cobertl, 
Extraa , , 

(Total. 

115 pelsetes 
12 

28 

En no la va lIecir, per la senziUa rs6 de qua no 
en .. bia, de manera que, per no donar a conèixer 
la seva iaRMlncia, lIiurl un bitllet de cinquanta pe_ 
lel, del qual n'hi ~ tornar trenta dues, 

El necociant en bestiar, si no ubia lIe¡i:', sa_ 
bia comptar més que cap tenedor de llibres. Doni 
dues peles de propina i, quan el cambrer fou fora, 
va pre¡¡;untar a la seva amirueta circumstancial: 

-Elcolta;. No ,ens han di.t que el cobert era de 
vuit peles? Me l'han cobrat a catorze I 

-El cobert, It - va contestar la noia _ perll 
hi han els "e:r.traa".w 

I li a .. enyalà la notao 
-Ahl EJ:traa1 _ dicué el ramader rent un es

forç per pronunciar aquella paraula nova per eU-, 
E.traa? Jo em pen .. va que m°havien dit que d'allò 
se'n deien oltrel! 

TASCA AGRADABLE 

L A dir.ectora de "La Metam6rfOlis", acredita
da bot.¡¡;a de roba blanca, amb taller propi, 
el diU Malda, h rOlli, lle¡eix el nostre pe

rilldic i h m6a barrilaire que tot el nostre cos 
de redacció en peso Quan l'amo ta fora, sempre ra 
ailtol a les noiel, els hi d6na novel.letes alelres 
que nincu no .. p on lel pesca i, els dilaabtu a la 
tarda, que ran setmana &nclesa, le les end~ totes 
al cinema. Es una bona noia, la Macda, ja ho po_ 
den ben creure I 

L'altre dia eltava provant un "troulleau" a una 
núvia d'aUlI més eaia, Per fer aquesta feina, le la 
va endur al primer pi. i doni ordre de qul li por
teslin lel peces i unel quantel arullea. 

Una aprenenta Iu hi du¡¡;ué, Perll, quan va eltar 
soja amb la client i entre lel dues, delferen la 
panera, van veure que faltava la camisa, que IOha_ 
via quedat a l'obrador. 

-Ara la duran de leluida - dilUé la Malda. 
I, lortint a un balconet que d6na a la boti¡¡;a, di

¡ué a I"Antonet, un dependent molt seri6s que te
nen, easat i que no elt1 mai per brocl: 

-Elcolti, Antonet: qul em farl el ravor de pu
jar-me la camisa? 

Tota la boti,a va esclatar en rialles. Perll, la 
Macda, que no perd mai la calma, le'ls quedl mi_ 
rant i ell di¡u6: 

-De què rieu, ubojarratll He dit "pujar.me" 
i no "alçar,me" la camisa, que no és i,uall Si ha
,uél estat a¡xll ,elon, creieu que hauria confiat 
aquesta tllca a l'Antonet? 

XIU p, Ta.uo ... 
L'ORIGEN D'UN COLLAR 

S 
I b~ la umosa cortinna Suaacna de Mon:ry 
é, una pecadora impenitent, l'~a de conve
nir, en canvi, que h molt maCa i que sap 

abillar-.e amb una eleclncia extraordinlriao 
A les feltel, al teatre, a les reunionl, totes les 

senyoret i .enyoretes la critiquen, perll l'endeml, 
quan van a casa de la modista, lempre li dema
nen un vestit com el que han vist a la Su .. ,na, 

Diumen,e passat era al sal6 de te d'un dels nos
trel hotels mh renomenats, lluint un coUar de 
perles que era una cosa senzillament meravello .. , 

-Quanta feina deu haver tin,ut per trobar-ne 
tantes i tan exactes I - eJ:clam1 un cronilta de .0-

cietat molt conecut a Barcelona, 
-No, no ho cre¡¡;ui - va respondre.li un deli 

companys amb qui anava, lomrient amb malicia _. 
Totell han sortit de la mateiXa ostra ... 

B. Orr.nlO 

LA SUPLICA 
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r efecte, la dependenta, que éB un tipet com ara 
tu, sc·l. ha provat a davant meu!. .. 

Aguirrebigueta 

\_ 

l!.Quest amero :nI P~Slt per \ 
1I teUSarl IOO,erDln'l 

-Creu-me: tenia unes i1.IUlionsl 
_I ha. hagut de tocar moltes realitats, oi? 

EL BON GUST 

P
ARELLA més ben avinguda que en Peret i 

la Carme. ens sembla que seria molt difícil 
de trobar en aquesta nandulandesca Bar

celona. 
Casadets de fa uns vuit me.os. viuen encara en 

una delito.a lluna de mel i aquesta setmana la 
Carme, molt vergonyosament per cert, confessà 
al seu marit que la seva panxeta anava prenent 

proporcioni insospitadel. 
No en valgueu mél de petonl i abraçadetel. 

En Peret es polà méB content que si haguél lret 
la rifa. Fou per això que aquell vespre, en cobrar 
la lelmanada, decidí comprar quelcom per a fer 
un re¡¡:alet a la seva estimada. 

Llavoll va ftparèixer el conflicte. 
--Què li compraria) ... 
A la fi. i atret per uns bonica joa interion que 

eltaven expo.at. en un del. aparadors d'una bo
tiga de roba blanca del carrer Nou. adquirí un. 
¡entil. i transparent. pantalonet. de Beda r018, i, 
content i sati.fet, se'n tornà cap a casa· 

_Mira què et porto Carme _ féu ell tot cofoi. 
-Ai. que .6n bufon.!... Ha. tingut molt gu.t ... 
-Oh. ja ho .abia que eren bufona i que et 

caurien molt bé. figurat que perquè pogué. veure 

-Què rumies, ara? 
_Que m'he deixat el Rucó d'EROTYL i bau

rem fet el viatge en va 1. . 

III LrO -.,r I per 11 combatre efl 
• J caçment ¡.IMPQTBN = CIA I la NE.URASTBNIA, per crònlque. I rebel. 
; que .I~iln • tot .lIre tractament, 

r-;;·······t·····l····~·:,·::~:.::~:-J 

i hndo Q l'enp6s i delall: All de SonI Pere, 
liiiI ~O, !ar",dcio del f)octor", nlfTREM, 8nrc~/onn 

¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



s ·h:¡ ·~~:;~.::m Cb,;i.~'a q::a~:tCO~ 
brbqui!". L·ucen.ri tiel "Kiss_Me" 
I del "Vu-Ves" h. plegat el ram i 
fins Dissabte de Glbria. no hi tor. 
narà • haver "¡rimè¡ia". 

Durant aquest temps, en el local 
r.ran reformes i milIoraran el seu 
•• pecte i el leu confort, i, mentrel_ 
tant, en SU¡raPies i COmpanyia han 
• orht de viatge li la reCerca de nOUI 
quariroa i de done. nove:!. 

Perquè b tabut que els quadro. 
amb xicotu a'han de fe!, 
per po,ter produir efecte 
I al públic deixar content. 

L 'Angel Sa.mblancat, aquell home 
que escriu amb un ¡Irrot sucat 

amb san¡ i let¡-e. i diu les coses 
pel seu nom. sense espantar-se. ha 
estat nomenat director del nOltre 
~l'Iti~t confrare "La Campana de 
-Gricla". 

Felicitem a En López 
per la seva adquillció. 
"La Campana" en mana de l'An¡e1 
no pot tocar pu millOt'. 

S 'ha mort en Burrull pare, propie· 
tari del popular establiment 

noctàmbul i "juerguist." "ViU. Ro. 
N". Pobre Miquel! Nosaltres no 
podem nomenar d·altra manera a 
aquell bon Imic que per tothom te. 
nil un xisto i un oopet ami.t6s I 
l"esquena. 

El seu enterrament fou un típic 
acte de dol al districte cinquè, i fo. 
ren en gun nembre els ¡itlnes que 
hi as.istiren. 

Descansi en pau en Burrull, 
heme afectuós ¡ l incer 
que ens ha deixat un gran buit 
i som melt. els que el plorem. 

A !:~~:~at~r~;~~r;~evah~ued::uJ~~ 
Ti!son i que treballa el "cu en to" 
d·allb m~s bé. 

Segons lel referènc ies que tenim, 
es tracta d·una mongeta _ "judla" 
en cutellà - d·aUb més tendra i no 
ens atrevim a afirmar-ho rodena
ment perquè no hem tingut ocasí6, 
1mb ¡ran sentiment nOltre, de po
der·hi clavar Iu dent •. 

COla que ens agradaria, 
per a peder esbrinar 
ai fs Ulla "monieta" amb fi! 
o h molt dura de pelar. 

O O O 

D I~r~~:~~n~i~Hn\t, u~m:x~~.::: 
terrant. va tenir lloc al popular tea
tre Elpanyol, rutrena de la comè. 
dia ell quatre actes. dividida en vuit 
quadro., "El mal pagador 11 Modis. 
tetes i estudiant.", original del llo_ 
rejat escriptor En Pompeu Creuhet. 

El tuetl d'una cosa .on es revela 
ruperta mà del comediògrar que 
I"ha concebuda, i la concurrència va 
acollir-la molt afectuosament. 

I veu's aei com l"Empresa 
ha trobat al capdavaU, 
la manera de servir-nos 
a la Quaresma, un bon tall. 

s E;~~~i:e:;:t~~~~ et~n~~"f.~:r:~'; 
d'éller-ne subscriptors, encara que 
no dels que adrenen lletrel a en 
Péru Carralco per donar- li tema 
per un "ronde" de ne¡ret el, en un 
taller de modistes de Glu¡ow han 
comunicat a lea trebsUadores que 
si no e. dei zen crè ixer el cabeU que 
duen tallat a la "glrçenne", leran 
ezpulsadea de la casa 

I és que encara les mestresses 
dels eltabliment. aquells 
a lel noies. quan lel falte n, 
el. e.tiren ell cabelll. 

L 'II/Ilftll pobulI 

PATI BLA" 
Tot home de bon paladar, 

,ha de concórrer al . 

PATI BLAU 

on hi trobarà els nill.Ion 

Cllé- fl llbrIl Marllcl - larclllrll 

BAR RAPIDO 
Ronda Sant A ntoni, 34 

Cafè i licors d e marca 

tas ~nce Puertas 
Els millors mob/~s i • més bon 

preu. ~s vell~n a llar •• p/UIIOI 

RON D A SA NTPA U. S9 

""'''''''''''''''''''''''1''''''''''1'''' 

Anglnes - A/onia 
Ronquera 

V e nda: 

SEGALA i FARMACIES 

.......................................................................... 
: DEMANEU EN TOTS ELS KIOSKS I LLIDRERlES : 

'10""'''''''1'''1''''''''''''''''''''''11 
: Aventupas Galantes de Pigault-Leb:run : 
: OBRA COMPLETA MAGNIFICAMENT PRESENTADA Ppeu.4 pe •• etea : .......................................................................... 



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

Carrer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona, 6 
A.co.tor .1 c •• t.t ci" TMt ... a...,. O ....... IIh 

TrH" .. ~'J'll A T'lè!on 48A1I - A 

Cran confort - Saletes de bany - Telèfon privat 

Calefacció central - Gran comoditat 

-LA MASCOTA· 
@¡ddedi(dddSolldla ,mia 

detpl1J.'51uqiffiiqrJerdtld5 mj. 

Dor; ITIiJTrjU'f .JmJe riVa'; 
PROVrutfS r US CONV¡NCfROJ 

MATA{ABRES 50 Cu @l'SA 

:\' 1.5ANRA"ÓN,I·BARCElOftA 

PANYERIES SALMERON 
Estalviareu un 70 per 100 

SARNA (RONYA) 
e. aua ea deu minuti amb 

llU. CA8AlLERO 
Comte de l'A .... t, 88 i 

centre. d'e.pecifics 
BARCELONA 

CARRER SALMERON. 13 

PURGACIONES 
uratrttll, toda cI .. ada f1ujo. da 
I .. "I ... , .. lto urt ... rl .. , •• 1 dal 
Ioomlo", como di I. "'\llu, I. e\lua 
pro .. to, blo .. coa I .. cODOCld •• 

GRAJEAS AUSTI 
e .. , .. ,.....It.dooo ..... t ....... 

lWi_r •• to .... . 

~UI Ull1t hnlln rims, "-Rarulu, 

LAURA BRUNET 

EL TALII\MAN 
DEL AMOR 

L'hit mh ¡ran de la !iter.
tu catant. 

TITOLS DELS QUADERNS 
I. Par. ".ear_ ....... eo .. I~e .. r .. 
z.. Plae.r 7 C.llld.d. 
3. Arto d. e ... q"'"lar "plda ... a.ta 
d. La Noc". Sa .... d •• 
Il. F"IUdd.d co .. ,... •• I. 
li. Soled.d ... 
7. Mh .U' del .... or. 

Cada quadern h un teIDII 
complet. independent del. al· 

30 cèntims 
Compre .. · .......... Ela .llre.'.""" 

... ¡>avil·I ... u dup.h .oblclllr-l ... 

"No mAs inyeccioneslJ ¡¡No mAs molestiasl1 

Enlermos de S I F I L I S pueden curarse sin ser notada 

su enlermed.d con Jos 

Comprimidos GIBERT 
Delcubrimiento redente y aensacional, destinada a revolucionar 

al mundo mMico y la terapéutica 

Numero,ol certificado. médicoI 

LA CAJ A DE 50 COMPRIMIDOS, PT AS. 7'50 

tn venta: FlJrm.ciIJs: B.lti, Rambl. C.t./uñ •. I. - S.rriu, Plau Sant. 
4.na. 9. - T.rrls, Cll'men, 84. - Se •• U, RIJmbl. de Iu Flor~s. 14, etc. 

Imp., Redac. i Adm. Rambla de les Flor., SO 



-Fa vuit dies que no hi entrat cap gol, però avui em sembla que faré la pau per vuit muoe 
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