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LA TUIES 

—Bé, home, no t'enfadis! Nua del tot no hi anava, quan vàreig sortir a obrir-lo. Afortunadament, 
Ja m'havia posat les mitjes. 
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TEMPS ^ 
5 1 ^on tranviaíre 

V. U M vostès deuen sapiguer, el sofert gremi de 
l*anviaires té una Cooperativa — Comparati-

. a ' que diria don Joan Pim i Pom — per a la cons
t ó de cases bar -*" 

L altra i un cotxe de la línia de 
i cobrador de mitja edat 
m la d'en Pérez de Rozas 

^ • "•••»« expncant a unes xamoses passatjeres, 
rjç ïC s de fàbrica que se n'anaven cap al carrer 
ta "í, on, com tothom sap, hi ha una importan-

.Manufactura sedera, els avantatges d'aquesta 
C|ctat. 

1 -a l t ra tarda anant 
¡ r i a Sa d en Rovira, i 
_^jue gasta una panxa c 

"' anava explicant e 

- li i preguntai 

í~7^n! — féu el tranviaire —. No pas encara! 
'e* unes gestiona, obtenir uns permisos i espe
r a classificació del Ministeri... 

"j~~Aixía — li va respondre la noia que havia 

t m sembla que no, noia! — féu llavors el 
viaire —. Perquè d'ençà que m'he engreixat 

Padrinetes de guerra 

O EM rebut dues lletres en les que dos soldadets 
que lluiten a Ceuta centra l'"infiel marroquí", 

ens demanen que els hi cerquem dues padrinetes 
de guerra. Es diuen Joan Penella Pesora i Josep 
Maria López Navarro. Tots dos serveixen com ar
tillers segons al Regiment Mixte de la dita arma, 
quinta bateria d'obusos de la ja esmentada pobla-

Els recomanem amb tota eficàcia a les nostres 
llegidores, puix sabem per bona mà — la mà d'u
na xicota que va al cine — que encara que servei. 
xen a les bateries d'obusos, són incapaços de fer 
un "obús" de confiança. 

La glòria d'en Rufasta 

T\ ISSABTE, al "Ciero', el senyor Maynar, natu
ralment que amb el "debido respeto" reproduïa 

el xisto del lluç i del tiburó que dimecres havia 
fet a "La Retaguardia" el nostre infadigable, ve
nerable i formidable director senyor Rufasta. 

Ah! I, malgrat sortir en dissabte, eren "COSÍS 
del otro jueves". 1 el simpític periodista i ex direc
tor de "El Liberal", sotstitolava la secció "Boca
dillos". 

Un lluc i un tiburó per "bocadillo"! Què menja. 
doncs, senyor Maynar, quan té ganes d'atipar-se t 
Que vol fer la competència a n'en Carranza, a la 
seva ;jdat? 
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Le» matemàtiques i les novel·les blanques 

P N Clovia Eimeric ha titolat la seva darrera no
vel-la blanca: "Dos i dos, (an quatre". Amb 

això, el popular escriptor català demostra domi
nar força les matemàtiques. Sens dubte, el infati
gable Folch i Torres no està a la mateixa alçària, 
puix, en una de les seves darreres obres de la "Bi
blioteca Gentil", parla d'un xicot — un bon xicot, 
com tots els xicots que surten en les seves histò
ries — que guanya seixanta duros cada mes i en
trega a sa mare la paga íntegra. I en Folch, afegeix 
tejue la mare té d'allò més feina per distribuir equi
tativament aquelles "duescemtes cinquanta pesse
tes"..-

L'Hovtolà de Sant Boi 

diuen 1'"èmul* 

>c, jo! Parlant 

li pujen de Barcelona, 
de escote..." 

—Caram, caram! Vès 
tot això, no he pensat a preguntar pel meu n 
amic, pel Jaume de cá'l Festetes... 

—Ah, caratsus! Doncs, mira: saps que ha ests 

molt atropelladot? 
—I ara! Què em dieu? Un xicot tan bo i »° 

—Sí; doncs, mira: veuràs que va comença " 
perdre la gana, i a posar-se groc, i el ventre se 
inflava i se li posava tot dur... I van cridar al m £ 
ge, i el van visurar, i el metge va començar e 
un paper molt estrany, dient que potser sí, que v 

vegada no, però que no tindria res d'estrany 3 
estigués... 

—Com! Ell també? 
—... hidròpic, home, hidròpic! 

F. OïTolla 

àquesi numero ha passal per 
la censura governativa 

• \ % 

L'HOME QUE TAMBE HO ESTAVA 

F EIA dos dies que en Quel havia tornat del 
servei. A la taverna del poble, els amics 
d'altre temps li contaven tots els acontei-

xements passats durant els seus tres anys d'absèn
cia. 

—Saps la Quimeta de cà'l Borni? Fa un any 
que és casada ¡ ja té dues criatures... 

—Ha tingut bessonada? 
—No, home, no! Que no te'n recordes, quan 

anàvem al mas Gorxó, que sempre la trobàvem, a 
entrada de fosc, amb un de diferent? 

—Ah, sí! Tens raó; no hi pensava. En tres 
anys, un s'oblida de tantes coses... Escolteu: i la 
Cisca de ca'l Feliu? 

—També és casada. Als vuit mesos, ja tenia un 
nen. Van dir que era setmesó. 

—Vajal Què hi farem! I, ara, digueu-me: què 
se n'ha fet de la Colometa, de can Lleganya? 

—Oh! D'aquella, n'hi ha per contar una hora i 
mitja seguida!... Figura't que fa poc que va estar 
malalta i tothom va dir que és que havia fet yra 
barrabassada per a fer-se perdre... Sí, Quel, síl 
Tal com sona! Mira, que de tan delicada que ha 
quedat, té de pendre unes ampolles blanques que 

— I , per què et banyes, aviri que fa tanta fresca,' 
—Perquè com que diuen que qui vulgui P*** 

que es mulli... el cap d'avall de l'esquena! 
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CAS D-ENGUNIA UN 

QU-4JV vàreig veure 3 ¡a Paulina plantada 
davant meu, groga la íaç com la cera, 

•blancs els llavis com una magnòlia des-
tr

aiada, apagats els ulls com dos llacs de cingle, 
tra

m°ls e!s ParPres oom dues papallones, un so-
£ em trast>a>çà tota i vàreig córrer a rébre-la 
° e/s braços overts, temerosa de què es des-

9 0Tllés damunt l'arena del jardí. 
—Què tens, prenda, què et passa? 
—Laura!... Laura!... 
—Bol... Ja hi som? 
—Laura... Laura meva!... 

a¡~~ • sí> P« rò explica't, que em tens amb un 31 

•• Morosa, com si fos una nena, la vàreig enlla-
per ¡a cintura i, lentament, la vàreig conduir 

s un reco intim i propici a les grans confes
as on un banc de marbre dosel-lat per oloro-
Sessamins ens oferia el seu amable recollien 

—Apa, seu, i explica't, menuda, que ta sempre 
S í a s a punt de regar les roses de les teves galto-

Js. amb la rosada dels teus ulls innocents, però 
^'gmàths. 

—Laura!... Laura! 
—Altra vegada? Em gastaràs el nom, reineta! 

Si ni sé per on començar! 
—Pel principi, dona, pel principi! Apa: aboca. 

_ ~ " S Í - . - sí... que vui treure'm aquest pes del da-
"•"•t! E„ L,uis... 

—El teu marit? 
-""Sí--, ei meu marit... 

j—T'enganya? Té una querideta? I bé, dona, 
i - , ** ' Que es diverteixi, pobret! A la seva edat, 

•' toca, de fer una mica el ximple! Recorda 
*"e ha portat sempre una vida, no diré d'asceta, 
™ o d'home metòdic, molt metòdic, massa metò-

c ' Jo havia arribat a creure'm més d'una vega-
• que no hi era ben bé tot; que n'hi faltava un 

°Ç. í no ííe la mà, precisament. Mira que l'istiu 
ssat, quan vàreig venir a passar amb vosaltres 

* 'nze dies al Vernet, fins em va fer enfadar. Fi-
* *a't que em va sorpendre tres vegades 
i. "'t, però sense salt, i mai, mai! vàreig 

brillar els ulls amb una braseta de luxúi 
*'g arribar a tenir-li ràbia, creu-me. Em sembla 

Qu* no sóc pas tan lletja, jo, veritat? 
t Paul'na. clavats els ulls en terra, formant 
° Ja punteta del seu peu diminut extravagants 

saltant 
•eig véure-

arabescs damunt l'arena, ni m'havia sentit. Es
tava com encantada, com si el seu cervell fur
gués en l'entranya viva de la terra. 

Un petó sorollós en la galta, la va despertar. 
—Deixa'm, deixa'm, que no estic d'humor, 

creu-me. 
—Bé, explica't d'una vegada! 

..Sobtadament, el rostre blanc i esblaimat dj /a 
Paulina s'encengué com un estel del matí amb 
dues roses de foc vivíssim. Es mossegà els llavis, 
respirà llargament i amb els ulls fugint dels 
meus, sospirà: 

—Es que enganyo al meu marit. Laura. 
...—Mireu: si en aquell moment em claven una 
ounxada, no em troben una gota de sang! Quina 
barra, fillets! Cuina barra! 

Per fi, passat el primer moment de sorpresa, 
vàreig dir-li, com qui parla del temps: 

—Bé, sí... no està mal pensat... però em sem
bla que és un "problema" que tu mateixa el pots 
resoldre. No diré que tinguis la solució entre 
mans, precisament, però no em negaràs que la 
tens entre... 

—No, si el ma! no està en què jo l'enganyi... 
—Ah, no? — vàreig preguntar esmaperduda. 
—Es clar que no, dona! El cas terrible és que 

ell ho sap i que em matarà, em matarà, creu-me. 
.—No sé, però em sembla que en Lluís no és 

home per pendre-s'ho tan a la valenta. 
—Ai, Laura! Està desconegut! SÍ el veiessis! 

Es passa els dies caminant amunt i avall, amb els 
punys closos, amb la testa encorvada, amb els 
ulls fora de les òrbitest Em matarà, creu-me, em 
matarà! 

—I amb qui l'enganyes? 
—Amb en Pujol d'Arbós. 
—Amb el director de "'El Dia"? 
—Si. 
—Veig que, com sempre, ets dona de gust. Ja 

saps que som íntims amb ell i moltes voltes un 
sorollet de cervell i una picoreta de sangs m'han 
dit: "Té, si aquest s'atrevís, potser no li sabries 
dir que no!" 

—No facis bromes, no facis bromes, que el que 
et dic, és molt greu i molt gros. 

—Molt?. 
—Ai, noia, sempre parles amb segones! 
—Bé, i què vols que hi faci, jo, en els teus tri

pijocs? 
—Si volguessis parlar amb el meu marit, in

quirir, sondejar-lo, treure'm del dubte que em 
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rosega. - , 
—Ja és un xic difícil, ja, el paper que em re

parteixes en aquesta comèdia, però, en fi, si t'hi 
empenyes... -

-Senyoreta!... 
—Què vols, Berta? . 
—Hi ha don Lluís Record. 
—Eh? — vàrem fer a un temps la Paulina i jo. 
—El meu marit? . 
—Si, senyoreta. 
Lívida com un lliri sense aigua, la meva ami

ga quedà erta a¡ meu costat. Jo, somrient, vàreig 
sostenir-la. 

—Fes-lo passar al salonet del piano. 
—Molt bé, senyoreta. 
Un silenci llarg. La Paulina em mirava desor

bitada, tremola, indecisa. 
—M'ha seguit! M'ha seguit! 
—Bé, no et desesperis. Val més ¡a veritat seca 

que el dubte nebulós. Ves a seure en el banc que 
hi ha sota aquella finestra. Es la de! quartet del 
piano. Dintre parlarem nosaltres. Aixis t'entera-
ràs de tot. 

—Tinc por, Laura, tinc por! 
—Compra't un gos... i et distreure! . 
Efectivament: en Lluís estava transí¡gurat. 

e! seu rostre, normalment rodó i satisfet com una 
lluna plena, oferia ara ombratges dubtosos, clars 

—I doncs. Lluís, què el porta per aquí? 
—Voldria parlar un ric amb vostè, Laura. 
—Segui. 
—Gràcies. Estic nerviós. . . . . . . . 
—Vostè dirà, doncs. . 
—I amb poques paraules. 
L'home es concentrà, em clavà els ulls com dos 

estil-Iets i em preguntà tot d'una: 
—Vostè té molt bona amistat amb en Pujol 

d'Arbós. veritat? 
Un esforç suprem, mantingué un somriure 

fred i indiferent en els meus llavis. 
—Si,., som amics... no íntims, però... 
—Doncs, sàpiga, Laura, que en Pujol d'Arbós 

és un porc, un mal amic, un... 
—/ ara, Lluís, què ¡i passa? . 
—Què em passa? Lo més gran que li pot pas

sar a un home respectable i de posició com sóc 
jo. En Pujol d'Arbós m'ha trencat el respecte, 
m'ha trepitjat la dignitat, ha faltat a la llealtat 
deguda a l'amic. 

—Bé, no s'ho prengui així, Lluis, de vegades, 
les apariències enganyen... - • -

—Em sembla, Laura, que després de tenir ca
torze proves de la seva desllealtat, el dubte seria 
ridícol. . 

—Catorze r 
—Catorze! Catorze! Catorze de seguits! 
—Ja és resistència! .. 
—Eh!. . . Com diu? 
—No... deia... que realment.. 
—Sí, Laura, sí, he aparat tots els recursos per 

no arribar a un rompiment, però no puc més, 
puc més!... • 

El pobre marit estava encès, crespades 
mans, contrets tots els muscles. . 

—Ja sé que serà un cop gros per la Paüli" ' 
però, no hi ha més remei. He de pendre dec 
sions. 

—Però, calmi's, Lluis, paríem, estudiem el cf-
—Què havem d'estudiar? Encara no li tí 

prou d'estudiat? Catorze, Laura, catorze! 
—Sí, sí, realment... però, catorze, què? • 
—Ah, és veritat que no li havia dit: li be eO' 

viat catorze articles sobre el "Problema de la " 
cionalització del cotó", i no n'ha publicat ni " . ' 

Un sospir com un esbufeg de caldera, va sort' 
del meu pit. 

—Ha dit articles, veritat. Lluís? 
—Si, SÍ, catorze articles, m'ha refusat el p°l ' 

el miserable! I no és que jo no m'hagi pas PoTtt, 
com un cavaller amb ell, Laura. L'he convidat 
sopar infinitat de vegades, l'he fet objecte " 
totes les meves atencions i preferències, fins 
he fet presents tan estimables com una cartel 
de pell de foca, una estil-logràfica d'or, un-

—Escolti, Lluís, el què no entenc és perquè ' 
seva ruptura amb en Pujol, ha de representar C 
cop tan fort per la Paulina. 

—Ah, que no n'està enterada? 
—De què? 

De què en Pujol i la meva dona s'entener*' 
Si ho sap tothom! 

Una rialla ofegaà». part de fora del jardí, i " n 5 

passos ràpids damunt de la sorra, varen fer pre
guntar a n'en Lluís: 

—Que no estem sols. Laura? 
—Sí; absolutament sols. 
—M'ha semblat sentir. 
—No en faci cas: són els nens del xalet del 

costat, que juguen en el meu jardí. I ha dit c&' 
torze. Lluís? 

—Catorze! Catorze de seguits! Què li sembla 
Laura? . 

—Em sembla... em sembla, que en Pujol és u? 
home perillós, amic Llu,s... veritablement peri
llós; catorze articles, són molts articles, per ütt 
home sol. 

LAURA BRUNET 



UN CÍNIC 

Q UAN el senyor Romeu va enterar-se, per 
1 eterna lletra anònima, que la seva senyo
ra 1 enganyava, va creure que perdria el 

eixernent. Després de sis anys de matrimoni 
Jjj*nquil, en el q u e ell es creia el més afortunat dels 

a r ' ts , sapiguer, així, de cop, que l'hi fregien, no 
• certament, una notícia que ell pogués supor-

1' J*?1 r e s 'E n a c ' ó - Va pensar primer en suprimir 
adultera de cop i volta; però, després, tornant 

a "«gir la carta, es digué: 
"~-I «i no fo« cert? 
£»• detalls, no obstant, eren ben precisos: 

La seva senyora, tots els dimarts i dijous que 
ostè va a veure als filadors de Terrassa, dina al 
'¿voli- amb un altre home." 
t-1 senyor Romeu, doncs, resolgué, per un dia, 

*unciar als seus negocis tèxtils Í com que justa-
c " t 1 endemà era dijous, decidí anar a compro-

Ví*r la veracitat de la denúncia. 
t-s llevà, doncs, al dia següent, com de costum. 

d* í6*' a8afà la maleta de les mostrea i, després 
ur> Fins a la nit, Francisquetal", se n'anà esca-

le» avall. 
Déu I i que n'hi va semblar, de llarga, aquella ma

nada d'espera! Va anar a veure la Júlia del Parc, 
les obres de l'Exposició, la Casa de Correus ¡ el 
^aducte de Vallcarca. 1, malgrat tants camins, 
8Q1S aconseguí aixis arribar a les dotze. Tres hores, 
j icara! Tres llargues hores! Què fer? Ja era a 
Vallcarca. Un xic més i podia fer una excursioneta 
"ns al Tibidabo. Del Tibidabo va anar-se'n cap a 

e s Planes i, allà, havent aconseguit arribar a tres 
^ a r t s de dues, prengué el tranvia de retorn i a 
l es tres, era al "Tívoli", 

Va traspassar la porta amb el cor com si esti
b é s sospèa en l'aire. Hi aèria? No hi seria? Es va 
^caminar cap al fons. No hi havia dubte! La 
*"ran cisque ta, la seva Ilegitima Francisqueta, esta-
V a menjant-se un plat d'arròs a la valenciana amb 
"1 jovincel d'uns vint-i-tres anys, perfumat i fet 
u " figurí, que duia armilla de fantasia i una pul-
•*»» de malla d'or... 

El senyor Romeu va sentir que al front li traspua
va una suor freda... Però, en aquell moment, es re
cordà d'aquelles terribles venjances que havia lle-
S't a les novel·les de detectius, i resolt es dirigí a 
' a taula on els dos adúlters s'atipaven. 

—Bones tardes! — mormolà, asseicnt-se a la 
Mateixa taula, front a front de la parella. 

La seva dona devingué intensament pàl-lida, o-
f<:gant u n crit. Però ell, calmos i imperturbable, 
p icà de mans. 
, —Què desitja, el senyor? — demanà el cam
brer. 

—Un "consommé". 
'• com si res, el senyor Romeu començà a diní 
Al cap de pocs moments: 
—Jove, faria el favor de pasar-me la sal, si i 
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L'altre, de mala gana i disgustat de la importu-
nitat d'aquell veí, va obeir-lo. Als pocs moments, 
el senyor Romeu demanava un plat d'enciam. 

—Em donarà l'oli, si li plau? 
L'altre donà l'oli. El marit, després, menjà una 

truita, i darrera un bistec. I aixis que hagué acabat, 
li portaren el cafè. 

—Em voldrà donar l'ampolla del rom? I des
prés, aquest diari, si no el llegeix? 

Aquest cop, el jove tenori perdé els estreps. Al
çant la seva veu de baríton, amb un to que va fer 
girar a tots els concorrents, digué: 

—Escolti: que és que voldrà, també, que des
prés li deixi la meva dona? 

Davant d'aitat cinisme, el senyor Romeu es va 
ferir del "susto". 

Marcel Terra 

LA MINYONA BARRUDA 

E SCOLTI — pregunta la senyora a la nova 
raspa —. Com és que cada dos dies puja 

a véure-la el carboner? 
La raspa no perd la serenitat i, amb perfecta 

calma, contesta: 
—Perquè un dia sí i un altre no, treballa de niïs 

i no pot venir a veure'm, compren, senyoreta? 

Van Tresca 

» molèstia? 

—T'ha agradat la veu d'en Fleta? 
—Què vols qur et digui? Trobo 
prima! 

i veu d'en Fleta? 
et digui? Trobo que la té molt 
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AGAFAT AL VOL 

E S a dir, que ja ets pare? 
—Sí, rioi. Dea de diven 

dres 
1 què, no hi va haver gaire 

trasbalç? 
—No. Tot va anar com una seda. 
—I què és, nen o nena? 
—Un bordegàs que sembla que 

tingui amb ganes d'eclipsar a l'Uz-
ci.dun quan sigui gran. 

—Vaja, noi. Et felicito. Ara JE 
podrás dir que tens un altre membrf 
dintre la familia. Van Bolla 

LA MORT DEL BORRATXO 

E N Carles, acreditat "curda", 
s'estava morint. No d'una 
"mona", perquè a n'ell això 

no l'hauria vençut mai, sinó d'una 
vulgar i prosaica pulmonia. 

La seva dona, que era més lletja 
que en Marcelí, quan ja el va veure 
a punt d'anar-se'n cap a l'altre barri, 
lí va dir; 

—Espòs meu: pensa que ara fóra 
l'hora de què et confessessis... 

— "Meno" — va fer ell. 
—I de què et reconciliessis amb 

els teus enemics I 
—Això mai I — va exclamar el 

borratxo —. Tu em vols fer beure 
un got d'aigua. S. Aballot 

LA IMPOSSIBLE SITUACIÓ 

Q UAN vaig anar a Ocanya, on vaig passar 
sis anys i un dia per haver mancat al pu

dor de la Caxavera, vaig conèixer un gra
pat de criminals, amb els que vaig passar estones 
molt distretes. Ja veuran: en un presidi, un no té 
gaire feina, i pot anar fent petar la xerrada, fins 
a l'hora de tornar al calaboç. 

Es clar que, als dos mesos d'estar-hí. ja m'hi a-
vorria. No és cosa gaire distreta, no, un presidi, 
i menys quan saps que t'hi tens d'estar una Haiga 
temporada. Vull dir que, si m'haguessin deixat, 
un cop vaig conèixer el què era aquella vida, me 
n hauria entomat, satisfeta ja la curiositat que al 
principi em feia un xic agradós el cumpliment de 
la pena que m'havia sigut imposada. 

En aquell ambient monòton, sols una cosa eia 
espeiada amb impaciència i trencava un xic l'a
vorriment en que vivíem: l'arribada d'un nou con
demnat. La sabíem amb alguns dies d'anticipació 
i ens feia l'efecte d'un aconteixement. 

—Noia, no vol picar. 
—Dono a mi m'està picant ja fa molta estona. 

En certa ocasió, va arribar un presidan, al que 
li havia sortit la respectable pena de vint anys. Jo. 
així que el vaig veure, li vaig fer la mateixa pre
gunta que a tots: 

—Per què ha vingut a n'aquí? 
—Perquè vaig matar a la meva dona — em va 

—Caraml Sí que és greu! 
—Que si ho és? Vostè no es pot imaginar fi 

que era aquella mena de dimoni amb faldilles! Em 
feia la vida impossible! Ara, almenys, viuré tran
quil! A casa meva, no era una casa! 

—Doncs — li vaig preguntar — què era? 
I el condemnat em contestà amb convicció' 
—Era un presidi! 

Tit Helia 
UN REINCIDENT 

A LS cinc mesos justos d'haver restat vidu. 

—No renegaves tan del matrimoni? — 

li va preguntar un amic seu. 



""> no' c q u e a V o , t * ü agrada molt fumar? 

DE RETORN D'UN VIATGE 

L A Cristina, una meuca que h-ï-
via estat de sort, es va casar 
llegítimament i amb flor de 

taronjina i tot, amb un anglès que, 
per lo vist, o tenia la mànega molt 
ample o badava com en Romanones 
quan diu que amb el temps tornarà 
la política vella. 

Acabada la cerimònia, el nou ma
trimoni va anar a fer un viatge molt 
llarg. Itàlia, Grècia, Turquia, Arà-
b;a i Egipte. En tornar, la dona va 
volguer anar a veure a les seves an
egues companyes de penes i tre-
bnlls. 

Anaren totes a breñar a la "Gran
ja Royal" i, a n'allà, entre taca de 
xocolata i pot de confitures, la Cris
tina va començar a contar les seves 
impressions del viatge. 

—L'Egipte és molt bonic, però 
Turquia és més interessant — deia. 
— Penseu 1 Encara hi han harems i 
odalisqueal 

—1 vas veure algun eunuc? — li 
preguntà una de les seves amigues. 

—Sí, una colla! 
—1 què et va semblar? 
—No ho sé, noia, però em va fer 

l'efecte que no hi eren tots... 

M. Andanga 

~—Sí, però, noi, no m'ha quedat cap més remei! 
—Que havieu fet alguna bogeria, tu i la teva 

n°va esposa? 
—No, cap. Però, és que la meva primera dona 

n ° va poguer pagar tots els meus deutes! 

W. Briola 

^j_HQME DISCRET 

S ON les dotze de la nit. Per la Rambla passa 
una d'aquelles dames que, a primera vis-

. ^ ta, és difícil sapiguer si accepten una con
vencia reservada amb la part contrària, mitjant-

Sant ] a a u m a ¿e ¿ell 0 quinze peles. 
Un noctàmbul que la veu, se li apropa i li diu, 

**°lt decidit: 
—Dispensi, senyora: que em faria el favor de 

a""-rrie BÍ vaig bé, per aquest camí? 
—Oh. no ho sé pasl On vol anar, vostè? 
—Allà on vostè vagi, senyora... 

T. Avalot 

EL DESCONSOL 

Tk la senyora Angeleta, una dona grossa com 
una bota que s'estava pels voltants del Ni

el marit, Amb això ella 
hi perdia gaire, perquè el seu difunt era i 
gandul, borratxo, que passava quasi totes les nits 
fóra de casa... En fi: una calamitat. Anem a dir, per 

iue ella tampoc era allò que se'n diu 
cosa gaire morigerada, perquè es deia 
el vigilant, que si amb 1 amo de carros, que : 
amb l'apotecari de la cantonada... 

"Meno". Doncs, tan si ho volen creure, com si 
no, la senyora Angeleta va tenir, amb la mort del 
seu marit, un disgust d'aquells que no s'expliquen 
ni comprenen. Estava desesperada. 

—Però, senyora Angeleta!—li repetien les veï
nes —. Sembla mentida que sigui aixís! S'ha de 
fer càrrec que li ha arribat l'hora, i que en el món 
cal sapiguer-ee conformar amb !o que Déu ens en
via... A més, el seu difunt, ja feia temps que esta-
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va malalt, i tenia algun any... 
Més ella, seguia plorant. 
—Mai no m'ho hauria pensat — li va dir un dia 

la bacallanera — çfue vostè es prengués així la 
mort del seu marit t 

—Què vol que li digui I — mormolà per fi la 
inconsolable vídua —. Jo soc d'aquesta manem! 
Per qualsevol cosa ploro I 

K. Parró 

LES NOSTRES ARISTÒCRATES 

J O no sé si vostès es fan amb la "gente bien". 
Sinó, creguin que és una llàstima. Es molt 
més divertit i nandulandesc anar a una "soi-

rée" aristòcrata que no pas a l""Edén" o al "Fo
lies Bergère". S'hi pot arrambar més còmodament 
i no hi ha que témer cap intervenció de l'ordre pú
blic. I, en qüestió de vestits o, millor dit, en qües
tió de despullats, s'hi pot admirar molta més cui
xa, molta més esquena i molt més pitreram en 
qualsevol reunió d'aquestes que ressenyen els cro
nistes de societat, que no pas en el foier o l'escena
ri d'un d'aquests llocs d'esbarjo quina ressenya, 
tenim confiada a 1'"Afarta Pobres". 

Testimoni d'això, és la següent conversa, reco
llida J'altre vespre pel Passeig de Gràcia, entre 
dues amigues que anaven carregades de sedes i de 
brillants: 

— J a t'ho he dit. Antonieta, que no està bé a-
nar a n'aquesta reunió, i encara menys ballar amb 
aquest professor de xarleston! 

—Però, per què? 
—Perquè balla molt escandalosament! 
—Que no hi balles, tu? 

—E» va fent fosc i l'Andreu tense venir. Si 
d'aquí mig quart no es aquí, hauré de dir a la 
minyona que em porti una espelma. 

—Si, però jo tinc divuit anys i sóc soltera. r-n 

canvi, tu ets casada i en tens trenta. I, a la teva 
edat, certs atreviments, no t'estan gens bé... 

Van Tresca 

LA CUINA ECONÒMICA 

E L que anem a contar, va ocórrer en cert» 
fonda de Barcelona, quin nom no volem 
dir, perquè l'amo, que és molt amic no*" 

tre, s'enfadaria. 
Era diumenge, hi havia bastanta feina i el cut-

ner, que és un home molt llest, no s'entenia de tre
ball. 

Els cambrers entraven a cada moment. 
—Una truita de sis ous, de seguida! — va dir 

un dels moços. 
E'l cuiner es va girar i va cridar al cambrer: 
—Només n'hi han tres, aquí a la cuina! —• " 

digué —. Digues al noi que renta els plats que va
gi de seguida a cercar-ne un, que és el que em 
falta! 

SU Tellet 

EL RECORD 

E L senyor té la senyora — jove, bonica i a-
tracti va — a fora, i com que l'home no és 
de glaç. perquè si ho fos, amb la calor que 

fa, es fondria, empaita a la minyona. 
Aquesta, segurament per treure'n tot el partit 

possible, es mostra esquerpa, al principi. 
-—Per què no vols ésser amable amb mi? — 

li diu —. Et faré un regalet! 
—I ara. senyoret! — diu ella, fent-se l'escanda

litzada —. Que no ho veu, que no pot ésser ni per 
vostè ni per mi? Que no pensa en la seva senyora? 

1 el marit, molt seriós, respon: 
—Ja ho crec, que hi penso! D'aquí, precisament 

ve tot el mal! 
K. Prítxet 

DEL MAL, EL MENYS 

E N Gomà, propietari de Vallcarca, va a pa
gar un compte a casa la modista de capells. 

Déu lo guardi — li diu a la mestressa. 
— Vinc a pagar aquella factura de la meva senyo
ra... Quan puja? 

—Sis centes trenta dues pessetes amb trenta 
cèntimsi 

—Caram! Sí que em costa car, que la meva se
nyora es guarneixi el capi 

La mestressa del taller, creu oportú fer un co-

—Què s'estimaria més — li pregunta — que la 
seva senyora s'entretingués en guarnir el cap de 

Kit Xalla 



ALVoLTANT^Mà 
»ELBRAJERflH| 

ALERTA, MINYONS! 

E° aquesta Secció hi publicarem tota els CONTES 
Que se'ns enviïn propis d'ésser contats a les velles 
aacroses de quinze anys per amunt i que siguin dig
nes d'ésser coneguts pels barrilaires lectors de LA 
TUlES. D'aquests contes, en premiarem un cada 
número, amb la respectable quantitat de "deu pe
les", cobrables en la nostra Administració o per 
gir postal als que visquin fora de Barcelona. Aler
ta, doncs, i apretar fàpitl 

CÀLCUL APROXIMAT 

L 
A Conxita i la Lulú, són dues xamoses mnn-
danes que frisen en els vint-í-vuit i que han 
ingut s i la s 

ínat guardant totes les monedes que els seus adni-
Bones administradores de la seva guardiola, han 

radors hi han anat tirant, i no tindria res d'estrany 
que el millor dia de la seva vida turbulentament 
metòdica, es casessin. 

—I la torreta del Guinardó, Conxita, et falta 
molt per acabar-la — pregunta amb interès la Lulú. 

L'interpel-lada queda sospesa un moment, mira 
enlaire, una arrugueta graciosa i prematura es ma.--
ca en el seu front i, després d'un càlcul ràpid i 
matemàtic, contesta sense el més petit dubte: 

—Quaranta dues nits! 
R. A. Teta 

VN PAPER IMPORTANT 

CREGUI, amic Deulofeu, que no arribo a COT-
pendre quins motius de queixa pot tenir de 
mi — respongué en Ricard, l'afortunat autor 

teatral, que acabava de repartir els papers del seu 
últim drama. 

—I vol que els hi expliqui?—replicà el vell ac
tor, amb veu aspre i concentrada. 

i d'un —Naturalment, perquè crec que és i 
malentès. 

—Doncs bé, amic meu — continuà el noble genè
ric, nimbada la testa per una llum d'orgull de deu 
ofès que el transfigurava — li sembla bé que, des
prés de trenta anys de carrera sembrada de triomfs, 
després d'haver alçat empès el públic durant milers 
de nits, hagi de sortir ara a representar un paper 
ie partiqui que sols diu una dotzena de "bocadi
llos"? 

—Li repeteixo, estimat Deulofeu, que votí* t i 
tà lamentablement equivocat. Vostè és el protago
nista de la meva obra. 

—Bromes, damunt de l'escarni? Dotze "bocadi
llo»"! El protagonista!... No em faci riure!... 

—Sí. però pensi que la seva dona l'enganya en 
alçar-se el teló, i que vostè és cornut fins a l'uca-
bar, quan vostè dispara sobre els adúlters.-

El vell actor callà, clogué els punys i s'emp&ssà 
la saliva. 

Vingué la nit de l'estrena. S'alcà el teló. A la 
primera escena, entra el marit, sorprèn els adúlters 
i de dos trets mata al primer actor i a la pri: 
triu. Estupefcció general. Els dos "morts" no saben 
si caure o no caure. L'autor s'arrenca els cabells 
entre bastidors. El públic no sap de què va. L'a
puntador fa baixar el teló. 

—Però, què ha fet, desgraciat?—pregunta, des
esperat, en Ricard. 

El vell actor somriu: 
—El que ' 

tes... tres actes seguits, 
porto, vaja! 

indicar: de protagonista! 
t un ratet, però. tres 

UNA NOIA EIXERIDA 

L A Ríteta era una xamosa nina d'ulls blaus i 
clars com un cel de primavera. La seva boca 
vermella com les cireres en saó, reia sempre 

amb argentis sons... 



Però la Riteta es va quedar orfa i sense recursos 
i, com és natural, volia guanyar diners de pressa, 
sense tenir de consumir-se vuit hores en un taller, 
en una botiga o en un despatx. 

Cal mentar que la Riteta és una dona de gran.; 
pensades, i al fi i al cap va tenir una idea genial. 
S'abillà, s'empolainà i, cap a la caiguda de la tarda, 
se n'anà a donar una volta per les Rambles. 

Tan incitant era el seu pas, tan fresca era la seva 
riallera boca, que poc li costà cridar l'atenció d'en 
Gustau, un corredor de filats que tenia les tardes 
lliures i les dedicava a la "busca y captura" de xi
cotes maques. Aquest, que va creure que allò eta 
terreny abonat, la seguí i li féu les més ardentes 
declaracions, a les que la Riteta respongué accep-
tant-les i citant-lo pel vespre a casa seva. Només 
li va posar una condició: Com que ella es donava 
molta vergonya d'"allò", l'entrevista seria comple
tament a les fosques... 

Inútil dir que aquella nit en Gustau fou el més 
feliç dels homes, que l'endemà l'escena es va repe
tir, i l'altre, i l'altre, i que la Riteta anà rebent a 
cada moment valuosos regals del seu amant. 

Però, dos anys després, per una futilesa, en Gus
tau i la Riteta es van separar, restant ella en pos
sessió d'una fortuneta. Llavors, la noia es comen-
Çà a presentar-se a la bona societat, s'enamorà d'un 
xicot que l'estimava molt i es casaren amb tota 
pompa. 

—Pobre noi! — pensaran vostès. 
S'erren. L'astuta Riteta, contràriament a ço que 

vostès es creuen, va arribar completament verge al 
tàlem nupcial. Durant els dos anys en què en Gus
tau l'havia entretingut principescament, no era ella 
qui rebia les seves carícies. Era la seva minyona, 
una noia molt eixelabrada i amiga d'aventures, que 
a més de proporcionar-se unes delicioses estonetes 
d'amor, cobrava de la seva gentil mestressa un plus 
de vint duros al mes... 

P. 0. Casolta 

• * * 
EL "PAPU" 

E L senyor Palaudaries, era allò que se'n diu 
un "Pau". Des de la seva costella, la respec
table senyora de Verdum Virolat de Palau-

iaries, fins l'ésser més insignificant que pugui exis-
h'r en aquest reco de terra que en diuen Barcelona, 
tothom li pVenia desconsideradament el pel. De to
tes maneres, cal fer conBtar que les coses havien 
arribat a aquest extrem, perquè el senyor Palauda-
ries era tan bon jan, que tot ho permetia i amb tot 
transigia. 

Tan era aixís, que fins en Manelet, el seu atent 
secretari i home de confiança, aprofitant la bondat 
del seu caràcter, li fregia tranquil·lament amb la 

seva senyora, però ho feia amb tanta cura, que el 
bon senyor vivia completament a la lluna. 

Però un dia el senyor Palaudaries tingué d'acu
dir a una conferència amb uns companys de círcol, 
i aquesta fou l'ocasió en què els dos aimants s'apro
fitaren de valent, deixant apart tota classe de pre-

Tan fou aixís, que el temps passà sense que se'n 
donguessin compte, fins que el timbre de la porta 
els despertà del deliciós insomni en què havfen es
tat sumergits durant tota aquella tarda. 

La senyora de Palaudaries, en sentir el timbre, 
comprengué de seguida el perill que es presentava, 
però quan volgué foragitar a n'en Manelet del tàlem 
nupcial, notà amb horror que en "Julito", el seU 
fill, acabava d'obrir la porta a son pare i que amb 
Peu tremolosa li contava: 

—Papa, al quarto de la mama, hi ha un "papu"... 
—Què t'empatolles, ara? — li preguntà son pare, 

—No, no... Jo l'he vist... Hi ha un "papu"... 
El senyor Palaudaries es dirigí apressuradament 

vers l'habitació de la seva esposa. 
La senyora de Verdum Virolat el rebé tota tur-

El senyor Palaudaries llençà una inquisitiva mi
rada per l'habitació, sense arribar a descobrir res; 
però en "Julito" insistí: 

—Mira, papa, el "papu" està a sota el llit. 
El senyor Palaudaries es mirà a la seva senyora, 

que s'hvia tornat tota groga, i s'abaixà per mirar el 
lloc indicat per son fill i veié... Oh, Déu dels cels! 
Veié el seu secretari en calçotets i més arronçat 
que una tortuga. 

El senyor Palaudaries féu un gest tràgic, es tor
nà vermell, verd, groc, i després altra volta vermell. 
Es portà furiosament la mà a la butxaca posterior 
del pantaló i... es tragué un mocador per aixugar-se 
la suor que perlejava per son front, mentres amb 
veu imperiosa exclamava: 

—Pocavergonya, més que pocavergonya; ja pot 
sortir d'aquí!... Passem per alt que m'enganyi amb 
la meva dona... però que faci por al meu "Julito", 
això no li consento... Des d'aquest moment, queda 
despedit de la casal... 

Karbassó 

Conte premiat en el número passat; 

DE LA RAMBLA ESTANT 
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—Jo també! — respongué ella, recordant-se a 
temps que feia un ofici que i'obligava a contestar 
que "sí" a to* ximple que, després de pagar-li un 
"sandwich" i una grosella li preguntés: "M'esti
mes" ? 

—Sí! Però tu m'estimes pels diners! 
—Vols una proba de què el meu amor és desin

teressat > 
—Sí! 
—Dona'm tot el que tens i seré teva tota la 

vida... Així no podràs dir que et vull per l'interès.... 

£1 Cabrit Audaç 

C O R R E U S E C R E T 
Joan Penella. Ceuta. — Publicarem l'avís, i que 

n'ht toqui una de ben maca, Xerin G. Hetta. — Vos
tè És un fresc. No val a tornar-hi, Artbur de Cia
rían. — Aniran tots dos. Senyor X. — Surt al nú
mero. K. Patró. — Vostè és un trumfo. Van Tres
ca. — El mateix li dic, "salero", But Xack Hetta. 
— No farem resi 

• • •—Ara comprenc d'on surten les mitjes i les sa
cates de la cambrera: de la mateixa cartera que 
les meves. 

Amb què l'has fet, aquest pollastre!? 
—Amb tomàquet, però com que ha de venir et 

senyoret, l'EROTYL i'h« posat amb el conyac. 

L'AMOR DESINTERESSAT 

u N amic pocasolta 
aturad, 

ue tenim — nosaltres, 
com és natural, no ens fem amo la gent 
seriosa — se'n va anar l'altra nit a l"Apo-

l°"i on, com vostès no ignoren, hi ha un dancing 
a l'aire lliure que sembla l'envelat del Turó . 

Allí va conèixer una xicota que li va fer el pes 
' moltes coses més, i tan i tan es va encapritxar 
amb ella, que li va dir: 

—Jo, t'estimo moltl 

Erotyls 
és el producte magn 
per a combatre efl 
caesnentialMPOTEN 

CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques 1 rebels 
que sigan a tot altre tractament. 

Venda a Fengròs I detall: Alt de Sant Pere, 
50, farmàcia del Doctor H*. DUTREM, Barcelona 



14 — LA TUES 

" C U D i * / t f f M ¿ f i A G " [ O de França s'està posant molt 
u malament. 

Cada dia < 
nat hi han e 
govern se'n 

i el Congrés i en el Se
renes enternidores i un 
a al pot cada vuit dies. 
'apropa l'hecatombe fi-

I A "Sociedad Hullera Española" 
• " ha llençat una emissió d'obliga
cions que s'ha covert immediata
ment, malgrat la crisi. 

I que diguin després que avui els 
negocis estan ensopits I 

Bé és veritat que aquí es tracta 
d'una cosa excepcional 
i el negoci de la "Hullera" 
és ampli i molt especial. 

S'HA inaugurat, amb gran èxit, la 
temporada d'ópera al popular i 

estival teatre del "Bosc". 
L'Empresa ha fet fixar uns car

tells dient que la millor prova de la 
iondat de l'espectacle, és que cada 
ni t està plé el teatre. 

Lo que és aquesta raó, 
sí que no ens convencerà. 
Com ha d'anar-hi la gent 
sapiguent que no hi cabrà? 

el "Oui-Oui". Fa massa calor 
populars revistes s'ofeguen. 

Els desitjem bona sort 
per la campanya que ve. 
Sugrafiesï Porta xicotes, 
que remenin el cendrerl 

DER a aquesta setmana està anun-
^ ciat a "Eldorado" l'estrena de 
"Solcà", obra original del trempat 
mossèn Josep Maria Granada. 

El títol ens sembla molt oportú 
pels temps que correm. 

Puix "soleà" és el que es veu 
avui dintre tot local 
mentre segueixi la calda 
i la crisi teatral. 

[•ORNANT al "Còmic". 
1 S'acaba el "Yes-Yes", 

nal, el crac definitiu, 

El franc se'n va cap a 
sens poguer-lo deturar, 
potser donant-li "Erotyl" 
el farie- -;-

J \ IVENDRES passat, el nostre 
•^ particular amic i digne rival del 
senyor Rufasta, el popular Baldo-

rréncia el va obseqi 
amb aplaudiments, visques i una 
ritable pluja de cigars havans. 

Això sí que és tenir potra, 
sobretot en aquest temps 
en què han sofert una puja 

1 '"Espanyol" ha tornat a ésser der-

Es veu que per aquells barris, la 
gent de la cossa no bada. 

En vista del resultat, 
quan s'acabi la calor 
pensa anar-hi el "Martinenc" 

i ho fa lillor. 

Per - -
l'àpat s'haurij 
en un lloc 1 
per exemple 

r ben en caràctei 
de fer 

PAG EOL 
Cura la blenorragia 

E L Centre de Reporters ha acordat 
obsequiar a en Paco Madrid amb 

motiu de la publicació del seu llibre 
'Sangre en Atarazanas". 

L'Afarta Pobres.-

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 eb maUc 

Café-fJambrBS'Marlscs-Xarcmerla 

LosOncePuertas 
Els millors mobles i i més born 

preu, es venen a llargs plttsot 

RONDA SANT PAU, 5S 

Angines • Afonia 

Ronquera 

Venda: 

SEGALA i FARMÀCIES 



MAISON MEUBLE 
(VERDURA) 

Carrer de Barbara, 27 

Mont d'Or Meublée 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 

Teèfun 3221 — A. 'ivlefon 4B68 — A. 

Gran comoditat — Saletes de bany — Telèfon privat 
Ventiladors elèctrics — Habitacions a 5 ptes. — Reserva 

____ absoluta. 

•HA MASCOTA*. 
faíàdedicada so/s a la ventí) 

llorj marques 'Senje rival' 

PROVEU LES r US COimicmH 

fe(lATA-(48RES_50 C'-! ÇP5A 

.E1.5AN RAMÓN. 1- BARCELONA 

I D E A L M B T J B L B B 
Teléfono 1186 A. 

Espléndidas habitaciones con todo el confort 
moderno : Cuarto de baño : Servicio a todas 

horas 
— ? J N J O L , 3 : (Junto Pl. Teatro) 

P A N Y E R I E S SALMERÓN 
Estalviareu un 70 per 100 

C A R R E R S A L M E R Ó N , 1 3 

SARNA (RONYA1» 
*» cura en dea minuts amb 

* ' f í C T O CABALLERO 
Comte de fAsalt, 86 1 

centre» d'específics 
B A R C E L O N A 

CABRES « » l « " u i 

voleu que ru-
g in esverades s o m S¡ veies-
cin e] Hop, compren la 

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

Carrer de l' l i l i , a.° S, Farm-i 

La Novela Pequeña 
surt els dimecres 

NOVEL LETES 
SENTIMENTALS 

64 planes 20 cèntims 

PURGACIONES 

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

fiEi Sifal., lanilla lu Floras, lJ-Bir.lie>a 

ESTABLECIMIENTOS DE 
HIGIENE Y BELLEZA 

BAÑOS ROMANOS 
Primera y única casa en Es
paña de higiene moderna, 
montada a todo confort - -
Baños de higiene y belleza 

Exclusión de medicinales 
ABIERTO DIA Y» NOCHE 
— Conde Asalto, 16 y 18 — 

¡ i ! i s iiyeccionesn «¡o más múm 
Enfermos de S Í F I L I S CTÓnica ° hereditaria, puedes 

curarse sin ser notada su enfermedad, con los 

Comprimidos GIBERT 
Descubrimiento reciente y sensacional, destinado a revolucionar 
si mundo médico y la terapéutica. El máa enérgico depurativo de 

la sangre. 

LA CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PTAS. 7 '50 

En venta: Farmacias; Sarrias, Plaza Santa Ana, 9. — Tarrés, Carmen, 84. 
— Segalá, Rambla de las Flores, 14, etc. , 
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