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- No sé" ~r~ bf, ~an dies que una es troba. faltar aI!('ma cour ... 
-Ha. dit diu I em .embla que t'h .. equi vocat: volies dir "any.". 
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i'lA.L 2. HOY l 

Una excursi6n y un ja.u.6n I que .. ben Ultedes 1011. I Y .... , ........ - _OOnW -
mil lirer .. que una pIu- [I .. n COII~tO. 

[ttl&. a1"...,.._ntoa¡ ... . 

porque lino un bofet6n ,,- .. t. fDundo .... I: "'.11 
me ,ano, lepra,m.ente. r,. · oICitetll, 
por levera OpollcI6n "Omo ... etudaea •. 
a que me nattl&ra barra I Selve, band ... de ml pe.tri. 

mi amico Don SIme6n, (MI ... ; 
Ru/a.na trtt' .In dJlec:i6n. 

010. , ... Ive. Merle Inme.,,,. 

d~a~e~~c?:l ~~ci~o .. ~::~ IUB ... nn"t <:on .lfÓ<l~led.1 
:;iraclenle", 



oarcelond, 16 de selembre de 1926 

El comerciant ¡enel'Ós 

AQUESTA anècdota en. l'ha contada un com
pany, tot prenent la frelca en una cadira "de 

paiO" de la Plaça de Catalunya. únic lloc on a la 
tarda el pot respirar un xic. 

El, protagoniltea .ón un comerciant de Barce
lona, poueïdor d'un lumptu6. establiment. i una 
mecanògrafa del leU despatx. 

La mecanógrafa era joveneta. bonica i .ense 
pretensions. Era humil i de1araciada. Amb el fruit 
del seu trehall havia de mantenir la &eva mare, ve
lleta i malalta. I el libidin6s comerciant hi veié 
camp abonat per 11. lel lleves aventures de Don 
~~an. Dintre del. deapatl: mateix, va consumar 
11Dfame atropell. I quan ella plorava. el miserable 
J. va Ilcon-al.r amb aquets mots: 

:--No ploria, petita, no plori •. Per a que etlti
'RUll contenta, t'apujaré de cinc durol la mesada. 

I per vint-i-cinc nap. al me., el comerciant té 
:m~a~ògrafa i querida, Una querida a la que ha 
~n"n1strat en tote. le. pervenion .... 

J, no fa gaire, l'home es lamentava, en una pe-

nya d'amic.. de què aquella gangueta e.tava tal 
volta a punt d·acabàr-.e-Ii: 

--El millor dia, elColtant lea prome.es d'allu
na alcavota em guillarà. i el dia que jo la vulgui 
altra cop, em farà pagar cinc duros i encara em 
demanarà propina. la ingrata, .en.e recordar que 
em deu la .eva felicitat ... 

Així parla aque.t per.onatje, digne d'un drama 
d'en Linare. Riva. i digne d'haver .igut cacic o 
home inAuient del vell règim, 

Cotes de cine 

S'ANUNCIA l'e.trena d'un film titolat "El peca
do blanco", 

Sup08Cm que la protagoni.ta deu tenir el ca
bell canó., 

Un banyÍlta de Mcl 

D E com va anar, é. molt difícil explicar-ho, pe-
rò el cert éI que en Joanet, oficial lampilta, 

havia aigut cridat per adobar la canyeria del 
quarto de bany. i que, poc després d'haver co
mençat la reparació, ell i la .enyora del pi. Cita
ven més tendrC:l que do. ocellett, 

Però, quan men". .'ho esperaven, veieren !llan
tat davant d'ell. al marit de l'interfecta, awb una 
cara de pOIT''''' agre. capaç de pOlar neguitós a 
¡'home m;:;'tic, 

-Vl' , • ci Í<lvor de dit-r.1e qui éa, \'{ .. t", r li
serable " - pre¡untà el marit, disposant-se a ar
mar un ~erratr~mol. 

I en Joanet, el pobre Joanet, que s'havia que-
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dat fet un cnça amb la .enyora al, braçol, contu
tA tartamudejant: 

-Si... miri... sóc... el banyista I 

S ERA c.ou. d'.pendre a ba1lar el xarleston. Tota 
el. upeclalillet de la nova dança, fan de CA

pritxo de preu. Aban .. les done. galants ea mo
rien pel. aviadora. pel, futboli.tee, pel, boxadors, 
Com abanl el. ball.rim de tango, de fo%-trot o de 
blues, ara són el. ptofeuou de :urle.ton el. que 
tenen la preferència. 

--Mireu el que .6n lel done. - deia l'altra 
tard. a )"'Excelaior" un d'.que.u futur. cap. de 
~ .. -. Ara he renyit amb la Magdalena. 
-I donct) 
-No hi ha dret I Em nega mil pele. per pagar 

el primer plaç. d'un auto que jo em volia comprar 
i ahir li fa pagar al leu veU una factura de dotze 
durol d'e.sèncie.1 

L'hortolà de Sant Boi 

QUI TE FAM, SOMIA .. " 

P LOVIA a boti i barral.. i en Jaumet i Ja 
~rmeta. SOPI com dOI peixo., anaven pu
Jant muntanya a,munt. duitjOllOI d'arribar 

• cAl Barrau, una malia Ilmb bennita que hi ha
via d.lt del turonet. 

Per fi, de.prét de mil peripèciea. lograren veu
re realitzats ell HUI delit jo .. però eD demaoar a
collida per aquella nit. en Barrau. amb tot el len
timent, DO ell pogué atendre. 

-Ja em pérdonaran, però ho tinc tot ple. 
-Ton - va fer ella. upurnejant-Ii quaai ell 

ull .. 
-Tot, tot, No tinc ni un rec6, 
-Però, no enl podeu pal deixar en plena mun-

tanya - intervingué en Jaumet - amb aqueu 
tempelta. 

-Sí, li, ja ho veig; però ni el meu llit puc ofe-

-- - --~ 
- --" 

rir-Ioa-hi, perquè j. el tinc cedit 
--Encara que ai¡uin un parell de eadiru aquí 

al menjador mateix - luplicà eUa, 
--Calli - digué de cop en Barrau - ai vol

gueuin pauar la nit a l'hermita. Ell hi donaré un 
parell de mantel i lempre eataran millor que en. 
duu cadir~ -

--El que ... ja veurà - aclarí Ja xicota, tota 
vergonyou. - él que jo i aquut, up 1 encara DO 

.6m calat .. Havem lortit d'eltcurlÍó i la pluja en. 
ha agafat a mig camí, 

-Bé, filll meu .. jo no puc fer-hi rel mHo Si 
volen dormir a J'hermita. hi dormen, i ain6, el po
den quedar aquí a dormir en un parell de cadireL 

--Què et lembla, Jaumet 1 
--Com tu vuJ~i .. Carmeta. 
Rel, que al cap i a la fi, ell dOI promesol el d .. 

cidiren per anar a dormir a l'hermita, Ie¡url de
què la Mva voluntat eltaria per damunt de totea 
lel temptacionl. 

Tothom l'arreglà lo millor que va poguer, quan 
ve't aquí que a mitja nit. la campana de l'hennita 
començà a tocar delClperadament. 

-Tu, noia - cridà el Barrau a la ICva dona 
- vea a veure què ela hi paaaa a n'aquell pareU 
de peixeu Mn~ lang. Deuen tenir por. 

La dona anà a l'hennita, i al cap de poc toml 
tota malhumorada. 

-Què tenien 1 - preguntà en Banau. 
--Noi. no ho .é. Era la xicota que IIOmiava í 

eatirant la corda del campanar, tot era dir: Quan 
"acabi la pel-Hcula., avi .. , eh. JaumetI... 

RondoIWre 

-Ai, Uuia, tinc una por del. tiblD'Otul 
-No exaceri, no exageri ... 



~ 
Q J havíem de c.~eure lel seves paraule .. la Ie~ 
U n~ra Adela.da no havia .¡¡'Ut pal gaire 

. feh~ en el leu primer matrimoni. El leU 

.dIfunt marit, el llenyor Joanet. fabricant de fideu. 
lin .. era en la llar conju¡al una mena de fera atm
.tte domeatica:r. Sempre eltaven discutint; tant ell 
eom. ella eatabJien una mena de c.oncur.al de eri. 
d~ 1 moure e.càndol, que el. veïna te n'caeruwen. 
Ja . no ob.tant, ~l cap d.e dOI any. de viudetat. 

&enyora Adelaida lentl un buit estrany al leU 

voltant, i decidí omplir aquelt buit de la miUor 
manera po .. ible. 

Do~y~ Uúcia. la teva confidenta. el va qUed"T 
corn I. I. parleuin ziné .. en oïr la confeu:ó de ¡.
anyora Adelaida. 

--Però, eltu ben decidida) _ li torna a ple
~ntar. com ai no Maués entès Iea aevea insinua
clon .. 

b --Sí. lí, Llúcia: e~ vull tornar a Cual, i vinc a 
u.car·.t,¡ ~r veure '1 tu q\l~ tena tant. rcrlacions 

em. poti: trQb,.r un "ac:omqdo". 
~ fi, ~ la t.va deci.M6 '.lorma. mi~:lré d'ar-
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reglar-te aquest a .. umpte. Ara tu deus tenir Ulli' 

quaranta any .. veritat) Sí .. ai ... quaranta perquè 
tu et vares C81&r ••• 

-I ara. Uúcial No aaierill No els faré fina 
pel setembre I 

-Això mateiz: trenta nou any •. I voldries) ... 
-Re. de jovincel .. Tine maua experiència de 

la joventut. Un home repOMt. tranquil. dels vol
tants de la meva edat i que no .. 'm malgasti els 
quatre quartos que tinc arreconats. Voldria un ho
me amable, treballador, coneixedor de la vida. 
T'adverteixo que el difunt Joanet. no era tan do
lent com la gent .upotava. Un :ric de mal geniot, 
aí que el tenia, però, et confeNo que aqu'!lles di ... 
:.u .. ion. sempre acabaven igual: unes quantell fe .. 
te., une. explicacionl molt agralole' i ... Ai, Joa
net meu, i com t'anyorol 

-Bé, no et po.i. tràgica, ara. De ma.,era que 
tu voldries diguem-ne un Amic, un bon amic:. que 
et .iga un eOltat per la vellesa ... 

-Això mateix I 
-Re. d'estornell. eizelabr.ta, d'aquesta que 

.empre els hi aembl. que el pà de fóra és millor 
que el de ca ... 

-Veig que m'ha. entè .. noia. 
-Donca, mira: torna d'aquí a vuit die ... i velP 

ré si t'he trobat el què et convet. 
-Ai, gràcie .. L1ucieta, gràcie.' No té pa. coa 

papr-te el Mrvai que " .. a fer-mel l, eKolta: no 
és per res, "P" P6ò .demés de treballador, hon
rat i ellalviador, no em fa res qUf' ... que tingui un 
xic de mal gènit, com en Joanet, .. p.) 

F.ló 

UN PREVISOR 

QUAN en Ramon en. digué que hav:a deci
dit ca .. r-Ie amb la Clareta. tots ena và
rem quedar de pedra. Teníem el. nostre. 

motius: la Clareta era una zavala que tot. els com
panys de Penya de la Bohèmia la cODeixíem molt 
íntimament. Era una noia mnlt bufona i com
pla/!inta, que no tenia un no per ningú . 

-Què val sembla. noi .. què vos aembla) 
--Sí ... No e.tA mall 
-Rea.lment. é. una xicota molt .. lau ... 
Cada u di¡ué la "va, però ningú no .igué franc 

per ezpo.ar la seva opinió. Per fi, l'Albert, com li 
donés voltes a una idea fixa, li prquntà: 

--E.colta, Ramon ... com e.tà. de ... d'aqueUa 
enganxada que estavea en plan curatiu) 

-Ohl Ja fa mH d'un mes que ni me'n recor
do. Per què m'ho pregunte .. per la pobra Clara) 

-No, no... per saber-ho. Veurà.. sempre és 
millor prevenir que curar, veritat. noï.) Pen ... que 
al cap i a la fi, tota nosaltres som bons amia teua. 

Aque.ta diteret. indicaci6, va evitar qu~ en Ra
mon cometét la barrabuaad. de ca .. r-IO amb la 
Clareta. 

Val d'Uf. 
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- En qtM Mt.à pemant, U ui.eta? 
-A veure ai bo endevinal 
- No .'enfadvà? 
- Home, tingui p retent que .óc un.a DOia de-

cent i digui-m'ho de certa manera. 

UN BARRA 

QUELL dia em va estranyar molt veure a 

¡- '.. 1~:I~:~:te:~ .~~~:ï~vi!~ d:a;?dto::: 
per acabat l'e.tiueig. i sense que ningú de la fa
mília Calel acudí. a despedir-I.,), Això demO$tra
va que havia ocorregut quelcom deaagradó. entre 
~I. dOI inseparable. amicl, i a la tarda, mentre. 
preníem el cafè Il la terral8& del Canina. vàreig 
voler aclarir-ho. 

-I done •. Uuía - vAreia: c?mençar. enfocant 
,. n'en CaleS - que ja no tornarà per aquí en 
BolC) 

L'intcrpel·lat va posar una car. de lre. deu. i 
contestà: 

-Ni mai que haauét vingut. 
-I això) Que ha passat 81e;.ln. ('osa) Bé aem-

blava prou bon xicot. 
--Semblava ... aembltwa... En Vicenh era un 

barra, ve't-ho aquí. 
-Noi. em deill:etI parat I Creu·me que mai no 

ho hauria ditl 
-No hi ha hagul una tragèdia a VilafrelGA, 

perquè ... perquè jo m'he .. but contenir, .in6." 
Quin barra l 

-Però, que ha paNat) 
--Senzillament : que ú un mal amic i un làlir. 

Tu eoneixe. la Conxi ta, aquell" minyoneta tan 
bufona que j o tinc, veritat) 

-Sí. 
-Donel, vuit d9p~, d'haver erribat en Vi. 

--_.- ----- ---

cenll a ca.a, ja n'havia paNat el. tap •. No vàrei& 
dir re .. per evitar renyir amb ell, però vaig lermo

nejar a la Conxita, i la noia no t'. va deitar enro-
dar mé .. 

-Home, realment, això no e.tà bé. 
--Eaper.' t, e.perat. Do. die. delpn~ .. eT pelCQr 

~mb la cambrera, mé. engan.:r.all que duel lIaa: ...... 
te •. Això ja va començar a empipar·me. Era una 
falta de re.pecte que em moleatava, i em vaig dir: 
"A veure, deixem·lo fer, per .. ber fini on aniba 
aque.l de.vergonyit." A I cap de tre'!! die .. darrera 
Ja porta, el vàreig veure molt atrafegat amb la 
noia que en. parla la llet. Jo e.perava. Volia per
.uadir·me .i .eria capaç de ... 

-Noi, aque.l Vicent. éI; temble. 
-Al cap d'un parell de dieJ, ja havin bUI<:&.f 

Je. pe .. igoUe. a la bugadera, una matrona I\m~ 
une. anque. de vedeUa que donava .cloig -:lt' ,·eu.e. 
Re •. que ja començava a tèmer de què lef'a ca
paç de ... 

-De tot. home. de tot. 
-I ara ve el bó: ahir el vàreig- 80rpendre ex-

plicant no sé quin. emboliCl a Ja meva don'\ AII.
vorea vàreig dir: no hi ha dubte, ha. d~ treure 
en Vicenll de C8la, perquè .i budel, é. capaç- de ... 

-Però, capaç de què, fill meu) Encara havia 
de fer mél) 

- H ome, .í: el. meu. temorl eren que un, vaIr .. 
puaade. per les arme. tote. JCI femel lCl clue eM 
voltaven. m'hagué. fet proposK:ion •• mi i, ja veu
rà .. per evitar temptadon .. el vaig treure de calL.. 

F. <moU .. 

-Ja éo ben d........,;.da, ja, l'An-*", ol 
.,..aner DelI el va tenir • tebe aDYI, quaD ~ 
era 1oItera, i el ...,... l'ha tingut ..... que ja .. ft
dua ... 
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Quan vagi. pel carrer, procura paaur prop del. 
balcon. on hi baKin .enyore. abocades a la bara
na. Le. meravelle. de l'univer.. ja 6. aabut que 
Déu no les va pOlAr en el, adoquin .. ainó cap al 
cel. 

Quan davant teu C&i(fUi una dona jove i bonica. 
no dubtia un moment en socórrer-I •. E.. una acció 
molt humanitAri. que tothom t'alabarà i tu entre
tant. podru comprovar com està de palpiltOl i al
lres coee •. 

Si en una reunió veu. _¡fupall en un rec.Ó di .. 
eret unl quant.. jove. i unea quantes damisel-lu, 
deixa'l. tranquil •. Seria de molt mal gUit voler e .. 
brinar on han anat a parar lel mani de tota ple
¡fall. 

Si en el cine una .enyora d'aquelles que fan ro
dar el cap et pregunta quina hora és, no cal que li 
respongui,: pósa-Ii el rellotge a les mani. N' hi ha 
ben bé prou, .. 

Quan en anar a aaafar un tramvia vegi. que 
una noia maca vol fer el mateis, cedeis-Ii el torn, 
Ea un Reat cortn i de cavaller, que ella t'agrairà 
amb un aomriure i tu de pauada podràs admirar 
el garrot de pantorrilla que generosament et mo ... 
truà, 

-Que aquí DO hi viu la Lulú1 
te'n falta un bulJ, noia. 

-Li juro: tots els clienta m'han preferit. mi, 
i ella em va cedir el neaoci. 
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-Li recordo, don Joeep, que jo no lÓc rea mét 
que I. seva secretària particular. 

-Si, ja veig que porta l'uniforme. 

EL !.ASTRE 

E L trasatlàntjc se n'anaV<l a fons l>er mo
ments, El capità, revòlver en mà, imposa
va ordre als viatgen, que un a un anaven 

saltant a les Ilanses de .. lvament. 
De sobte. tocà el torn a un home d'uns quaran

ta anys, que anava acompanyat de la seva muller 
i portava a les mans una groua ma.1eta. 

--Ep, aisò no pot ésserl - cridà el capità, en
carant-li el revòlver -. Ja he dit que s'abandonés 
tot lo inútil! 

-Ho veu .. dona) - ezc.lamà el pauat~er, 
Convincent i adeçant-se a la seva muller -. Ja 
t'ho deia, jo. 

I d'una empenta la clavà de cap a l'aigua, 

F1a .. 

I 
o.mane. a tots eI. qui""", I 
f\\7ENTURf\S Gf\Lf\NTES 

del IIbate CIISIINOQIIS 
Dos volum. 1I-1ustra.t.: 4 pte •• 
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BONS SENTIMENTS 

E N Salom, encara que un xic agarrat, f.J UD 

home de bon cor. Ea ric, viu bé i si. Iea de.
gràciel el po¡ue .. in arrealar sense dinere, 

eH lel Mrealaria lotel. I 1St que, com ja havem a~ 
notat, ai no fOI per favarícia. *=ria un perfecte 
ahruitta. N'hi han pel món, com en Saloml 

L'altre dia viatjava a la plataforma del tranvia 
de d.n T unil i de mica en mica entaulà convel'M. 
amb el cobrador, que feia cara de paNl!&r moltes 
penes. 
-I donel, bon home, què VOl pa .... ) 
-Ja ni ho .é, llenyorl 56n tantes les trifulques 

que no em deixen viurel Tinc la dona malalta de 
fa cinc meaoa. Aquest dia, un deli meuI fill.. el 
petit, va caure escales avall i el va trencar una 
cama. El menut, que encara mama. com qu= sa 
mare està malalta, l'he de mantenir amb biberó. 
i motu dies no tinc dineu per I. llet... _ 

Ell ulli d'en Salam començaren a ennuvolar~le. 
Tantmateix. Déu, de vegades. no ét prou jUltl El 
cor le li esponjava i li dei. que fel quelcom ner 
ajudar a n'aquell pobre home. però la butxaca 
_ li resiltia heròicament. A la fi, el cor va triom
far, ¡ en Salom, en un gelt admirable. posà mà a 
la butxaca de l'hermil1a i digué. donllnt uns. copeta 
a l'espat1la de l'infeliç cobrador: 

-Res. ret. bon home. doneu-me un altre bit
llet. doneu-me. 

Confessem que en Salom tenia un cor com una 
catedral! N'hi han pel m6n. cO.n en Saloml 

U, I Beral 

UN EXPLICACIO 

E N Nicolau, un d'aquesll noul rics que ba
lien com baldufel en l'nmbient exòtic en 
què ell dinerl et.. han col.loc:at:. té llna do

na bonica com un .al, Però aque.ta dona tan for
mou, que .ense ell dinen hauria estat l'alegr¡' 
de la seva llar, ara l'ha convertit en el leu martiri. 
Poc habituada a lel felltel mondanes, de mica en 
mica. .ha anat deiunt caure en el vici de l'alco
hol. i ara no hi ha cap dia que no perdi el món de 
vilta entre ell vapori del xampanya o lel de:ície. 
del wi.ki. 

--Mira, nena - li deia l'altre dia el b6 d'en 
Nicolau -. Això no pot continuar. M'eitàs po
sant corrtinuament en ridícol. T "tel lel mevee a
miltall l'eacrwxeixen del teu comportament, i a 
mél a m&. la nOltra casa, no sembla una llar d'un 
matrimoni honrat, linó una laverr.a del. barril 
baixol. Cal pOl8r un remei immediat a n'aquelta 
enutjosa .ituaci6, Creu que preferiria que m'en
ganyeaail IoCCretament amb un altre, que no que 
ae¡uillil per aquelt camí, 

I ell., que &oCabava d'engolir la quinta cop. de 
xampanya. aclarí, conciliadora: 

--Bé. fill meu, una co.. no priva pal r altra I 
Dandy 

-Sí, noia, em retiro del teatre i em CMO amb el 
meu promès. 

-Ambtob? 

L'IRRESPONSABLE 

E N Jaume Roca havia arribat all cinquanta 
anyl, i en arribar~hi. havia perdut aquellee 
briotel facultats que havien eltat 1'0rKUlI 

de la lleva accidentada joventut. 
L'home e.tava trilt i ell ulli se n'hi anaven dar

rera les bonel mouel, com let mOlquel van dar
rera de la mel. 

Podeu comptar quan ea va enterar de què en 
Cardenal el dedicava a l'especialitat que ha fet 
cèlebre al doctor Voronoff I Li varen faltar camet 
per anar-lo a veure de lICiwda, 

Varen fer tracte.. convingueren preu, el rea
litzà l'operació i tot va anar com una seda, Millor 
dit, lot, tot, no que no hi va anar. perquè a l'hora 
de paaar, va relultar que en Roca no tenia ni un 
xavo per fer cantar a un cec. 

-Això ~I una eltafa - cridà l'eminent doc
tor -, Aquetla él una operació de lel que po
dríem dir-ne de luxe, i li no em pagueu, vos faré 
apfar ... 

-Veur., .i no pa¡o. tinc lel mevel raona. 
--Encara VOl atreviu a .. , 
-Sí. Hnyor; vOltè, ab.nl d'operar-me. va dir-

me que quedaria com un noi de quinze .ny .... 
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-I que no hi haveu quedat) 
-Sí, llenyor, i per 90 mateix sóc meno:'" d"edllt 

i irresponaable dela meuI actel. Si vol rel, haurà 
d'anar a parlar amb ell meu. papà .... 

Bi.turí 11 

BaNQUET DE BODES 

E L lenyor Fartanera i la senyora De.menja
da, han e.tat convidat. a una boda, j la 
clUlua!itat ha fet que en el banquet el. a ... 

IlenteMin l'un al coltat de l'altra. 
El &enyor Fartanera endrapa com un lladre j no 

perdona plat deli molt. que van servint el. cam
brerL En canvi, la lenyora Desmenjada, tot són 
escarafall. j Iol. va prenent et. requi.ideta que li 
venen de gUit, 

En éuer aervit el ro.tit, ell cambrers deixen a 
cada dOI convidats una plata amb un pollastrd 
daurat i esquarterat, que d6na b6 de veure" La 
1Ie!'Y0ra Delmenjada agafa la plata i amb la {or
quilla tepara una cuixa del pollastre realment ape
titosa, 

El. ull. del llenyor Fartanera treuen veritAble 
foc en veure que aqueUa mòmia del seu costat li 
va a pendre aquella cui%eta tan fonnosa. 

Peró la &enyora Deamenjada fa un ge.t de dil
¡rult i deixa a un cant6 ta cobdiciada cuixa. Amb 
la forquilla llepara un altre tall i ell ull. del se-
nyor Fartanera tornen a obrir-se com duel cúpu
Je.: ~I que la senyora Delmenjada ha separat l'al
tra cuixa. 

Nova engúnia per part d'ell; nova ganyota de 
menr-preu per part d'ella, que deixa la cuixa. i 
per fi el decideix per un del. oueta, que el. cuiner, 
en un refinament de bon gUit, ha col-Iocat en un 
reconet de la pla teta. 

El senyor Fartanera relpira i en un elClat d'a
legria irreprimible, diu a la seva veïna: 

--$ap, &enyora, que m'havia donat un sobrel
ealt) 

-Jo) Per qui:) 
-Ja li diré: é. que a mi m'agraden molt lel 

cuixe. del polla.tre, i com que he vilt que vollté 
me lea separava I Sort que duprél .ha acontentat 
nomé. que amb un ou, per xol. .. 

Fai .. 

~~A 

e UAN el doctor u va veure davant d'aquell 
magaézem de nyanyo.. eagamnxadea. 
trencs i ulli avellutat&, u va quedar que 

no _bia per on posar-l'hi, 

-Ea la tiple, que ea veu que .. li ha poat ma
lament alguna cooa. 

--Si, ja he viat que abana de comen~ _tran 
a parlar amb l'empresari", 

--Bé, i ai%ò què té que veure amb aqueat mapa 
que VOl ha.n {et per tot el COI) 

-Oh, él que jo he guanyat, senyor doctori 

Quicu 

EL BON JUEU 

E 'J Fortt;., l'opulent jueu mallorquí, era ric; 
molt ric, però en una e.peculaci6 de bor. 
88, acabava de perdre mig mili6 de PeNe

te. i l'home utava de.upuaL Jo, enterat de I. 
delaràcia de J' amic Fortesa, utava di.poaat, en 
acabar la tecci6 de Borlí, a anar a casa seva per 
animar-lo, 

Però, quina no fou la meva lorpresa, en tancar 
lea operacionl i veure que en una reacci6 el. va
lors d'en Forteu. havien tomat a pujar, i per tant, 
que fet i fet, qua.i no havia perdut res. 

Corrent vàreig sortir del Boraí i un taxi em tr .... 
lIadà rl\pidament a casa del meu amic. 

--E.a a cua en Forteu) - vaig preguntar im
pacient, al criat que em vingué a obrir, 

-Ah, tenyor, quina dell(Tàcial El senyoret .'ha 
luicidatl S'ha penjatl -Però, com ha estat, aixó, bon home) Que 

vos ha atropellat un auto) 
-No, senyor, no; ha estat una jugue.ca. 
-Una juguelCa) 

--Com) Que no l'ha enterat de qu~ el. eeua 
valora han tornat a pujar) 

--Sí, senyor. Jo i el noi de cil Tit, en. ha.vem 

~uf:~v~:n~tr:7 ~i f::.eU; ;::6~onqui.taria primer 

--sí, li, senyor, que se n'ha. enterat. Peró com 
que ja havia comprat la corda, no havia paa de 
llençar-Iai 

Jacob U 
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-He agafat un ~ però és molt petit. 
-Bé, dona, quan el tinguia • prop, ja veurà. 

com creix. 

FUGIU DELS VICIS f, •. 

E N T6fol feia die. que e. donava al. diables. 
Raó que t~nia, per xo. Tot ell seu coa era 
un vesper. I quina picor, redell, quina pi-

cori '" 
-Però, home. - li diaué el menescal -, P~r 

què no preneu alguna co .. ) Una pom.dota. fre
guel d'aigua de malves .. , 

-Bé prou que ho he provat. tot això. però 
com ai ho fes a la paret. 

--Eacolteu - insistí en meneac.al amb aire 
confidencial -, I per què no preneu un. quant. 
banYI) 

--Sí, ja hi havia pen .. t, però". 
-Però, què) 
-Veureu: i .i delprés m'hi acostu-m'ho) 

Fidel Fi 

-- .. 

I LES DUES BESSONES 

L A Nuri i la Margot, eren duel heuone. tan 
iguale.. que era completament impo._ 
ble di.linair-lea l'una de l'altra, 

Tote. dUel roaea, d'una mateixa alçària. el. 
uU. d'un mateix. blau, la boca menudeta. finu de 

lcintura, vincladiues al caminar, semblaven tal
ment duel fade. copiades l'una de l'altra. 

En Ramon festejava amb la Maraot i eltaven 
enamorat. com dOI colomin •. 

Un dia en ~I cine, la Nuri va començar a lIigar 
conversa amb un jove molt simpàtic i com que a
naven IOlel lea duel germanes i en Ramon, en 
lortir del cine. el nou pretendent va demanar per
míl per acompanyar-Iol, 

Le. duel parelletes es varen dir tot el que tenien 
per dir-se, i quan els dos promesos e. varen reti
rar, el pretendent de la Nuri va dir a en Ramon: 

--Sembla mentida que aquelte. dues ninetes 
siguin tan iguale •. No e.tranyaria que vostè maleïs 
l'hagué. eqUiv0C8t méa d'una vegada, 

--Oh, i ho encertaria, si .'ho pensés. Però, a
viat e. desfA l'error, La Nuri fa els petons més 
llarg. i xuclador. que la Margot. 

No cal dir que el nou promès no va comparèi
xer més a festejar amb la beuoneta lliure. 

K. K. Tua 

-En què .tà. penaant, .... 1 
-Re., home, ret. Rumiava en què fet i fet, no 

va la pena de lOI1ir de c:a... 
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ALERTA, MINYONS, 

En .qUUf, Sf!!cció hi publicllem tot.! el.! CONTES 
que .e'n, envlïll propi. d';:Uf!!r COnUts a Iu velles 
•• croses de QUInze .nYIl per ",mullt i que siluin dig. 
ne, d'4!1.>ltr Ct1nCluts pel. bart/I.ires lectorll de LA 
TUIES. D'.que.u cornu, en premi.rem Un c.d. 
nÚlltl!'ro, .mb J. respect.ble qu.mit.t dI!' "dl!'u Pl!'_ 
Iu", cobr.ble. en I. nostra Administr.ci6 o per 
fir po,t.1 ./s que visquin for. de S.rcelon., Aler_ 
ta, donc., i .pret.r r.pitl 

ELS MALS TEMPS 

J :> - dieu6 en Duran - ,6c un home molt eco
nbmic, El. temp. e.tln molt diHcil. i no hi 
ha m6. femel que e.W.iar, filleta. No ea 

(fUanya una pela. El. necoci, e.tan paralita.t .. 
N inc6 no pa,a, En fi, una calamitat, una veritable 
catamitat, Mireu, .enae anar m6a lluny: • ml, cIl 
barret. em duren quatre any .. 

--Quatre any.? _ pre¡untl, incr~dul, un de nOI
altrel -. Di,ue. que e! darrer any, el teu barret 
deu .emblar una re,adora. 

-No ho cre¡ui. pa. I Mira: e! primer any, me'l 
fai, rentar, el .e,on any. rai¡' canviar la clnta i el 
cuiro interior, i el terc.er an7_ 

-sr: fu canviar tot el feltre I 
-Re. d'aiab, noi, re. d'aiab. El tercer any, ean-

.io el barret en qual.evol caU, 

P~tit Gri1J ... 
UNA ANECDOTA 

N o vull estampar en aquestes columnes el nom 
de! proa,oni.ta d'aque.ta hi.tbria. ate¡-re 
com un ca. cabell 

Mat¡rat alab. vos dir' que t' cinquanta anyl, que 
~. noctlmbul empoderDlt, que ha fI,urat molt en 

polltica i que t6 una debilitat imperdonable pel .e
xe contrari, 

L'altre dia va 6 .. er convidat a un sopar intim per 
iMu¡urar un nou e.tabliment de plaer de Sant Ger_ 
va.i. 

L'home va acudir puntual al convit, perb, amb 
,ran di.,ult per part de la meatrusa de l'harem. 
cap m61 ma.cle va corre.pondre a la ,enerosa 
crida. 

Per fi, cansatl d'uperar, .'a .. entaren a taula el 
no.tre convidat, la me.tre ... de la torreta I la .e
va dotu nebode.. 

-Quina. lllltlrna. nritat, .enyor X, que DO haa"in 
vinaut el •• eu. amieuell? - preeunU, la .enyora. 

-SL. realment ... éa una lll.tima - contesti l'in
terpel-lat, 

I delpr6., mlrant·ac aquell W de 0611 de nebo
de., .re¡i en t6 melnci6.: 

--Cre¡ul, .enyora, qUI ho acnto per lea duu 61-
timel, 

Com .e pot endevinar per la 'Ilbtilua d'aquutc!'! 
belles paraulea, el nOltre home era di¡ne d'haver 
n .. cut en un ,alliner, 

Paquitu Paris 

SI VOLS ESTAR BEN SERVIT .. 

E L .enyor DOMom .. una volta liquidat el ne
,oci, adquirí una ma¡nHica torre a lea aro-. 
re. de S.rril, on decidf acabar tranquil.la_ 

ment el. dies de la .eva vida, 
Aviat e! noatre home .'aclimatl. al nou m~tode 

de vid. i quedl convertit en un perfecte p&¡;k. 
Plantava col., arbrea Iruiter .. criava aviram, com
prava cada any el calendari del pa¡-h i vivia una 
vida tranquil-la i recalada en la pau bucblica d'a
quell rec6 de m6n. 

Un dia .c li acudi criar t.mb~ porc, i el .enyor 
Bon.om. a¡all el tren i .e'n va anar a Granoller. 
per adquirir una. parella de ,arrinet!'!, 
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Ja en et mercat, .'atur1 davant de la parada d'aa 
DlIIrxant i començ! a mir.t·.e parelles. 

-Prcn¡-ui aqueata dOI - li deia el maru.nt. 
-Són molt raquhica. 
-1 aquelt. altres? 
-Ela trobo curta. 
-1 Iqueltl dOll No em nCClri que aqueat. dOLM 
-No .~, perb em r. l'efecte que eatln malalt .. 
Empipat el mlnrMt en veure lo difleU que era a_ 

queU client, deis.l el. ,arrinetl a terra, va fer Iln 

xiulet e.trident i fent capelleta amb lel mana, cri
dA • un marzant que hi havia. una altra parada 
propera: 

-Que1I ... Quell_ 
-Què vol,? 
-Porta la truja, que tinc un comprador molt 

primparat que ell mateix el farl ela ¡.rrinet. al leu 
rult, 

El pobre .enyor Borwoml hala' de marut' del 
mercat, per no ' .. er 1& riota de tothom. 

GranoU.rl 

UN HONE DECIDIT 

E
N Ramon, en qUe,ti6 de poUtiea. tenia let a&

vel ideel, i per rel del m6n dona .... el bras • 
t6rcer. Era de la bmarada 1 no podia "carc 

Di en ph!.tura al. "relrOlradu .... 
U. dia, a l'Ateneu d. Vilaeapella •• 'havia. d. r .. 

novar la Junta, I ela element. de dreta .'haviea. fet 
el. amo. d,I local I estavtn pre~rant La Iran tupi
nada. 

Quan en Ramon M'n Va enterlr. va .emblar que 
li haCUeuin po .. t pb1vora al. talon •. 
--Qu~ diu .. que han copat el lo~ i no deixen -a,

trarl 
_Tal com fho dic, Ramonl 
-Vina. amb mi. Ja veurll com el. fall IOrtlr a 

tob per la finestra. 
Efectivament, en Ramon i el seu amic arribaren 

a la pla,a de la vila, i ja davant de I"Ateneu, aqueU 
ac1&ml: 

-E,per.'m aqul a la port&. que ell veurb saltar 
d'un. Ull per aquella flneltra. 

Cinc minuta de.prb, un bulto que .embla .. un 
borne IOrti brunzent com una pUota per la flneatra 
i an1 a caure en mll de la pla~ 

L'amic d'en Ramon ,'hi apropl .. tilfet, per6 OI 

quedl de pedra en "eure que aqueU pUat de cam 
era. cI propi Ramon. 
-I done., noi, com ha, anat, aizb 1 
--RHo el que t'b. dit --contestl en Ramon. al-

~t-Ie amb molta pena -. Per~, mira, "el. altrel." 
no volen sortir de cap manera I 

-- ,. 

VAL MES PREVENIR .. . 

A QUELL ¡atlu havia palat la meva quimlena 
de vacaneea a cua del meu amic Bado ... 
que tenia una torre malnIfica al Monbe~. 
Varen f, •• er quinze dic. veritablement deli

cioso., IObre tot, li es tf, en compte qne en Badou. 
tenia una minyonet& molt cala, que no el mo.tra .. ,eu esquerpa amb mi. 

Per cert, que en Bado .. em "a donar una prova 
d'ami.tat que de primer ni jo mateix em .. bla ell:
plicer. 

Firureu-vol que la .elona nit d·6 .. er jo a cau. 
leva, ena va IOlpendre a mi i a la Icva minyoneta 
en un rec6 del ceUer, en lituaci6 rcna .olpito ... 

Naturalment, jo ja em veia despedit. Donc., no~ 
contra ell mcuI temor., en Bado .. no em va dir ni 
una paraula, i lempre que em trobava enfeinat amb 
la noia, procurava fer el di.tret. 

El dia de tornar a Barcelona, en Badou. m'acom
panyl a l"eltacl6, I quan ja crem a mitja carretera, 
em diruo!i en t6 jo.i&l: 

--Qd, t'ha provat l'eatada a ca .. l 
_Molt, noi. Creu que t'l,rleixo lea tevel atm.

cion .. que no Ñ ph com papr-te. 
-I ara I D'aidl, ni .e'n parli, home I l, escolta. 

c..colta _ cont1D11l, en t6 baill: i confi4enclal -. 
E.tb .e¡ur do qul1a Rauta, la minyona, no t'bau
rl fet al,un "present'" 
--Qu~ vol. dirl 
-Oh, com que be vi.t que eren taD. .• amiel I a-

qucltes 1\olel. de verade., sap" et claven cada re
cordI 

-No, noi, no. La ROleta h una noia fresea eom. 
una poma. T'ho juro I 

-Bf,. home, M, no cal jllrlr. que Ja et crecl 
-I, elcolta: per qul m'ho pre,W1tu •• ill:~l 
-Oh, per rea. Com quo aquelta minyona l'bl 

llocat de poc, i com qUI jo .óc ca .. t, abau d'lm
~ndr .. la jo, h. pensat: "Veurla, convida un amic 
solter, i ell, que faci la pro .......... 

1
"::0; :::: ::~ :~I 

la CUSlU'a "fmlIlU,a 

~u;~, ,.. H .. .." 



-Si jo trobéa el promèa que be somniat, em ca
..n.. de RgUida. 

-Li adverteixo que allò deia geganb de h. 
roodalIu, no éa veritat, senyoreta. 

UN HO~AS 

E L RafeJet - .et anys - és més entrema
liat que un gat de .et meso .. No J)úa mai. 
Tot ho fa anar enrenou. 

--€eeolta, iai .. - prqunta un dia, encarant-.e 
amb I • .eva àvia -. O'on he vingut, jo) 

-1 ara, que no ho ups) De aota una col. 
-lla teta) 
-De dintre d'una 80r. 
-Done.., això s'ha d'acabar, iaia. 
--Què vols dir, que s'ha d'acabar) - exc:Ia-

ma l'àvia, tota estranyada. 
--Ea clar que sí _ respon el 'nano, poaant-.e 

lea mans a la butxaca de les calce.. tot empipat. 
- Que és que ja no queden home. a la farru1ia) 

Dida Roht 

CONFlDENCIES 

e ADA nit, en aquell cafè del rec6 de leII 
volte .. ens hi reuníem els capa de casa de 
la vila, i ens dedicàvem a contar contea pi

canta, a llegir LA TUIES o bé a explicar les cala_ 
veradea que cada u havia fet durant la seva vida. 

Aquella nit. tota havíem explicat ja la noatra, 
i .ala faltava en Tomeu. que .empre era el més re
.ervat. Però, si en Tomeu era re.ervat, en Bad6 
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li coneixia molt bé Ja Raca i la manera de tocar-li 
el botet per fer-lo cantar. 

-I dona. tu, Tomeu, que no ens conles re.. 
aquesta nit) 

--Què voleu que vos'conti, jo, pobre de mi) 
Mireu que n'és, de gata maula, aquest sòminea,. 

Amb les dones que ha tingutl Amb lea conquiste. 
que ha fet I Amb els con que h'l fet anar endoina 
en aquest món I 

En Tomeu aomrigué, bonatx6 i, fent una ,iaUe
la de conill, exclamà: 

-Home, sí, en això tena raó. No he sigut gen. 
deagraciat en qüestions de faldilles. Les he tingu_ 
dea sempre així. Sobre tot, de casadete8 ... Oh, lea 
ca .. delea eren la meva especialitat! N'he arribat 
a fer, de cornutal A dotzeneal ... 

-Doncs, jo només n'he fet un, però l'he del.
xat ben servit I - intervingué una veu femenina. 

Era la dona d'en Tomeu, que havia "ingut a 
buscar-lo en el cafè i nin¡Ú no l'havia viata entrar. 

Rall .. 

I E t I é •• 1 p,aduc'. maan ro ,., Iper a combatre eti
~ caçment la lMPO

TENCIA i la NEURASTENIA. per cròn1-
que. i rebels que aigan a tot altre tractament 

Venda a l'enlròs I detall: Alt de Sant Pt!r •• SO, 
farmàe/a del Doctor W, DUTREJII. Barct!/oa 
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A ~OI~~Cbc~~c~~rr::c~a~e~b:~~~ A ;~ .. dr~~~a ~~anç:rl~~iC~o~~n::;i.: 
teo. repre.entació de "Joy.Joy". deli do. plat •. 

Aquut. lent en .. ben la prima. Sortosament, que. D·.qui no pal_ 
Mirin Que emplenar un te.tre .mb 1:1 el mateix, que .inó, e.tarlem 
Ja calor que f.l fre.cs! 

Sort d'elll en té el P.r.l.leI, Puix encara per la Rambla 
que amb .ixb Ilta eixiribit, es troben en qu.ntitat 
pub: linó eltaria .empre xicotu que trel platl donen 
delert, triltó i avorrit. i tan 1011 r.n p .... r un nap. 

000 
t" S comencen • preparar lel bata· 

L ~~t~~~e~~I:-rlant d'un .cte de- i::1 c{~~:O~~I~i~~~I~quelt any, ~ 
..... y lanz6 101 trel burral recla. COOI afIrmen ell directiul, rnlCn1f1-

mentariol en inclé.... quel .dquilicioa. que relultarl.l1, 
Ja m'alradaria força .elurament, a l'hora de la vetllat, 

que un dia en M1riul dicué. unel verltablel pepe .. 
hurra en ¡rec, en .ut., en xinès. Mouran IOroU, faran ,reaca, 
en alem.ny o eD frandL i diran que aixb i que allb, 

i desprél, com pa'N, lempre, 
el "Barça" .erl campl6. 

E ~~en:~~us:;..~~ ~~al.::;~r:: JA han plecat definitiv.ment lea 
perdonat, a n'ell i .11 que l'aconce· barr.ques de la Virreina. LICI 
U.aren, perb les clbrie. importades ra.pe •• 'han quedat .ea.e memori._ 
DO re.ulten, en f6tbol com en mol. liltel, i .quelt. cerquen Uoc per 
tes co.es. inst.l·lar'le de nou. 

Per a¡xb el lenyor Ruf •• ta, Criem que podrien fer_ho, 
a clleta el .01 quedar, i .¡xb eltaria molt bE, 
per no ma.rur i amb 1. qua. al cost.t de la "Bohèmia", 
entre lel camel, tornar. on tindrien .empre ple. 

D ~,~~~~:rE u';" ;:mè~~~re::~ E ~ot!e~:é~'re~: ~~::{¡:'tc~ ~~! 
"Much ••• e cann". f.ran de les .eves a 1'''Xlpan101''. 

A darrer. hora •· ... e¡ura •• que Diuen que aqueat any, com el •• 1_ 

!:n!~~~~ L:li:o::i~~~rt'u!b::ae¿ ~:~ ~~~ri~r~ 1::dt.i·~b·~~ ~i~: 
IlO v. confirmar.ae. re ... 

No hi ha que perdre. e.perances Per no ... ltre. que no estl¡uin. 
per any. que .acin p .... nt, que encara que f. wor, 
que mdftea troben marit veurem amb p.t com Je. noiea 
fia. IOrtint del "Rlpld B.r". comencen •• Içar el tel6. 

para irrigaciones higiénicas 
Antiséptico no tóxico,. 

antileuoorreioo, cicatrizante. 

L Ad~a:::j::el qu:
e ~:~:~~'la o~ 

no.tre . enyor Rufaat., té cada dia 
més èxit. Es cl.r I Corn que en Buh
by, aquell necre que .embla un ._ 
nund de la "Crema ]{ailer", bi ba
lia un xarleston, i ai .. b del xarl~ 
ton és una mena de p ..... que patim 
avui en dial 

L. ballarura elti en moda 
I tothom vol madrupr, 
"quien madru¡a Oio. le ayuda", 
diu un conerut refri.. 

L'AI.ru Pobrtl. 

ESPBI:Cf\l:hE S 

TEATRE COMIC 
Continuen ell crana 

hit. de 

lOY - JOV 
.erona p.rt de 

VES· VES 

El mil/or ~specUcJe df 

GRAN JEATRE 
ESPANYOL 

D I A 1 7 
Inauguraci6 de la tem

porada de vodevil 

Venda: 
SEGALA i F ARMACIES 
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