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¡SALE HOYI 

lli cabellera a Rulilsla 
le lomaroll anleayer 

b~: :: n~~i:~~ou.~~db~~: I ~~e'''4~~en,~e:rd~:'' to:~ 
eha lucrte. Mire' .. de cu_demado. 
cop .. , trel de l) .. tOI ' 7 Rec.ditel a la Flores, 
cinco de orol que vuclve • Barcelona. 

y ahora eslil el hombre qUe 
bula 

porque no flene parnt 

-lY quU - pre¡::un~' y dec:idle que aode con 
temblando por la luerte cuidado, que hay morol 
de 1& pa6,. en la Rambla. ¡Apal 

-¡Hombrel Aa de 
copa. . trCl de butoa y 
~!ï:~ de orol: I fleritu· ! punto elcarmentado 

-¡Ah, bien, bienl-
Gracia. por I.. oebo tarde -. Esto ea Ulla for- hiec 70. que en aeculda l ~ ... ¡li; .. ,..,.,. ,.... iI 

pafia. que me mand •• tei, nicaci6n. VI' • 101 toro.. fil~ el dado, 

r:1~~~e.e':a,: ~ I~ -= !e~~cen~~ ~~~t~ c~ to~o~vi:tO~~.~~:j;. ~~: ESpeCrHChES 
ID.¡pida que be ta.udo, ademA., hoy, la •• eilor.. mil combina. y, tflun
con todo 7 leerme todo. v.n con lo. propio. 7 no r.I, exhibl" mi juelO: 
lo. ardCDlo. de E.cofet. .e de;an m'Ire.r. Va. a -Esta vell:, me toca a 

;:. ~'J:ur:uj~~,ac!!=:rl; ~ic.:~Bfe~~~: r. ~~ d~ ba.~~!~ ;;·d~i~~~.~e; TEATRE COMlC 
.,.16, por poco me abran, Iada. Va. a un cafE con~ cinco de oro •... 
porque no e.peraba ya cierto y 1 .. cbica. te aca· --sr - me replic6 el Coath:naen e1a rraz-
ver Di un d:ntimo. A pro~ nan... . otro con imper~rb.ble b.ita de 
p6sito: l .. bEi. en quE .e -V. tleDe ulted ru6D I calma - . Pero, mire: 70 I 
parece un duro. un ¡nar. y.... tenlO: .¡ete de b •• to., 

~: :~::i~!. E:n~,u~~u,ic; lal-~;ta:; ~I:~=::e 7: . ~~esco~~I~~P.d.. y ocho j O Y - J O V 
encuentru ni por asomo. dmidamente, con la mi •. I -~V qd? 
lV otro duro al a¡u. de ma intenci6n que se pro· -~loritutet. doble - se,ona p.rt d. 
Carabaila? En que bace ponc ir a L .. PI.oaa,. .1w:h6, quedlndo.e la 
abrir el ojo. N.da: no .dmir.r el pai .. jc a una otr. patia quc yo habl. VES - VES 
ba,li. C&.IO de ut .. es.- chica ¡noccute. pUUlo. 
pau.ionu ultraterrena.; -Baeno _ cOllte.t6 Rcpetimol. Vo me ha. El millor cspeclIc/e dr 
:aloc~Ïr6 .. de la vid., y. ~1 -. Pero yo, le ad"ier· bra arrellado y. ml com-

Bueuo: pues como me to A'u~¡~o a~~~1J::r. lenU ~~~~C~~yind~o~vrpi~. ej:~= 
quedaron tfU p.fia. y no que el coru6n .e me en· tilla. haber I.nado e.t. lW##cf( AH#: ."..,.,. ..,.,. 
iba • Uevart .. a la Caja .. nchaba, como cuando vez, un siete de basto., 
de Oro., que diee la ?!'r. el Amo le mete la mano un tret de espsd .. y un FOLIES BERGERE 
~~'v!~::.:fan~a~l 1~ ~¡ue~~ .. ~oJ:lU~rlZ:: IOU:: OC~I!i., C:Í!Pero, mire: 
que tambi~n nabo-terr... teo. yo tcn,o lelS de COpIS, 
trc, .~ 'IUI. poco de MCU -¿Nada, nadal - bl· tres de orol y cinco de 

~:::·lalencae;t.~7er,:ejo~ ce 2~ombre, .1. Un jue- I ba~O;~, 1~1~~~tU::~ .:e~~ 
que tu c.bicas de cua. 11 10 que jup.ba yo cuaD- Uevaba ls 6nica endola 
Mami mencan el cen1c.. do era marreco. La 00- que me qucdab., le tir' 

El mUlÏc-ball de I. 

familia. 
Continuen ,el. ~tan 

èxits de ro. Y en ca .. de la pa. ritutela. la. carta. por la cara 7 
trona huc trel dr .. que -lLa Oori quU cxclam~ indi .. nado: D'ARAGO A 

:OMo~:o d~OD~u:.dJ~·~eco~ =~e~Oj~:::-o. a la I el r;le~::a)' Uc~t!, ~::de~ CATALUNYA 
Kcrccd, ma,. &mip. mia) 80ritute1a. cla el otrol IU.ted e. un M6slca del Mutre 
un sdior que ac aburre, Y pu.imos una eDdola jUlador de vcntaja como Albelda 

a:: ;a~~c: q:: ti!~eea~ ~~ ta!'n:~rt~~ h~,:~:. c;. YO~ervidor y tr.mpolO La millor revista que e. 
<o.nmilo ml. comanlcatl· e~capso. CI me da trcI - conteat6 el bombre de \ representa al Paral-Iel 

s~eX:n!a (~:~.!~ co~ j ~~ran~oY~~r~~~t~ la ':0~:1~~'" estar .in Consumacions econbmicaa 
tUltO). .qu~llo. dej~ que mirara fondo.. Esmerat .ervei de 

yo-:f°;;':in¡-;; I~r dit Ilas~~L ser la primer. n!dadr:e t:i:~Lem~~ I Re.t.urant 



BJrcelona, 9 de setembre de 1926 

].¡O val • badar I 

A un advocat canari, propietari per m6. lenye., 
li van timar, pel conegut. locorregut i produc

tiu "timo" de Ie. milles, 2,000 pessete. i 1,000 
""' .... 

I no v. ac.b.r aquí la COI8.. Lo mél bonic del 
cu é. que el perjudicat, aeaonl la denúncia que 
va presentar al jutj.t. ".upone que el hecho ocu
ni6 en el Paaeo de Cr.ci .... 

la té "ídem" que timin a un advocat i propieta
"'li i que encara no aàpiaa on l'han timatl 

Propaganda graàenca 

DijOUS e. va representar a Cràcia "La dona de 
la vid .... de l'Amichati •. 

El cartell era una veritable obra literària, Deia 
aixI: 

"Canto a la "reducci6n" de la mujer. en que se 
"'en.mbran" elllanto y la ri ..... 

Sospitem que la redacci6 él del "Cordito" o 
d'en Socia. Aldape, 

MúaCfl i aperitiu 

R ETOL que el pot llegir en un bar de Madrid: 
"Vermú con rellen •• y rollo en la pianola 

de Rymlky Konakoff: veinte céntimol." 

El. èxib d'en Roure 

QUE l'Alfon. Roure é. de lo milloret que tenim 
per aquelu barri .. això no crec que hi hagi 

ningú que l'atreveixi a diecutir-ho. 
Ara, que l'anunci de "Eldorado" de l'altre dia. 

potler en feia un xic ma .. a I 
Anunciava: "Terra baiza". comèdia en t:re. ae

tes de l'Alfonl Roure," 
Menys mal que Don Angel no le n'enterarà des 

de l' altre barri~ 

Un brinclil del "Callo" 

D E "El Liberal", de Sevill., copiem el aegüent 
brindi .. pronunciat en una de les level darre

re. CUTIe.I pel "divino calvo": 
"Brindo por el Oub que lleva el nombre de 

mi difunto hermano. 10lé fué el bienhechor de to
da la familia, Brindo por la pro.peridad del Club. 
por el público que lIena Ja plaza y por toda la Hu
m.nidad," 

Això de ql';' el "Gallo" brindi per l'humanitat 
eencera, é. te . 1.::1 poema ... 

No b6dem, aenyor Jordà t 

EL !''''nyor Jordà del "Ciero", aquell que cada 
di/\ reb una lletra d'un "apreciable IUlcriptor", 
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a.finna que "ni en IOl bulevares <:entrale. de Pat&. 
lli en la Wilhemttrue de Berlin. ha, la intenaidad 
de circulaci6n de I •• Rambl.... de dia de la no-
che • cinoo de la mañ.an .... 

Perdoni. Mnyor Jordi. però cn Rufuta i en 
Paco Madrid, que tota doti han ~t a Paris, afir. 
men que lo que éa a les deu. i • Iee onze, i a 101 
dotze de la nit. éI molt més difícil creuar el huI. 
nr de l'Opera quo I. Rambla del Centre. 

J li DO ho creu. pot arribar-.hi quaI.evol dia. j 
x'p convençer.l. 

Però, no l'acaba aquf la cosa. Saben què pro
PO" el aeoyor Jordà) Que quan aiguin lea dUel 
o Iee tre .. i lel bozinee del autol facin maua acàn
dol. el. urbana el. denunciïn al jutjat. 

J éa que et .enyor Jordà ignora que el. urban .. 
• n'aquella hora. ja ~n a dormir fa estona. 

L'hortolà de s.nt Boi 

EL MAL CLIENT 

-I. li deia, home, ja li deia' E.peri'., esperi'.r 
J peua per PeNa, buidà tot el primer lolltre de. 

la caixa. 
En aparèis.er el aegon .oltre, el bilbaí no Poeu' 

menys que exclamar: 
--Merave1l6s. cre¡ui. mer.velló.1 
I en Roca. dekubrint ja Ja perspectiva d'una 

bona comanda, buidà el .egon sOltre. i el tere.r 
i el quart, i així lucceNivament. fini arribar al que 
feia vint-i-quatre, 

-Admirable. admirable - feia el bilbaí a ca
dit nou 10ltre, 
~pero. doncs, .enyor,., etz:., que em faria. 

una bona comanda. 
-Una bona comanda I I per què) 
-No deia que això era admirable, merave-

l16a,i ... 
-No, li no em referia al gènere. De les m~ 

tres, no me n 'agrada cap. Lo que a mi m'admir ... 
va. era penlar com redimontri l'ho farà, per tor
nar a col-Iocar tantes mil. pecel dintre del ma. 
uari, 
E pobre Roca cai¡'Ué desmaïaL 

Un Yiatjaat 

Espectador primer: Quina llnea més bonica li. 
aquesta noi. I 

Espectador segon: Sit Sembla I. lirua de l'Ea.
palmel 



--Quin 'Ulto m'ha dat aquell beneit de dlUT'el"a 
l'arbre I Em creia que era 1ma 1eI'p! 

UNA OPINIO 

D UES done •• uperbe., magnífica i breument 
vestide .. e. pallejen per la platja. Le. lIe

ve. robes, .uau. i transparenta. penneten 
admirar el. teua COMO. de tanagra, 56n mare i fi~ 
lla. Setze i trenta do. an~. 

Un. quant. jovetl de la colònia lel observen a
tentament. de. de la tenda alçada damunt l'a. 
:rena. 

--Què bonica que éI, la filial - exclama un 
..:l'eU .. 

-Fuig, home, fuig, la mare ai que & una ve. 
rltable obra d'art de la naturaleu. 

-Done., mira, noi: quedat amb la mare. 
-I tu quedat amb la filial 
-I vo.tè, aenyor Barnils. qui troba que té rao) 

- pregunta un tercer a un .enyor de molta expe~ 
riència amora.a que el. e.tA eecoltant. 

-Jo, en el dubte - re.pon l'interpe!.!at amb 
gran . enzillesa - el primer dia que varen arribar 
.. I balneari, ja em vàreig quedar amb totes duel. 

CorI ... 

LA rulES - S 

EN Uuiset era un lLicot ][armant com una 
poncella. però que anava més curt de 

quarto. que de ¡anet de galtar.ne. 
Però, com que era jove i força s.impàtic, es de

dicava, i per cert amb bulanta .ort, a la caça de 
le. ami.e:tat.s femenines de.interenades. 

Aqqe:1t dia. el vàrei&, veure .ortir tot ClVerat 
d 'una eecala ba.tant lu][o18 del carrer d'en Mun. 
taner. 

--On vas. tan atabalat) - li vai¡ dir. 
-Hola, noi, no t'havia vi.t, creu-me. 
-Si vas tan esvera li 
-Ra6 que tinc, d'anar·bil Me n'acaba de pa~ 

sar una!... 
-Algun conflicte de faldille.) 
-Encertat. noi. Fieura't que ahir vaig fer a~ 

miltat amb una xicota bonica com un IOl. Eni 
vàrem entendre de &eguida i la và reig acompa. 
nyar fini a cala &eva, on vArem panar una tarda 
deliciosa. Avui hi he tornat. però .. . 

-Haveu renyit) 
-Per força, home. En rebrem, he notat que 

estava tota enguniada. com li n'hi paué. alguna. 
"Què tens. bufona" - li he preguntat. 
"Un conRlcte, una cosa molt dolorosa, 

me" - m·h. reapOlt. 
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"I a.izò)" 

"Ret: figurat que en el .alonet hi ha el meu 
modisto, que em porta una factura que no li puc. 
pagar, i ell diu que no Ie'n vol anar fint haver 
cobrat. Ea molt dol oró .. creu-me, molt dalar6al" 

-Noi .• í que t'h. poaat en un grOI conRic.te. 
Ja teva amigueta I I com te n'has aortit. com) 

-Senzillament: li he dit que com que jo era 
un noi molt diacret, en aquest. moment.. d'intimi
tat, no m'agradava éaer mole8t, que la deixava 
amb el .eu jUlt dolor ... 

---f..tt un trumfo. noi I 
-No ho cregui •. Jo contava explicar-li avui 

alguna engÚnia meva, per veure li m'ajudava. j ja 
veua quina mala patal Hi han dies. que mée val
dria que un no lortí. de casa. creu-mel 

Rall .. 11 

QUAN EL SOL SURT ... 

J
A é. ben veritat, ja, que quan el Iol lurt, 

. 
lurt per tothom i a tota escalfa per un igual. 

I precilament per 8.lXÒ, perquè .ortia el 
&ol. Ja aenyora Adelaida, vídua en se¡,onell nocell 
al. seu. trenta cine any .. no podia .otatreure'. a 
facció d'aquell, i .'elC8.lfava com .'elCalfen tob 
el. habitant. d'aque.t planeta i quasi e.tic per dir 
que el. de tot. el. planetell. 

No obstant, la senyora Adelaida procurava re
frelan-se de la manera meny. o.ten.ible poll.Ï
ble, perquè era dona mori¡,erada i de costum. 
molt pacifique.. 
Aqu~t dia Vil 1I0lar unll minyona, i d~pré. 

de molte. Illtre. recomanadon., li pregà que per 

-Sembla mentida, però Jet cordes deli b.D,., 
em recorden eI cine, i no té PM perquèl 

-Sembla mentida que encara t'en~ 
amb nines t A la teva edat, lea noiea han de ~ 
en altre. COMS. 

-Ja hi penIC>, mamà! 

damunt de tot proc::uré. evitar eeeàndola davant 
del veïn .. 

-En Ilque.t món, filla meva, tot te pot fer .. 
però cal prudència, molta p :-udència, 

.La minyo~eta: - ~ivu~t ~nya Rorits com divuit 
pnmavere. - • Iltrevl a mamullr: 

-Si la senyora m'ho permetè., li faria un preg-. 
-Dilue., dona, digue •. 
-Ja veurà, éa que unll servidora té promèe. 

pp} i .i no li fea re .. per evitar murmuracion, 
enlloc de veure'n. pel. recon. del. carrell i pel. 
replana de l'e.cala, podria entrar un ratet cada 
dia a 1ft cuina ... 

-Que no en teniu prou, amb el. diumengCl) 
-Sí ... é. dar ... però, com que ell é. de fóra i 

éa molt nervió. i té una 18nl tan ardenta, aap} un 
ratet cada dia, aembla que el deixa tranquil per 
e.perar el diumenge. 

La senyora Adelaida rumià i. per fi, compren
.iva, bonatxona, contestà: 

-Bé, bé. si é. un xicot prudent i .ap ¡uardar 
lea forme. L .. e.colm, noia - continuà en to con· 
fidencial -. No té paa algun amigot que el pugui 
acompanyar. el teu promès} ... 

FranCÏlqueta. 



INQUIETUDS 

cu OTS bavem tingut quinze anys. Tots ha
_ vem sentit, doncs, les febrosenques in
~'-. quietuds d'aquesta edat daurada. Tots ha
vem sentit en el nostre cos el bot6 de foc dels 
desitjos quimèrics. Tots havem teixit, entre nú
vols, el somni que haurfem volgut tornar en rea
litat i que, passat el moment de les divines vi
sions, s'ha esfumat com un núvol d'istiu. Tots 
bavem desitjat lo impossible, i tot l'havem go
ut per la força de la nostra imaginaci6. Ningú 
no t~ fànima transparenta de pecat. Tots bavem 
begut les aigaes tèrboles de la font de les al-Iu
cinacions, per tal de conservar el cos net i pur 
Com el cim de les muntanyes nevades. 

Els meus quinze anys ban estat m~s inqulets 
que la brislI mlltinera, m~s movedissos que les 
aigües de la mar .. m~s tèrbols que les dels es
tany" després d'una tempesta. 

Recordo ara aquell iSiiu en què pu primera 
volta vàreig anar amb els meus pares a estiue-
jar. Oh, dblç istiu de les revelacions misterio
ses! 

Els meus u1l", habituats 8 1. blancor de les 
parets de finternat, quedaren com sospesos en 
obrir-se a la gama multicolor de 1. vida no sos
pltada. 

.a platja, ampla i serena com un gran mlra», 
t!!:.pertà en ml totes Iu perversúllts de la ca
queterla femenlna. 

Com disfrutava, en sortlr de la caseta, ofe
rint als ulls àvlds del joves de la coIònla, tota 
la frescor dels meus enclsos! ... 

Sentia com els seus uJJs es clavaven en les me-

la. Sentia com em punitm, com em gosaven, com 
em feien seva amb els seus uns fosforescents 

1 jo somuia, en un somrfs ple d'innocència, i 
cercava els escorsos m~s violents en ajassu-me 
damunt de farena com una slrena deu fer-bo en 
les platges sUencioses de les illes abandonades, 
esperant el seu trit6. 

I llavors eren els meus ulls els qul devoraven 
les ferrenyes sUuetes dels banyistes, impúdica
ment cenyits en els seus ms1l0ts de seda. 1 el 
cervell COmençava a donar-me voltes l les galtes 
se m'encenien, i les mans se m'encrespaven, i 
les cames s'entrellaçaven i es retorcien com ur
ments damunt la terra cremanta. 

Les dolces evocacions de finternat, anaven 
prenent re.Utat davant dels meus u11s, per des
pr~s, entre boirines daurlldes, tornar-se de nou 
visions que es perdien lluny, 11uny, en els 1Jmlts 
dels horitzons enganyosos que ma.i no poden a
bastar-se. 

Aixf, en aquestes contemplacions immate
rials, vireig passar el primer iSiiu 

L'altre, el segon, va ~sser més tranquU, més 
reposat, m~s veritat que el prlmer. 

Cada dla, en haver pres el meu bany, em dei
xava caure dsmunt fsrena, i esperava. Quan el 
"meu" banyista d'aqueH dia abandonava les ona
des i es retirava a la seva caseta, jo, moments 
despr~s, caminant lentsment, m'adreçava també 
li la mevII, i sempre, sempre, m'equivocava dl! 
porta. 

Crutava tlln poc clavar una ullada ferma i dre
turer. b6 i ezc/amant 

-Ai, dispensi, em creia que era la meva ca
setal.. -
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_A_ pudoIet m ..... fa aútio han _ 
~ .ecueix teIUe dir-me ni. Em..w.. ~ 
m'hauré de dec:id.ir jo. 

L'AMIGA flDEL 

EL .enyor Cardona - cinquanta anyw. bona 
po.ició, ple de salut - feia cinc meaoa 
que havia enviudat, i l'home ee .entia tri.et, 

com si li manqués alguna cosa o n'hi .obrés alau
na altra. 

Un dia. en .orur de cua, mentre. tancava la 
porta del pi., va de.cifrar el problema. Ja sabia 
què li fa,)tava i què li sobrava. La IOIuci6 li va do
nar l'Enriqueta, una sarnosa xicota d'una vlnt-i 
cine any .. verna del pi, del davant, que en aquell 
moment també tancava I. porta. 

Va entaular convellla amb ella. Varen parlar 
de molte. Co.el, però tan ell com ella, tan 1101, 
pensaven en duea, de les qual. no en parlaven: 
ella amb d. quarteta del senyor Cardona. i ell 
amb el. enciso. de l'Enriqueta ... 

L'endemà et varen tornar a trobar. i l'altre tam
bé. i l'altre. i l'altre, fini que un dia varen arribar 
• coincidir en el punt de la canvena que mai no 
havien c.regut prudent enfocar. 

Ell parlà de lo feliç que aeria amb una amigueta 
com ella, tan quieteta, tan fonnoM ... 

Ella parlà de lo feliç que leria amb l'amia:tat 

d'un home prudent, &ener6 .. que apicuél ~ 
dar let fonn~ .. 

l, és clar, det d'aquell dia. e. varen entendre 
perfectament. 

-Mira, rateta - li diCUé el llenyor Cardona 
- per començar, et pa.saré cent duretl al mea. 
Crec. que no et poti queixar. Entre o.ixò i el teu 
.au de dependenta, aviat podra.. arr ... conar un. 
quant. d¡nereu. i lJi un dia et case .. _bré portar
me com un home. 

El llenyor Cardona, home prudent, visitava. un 
cop cada aelmana, a la aeva ami¡toJeta i el. de
mé. die. e. complavia vivint el rer.ord de let .o
ves gràciet j etpiant-la a través dels fin~on. 
quan feinotejava. d¡l¡genta, pel pia. 
~bre tot, una de les COIeI que mé. li pluia 

al senyor Cardona, era HColtar. amb l'orella rn
gann.da a l'envA que separava el IOU d"rmitori 
del de "Enriqueta, quan aquetta e. pOf8.va al llit. 

Els dOI copett de lel Abatones caient a terra, 
li produien un eacalfred voluptu6. que l' envol~ 
llava com un IOmni. 

En Kntir-Ia.. exclamava: "Ja està'" i d'un _It 
ell ficava al Uit, al mateix temp. en què devia fer
ho l'Enriqueta. 

No obstant. lel c~ en aquest món, no tur
ten sempre a gust de tothom, i el llenyor Cardona 
ha vist destruídes totes les seves il-luaionl. 

Aquest dia e.co]tava, com sempre. a través de 
renv.\. i el. dos copell no es varen fer esper.r: 
tic.. •• tic ... 

-Ja estàl - va exclamar el nOltre horne, ho
gant-ae les mans. 

Peró de Kgulda, toc... toc... Da. cops més 
(orbi i més pe_li. varen desfer el leU ends. 

-Ja estic I - es limiti. a mormolar; deiunt __ 
caure damunt del llit. 

I éa que la felicitat ée hàgil com un vas de e" 
tall ... 

LA MULLER RECAT ADA 

A CfRIU d'un del. nostrea primell teatres en 
ell temps en què en Guimerà i en Pilarra 
et disputaven la supremAcia dels nostrel 

eACenari .. era tan formosa com honesta, 
Eeplèndida en el. seu. trenta cinc anys, ca.da 

dia es topava amb algun admirador que li deia 
COK:I a cau d' orella i la seguia de prop, cercant 
Ja manera d' obtenir d'ella una paraula elperan
çadora. 

Però tot era inútil. La nOAra actriu. ni es di¡r
nava contestar a les procacitats dels seus perse
guidor •. 

Un dia, sortint del "Romea", IC li apropà un 
ICnyor ja madur, que es va mOltrar més tenaç i 
indiacret que ell altre.. N'hi va dir. de cOUII... 
N'hi va fer. d' ofertes I ... 

Joies. vC8l:iu. diners. tot li semblava poc per 



conquiltar aqueUa virtut que tu difícil R li ma.
trava. 

Canuda ja la bona muller de llentir dir tonte
riet a n'aquell tenori utantiç. et parà eA eec. en 
mig del carrer, i encarant ... ·ru fonnalment, li di
¡rué: 

-Miri, llenyor, éa inútil que es canli. Tot ço 
que voatè m'ha proposat, ja bo tinc a caaa. i de 
méa a m~ hi tinc ço que voltè no em podria do
nar, compren) 

El vell tenori girà qua i no volgué pa. aeguir 
etII':oItant. 

QUÚnet 
DUES PREGUNTES ------
A QUESTA anècdota, digna de la ajbti.l i fi

na ploma de la nOltra Laura Brunet, Ja 
vàrem arrepleaar l'altre dia furonejant 

papen del llegte pa.uat, en una biblioteca particu
lar. 

P ... en temp. de Frederic HI de Prú_a. entre 
aquelt i una atrevida dama d. la cort. 

--Com 6s - li preguntà aqUetta - que havent 
alcançat tanta iTòria en lea Vo.trH campanyet, 
aspireu encara a mé.) 

A lo que pJantment eonte.ti Frederic, a('om
paDyant la retpa.ta d'un Ueuaer IIOmriure: 

--Oh, llenyora' VOltra pre1JUnta .al. e. pot 
respondre amb una altra: Com 'I que vos. &.ent 
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tan fonnou., encara vo. pinteu vostre centil ro.
tre) 

UNA RAO DE PES 

P ER el llenyor Joanet i la lleva deu,rollada 
muller, l'estrafataria .enyor. Quimet&. 
delpr. de cinc any. de matrimoni, les 

vetlladea comencen a aemblal-s'hi un xic ma.au. 
lIarguu -

L'altra nit. mentres, arraulits en eT monumen
tal tàlem nupcial, lIe¡rint ell una novel-Ia blanca i 
badallant ella deaelperadament. esperaven que 1. 
80n ~ll hi tanquéa ell ull .. ta .enyora Quimeta va 
començar: 

-Ai. J,oanet. Estic completament convençuda 
que tu ja no m'eltimu 

-No .¡guil aixís. donal 
--Ea que éa aquelta la manera eom ~n les 

nits unl bonl espOIOI) 
-No, dona. no. Però ... 
-Ho veu.) 
-No lÏ¡ui. beneita. dona. No comprenl tu que 

si jo no t'eltimés. no m'eataria aquí, avo.rint--me 
com una OIItra al cOltat leu) 

La llenyo ra Quimeta va pendre el partit de de.-
ma iar-Ie. 

Kuka CI'OIM. 

--Si, ,Ie:DY~: Aquest desveraonyit,. aquest moec:amorta, aquí 00 el veu amb &qusta cara d'anplet, Jo 
DO 1ft atrevana la quedar-me .ala amb ell. 
"-He de advertir a la declarante, que aquí 00 per mitimM que te iruulte a nadie: ... " 
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ADULACIO 

N un te aristocràtic.. en Fer
nandi!u balla un fox amb 
una opulenta marqueu. que 

ja ha pauat det. quaranta f. un t'B

tet. 

Certament que no hi bana gaire 

de au.t, però com que en F emandi. 

tu é. un home ¡alant. fa un eafo~ 
i diu a I. "jamona", entre campi., 

i campu: 

--Sou la dona més formoM que 

he tingut en el, meua braçol. 

La marqueM. pren un aire de vir

tut oEeta que desorienta al pobre 

galantejador. i li diu aeverament: 

-Li adverteixo, jove. que li 
¡:aoh.ibeixo en absolut de aegWr par
lant així. 

-Perdi cuidado - respon en 

Femanditu - però consti. en d~ 

cArre" meu, que 10 que li deia no éa 

cerL •• 

Baby 

-Li he dit que no tres vegades ... però m'aarada 
ria molt que 101 lOt xicot touut .. . 

PENSAMENTS 

Un ml!!jicà éa un gran genet. Do. mejicana. .eln 
do. home. que ea peraell\1eizen a treU. T rea meji. 
cana t6n uña revolució. 

Un jueu é. un mendicant. 008 jucUII lón do. 
preatamiates amb usura. Tre. jueus .cSn una Ban· 
ca Internacional. 

Un anglu éa un turista. Do. anglesos són do .. 
aenyon que beuen wiaky. Tres anglesos .cSn una 
colónia britànica. 

Un alemany & un humil tervidor. Do. ale
many. són un .oldat i un caporal. T re. alemanys 
.bn un exèrcit. 

Un espanyol é. un home Ralant. Dos espanyol. 
IÓn una branca. Tres espanyols són una nació que 
vol formar un govern nou. 

CASAMENT D'AMOR 

D l1ES amigue. e. trameten les seve. conS
dèncie .. 

-Jo no sé - diu una - com t'hu 
re.ignat a caaar-te amb el bocoi que tens per ma
rit. Ha d'éMer un home insuportable. en el llit. 
Deu. pauar una vida miterablement aburrida. 

-Recorda, nena, que el bocoi de què parles, 
~ poa.eidor d'una fortuna de ai. milion .. 

-I vol. dir que, amb ai. milioo... et pot. per
Ire el luxe de tenir un amiguet. .. } 
-I aral 
-Perdona. No et volia ofendre. Jo em crei .. 

que ... 
-T'he dit .i. milion .. i ai. milion. penneten 

perfectament do. amiguet. ... 

R. Osk H.1ta 



ALERTA, MINYONSI 

En .quest. Secció bi publicuem tots els CONTES 
que se'ns envIÏn propis d'~$ser contats .. Its velles 
.acto.es de quinze anys per .munt i Que siluin diK
Des d'luer coneluu ~Js barril.ires lectors de LA 
TUIES. D'.qut!sts contes, en premiarem un eMl. 
.lfÚlnero, .mb 'a respecuble quant;t.t de "deu pe
Iu", cobubles en I. nostr. Administr.cid o per 
I;r pon.1 als que "iSQu;n for. de Barce/on •. Aler. 
ta, doncs. ; .pr.Ur r.pitJ 

ENGINY FEMENI 

LA lenyora Francisqueta ena.ny.v. al leu ma
rit. Ella ho lentia molt, li sabia molt de 
,reu, perà ... l'elll.nyavL No er. culpa d'ella: 

la culpa la tenia en Llurl, el contable del .eu ma
rit, que havia vineut a n'.quelt m6n .mb un ln
,el tan e.pecial, que DO hi bavi. rnaner. de nepr.1i 
re •. 

Por ]tO la .enyora Fr.ncisqueta enpny.va al leu 
marit, I per %0 bavem de recon~izer que ella no hi 
tenia cap culpa. 

Un dia, la dona IenU ell .eul e.cr6pol. i volruf, 
conIelsar la leva falt •. Perà la bona lenyora le'n 
donava ver,onya. Per .ortir del pal, acudi a una 
e.trata¡ema. El conIelal amb totl ell ets i utl i, 
en arribar al c.apUol de la fidelitat conju¡al. ea lí
mit! a dir que ella. complia amb ell .eul deure •. 

Quan j. el confellor 11 anava a donar l'absolució, 
la .enyora Franciaquet.a" com repenUDt-.e, ad
verU: 

-TamW be de confessar que menteillO bon ]tic 
10vinL 

Bf,. eviti aquelt vici, ja que mf,1 que pecat is 
"ici, i reli un pareU de parenoltre. perqu~ li que-

I 
din perdonadel totes Iu mentidel. 

L'en¡iny de. la dona no tf, llmit. 

Fri T.rot ,-

L'ESPOSA MODEL 

C ONFESSEM que la L.uret. no lervia per 
.. querid .... TenilL lnima calolana i era mf,1 
ordenada que un armari notarial. 

Perà, mIl rat aillb. la vida f,1 la vida, i derut • 
una Ihie de coincid~nci .. que varen començ.r per 
un pet6 i varen acabar per un solpir molt fona, .la 
Lluret& er. l'entretin,uda d'un petit indultrial 
que l'ajudava a cobrir el prellupolt de despeael 
particula,.. 

No obltant, la !.aurea .e¡rula tan casolana ,~m 
lempre, I un dia, en adonar_Ie que el ICU amic p?r
tava un lIic delcolida Ja samarreta, ella, tota dUi
¡-ena, eoliIl. l'qulla i li deixi complerament re
pu.ada. 

Perà, ail la dona del leu amic era de lel que to
te. Iu veuen 'Venir, i per la laboriOlit.t de la leva 
ulurpadora de dreta conjua:.b, deacobrf que el .eu 
marit l'en¡.nyavL 

La bona dona no di¡u' rel. Separl totel lel pei
a .. delcolldes o estripades del leu marit, i cada dia 
li feia canviar la muda. 

El el que ella deia: 
--Quan menyl. que no el perdi tot, i que aquella 

barj.ula m'ajudi un lIic en les feinu de cua! 

Rjsque$ 

DE CACERA 

H AVIEM sortit de caça unl quanta amica amb 
I .. nOltrel mulle,. relpectivel. Mh que d>un 
dia de caça, el tr.ctava d'una fontada amb 

un bon dinar per lel.b.\r. 
A mi m'a,radav. molt la muller del fannadutic 

del poble on jo ezerci. la medicina. i com que jo 
tampoc U era indiferent a o'ella, aenae dir-nOI res 
l'un a l'altra, enl drem trobar soleta en UD rec6 
d'un bosquet ombrfvol i solitari. 

Com h de lupo .. r, aviat ena Tlrem enteodre i 



... 
eUa deixava qlle jo em pany!. la ... ida. petà .. r .. 
.Iatia • fer 1& mb:ima conces.i6. Com quo Ira Ja 
primera verada, tmia certs cscr6pols. 

Dc sobte. quan ja ho donava Jo tot per perdut, 
IOni un tret i vciorem 1lDI. llebra que pa ........ com 
U.D llampec, mentre una veu cridan: 

-Do<:tor, doctor, dilPlrl ai 1& t6 apropo 
-Ho veu, doaal - vlrei, fer Jo • 1& cuada .... 

- Fina al leu marit diu que di.parL 
I com que ella ... oHa i doUa, el limiti • conte .. 

tar: 
-Bl, hlent .ixl, f,d ,I qu~ li .emblIl 
Naturalment que DO hi hap! neco .. lttt d. qd 

m'bo repetia du .. ve,Adn. 

ColiBor 

L'HONOR 

Q UAN el .enyor Ribal&lcua .... trobar I la se... 
'.yora Elperanceta, 1& .c ... capo .. , .entada 

damunt d'aquell divl, i VI veure que entro 
el did i la leva muller hi havia en Recolo~ el ICU 

amic, l'home va arrufar el nAl, CI ¡raU. el cap, 
rumiA una CltODa i delprh ad.ml, amb DDI. na 
d. baiz que feia trontollar les paret.: 

-MI.er.blesl 
I do aeplda tracu! un r .. blur, diapoaat a fer 

feina. 
Per& en Recolon. no badava, i mh llest qu. una 

ll.blll aecuida deli perdipers, en trqu! un altre I 
el va posar a 1& ddeali .. , 

-Bpl No llCUla beneit, Recoloul No tirll: lO

pcix-me \ aixl quedarl arreclat tal com arreclen 
ell bomel aqueltes cOlel1 

Rn Recclon. ICpi en Ribalairua. es tancaren en 
llU. habitad6, completament IOb, el marit oIà 
parll: 

-'Mira, noi - dieu! amb t6 lentenclÓl -. El 
que tu hal fet, no ull bl, Jo no bo haurla fet amb 
la ten. J!ona. Veritat que 1& pobra h molt lletja, 
perb Jo no ho hauria fet, Dc totes manerel, DO 
vull 1I11,1rpar ni usufructuar UD amor que DO cm 
perteneix, An, tu i jo dilpararem a l'aire 1_ no .. 
trel piltolel i enl deixarem caure a terra tots dOI 
com li elti¡uEslim mortl, Quan ella entri, es tira_ 
rl damunt d'squell que m~1 estimi, i aqueU d'aqu( 
ndannt .erl el seu verit.ble amor, Et sembla b61 

-MacnHicl 
-Apa, donel, sipem-hi I 
Sonaren dOI trell, cai¡ueren dOI COlIOl i la l'' 

ayora Elperanceta entri tota elverada a la trlll
ca habitad6, 

Qu.n veil aquen quadre d'horror d.vant deb 
ulls, una ~la exclamació IOrt! del. leuI llavil: 

-Ai, ,ridel a D!u que ara cm podr' euar amb 
en Lluilet! 

• Les erbnique. DO diuen .i en RccolOOll I en Ri
b&lai¡ua el VlrCD auicidar de deb6, 

L1uqlWt 

TANTS A TANTS 

L A;O:1i~r:~e;n;: ~t~ .!:n~v!;!:: 
bl amb qu~ havia donat aqueU pa. que 1 .. 

noies honradel no deuen dollU, I que l'apropayca 
collleqUu.des for,*, dolorOleL 

Quan la .eva mestre ... l'adOni del quI pa.ua", 
la cridi I li dlcd amb Iran duresa: 

-Ja poti compendre, Rosalia, que aid DO pota 
continuar a casa meVl. .. 

-Ai, len,.ora, no em trepi! - mormoll la DOla 
tota enpnlada -, Penal que .6c Iola, que no tinc 
ainc6 a ciutat i que no .. br' on a.oa.r, 

-.Ab.b ho havies de "Icular abanl de fer el q •• 
hu fet. POti fer-te el ba¡ul 1 cercar-te ca .. 1 

......AI cap i a 1& fi - continu.l la minyona rompent 
a plorar - el qul hi fet, em lembla que no 'I paa 
tan rcprobable com ""Olt¡' "01 aupol&t! 
-I aral Que ets simple o el r .. l - uc.laml 1& 

sen,.orL 
-Ni bo s6c:. ni el falc, Si jo eltic: com catic:, la _ 

len70ra tamb~ bo CIU, 1 ho troba tan natural.., 
-Perà, eleolta, beneita, jo ho e.tic del meu ma

rit, I tu-
-Jo tamW, senyora, jo tamb6._ 

PREGUNTA DIFICIL 

E L mutra criell CD Joanet, Ull na.no m6t .,.ta 
que una CCJ1tella, I el dllpoÑ • preIUDt&r~lI 

laUi~ 
-A .,eure, Joan.t - e.omen'" el bon borne - a 

veure .i "PI dir_me qui varen ~ .. er eh lIIoflr .. 
par •• , 

-VOlt¡' tamb6l - prep.atl el .vaI, poau.t-M I.. mans a la ini tJracL 
-Qaè voli dir, JoaneU 
-Que no e ... ie. per raons, jo, Sempre que el ~ 

i la mare e. po.en • parlar d'al ab, acaben tirpt-•• 
di plats pel cap ... 

UNA COSA ES PREDICAR .. 
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que a la vegada .'haurà col-Iocat damunt d·un • 
• 0 planxa d'acer Siemen., Ja vos queda fet el pe

destal, amb la gavieta a dalt, com aquella bol. 
que han posat damunt dels IÒcQls de la Plaça de 
Catalunya. Ara, ara bé el b6. A banda i banda 
del pedestal s'hi coI-locaran dues escaletes de .et
ze graons o traveaers cada un'\, de man"ra que 
corresponguin exactament amb lea dues portetes 
de la gàvia. No vos diatregueu. No perdeu el fil. 
llegidors i llegidores. Ja tenim el pedestal. la g¡M 
via i lea escalete •. Ara. ja nom~ falten les ma.
que.. Però aquestes venen i tria, trà.s, tria, tr ... 
pu¡en eacaleta amunt. Arriben a Ja porteta, volen 
ficar el cap, i Ja porteta, com que & tan suau, 
s'obre tota sol •. La molCa pas .. , trave ... la ¡¡via 
i arriba a l'altra porta, AqueJta, naturalment, 
tamb~ "obra. Atenci61 Ho enteneu bé, eh): I. 
porta "obra. La mo.ca treu el cap, es mira l'e .. 
cala i, catacruc-catacruc, comença a baixar, salti
ronejant. Un ¡-raó, un altre ¡raó, i aixi' 8ucceui. 
vament, fins a arribar al que fa vuit. I aquí esb\. 
el punt més interea.antd el nostre invent: el gra6 
set, està serrat pel miro la mosca no ho sap, fa el 
IIl!tltironet i... cau, secament, damunt la penya de 
marbre i no li queda ni un os sencer, però ni un, 

cre~~è va. sembla) Piramidal, veritat) Natu
ralment que l'invent no és tan aran com el que 
han ftlt el. senyors del Barça per fer crèi.xer l'herw 
ba en el seu camp ... 

Un deia dotze mil 

veritat, Ramon 7 Això éa \'iu. 
"e entre núvol. rosal Vinga xampany! VlDI'a 
ma dotzena d'o.tre.l Vingal ... 

-Vinga, noia, vinea, que després viDdri. la ra __ l ... 

UN INVENT 

V OSAL TRES tota va. creieu que els nois de 
LA TUIES nom~s penfem amb "allò" i 
en fer gresca i armar llirinol. per aquesta 

concerta del diable. Donca. vos equivoqueu. Sóm 
més formals i aerioaos que una pel-Heuia ru .. :!. 

inv:~o;:,at;:ó e:: :-~e:v~r;~:a"JeP~:~~i:~ ar:: 
ain6 un inventor amb tota la barba. I que ai el 
negoci va bé. ens farem més ria que en Xifr~. 

Veureu. ja vos ho explicarem, del què ea trac
ta. Però, nxeu-vo .. hi bé. que la COIB val la pena. 

Figureu_vos que havem inve!1tat, junt amb el 
nostre protegit, un aparell de matar mo«:¡ues. Eh;. 
Piramidal. no) Veureu, veureu: agaf~u una gàvia 
petiteta, Com una gàvia de ~ill .. però amb dues 
portes, una per entrar i una altra per sortir. Això 
6. important, no ho oblideu, Aquesta ¡àvia e. 
col-Ioca damunt d'un bloc. de ::narbrc ben blanc, 

-Ea inútil que insisteixi, aenyor, • la teva edat 
00 m'interessen lea conquistes. 

-Perdoni, senyoreta, però em permeto rec:or-. 
dar_li que ela arnia del senyor Dutrem, l'ÏnVCDlor 
d.I'EROTYL IÓm de l'edat del kn-o. 

I E t I éo el .,od.CIe "-" ro "" Iper a combatre eti· 
7 caçment la IMPO

TENCJA i la NEURASTE.NJA. per cròni
ques i rebels que si¡an a tot altre tractament 

Venda. l'encrb. i detall: Alt de Suf Pere, SO, 
fermjcia del Doctor W, DUTRZM, Barwou 
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AL "Tivoli':. ai no l 'e.cuerra ,el O O O 

que~rr:~ ·p:i~íl~':b.l e:.~~la d ~ HA citat POAt en llibertat el Ie. 

~~~ ~.Tt;:r:OJ:.e:~o" ~ ~~~~:: ncr:r:e ~od;!. Rietà~o~~:,:I.f:: 
"La Malclaada". drld. 

En ella aurten: el &Ollet del no... Amb motiu d'aquetta feta. 
trc director, en Marcell Dominco, diuen q?e l'han apujat 

: ::~~!~ ~.::;~ l'ft'::!~,f,llDO;;; ~e~~~n!;I~~ ~p~ed~~:~t. 
Melquíades Alvarez (mh ferro 1), 
en LerrOUll (encara mh ferro I) o o o 

!;~~f¡~~~.~·OÓ~~". ~?y O~~;n;~chI:~ A ~. ~~:.~;~!~n'::ixbc·'~:XPl~: f:~ 
que lent_mol no recordar. dlment tenint en compte que no hi 

Cr~ç que a n'aquelta pel.Ucula fe ¡aire calor, que les contum.doDl 
haurien de dar .l~re. nORll, no s6n reni carea, que les nenes són 
com l'''Olla de ,nU.", o hi j.:lve., maques i no demanen :umpa. 
l, Societat de Nacionl. nyll. mh que en eIA callOl "in ex. 

ttt!mis", que diria en Pic.h, i que l'I. 
mo, el lenyor Serrano, ~I mEl llelt 

E ~a~~e~:':rt~:~e:a: ~;.r: ~I'::: que ~~b~:~,t. CI beu, ca dilfnata, 
ta", que cada banquet bomenat¡e a l-, e~ no pa. ¡ai~CI calen. 
un auto~, a UD periodilta o a un Ir- Em .embla que al temps que 16m, 
ti.ta qualsevol, ba d'acabar com el 110 e. pot pal demanar misl 

GY~Aj;..DOSE· 
para' irrigacionee higiénicaa 

, Antiséptico no tóxico,. 
antileucorreico, cicatrizante. 

E ;;Ul~:n::t~:1 co:ep!~tt1~ ;:: 
barreres. 

Trobem que aixb e.ti molt b6 
perqu~ la Jlet .'ha de dar. 
Ien. re.triccions, tal com raja. 
per a no perjudicar. 

..... de c:ooc:órrer al. 

PATI BLAU 

ou hi In>borà ... ......... 

Cali,fI¡lbrnUlrlm -lmull~1 

A.,,~m~.1 - A/om. 
Ronquera 

Venda: 
SEGALA ¡ FARMACIES 

A vui es post!n • l. v t!nd. J,~ 

Aventuras galant8s del 
abats Casanova 

adaptades per la 
LAURA BRUNET 
DOI volum. ricament il-Juatrata 

4 pt!ssett!s volum 
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