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LA TUIES 

tscRUPOL DE CASADA 
'. -Em .embla que faig mal fet, enganyant, tantes vegades al meu marit, amb en Uuia Avui 

d¡,¡ll'e que.i • l'Albert, però, de tota maner'f», no puc paa deixar plantat en Iee a n'e-n UllÍ •... No ela 
_bla? 
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RUFASTA. ENTERNEClDO. 
DE UNA CAJA DE HUEVOS 
NOS EXPLICA LA HISTORIA 
CON MIL DETALLES NUEVOS. 

"El juz,ado del Norte, 
secretaria del aeñor Sal
.." ruera al propietario de . 
una caja de huevol que 
fui robada de un carro en 
t. cllle Ma)'or del Clot 
7 recuperada m'I tarde 
por la polida, le preaen
te • recolerlos para im
pedir que se palen y re
nltat ¡n(¡tiles para el con
sumo p(¡blico." 

(De la prensa local). 
He letdo elta nota en 

1101 diarios 
que ae preau • sabrolOl 

I comentarioa. 
I De huevol una caja 
exptleltoa • pudrlne en

(tre la paja 
eonque .moroaamente 
IOl preaerv6 el payb, u-

[bio y prudente I 
I Sorprendente es el CalO 
mal ahora que al puo 
que lleva el comeatible 
el comerlOI ea cou ya 

(impoaiblel 
¡Aun aiquiera. en tortilla, 
o con una miajUla 
de tomate revuelto 
que el pla.to dejl en suave 

(aroma envue1to I 
I TantOI huevoa perdidol 
en un rinc6n dormidos 
del cuarto olcuro y sucio 

(del jU:¡:Iado, 
donde elt' el atestlldo 
del robo vil, cobarde y 

(traicionero 
que un ladr6n atrevida hi-

1.10 al hueverol 
Y aborl. penaad en lo 

{,rave de la co ... 
.1 que e. fiel compaSero 

Ide au ..,ida 
una chicI lacldl 
qtle cuente quince o veiD

I primaveral, 
y empiece a UUlionarae 

(con quimeral. 
penaando en loce. nuevol 
¡tri.te e.taf' la poUa sin 

[lo. huevoal 
Sobre todo hoy en dfa. 

en que esta mercancIa 
e. rarisimo hallarIa frelca 

[y buena 
y a mb, se vende a duro 

[la docena. 
Por ello yo deploro 

y estoy a punto de hacer 
(un lloro, 

que esoa buevoI le pier
ldan totlllmente 

por relpetar tan .610 el 
lupediente 

y no el que me ha,an fai
[ta 

pues a la vista salta 
que estoy muy bien pro

!visto, 
y por eso paciente, yo re

[ailto 
a toda carestia 
de elt. tan importante 

[mercanda, 
cual puede comprobarlo 
quien dude de este extre

!mo, al pre¡untarIo 
a dolia Liberata, 
que tiene de ellol hoy la 

[Ror y nata. 

RUFASTA 

Trovador modelto. 

CHISTES Y COLMOS 

NUEVOS DE TRINCA 

l En qui le parece un 
tenedor de Iibrol Que re~ 
pasa una suma a un corri
d01 

En Que computa. 
l Cual el el colmo de un 

dentista? 
Arrancarle la muela a 

un molino. 
l En qui ac parece una 

cama a un reloi? 
En que ae para. 
l Cuil es el colmo de 

un sastre en tiempos de 
revuelta? 

Tomar pemidas de pre_ 
eaaci6n. 

lEn qu~.e asemblan jeron IOl demb que r 
Iu Bolfa. de una cau a era v'-lida. Resultada. Q1I' 

lo~~ur:!! los dOI es t'-n =:a:~a::sa: ;O~~I .~~~ 
bajo tejas. (Si no le den. menes del "Anllario 8,1 

10~P~~0~u~ad::~ellrualel ~~id~::ll~~r~.r. ~~er~ ~~ 
dOI noviol y un ,andut? fulla hubo leis intede'· 

Porque aiempre eltin to., que diria CarrlnS" 
para. fieata.. que hicieron entre tod~ 

l QuE hay que hacer pa_ dOI pafias de ¡BitO de ,t· 
ra leer con (ruto el "Qui. niea en cala del apoteCI· 

jO~::I ... llevar una man- 5~ :ijolaq~:q~~:~ ~~~:; 
.una en el bo1aillo. le repitiera, 101 echahl ' 

¿En quI. ae parece un todo., porque él ya ~ 
cu~~Il~u:1 !~~O?dOI COIU l~el:llod:e 1~';:;:~Ur:.~ 
que pelan. Tambi6n ha- resultados. 

=~fa:n~1 m:~~~ope~:ch~; ~ 
ropa extendlda. ESPECTACLES 

¡Por quE ea pelÍltroao I M1( 
hablar de cOlaa Imoortan- TEATRE CO 
:~d~~~~te de un plato de CoDthule.1 altI lJ1"UI 

Porque siempre hay .1- !lIita d. . ,. 

CUna que ~d~_I~tal. i 'ÓUyO: VjUJÓd 1 
PROYECTO El millor #lsPftctacle JI 

SENSACIONAL Barc#llooa 

Hat lIegado a Barcelo
na un Inlth, de aQuello 
ms.. rubio, que le propo-

G~~:c~::~~L:e~!~~i.~~ 
dia". 

E t plan que tiene ea una 
de aquella. CO"I que ha
een caer a uno de eapal
d ... 

Se trata de montar un 
laboflltorio para fabricar 
un espedfico contra I .. 
morenal. 

El elpedfico el • base 
de a¡Ua o"Xl,enada. El 
que lo aplica a Iu more· 
nal. I.. vue1ve rubi ... 
Probadlo y OI convence
r6il que e. aceite en una 
lu.l. 

000 
CUESTION GRAVE 
Anoche, en el "Bar Bu

teJo" ae arm6 una elcan
dalera fenomenal por el 
motivo de que unOI clien
tel eataban jUlando al 
mUl, y un tal Anlel hizo 
una po.tura que luelo di-

~ 
r.RAII TEA TRI 

ESPANYOl 
Ex.it colosal 

LA REINA ~ 
DEL MERe" 

, "r~ 

.. E D E N ' 
cü~ ~il Ayalt~J 

NOCHES 
Dandnl 

De seia tarde. tret 
madrulada 

Tarde 7 Docbe: 
El é~ito del día ~ 

Lo qU& nuncs 5C f 

fai ;;a;::iI1oso #l5pect~ 
_ 12 PRECIOSAS / 

-; 1;11 ~t~;/;s E a~:rj~." 
OARSD~:TiIC~ 

!e~i~ d~~e ~:chr:.~r:;:' 



Barcelona, z¡ de Febrer de 1927 

.. ~.I· 

Let malifete. de la murmuració 

U N xafarder amic nostre ena comunica el següent 
retall, extret de la crònica femenina de la pà

aina de modes d'un popular rotatiu: 
"Dejad a eaos "poliOl pera." que hablen mal 

-de nosotras ... aunque muchas veces sua lenguaa 
:nos hagan daño." 

Sen. dubte, la tenyoreta que diu això no eatà 
pire acostumada a les pràctiques modernea. 

Perquè lea lIengues dels "pollos pera" no aco.
tumen mai a fer mal. Ans al contrari, en conei
:x.em _ per referències, naturalment - que do
Tlen molt de gu.t a les xicotes ... 

La mida exacta. 

A QUESTA anècdota és recent, Va oc6rrer en 
una botiga d'objectes ortopèdic. del carrer de 

Ferran, no fa ¡aire. dies. 
Per a què el. lIegidon la comprenguin bé, pri

mer els donarem algun. antecedents molt útil,. 

Va baixar d'ArenYI de Mar una raspa molt bo
nica, gairebé tan formo .. com l'Agnès de "La 
Puntaire", El .enyotet era guapo. la xicota impres
sionable, i aviat el. va unir una gran simpatia. que 
deaprés es trantformà cn ... "bueno", ja ho poden 
suposar ... 

T ranquilitz.int-ae. però. El senyoret ua un ho
me que volia deixar les coscs en el mateix estat 
en què les havia trobat o, almenys, que ho sem
blessin. Vull dir que va respectar. deixant-les en 
tota la seva ¡ntcaritat. allò que un humorista en 
deia les "vies legal.·. i es va dedicar n cultivar-ne 
uoea altre •• no mcny. agradoses. 

Això. que al vició. xicot el deixava plenament 
satisfet, no podia sadollar els desitjos ardenta d'a
quella verge impacienta. que verge era encara, a l
menys, en el sentit e.tricte que determina la fi.io
logia. 

Però ella, per por d'haver de córrer un dia a 
calB. la llevadora, no es determinava a donar el 
pas definitiu, fin. que un dia, la cambrera de Ja 
casa, que era una noia experta. revelà a la xamosa 
filla d'Areny. que hi havia un-sistema infaJ.lible 
per evitar compromisos. adquirint un objecte de 
poc bulto i reduït COIt.., 

- J, on ho trobaré, jo, això) 
Ea dar que la cambrera li hauria pogut donar 

l'adreça de "La Mundial", però va preferir enviar
Ia a una botiga del carrer de Ferran, on la raspe
ta, amb un ingenu i deliciós impudor, en va dema
nar mitja dotzena ... 

El dependent, que era un bromiata, va decidir 
divertir-s'hi una eatoneta, a coata seva. 

-Eltà bé, està bé ... - li va respondre -. Pe
rò, de quina mida el. van 
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Ella e. quedà un moment sorpresa ... Mes, al 
cap d'una e.tona de reRexió, e. posà Ja mà a Ja 
boca, com ai volgué. apreciar el seu calibre i. mo.
trant-Ia després al dependent, respongué amb sen
zillesa. 

-Així.1 

La sinceritat abans que tot 

e QNEIXEM un autor que acaba de publicar una 
nove1.la que é. el comble de la franquesa. 

Per exemple. aque.ta die. ha enviat r obra al. 
company. per a què se n' ocupin el. diaris barcelo
nina. L'acompanyava una tarja on, amb tota la 
barra, havi escrit aqueat. senzilla mota: 

"Ei prega la bomba." 
Ais.ò é. parlar clar, i el demés, vi de trenta I 

Doble afer 

AL Pateig de Gràcia, a )' ex &aJ. Aco1ian, on en 
Moraguete. donava temps enrera aquelles con

ferències que feien tanta gràcia, liquiden en .ub
hula abric. i "echarpe." de pell a preuI reduït .. 

La concorrència femenina é. nombrosa, però 
també hi van malclel, degut a què ell modeli ell 
exhibeixen unel senyoretel d'alió més caiel i cap
tivadorea. 

-Sí _ deia ahir a Caçador. un senyor callat. 
aerióI i respectable -. Allò està molt bé ... Ahir 
• la tarda, hi vàrem anar amb la dona ... Ella va 
comprar un abric de "petit gril" per tres mil pel'
.ete .. y jo m'he quedat per un mes a la llenyoreta 
maniquí per dOI centa duretl ... 

L'hortolà de Sant Boi 

BON JORNAL 

E L aenyor Pere no aabia com fer-ho per a de
manar al aenyor Jaume la mà de la Roeeta 
per a IOn fiU Perico, un "corrido" de llet 

1019 que mai no havia 18pi¡ut guanyar-se una tri .. 
ta peueta. 

... -A mi, I. poeaia m'encanta. ... ... . .. 

... _Doncs, jo tóe més pràctica, noia: m'agrada 
mé. aDa bona llonganissa o \D'la truiteta • la fnm
.... 1 

1;-
Per fi, !'p~emiat pel bordegàl, va decidir-~ a 

fer la petició. 
Mes, com era natural, el senyor Jaume, home 

previsor, va preguntar. 
-M'eltà molt bé: però ... quan guanya, el lJeU 

fill? 
A ço que relpongué el senyor Pere. 
-Qui? En Perico? Ui I Guanya el que li dóna. 

la gana. El que hi ha él que ara no li dóna la gana. 
de guanyar rel ... 

Von8eDt 

LA CABRA PERDUDA 

E N Tou, paltor, eltava deselperat. Per mé. 
que cercava i recercava, no trobava la cabra. 
que se li havia perdut. A la fi, cansat de 

girar la vilta per tot arreu, .enfilà a un arbre per 
veure .ï des d'allí dalt veuria. a l'animalet extra
viat. 

En això, l'uaentaren denota. l'arbre en Jaumet 
i la Felícia, dOI tendres casatl de poc i. com é. na
tural, enjogallata. 



Cl'eient-.e &ol., començaren a jugar, i a mirar, i 
a dir el que veien .. , 

--Mira quin. melonet.1 
-Ai. quinea maduixe.1 
--Guaita quin. pebrot. I 
-.Mira quina figa I 
En això, el bó d'en Tou tregué el cap per entre 

el brancatge i preguntà amb tota la bona fe: 
-No veieu pa. una cabra que.e m'ha el

<.,apat} 
El matrimoni de frelC apretà a córrer, 

Fi Blada 

LA CARRERA 

L 'ESCENA en la Plaça de Catalunya. 
Ahe~tada en un banc, una dida alimen

ta a una crIatura, 
Pel seu co.tat pasaen do. IOldat. i desprél de 

mirar-se-la, l'un diu a l'altre: 
-.Mira que hi ha gent ben mal agraïda, en a

queat mónl 
-Per què ho dius. això} 
-Veu. aquella dida} - diu el primer -. Jo 

li vaig donar la carrera, i ara, ni em aaluda ... 

F. 0n-0IJa 

TENIA RAO 

A Girona, quan l'entrada de quintos en cai
xa. en éuer revi.oratl pel capità que e. 
cuida de dita feina, a un pobre bordegàs 

de muntanya, va preguntar-li: 
-Cómo se llama Ulted.} 
- J uan Plan. y PonI. 
-Qué oficio tiene ulted} 
-Porquer. 
-Cómo por qué} Le pregunto qué oficio tie-

ne u.tedl 
-Porquer, ya le lo he decido. mi capitàn. Soy 

porquer en el poble. guardo el. porca del ma •... 
TitHella 

UNA DESGRACIA 

E L Ciset de cal Titó. fa sis anys que festeja 
amb la Riteta, una noia molt maca. i el. 
do ... e.timen amb deliri. ço que fa que 

molta cops .·entretinguin tots dos a fer la manilla. 
Un dia, el pobre Ciset no va trobar-se gaire bé 

i ea va decidir anar a trobar al metge. 
Ja el tenim a casa del doctor. 
-Vinc perquè no em trobo gaire bé. De vega

dea, tinc mal de cap i les cames em tremolen ... 

LA TUIES - S 

-Es un maI vici, això de pintar-vos ell llavis! 
Despré., poseu en cada compromía al. que som ca
... b!.,._ 

~ cuat, vo.tè} 
-No, senyor ... 
-Doncs. felteja} 
--Sí, senyor ... 
-F a gaire temp.} 
--Sis anyl ... 
--Sigui'm franc: oi que vOltè i la seva xicata 

juguen molt} No se'n dongui vergonya. que el 
metge té que saber-ho tot. Veritat que juguen} 

-No . ., Vaja ... un xic ... 
-Doncs. això no ho faci gaire, perquè és molt 

dolent. En tot ca" abans, prengui un parell d' OUI, 

que és cosa que reforça ... 
El diumenge vinent, en Ciset se'n va anar a bus

car a )a xicota (sense haver-se deKuidat, abans. 
d'agafar un parell d'ous) i pujaren al tren de Lea 
Planea, que anava ple de gom a gom, 

Tothom anava dret. i en arrancar el tren. va fer 
una IOtregada. En Ciaet senti una cosa que ... :uf! 
però no en féu cu, 

Arribaren a Le. Planes, baixaren i tot xano, xa
no, marxaren cap al bolC. Quan hi arribaren, .' .... 
segueren, començaren a mirar-se, a' agafaren la 
mà i e. feren un petond, Mentrestant, la pega 
.'eaealfa ... i el jove exclama, ficant-se la mà a la 
butz&ca: .. 

-Avui no farem re., noia. En el tren se m'han 
aixafat els ou .... 

M.And ..... 



• - 1-'" TIJIES 

1-'" XICOTA CAPRITXOSA 

E N un concert molt popular de Barcelona., hi 
treballa, en Qualitat d'eltrella, una noia 

Que ho xafa baltant bé i guanya quartetL 
Aquestes dues circum.tàncie. li han donat una. 

independència en matèria amorosa, que li permet 
riure's a la barba del. cabrits que li donarien for
ce. bitllets per a pa ... r amb ella una nit d·amor. 

Ella el. de.precia a tots, L'amor - diu sempre 
_ él una cosa Que no e. pot comprar amb dinen. 
Però, en canvi, Quan a n' ella li agrada un xicot 
elegant, no defuig davant de cap sacrifici per a. 
fer-se'l seu, malament ligui només per unes hores. 

_ Tontal Ximple I - li diu la Aorista -, No 
tindràs mai un cèntim I Desprecie. els Que t'oferei
xen el. cabrits, i ell Que tenl te'ls gastel amb xi
cots ... 

-Té ra6 - va respondre-li un dia la xicota-. 
A dir la veritat, no sé el Què em costa més dinen: 
si el veltir-me o el que em despullin ... 

¡ R. E. TaIIot 

-No m'agraden -.questes excursions d'hivern, 
perquè quan t'acompanya algun jove, tomes a 
l'hotel amb l'esquena mullada de la neu 

EL MARIT CELOS 

E L senyor SonapeU é. una mena d'Otello 
3mb jaqué. Abono al "Liceu" i carnet de 

~ci de "Caçadou", 
Això no té res de particular. si es té en compte 

que (l,enyor SenapeU té seixanta any¡ compleru 
i I" ~Vl\ dona vint.i~quatre. 

Cada dia el barallen dos O' tres cops pel mateix. 
-Que' fhe vist que anaves en un auto tancat 

nmb un xicot!. 
-Que t'han vilt camí del "Xalet", del bracd 

d'un jove/ ... 
-Que ahir vas tornar a casa tota despentinada 

i vermell" com un pebrot! 
_ .Que ftque.! xuclet no és fet meu I 
L'altre vespre, ja cansat de tan cridar. va excla

mar, el lenyor BenapeU: 
-Això no pot ésser! Però. jo sabré la veritat, 

perquè llogaré un home i el pagaré per a què et 
segueixi per tot alTeu on vagi. I 

Ella e. va c.Iavar a riure: 
-Vaja una ¡ana de llençar ';s dineral - res

pongué -, Com ai a mi em faltessin els xicol» 
joves i guapOI Que em seguei:nn a tot arreu!. .. 

v .... Treaca 

LA DECLARACIO 

S ENTIT a la Rambla. de set a nou del ve. 
preo hora oficial de circulació de tot el "mo--

disterio" barceloní. • 
-Sí, Palmira, li ... Ahir. en Rafel, em va dema

nar la mà ... 
-I on creu') 
-A Lel Plane .... 
-Apa, que devies di.frutar de valent. bojotat 

1. Quina et va demanar: la dreta a l'esquerra) 
-Totes duel a la vegada, perquè en Rafel & 

un Hércule. i amb una no en té pas prou, .. 
K. P0n6 

EL DEB\lT 

A IXO va pa ... r fa algun temps a can Ver
dura. 

Una ra.pa Que havia baixat de Uinà.a 
_ no totes han d' ésser de Mollerusa - es va dei
xar portar a una d'aquelles còmode., discretes i 
confortablet; cambrete" 

La xicota, encara que no ho sembli •• e'n donava 
vergonya, perquè era, de debó i sen. trampa ni 
"cartón", 

-Ai! - luspirava -. No ho sé ... Em fa aDa 

CalB,,, Em sembla com ai tothom ho ha¡ruétl de 
veure, .. 

Ell. Que era un bana, es va posar a riure. 
-No tingui. por, noia - li va dir - que ai ho 

ha de veure algú, serà al cap d'uns Quanta me-
sosl. .. 

Fi Blada 



::-~ 'geUl"fl li teri. veritat que beN tan ben montat com dius el teu estudi de pintor! 
...... bo crecl J. veuru quina otomana que hi hal 

LATUIE.S-7 
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E. 
N Ramonet i 1'Angele'a, 

caminen acostadets per 
un carrer fosc i tortuós. 

11 la porta agafada de la cio' 
ura; ella reposa somnio.a I. 
eva tella en 1'espatlla de l'er 
¡mat, 
-Oh. quines coses em diu" 

'1.amonetl - exclama ella ple
la de melangia, 

I ell, a cau d'orella, amb I
veu trèmola per l'emoció, li 
-jiu inl¡nuant: 
-Si .abeslil les que penlol 
L'Angeleta se'l mira, i seo,e 

pensar-s'hi geni, li relpon: 
-Fes-le.1 

Badam 

Emprovant.se unes aabatet, 
l'altre dia, la Mercè, 
va e.tar més de don hores 
i cap li venia bé. 

I després de moltes prove-, 
_ ... __ -'¡:s¡ .. ...!:.;;:;.::~w:;:;:;.;.;;...~ __ ..:........:~~'--:.J li ~v!~~a -:a!':"de forç' 

_Volen creure que hi ha moments que no sé veurà com li ficaré. 
ai lÓc la senyora o la criada? 

L'HOSTAL DE L'AMOR 

F EIA vuit die. que voltava per aquells pobJ~ta 
de la provincia de Lleida, Kn8e haver VISt 

ni tocat femella d'aprop ni de lluny. 
Millor dit: de véure-Ies, sí que les veia, però ja 

compendreu que a fora és molt difícil conjuminar 
re. que valgui la pena. Sembla talment que les 
dcnet portin totes cinlur6 de castedaL 

Per això. en arribar a Tàrrega, ja de Tetem, i 
en trobar-hi un company del ram, li vaia pregun
tar tot adelerat: 

-E.colta, tu: ara mc'n vaig a Lleida. i com que 
hi arribaré en el darrer tren, voldria que em di
guell8i., tu que coneixes la "ruta", una fonda neta 
i «anòmica i una "casa" on s'hi pugui passar ale
grement el ratet. 

-Prou, home; mira, aquí tens el que desitjes-

respongué l'amic, donant-me un paper, on escri, 
gué une. ratlle., 

Com que era tard, vaig fer portar le. maletes a 
l'estaci6 i en el darrer tren vàreig seguir el meU 
viatge fins a Ueida, 

Però, en arribar a la fi del meu viatge i voler 
consultar les adrecel que m'havia donat el meU 
company, em vaig adonar de què lolament hi te' 
nia la de l'hotel. 

-Així ea reventésl - vaig exclamar -. Ara. 
si vui divertir-me, m'hauré de descarar amb el 
cambrer, perquè m'orienti, i això m'empipa molt. 

En saltar a randen, entre ell deu o dotze maça' 
que m' ofe~n ho.tatge, vàreig descobrir el que 
portava a la gorra el nom de que m'havia anotat 
el meu company. Li vaig donar les maletes i er'! 
dos minuts vàreig arribar a l'hotel. 

-Sóc amic d'en Tutul8uI - vaig dir-li a l'o
pulenta i engreaeadora matrona que hi havia dar-



fi> 
rera del ma.tradar de la fonda - i espero que 
cm tractarà com .i f08 eU mateix. 

La formosa fondista pulsà un timbre tres vega
del i moment. deapréa el presentava una cambre
ra que em va deixar esmaperdut. 

Era una xicota d'un. vint-i-trel anys, severa
ment vestida i amb un davantalet blanc de pam i 
mig que li oprimia la panxeta com si hi portés el 
pàmpol de nOltra mare Eva. 

-Cermeta - digué la &enyora calmosament i 
_tirant molt lea paraules - el senyor és amic del 
.enyor Tututaua i vol tracte com de família. Eape-
rO que aabrà fer-ne un entusiasta del nostre acre
ditat establiment. 

La <:almeta em va mirar i de poe caic en bUC8. 
Quin. uU.1 Allò no eren ulla, eren dos bosca plena 
d'ambre. i miateri.1 

El moço va agafar Iu maletcs i ella em va dir 
amablement: 

--Quan el .enyoret vulgui ... 
Ella al davant, jo al darrera, vàrem er:ffilar una 
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el!lCala i, en arribar a la porta de la meva cambr 
jo estava que no hi veia de cap ull. 

Quines pantorrillet tenia la Carmetal Quin 
anques! Quin bé de Déu de pitreraml I quina ma. 
nera de caminar, fill. meu.! Allò no era camin 
era un tractat complert de fer aixecar el. esperi 
mé. deeaigut.1 Quin~. ondulacions I Quin anar 
venir de carns plenes de perversitats I 

Va obrir la porta, va descórrer les cortinetes d 
la finestra i. després d'unes quantes ob8eTVacioD 
pertinent. al cas, em va pregar: 

-Perdoni, eh. però aquesta maleïda lliga 
tot avui que em cau.,. 

lla Carmeta em va oferir, com a espectacle pr 
liminar el bdl panorama d'unes cuixes mòrbid 
tivnntes, incitanta ... 

Ja llesta de la seva operació. se'm va apr 
i col.locant a do. dits dels meus llavis la seva ma 
n¡fica pitrera, em digué. amb la més gran de I 
senzilleses: 

-Aque8ta és la seva habitació "per dormir", 
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-Avui estic aatÏlfeta. M'he pogut donar comp
te de què tinc més arnia del. que em creia. 

tic te¡ura de què descansarà sense la més petita 
molèstia. però. ai durant la nit necessita alguna 
COM., jo dormo al quarto del COltat i mai no tanco 
Ja porta. No ha de fer més que entrar i ee') servirà 
de le&'\Iida. 

Va éuer lIavon que vaig compendre perquè en 
T utumu. no havia anotat més direcció que la de 
la fonda. Era un home pràctic. tanmateix, aquell 
xicot!... 

Jo. a Ueida. hi havia de pasear tres dies. Doncs 
bé. voleu creure que n'hi vàrei&, pauar deu i que 
encara hi fora. ai no me n' arriba a arrencar un te
legrama urgent del meu principal) 

I é. que la Canneta. l'esplèndida Carmeta. tenia 
una manera tan dolça, tan luau, tan ensonyador. 
d'acontentar al. c1ienlll. .. 

Un viatjant de via estreta 

EL PREU DE LES COSES 

D ESPRES de l'espectacle. el .enyor Pauet f. 
proposicions deshonestes a la "Ideal Ca
riana'" una cupletista que fa d'estrella en el 

conetri i de dona movediaaa en el. meublés, 
Però la xicota nceeuita vint duros per un abric 

i es nega a pasaar un ratet amb el senyor Pauet IIÍ 
no aRuixa aquesta quantitaL 

--Compren, nena, que vint durOll són m .... 
dinen I 

I la "Ideal Clariana" respon, tota enfutismada: 
--Que són masses diners? Té, tu mateix: mira't 

en aquest mirall, i digues quan demanaries per 
deixar-te abraçar per un home tant lleig, 

El pobre .enyor Pauet es resignà i afluixà Iee 
cent endolet. 

lW 
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ALVoLTANT .+~ 
~ELBRAJER. 
ALERTA, MINYONSI .... tracci6 ab.oluta, .en.e pensar en res. Vol separar 

un xic le. came.? Molt bé, molt b~. E. aquf, que 

En aquesta Secci6 hi J)ublicarem tots els CONTES .e~ciomf u;a ~eDa d~ cre~?r, veritat? 

que se'ns envnn propis d'ésser contats a ~es velles -J: ~:boo:e:bl::. ::::z~I:O és re •. Unes quan
z.croses d~ qUinze anys per amunt i que s.guin di,- te. injeccion., i oli en un llum. No ea mopi, eh? 

;;;~é;e~.:~::~~;!J :oe~:~:~r;~a~:eS~!:~:::r::eC~d~ qU~~ildOl1aré la primerL 

número .• mb la respect.ble quantitat de "deu p~ -Li he fet mal? Perdoni. Ja hi anir~ amb m" 
les", cobr.ble. en la nostra Administraci6 o per curL 
.ir post.1 al. oue visquin lora de Barce/on • . Aler· -No, no. Ha citat la .orpre .... rea més que la 
ta, doncs, j apretar rL )., 

MALALTIA GREU 

IIOfprCIL 

-Euent .ixi, aenyora, què li sembla ai abans 
d'cmpendre el viat,c, IlIajes,im uns quanta dies 
aquest tractament de les injeccions? 

• . . . --{l'robo molt encertada la idea, doctor, perà de-

EL doctor R~C8mora ha~l. passat mEs de mitja ml. ub? no cal que em faci tancar ell ulls. S6c 
hora ClU.mlnant a la Jove capola de don Ra- prou valenta per reliltir aqueltes injeccions. 
mon i, després de palpar.li tot i d'examinar- -I que n'eta de c .. ti,. nena I 

li fina ela més Intima reconcta, hagué de tORrellat -No tant com tu bon "e'¡rut,il" Delret meul 
que no .... bia trobar.li la malaltia. -Enteaol? I 

-Cregui, lenyora, que vostè Citi més I8na que -Entclol: rea de viatrca. Injeccions. moltes in-
una poma. Aquelt pit, funciona normalment, el cor, jecciona ... 
ni parlar_ne, la temperatura, no pot ~l5er millor, 
tI. nervi., un ::dc excitat., per6 res alarmant, per 
::Ito. De manera, .enyor •... 

=:;:l:e:~, c:e:~:r=~ ::;,e~i;r~:',::~~~t, doctor? LA PUIA DE LA PESSETA 

Doctor PORsem 

-Aix(, e. compren que no em trobi la malaltia. 
El meu marit t~ .eixanta any., doctor; jo en tinc S l el •. no.tres Ue~idotl •. 6n alici~nat. a I~Eco-
vint_i_vuit.~ No li sembla que necessito viatjar un nomia - ela hI advertim que I Economia no 
xic? No troba que ell airel de Mallorca m·anirien buna cupletilta ni cap vid llei, - ja e. 
molt bi, doctor, tenint en compte que el meu ma- deuen haver eDterat de qu~ la moneda nacional, o 
rit b fabricant i no pot abandonar els seus ne,ods? li¡ui aquella famosa "pe.eta enfenna", • la que piu_ 

-SL. sí... realment, .enyora. A veure, permeti'm, tava, fa trenta any', a "La Publlcidad" l'Ape1es 
fart un nou edmen. Meltres dintre d'un llit. enverinada i amb el .enyor 

El doctor, trenta anyl, br6, ferreny. ben mUlcu. Villaverde abillat de metre amb una :zerin¡a a la 
lat, palpa novament, aUlculta per tot arreu, desfl. ml, està pujant com el. ,raul de febre d'un esto
llaço., .parta .edes i tricot., L. diant de batxillerat, quan veu per primera ve,ada 

_Vol fer·me el favor, .enyora, d'acomodat-.e ballar la rumba a la "Granito de Sal". 
en aquelta "ehai.e-Ion,ue"? Molt b~, ¡ràcies. Col. Relacionat amb aquest I>atilfactori aconteixement 
loqui'. en la polid6 mb natural pollible. Així; l"altre nit va oc6rrer un cal baltant bonic en una 
ma¡nHIe. A veure, ara tanqui el. uDs en una abl· de lel cambre. de "La Guinda". 



Un :!ticot, que is parroquil de la Blanca - a- a bUlcar una raUina per a que poruelsin fer bon 
queUa francesa rOlla tan maca i tan complaenta. caldo. 
_ vs anar a fer_li una visiteta, i un Cop el va ha- Quan la jove masovera acabava de Ui¡ar lel dues 
ver delforat, li dirué: potel de la ¡aUina i l'anava po .. nt dini; del cistell, 

-T'hauré de donar un tal6 pel Banc,.. sobre la palla que tapava ell OUI del recapte, ell el 
-"Bueno" _ féu dla .. que té molta confian,a ciri verl la taula, i amb t6 i posat d'escoll mIltic, 

en el :Ilicot. exclami: 
L'home, a estil d'americi, es va treure el talonari -Me'n poruelsiu fer també pel meu pare I 

de la butaca, empleni el formulari, s¡¡nà, i acab1 --Què té, ton parel - crid el masover, aillecant-
dient: sc d'una revolada. 

-Té, noia ... Hi ha propina i tot ... 
Ella a¡au. ci paper i veié que deia: 
"S¡rvase PIrar al portador la suma de cinco pe

setal," 
-Un durol Qu~ t'has crerut, ma ... marrauol 
-E.colta - di¡ué cU _, Mira la data, He po-

I en Cit,quet, lense maHcia, i sola amb l'afany de 
pelcar una altra ¡aUina, mormoll: 

-I¡ual que la mare I 

ut com a data de pa¡ament, 31 de desembre de LA MULATA 
¡g27. I, al tipu. que et cotitzarà llaVOri la pelSeta, 
al paa que anem, t'haurà lortit bastant a compte .. , 

B,Orrango 

IGUAL QUE LA MARE, 

E ~r::a:al~~r!:. m:~:i~:e'i a:::f~a~~p~~~e~a~e:: 
.orlit, una :Ilicota lle¡ei:.: una novel.leta. 

-E.colta _ prerunta a una companya -, Què 
vol dir mulata 1 

-Mulata is una noia filla d'un ne¡re i una dona 

E
N CilQuet, marrec d'onze anya, que rastava blanca:

xJ 
d 

molta cana, perqu~ els leus pares eren pobrel -AI, jo en s6c, e mulala ... 
i ci pi. de taula le l'bavia de partir amb set ,ermau -Tul , , " 
mél petits, Ull jorn féu una ,anyota ttà,ica, b6 i -Sí! La meva mare era hUa d un mohner I et 
"ratant.se el cap, en cnterar-Ie de qu~ sa marc el. meu pare d'un carboner .. , 
tava diaposada a escuraa'la-bi la racci6, ja que 1& A ri Hf!Ua 
paa.ada nit els hi bavia allar¡at la ,ennandat. 

Ja feia dies que en CiltQuet portava quasi la ba- >#H ........... • P.Jf! >###)f N ......., ~ li 
tuta de la casa, perquè a sa mare li era impoIsible, 

:c:o:u:i:~O:nd:~r;e:::~~ !::p~~~e:~i~t:;~a~:: f\ QENTURf\S GALANTES 
per llura cstbmaca sc'ls presentava, determinl a,a-
far un sarr6 i un cistell i anar de casa en cau cer- D E ¡ACaBO CASANO VA 
cant recapte per alimentar als ¡ermans i als parcs, Surt eI. dijoul 30 cèntinM 

No tin,ué de caminar molt en Cisquet, que ja 
CI veié amb al(\lIlcs dotzencs d'ous dintre el ci ... 
tell, Altre. li donaren pà de ficca. més enllà li di. ~ 
rueren que mentre tinruh a sa mare malalta, po-
dia anar-hi a bUlcar un tupí de llet al mati i un al- EP! . . . HA SORTIT . . . 
tre al ve.pre. 

Quan el xicot arribl a l'extrem del poble, que ja 
portava el .. rr6 ple de bon companatre i el ciltell 
quali curull d'OUI, l'encamini a una malia de bon L'A1J:na.na.: 
nom, irual per alberrar com elplèndids amb ell ca-
minant. i necessitat .. 

Ell noblel masovers estaven a taula quan entrl 
en Cit,quct, i tot .c¡uit els cOllt1, amb el .emblant 
tot compunrit, que a cau .eva no hi havia Ull pl a 
la post i que de vuit ¡Crmanl, eU era ci mh ¡ran 
i que sa mare, la paslada nit, n'havia donat a llum 
un altre, que encara i¡norava a quin se:lle perta
nyia, 

La mestresu comprell&ué més bé que'l que ho 
e:sp1icava la trista lituaci6, i tot seruit anà al corral , 

de LA TUIES 

UNA PELA, BEN GASTADA 

LA BONA CONSELLERA 



ULL AMB LES MAXIMES! 

~RA, filla meva - deia ta virtuosa senyora 
1 ........ Pepa a la Pilar, 18. tendra filla-. No aiguís 

rencunioaa i tingues present que Déu vol 
que perdonem lel ofense •. Recorda't de la màxima 

. que diu: "Quan et donguin una bufetada a una 
¡alta. para l'altra ..... 

A I cap d'uns quanta meso .. la aenyora Pepa tin
gué un disgust horrorós, en adonar-se de què sa 
filla" engreixava. 

-Indecent I Poca vergonyal Em matarà.1 Qui 
t'ho ha fet. això} 

-En Rossend ... 
-Aquell perdut} I què faràs, ara, desgraciada) 

-()h, fOI això SOll, rai 1. .. 
-Encara hi ha més) Explica't ... 
-Me'n dono vergonya. H a d'ésser a l'orella ... 
La. Pilar digué quatre paraules a cau d'orella a 

_ mare qui. en sentir-Iel per poc cau d'esquena. 

-Això é. monstru6.1 Pobra filla meval Mel ... 
i tu. poca vergonya, com é. que et vares deixar 
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fer això tant lleig) Lo altre és lleig, més és natu
ral, però això", I 

I la Pilar respongué candorosament: 
-Veurà. Vaig pensar que complia una màxima 

evangèlica. Per això, desprél de 1'ofensa que em 
va fer per un cOltat, li vàreig oferir l'altre ... 

Aneu-li, ara. a la aenyora Pepa, amb. màximes' 
Sis Tell .. 

BON PRETEXTE 

L
A Caterineta, meuca de preu, té un amic 

metge, i l'altre dia et va barallar amb eU 
per qüestió de diner .. 

L'endemà, la xicota contava ço ocorregut a una 
amiga seva, molt carinyosa i molt vicioseta, amb 
la que tenen una íntima amistat. 

- J a ho saps que he renyit amb el metge} -
li va dir -, Però, de debó, eh } 

_I .i torna} - féu l'amiga. 
-Li diré que no el puc rebre perquè estic m a-
W~ I 

K.B ..... 

........ --_ ...... _ .............. .-................................. .. 
~ ... 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

V1AS URINAR1AS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime los 
dolores y evita toda claae de complicacionu 
Blenorragia. agudas y crónicu - P rostatitis 

E.trecheces - Cistiti. 

Una bucna limpiua interna con 
PACEOL 

cura toda. la. herid as del a mor 

-Res, dona, re •. No hi pensis en lo d~. A· 
~bo d~, ~endre una ra~ió d'EROTYL que ... 

bueno I ,Ja el sapa, el quet.., 

E t I _e1,.,od_ ...... ro " 1-' comba". otiy .....,..,t la JMPO. 
TENCIA ; I. NEUftASTENlA, .., ..w. 
qUeB i rebel. tlue sipri • tot alb'e ~t 

v ...... l'eapk 1 .etaa: Alt 4. S.,.t ,..,.. IIJ. 
larmk/a 481 D.tt.r ".. Df17 .... • UOlIIIHI 
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E ~a Cc';:!~:;yi~U~e~a (~a:EI~~r::~;' 
t~ mh hit cada dia. Hi ha ctue re
con~ixer Q.ue l'obra s'ho val i qae 
els int~rprets en saben d'allà mk. 

La presentació és molt bona" 
l'arpment, interelsant, 
per Q.uinl motiul cada dia 
va al p{¡blic mh a(radanL 

000 

A dr~~r:., ':::O!:~rd~~n:'~~I:a d:u~:~ 
f. una creació la gentil Carmeta 
Diaz. 

L 'ALTRE dia, a una portera del coll, al interior d'una elcal.a, on e~ I amb el taro que ara reIna. 

de.:rr;:r~:d~ed~i'Gdrl~i~,n=~dlila~~ ~~~~ ;:;:~~ ~:lt'U~1 ~:e ~~I\~l~U~~~ ~:p d~l~~oa ~:ev~~u~s\~ll'rosa 
~r:=;nl~a~r¡:t~ ~~~: ~~eq~i~ v:o:o;~; h L:I~aOi~~r~~ncl~~~ó~a crl~ar. ~c~di. d'allà m~1 fresca serl. 
l'havia dinyat pel corbati. ren els agent~ de I Butontat I I en· o O o 

co;'· :no:terMae;da~:nrl¡rll:v~~~r~~ du~~~~~':n a!uXel~:~ .~,~r h~:l:I;~r tant P ~~:a~::~:r~ndse C~:~~l~~o:!:C~': 
milutlera de tan poc a,rados. no· bullit I tant trlpllOC, amb rodolins r~xit de "La reina del 
.. a 11 .va demanar It,uaranta nap~ per Puix a la ,entil lletera Mercat", 
a ret1tar une,; botifarres de I e~ta· el noi li anava a aUl'mentar No cal pas posar anuncis, 
ci6, Q.ue eUa li va, donar, no creiem l'exist~ncia que tenia puix avui ja n'hi ha prou 
::::h:~~::~:~i:.rla, perà st amb a- si n'hi havia de mancar, pOlant una obra d'en Roure, 

Naturalment, tot aUà era un conte o o .;) per fer un ple com un ou, 

~~~ ;~::t~~a d~~:t:~~se~i;: vi~o~:~ A~~~V~~t~~:;¡" s~~~e ~:rde~~~a ~~: VUI dia de ~a °C':delera. aqueat 
rà amb duel centes peles menys a Ja IIUIt,;t un ~xit i la lent fa cua a ~es A hun:il Afarta Pobres, felicita e.. 

blli~et¡~adora, sel'ons lel darreres ~i:;~ee:o ~e:l: :¡~~~ ~,:c;:!~:tt!:~ fUllvament a totel les Ue¡idorel que 
no .. es, encara corre, Gim~nu, duen aquest nom, i d'una manera e-. 

er:b:~tb h~~~ll~o!~~~~ta durol, Que duri una eltona llarl'a ~:!~la:u~I~'~:~~d;raan~~ll:ii:el~:: 
:eta ~~~e~::rh~o:~~~r:;at, ~e~~bc~d~~:daeldQ~i:~ aQ.uelt, ~!~a~e:;' b~~epr~ovei~:o;!~~~:'I!n::~ 

o o Q a l'empresa deaitjem. En dia tan lenyalat, 

E L dilecte poeta català, en Josep o Q o 

ver;::~e:~ ;;rr.U:~i:~~t~l~ ~~~~~~: ALm:~eat~c~~:~::, ~a t~e::il::' ~ ~:~ 
lira i de Aabio1." noia a la que apreciem molt, perqu~ 
Ai~à {¡Itim en. ha tocat el co~, i h bufona, canta b~ I no .... Ita pre

'DO diem que enl ha tocat el AabloI, tensionl d'estrella de primera cate_ 
p~rqu~ els de ''La Veu" .'enfada· goria, encara Q.ue valpl mEs Q.ue 
Tlen. moltet! que paalen per Es.er.ho, 

Perà jo, per imitar_lo, 
ara en penso publicar, 
an de "Soni de cornell" 
• n'el "Manco" dedicat, 

O O O 

Canta molt b~ "La Puntaire" 
i altr~ cuplets catalans, 
per ço que el p{¡bllc, content, 
l'aplaudeix entusiasmat, 

~ ~~~i~'" ~:~ ¡~ea~! ;e;~i::= Ja ha s ortit! •• 
tiÓ" mon(erat I en con.onAnCla amb • 
el nostro temperament. a Paríl l'ha el colossal 

all "corridos" desitjem 
que pupin arriar candela 
a l'amil'a, en un meubl~, 

O O O 

V~~;!~ d~: ~~;~i~e:de:r:;o:~~~: 
els hi dir~. Va,i'n corrent. al "Ma· 
xim'." i alU la veuran. 

El jove, bonica, i Q.uan la .entin 
cantar, en quedaran bocabadata, com 
va Q.uedar-hi un servidor l'altre dia, 
que l'hi va deixar caure, 

El una cosa divina, 
que fa palur el malhumor, 
eura la l'rip i l'eflplln, 
mEs b~ que el millor doctor, 

~:u~~ ~'iE;:o:!c;: ~~r!! ~~~aian AL M A N A e D E CAC~~%a:S:~::n~t~=, ~~in;~:~. ~ 
:~'::::Ul!t~:ed~~:i~ae~:r ~e f~~b~~: _________ ..;;; ~~·!d~~~~~~tedeíD.!!::r~d~~:, atrauen 

pera I altrea objectes de menys vo· Ara, l'bome, que no bada. e.tl 

10m, :ue;~c!;e=-!~r e::i~~~ia LAT U I E S :::~~~a~!.un:o~:r~~ d:o~::'dvei~!': 
el nMlre correspon .. l, lItlQ.ueta all (!ue el celebraven en l',,", 
la Ui.ta do ço que expoli poca dels no.tres avis als eele~r. 
l'amo de "La Mundial", rim. "GavUan" i "TaUer Embut", 

és «el noVamas de los Si no lurt alpn destorb, 
jo hi anir~. disfressat 
de cabrit, amb campaneta 
com els Q.ue hi han al mercat, 

L'AI_rts Pobres 

000 

A L carrer d. ViUarroel, prop de novamflses» 

wu;~lct!ar;:~~'¿~vah::i:r d:;~~!~t pd Dna pell I bOD pron, 



MAlSON MEUBLE \Mont diOr Meubléa 
(VERDURA) (VERDURA) 

Canor d. llor ...... 27 P .... d. Sonia Mod~ • .v_ .t _.t.t "'T __ ~ ~ 
Tdlon lIltil _ 10. . nltlon 4668 - A 

SARNA (RONYA) 
es cura en deu minuts amb 

SULFURETO CABALLERO 
Comte de l'Aaa1t. 86 i centres d'específica 

Barcelona 

'" 
PROU SIFlLIS PROU MALAL TIES SECRETES 

MALALTS, LES AFECCIONS DE LES VIES URINARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE-

TES. són tractades al 

INSTITUT MEDIC POLICLINIC 
ALT DE SANT PERE, S9. PRAL .. I.' 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L I V IOT O S H I RO, de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament seriós - Efieàeia reconeguda 

Els que visquin apartats, poden escriure amb de
taU. a: "Director de l'Institut Mèdic policlínic. 
Alt de Sant Pere, 59, pra!." i se'l, indicarà gratuï
tament, baix labre tancat i sense cap indic.ac;.i6 es
tenor. el tractament enèrgic indicat en cada cal 

Conlulteu-nol una volta! _ Vosaltres sereu el. noatrel propag.donl - No perdeu el 
tempsl Cada minut é. or per la vostra salut! - Veniu a l'Institut, o escriviu avui mateix --

Demaneu cada dijous al vostre quiosc: 

A VENTURAS GALANT ES 
DE JACOBO CASANOVA 
Eapl~ndida il.1uatraci6 30 c~ntim. I 

BA.R DEL ESTE 
Servici esmcrat-Resopons 
bar.ts - Es tanc.& quan 

ningú demana res 
&guda s Totes í bona 

curer c •• 'c .cl IJaUe • .f2 

I 



-Sembla mentida, per anar al cine, la importància que té el port .. Iea mans bm cuicl.de.1 
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