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LA TUIES 

Ella.—On vol que la porti, senyoret, aquesta cadira? 
Ell.—(Que té molta pressa.) Al costat del xieu llit. 
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Y a n o quiere el tjran Rufasta 
ser u n as e n la pantal la 
pues dice que si debuta 
se ensorra el m u n d o ¡no falla! 

Si, hijitoa del alm 
estoy por broques. A 

. Us fie 
[oy por pose 

• «11*1 

gaat el i 

„ p , „ c c „ > E„ , „ . .1 1 

Ahora a dedic 

" T o t r o V r a b V j o V a b ^ 
e baila. clan 

parece e! morros de aquello 
de Ahd-el-Krim a la fiesta 
de Todos loa Santoa? No 
caeréis ni que rumiéis has
ta pasado maña™. Efl W 
Abd-el-Krim es árabe y las 
tiestas de Todos los Santos, 
ara-ve. No digáis a nadie 

landangas. Lo dejo [ 
on Chaney, Roy Stewart y 

i í&HF tizFi ti 

Luis, : llar 

Raí 

El Raneo 

• ol que digo yo, ( qué 
osa más natural, sino que 
tbunde el agua en et Bar 

) Su señora, la due-

i colorada que Mora-
guetas. Naturalmente que 
l 'ama Pola tiene que ser 
colorada. ( Q u é decís? 
( Q u e todo esto es poca-
suelta? ( Pue« qué os pen
sáis? ( Q u e os voy a dar 
iníormación sensacional de 
todo lo que pasa en el 

: T E S » irz 

Pr^,r :g; ES 

Ruf.-.sta, 

•ista de upi 

UN CASO RARO 

El otro día dimos la no-
ticia de haberse descubier
to en Masquefa del Sur un 
extraordinario caso de pre
cocidad. Bueno. pues el 

taúl. Nos dijo que había 
un marreco de di 

>undo . 
puño. Resulta que 1< 
irnos de merendar 

los gasta en el diario t 
Torrents , y para que no 
riñan por su afición de 
mesurada al futbol, se 
esconde en un puño de c 
luloide que lleva en el br 
20 derecho, porque del i 
quierdo es manco. Ama: 
tes de la verdad y de 
justicia y habiendo lie 
sorprendida nuestra buer 
intención, etc., etc. 

ENDEV1NANZAS 
FÁCILES 

Para que loa lectores 
que no sepan en q u e dia
traerse se entretengan, pu-

tedea disimularan. Más va
le eso que jugar al mah-
jong o a las palabras cru-

I . ' ¡Cual ea el animal 
que anda debajo de t ier ra? 

2." ¿Y el que nada 
las sin moverse de sitio? 

La solución, en el pró-

pañada de diez céntimos 

fran, et, leí 

CACET1LLAS 

Nos ha visitado Don 
Pancho Kolate, boxeador 
de profesión, para protes-

esta acreditado rotativo 
que no estaba en forma. 

Don Pancho Kolate, que 

ma caliqucnyos, nos que-

mm 
selló (no Bartolomé, eh? 
el otro) que se haya en-
contrado un hombre de ne
gocios de prestigio corno lo 
ea el promotor de esta idea. 
Don A. Vellanita, que lie-

La 
A. I., de Magun

cia (Alemania de Abajo) 
ha lanzado al mercado 

táculos de modelo perfec
cionado que han tenido 
gran aceptación en Berlín, 
Tokio y Pekín. Tienen la 
part icularidad de que to
cando un resorte, quedan 
sueltas y en disposición de 
arrojarlas al escenario si la 

do del 
>uW¡. 

a b*c« 

üifl 
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sos, sinó als rics. Als primers, obre generosament 
la seva butxaca, ais altres, els reserva quelcom 
mes preat que també sobre quan és del cas. 

—Protegeix molts necessitats! — deia algú l'al-
tre dia. 

— A molts, respongué un que l'escoltava. Diu 
que fa almoina per cada vegada que falta al seu 

—Impossible!—respongué el xafarder comen
tarista —. Si això fos cert, no quedaria ja ni un 
sol pobre en tot Barcelona. 

Contrassentít 

DER enèssima vegada, la mare de la Cristeta, 
xamosa pubilla de divuit anys, s'assabenta que 

diumenge passat a la tarda la van veure sortir de 
can Verdura, on, segurament, no havia anat pas 
per llegir "La Vanguardia". 

—Sembla mentida! — exclamà la pobra do
na —. Ets incorretgible! No canviaràs mail 

—Que no canviaré? T'equivoques mamà... Pre
cisament, ahir vaig anar amb un de nou... 

Els llavis pintats 

r \ESPRES de sopar, el senyor P..n.s llegeix el 
"Ciero". La seva senyora fulleja periòdics de 

modes. Passa una estona. Quan ell està d'allò més 
entusiasmat Ungint els darrers comentaris de la 
premsa anglesa respecte a la qüestió del Mosul, la 
senyora exclama: 

* FRUITA J 
flUt DEL M 

L'aparador de la Rambla 

^ la Rambla del Mig hi ha un gravador d'a
quells que fan segells de goma i plaques de 

ferro esmaltat. Com a mostra de la seva classe 
de treball, l'home té exposats a l'aparador uns 
quants rètols. 

Primer, n'hi ha un de gros, destinat, segura
ment a un water, que diu: 

"Señoras", 
A sota, un altre de més petitet, d'aquells que 

es posen a les portes que van amb molles, reco
mana: 

Empujad". 
El conjunt, com vostès podran apreciar és d'a-

Uò més encertat i cal felicitar des de les nostres 
columnes a aquest modest industrial que tan pa
lesament vetlla pels deures de Nandulàndia. 

El càstig 

CS una dama molt caritativa, tant, que no s 
als pobres als que dóna generosament s 
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—Aquest vermell que em poso als llavis no em 
va gens bé. 

— I què penses fer? 
—Provar el que gasta la Susagna, la meva 

amiga. 
—No te l'aconsello. 
—Per què 
—Perquè em sembla que és dolent. 
—Com ho saps? 
—Què vols que et digui, m'ho sembla! 
—Sempre seràs pocasoltal 
El senyor P.n.s, que no pot ésser més explí

cit, calla. Perquè no gosa dir a la seva senyora que 
el vermell que la Susagna es posa als llavis li dei
xa un gust infernal a la boca, quan la petoneja, 
de cinc a set de la tarda, al "picader" que té 
instal·lat a una torreta de Sant Gervasi... 

L'elogi del pecat 

ITN amic nostre, que té bastants quartos, va fer 
1*altre dia, a l '"Edén", una conquista. Es trac

tava d'una senyora de preu. Després de convidar-
la a sopar — cent peles de gasto, xampany com
prés — tractaren respecte als postres. La dama 
volia mil pessetes, ell n'oferia cinc centes i van 
partir la diferència en set bitllets, com diu la gent 
alegre. 

L'home es llevà l'endemà, després d'una ma
tinada deliciosa, pagà i es disposà a despedir-se. 
Però a la dona li havien vingut ganes de xerrar i 
va començar a lamentar-se del despreci que la 
seva professió inspirava a la gent honesta... 

—Perquè, anem a veure — exclamà — si hi 
ha al món ofici més pesat. Hem d'acontentar tot
hom, no tenir una hora per nosaltres, i, a damunt 
d'això, una sèrie de càrrega de consciència. Per
què, ara mateix, qui em diu si aquests diners que 
acabes de donar-me no provenen d'alguna esta
fada que has fet per aquests móns de Déu? 

El nostre amic, des d'aleshores, no ha volgut 
saber res més de les cocottes de luxe. 

L'hortelà de Sant Boi 

—Si de cas et sofoques, ja ho saps: t'aixeques 
un xic ia faldilleta i... èxit segur. 

L'ANGLES DEL LLORO 

EN March tenia un lloro. Un lloro autèntic, 
amb un plomatge rutilant, un bec magní
fic i unes potes recargolades que feien d'a

llò més bonic. Li havia portat de Veracruz un ca
pità de vaixell, amic de la familia, i e! xicot el 
conservava com un record. 

Un mat!, un individu alt. ros, abillat amb un 
vestit a quadros, va trucar a la porta de casa seva. 
Era un anglès, establert feia vint anys a Barcelo
na, i que parlava bastant bé el català. 

—Perdoni que l'hagi vingut a molestar sense 
tenir l'honor de coneixe'l. Però, vostè té un lloro 
que, la veritat, m'agrada molt. i si se'l volgués 
vendre... 

—Perdoni — contestà en March —. Es quasi 
un record de família i no tinc la intenció de des-
ferme'n. 

—Dec dir-li, pel seu govern, que no em vin
dria de cent ni de dos centes pessetes... 

— H o sento molt, però no és una qüestió de 
diners... 

L'anglès va acabar per anar-se'n. L'endemà ana
va a trobar-lo al Casino. 
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—Escolti, senyor March, i per què no em vol 
vendre el lloro? 

Dos dies després, se'l trobava al cafè. 
—Vengui'm el lloro, senyor March... 
L'anglès del lloro va tornar-se un veritable su

plici per en March. Va acabar apareixent-se-li en 
somnis. 

Un dia en March va decidir acabar amb aque
lla llauna. 

—Vingui a casa i emporti's en nom de Déu, i 
de franc el llorol Acabaria per ferme tornar mi
co! Tingui! Aquí el té! 

1 en March va donar la bestiola a l'anglès i po
gué, per fi, respirar tranquil·lament. S'havia tret 
un pes de damunt! 

_ Dos anys després, en March es va enamorar 
d una xicota que tenia de mecanógrafa al seu des
patx. La noia era pobra "però honrada", que deia 
en Fernández i González, i quan el seu principal 
se li va declarar, va confessar-li que no era pura... 

—Coml va exclamar sorprès i aterroritzat en 
March. Es posible que una noia com tú, un àngel 
de bondat... 

—Perdoni, però he trobat la porta del pis ober
ta, i he pensat: entra. 

—I no ha pensat res més? 
—No, senyora. 
—Vui dir si ha pensat en mirar quan portava 

a la cartera, sap? 

—M'hauria fet tornar boja, senyor March! va 
contestar la noia. Era una cosa horrible! Em se
guia matí, tarda i vespre! Em feia la vida impos
sible! Que "quan voldrà ésser meva?" que "jo 
no puc viure sense vostè...! Cregui, era un mar
tiri! Sempre tenia davant meu aquell home alt, 
ros, vermell... 

—Escolta, petita — va dir el senyor March—. 
Era un anglès el teu seductor? 

—Si senyor — respongué la noia — i tenia 
un lloro! 

—Així, trista criatura, ets mereixedora de per
dó! — exclamà compassivament el senyor March. 

I es va casar amb la mecanógrafa. 

Marcel Terra 

LES NOCES DE MISTER PUFF 

M ISTER Puff, propietari de les mines més im
portants de paper d'estraça que es conei
xen al món, va arribar un vespre a un po

ble de la costa anglesa, on hi havia solament una 
fonda. 

Cap allà se'n va anar, però es trobà amb la 
desagradable nova de què no hi havia ni una cam
bra disponible. L'endemà s'inaugurava un monu
ment, amb assistència dels reis, del president del 
Consell de ministres, del Lord Major de Londres... 
No es podia trobar un llit en tot el poble ni a pes 
d'or. 

—Miri: al primer pis, va dir l'amo de la fonda, 
hi ha el rajah de Kapurtala; al segon, l'ambaixa
dor de França; al tercer, l'arxiduc de Kardalia... 
El Príncep de Montenegro, com que amb això 
de la guerra va quedar molt escurat, dorm al bi-
llard. Jo dormo aquí al despatx... 

—Si que és complicat això, va dir mjster Puff. 
L'home rumiava, rumiava i no trobava solució. 

Per fi, es va fixar en una noia rossa, bastant bo
nica, que feia números en un llibre darrera el 
"comptoir". 

—Em permetrà una pregunta?, va dir al fon-

—Qui és aquella senyoreta? 
—Es la meva filla, 
—1 on dorm? 
—En una cambra que hi ha a la casa, arranja

da especialment per ella, però vostè ja compen-
drà... 

—Sí, senyor, sí. Jo ho comprenc tot. Sóc el 
rei del paper d'estraça i li demano la mà de la 
seva filla. Ens casarem aquest vespre. Faci pujar 
el "meu" equipatge a la "nostra" cambra. 

I així, encara que resultés un xic moguda, mís-
ter Puff pogué passar aquella nit en una cambra 
d'hotel confortable, amb núvia i tot de propina... 

K. U. MM 
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EL TARTAMUT 

E N tot el poble no s'hauria pogut trobar un 
home més tranquil que en Quel. A ell que 
el deixessin fumar caliquenyos, treballar el 

troç de terra que tenia, i que no li parlessin de 
política ni de futbol. 

No hi havia més que una cosa que el posés ner
vios: era veure o sentir a en Bieló, el tartamut 
del Mas Gran. 

—Aquest xicot em fa posar els cabells de pun
ta només de veure'l! — deia sempre —. Ja sé que 
ell no en té la culpa, de parlar així, però jo no hi 
puc fer més. 

Ve't aquí que un dia, en Bieló va veure, per un 
forat, a dintre la barraca on s'estava en Quel, 
certa escena que tenia molt d'interès. Figurint-se 
que la seva dona es deixava fer l'amor per en Vi
cens, el mosso de càn Guiteras. Corrents, el tar
tamut se'n va anar al troç d'en Quel, per avisar-li 
la fatal nova: 

—Que... que... quel...! A ca... ca... casa... se . . . 
se... seva... hi... ha... 

—Què hi ha?—preguntà en Quel amb la ner-
viositat que pot suposar-se el llegidor. 

—La . . . se. . . se . . . seva... do . . . do . . . dona. . . 
que. . . que. . . que l 'en.,, ga. . . ga. . . nya.. . amb. . . 
en. . . Vi ,. vi . . . vi . . . cens¡ 

—Gràcies a Déu! — exclamà en Quel sense as
torar-se gens ni mica —. Vaja un sust que m has 
donat! Al menys em creia que se m'havia calat 

EL PROMÈS CARINYOS 

L A Llucieta, que era allò que es diu un cap 
vert, cada dia canviava de xicot. Com que 
tenia pretensions i no es conformava amb 

qualsevol cosa, r.o admetia el flirteig més que 
amb xicots que fossin molt elegants i que l'abi
llessin de parné. Després, quan s'enterava de que 
molts dels que la empaitaven encara devien el 
trajo i les sabates i que el brillant que portaven 
a la corbata era fals, els plantava en sec. Així 
la noia no t^nia mai el mateix xicot una setmana 
seguida. 

Es ventat que podia permetre's el luxe de triar, 
perquè com que la Llucieta era maca, jove, vestia 
bé i, a més, era bastant complacent, li sobraven 
pretendents de tota mena. 

Un dilluns, la xicota sortia del taller de capells 
on treballava amb una de les companyes de la 
casa tot explicant-li la seva "conquista'' de diu
menge a la tarda. 

-^Ea un jove més amable!—deia—. Figura't 
que es va empenyar en acompanyar-me fins al re
plà de l'escala. J-o, prou li deia: Però, i si la mamà 
ens veu? Ell, que sempre en té una per dir, em 
responia: "Doncs, tindré molt de gust en coneixer
ia i dir-li que la felicito per ésser la mare d'una ne

na tan adorable com vostè!" Sort que la mamà no 
ens va veure, perquè, el molt atrevit, quan fórem 
al quart pis i sense que jo pogués evitar-ho, em 
va fer un petó a la boca, aprofitant la poca llum 
que hi havia! 

—Caram!—va respondre l'amigueta de la gen
til modista de capells. I va esperar a estar al 
quart pis per fer-te un petó a la boca? 

—Not Va començar molt més avall! 

B. Or rango 

—Amb cinq minuts be deixat al domador de 
lleons que crec que un gat ¡i faria "frente". 



DOS NEGOCIIANTS 
s-i N arranjador de casoris, va anar a veure 
* v V en Mosché. 

— Estimat Mosché — li digué en el to per-
suassiu dels agents matrimonials — vinc a pro
posar-te un negoci, un veritable negoci! 

—Tu diràs — respongué Mosché, que no creia 
massa en els negocis portats a domicili. 

—Es tracta d'una perla, una veritable perla 
que acabo de descobrir: deu mil rubíes de dot, 
guapa, toca el piano, i, sobretot, nova de trinca. 
Té un defecte, un petit defecte: és un xic coixa. 

—Bé... quasi gens, per això. no et creguis!... 
—I els deu mil rubíes, es cobren de seguida? 
—Veuràs, veuràs... com ja t'he dit, ella és un 

xic coixa. Suposem que no ho fós i que tu t'hi 
haguessis casat. 

—Endavant. 
—Un dia, fregant els vidres, dalt d'una esca

la, ella podia ben bé caure, no? 
—Si, és clar. 
—En caure, podia trencar-se una cama 
—Qui sap... en fi... segueix. 
—De seguida, avisar el metge, portar la mu

ller a una clínica, radiografies, operació, cures, 
gases, cotons, estança a ¡a clínica, etc., etc. 

—Si... efectivament... 
—fòoncs, bé; això pel cap baix, et costaria, 

fet i fet, uns deu mil rubíes.... 
En Mosché començà a compendre. L'agent de 

matrimonis continuà. 
—I aquests... aquests són precisament els deu 

mil rubíes que ella té de dot, perquè jo te la 
dono coixa i sense cap mena de gasto! 

En Mosché es quedà ¡larga estona mirant-se 
a l'agent, de cua d'ull. Realment el negoci estava 
presentat de mà mestra. Únicament un germà de 
raça jueva podia treure'n el partit que n'havia 
tret l'agent matrimonial, oferint com una gan
ga lo que no era més que un defecte. 

Mosché es gratà el cap, s'estirà la barbeta i 
demanà amb gran interés: 

—Podria examinar a soles aquesta xicota? 
—En què consitiria l'exàmen? 
—En veure-la nua de pel a pel. No fos cas que 

tingués alguna tara... 
—Jo t'aseguro que... 
—Sense previ examen no hi ha res a fer. 
—En fi, consultaré. 
Consultada la xicota, i acceptada la condició 

imposada per Mosché, es celebrà l'examen. 
Es tancaren sols en un quartet. Mosché, metro 

en mà, començà a pendre mides, a observar pers
pectives, a palpar consistències, a sospesar car-
nositats. 

La xicota estava bé. Era soperba, millor dit, 
llevat l'imperceptible defecte de la coixera. Mos
ché s'anà escalfeïnt; ella perdé el món de vista 
i, aqu caic, allà m'aixeco, ara em fas mal i ara ja 
no me'n fas. Resultat; que Mosché s'aprofità com 
un lladre i no perdé pas el temps durant l'exàmen. 

Acabat aquest, Mosché s'entrevistà de nou amb 
l'agent. 

—El negoci no em convé — li digué. 
—/ això? 
—Senzillament: he trobat un metge que una 

coixera tan petita, diu que es pot curar per 
menys de mil rubíes, i ja compendràs que per mil 
rubíes no val la pena de carregar amb una dona 
coixa. Si hi afegissis els altres nou mil... 

Difícilment podria trobar-se cap altra anècdo
ta que millor copsés el geni de la raça d'Israel. 

UN PLET 

¿TT70ISES i Sarah, la seva dona, compareixen 
*'*• concedir aquest, es discuteix el dret de 

davant del jutge en demanda de divorci. 
possessió d'un fill d'ells. 

Parla Sarah: 
—Ah, senyor jutge! Com és possible que se'm 

discuteixi el dret de quedar-me amb aquest tros 
de carn meva, amb aquest fill que he dut en les 
meves entranyes, que he nodrit amb la meva sang, 
que m'ha costat els majors sacrificis; Cap llei 
del món, si és humana, pot pendre el fill a una 
mare, senyor jutge! 

La sala està emocionada. El públic plora. El 
jutge aixuga una llàgrima furtiva. Sarah, real
ment, té raó. 

Parla Moisés, fredament, pausadament: 
—Senyor jutge: vostè arriba a una estació. A 

la sala d'espera hi han distribuidores automàti
ques de bombons. Vostè s'apropa a una d'elles. 
Treu una peça de deu cèntims. L'introdueix en el 
forat que s'indica. Dona volta a la manivel·la. 
Cruix la màquina. Totes les seves entranyes es 
remouen i en un esforç suprem, lliure la màqui
na el paquetet de bombons. 

De qui és aquest paquetet, de l'aparell que l'ha 
lliurat de les seves entranyes o de vostè que ha 
introduit la peça? 

La sala està en sospens. El públic dubta. Però 
el jutge no: 

—Podeu endur-vos el noi, Moisès! 

LAURA BRUNET 
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—No ho entenc: diu que ella es va negar rodo-
nament a la petició d'ell. Què redimontri li deu
ria demanar que la negació fos tan rodona? 

UNA DONA ECONÒMICA 

QUE a en Peret la dona l'enganya, això ho 
sap tothom fina l'urbà del barri menys, 
naturalment, l'interessat, com és just i lò

gic. En canvi, contínuament es fa llengües de les 
extraordinàries condicions de la seva muller. 

—Creieu—diu sempre quan és al bar fent el 
vermut o prenent cafè — que és una dona com n'hi 

— J a tens raó, ja noil — li contesten molts as
sidus concurrents a aquell establiment -—. No se'n 
trobarien en tot Barcelona mitja dotzena com ella! 

—Sobretot que és una dona molt neta! No us 
podeu arribar a figurar el neta que és. 

—Proul Prou! — responen alguns que saben 
per experiència pròpia, fins on arriba la netedat 
de la dona d'en Peret. 

—1 molt econòmica! Mireu: jo guanyo dotze 
duros cada setmana... Doncs, no sé com s'ho apa
nya, però no hi ha cap mes que en gastem menys 
de cent a cent cinquanta! 

Tít Helia 

QUALITAT RECOMANABLE 

E N un taller de roba blanca del carrer de la 
Diputació — no dono el número perquè LA 
TÜIES no fa propaganda gratuïta — hi ha 

una noia, que es diu Lluïsa, és rossa i camina amb 
una saltirons com si fos un aucellet, que passa, am|b 
just motiu, per ésser una de les millors fadrines 
de la casa. Treball de compromís que arriba, ja 
se sap, se li dóna a ella. 

A més d'aquesta qualitat, molt recomanable, la 

Lluïsa encara en posseeix una altra que no deixa 
de tenir la seva importància. Es una noia que va 

i d'allò més bé per anar al cinema, amb el ben en-
I tés de què es prescindeixi del programa que s'exhi

beix. Vull dir que no s'espanta per certes tonteries 
i que és de les que deixen fer i fins està a la re
cíproca, si ets bon xicot. 

En una paraula, que té unes mans de plata, cre
gueu. 

Al taller, l'altre dia que no hi va anar, perquè 
no es trobava gaire bé — tenia els pintors a l'es-
caleta — les altres noies comentaven la seva ha
bilitat per la feina. 

—Té unes mans prodigioses! — deia una — . 
En fa el que vol! 

—La senyoreta diu que no em vol veure més 
parlant amb el senyoret. Ja són manies això! Vés 
que té més que parlem com que no parlem en 
certs moments!... 
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MONÒLEG 

—Ben mirat, què és el matrimoni? Un seguit d'engúnies, de discusions i de mai-de-caps. 
Si una pogués anar probant Uns a trobar el marit ideal! 

Mirin: jo n'he probat dotze, i encara no n'he trobat cap que m'acabi d'omplir. 

1 i a, que, pel que e , coneixia les s * de
bilitats cinematogràfiques, respongué amb 

—Ja ho crec que en fa el que vol! No sola 
vol ella, sinó el que volen els seus xicots! 

UN QUE ESTAVA CANSAT 

NO fa molt temps, actuava a un teatre barce
loní un ballarí americà que va obtenir de 
seguida un gran èxit com a deixeble de 

Terpsícore i com a especialista en el difícil art d'a
contentar senyores. Tant, que Certa dama en va 
fer el seu caprici, pagant-lo, com és natural, es
plèndidament. 

L'americà hi va veure un gran negoci i aviat, 
B més de la seva protectora oficial, constava amb 
una escollida clientela de senyores i senyoretes que 
6 8 disputaven a pes d'or els seus favors, pels que, 
•egons sembla, tenia una gràcia especial. 

Aquella mena de superproducció va estragar
lo considerablement, tant, que una tarda que va 
anar a veure la seva primitiva protectora, va tenir 
que "canviar el disc" i mostrar-li el seu apassiona
ment per mitjans que no van satisfer prou la da
ma, que era puritana en aquestes qüestions i sos
tenia la teoria de què l'amor i les olives, com més 
al natural millor. 

I conta el xafarder que ens ha explicat la his

tòria, que la dama, veient aquell canvi de front — 
em sembla que el símil és apropiat — exclamà to
ta indignada: 

—Escolta, que t'has cregut que jo pago perquè 
et diverteixis amb mi? Si vols fer això m'hauràs de 
passar un tant cada mes d'ara endavant, noi! 

K. Breta... 

UNA XICOTA MODESTA 

L A Merceneta festejava amb en Ramon, un 
xicot de vint-i-dos anys, guapot, elegant i 
ben plantat. Tot anava d'allò més bé, i mi

llor hauria anat si ella no hagués estat una noia 
d'aquelles que es donen sempre una importància 
extraordinària i es miren a tothom amb un aire 
de superioritat insuportable. 

Un dia, en arribar en Ramon a veure-la, com 
feia cada vespre, la Merceneta va acollir-lo amb 
un somrís engrescador. 

—Aquesta tarda, una amiga meva, m'ha parlat 
molt bé de tú! 

—Ah, sí? Qui és? 
—La Conxita. 
—Si que és estranyi No em coneix a penes! 

I què t'ha dit? 
—Que tenies d'ésser un home extraordinari per

què jo, amb tants partits com m'han sortit, m'ha
gi enamorat de tu. 
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—Digas el que vulgas, però en Rafel jo trobo 
que és un home molt complert. 

—Com es coneix que mai has anat- al cine 
amb ell! 

UN HOME GELÓS 

V AIG trobar, a quarts d'una, passejant-se per 
la Rambla, a en Julià, criat del comte de 
Ferrofort, íntim amic d'un servidor de vos-

—I doncs, Julià — vaig preguntar-li — què 
fa el comte? 

—No ho sé, senyoret, va dir-me molt respec
tuosament. 

—Com? 
—Fa vuit dies que sóc fora de la casa. 
—1 ara! Com ha anat. això 
—Tragèdies de la vida. Jo crec que quan un 

home neix, li tiren la planeta de seguida i ja no 
pot fer canviar el cami del seu destí. Jo, mal m'es
tà el dir-ho, he estat sempre un home que ha tin
gut gran ascendent prop de les senyores... 

-—Llavors, vos i la baronesa.. .? 
—Exactament. 
—El comte es devia indignar, i... 
—No Senyor, no va dir res. Em va donar fa

miliarment un cop a l'esquena i em va dir: "Va 
bé, Julià, va bé!" 

—Així, no comprenc... 
—Permeti'm un mot, senyoret. Al cap d'algun 

temps va passar el mateix amb la seva filla... 
—I tampoc va protestar?. . . 

—Tampoc. Després, amb la seva querida. I ell 
tan content. Però un matí em va descobrir amb 
la minyona, i em va plantat al carrer "incontinen
ti" tractant-me de porc, d'indecent i de pocaver-

LA XICOTA VERGONYOSA 

DARRERAMENT, una xicota quin nom ca
llem per raons fàcilment comprensibles, va 
fugir amb un corredor d'automòbils que no 

guanya ni per enllustrar-se les sabates. A ella, com 
que era orfa, tenia diners i ningú li preguntava què 
feia, aquest darrer extrem no la va preocupar gens 
ni mica. Va signar, amb la seva maneta fina i pu
lida, un xec de deu mil pessetes i cap a Paris s'ha 
dit. 

La noia tenia a !a capital francesa, algunes fa
mílies conegudes. Anà a visitar-Íes i presentà com 
el seu marit, l'ex-corredor d'autos. 

Pocs dies després, a la Chaussée d'Antin, va 
trobar una ex-amiga de col·legi, noia un xic lliu
re, que va mostrar-se un xic estranyada de què 
una noia tan distingida s'hagués enamorat d'un 
home que semblava un qualsevol. 

—Veuràs — va respondre la gentil criatura— 
ja t'explicaré la veritat. No és el meu espòs, sinó 
el meu amant. Però, com que jo em vaig donar 
compte que faria un paper ridíco) si deia que 
aquest home era el meu caprici, he preferit fer-lo 
lo passar pel meu marit. 

K. AtreveU 

UNA NOIA APROFITADA 

UN dia que ens vagui, nosaltres escriurem la 
història de la "Flor d'Aribau". La "Flor 
d'Aribau" és la modisteta de la Esquerra 

de l'Aixamplis que acaba deixant l'agulla i el fil 
i viu alegre i contenta amb un xicot que té auto 
i torre a Sant Gervasi i abono al Liceu. Hem dit 
"viu" i no "s'hi casa", perquè aquesta formalitat 
tan per les noies com per les mares, té, en gene
ral, molt poca importància avui en dia. 

I sinó, podeu preguntar-ho a la senyora Ro
seta, la mare d'aquella moreneta que encara no 
fa un any feia rodar el cap de tots els xicots que 
anaven a ballar a l'"lris Parle" i que ara té un 
"Citroen", viu en un principal del carrer de Mun
taner i porta més brillants que els aparadors de 
càn Valentí. 

—-Quina sort que ha tingut la seva filial — deia 
l'altre dia una coneguda a la senyora Roseta. 

—En efecte! Però bé se la mereixia! Es una 
noia molt carinyosa! 

—1 molt espabillada! 
—Que si ho és? Per trobar al senyor "Raimun

do" en va tenir prou amb un mes i mig d'anar a 
cà la Cinta. 

F. Orrolla 



AL VOLTANT/» 

ALERTA, MINYONS! 

En aquesta Secció hi publicarem tot» els CONTES Bosch. 
— A h , si? 

que se'ns enviïn propis d'ésser contáis a Ie< velles 

fonzar dintre l'aigua de seguida i no va to rnar a sorfonzar dintre l'aigua de seguida i no va to rnar a sor
d'ésser coneguts pels ba r r i l a j e s lectors de LA TUIES. tir més. Com que ja era cristià i se n 'anava de cap al 
D'aquests contes en premiarem un cada número amb 

tir més. Com que ja era cristià i se n 'anava de cap al 
D'aquests contes en premiarem un cada número amb Cel, vaig dïr; "Veuràs, que no es repensés!- . . 
la respectable quantitat de "deu peles", cobrables en 
la nostra Administració o per gir postal als que vis Rose Kitlla 

quin (ora de Barcelona. Alerta, doncs, i apre tar l 'àpit! 

• •• 
ELS BONS HOMES FAN LES BONES OBRES 

UNA RELLISCADA 
ELS BONS HOMES FAN LES BONES OBRES 

p - N Carlets estava desesperat. Havia rebut del car-p - N Carlets estava desesperat. Havia rebut del car-
f* L senyor Boscb, ex viatjant de gèneres de punt , P pó. Res, no sols són les dones les que tenen ho-
C sempre havia sigut un bon home, un d'aquells retes tontes. Ell n 'havia tingut una d 'hora ton

taujans que per rea s'enfaden i que es prenen ta, i ara li costava un duro de metge cada dos dies, 
la vida tal com és. una pila de peles de farmàcia, fer una pudor que no 

—Mirin si soc bon home — ens explicava un dia — es podia acostar en lloc, i, a més, patir d'allò més 
que fins un cop vaig convertir a un negre. quan li feien lo cu ra . . . 

Com va ésser, doncs? N'hi havia per tirar el barret al foc! 
— A r a vos ho explicaré. Una vegada, jo anava cap i pensar que la autora de tot aquell terrabastall e ra 

a Buenos Aires, i quan el barco estava a la alçària una menor de deliciós aspecte, que encara no devia 
de Pernambuco, sento un crit de "Home a l 'aigua!". tenir divuit anys i que j a . . . Ai, valúa el món dolent. 
Jo, que nedava com un peix, quina en faig? Em tiro ja és una veritat ben gran ja, allò de què avui en dia 
a l 'aigua vestit i tot i arribo a punt d'agafar pel coll 1,0 h¡ ha un pam de net! 
al negre, puig no savia nedar. — J a ho veus—li va dir son pare .—Això són les 

— T u creus en D e u ) — li pregunto. conseqüències de fer el boig! Vergonya em donaria 
— N o i — em respon. mirar-te, com estàs, tot ple de crostes... 
Jo que li torno a ficar el cap a l 'aigua i el trec al En Carleta va baixar la vista i contestà a son 

cap d'uns segons. pa re : 
—Creus en Deu? — li torno a preguntar . —Si, papà.. . Però eren d'un pa que semblava d'a

— N o ! llò més bo.. . 
Repeteixo l 'operació ¡ el deixo un moment més K. Breta 

sota l'aigua. Quan 11 vaig treure altra vegada el cap, 
quasi no podia ja enraonar. • •• —1 ara. creus en Deu? — li dic novament. 

— S i . . . Treu-me de l 'aigua! 
Caram! — vaig contestar jo — . Això és un mira-. 

LES PROPORCIONS — S i . . . Treu-me de l 'aigua! 
Caram! — vaig contestar jo — . Això és un mira-. 

cle que qualsevol el sap fer! Aquest negre, qui sap f-y ENYOR Robert — em va dir aquell homp alt. 
el que va fer, després! Allò era una conversió for *•% gros, de panxa rodona com una cíndrla monu-

çada! mental—el felicito. Vostè és un home de gust. 



— V e u r à — vaig contestar jo.. . Es un t o n xicot, treballador, honrat , estalviador... 

rè molt bé pel nostre amic Roig i no cal parlar-ne nyora Magdalena. — No cal comptar-hi amb aquest. 
n í s . Tinc gran amistat amb la família de la dona que Vostè pot ésser no s'ho creurà, però amb les oca-
/ostè pretén i aprofitaré la pr imera oportunitat per sions que ha tingut per declarar-se i no ho ha sa-

—No té importància.. . — T é raó, té raó, senyora Magdalena... I, ara que 
— P e r mi, molta, en aquests moments. . . hi penso: no hi havia també en Marti, que sembla 
—No. . . L'essencial, per ells, és saber que vostè és que se la mirava amb bons ulls? Es un noi vicioset, 

una bona persona. El de la situació, rics com són, però cspavil-lat, de molta experiència de la vida, ele-
no els preocupa.. . Han rebutjat xicots riquíasims. Per- gant, guapo... 

què , no es pensi, vostè no té idea de les excel·lents — E n Martí? AU No me'n parli, d'en Martíl Aquest 
proporc ions que té la Carmeta. . . seria capaç de totl 1 j a compendrà que la pobre Ma-

I corn em veiés somriure maliciosament, va afegir: tilde no està per aquestes cosesl... 
F'.-rò ja se n 'ani rà donant compte, ja, quan va- Von Benel 

gin al cine! 
Lluis VII • • • 

• • • UN NEGOCI ESPATLLAT 

UNA DONA COM N'HI HAN POQUES ¿ - L vaixell que tenia el senyor Riudoms, i amb e L vaixell que tenia el senyor Riudoms, i amb 

el qual es guanyava d'allò més bé la vida. 
„-•„ . . . . i - - , r> 1 1 _ „ i l . . „» 

lladora que la senyora Lluïsa. 

una dona més treba-
.. Això si. era for-

i alta com un Sant Pau. Ca-
r davant de casa amb un cove de 

fons. Quan el bon navüei 
r la nova i li digueren que la tripulació s'ha-
salvat, va quedar-se bastant t ranquil . En rea-

„ - . no hi havia perquè preocupar-se. El vaixell es-

Qüestió d 'esperar que es posés en clar que el 
ragi no havia estat causat per cap imprudència 
:apità, i cap a, cobrar la indemnització s'ha dit, 

a amb la feina feta, t Q V a a 8 a e g u r a t ' ' l a C O I r i P a n 

—Sí, senyor, sí 1 — em deia — No hi ha méa re 
mei que treballar tot el dia com una d. 

la Caixe d 'Empenyol Si fos jo sola, rai! Però hi han . ™ ^ ^ ^ R i ^ T o l 

«1» filial Pensi que encara e ntinc un que no em ^ J^ J ^ ' m i l . i u l U " m i , del que"val ,a7s ' "ha 
' que el que ve després, només h do- ^ ^ D f i ( v U o r p e r ò „,„ d ( J u c b m f ) a r , v i a 

ien quatre duros cada setmana fent d 'aprenent a 

i deixar ensopir. Pagaren, si, perqui 

lensi, que ja he trescat, ja ! Ha de comp-
ingut sia filla, que tota em viuen, grà-

1 cèntim m é i del q«e valia. Va 

:iea a Déu!, i que mai ningú no m'ha ajudatl „ . .. ,, . . . , . D. . 
. , „ , , . , Calculin 1 enrabiada que va agafar el aenyor Riu-

Sens dubte, la senyora Lluïsa ha descobert el se-

Fi Blada J " ° V e U e " T / " ? V^ j , " . "!, *. 
no — em pagoen juat el valor del vaixell, i prou. 
1 aixxò que jo pagava una prima molt auperior. Diuen 

* * • que m'indemnitzen just el perjudici que he sofert. 
EL DIFÍCIL PROMETATGE • I ja ho saben ells, ai jo t robaré un altre vaixell en 

ea condicions? Ai. Déu meul Creguin que, tal 
•mi lea coses avui en dia, n 'hi ha per tirar el 

al foc! 
reaulta més complicat que aaber quan s'aca- — I de qui ha estat la culpa? — vam pregunta r 

barà la Reforma. 1, sinó, pregunti-n 'ho a la senyo- nosaltres. — 
ra Magdalena, que no veu, per ara, la manera de — D e qui? — exclamà indignat el senyor Riu-
col-locar a la Matilde, una noia de vint-i-dos anyeta. doma. — De qui voleu que hagi estatl D'un mal 
bufona, carinyosa i eixerida, però q u e no es vol per i t ! 
caaar amb un qualsevol perquè diu que ja a'ha ha- K. Trevel 
gut d'eacarrassar massa treballant de soltera. ' ' ' " 

—Escol t i ! — li deia jo l 'altre dia. — No m'ha- Conti orcmlat i f l ntSmern u n i t a t : 
v i . dit vostè que en Tomeu li anava al dar re ra? . . . U N X I C O T D ' I N I C I A T I V A 

A VUI en dia. això de tenir filles és un conflic
te més greu que el de Moaaul. Casar una noia 



-—I després d'aquesta prova d'amor, té cor per 
dir-me que no? 

—Trobo que no ha sigut una prova tan gran 
com suposa. 

EQUIVOCACIÓ SENSIBLE 

A LA Marguerida, que era una noia d'allò més 
decenta, li va ocórrer una cosa tremenda: 
la van forçar. Estava banyant-se, sa mare 

havia deixat overta, al anar-se'n a plaça, la por
ta dol pis, el promès de la noia va entrar i, ve-
íent-la despullada, va fer de les seves. 

Quan la Marguerida va confessar a sa mare 
l'ultratge de què havia sigut víctima, aquella va 
armar un escando! a la pobre noia. 

—Això, li va dir, t'està bé per tova i per 
bleda! Sembla mentida! Entrar el teu xicot al 
quarto de bany i no ensenyar-li el camí de la 
porta! 

—Oh 1 — va respondre llavors la Marguerida, 
bo i plorant —. Jo ja ho vaig fer... 

—Si que es veu que et va donar resultat... 
—..Jo ja ho vaig fer, però ell va entendre que 

jo volia dir que la tanqués i hi posés !a balda... 

Kar. Tron ets 
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plena i es comença a expansionar, em vaig creu
re en el dret de fel-licitar a la dona del meu amic 
pel dinar que en havia donat. 

—Cregui — li vaig dir — que ha estat tot 
molt bo i molt ben guisat. La felicito. A! "Su i ç " 
no ens haurien servit millor. 

—Què li ha semblat el pollastre? 
—Molt bo. 
—EI meu marit volia que fes capó. Però es

tan molt cars i per això no n'he volgut fer. A 
més, haig de dir-li una cosa, amb tota la fran
quesa; el capó podrà ésser tan bo com vulguin, 
però a mi, francament, cada cop que en tasto, hi 
trobo a mancar alguna cosa... 

Bur Leta. 

—Estàs contenta? 
—Ai, sí! Has estat tan valent com quan a c 

prenies E R O T Y L ! 

UNA DONA R E F I N A D A 

L 'ALTRE dia, un servidor va anar a dinar 
a casa d'un amic, amb motiu del seu sant. 
Ens van servir arroç, vedella, lluç amb 

pèsols i pollastre. Com veuen, era un dinar que 
estava bé i del qual no hi havia res que dir. 

A l'hora del cafè, que és quan un te la panxa 

Erotyli] 
éa el producte magne 
per a combatre efl-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rc«ímetitlalMPOTEN-
• CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques I rebels 
• que sigan a tot altre tractament. 

• venda a Fcngràs i detall: Alt de Sant Pere, 
• SO, farmàcia del Ductor W. DUTRSM, Barcelona 
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DEMANEN una padrineta de guer
ra, Anton Arjona, soldat del terç, 

la 
Dilluns hi va debutar la Garzón, 

aquella Tenòria que és la desespera
ció de la jovenalla eixelabrada i ai
xeca a l . i p e r i t a , i per si ofttb 
n'hi hagués prou. tenen a 1¡I gentil 
Deodina. a la Flory i a la veterana 
Elofranch, que va ballar la rumba da
vant d^n Salmerón quan feia forrolla. 

Amb lo qual l'antic Gayare 
guanya d'allò més ca len 
i té ple. tant nit com tarda. 
la platea i el foier. 

el que es fa e naquella casa. un veri
table èxit. 

sürïifeÀ'ES^ ;r^r;,™ 
Animeu-vos, doncs, miny 

ana lletra ben amable 

0 0 0 

A I'"Edén Concert" ha debutat la 
Granito de Sal. aquella senyora 

Ceorgina Violeta, que fa tornar "¿ la" 
a molta gent, i l 'Encarnin, Marsal. 
que no té res que veure amb aquell 
ferretaire tan acreditat. 

A l'Espanyol continua l'èxit d'"El 
" senyor de les cinc en punt" . 
Anem adir que la cosa s'ho val i que 
en Santpere i la seva colla s'hi lluei
xen de debò. 

1 és que tenen molta traça 

i saben dir tots els xistos 
d'allò més requetebé. 

L'AFARTA POBHES. 

VOLEU CONÈIXER A LA 

LAURA BRUNET? 

VOLEU SABER QUI ES 

I FINS ON ARRIBA AMB 

LA .SEVA MA*G1CA PLO

MA AQUESTA ESCRIP

TORA AUDAÇ I ENIGMÁ

TICA QUE HA REVOLU

CIONAT LA LITERATURA 

G A L A N T ? 

C O M P R E U LA S E V A 

DARRERA PRODUCCIÓ 

l í i l M .HITES 
D[ PliUlí [¿Ml 
HEBiBBÏIEliSni 
i FRUIREU LES DELITO

SES BELLESES DEL LLI

BRE MÉS SUBJUGADOR 

DINTRE DEL GÈNERE 

^&~ 

FORMEN LA COL·LEC

CIÓ COMPLERTA, 8 QUA

DERNS DE 32 PLANES 

AMB MAGNIFIQUES POR

TADES I FORMOSES IL-

L U S T R A C T O N S DE 

A. M E S T R E 

Preu del quadern: 3 0 cta. 

: Fricció Antiséptica . ^ . • . ^ Í Y Í . Í X V , " ; ; . 

• Massatge Anfisèpffc costad.* de malalties corrents I de t 

: Demaneu al vostre barber fricció I massatge anllsepflc " F L E S T 

empd, deixant el 
i'n» «-xt|iii%ií. 

. Deilnfecta el culls evita 
pell. Refresca I perfuma 



MAISON MEÜBLÉE Mont d'Or Meublée 
( V F J t D U R A ) 

Cavier di? B a r b a r á , 27 

(VI ÏRDURÀ) 

P o r t a d- Barita Madrona , 
•I collat tJ«I Toalra Circ* Ba . ïsb i 

GRAN CONFORT- SALETES DE 6ANY - Telèton ?r¡vat ¡ 

Ventiladors aíécírics a les dues casas. Habitacions a 5 pe&set*-| 

LA MASCOTA" 
PRIMERA Y ÚNICA CASA 

EN GQMA$ tilGlCWAS 

Es w MUOR SURTIDA 

KATAUDILLASEÍI PUIVUPUI (T50 Uft 

ISAN RAMÓN. I. 
BARCELONA 

COMPREU CADA DIMECRES: 

LA NOVELA fRIVOLA 
Maínltlques Ilustración! lotogràllques 

E L C U P I D O 
Carrer de Sant pa,i, llfl 
GOMES HIGIÈNIQUES 

Gasteu UN RAL i n'estalviareu MIL 

MARCA REGISTRADA 

Si en teniu 1 
voleu que tu 

1 gln esverades 

irrXTeífaotiiuJii 
que la trobareu per 
DOS PESSETES al 

Canet de l'Ulli, i . · i . hn'Mi 

S 4 I M (BONYA) 
aeu minuts amb el 

•1JI.FÍ RETO CABALLERO 
Coülti ie l'Assalt, 86 I centrei 
l'-.pecltlc.. BARCELONA 

PURGACIÓN S 
• retntlt j todi claic do fluïu d* lai 
Tias té alio urimiirlíi, ail ' Í sombro 
como òo la mujer, u curan «romo J 

Grajeas A u s t l 
cuín, rct.llldai t« . . I . . • In primer.! 

Cast siiait, m im In nins, U - B I M I I U I 

L A U R A B R U N E T 

EL TALISMÁN 
DEL AMOR 

i l i te-L ' é x . t n u gr 
i a t u r a g a l a n t . 

TÍTOLS DELS QUADERNS! 
I.* Pari h - « r » irrur ton locura. 
1 / Placar y cwtltfud. 
I.* A litar ripldamaatt. 
I." • a á i . 
S.* Felicidad conyjf al. 
B.* SokdadM. 
7.a Mái allá dd amar. 

C a d a q n a d e j n és u n t e m a 
l·ja_)bl.,iiidt»peBdsut dds;i i ' i - íf l 

3 O c é n t i m o s , 

Compreu-nt un. B e aJttea ja TOÉ 
¡aparti laten depr éfa par o*ten|r-lo». 

UN ALTRE TRIOMF DE LA 
L A U R A B R U N E T 

Demaneu Cada di jou» el follet 

Aventuras Galantes de La Pompadour 
TÍTOLS PUBLICATS: l.5 El acertijo. — 2." La Reine-cita. — 3.° El imperio 

de la intriga. — 4.* Camino del ideal. — 5.° El dolor de 
triunfar.—6.° La "Coronación".—7." Ilusión y realidad. 
8.° El alma muerta.—9." Deslealtad.—10.° El león, ven
cido.—11.° S.M. Pompadour I.—12."Muy versallesco... 

Cada quadern és un episodi complert 

Il·lustracions de MESTRE Preu: 80 Cts. Surt els dijoui 

l a t ^ , R e d a c . I A O B . R a m b l a tfe ]*B n o n , 8» 



—Quan vaig veure que anaves a sota, de seguida vaig dir: 
nuts deixava a l'adversari k. o. 

—Com t'ho hauries fet? 
—Com sempre: dos cops ben donats i anem per un altre. 

i jo fos al seu lloc, en dos i 
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