
~ ----_.-
A~v III 

15 centims "Júm.77 

com J'inteHigència, a mi no em faria res 





~ -------

Barcelona , 1 9 de març de 1925 

<¿ NOU CONVENT DE LA PUNXA 

~i la cerquéssiu amb un fanalet per tot Baree
bo I no trobaríeu segurament una noia que fes més 
la. llOr a la tradició materna que la Glòria. ~er,~è 
di mare de la Glòria, és de les que té una hlsto.rla 
~ ~ d'una heroina de Bocaccio. De molt petita, 
r¡ ugir de casa amb el seu novio, va ésser balle
.. ;:, C-a»farcra de cafè concert, concurrenta a les 
~f~d~s" de donya Maria la Mora, del carrer de la 
~ c~'. que Déu ens la conservi molts anys per 
1fn..~ I />rf:1: de la grimègia; qucrida oficial de molts 
~"J'~de pa_~ta i, finalment, matrona reposada amb 
f~lt d: valors al Crèdit, Lionès" pis di!\Cret i <:o~
~ ble I gran prediloccio pel conyac. I la Gloria 
~u que està disposada a seguir l'exemple, i als 
~ anys ha donat ja molt què parlar i què tocar 

fi a~uest, recons foscos de l'Aixamplis. 
Ul!aa ero la mare de la Glòria, en arribar a la ve
lat ' s'ha tornat, cpm totes les mares que han pas
IiI'l3 una joventut accidentada, rigurosa i exigenta 

tillgu~'~~r~pe~~l ;~!tap~àct~~ rÓ~i~~t ;iin~~sn~;: 

seus amants. Però la Glòria és una mena de c0o

perativa de l'amor i, apart d'unes sabates, unes 
mitges o una butaca al "Tívoli", no demana més .. . 

La bona senyora es de~espern. I en vista de la 
conducta llicenciosa de la seva filla, la va crida; 
l'altre dia i li va dir: 

-Glòria! Això s'ha acahat! .\ixò no pot ésser! 
Si torno a sapiguer que vas amb cap xicot, et tanco! 

-On? - preguntà rient la noia-, Al convent 
de la Punxa? Que no ho veu. <¡ue ja sóc massa 
gran? 

-Al convent de Ja Punxa? No, noia, no! A cà 
la Pepita, que t'obligaran a que facis pagar a tots 
els homes que et bmquin br()ma! 

L'AMIGA DOLENTA 

La Roseta, amb motiu d'haver passat a la cate
goria de nina de luxe oficial de l'opulent banquler 
R.s.s., escriu una lletra a la Josefina, la seva ami
ga, de quan treballava a 1'''Edén''. La resposta d'a
questa no es fa esperar. 

-Mira que en s6n de dolentes, les amigues! _ 
diu la Roseta al seu (>a,borro, un cop llegides les 
ratlles que li envia la Josefina-. Diu que desitja, 
per mi, tot lo què jo desitjo per ella I 

SANT ANTONI DEL BISTURI 

AI doctor ... bUCHO, guardem el nom perquè és 
amic i no li agraden les bromes, n'hi va passar ¡'al
tre dia una de molt bonica. Escoltin, que val Ja 
pena. 



• - LA T1!lIFS 

Se li va presentar una ~enyora, d'uns quaranta 
anys, en qui la edat havia OC3§ionat terribles des
troccs. A més. pesava els seus bons noranta kilo!l, 
lo que {eia encara més repulsiva aquella dona que 
era una ruina. Necessitava una Ueugera intervenci6 
quirúrgica· ¡'overlUTa d'un gra maligne a la esque
na. El. doctor la va fer despullar de pèl a pèl, la 
féu collocar al llit d'operacions i en un tres i no res 
executà la seva tasca. 

La dona es tomà a vestir i en pagar-li ets seus 
honoraris. li va dir: 

-Doctor: vostè & un vertader Sant Antoni. M'ha 
vist despullada i no m'ha mancat al respecte en lo 
més mínim I 

AI bon doctor, d'aquella feta, li diuen "Sant 
Antoni del bisturí", 

PER ANAR TIRANT 

En Pl.n.s, el jugador caigut en desgràcia, sem
bla que ha trobat la manera d'evitar la nostàlgia que 
naturalment l'ha invadit en veure's fon;adament 
allunyat dels camps. 

L'altre dia, a propòsit d'això, li deia una admi
radora seva: 

-Es deu migrar, veritat, al trobar-se que no pot 
aplaiar-se amb els balons? 

-No me'n parli! Sort que jo i la xicota ens hi 
entrelenil1l ptt matar l'estona. 

L'HOJtTOLA DE SANT Bot 

L'e.llvl.me 

E L doctor FonoU estava assistint una clienta de 
compromís que anava de part. Es tractava, 
res menys que d'una senyora casada amb un 

individu que a força de robar en tots els sentits, 
s'havia fet milionari. 

Per 11, la criatura el decidí a fer la seva apari
ció en el m6n. 

-Ai I - digu~ la sogra-o Es el mateix retrat 
de IOn pare. 

-Aixi, permeti'm - exclamà el metge--, que 
abans de seguir assistint a la mare i al 1111, em cordi 
l'tnnilla ... 

VAN Bou.A 

: .................................. : · . • ELS "NOSTRES" CL4.S1CS : 

CON FIDENCI3 : 
• fl L dIu' de .Cuiu t;a coneixt'dor del "f!ir(' : 

U r,gular 1 metòdu: que la uva inso{'iab1i • 
esposa sostt'nia amb 1m nobl, jO'V6 i ~l,- : 

gc',¡1 de la Cort. : 
Sabia 1'1 "flirl" i ~I suportava pet' tt'Üor • 

1'(S(dlldol. : 
M l'S, un dia, s'assabentà de què dNnb d,I : 

"flirt" amb el noble, la seva s,nyora sndtnUJ : 
totnbé amb el SCt, preceptor. • 

Empipat. l'home, d'aquella "eoopet'oliva" : 
que Dh, li Illlvia destinat, pet' mullC7', aturà . 
un di¡, (l/ noNc cortesà i li digué atnb groH : 
mÏJ"terí: : 

: -Perdoneu, senyor, que siga potser un ~ : 
• indiscrd, però veig que s6u de tan bona fi . • 
: que cru indispensable fer-'{'os una rn:iwió : 
: important, per evitar-vos el ridicol. : 
: -S6c tot orelles, senyor duc _ rcspotJgtl l • 

• el j()1.'(' corlisd. : 
: -Doncs, M, sapiglleu que la meva dona VOS : 
: ~tlgatlya! : 

• RATA SASI-'" • · . ................................... 

He tingut !Jo sus. quan he v/¡t que em , or":: 
Ull II 0roi em ertla que ,'havIa enlerat de ,. ¡Itt 
JO Ye ntuf 



o CAPITOL SISE 
s Dos JOA~. QUE TENIA TEMPERAMENT DE PARE 
Pr.I)~~. F.S DtsroS." A YER DE PARE C'UN FILL OH 
lCtl!CA. 

t" t..s. 11~~idors que hagin seguit pas a pas aquesta 
l:... \ cndlca i immoral història es deuen haver 

preguntat, en llegir el capítol passat: 
qUil:

I
.de Don Joan. què se n'havia fet? Oh! Tran

ta ~ZIO.se! De Don Joan no se n'havia fet res. La 
,tia Ill.ttei:xa del ~cu sant, després d'acompanyar 
iu Elena cap a ¡"'Ideal Concert" i pendre cafè 
te,llts. havia fet lo únic que podia fer. Entomar
~ n cap a Terrassa. pensar en la feina de ¡'endemà, 
tI les COmandes, amb les primeres matèries i amb 
q s, descomptes de ¡'Hispà Americà. En Ramon, a 
lu~ ~vien pas~at ja els vapors de l'alcohol, el sa
m 1 endemà amb un respecte exagerat. per la te
p~nc;a de que aquell incident li pogués costar la 
q¡¡ ~. Prrò Don Joan era bon home i a ell, més 
tid

e 
a En Ramon. li convenia no recordar més l'in

f:1 :nt .d'aquella nit de gresca. Fent-se l'indiferent, 
\.In abr¡cant entrà a la gerència. obri el correu. dOnà 
fTne

s 
ordres ... L'engranatge de la fàhrica tornava a 

presonar_lo ... 
-~s pot passar? 
i¡:,ndavant. 

Illai ra l':\dclàida, alegre, riallera i incitanta c~m 
ba. - POrtava un vestit nou, més escotat que el d a
tn~S i s'havia tallat els cabells a la romana, dei~ant 
OlI, ev~ure un clatellet on ~p mortal. dels qumz~ 
~e¡xanta cinc anys, hauna refusat de clavar-hi 

tnda. 
la. -lian telefonat de ca', senyor Balcells que en 

factura hi ha una equivocació. 
li.¡~ Joan restà silenci6s. Que bonica era ¡'Ade
qll~ ! Un xic menys perversa que la Elena, però 
tLial fre..st;a i quines p!tete. .. més boniques ,que !:
!Ja . Ja n era de maca, Ja. la Elena, emprò I Adela¡
~per alegre i desvergonyidota que fos, era més 
~Jar de casa 9ue l'altra ... Un moment, aquell 
tr·q e q~e ja havia franquejat el primer pas de la ro
I~ ol~¡a, es sentí temptat de tirar-li una floreta. Ja 
C\ una recollit. ja, l'Adelàida I Ara, ell es sentia 

Pa<:. després de la nit pas~ada amb la Elena, d'em-

l \ TUIES - 5 

pcndre la conquesta d'una virtut, d'una gran duque
sa o d'una estrella mundial. Però la rigidesa de la 
fàbrica s'imposà finalment: 
-I per qu~ m'ho diu a mi, això? Que no hi han 

dependent<¡? Que l'he {et jo, la factura? O és que 
vol que em dongui compte un cop més de lo mala
ment que es fa la feina en aquest despatx des de 
que ... 

Anava a dir "de..<; de que vostè els distreu en
senyant les pantorrille~, però després va pensar que 
aquelles cames eren molt Ixmiqucs i bé mereix.ien 
l'indult i la contemplació admirativa 

-Des de que ... jo tinc massa feina - digué per 
completar la fra~e. 

-Ja té raó, ja! - re<¡pongué l':\delàida. que era 
una noia que no perdia mai la serenitat-o Treballa 
massa. vostè! Per què no cm trasllada. aquí a la 
Gerència? Jo l'ajudaria molt! 

Don Joan sentí que les sangs li pujal'en al cap i 
que el cor se li de!'lbocava Com un rellotge quan !'Ie 
li trenca la corda. 

-A qu~ m'ajudaria?\ distreure'm; 
-Bé prou que li manca, la di .. tracció, Don Joan! 

Si es mirés en un mirall! Fa una mala carota! \"os
tè es consumeix i es mortifica aquí i al cap d'avall. 
per què? Perquè quan pa_~~in els anp i es mori, i 
Déu vulgui trigui molt i jo no ho vegi, tot ci fruit 
del seu treball vagi a parar a uns l'élrenb "eus que 
ni els coneix? 

-Perdoni. senyoreta .-\delàida - féu el fabri
cant, reealcant el tractament-o Qui· em diu que 
passa amb En Balcells? 

-Que han equivocat el càlcul! Però no s'enfadi, 
que ja e<¡t'ln fent una factura nova. El senyor Bal
cells és un bon client i no es di~gustarà. Ja l'eurà 
què bé ho arreglo jo mateixa ... 

l sense demanar permís, <le~penjà el magneto que 
hi havia a damunt del huró. 

- Ja "~IIS '1ue I-s un. Inla l11a,nfUl' • E'!ltro que ara 
110 cm diri' qUI! "l'I. 

I a'n, no tattfll!' mis! Et d¡~ IIIIC 11; _Ut mt 'a 
quedo, 



6 - LA TUIP.5 

-Balcells? Sí, senyor o.. sí... Hem rebut la seva 
lletra. Ha estat una lamentable equivocació d'un de
pendent nou, sap? A ra mateix li enviem corregida, 
e5pen¡nt que ens perdonarà ... Si, senyor, SÓC jo ma
teixa, per a servir-lo ... Molt gust en saludar-lo ... 

-Ho veu? A nosaltres ens està permès fer-nos 
perdonar de tot I Els caràcters més rígids cedeixen 
davant d'unes faldilles ... 

r ~rtí de la Ger(.ncia deixant a Don Joan boca
badat pel desenfado amb que aquella noia comen
çava a fer d'clllo què li donava la real gana ... ... 

L'endemà era dis!\abtc. Don Joan no pogué resis
tir a la temptació de tornar a Barcelona. Sopà al
tre cop al "Suís". anà altra volta a pendre cafè 
a ¡'''Ideal Concert" i convidà com abans a la Ele
na, que li parlà de moltes coses que no li interes
saven. I el dis5.'lbte següent féu el mateix. I l'altre. 
r l'altre. Ja tenia reputació de CQTrido. La festa li 
costava vint duros cada setmana. però ell no deia 
res. Per què hi anava? No ho sabia. Sols sentia 
que la Elena li agradava, però que no s'atrevia mai 

-Creu-me, no siguis ton ta: digues que si! . 
- 1 ara I Els altres no esperaven pas que di-

gués que sil 

a proposar-li pa~s."\r, alt,." cop, la nit amb ?~~ 
aquell home tan metòdic. tan materialista. s ~jstI 
tornant poc a poc sentimental com una cup la 
noveUa. S'emocionava quan la florista li contava Ja 
trista història d'algtma nova. s'emocionava q~~ 
Elena, per qualsevol cosa. es sentia me1anco I ~_ 
Era ja el cabrit consumat. el blanc de totes ¡esbatCl"" 
lles. l'infeliç que repartia pessetes a cambrers. s;c
nes, llímpies, floristes i a tots els paràsits d~ ~\l de
hali. T es sentia content de que les noies I e 
pendents i l'amo, li somriguessin... fIt-

Una nit, el bon fabricant, que esperava a la .en 
na assentat al foier. sentí una conversa ... parl:l:o,_ 
d'clla. Qui? No li va interessar. Eren les de s'elI 
pre, les que reunides en grup mentre no ~, 
dients. xafardejaven. - Sí ... sí ... De tres 111 

ja'Doln d;o~~li ::;:;re~;~é d~~;: ~':~~~ixosa verita~ 
Rememorà dates ... Feia, en efecte, tres meso~ 11 

la Set'a. (l'l'entl/ra amb la Elena. Ara s'ho explica~~ 
El mal humor de la noia, la ~va carona "Ve f11O"" 
d'una ombra seriosa i reflexiva... En aquell 'It" 

ment, la flori~ta li portà un rtta.do. La Elena na ~t 
dria aquella nit perquè s'havia trobat malafl1 ~ 
però ja estava millor i ¡'esperava, a les dues, J ¡, 
vaqueria del carrer Nou. on cada vespre p~ i 
el darrer cafè amb llet. Don Joan demanà t'abnf~ 
el bastó. ja resolt a tot. sortí al carrer i quanami: 
('n plr Para¡¡el, amb lIna dignitat grotesca excl rnt'I 

-Ja ~~ el qu¿' em toca fet". Compliré el 
deure I 

(StgtlÏrd.) 

El desconegut 
\ 

A la estació de Le!lseps, entra ll.na noia, ~~~~~: 
ment abillada i demana un bitllet pel otrleflt 
fins a la Plaçn de Catalunya. En el ro dit.!: 

d'~N~o e: ::~Ie:!r~~~;~r;~~~ !~~~s~j~:;e:~:t P" 

ga~~r~:a~~rc~~ s~"'diu la viatgera, somrient ,I 
desconegut-o Però no s~ perquè... ... 

-Jo la tinc present d'algun lloc" senyoreta Ui
diu el galant jove-, i m'he pennes aquesta 
bertat ..• 

=~~I ~~I~~:~o .. hh~·;' ... 
=rl~v~~s'7e~ ~~~~ de "Romea"... rI 
-Fa molt temps que no hi anem. La mamà. t l 

es troba bé... Però... perdoni: no era pas vos~:t1' 
¡que va rodar tot el dia pels voltants de la n 
torre quan em van robar el "Ford"? 

El xasquejat galant encara corre. BAR BETA 



eonles d 'una ingènua 

q]aix ... 
FIDELITAT 

("JA, Mariagno estava decidida.. El pas era ptri.z:, ~6s, moft ceri, però s'luJvia comprofflts, • ca
lid ("mplir la paraula. 

Quan En Campalans, el fom6s pintor, 
agarrotant_fi sàbiamsnl la cintura mentre ballav.n el 
d~rrC1' fax en Il RÚ.

j 
li havia arrencat lo promesa 

d Una visita al seu taller, eUa t'havia fd el ferm 
~OPt}sit d'acudir-Ili, però de no deixar arribar les 
ous més enlld de IQ qui la SnJ(J honestedat de dona 
cQsa~a Podia permetre-li. 

H, aniria, si, però sabria fer-SI respectar. No fal
t01la més! En Campalom s'havia equivocat de mig 
fi "'iO si s'havia cregut una altra cosa! 

Ella (ra esclava del seu maril. Un xic grotesc, 
tleritaJ, el senyor Ra'HOn, alnb aquella bola de biiJar 
r1a~unt de la testa i aquella panxeta de loci,.eI ben 
C7iat, emergin, ,scandalosa de les cametes de sd
""s6 que li feicn d. peanya; però, om i tol, era el 
.llU marit i !'únÏt: _ l'ú,,i('/ _ que lenia drel a 
f1'14ir d, les beUeus del seu cos de tanagra. 

No és qu, la Mariagna rho creiés d'htrmosa, pe
rò, fi ho "at'¡~n dit tant.f 1 ... Ara mateix, dm'ant del 
"'¡rali, tola nua ds genolls en amunt, fmlls els pits, 
1J~tiqinoses les a1lqlles, impecables Il'S cuixes, fie· 
~ible el dors, r~ptadortJ les pantorriJles enftmdades 

~ ::p;:~a ::V:::n:,~t{(J"Q~f,,::.~a:;ad'~r~::;a~~gentat 
Si: "ennosa, emhogidoramenl hennosa; e.rcitado

ra, provocativa, /,~rò, prr elJ, (IN' En Ramon, per 
Q fi sell marit a qll¡ ha'Via jurot fidelitat e~eNla/ Nin· 
glC ,nés, flingú. mh que ,11 fruiria d'aquelles belIe· 

::s~:;t::~~:?~s convidaven a la corida, al petó, a 

la I la }.fariaglla es retorsava voluptllosa davant de 
lluna claríssima, 14briagant-se (11 la (ontemplaci6 

íntima del seu cos magnffic, lu.runant, frenètic d, 
d'si/jos inconfessables ... 

. No hi Iuwia mis remei: ha hmlia promès, i II(J· 
tita de complir la paraula, anant-hi. 

. .Maquinalmmt agafà un flascó d'Houbigant. Un 
~ voluptuosa aquella ess~,uia, ls ceri, però - i 
q~ir - per ,xnlador que fos aqueU per/Im .. , 110 le
n~ presa la decisió absoluta. inquebrantable, de re· 
lIstir les possiblu f>roposinons d'E" Campalans? 
No havia pas de pJ'esentar·u als SeuS ulls feta una 
"'ar~ó, desCllidada, deslJ'uint la llegenda de dona her· 
"'osa que es lenia ben guanyada / 

Lcnlame"t, amb u'la delína úlrfahI~, anà p~rfu
tlJant tot cl seu cos: els pits, el sotabra~, l'l'litre· 
co,1'IO 

D,;prfs, mat¡ui/ld. dtbj/"'l""t de roig els llcn·i..s, 
lef ojÏves oculars 1 it's flors magnifiques dels seus 
Pits erect,s. 

Naturalmt'nl qUI oueb aquest da"" detaU, En 
Campalaft.S no hi travaria eontixcn,a, però la Mil
mgna volia seHtir-se beUa, ir7'esirtwle, al.lucinanl 
davant d',Ua mateira, per fer més hC1"oica la s~ 
resistència. 

Provd. dos o Ires jocs de lligacames, i per fi adop
tà el sentiJlíssim de botonets naearats, que refulgi", 
violentftu!nl da,"unt la mitja IÏvanta per la ",esM 
de la pantorriiJa tOt'tlejada. Es contemplà flOVQmenl 
estargida en el mirall i novament es traM perfecta. 

Cinc campatlades sarde.f, apagades, despreses del 
rellotge del despat.~ d'En Ramon, la portaren sob
tadament 11 la realitat. 

-Les ctne! 
I, nerviosa, apretd. el polsador dos o tres flOltes 

seguides. 
-Senyorda! - demanà una serventa des d. 

fora. 
-Qu, ha vingut la Rosalia' 
-No, senyoreta • 
-Ni Iran portal res d. part d'ella! 
-En absolut. 
-Aquesta noia em ford. lornar x.¡,,,ple! TI ",olt 

bones mans, però m: per cruua/itat eumPleix una 
sola vlgada l,s Sf'1'IS OfN'les! De tressa = Telefoni 
i digui-U que ;0 l'estic uprrant. Que no perdi ",i
nut. qUI r.f tracla (l'Ull rQmpromís inapfassoble per 
avui a les sis. 

Enguniada, crtspadt's les "laIlS, talollf'jant amb 
duresa dml/u,1I del parqlut, la MOrMgna esperà la 
rrsposta de la Jl'rtlt'nta. Aqu~sla na trigà en venir. 

-Senyoreta! 
-Digues. Qllè passa! 
-Diu la senyoreta Rosalia que (JtJui li és impos-

sible dci."(or llest el seu enrdrru, però que demà a les 
nOIt dl'l matí el tindra a casa. 

La Mariagna no diguI 'ora paraula I El f/ruc6 
d'Houbigant, que rell'lIia amb la seva destra, anà a 
estrcllar·se .slrepitosamcrlt contra un angle d, rho
biJaci6. 

Per fi, sordamellt, concenlrada, petant de dents, 
mormolà per sí mateixa: 

-Impossible I Impossibl,! No puc pas acudir a 
la "I--i..rita pro,nesa a En Campalans posant-me qual
sft/ol cosa al da,nuntl ... M'excusaré. Diré qUe Iu 
tingut migranya ... Aqu,sta Rosalia ls insuporta
ble!... InsuportabJ./ ... 

PUllfll<ll,nrllf. a Ir~ I/(m rl('/ t/ili'; dr l'l"ndrmd. la 
R{'/ro/w ~IIlr('flat·a ('I d.,·i/;al ,·",·II,.,.('t: rra 11110 mM· 
tdfiro romhinoritS f!rrni('r cri dr l"(Imisa pantaM. 

eaura 'lJruf1el 



- <.ada 41a cuc lilEs tn aqudla unt~nda qUt diu: 
"OIvOfslomipolv"n,rrem,. ; 

Lc 'dis" reputació 

I llRIT.-\DA, violenta, la Rosalia, tanguista, de 
l'''Excelsior'', arribà un quart després d ha
ver començat l'aperitiu. . d 

La ftorista, al "eure-Ia entrar en aqueUa actJtu 
descomposta, se la quedà mirant: 

-1 ara! Què tens, Rosalia? Que no estàs con-

te~A~:dre~;;~~?r~elav~¡~? sseig! . 
Bucno, la Rosalia no va dir ,r: passeig", sinÓ 

d~i~~ G~o~~~c~~e u~t!!~e d!~~~u~~~t :;!erzil d~: 
bles. 

-Però, què t'ha passat? 
-Res I Una (riolera! Comencem a les quatre, 

amb una sessió preparatòria la mar d'entretinguda, 
i quan jo estic com les brases i som a l'hora de les 
capitulacions, resulta que no n'hi han de cuits! 

-1 com ha acabat, això? . 
--'Com volia que acabés! Com quan jo era peU-

teta! Fent-me la llesca! . 
-Sembla mentida! Perquè ell era jove, relaU-

vament! . 
-Doncs ja ho veu: a les capses! 1 demés, vai1 

fiant-se de titols I Un home que assegurava ésser 
tm dels principals membres del Foment I 

RaD. ANX6 

E s Manen acabava de tornar del servei i va. 
arribar al seu poble carregat de medalles, de 
citacions a l'ordre del dia i elogis dels sellS 

quefes. Havia fet la campanya més dura del Mar
roc i per tres cops l'havien Cerit. 

Ja pot imaginar-se el nostre llegidor l'acol1icf;a 
que li feren. Li organitzaren un sopar, els diartS 
parlaren d'ell i l'Ajuntament li va donar una plaça 
a la brigada de neteija. Tothom se'l mirava com un 
d¿u i a cada moment li fcien preguntes sobre Jo 
què era el Marroc i les seves costums. 

-Has estat en un harem, algún cop? _ li pre
guntà un dia ¡'apotecari, que era més xafarder que 
una bogadera. 

-Ja ho crecl Més d'una vegada! 
-1 s6n maques, les odalisques? 
-De cos, fonnosissimes. De lo demés, no sé. 
-Què vols dir, de lo demés? 
-De la cara, pastanaga I 
-Per què no ho saps? . 
-Perquè la duen sempre tapada amb un vel I 

no se'l treuen més que quan tenen la seguretat de 
què estan ben soles. 
-I si entra algun home en aquell moment? 
-Ah! Si entra algun home, llavors se'l tiren de 

seguida I 

VAN TULL 



~~ 
PE!! fi, lo, 1\ ¡una ha\ia accedit a !t'r les P;¡Us 

,Irtl~ h~~ !We(·l. (·1 !;t·u promès, i a ,il ix:u-re 
x.i l'! .. 1lurClte$ i bogeries amb 8(1\1(')1-; quatre 
la. tt1pkts de l'I~s 'lll(' només ana\"Cn per bu!>C'ar-li 
«k:" 1!út~ '-el~ lble i el <il1art de d.i~traC'ci6 que 

~pres Ja no té remci 
bo·8 re~onciijaci6 l'havia preparat la Rosalia, 
~~ anl1~a de la Paulina, i a fi d'evitar f(·baixa· 
('Ile" ~ de- 1c:; duc!! p.lrts, s'havia conviJ..J.Rut qu(' 
~u ~ u('s SC'rj('1l el diumen~ a la tarda, a 1c~ 
Ut at re, a In plaçadc la l~nivcrsitat, on per tca<;l1a-
~ • ts trobarit·lJ amb Eu Rafel. 

te . q~t·!o.t, amb la emoció del moment, va entre. 
van~:!;(: tQés d('l què es creia en la toaleta, ja que 
"a . tre.nar tot 10 què <'$ va pesar al damunt j 

I aCudir amb llU xjC' de retràs n la cita. '1""Il 
('la·a Paulina. que era una noia Ololt ~riosa, tot 
~itdTt:ll:1f ullades al rellotge de la torre unh-er. 

deuLe~ quatre .. " le'l quatre i cinc .... les qllatre i 

~·:>obte, 1.t Paulina s'enCArà amb la ~\"a amig:a: 
- Vols que d digui una cosa? 
-- Què? -féu la Rosalia, tota neguitosa, 

l:I!,Ç-Se.nzillam«:nt: <t,ue si triga cinc nUnuts m~ 
CoU nVaIg a l'Iris. on Ja hi deuen ésser tota aquella· 
~~!d(Ir,~agl1(,,9. Jo sóc molt sèria amb lt:~ meves 

UN DE L'E~Qu¡':RRA 

~~ tel~ro.,I .. 
A ka l'anarquia de les comunicacions telefòni-
1-\ ques urbanes, passeu de tant en tant ~_ 
oc6 celles de vodevil. Veu's aquí una que va 
.Pe: !"rer 110 fn gaires dics a un amic nostrr que sinó 
~uè té bon cnrà.cter, degeuera Cn tra~èdia. 

i ~l nostre amic tenia la SCnyora indisposada 
~ forn que él:i home previsor i, a més, s'estima molt 

a Costella, va telefonar al metge. 
bo - Doctor! Sóc Fulano. L'AIUleta 110 ('"t1\ gaire 
~1I ~ sap> Si vostè volgués passar aquest vespre, 
~ n sopat ... 

~l n aquell rred .. moment, la noia del telèfol', que 
~ue es VCu, o millor dit, pel quecs sent, badava, 

~n~~e~~ 1~:~I:=t:~~~)~: ~l~~~~il: ~~: ~s~:,~~ 
Parant Ulla nV{'ria: 

l\:Ò. J~: ~I~à~?r~ ~r~cgjaS;.D~~~~~~~f:~~¡;~ 
~ a poc, unti la peça que li falta amb oli lubri
dar~~~:! d no entra per davar.t, enro<;qui·la per 

LA TU1ES- 9 

SortO!'aml'nt, la 1lf"-l13 dd centre es donà compte 
de la badada i '·a toruar a JlO!'ar les daut'tes al 
seu lloc v('rtach'r, ql:C de In 'Qnt- ni, la ('osa S'acaba 
rnal:lnIC¡,t TrT RET.LA 

tr',,":Escoltit Que ('n preo el rN, vostè?-inte_ 
oga el nostre amic, il1dignat, - Ai, Ricardet, no se què em passa, per3 sem-

Si - Que ~i li fJ«,nc t'I J,èl? ~liri, a mi no m'amoïni pre que m'agafes així, em venen uns rodament. 
(!n llo ha de f~·r e~ què li dic. Busqui Ull altre que . de cap! 
tot l5àpiga m""- que \'osU, si no es veu amb cor, - Deu ser pel soroll de la música, perquè tam-

sol, de fer una operació t an ~l11.jlJa! bé em venen a mi. 



lO - LA Tl'IES 

Les noces d~1 xofer 

E s deia Guasch i duia un cotxe particular. La 
feina era poca - els senyors quasi mai sor
tien de nit-, el pagaven bé i no li discutien 

mai ¡'oli, els neumàtics, ni la benzina. En un mot, 
estava ben coHocat. 

Però ell era ambiciós i amb allò no en tenia 
prou. Ell volia arribar a posseir un auto i explotar
ia pel seu compte. Aquella idea fixa que no li aban
donava mai el cervell, li suggerí una solució: casar
se amb la Caterina, cuinera dels senyors, que tenia 
tres mil durets en paper de l'Estat i una llibreta 
bastant ben proveida a la Caixa d'Estalvis. 

La Caterina era vídua i ja passava dels trenta 
anys, però això, per En Guasch no tenia cap im
portància. Com que la cuinera sospirava per tor
nar-se a casar, li va ésser fàcil alTibar a la conse
cució dels seus desitjos. l, tres mesos després, el 
casament tenia noc amb tots els ets i uts. 

Quan En Guasch, acabat el viatge de nuvis, anà 
per primer cop al garage, els companys el van aco
llir somrients: 

-Què? Com va anar, la nit de nuvis? 
-B~ ... Sense cap dificultat. Figureu-vos que con-

duíssiu un Dat:id i tinguéssiu d'entrar al Passeig 
de Gràcia ... 

UN DEL GREUI 

Et dono vint duros al mes, vas a plaça i 
no fas lliata, i encara et queixes? Sàpigues que 
(Uanyes doble que l'altra minyona. 

Bé; n'hi ha que es confonnen amb molt p0-
ca cosa. Per aquest preu més m'esrimo seguir 
fent de cupletista. 

Aprofitant l'oc..sIÓ 

E L senyor Rocamora, el famós advocat,r; 
convençut de què la conquesta d'aqu }la-

via po~r:t ~:a c!:ri:nb' !n~~!f.G;:1a ~
lw~óba:-d~:~~!a~~~~o;JI~ont d'Or", 
el senyor Rocamora, desitjós de servir a la ~ar:: 
si en alguna ocasió podia ésser-li útil, li digU 

to ~~~~~I~ena, et donaré l'adrec;a del meu buffet. 
per si mai em necessites com a advocat. u1I 

-Gràcies, moltes gràcies, maco - féu eUa t 
xic estranyada de veure que no venia l'acost~ 

re~r senyor Rocamora treié la cartera i buscà ~ 
entre els documents i bitllets de banc, una tar) 
Però, fou inútil, no en {Xlrtava cap. t-

La. COrtJUff, oportuna, Justa d'expressió, p3S~_ 
li joganera el braç per l'espatlla, li digué tota 
involta: efl 

-No t'hi amoinis, reiet: apunta-me-la en aqu 
bitllet de cent, i així no se'm perder;~A L'ULL 

Les castice .. 

E N un ball grim6ginl dels de la Pmya 11fIl¡" 
Ella, la Isabeleta, balla incrustada amb Ull 

-1 3~sCS~~e1~~~O: q~ti!à=sre~~~ a:~fp 
Costa? d 

-Perquè és un paverol Ballant, es veu que è. 
posava tlO bastó a la butxaca i semblava qui sap qrir 
però a la primera sessió de cine, li vaig de:;corof" 

fi~~r:~n~ ~e ,,%~~~~m!:¡r ~n~e~':.:. t~~~ 
qu~_ ~~~r!~r v~~à, segons com; les coses primd 

s'~N~~~i~~~t 1 Per xo vaig pendre la dec1SjtÍ· 
precisament; després d'apamar-les. 

CLAR 1 PERS 

En Ramon. un gran pianista, 
!'Erne.!.tina convidà 
a passar un ratet al Cine 
tot esperant el sopar. 
Mes la noia, escarmentada 
de pianistes atrevits. 

>9 

contestà: - No vull venir-hi 
perquè & mas~ ~a~g de dits I 

A una oficiala sastressa 
deia el mestre tallador: 
-S'ha de mirar m& la feina 
que li dono, Encarnació. 
I desitjant demostrar-li 
algunes imperfeccions 
li digué: - Afluixi'm la trinxa 
i obri'm ben bé els pantalons. 

A. TREMP A. D'Olt 



ALVoLTANT ,,+¡ 
~EL~RAJER. 

ALERTA, MI~I 

Ea lque.', Stecl6 hi 'lI'Uurem tal. elS COlliTES ~lIe ,,'n. 
UI'fIln ,...,1' "h"r conl, .. I Iu "ellu :IIerOIU cic 'l.lllnu llit,. ptt InIuntl .. ,.I,uln 'flnel "'ner contluhpell h-
1Tn.lru ledon li, LA TUIES. D'llIlIfll. nlltu en ,remllrem 
.n Cql nOmttl .m~ l, r .. ptdlb¡t 4u1nntll II l'CII ~It,., 

a'rult¡ en 'InMfraAdmlnllÚratJ6, li 'tr ,Iro po.laI,lttlllf 
1'I' t¡utn Ior ••• BlrcelOllll. Altrb, 1I01lt1, .prftar YàplU 

ANANT DE VIATGE 

E N Canals acabava de pujar al tren per tras
lladar-se a Mataró, on tenia de visitar al
guns clients. Al ficar-se dintre el vagó, 

restà agradablement sorprès per la presència 
d'una xamosa xicota d'uns divuit anys, única 
viatgera que es trobava en aquell compartiment. 

-Bona oportunitat! - va pensar En Ca· 
nais-. D'aquí a Mataró hi ha una horeta ben 
bona i en aquest temps es pot conseguir molt ... 

I el xicot començà a tirar·]i floretes. Però la 
noia es veu que no estava per romansos i no en 
feia cap cas. 

Quan van haver pas~at l'estació de Badalona. 
la noia obrí una de les finestres i es posà a con· 
templar el mar ... 

-Senyoreta I - va cridar En Canals corrent 
al seu costat-o Tingui compte, que podria to-
par amb un pal de telègraf I 

I la noia, que no tenia res de tonta, respongué: 
-Amb un pal de telègraf? Bé Es prou pre· 

tensi6s, jove! 
UN VIATJANT DE LfNIA ESTRETA 

LA DISCReTA MeCANOQRAPA 

F EIA tan sols quinze dies que ¡'Aurèlia esta· 
va empleada com a mecanògrafa als "Ma· 
gatzens Generals de Formatge de Gruyè

re, S. A.",) ja tenia revolucionat tot el despatx. 
Es comprenia: l'Aurèlia mostrava a tothom 

que volgués veure'l, i fins als que no volien, un .-

magnífic garrot de brac;¡os, nuu fins als colzes, 
un escot senzillament meravellós í unes cuixes 
davant les quals resultaven insípides les més ape
titoses que es poguessin trobar sacrificant el mi
llor pollastre, 

Per ella, al caixer no li surtia bé l'arqueig; al 
tenedor de llibres li sortia, però després se li 
enredava el balanç de comprovació, i el meritori 
feia unes ulleres com si no s'hagués desdejunat 
en quinze dies, 

El gerent, que es donava compte exacte de 
l'anarquia que l'Aurèlia havia portat al despatx, 
la va cridar a l'ordre. 

-AurClia - li va dir-, això no pot Esser. 
Vo~tè cm revoluciona la casa. Aquest mati m .... 
teix, l'he vista com ensenyava al botones nou 
la pantorri11a fins al genoll.., 

Mes la xicota es veu que no perdia fàcilment 
l'aplom, 

-Naturalment Era el primer dia i no havia 
pas d'ensenyar-li de seguida les cuixes! 

VAN DE RaoNDA 

eLS PJWlfCTES De LA 1.1 UlSI\ 

1 11 Llui~a b, en tota la. extensió del mot, allò que 
es diu una noia completament IJlQderna. Juga al 
tennis, lurt IOla. lleleLx Lo Vi, Parisil'IINt, baJla 

.himmy. al lo Rit:" i cuia el ~ Rolls" dels seus pares. 
Entre la ¡ent IK, ¡audeix d'una ben mçescuda reputa· 
tió dI!' noia que no .'espanta de res, p!'r atrevit que 
!L[FUi. 

~blgrat el KU temperament independent i les seves 
maneres autoritàries, la Uuin ha trobat promk, Es 
tracta d'un metge que ra poc que ha atolbat la t3freró& 
i que n'està ba~tant d'ella. El easament ja està a punt 
d'é5~r fixat. Ara, ella i la mare ",menten a preocu
par-se del. mils detalb propis d'aquests taSOS: roba, 
mobles, làmpares, etc. 
-I qui:? _ li va preguntar l'altre dia la Itv¡ mare. -

Ja n'esth ben decidida? 
-I ~! clar, que .11 M'estima molt, En Rafel I 

• 



.,------------------------------------------~--------~-----. --Vols di~ que :l.l cap de tres o quatre muo" tu que 
favada,¡ ant els balls, i el teatre i les diversions. no 
et ~sal is, del tC!l.l marit ~ 

-·Ah! Ai"Q no tê importincial 
-No? 
-~o. Si me'n canilO, cm buscaré un amant t 

l'n amant ~ Què dius, Rnta cristiana ~ 
lla Uuisa, dolçament: 
-Sí. Per començar, nomb un I 

SIS T&U.IT 

COSES DeL JUTJAT 

AL jutjat de guàrdia s'hi pre!entà l'altre ves
pre una dona, tota indignada, amb una pa
rella de promesos als que havia atrapat en 

ulla posició força comprometedora. 
El jutge, que era un home conscient, deixà 

dir a la dona que cridava. gesticulava, es deses
perava i fins va estar a punt de tenir un atac de 
nervis. 

-Buc"o - digué al final-, ara que parli la 
seva filla. 

.I\questa, vermella com un pebrot, digué cin
quanta incoherències, cercant mots de sentit fi
gurat,. i plo;ant de tant en tant, Per fi, el jutge, 
resummt, digué: 

-Està bé, Ja l'he entés. Esperi que parli amb 
el seu promès i després, signaran tots dos la de
claració. 

Aquest )a s'explicà més clar. Fou qüestió d'uns 
~inu.t~. Un cop el xicot acabà, el bon jutge, 
dlgue: 

-A veure ~i m'explico bé, i tots m'enteneu. 
La clau, era dintre el pany. El jove hi ha donat 
VÀries voltes, però no ha obert la porta, Es això? 

-Exactament - respongueren els dos cul
pables. 

-Doncs ja poden retirar_se, 
-Com r - cridà, indignada la mare de la 

noia-o Es a dir que vostt: creu que això no cau 
dintre de la llei? 

·Dintre. no, senyora. La voreja, només. 

GI GI 

U!S Of!lfCIES DIH CAMP 

E ~ necessitaria una paleta de què jo no dispo
->O en aquest moment, per a pintar l'alegria 
del senyor RampeJl quan la seva dona li 

anuncia que dissabte a la tarda se n'anirà cap a 
la torreta de Viladrau a passar dos dies. 

\ixò representa pel senyor Rampell quaranta 
vuit hores de lIihertat ... condicional, quaranta vuit 
hores que pot dedicar a 1"'Edén", al "Folies" i 
a toti els llocs on un home es pot divertir. 

-Sí - deia l'altre vespre a una cupletista del 
"Pompeya" -, Jo estic molt content quan tinc la 

familia a fóra. En canvi, la meva dona sempre 
voldria tenir-la dins ..• 

BAT TAlIOLA 

UN GRA MASSA 

Poc s'ho pensava, la Caterina, lo què li cos~ 
tarien les seves amoretes amb ¡'Andreu. 
Ella, que era bufona i joganera, disfrutaVJ. 

fent-li perdre l'enteniment. per dir-li que nora"
jas/, quan arribava el moment de la entrega defi
nitiva. Mes en aquest món, és molt perillós jugar 
amb foc i encara més quan aquest foc és el foc 

~sl'p~~~~.II'X~~r~~,d:p~~fi~~~n~~Ii~de d~~~eU 
lloc, perdé la paciència, digué que prou i fent 
saltar vetes i botons es féu amo y dusño d'allò 
que tant cobdiciava ... 

Un cop passat lo què va costar una mica de 
passar, vinlf1.lé la clàssica escena de1s plors, de la 
desesperacio, del galan que s'esforça en consolar 
a la In~ènua de fa un moment, ara ja devinguda 
dama Jove. 

-Ets un canalla r - ploriquejava la Caterina. 
-Perdona'm, nena meva - suplicava ¡'An-

dreu -, Ja ho veig que he perdut el coneixement 
i n'he fet un gra massa .. . 

-Oh! Un gra ... un gra ... - féu la Caterina _, 
Mentre després no resulti que és un bony ... 

F. ABAT ENDU 

EL SALÓ DE LA MODA 

DIUEN que aquesta temporada tornarem a te
nir saló de la moda, cosa que illteressarà 
molt a les nostres llegidores, però que tam

bé és una nova agradable pels nostres llegidors, 
Perquè el Saló de la Moda no està desproveït 

d'encisos pel sexe fort. Aquelles tardes de te i 
senyores maques! Aquells models de soiré,! 
Atjelles sessions de ci", a la sortida ... 

a pc~i:i~1 n~!;~~u~~sa!i Coent~~~ta~~~~ ::~ 
paregué un dia a¡nb mitja hora de retràs. 

Com que es tractava d'un company molt pun
tual, un dels nostres li preguntà: 

-Com és que has vingut tan tard? 
-Es que hem anat al Saló de la Moda amb 

la meva dona. 
-T'ha costat gaires diners? 
-Si ... Però no estic disgustat. La meva se-

~r~~~t~'.~' quedat sis vestits, i jo ... un "maniquí 

SIS TELLET 

~o.t. puBII.1 ~I dmrro puut: 

Entre aanalta 

.,---------------------------------------------------------------------



~ur.!ol ~uprllm 

DO~y .... Ramona e~tava des~perada. El senyor 
Pape!, el ~eu pobre marit. havia {et a tots en 

nlah. quànt al compliment dels deures matrirno-

Per m& coses i maneres que la senyora Ramo~ 
va provar, no hi hagué medi de què el seu mant 
recuperés la paraula perduda i podés establir·se de 
bdl nou l'interromput diàleg conjugal. 

Per fi, danya Ramona va decidir anar a consul
tar al dOCtor PiuJachs. 

3é ~r~~~hi~octor. que he perdut ¡'Of"etKus. Jo no 

-Ha provat els menjars forts? 
-Sí, senyor, sí. 

=i~m~~S generosos? 

-Les ostres i les lallarinC!:s? 
-:-Ho he provat tot, doctor, tot, però el ,meu 

Illant segueix cada dia amb l'esperit més decaigut. 
Ra~;am! Caram! I.,. quants anys té el senyor 

-Seixanta. 
-Així sí, que ... 

dla;~~i ~ie ~ur~e:~~~;:t~n~~ie!'Lha manera 
-Sí, n'hi ha un. 

~:~nd=~r, quin? .. 

MATAFALUGA 

-I SoQiciten padrineta de guerra els soldats del bata-
Ió,EXpedicionari Vergara núm, 57. primera Compe.-

~~Ïi .~~nlm~e~nt~~~il;~t~riP~í~e!~~~~.'1:!~~: 
~ta~~¿s ~c:f:~~' Andreu Cabanera Paa, Ferran 

Ca~nsd'~n;::U~':q~:ta ci~:.t:t !~~~cio~ ~~n~ 
ruerem _ i d'això fa ja molts anys -, els }mJlfU!s 

Admetlla i Vehits, 
niu així la tarja: 
"La Casa de América tiene el honor de invitar a 

Usted y familia a la fiesta que se celebrara mañana, 
~~ J! ~~~ri~O:;~I , en celebración del descubrimien-

Mirem la data i - horror! - diu: 19 15. 
ha I . nosaltres que ens créiem que les Amèriques les 

" la descobert En Colomb ! I 

I.A TUIES l~ 

De "La ~ocht": 
"La at,::rt>c¡ión t>e l'onswmi6 en la calle de Urgel", 
QuI! volen jugar-se que En Cullaré torna a anar 

per aquella casa? 

De "La Noche", 
"Pese a las donosas ironias de mi joven di,.ect~ 

~1ario Aguilar ..... 
l qui diran l'ostès que firma l'article? En Junoy~ 

que no content amb atribuir-se una joventut eterna,. 
fa el mateix amb els seus amics ... 

................................... . 
l'N ALTRF ÉXIT DT,; L.'!" : 

Laura Brunet. 
Per al no n'hi h avia prou : 
amb ~I s~u tehef·d'otuvre. : 

El Tali.BlAD del ABlor : 
:~~~~I~S~~~t:::r~~~~raa~~b : •• 
un r pltcdt 

CUENTO~'oll~~!i;~.~~~ i 
r::~~H~n:a ~¡a';~çade~~!\~ ::. 
.ut són erl no va m,- ,et·,,, 
IlIrratura d~1tnradada I I,a-
closa. • 

,~-:n:~tll~~!,:I~~T :~:~u::rt~O~ f!~n:!'l:r:O~~i : 
:l pe •• et ••. _ Dt ven!!a: k ;&\k s i W"tTj~ : .................................... 

CORREU SECRET 
XU""a¡o. Aniríem a l'estaro. - Ka,. Da/d. La 

xafarderia és bonica i l'aprofitarem. - V Q" Bent. 
Sinó perquè el vàrem llegir al Piripitip, quan érem 
quitx:alla, an iria molt bé. - Fick Cada. No sé pas 
què hi veu. - Bat Tallo/a. Tot això que ens con
ta deu interessar molt a aquesta noia, però el pú" 
blic es quedaria mt:s fred que el nas d'un gos. - K . 
p,.it.ret. Serà puhlicat. 
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I I 
Hem admirat a 1 ... ·Eslava" 

E S e u DEL L A DE P A G t S ~~~e!~ d~~i;':;e:rapol1S 
i que fa de cupJeltra. 1-------------------- ru:t:ò~~ ~OC:I ~~~, seri 

Segons manifestacions 
que han fet les autoritats, 
DO és pas veritat, com diuen, 
que a ~1adrid s'hagi jugat. 
No hi ha, doncs, cap esperança 
de que torni el bOC(JJTot, 

el montt, ni L"\ ruleta, 
i encara menys el tOllnlant. 
A nosaltres, aital nova 
no ens té de preocupar, 
puix tenim fama assolida 
de no ésser aficionats 
.a cap més joc que el de dames, 
que és Ull joc autoritzat 
on poden introduir-se 
mo1tis.!-imes varietats 
i altres coses que es designen 
.cmpleant termes rurals. ... 
Cent vuitanta liet pe5lietes 
i mitja els hi han donat 
a les gentils senyoretes 
que van guanyar el campionat, 
al Còmic, dansant lieguides 
vint-i-quatre hores cabals. ........................ 
Eden Concert 

Music-hali de primer ordre 
1tx.r i· 'dI< 

Pepita Llacer 
Mary Esther 

Ger_anell Gi_eno 
Avia t sensaelona ls debuta 

Si hi tornen altra vegada, 
potser els hi ~r~n .set rals I 

Per contentar la senyora, 
el senyor Ambrós Estapé 
va sortir dissabte al vespre 
j la va dur al "Pathé". 
"EI Circulo de la Moda" 
feien quan ells van entrar 
i la dona, molt contenta, 
va començar a guaitar, 
quan fixant-se en una escena 
va comentar don Ambrós: 
Aquest "Círcol de la Moda" 
deu ésser un circol viciós. ... 
Els concerts del ParaUel 
estan tristos j ensopits, 
al foier no hi va un ànima, 
ni va el públic a fer crits. 
La prescripció d'abstinhlcia 
va matant-los lentament 
i les noies s'avorreixen 
perquè ja no hi va la gent. 
Per això la Magdalena, 
amiga de la Pilar, 
diu que avui ja per les llotges 
no hi ha pas res a pelar. ... 
En Cibrian i la Melià 
amb la seva companyia 
van debutar al Poliorama 
fent forralla, l'altre dia. 
No fan res d'En Mufioz Seca, 
lo que ja és un mèrit gran, 
i si van seguint aixi 
cada nit un ple tindran. 

i suposem que altres coses, 
però sols quan li ve bé. 

A la "Buena Sambra" 
de tarda i de nit 
hi ha ball, arrambància 
i a demés, burgit. 
En Company ho porta 
perquè en sap un niu 
i és com ningú ignora 
un Cotnpany molt viu . 

Lo de les pilotes. 
del tot s'ha arreglat. 
i el Club Barcelona 
ja no està "fitxat". 
Respireu, ninetes, 
que balons i "goals" 
veureu a la premsa 
amb pèls i senyals! 
Ara sols precisa 
que els braus xutadors, 
sigan a tothora 
uns grans ficadors I ........................ 
A polo Concert 
Marquis del Duero, 57·Tel. 5326 A 

50 elellantes arflstas 50 
30 tanllulstas 30 

Éxi!O de 10.:; ~ tt1~'Aticas rumb-sta.' 

Siri.. N Ana de Lill 
R08alell 

......................................................................... 
: ••••••••••••••••••••••••••••••• !.. •• 
: .E: L D I A 11 j D'A BRI L El fili del miracle 
: --Quan ja haurem. enterrat l'antipàtica 
: quareamaj 
• -quan floriran amb tota ufana e" rosen 
: i emborratxaran l'ambient d 'eMències hau
: riO&eS; 
• -quan la cançons IQrtiran soles deI. lla. 
: vi. tremants dela enamorats desbordant_ae 
: en deenes d. petons i 
: sortirà el 

: Nllmcro wllordIDarl de LA JUIES 
: dedicat per complert a 

: L ES NOSTRE S MODISTETES .................................... 

A la liecci6 d'alumini de la casa de la bola, del 
carrer de Pelai, entrà una senyora acompa
nyada de tres criatures. Una lI 'elles, és negra, 

del negre més pur, com un anunci de xacolata, O 
de betum per les sabates. 

El dependent comença a ensenyar-li olles, cass0-
les, plates i altres recipients per l'¡stil, ¡. volent-se 
fer simpàtic a la senyora, es posa a fer festes als 
nens. 

-Que són monos I - diu-o I com és que aquest 
és negre? 

I la senyora, amb aire càndid: 
-No ho sé - respon-o Probablement perquè 

va néixer anant jo de viatge, sota un túnel... 



------------------------'----------.r-AO------------~ 

M ~~~,~~R~~~, ~~ tE I Mp~:at .~~~~:.I~n~t6·1 "LA MASCOTA" 

"- .......... ,....0- ........ 

GIUN CONFORT _ SALETES DE BANY - Telll.n prl.at 

Caletatel. central a les dues cu ... s Habitacions a 5 pessetes --Hot:-7el-:::R-as'-aU-r8n-' -C-A S CJU AH -\ EL e u P I DO 
Pensión con des.yuno 12 pesetas 

Gran confort 
Ilambla St •. Mónl'., 21. 23 Telél. 2372 A 

Carrer de SlIInt Pau, 110 
GOMES HIGléNIQUeS 

Outeu UN RAL i n' estalviareu MIL 

--------, .-----------, 

!UNA (RONYA) 
E. Ctlr. fA deu minuti amb el 

SUlFURETO CABALLER;;

~~rntt de "Assa lt, 86 I centre. 
.pecU!CI, BARCELONA 

tft8R(~1 
SI en teniu I 
voleu que fu

.... gin esverades 

~~;.';:~~~~~! laUOB ladi! 
que la trohartu ptr 
DOS PESSETES al 

CIRil .1 1"1116, 1.° I. flr.¡cll 

PURGACIONES 
uetrIUI,....s.tIIue.tn.Jo. del .. 
~ ~. ui del ~_bn 

_de .. llloQor ... ~II.IIp"OIIto' w.. _ au .. -'da_ 

Grajcas RUl8s RovisOIU 
~raa1tMo1 .. _ .......... _ ...... 
Cm IIQl lt.III.IIIUFllrn,l¿·BIrCIIOII 

~~ 
-fill: DE c..9lDlA-

CALl!: SANTAANA-II·B 
TturONO A-CU 

LA···sïFILÏs···cuïïADA··l 
Numerosos certificados médico'S atestiguan que l~ : 

COMPRIMIDOS alBERT i 
curan radicalmente la sífilis. sin producir tra.t¡torno alguno. Susti
tuye Con vo.:ntaja al 606. 

El mejor depurativo de la sangre qu .... sl"' conOC~ t'n d mundo 
entt'ro. El tratamit'nto es fó,c-i¡ y di~cr~to. Preparado r'l'or J. Gibert, 
Farwacéutico espL'Clalista de la c1a.-;e de la l.'niVLrsidad de Paris. 

CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PESETAS 7'50 

: 
: 
: 
: . 

Farmada Sarri as, Plala Santa Ana, 9. - farmacl. Tarrts, Carmen, 84 : ..................................................... : 
1111'. ReaU. ¡ A4I11hd61 •. P¡;: r.o 56 



------------~----

- No havia vist mal uns senyorets que tinguessin tanta barra. 
- Es ... que~per tractar amb tu, se'n necessita molta, noli. 
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