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LA TUIES 

^-Mira, bufó, si tu volguessis, em podies fer feliç. 
-En , sembla, noia, que ja no tinc edat per aquestes coses. 
- ' «ra! Pe , comprar un anell, què hi té que veure 1 edat r 
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Rufo ata, siempre cer tero , 
se mete «• folletinero. 

No Redacció 
No hagan caso de Rufas 
ta, que debía estar 
tosidad (ya ven que ha
blamos fino) cuando 
cribió esta crónica. El 
pobrecillo quiere hacer 
dientecitas a Barangó-So-
lís, porque le han vuelto 
a nombrar corresponsal 
de "El Imparcial". 

En vista que "El Es. 
cándalo" afirma que Mar
cel Príollet no existe—y 
en eso bada porque yo, 
por no ser menos ilustre 
que Paquito Madrid, el 
elegante, también he es
tado en París, lo he vis
to, lo he tocado y no 
muerde—voy a demos
trarle que bada más que 
un payés cuando va de bo-
rilla al "Edén". Voy a 
escribir una novela por 
entregas que hará llorar 
a las chicas sensibles co
mo si hubieran pelado ce
bolla. Eso de las peladas, 
muchas veces, acaba por 
hacer llorar a las meno
res. A propósi 

¿Sabéi i que 
parecen a los miembros 
del Tribunal? (Lo de 
miembros no es cosa fea, 
¿eh?) Pues, en que han 
de tener mucho cuidado 
con tas partes. Contádse
lo a Jorba Molins, as de 
los curiales y cónsul ge
neral de Piera, que se 
romperá de reir. 

El primer capítulo es 
muy interesante. Comien
za diciendo así: "Las pri
meras sombras de la no
che empezaban a cernirse 
sobre las lóbregas pare
des de la calle de Llás-
tics, cuando la virtuosa 
dama dona Casta Anyera. 
acreditada verdulera del 
mercado del muñeco, sa
lió de su casa, pobre, pe. 
ro honrada, y, a paso len
to, se encaminó hacia el 
Paseo de la Industria. 

"Su rostro, de imponde
rable majestad como co
rrespondía a la elevada 
alcurnia de d oña Casta 
Anyera, según iremos 
viendo en el transcurso 
de esta verídica narra
ción, reflejaba una inquie
tud y ansiedad extraordi
narias. ¿Vendrá? ¿No 
vendrá?—-se preguntaba, 
mientras, poco a poco iba 
deshojando una alcacho
fa.. [Angustiosa interroga
ción que embargaba por 
completo su acongojado 
espíritu! 

"Había Iletrado frente a 
la taquilla del cine Triun
fo. Acercóse a la ventani
lla donde despachaban las 
entradas, y dando unas 
monedas de cobre, al em
pleado, adquirió una diri
giéndose luego con paso 
trémulo a la sala de pro-

"Sentóse en la primera 
fila, y entre la penumbra, 
temblando de alegría, dis
tinguió al que esperaba 
con impaciencia. 

"Era un muchacho alto 
y grueso, que hubiese si
do un verdadero Adonis 
de no tener una cicatriz | 
en medio de la mejilla de
recha y ser un poco gue- I 
ño del lado izquierdo. Fu- ¡ 
maba un caliqueño y, de j 
tanto en tanto, escu?.ía | 
de cantón. 

"—]Por fin llegaste, al
ma querida!—dijo él. 

"Ella, sin responder, se I 
sentó a su lado, cogiendo 
con emheleso las manos | 
del muchacho, que estre- ¡ 
chó entre las suyas. Des- ¡ 
pues, comenzó una con
versación en voz baja . 
que los acordes del pia- I 
no, que en aquellos mo
mentos interpretaba "El ¡ 
Relicario" hizo impercep- • 
tibie... 

"La temperatura había 
descendido... El cielo es
taba encapotado, amena. 

zando lluvias... Bien pron
to estalló ta tempestad.... 
El agua caía a torrentes 
azotando la cubierta del 
salón... 

"Doña Casta Anyera y 
su vecino de localidad no 
se habían dado cuenta de 
nada. Muy juntitos el uno 
at otro, apenas hablaban, 
aunque una agitación mis
teriosa sacudía sus cuer
pos trémulos, mientras se 
escapaban hondos suspi
ros de sus gargantas re-

—I Paiten serradures? 
—exclamó en aquel mo
mento de suprema emo
ción un nyebit que esta
ba deleitándose con tas 
hazañas de Tom Mix.— 
-N'haurem de portar, per
qué hi haurà mullader! 

"Efectivamente, el agua 
de la lluvia torrencial que 
caía empezaba a filtrar 
por la?, goteras del techo.. 

"Un grito agudo, un 
chillido que no se sabia 
si era de espanto, de emo
ción, de dolor o de placer 
resonó por todos los ám
bitos del cine. 

"¿Qué había sucedido? 
"Lo sabrán nuestros 

lectores si adquieren el 
segundo cuaderno, titula
do: "Seducida por su nie
to o deshonrada a la ve
jez". 

¡Qué tal les ha pareci
do? ¿Eh, que tengo vena? 
Pues, a mandar. 

RUFASTA 
rival de Marcel Priollet. 

El domingo pasado, una 
elevada y respetable per
sonalidad que iba al ban. 
quete a Gassó se acercó 
al mayestático Ribé y le 
dijo: 

—¿Dónde es la comida? 
—En la Monumental— 

repuso don Manuel—A las 
tres y cuarto. Torean La-

gartito y Algabeño y r 
mao da Veiga... Son #' 
toros... M 

Alguien dice que e l * 
' que le ha embruja^ 

i sombra r 

LOS CIGARROS CANfi' 
RÍOS 

Dicen de Las P ^ f 
que ha aparecido en *<1 .( 
lia población una P!a^a ¿ 
cigarras que se pasa11 

día cantando con 1° ¿ j 
marean mí . ,»e CüBg 
cuando escribe un a r u 

lo. , 
Se atribuye la P:fKB¡ 

haberse enterado dic.n"s 

espeecnebgs 
TEATRE COMIC 

Continnea «la í1*"* 

èxits ele 

J O Y - J O ' 
segona part de 
YES - YES 

El millor upe""" 
Btrceloo» 

QRAN TEATRE 

E S P A N V O l 
Continuen el. t " » 

exil. de l'cspaterra'' ,e 
media Salant, adap « 

l'AMICHATIS 

La Coc* ífí» 
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4 FRUITA , 
$fè DEL J 

"TEMPS^T 

vitades. 
L'altra nit, i 

seva promesa, 
la futura sogra. 

—I ara I — 
sembla u: 
On ens h 

"pollo pera" hi va portar a la 
lompanyada, com és natural, de 

.a dir aquesta darrera —. Això 
„abaret d'aquells que surten al cine! 
portat. 

—N 
Una nova alarmant fecte. 

promès, tot serios: 
'espanti — va respond 
cabaret, p un cabaret per 

J ^ sabe; 

per molt que barrinin. 

-iben vostès que en Calles, el President de la 
República Mexicana, és un home terrible. Des-

*/*» d'expulsar a les comunitats religioses, ma! di-
fte" què ha fet? 

•£J° ho endevin . 
[ |a prohibit que dancin el xarleston! 
L1" han ^ ^ L ^ ^ ^ ^ _ 

. , S h a n donat compte de la gravetat que implica 
^ m i d a ? 
, . N ° ens estranyaria que qualsevol estona en pas-

s una de crespa a Veracruz o a Tampiço. 
»„ O"°wmeot , que les espurnes no arribaran """ 
5 « - En Calles és lluny, molt lluny del Medite,-

EI noi de casa bona 

S'HA 
bru 

inaugurat dancing. 
res ntiu;ützin les mares que tenen 

Un (tou Dancing 

Oh I Que es 
filles i els pa-

">itin. 
. do 1» 1ui„s h m m „ c a „ , lo, quatre 

" Í X t A"""í d'"d°g ".""d ' Í W Í 5 = 
«ou:* . ' gairebé exacta a la de 1 t-den . H 
^ l ' t u e l x a ! . . C J r c o ] Artílltia-t ] a terrassa estiuen-

M A L G R A T haver-se casat amb una xicota jove, 
W l bonica i adorable, el nostre amic S., continua, 
per emprar un terme nandulandesc, com de sol
ter. 

Son pare, un honest comerciant de drogues, es
tava desesperat. 

L'altre dia, el noi el va anar a veure.. 
Papa — li va dir — aquesta vegada no et 

vinc a donar cap sablaço per a mi. Tinc de pagar 
a la minyona, i... 

El pare es va entendrir. Pagar e 
gons ell, és urw cosa sagrada. 

—Quant li deui? 
—Vint duros. 
—Aqu ' els tens. 
L'endemà, el pare reb la visita de la dona del 

seu fi'.! q-ie, feta una mar de llàgrimes, li explica 
que híi trobat al seu marit "¡nfmganti" amb ia 

vid o 
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-Ai, el pocavergonya! I ahir 
demanar vint d s per a pa... 

—Precisament! — interromp el barra del xi
cot —. No va voler-ho fer per menysl 

.Nota cineraria 

AQUEST dia es va celebrar l'anunciat banquet a 
n'en Freixes, director d'una famosa revista del 

ram cinematogràfic. 
A l'hora dels discursos se'n varen sentir de molt 

bones. Després de parlar en Curt, que és com si 
diguéssim el "cerebro" dels pel-liculeros, i en Pi-
nyot, que és l'home de les amenes verbositats, al
gú demanava que parlés un dels "escribidors" que 
«s dediquen a destrocar pel-lícules pel procedi
ment de posar títols. 

Aviat un clam general de "que parli fulano!... 
que parli fulano!..." va ressonar en el gran saló de 
banquets del "Pàtria". 

I un dels concurrents, càustic com la mateix?, 
sosa, observà: 

—Està b é : que parli, però que ho faci amb or
tografia! 

La Laureta 

AQUEST dia, "La Noche" dedicava grans elogis 
a la nostra dilecta col-laboradora Laura Bru

net. 
En nom dels republicans de Riudevitlles i de 

les classes passives de Masrampinyo, felicitem als 
companys de "La Noche" per la prova de bon 
gust que han donat. 

Nosaltres estem contents, per la part que ens 
toca. 

L'Hortolà de Sant Boi 

TREBALL EXTRAORDINARI 

E L despatx del senyor Reixacs era una me
na d'urna cineraria en qüestió de serietat. 
Allà, durant les hores de treball no se sen

tia volar una mosca. Tecleteig de màquines, con-

—Sembla mentida, amb unes cames tant Pr 

cioses com té la noia, que encara haguem d'.^nar 

en tramvia. 

sultes breus, cares farrenyes, fronts arrugats i t 0 

hom de cap a la feina. 
Un dia, el senyor Reixacs, sense saber comí 

va adonar de què la Caterineta, la seva xarnos» 
mecanógrafa tenia pantorrilles, i que les tenia ta 

fermes i tivantes que semblava que les hi hagu e 

sin fetes a torn. 
Vostès, els llegidors de LA TUIES, creuran se

gurament, que des d'aquell dia es va acaba 

ietat i 
s equivoquen de mig a mig. De nou a 
tres a set, continuava tot tant quiet com 
d'en Tutankamen. 

El senyor Reixacs era així, de ferm ¡ 
lint. 

Però ell va trobar la manera de saber 
pantorrilles de la Caterineta eren tan fermes 
nejades com semblava. 

Cada dia, a les set, la cridava al seu 

una . <j* 
la tom»3 

de r e c t r 

; les 
toi-

t* 

, noi* 

despa 
urge' 

Ella era coqueta, ell tenia diners.Al senyor 
xacs li va fer ballar el cap la coquetería de 
i a la noia li varen fer ballar els seus b i t l l e t 
"estaba escrito", que deia aquell. Reixac* 

Després de la primera sessió, el senyor ^ c ¡ t 

es va encarar amb la Caterineta i H va drf 
seriós: .j fS» 

—Mira, nena: durant les hores de tret>a ¿,pre* 
de bromes, tu seràs la mecanógrafa de 9C 
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Ara, després de les get, et quedaràs un ratet i e* 
Pagaré les vetlles amb l'augment extraordinari 
°.ue marca la llei. Jo, per la serietat del despatx, 
*°c capaç dels més grossos sacrificis!... 

Fandango I 

COSES DEL CINEMA 

L 'akra nit, al "Bohèmia", hi havia un matri
moni format per un senyor d'uns cinquanta 
anys i una dama d'un» quaranta cinc. Ella 

*e8uia amb molt d'interès les peripècies de la ter-
* e t a part d'"E.I cowboy vengado" i ell. també 
^ b molt d'interès, seguia les corbes d'una rossa 
^ u e tenia al costat i que, sens dubte, Bentia l'a-
^acció irresistible del perill immediat. 

Quan menys s'ho pensava ningú, es va fer la 
'hirn. El marit va adoptar un aire indiferent i, per 
7espistar, i passar dos o tres cops la i 
Dlgoti. 

La senyora, en aquell moment, contemplà 
*eu marit i li agafà la mà, carinyo3a. 

i pe! 

~-Em sembla que no et podràs queixar de mi, 

ÏÏ? "*' noia 

"°l ja m'he queixat prou. 

—Ramon! T'as encostipat!—exclamà. 
—Què Hius, ara? 

—Si, home! Mira tens la mà cremanta 

ENTRE PUCES 

E N parlar de puces, no vos cregueu qu© ho 
fem en sentit figurat. Parlem de puces ve
ritables, d'aquelles que es busquen les se

nyores davant del balcó i que molts cops han fet 
la fortuna d'una artista. 1 si no ho creieu, pregun
teu-ho a la Xelito. 

Doncs, sí, dues puces es trobaren en un replec 
de llensol, després de molts dies de no veure's. 

—I doncs, Pitiula, on has estat, aquests dies? 
Que haa canviat de mestressa? 

—Ai, no me'n parlis, Reminet. que sols de pen
sar-hi, tota la pell se'm posa de gallina! 

—1 això? Què t 'ha passat? 
—Si vols que et digui al veritat, ni jo ho sé. Tu 

ja saps que jo cada nit em buscava un reconet ple 
de rissos i molt calentó, i em posava a dormir tran
quil·lament. La meva mestressa té una geia molt 
suau i no em molestava en tota la nit. Però, noi, 
un dia, en d espertar-me, vàreig quedar tota esve
rada. Un fred terrible em va fer obrir els ulls. i en 
lloc de trobar-me en el meu reconet quiet i calen
tó, em vàreig trobar a plena llum i entre una me
na de llana blanca, que jo no havia vist mai. Què 
haurà passat?—em vàreig dir—. Qui t'haurà tret 
de casa? No ho vaig poder esbrinar. Sols sé què 
d'aquell pilot de llana blanca se'n deia una ba rW 
i que cada dia havia de fer-me un fart de saltar per 
no deixar la pell entre una mena de forquilla llar
ga que l'amo de la barba passava i repassava a-
munt i avall. 

—Vaía una broma! 
—Ai. Reminet, no t'hi vulguis pas trobar mai... 

Quin martiri, fill meu, quin martiri! 
—I, com ha estat, que has tornat aquí? 
—Oh, em penso que de la mateixa manera que 

me'n van treure. Avui, al meu amo nou, li ha pas
sat pel cap de venir a veure a la meva dolça mes-
tresseta, i no sé com ha anat, que la llana blanca 
que em servia de niu, s'ha barrejat amb la negra 
que jo tenia abans per domicili, i res, mira, aquí 
em tens, sense saber el com ni el perquè de tota 
aquests trasbalços... 

R. Otk Hetta 

m4*m*4r**4f«44f4HI*****«*4HHf**4r*4*4Hf*4HHi 

Aquest numero ha passat per 
la censara governativa 
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EFECTES DEL VODEVIL 

C OM vostès no ignoren, cada istiu, la com
panyia d'en Santpere surt pels pobles a 
fer bolos i donar a conèixer les obres es

trenades amb més èxit durant la temporada d'hi
vern i primavera, al teatre Espanyol. 

Quan la companyia d'en Santpere treballa en 
un teatre de fóra, el ple, naturalment, és segur. 
La més gran part de la concurrència, està forma
da per matrimonis de certa edat. que hi van a 
cercar, al mateix temps que una estona d'esplai, 
allò que cert advocat calificava espiritualment de 
"recurs d'alçada".. 

L'altre dissabte, en un poblet no gaire llunyà 
de Barcelona, la companyia Santpere va donar 
una representació. El matrimoni Roc, propietaris 
d'un important establiment de queviures de la lo
calitat, hi va anar. La dama, evocant sens dubte 

els seus bons temps — té quaranta dos anys — 
anava amb tota la cara enfarinada. 

I jo no sé perquè, la bona senyora, es va lleva* 
l'endemà diumenge, al matí, amb unes ulleres àe 

pam, però contenta i satisfeta. Així que va estar 
de peus a terra, se'n va_ anar al tocador per a r«" 
parar els estralls que en la seva fisonomia haV.a 
causat, indirectament, en Pep Santpere. 

Però en Roc, que és un home a qui no agrad* 
gaire que la seva dona s'empolaini massa, la V* 
cridar: 

—Rosetal Què fas? 
—Em poso polvos... 
En Roc no va respondre res. Se'n va anar cap 

al seu despatx i, quan ja estava lluny, mormola-
—Altra vegada polvos! Com si no n'hi hagues

sin prou, amb els d'aquesta nitl Portaves una ca' 

B. Orrango 

— J o , el que et dic és que els homes no han de tenir n 
—Doncs jo et demostraré que si, sempre que vulguis. 

s drets que les dones. 



^¿BONS CONCELLS 

is,'» amics meus, i que en val de diners, un 
**í .bon concell donat a temps! 

•Ah, si totes les noies tinguessin qui els 
onés el bon concell, el concell orientador, en a-

"U e# moment precís en què la més dolorosa de 
e s experiències s'emporta per sempre la ñor que 

s°l¡¡ment fíoreix una vegada!. 
-a Carmeta, la dolça Carmeta, en arribar la 

Pr>tnavera aquella en la qual poncellaven els 
eu·ï quinze anys, va tenir la sort de trobar qui 
' donés el bon concell. I el va aprofitar. El va 

aProfitar com difícilment s'hagi aprofitat mai 
T<lçs cgp altre concell que en aquest món s'hagi 

donat. 
•Ella no sab explicar-se si va ésser degut a la 

PT¡mavera o als seus quinze anys, però, aquella 
arda d'abril, una estranya frisança començà a 

PtàsigoHejar-li el reconet íntim i deliciós de les 
tí°hes inquietuds, i una tebior agredolça l'en-

o!callà en una mena de somnolència i esllan-

'"""fnf, que semblava talment que sempre fos 

^'gdíada. 
j a havem dit que ella no en sabia el perquè 
aqueUa frisança i d'aquelles pessigolles. La se-

a innocència no arribava a desglosar el misteri 
^ ü e penetrava totes les seves artèries i les gon-

9 y3 impetuoses i desbordava el seu foc vers el 
a'au ombriu i platxeriós dels desitjós incerts i 

"^« 'osos . 
^a ésser en Lluís, el secretari del seu pare, 

*ü,> amb un tacte suau i angèlic, amb unes pul-
a c ' o n s talment com de bordons arpèdics, li anà 

granant, en un reco del despatx, tota la ga-

s
 a d'aquell misteri inexplicable que posava liuï-

rs de porpra i roentors de brasa en els seus 
en ¡es seves galtones.: 

d . erò- ai!, amics meus estimats, que després 

2 e * quinze anys, cantant i ballant, venen els set-
pç" . e s in<iuietuds i les frisances es fan més im-
ere'°

Ses ' !es pulsacions arpèdiques que abans 
sej.

n Calma i beatitud, més tard sembla que sols 
Veixen per arborar el cervell i assecar la gorja 

i timbalejar els polsors, com les trampes tímba-
lejen en la processó el dia de Corpus.^ 

I així li va passar a la Carmeta. Tota ella es 
moria de neguit i els diumenges no li eren fes
tes i els arpejos d'en Lluís ja no sabien portar-li 
aquell consol que altres dies li havien portat. 

Llavors va ésser en Francesc, el ja decrèpit 
ajuda de cambra del seu pare qui, en la quietud 
del gran saló, sentada ella com una reina, ple ell 
d'unció i de humilitat, li va explicar fil per 
randa, amb paraula suau i ben trobada, i amb mo
dulacions endormidores, aquell nou misteri del 
qual ella tampoc en sabia el com ni el perquè. 

I entre flors i violes, dels setze anys en vin
gueren els disset, i el veler de les quimeres de la 
Carmeta gonflà ¡PS seves veles esbojarrades i 
solcà el mar turbulent de les visions i els desit
jós. 

.Era com una ñor tomada sarment, com la roca 
d'una font, que s'h&gués tornat xucladora i insa
ciable com l'arena.. 

.La Carmeta era la ingenuïtat oberta de bat a 
bat a la mala intenció del primer que se li apro
pés amb instints devoradors. 

En Romeu, el jardiner capat i colrat pel sol, 
sota l'ombra d'una magnòlia olorosa li donà el 
bon concell, el concell orientador, el concell que 
totes les noies ansien quan, després dels quinze 
anys han vingut els setze i quan els setze Sorits 
comencen a granar en els disset 

—Mira, Carmeta — li va dir, estintolat en el 
tronc platejat de la magnòlia —. Això, sabs? no 
s'ha de fer; fíxa-t'hi bé: no s'ha de fer... 

I doncs, tu, per què...? 

—Per demostrar-te que no s'ha de fer, per res 

més; un bon concell... sabs?... 
LAURA BRUNET 

POR LEY DIVINA ¿ ^ t ™ » - ™ 
col·laboradora LAURA BRUNET La .robareu, 
mentres en quedin, en el qmo.c de 1 AGUSTÍ, d . 
vant del carrer Nou, qui ha adquirit 1 exclussiva 
, v . n c | a : o— : : — o — : 30 cèntims 
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CAL RESPECTAR LES LLEIS 

L A nostra penya era de gent conservadora, 
de gent morigerada, de senyors que ja els 

tenen fets, en un mot. Tots criàvem panxa, 
teníem querida i pagàvem mítjes i lligacames a les 
minyones respectives. La nostra penya era cone
guda en el cafè del Liceu — ja desaparegut — 
per la "Gent de l'Ordre". Allà es parlava bé, 
no es renegava, no s'escupía de gairell i es pre
nien les copetes de conyac amb un sibaritismo 
digne de Pantagruel. 

Però, ja és sabut que allà on hi ha més de tres 
persones, 3empre n'hí ha alguna que desentona. 
1 la nostra penya contava entre els seus concur
rents un cridaner, un revolucionari, un que enca
ra no els tenia fets del tot: en Duran. No es po
dia suscitar cap qüestió, que en Duran no hi fes 
immediatament la contra. 

—-Però, Duran — li digué un dia el senyor 
Bonjoc, el més extrema dreta de tots nosaltres 
— com és que ets tan tabalot? Com és que mai 
no estàs conforme amb cap ¡dea conservadora) A 
què ve que sempre et sentis atret cap als maraes 
naturals de la llei? 

—La llei... la lleil Mira, més val que no en par
lem, perquè acabaríem malament! Totes les lleis 
són injustes, sents? totes! Les lleis les fem nosal-

—Mira, Peret, quina formosura de fruita. 
— J a ho veig, ja. 

—No siguis tonta, creu-me, díga-li que sí. Q1* 
té més ell que un altre? 

—No ho sé; no he pogut fer comparacions. 

tres, els panxa-contents, a mida de les nostres ne," 
cessitats, i els altres... els altres, que es "fosquin" 

—Duran... Duranl... 
—No hi ha Duran que hi valgui! En voleu ur>a 

mostra, de ço que són les lleis? Doncs, escolte^ 
L'altre dia viatjava jo en un departament ™ 

segona, en 1""amable" companyia d'una fami |1. 
composta de la sogra, el sogre, la noia, el gendre 
dues criatures de quatre o cinc anys. El terrat** 
mol que armaven els dos galifardeus, no hi 
perquè descriure'l; corrien, saltaven, cridaven, ela 
vaven cosses, etz., etz. Poc després d'havei arra 
cat el tren, el més menut dels dos nanua, va O 
manar "pi-pí", i la sogra, complaenía, la bona • 
nyora, n'hi va fer fer en un reconet del vag 
Molt divertit, cregueu, molt divertit! Però encara 
en va ésser més quan el més grandet va demanar--
mamà, tota una marassa, em va mirar, va so,sslI.\, 
quelcom més materialitzat que el fer "pí-P* • l
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rer, va desplegar un diari, va abaixar les calc 
del nen i... un espectacle deliciós, cregueu... 

—Bé, que és que ens vols pendre el pèl. e J t p 

cant porqueries? .. 
—Calleu, fillets, que ja acabo. Poc després j»_ 

tot això, se'm va acudir treure un cigarret i e n C 

dre'l, però, fillets, el sogre, que es veu q"e 

un home enèrgic com la pólvora, se'm va enc 
i amb una brusquetat digna d'un cobrador ° e c 

tribucions, em va preguntar: 

—Que no sab llegir, vostè? 
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ha manera de fer-ne l'explicació sense enredar
nos per camins perillosos. 

L'Eusebi, sobretot, en véure-la, li va semoiar 
que el món començava a donar voltes damunt del 
seu cap i que les cames li feien figa i que unes co
ses li anaven amunt i avall del pit com rius de foc 
o de plom fos que corres per les «eves artèries. 

Tan el va afectar la presència de la telefonista, 
que ell. que no passava cap noia pel seu costat 
sense emportar-se'n la corresponent floreta, en 
veure a l'encisadora rosseta, es tornava tot ver
mell, la vista se li enterbolia, se li feia un nus al 
coll i no hi havia manera d'arrancar-li una pa-

Un dia, a la fi, se li ocorregué una idea salva
dora i sense pensar-s'hi ni un moment, se n'anà 
cap a telèfons, agafà un butlletí i l'omplí amb una 
lletra anglesa que trencava el cor. Després, se n'a
nà cap a la íinestrella i deposita el telefonema en 
mans de la xamosa rossa. 

Aquesta comptà les paraules, pero en ésser a 
mitja lectura es quedà tota parada. 

El telefonema deia aixi: "Amic Llorenç: Estic 

—Mira, avui no et podré acompanyar al te. 
'—Quina llàstima! Precisament avià que et pre

s t a r i a un altre amic "teu". 

s'explica... — i Dispensi, però., si i 
Pondre tot escorregut. 

—Que cal complir amb la llei, mal educat. Que 
n ° bo veu, que aquí hi ha un rètol que diu que no 
* s Permet fumar? , , 

En Duran va callar, pegà xuclada a I bava, s es-
*lrà catxaçudament en el seient i engolí un glopet 
,(*e conyac. * 

Nosaltres, tots els de la penya, ens miràvem els 
U n s als altres, tots escorreguts davant de la força 
í*l»«tant de la lògica narració del nostre company 
1 d«> d'aquell dia, abans d'invocar la llei. mvoca-
r > el s e n t i t comü en defensa de les nostres U 

Fandango 1 

JJJjA DECLARACIÓ ENGINYOSA 

fc1 FIA vuit dies que havia arribat a airona una 
1 telefonista que feia anar de cap a tota la 

jovenalla de la cjutat invicta. ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
. ^ u ' n a noia! Rossa, apretadeta de carns 

> n f . J_ . . . . .__.-_J-. J . nan to 'ájanla d ia, apreíaaeía u*. — 
ben tornejada de pantomlle: - •.— ue cintura, ben lornejauo ~- .--

' m ° ladiç a de pits, ulls blaus, llavis de grana, gal 
ftea de pètalB i un seguit més d'encisos que no ti 

—Aquets parell ballen d'una manera indeco-

Sempre es creuen que están fent el mateix! 
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—Que feies aqui amb aquell jove? 
—Experiències d'historia natural. 

bojament enamorat d'una telefonista jove, rossa 
i formosa corn un sol i no sé com dir-li. Què fa
ries tu, en el meu lloc?" 

L'al·ludida en el telefonema, va fer una ganyo-
teta plena de gràcia i, com si tot allò no anés per 
ella, digué fredament a l'Eusebi: 

—Tres vint-i-cinc, senyor. 
El xicot va tirar mà de cartera, va treure un 

"papirus" de cent í el deposita cerimoniosament 
en mans de la telefonista. 

Ella, el plegà tranquil·lament, s'alçà la faldille-
ta, col·locà el bitllet en un repleg entre la lliga
cama i la mitja i mirant-se a l'Eusebi amb ulis ae 
cabrit degollat, sospirà: 

—No cal que li torni el canvi, veritat? 
El Botones II 

UN AFICIONAT 

E N una sala de patinatge es troben la Lluise-
ta. ex dependenta i el senyor Bertran, fa
bricant de forats de rodet. 

—I doncs, senyor Bertran, també ve a patinar, 
vostè? 

—No, Lluiseta, als meus anys, no puc estar per 
aquestes coses. Sóc un aficionat, un senzill aficio-

L'ex dependenta, se'l mira sense entendre'l. 
—Un aficionat a què, si no és a patinar? 
— A les bones vistes, Lluiseta, a les bones v'iMe* 

— respon amb gran senzillesa, bó i senyalant un» 
patinadora que acaba de caure de cames enlaire i 
ensenyant un bé de Déu de cuixes i altres coses 
molt més boniques. 

La Lluiseta és de les que es perd de vista i fen* 
l'ullet al senyor Bertran, respon amb gran fresou/a, 

—Li adverteixo que per la part que em t.ica, si 
vol disfrutar de l'espectacle, haurà d'ésser ríii ple
gant i sense patins, perquè amb les rodes als peus. 
no caic per menys de cinc duros.,. 

Raffles 

JA ES AQUI! 

S I, senyors, ja és aquí el nostre simpàtic "Don 
Joan". El primer que havem vist anunciat, 
és el d'en Jaumet. el nostre trempat pri

mer actor, que, en el teatre Nou, farà girar el cer
vell a totes les senyores paral-lelesques amb la se
va arrogant figura. 

No sabem qui porta de donya Agnès, però, sig« 
la qui siga, estem segurs que en acabar l'acte del 
convent se la carregarà amb la major senzillesa 
per a portar-la cap al seu palau. 

R. Osk Hetta 

—T'ho he dit cent vegades! jo a tu no t'«sJím^ 
pels diners, però sino m'apujes la subvenció n 

podrem continuar. 



ALVoLTAUT^ASk 
m BRASERS» 

ALERTA. MINYONS! 

EJI acuesta Secció hi publicarem tots els CONTES 
flue se'ns enviïn propis d'ésser contats a les velles 
Xacroses de quinze anys per amunt i que siguin dig
nes tfésser coneguts pels barrilaires lectors de LA 
TUIES, D'aquests contes, en premiarem Un cada 
número, amb 1a respectable Quantitat de "deu pe
les", cobrables en la nostra Administració o per 
tir postal als que visquin fora de Barcelona. Aler
ta, doncs, i apretar l'àpit! 

OBSERVACIÓ OPORTUNA 

A la Granja — saló daurat — en Lluiset 
a ballar una superba "tardoral", d'aqi 
que s'enrosquen com les serps. 

Com és lògic i com és natural entre ballada 
dances modernes, als quatre compassos de shi 
Ia es parla del "qüento"-

—Cregui, senyora — diu en Lluiset a flor de 
^e ¡a seva opulenta parella — que no sab pa^ 
l'adoro. 

Ella, 
de , 

a una estona, amb aquella 
mirar de les "tardorals" pràctiques i d 

tota senzillesa: 

M<>T D'INFANT 

L A tieta, una vella presumida amb perruca i 
dents postisses, pregunta al seu nebodet: 

—Escolta, maco, què li regalaràs a la tie-
;l seu sant? 

L a tia es queda tota estranyada, 
¿«Posta incongruent de l'infant. 

davant d'aquella 

—I per què, una olla? 
-Perquè la mamà sempre diu que te'n faita 

BON SERVEI 

E N Cassimiret Mateu, l'eixerit viatjant de via 
estreta de la casa Roca, Soca i Moka, en co
mandita, arribà aquell vespre a Balaguer, i 

com anava molt cansat del viatge per l'alta mun
tanya, es fícà tot seguit al llit, recomanant abans, 
que el cridessin l'endemà a le3 sis sens falta, puix 
havia de sortir en el primer i únic tren cap a Mo
ll erusa. 

No cal dir que en Cassimiret dormí tota la nit 
com una veritable marmota i no es despertà fina 
què a l'endemà uns grans trucs a la porta li obli
garen, ben a pesar seu. 

Mandrosament i mig adormit encara, v a obrir 
els ulls i amb la més gran estupefacció es va do
nar compte de què el sol estava bastant alt. 

Mentres tant, de fóra la porla, l'interrogaren: 
—Es vostè el senyor que havia de sortir en el 

tren de les sis? 
—Sí... 

—Pot continuar dormint ti anqu i lament, doncs, 
perquè el tren ja fa una hora i mitja que ha sortit,.. 

B"n Fet 

IMPOSSIBLE! 

E L senyor Francisq.net — cinquanta anys, 
barba de boc, sàtir de neixement, ho em
paita tot. Millor dit: totes. Criades, mecanft-

grafes, modistetes de la seva senyora, porter». 

http://Francisq.net


dependentes, totea tenen per ell aquell "no sé que" 
que és l'etern femení. 

Però el senyor Francisquet és on xic agarrat i 
paga els serveis amb molt poca lliberalttat. 

L'altre dia, la Paulina, 1* mecanógrafa de torn, 
cansada del poc sou que li donava el senyor Fran
cisquet i dels serveis extraordinaris que li exigia, 
es busci cas;a i, una volta trobada, anà a parlar al 

—Miri, "don Francisco" — li digné entrant en 
el seu despatx particular —. A mi em sap molt de 
greu, però he trobat una nova posició, i... 

—Una nova posició? Impossible I Però, ja veu
ràs, tanca la porta i vina, que això sempre és in-
ressant! 

R. Osk Hetta 

ENTRE ELLES 

E N un reconet del jardí, durant la Eesta mon. 
dana, conversen l'Adela i la Margando, dues 
xamoses primaverals, més entremaliades que 

un gat de tres mesos. 
—A mi, m'agrada en Rafel, perquè quan ballet 

amb ell, no et deixa tocar de peus a terra. Té mol
ta força i et porta com una nina. 

—Ai, no me'n parlis, d'en Rafel, té unes m^ns 
nés tontea i més pesades! Mira, no es pot anar amb 
ell al cine, que no en surtis plena de blaus per tot 
el cos! 

HISTORIA AMERICANA 

M ÍSTER Harris, el rei de les betes d'espar
denya, passeja lentament per el Broadwai, 
acompanyat del seu secretari. 

—Fixa't, John, quina nena més bufona — diu al 
secretari, contemplant una graciosa figulina que 

—Oh, ies, piramidal! — respon en John. 
—Seguim-la. 
I, apa, apa, l'opulent financier i el fidel sec-etari 

segueixen la formosa femella, que cimbreja les se
ves carns temptadores al ritme del seu pas, ple de 
voluptuositata. 

—No trobes, John, que és superba? 
—Oh, ies, piramidal! — respon novament en 

John. 
La tanagra humana enfoca una travessia, després 

una altra, i per fi s'introdueix en una casa burgesa 
i honesta. 

—Pujem, John? 

El secretari arronça les espatlles. 
—Apa, doncs, que el món és dels audaços. 
La femella, ni s'ha adonat de la persecussió de 

què és objecte, i puja tranquil·lament l'escala, men-
tres el financier, amb la vista enlaire', va. excla
mant, a mida que descobreix horitzons: 

—Quines pantorrilles! Veritat, John? 
—Oh, ies, piramidal! 
—Quines cuixes, oï? 
—Oh, ies. piramidal! 
—Quin... quina... oi, John? 
La fetnelleta s'atura en el replà del segon pis-

obra la porta i la torna a tancar. 
Míster Harris, en arribar davant la porta del pis-

no sah què fer. 
—Truquem, John? 
—No cal, míster. Aquí té la clau. Aquella femella 

és la meva dona. 

Paquhu París 

UN CAS AFORTUNAT 

QLTAN en Peret, l'adroguer de la cantonada, * 
la senyora Emília varen sentir grinyolar 1* 

porta, es varen quedar esmaperduts damunt 
del llit. 

Tenien les seves raons: el que en aquell moment 
entrava al pis, taral·lejant una alegre cançó, em *' 
senyor Manaut, el marit de la senyora Emilia, * 
qui segurament desagradaria bon xic trobar la »e' 
va muller en aquella situació, gena sospitosa P r t 

cert. 
Els dos colominets, en el seu esverament, no **' 

bien què fer, i quan em Peret es decidí a pend" 
una prudent resolució, era ja tard, perquè el senyor 
Manaut acabava d'entrar a l'alcova. 

La catàstrofe era imminent. Els dos adúlters ci
taven grocs com la cera i es miraven amb twa caí* 
de condemnats a mort, que allò solament ja tnere'-
xia el perdó. 

El marit s'encarà amb els dos amants, creuà el» 
braços damunt del pit, va fer un singlot que sem
blava un rot i quan la senyora Emília i en Peret ) 
estaven decidits a tiràr-se-li als peus en demana* 
de misericòrdia, la Providència els hi obri genero
sa el seu cel de color de rosa, perquè el senyor M*" 
naut. deixant-se caure com un sac damunt del • ' 
més proper, exclamà amb una veu tota tremolo*» 
insegura: 

—Vàtuanell! Mira que en sóc, de ximplet » m 

nava a ficar al llit, i resulta que ja hi sóc! 
El pobre home portava un* torradora com * 

casa. 
pasteltet* 

Conte premiat en el número passat: 

UN RESIGNAT g 
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No és això, és que,.. Veuràs, toca. 
I tot confós li apropà la cama que tenia tallad* 

arran de genoll. 
Ella allargà la mà, palpà, prengué mides i fent 

un sospir, contestà conformada: 
Bé, bé, Joanet, no t'hi amoïnis. Què hi fa

rem? Es un xic massa gros, però, alabat siga Cor
pus!, s'hi farà el que s'hi podrà!... Comença, noi, 
comença! 

Dida Roth 

UNA RESPOSTA 

—Ves-hi amb compte amb aquest que entra. 
*•* un bona pessa que... 

LA BONA VOLUNTAT 

L A Riteta, la càlida minyona, s'ha casat, des
prés d'haver corregut la Seca. la Meca i 
la Vall d'Andorra. Però s'ha hagut de ca-

••í un xic de pressa, perquè el darrer senyor sol 
°" servia, es va distreure i ella va badar com una 
^¡loca. La "cosa", en realitaC, no valia la pena, 
"obretot tenint en compte que la Riteta havia arre
l a t i tenia a la Caixa d'Oros uns sis m.l durots. 
. En vuit dies es varen arreglar amb un xicot que 
f e ¡ * poc havia tornat de Melilla, i cl que fca 
•^inze, els tiraren trona avall. 

Però, si ella estava un xiquet avariada, ell tam-
p0<= era ben bé de "recibo". Li faltava una cama. 
P « ò en portava una de fusta tan perfecta, que 
n ° « li coneixia res i fins podia caminar . córrer 
CQrn els que no són coixos. . _ . 
. . T o t va , „ „ bé mentre» varen fa»!».,"""" 
' "«'« de la veritat, o * . « 1» •>« d e X„raï 
h l ™ haver m é . remei que confeg í - Natural 
^ ™ . que no va éner ell», sinó ell, el que va can-

el "mea culpa". , . j - „_ 
, . - V . u , à . . Riteta. jo no t'ho havia volgut d , , p e 
' " 1" no ,óc com el . altre. - començà ? l » c o t . 
¡ ¡"• vol , . , o l , e l , i U n „ l . _ . No é. que «6» p a n 
""a. Però no és culpa meva... „ , „ , J -

Q"e potser no estàs bó? 

la i torna mes L A senyora entra E 
vermella que un tomàtec. ^^a^a^a^aa 

—1 ara, Palmira! Què és això? — crida 

No n'hi ha per menys. La Palmira, la jove cria-
deta. està sentada damunt de les cames del de
pendent de l'adroguer, cama ací, cama allà, i la 
situació és d'aquelles que no té excuses. 

—Vol fer el favor de dir-me què hi fa aqui amb 
aquest jove) — segueix la senyora, cada volta 
més indignada. 

Ni la minyona ni l'adroguer, saben què dir. 
—Li pregunto què hi fa, aquí? — insisteix la 

mestressa. 
1 la minyona, alçant-se mig empipada, respon 

tota rabenta: 
—Em sembla, senyora, que tant vostè com ;o 

sabem prou el què hi fem damunt dels senyors que 
ens venen a visitar... 

La mestressa es mossega els llavis i gira qua 
sense afegir un mot. 

Fidel Mon 

Diuen que això de l'Erotyl va tant bé. H o 
recomanaré al meu marit. 

j - j r j i r r a r r r J r r r r r r r r r r r r r r • ************* 
; . _ - , j -m és el producte magn 
'• U* W ' A f ' ^ ' l f p e r a combatre eti-
I J L i J i - * * • • y • • • • caçmen t la IMPO

TENCIA i la NEURASTENIA, per cròni
ques i rebels que sigan a tot altre tractament 
Venda a l'Murri» i detall: Alt de Sant Per». » . 
farmàcia del Doctor W. DUTKKM, Barcilon* 
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ESCUDER >ÏÏDEiPA0E5 

U NA nova molt interessanta. La 
gentil actriu Carmeta Dia-/, de 

quina actuació teatral a Barcelona 
guardem tots tan bons records, es
trenarà, dintre de poc, al teatre La
ra, de Madrid, la preciosa obra del 
nostre bon amic, l'eximi dramaturg 
i "sosies" de l'Amo de casa, senyor 
Huelles, "La polç del camí", tra
duïda al castellà pel no menys repu-
tat escriptor i excelent company, en 
Valentí de Pedro, sota el títol de 
"Maribaba". 

La Carmeta Diaz ha volgut debu
tar a Madrid aquesta temporada amb 
una obra catalana, i amb una obra 
d'un dramaturg jove, en justa cor
respondencia, ens ha dit, a l'exce-
lenta acollida del públic de la ciu
tat comtal i a les atencions delica
des que per a ella ha tingut la crí
tica barcelonina. 

Molt bé, dona gentilíssima, 
per aquest geste senyor 1 
Sinó perquè em pegarien, 
t'enviaria un petó. 

J A som a l'època del "Tenori". En 
Millà es cansa de_ llogar papers, 

en Malatesta vestuari, i els escenò
grafs, decoracions. Fins tenim en
tès que el volen fer a la Plaça Mo
numental. 

Pels cafès concerts, com cada 
any, hi hauran les seves correspo
nents i tradicionals paròdies. 

Segons les nostres noves, la mi
llor de totes serà la que faran al 
"Pompeia". Estarà feta en vers i es 
dirà "El regreso de Don Juan". 

Molt celebrarem que l'obra 
sigui d'un èxit tan gran, 
que de tornar quedin ganes, 
en vista del resultat. 

A propòsit del "Pompeya". 
vist "Good Eye"? No? D 

baden. Vagi'n, i va 

Han 
lones, 

perqu sinó, no trobaran butaca per 
seure ni llotja per a fer grimègia 
amb les nenes. 

I si no es volen creure que val 
la pena, llegeixi'n aquest fragment 
de gasetilla de comptaduria que va 
sortir diumenge passat al "Diluvi": 

"Antofiita Madrid interpreta las 
ideas concebidas por los autores de 
estas escabrosas obras — ah, do
lents! — haciendo oír sin decir y 
ver sin enseñar — què me'n diuen? 
— logrando de este modo que lo que 
ante ojos poco expertos pase por 
un divertido juguete cómico, ante 
otros mas avispados adquiera un su
bido e incipiente color rojo." 

Menys mal si el color de marres 
resulta un color vermell, 
puix no sé el què passaria 
si és que arribava a ésser verd. 

O O o 

JA que hem parlat del "Diluvi", 
no podem pasar per alt una de

fecado que hí va publicar l'altre 
dia el senyor Frederic Pujóla, dient 
un grapat de disbarats contra el po
pular escriptor francés, mort darre
rament, senyor Decourcelle, 

El senyor Decourcelle, l'immor
tal autor de "Los Dos Pilletes", e-
ra, segons el senyor Pujóla, I'autor 
del "Sherlock Holmes". 

Perdoni, senyor Pujóla, però vos
tè que per lo vist es pensa que es-
criurer novel-Íes folletinesques és 
bufar i fer ampolles, ha badat a-
questa vegada, en ficar-se ea ço que 
no entén. El senyor Decourcelle no 
és I'autor del "Sherlock Holmes", 
sinó en Conan Doyle. I, per sapi-
guer això, no cal escriurer al "Di
luvi", sino preguntar-ho a qualse
vol dependent de llibreria de mitja
na cultura. 

Es llàstima que al "Diluvi" 
deixin escriure a senyors 
que tan fàcilment confonen 
uns amb altres els autors. 

p L "Joy-Joy" ha arribat, com era 
*•* natural, sense cansar-se ni can
sar al públic, a la centèssima repre
sentació. 

Amb aital motiu, divendres hi va 
haver al "Còmic" una verbena aniD 
pastes i xampany, concurs de ball ' 
una pila de coses més. Tot plegatj 
cinc peles. 

Ens plau molt als de la casa, 
registrar aital resultat, 
puix "Joy-Joy" és de les obres 
que més ens han agradat. 

O 0 O 
C L senyor Manel Abril ha estre-
*• nat al teatre "Tivoli" una fars» 
pirandeliana titolada "¡Pero si v 0 

soy mi hermano!" que no està segU1, 

segons diu. si és en dos actes o eíí 

quatre. 
Pel que toca a la xifra, 

no ho sabríem esbrinar, 
més que els actes són punibles, 
es pot ben assegurar. 

t l'"Espanyol" han estrenat un 
* devil que es diu "A qui li toci 

I diu que les damisel-les 
hi acudeixen en conhort 
per veure, les malicioses, 
si és que els hi toca la sort. 

I 'APOLO s'omplena diàriameot 

** i amb just motiu. "La dona ver
ge" assoleix cada nit més èxit i 'eS 

a la Maria Vila i en P'uS 

l'autor, es repeteixen a ca ' 

G Y R A L D O S E 
Per irrigacions. Higiènic i desinfectant. 

Perfumat, no taca ni embruta. 
£ 3 ven a ral el sobre a totes les farmàcies. 

Has estat bé, Fontdevila, 
i això que de tot te'n fums! 
Tu sí que saps fer teatre, 
no pas aquestes pastums! 

L'Afarta Pobres 

GARGANTA 
ÍHMÇERDAJ 

Angines - Atooi* 
Ronquerm 

Venda: " 
SEGALA i FARMACIAS 



1AIS0N MFUBIF 
(VERDURA) 

Carrer de Barberà, 27 

i'O. (.iibli. Mont 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 
•1 aoatat dal T«ato» O r » ü»rnlwh 

Teèfon 5Í21 - A. Telèfon 1608 - A. 

Gran comoditat — Saletes de bany — Telèfon privat 
Ventiladors elèctrics — Habitacions a 5 ptes. — Reserva 

absoluta. 

•I1A MASCOTA* 
(àsadediçàdd so/s d fe vmdl 

üorj marques 'S&itfnval' 

movEuus r uscròvtiiiaa) 
HATt-(ABBES50C'-'ÇlPa 

t.5AH R A H C N , 1 - BARCELONA 

I D E A L M B U B L É E 
Teléfono 1186 A. 

Espléndidas habitaciones con todo el confort 
moderno : Cuarto de bago : Servicio a toda* 

horaa 
G Í N J O L , 3 : (Junto Pl. Teatro) 

PANYERIES SALMERÓN 
Estalviareu un 70 per 100 

C A R R E R S A L M E R Ó N . 1 S 

sa ral 9 lalar. 

.UMUNDIAL-. I / K S W A M 

SARNA (RONYA^ 
• cora en dau ramtrh) amb 

•Ui * RETO CABALLERO 

Comte de i'Asalt, 86 I 
centres d trapearles 

B A R C E L O N A 

CABRES » » t o i ° l 
v voleu que fu
gin esverades com ai veies
sin el llop, compreu la 

L O T I O N L A D I L 
que la trobareu per 
DOS PESSETES, al 

Garrir d! l'hli, l'i. tïra'il 

PURGACIONES 
wetrrUt t toda elaaa do Duia* d* 
]>• »!«• uíttito v l u r i u , tul d*l 
(•ombra como da la DHiJar, *a curan 
•irania y Man ion a aamocidaa 

G R A J E A S A U S T I 

curo* raaulladoa aa nolaa a ha 

5 1 m m IH FU.'iSi U-ftari.eiD la 

BLENORRAGIA 
PÜOSTATins-CISTITIS-FLUJOS 

SELLOS 

BRIZAN 

ESTABLECIMIENTOS DE 
HIGIENE Y BELLEZA 

BAÑOS ROMANOS 
Primera y única casa en Es
paña de higiene moderna, 
montada a todo confort - -
Baños de higiene y belleza 

Exclusión (fe medicinales 
ABIERTO DIA Y NOCHE 
— Conde Asalto, 16 y 18 — 

2iffo mas inyecciones*? ÜÜQ mas molestiasn 
Enfermos de C I U I ] I § crónica o hereditaria, puedem 

curarse sin ser notada su enfermedad, con los 

Comprimidos GIBERT 
Descubrimiento reciente y sensacional, destinado a revolucionat 
\l mundo médico y la terapéutica. El más enérgico depurativo de 

la sangre. 

LA CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PTAS. 7 '50 

En venta: Farmacias: Sarrias, Plata Santa Ana, 9. ~ Tarrés, Cirmen, 84. 
— SegalA, Rambla de las Flores, 14, etc. . 



\r 

-Mir», la mamà lempre em diu que vagi amb compte amb le« done, peiquè tote» » » «""• 
—Iguals? Y no t'ha dit de ón? I, 
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