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LA TUIES 

— J a ha vist, eh, donya Amèlia? Set, n'ha ballat la Lluiscta, set! 
—Seguits??!! . . . 
— N o : entre dos parts. 
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1SALE HOYI 

COMO SE PIERDE DE VISTA 
EL MAS ACTIVO SABLISTA 

Un auscriptor nuestro, 
que es socio de la Casa 
del Pueblo y baila el ca-
ir,el trot cuando' no sabe 
en qué entretenerse, ha 
de¿ .ub erto un piocedi-
n.i-rtt' especial par? •..s-

cuar.dc se le presentí uno 
le acoge más be ¡^'cía-
mente que Luengo cuan
do sabe que le vas :i pu
blicar una gacetilla, le 
hace pasar a su despa.-ho 
y cuando el hombre ya ha 
desplegado su línea <ís 
ataque, le suelta este dis-

—Mire usted, amigo. 
Ya sabe que soy un hom
bre más desprendido que 
las muelas de un anciano 
o los senos de una cocoí-
te averiada. Pero, en es
te momento no tengo en
cima ni una gorda. Pase 
usted mañana y le atende
ré con el mayor gusto... 
—No faltaría más... 

El sablista se queda sa
tisfecho y convencido. 

—Pero — sigue dicien
do nuestro amigo — co
mo tengo muchos cono
cidos que me vienen a pe
dir parias, hemos de ha
cer una combina para que 
cuando usted llame sepa 
quién es. Coge usted el 
llamador y da tres golpes. 

Y, claro, cuando al día 
siguiente oye tres golpes, 
hace salir a la raspa, que 
es muy revenida, encar
gándole diga al visitante 
que no está... Y de esta 
manera logra sacarse de 
encima a todos los que le 
piden pafias. 

Como ven nuestros lec
tores, el procedimiento 
no puede ser más inge
nioso y nosotros vamos a 
adoptarlo en seguida pa

ra desprendernos de nues
tros distinguidos y nume-

SE HAN CORRIDO LOS 
PUNTOS DE "LA 
MEDIA" 
Anoche, en el bar "La 

Media", sito en la calle 
de Descuernaelbuey, pasó 
una de crespa. Estaban 
unos cuantos amigos ju
gando al mus, cuando lle
garon unas cuantas chicas 
alegres que buscaban dis
tracción y empezaron a 
bromearles. Se suspendió 
la partida, los puntos hi-

temente curdas se las lle
varon a casa Verdura, de 
donde salieron a prime
ras horas de la madruga
da. Según nuestras noti
cias, todos los puntos de 
"La Media" se corrieron. 
Lo celebramos infinito. 

ACONTECIMIENTO 
CINEMATOGRÁFICO 

La "Yot Flick Films 
Corporation", de los An
geles de Arriba, ha des
cubierto un nuevo astro 
cinematográfico, al lado 
del cual, según parece, 
Novarro, Talmadge y O' 
Brien parecerían una za
patilla moruna. El nuevo 
actor de la pantalla mu
da, que diría Pico, se lla
ma Rafael Acero. No du
damos que su presenta
ción será un exitazo, por
que las cintas de Acero 
han tenido siempre gran 
aceptación. 

UN AUTOR NOVEL 
Hemos recibido, ele

gantemente encuadernado 
con piel de mico, que es 
encuademación de cir-

ginal de don Anacleto 
Hucho, titulado "La cura 
del doctor Voronoff y el 

ras a pie cojo". Augura
mos un éxito al novel 
Hucho. 

POR UNAS ACCIONES 
Esta mañana, en la ca

lle de Llástics, se armó 
un merdero de aquello 
más gordo, que estuvo a 
punto de acabar peor que 
una sesión de Ayunta
miento del antiguo régi-

Según nos explicó Car
vajal, de "El Gráfico", 
que es un hombre que se 
entera de todo, los he
chos se desarrollaron en 
la siguiente forma: 

Entre diez y doce de la 

ser más preciso — pasaba 

QfiAN TEATRE — 

E S P A N Y O L 
COMPANYIA 

SANTPERE - QERCES " 
Tot ei lea tardes, a lea cinc, 

un divertit vodevil 
NIU: L'eilt de l'Amichali.: 
"LA DONA DE LA VIDA" 

MOULIN ROUGE 
Cal!* Vila y Vilá, 93 y Bfl 

Music-hall de las carai bonita» 
Nueva dirección 

VARIETÉS - ATRACCIONES 
REVISTAS - VODEVILS 

SKEETS 
SO bella» artida*, SO 

SO hermoaai langulatai, SO 
El mejor programa de Barna. 

una mujer más gorda que 
UUed el grande y más fea 
que Marcelino, cuando un 
individuo que estaba sen
tado en un banco, la hizo 
un gesto al que es muy 
aficionado nuestro gran 
internacional Samitier. 

La mujer, indignada 
por las acciones del ban-
cp, fué presa de un des
mayo y cayó al suelo en
señando la fe de bautis
mo. Al ver lo que pasaba, 
acudieron varios tran-

criptor de "El Progreso" 
dos socios de "La Liga 
Vegetariana" y un parien
te próximo de Isart Bula, 
que recogieron a la mujer 
y la llevaron a la casa de 
socorro, donde fué con
venientemente asistida. 

El hombre del banco se 
dio a la fuga, sin ser des
cubierto, y la mujer se 
fué luego a contar lo ocu
rrido a las vecinas, que, 
con"tan fausto motivo, se 
olvidaron de raspallar los 
pantalones de sus respec
tivos esposos. 

FOLIES BERGERE 
Mu.lc-hall de leí gran» 

Nova Empreaa - Direcció 
artiitlca: Joa*p Arnau 

TROUPE CHATAM 
MARUJITA PALES 

EMILIA DOMINGO 

P O M P E Y A 
POPULAR MUS1C - HALL 
Ata 11 o, 194 - Tel. Z4BS A 

Marquea del Duero, S2 
TODOS LOS DÍAS 

Tarde: A laa trea y media 
Noche: A Iñi 9 y media 

Escocido programa del pinero 
frivolo  

SO ««cultural*, rumbi.l»., SO 

E S P E C T A C L E S 
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Quan en C.I.m es va sentir ja a to, es va apro
par encara més a la seva companya de "grimègia 
i li digué: 

— A m b el teu permís... 
1 deu minuts més tard, com que la noia, que 

pel que es veu, prenia en aquell acte un paper 
purament passiu, li va preguntar si en tenia per 
gaiie estona, ell li respongué molt seriós: 

—Aviat... aviat,.. Però, tu primer, no manca
ria més! 

Bon obsequi 

P L nostre amic Batlló, corredor de conserves, 
va anar diumenge passat a Sant Andreu, on 

nen bastants quartets i es donen molt bona vida. 
La taula del mercat els hi ha deixat bons benefi
cis que els hi permetran, quan les seves filles es 
casin, dotar-les esplèndidament. 

Són tres: la Carme, que té vint-i-dos anys: l'Ag-
neta, que en té divuit, i la Roser, que en té dotze. 

La Carme ja és bonica, però està un xic massa 
revinguda. En canvi, l'Agneta, és una encisadora 
poncella, d'allò més fi i xamós que corre per 
Sant Andreu. 

En Batlló, quan va arribar a casa dels seus 
amics, va ésser rebut amb tots els honors. El van 
convidar a dinar i quedaren que després baixa
rien a Barcp' 'a per anar a teatre. 

—Miri — li va dir el pare — el que és per 
vianda, no es queixarà. Tenim una vedella sen
cera. Triï vostè mateix el tall que més li agradi i 
li farem coure de seguida... 

1 TRUITA J 
D E L i 

L'home cerimoniós 

g I vostès són assidus concurrents dels pocs llocs 
de nit que l'austeritat del règim ens ha deixat 

oberts, coneixeran, segurament, encara que no
més sigui de nom, a en P.p.t. C.I.m. Es el xicot 
™ea c°«ecte , més ben educat i més atent que cor-
" í e r ^ q u e s t s móns de la "grimègia". 

Ln C.I.m, és aquell de qui la Carmela, del 
Lyon , afirmava que, quan la portava a can Ver

dura i havia satisfet amb ella els seus eròtics de-
S l t í°s, li deia invariablement "Moltes mercès, se-
"yoretal" D'anècdotes com aquestes e'n sentireu 
cada dia, o millor dit, cada vespre. Però la que 
ens va explicar la nit de Reis a l'"Edén", és una 
veritable perla i no pot mancar al collar de xafar
deries que reproduïm amb aquella santa persis
tència en aquesta secció. 

Una nit en C.I.m va conquistar una tanguista 
que feia molt soroll al "Royal". Anaren a casa 
seva mateix, perquè la noia no volia donar quar-
tos a guanyar a cap empresa. Es despullaren, es 
ficaren al llit i començà la lletania de petons, abra
çades, sospirs, xiscles, etc., etc. 
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—OhI Moltes mercès... No es preocupin, que 
tot és bo — va fer en Batlló, somrient. 

—No, home, noi Digui I 
I en Batlló, corrido com tots els del seu ram 

es va quedar mirant el carnisser i, llambregant en
sems l'espaterrant Agneta, digué: 

— A mí, el que més m'agradaria és el tall de 
la mitjana... 

L'Hortolà de Sant Boi 

• 

CONSEQÜÈNCIES D'UN DIUMENGE 

D ILLUNS passat, quan va arribar al taller de 
capaes de cartó on treballa, les seves com
panyes així que la veieren, començaren a 

mirar-la mal icio sani en t. 
—De què rieu, bojotes? — va preguntar la 

Carolina. 
—De què vols que riem? — li va respondre la 

més atrevida —. De tul 
—Per què? 
—Que no has vist aquesta taca que tens a la 

faldilla? 
La Carolina va mirar i, sense donar-hi impor

tància, contestà: 
—Ah, sil Es de les pastes d'enganxar paper. 
—Vols dir que si? 
—Es clarl 
—Doncs, noia — digué llavors una de les tre

balladores més burletes — . Dispensa. Nosaltres 
ens havíem cregut que era de cine... 

Kar Pantà 

ELS AVANTATGES DEL CORREU 

E N Ricard, el nostre amic Ricard, és l'home 
més pessimista que hem conegut per lo que 
fa referència a les senyores. EH creu que 

no n hi ha ni una de conforme i que la que no 
enreda al marit, a l'amant o al promès, és per 
por, per manca d ocasió o per allò del què diran, 
però, mai per amor o per virtut. 

—Perquè us convenceu que el que jo dic és 

l'exacta veritat — ens deia l'altre dia — us vaig 
a contar un cas que li va ocórrer, no fa gaire 
temps, a un amic meu que resideix a Nova York. 
Figureu-vos que es va casar amb una noia jove 
i maca, que, com és natural, al cap de poc temps 
l'enredava com un xinès. Ell que la deixa, es di-

lletja que un 
onava als di
fundo de circ 

braços. "Aquesta 
altre cop i 

deien al circ. 

vorcia i es casa amb una vella, i 
pecat. I el mateix. L'home ja e 
monis. Un dia, se'n va a veure u 
i veu una dona sense cames ni 
et convé!", va pensar. Es div 
es casa amb la "dona-tronc", Í 
I al cap de dos mesos s'assabenta de què la seva 
tercera muller se n'anava Cada tarda a una casa 
de cites de preu on li fregia amb aquella cons
tància I 

—Però — vàrem interrompre nosaltres — com 
s'ho feia per fugir de casa aquella doi 
mes ni braços? 

—~Molt senzillament—respongué el nostre amic 
— El correu, als Estats Units, està molt perfec
cionat i la dona, per arribar a "puesto",, es feia 
enviar per paquet postal! 

Van Tresca 

—Consti que m'has enganyat. Tu r 
mès que et casaries amb mi. 

—Bé, si, ja ens anirem casant de n 
dona. 

havies pro-

;a en mica, 



LA TUIBS — 

—Cregui, Lluïsa, que 3ento un gran plaer cada 
vegada que ballo amb vostè. 

—Bé prou que ho noto, Rafel, bé prou que ho 
noto! 

LA CARMETA I LES BOTINES 

fa A Carmeta és una noia 
J^jy fresca com... ni sé què diga! 

Veureu: tan H fa ensenyar-vos 
les orelles com la cama. 

No anem més lluny: l'altre dia, 
al entrar dins de l'escala, 
li vaig diT — ; Què vol la reina? 
I em contestà —; Una botina! 

Jo, amatent per contentar-la. 
li vaig dar sens dilacions, 
i ella exclamà contemplant-la: 

Ai, ai! I on són els cordons? 
—Les botines — ¡i vaig dir— 

no es corden; s'aguanten soles. 
—No ho crec pas! Sense cordons 
no n'he vist mai, de botines! 

—T'equivoques: són sabates. 
el què tu vols dir, bufona. 
—Ai , noi, no ho sé com se'n dia, 
prò es fican aquí: a la cama! 

—Veus? Així ja ens entendrem! 
Tu què vols? 

—Una sabata! 
—Doncs, no en parlem més: aquesta, 
és per la teva cameta. 

El Poeta Camperol 

UN FRESC 

HO era, i en grau màxim, en Japet, el mosso 
del Mas Gran, del poble de Navàs. Com 

que treballava al Mas des de peti* i tothom 
el coneixia de temps, feia el que li donava la ga
na i per la mateixa franquesa que tenien amb ell, 
els amos no goyaven mai a renyar-lo. 

Era a l'hivern, i l'Antoni, propietari de la fin
ca, estava d'allò més disgustat, perquè feia tres 
mesos que havia venut una partida de vi a uns 
marxants de Barcelona i no li enviaven els diners, 
malgrat haver-los-hi promès un sens fi de vegades. 

—Mira, Japet — li va dir un dia l'Antoni — 
com que aquella gent de Barcelona no m envien 
els calers i jo no estic per romanços. Demà agafa
rem la tartana, m'acompanyaràs a l'estació, pu
jaré al tren i cap a ciutat s'ha dit. No estic per
què em prenguin el pel ni se'm rifin. Tu te'n tor
naràs cap aquí, i, mentre jo sigui fora, que no crec 
que sigui qüestió de més de dos dies, procura que 
tot vagi bé, i no siguis tan abandonat com quan 
jo hi sóc... Què rediable! Un cop que jo falto al 
mas, ja et pols sentir un xiquet més treballador... 

En Japet va dir que sí al seu amo, que estés 
tranquil que ell ja es cuidaria de tot i que no tin
gués cap pressa per tornar de ciutat... 

L'endemà, tal com havien quedat, agafaren la 
tartana i se n'anaren cap a l'estació, L'Antoni 
prengué bitllet per Barcelona, muníà en el com
boi i en Japet se'n va anar altre cop al mas. 

La muller de l'Antoni es deia Roser, i era una 
dona morena, ben plantada, d'ulls negres i gros
sos que lluïen sempre amb una inextingible flama 
de mal satisfeta luxúria... Quan el Japet va arri
bar al mas, la mestressa ja l'esperava a la porta. 

—I doncs, Japet — li va dir — ja heu acom
panyat l'Antoni a l'Estació 

—Si, mestressa. 
—1 voleu dir que és de debò que va per co

brar aquests diners del vi? No haurà estat això 
un pretext per anar-se'n amb alguna bagassa dels 
barris baixos? Ai, JapetI Creieu que el meu marit 
em té cada dia de més malhumorl 

El Japet era un fresc, com ja hem dit, però de 
tonto, no en tenia res. Va veure que aquell era 
un moment propici per empendre la conquista de 
la mestressa i, amb un somriure hipòcrita, res
pongué : 

—Això si que no li sabria dir, mestressa. Ja sap 
que l'amo, amb mi, és molt poc expansiu... 

—-Sembla mentida, Déu meu I Tenen tan poc 
cervell els homes. 
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— J a teniu raó, ja, de queixar-vos, mestressa! 
A m b lo bonica que sou. mala negada! 

—Veri tat que si, Japet? 
— A m b aquesta pita! Aquesta cara! Aquestes 

cuixes!... Perquè tot això deu ésser natural, veritat, 
mestressa? 

— I ara! Toqueu! 
El Japet va tocar aquell bé de Déu de palpissos 

i de mica en mica va anar tombant a la mestressa 
damunt d'uns sacs de segó que hi havia al porxo. 

Fins al moment culminant, la Roser no va do
nar-se compte del caire que prenien les coses. 

—Déu meu! — va exclamar de prompte —. 
Si l'Antoni tornés! 

El Japet, en sentir allò, va somriure i, amb la 
frescura que el caracteritzava, respongué: 

—Si... No faria gaire mal paper, no... però 
consti que em trobaria treballant de valent! 

Els hi faig mercè de! que va ésser la resta de 
la conversa, perquè s'enredaria massa la troca i 
cal ésser prudents. El cert és que, mitja hora més 
tard, el Japet ocupava, al llit conjugal, ei lloc just 
i precís que pertocava a l'amo... 

B. Orrango 

EL RETRAT DEL NOU RIC 

UN senyor, que amb això de la puja de les 
subsistències s'ha fet milionari en poc temps, 
va anar a veure un pintor de fama i li en

carregà el seu retrat. 
Feren preu, amb el consegüent regateig del nou 

ric. que es pensava que allò era comprar un va
gó de ciurons. i, al cap de pocs dies va començar 
el treball. 

Quan ja feia una setmana que el nou ric po
sava davant de l'artista, aquell va dir-li: 

—Que trigarà gaire a pintar-me la corbata? 
—La corbata? — contestà el pintor tot sor

près —. Pev què? 
—-Perquè el dia que me l'hagi de pintar, em 

posaré l'agulla de brillants... 
Van Tresca 

NO VAL A EADAR 

modes "La Qi 
• de confecciona. L'amo, 
molt ordenat, fa portar 

gorosament, perquè diu 
tota bona casa. Qi 

A l'establiment de 
nen muntat tall 
que és un hom 

la comptabilitat molt 
que això és la base di 
magatzem tramet una peça de roba, un cabdell 
de fil, un tros de cinta, el dependent 
mesa en un petit carnet que té cada oficiala. 
Aquesta posa el conforme en un volanteL i ai: 
no hi han equivocacions possibles. 

No hi ha equivocacions, naturalment, si els dl 
pendents, que tot el dia estan a darrera lea noi< 
— i fins al davant —. no es descuiden de fer a 
guna anotació. Això va passar l'altre dia, en fer el 
balanç. Hi havia una peça de tissú que no es 
bava enlloc. 

Per fi, després de molt regirar, l'encarregat et 
va recordar que aquella peça havia estat tramesa 
a la Lluïsa, una fadrina d'allò més trempada, per 
fer un vestit. 

Per tranquil·litzar l'amo, que ja estava nerviós, 
l'encarregat va anar de seguida a dir-li que ja 
s'havia aclarit l'assumpte. 

—Res — va dir — tot ha estat una badada 
d'En Borrell. L'altre dia, al donar-li la peça. es 
va oblidar d'apuntar-la a la matriu de la Lluïsa, i 
ara, mentres nosaltres la buscàvem com uns ba
baus, ella la tenia entre cames. 

Von Bent 

—Ara no em recordo si al sortir de c 
va el "lunar" a Ea dreta o a l'esquerra! 
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EL CAU I LA FURA 

Rondalla popular iranees a 

Cl/ IVIA PTOP de Sevres una formosa campe-
. rola oue duia per nom Agnès i era fresca 
i torbadora com una poma camosina penjant d'un 
arbre al peu d'un camí. 

A Sevres, la diminuta vila entre París i Ver
salles, ja és sabut que les noies sempre s'han 
distingit per la seva picardia. 

L'ambient les perd. I el pas lent de Íes car
rosses, amb les cortines baixes i la remor de 
petons, sembia deixar en ¡es seves pupil-les es
tàtiques, com un lastre de sensualitat que els hi 
fa pessigolles entre cames i els fa recordar que 
sota el faldelli, les dames a voltes hi porten les 
claus del palau del rei. 

Una tarda d'agost, una d'aquelles tardes que 
el sol sembla una brasa de foc, Agnès, la for
mosa i garrida camperola, es topà en un corrïol 
amb ïhereu de Mas Quesnoy. Era aquest un 
galant minyó colrat per les solellades i capat 
com un roure. 

-On vas, hereu? 
—Poc ho sé. Espero que mimvi un xic la xa

fogor per ajençar una miqueta aquestes vore
res. 

—Jo també cercava una ombra perquè he d'a
nar a vila i fa massa calor. 

—Si vols, darrera aquell paller hi estarem a 
pleret... 

Poc li costà a ¡'hereu Quesnoy de convènceA 
a la camperola i ben acostadets i parlant baix que 
no se'ls hauria sentit a dues passes, anaren vers 
el paller. 

—Ajaçat ací, Agnès, que tindràs pas calor. 
Ella s'ajaçà, i l'ehereu s'estirà bocaterrossa da

vant d'ella. 
La xafogor no minvava pas. Els dos bordegas

sos sentien els pòmuls encesos. Els ulls els hi bri
llaven com espurnes. L'Agnès i ¡'hereu Quesnoy, 
respiraven fort; com si s'ofeguessin. 

De sopte, ¡'hereu es quedà mirant fixament a 
I Agnès. 

Escolta — li digué — què hi feies ahir, cap 
al tard, al porxo, amb el mitjancer de can Marui? 

Res: parlàvem — contestà ella, envermellida. 
—Parlàveu? 
—Si... 
—Qualsevol s'hauria cregut un altra cosa. 
—Doncs, parlàvem i res més. 
—/... per parlar, calia que et fiqués les mans 

per sota la faldilla? 
Oh, en facis pas malsaveranys d'això. Són 

costums que un té, saps? 

—Ja, ja... si... costums... I com apretava el re-
maleït quan et va clavar contra ¡a roda del carro! 

—Si. . . ell deia que tenia més força que jo... 
—De bò, de bo? 
—Com t'ho dic, hereu. 
—Es que jo també en tinc més que tu, de 

força! 
—Això és bo per dir. 
—/ per fer. 
La mossa mostrava al minyó un garrot de pan-

torrilles que prompte ¡i féu perdre els estreps i, 
sense gaires paraules, s'entengueren. 

Gemecs, sospirs, petons... 

Un dia, la formosa camperola, es presentà al 
rector. 

—Senyor — li digué tota plorosa — vinc a vós 
perquè em feu justícia. He estat forçada sota un 
paller, per ¡'hereu de Mas Quesnoy. 

El rector feu comparèixer el sàtir per a jut
jar-lo. 

—Es cert, hereu, que has forçat a aquesta 
mossa? 

El xicot es tornà vermell com una magrana. 
—Respon; és cert? 
-Senyor rector — féu el minyó — ¡'he gosa-

da, però ella, la truja, en té bona part de culpa! 
—Ho cregueu pas, senyor rector! Em va for

çar i cal que em maridi. Es un boc, cregueu, és 
un boc! 

—Es pas cert ço que diu aquesta bar jaula! — 
exclamà l'hereu —- Es ella, ella, qui va ficar la 
fura al cau, acompanyant-li encara amb la mà, i 
eixerrancant ben bé les cuixes, perquè hi entrés 
ben rabenta! 

—Mireu que és bèstia aqueix xicot! Com que 
l'animalot furgava, furgava al Uombrigo, bé calia 
ensenyar-li el cau per on havien sempre entrat 
les altres fures!... Veritat, senyor rector? 

LAURA BRUNET 

G R A N D I Ó S È X I T 

AVENTURAS GALANTES DE 
LA POMPADOUR 

P R I M E E V O L U M C O M P L E T 

Ilustracions de MESTRE 

Kiosks i llibreries — A Pessetes 
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—Jo no sé què ho fà, però tots eis senyorets 
s'equivoquen de quarto la primera nit de servir-los. 

MATARON1NA 

A la riallera ciutat de Mataró hí ha un bor-
degàs, que ja té més de catorze anys, al 
que no hi ha manera de fer-lo anar a es

tudi, ni posar-lo a treballar. Es passa tot el dia 
pel camp, d'un hort a l'altre, i com que una dona 
li fa menjar pa amb tomàquet, l'altra li dóna un 
trago de vi, l'altra una poma, el xicot es dóna la 
gran vida, sense altra molèstia que ajudar-les una 
mica a regar els camps o a fer altres feines. 

Les pageses estan molt contentes d'ell, i totes 
se'l disputen com una joia. I és que les males tru
ges s'aprofiten de la seva joventut i inexperièn
cia i me li fan fer mil marraneries. Se n'ha empas-
sades de figues de les pageses el bordegàs, com 
a premi als seus serveis agrícols!... 

La setmana passada vaig haver d'anar a casa 
seva, i, en preguntar per ell, sa mare em va dir 
que era fora. 

— I , on ha anat? — vaig dir-li. 
—Si, miri; on vol que vagil On va sempre! Tot 

el dia se'l passa regant les patates de les veïnes! 
Von Bent 

UN TROS DE PA 

E N Quim és l'home més tranquil que es pas
seja per Barcelona.. 

Té una querida que li costa bastants di
ners i a la que deixa anar a tot arreu on li plau, 
tan si surt sola com acompanyada. "Si em vol en
redar — deu pensar l'home T— ho farà de la ma
teixa manera." El cas és que sempre se la veu 
pela cinemes, tes, teatres, concerts... 

Ell, durant el dia, té molta feina amb el seu 
negoci de màquines d'omplir els forats de format
ge de gruiera, i, per consegüent, no va a veu
re-la fins després de sopar. 

L'altre dia la Cristina, una amiga de la queri
da d'en Quim, va dir a aquesta: 

—Es molt bon xicot el teu amic! Et deixa fer 
el que vols! 

—Si, noia, i n'estic molt contenta. 
—La veritat és que en Quim és un tros de pa. 
—Bé... Un tros de pa — objectà la xicota — . 

Un tros de pa... amb botifarra! 
Tit Helia 

ERA MASSA GRAN 

A L poble de Tallgròs hi havia una masovera 
que tenia una filla anomenada Roseta a 
qui coneixien tots els xicots d'aquella en

contrada. Tenia vint-i-dos anys i era molt esbo
jarrada. A vegades, se n'anava del mas dient que 
havia d'anar a cercar herba per als conills, o car
bó, o qualsevol altra cosa, i trigava dos o tres ho
res, amb gran disgust de sa mare i enorme sa
tisfacció de la jovenalla mascle del poble. Per
què la Roser no tenia un no per ningú. La gene-
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-De manera que està malalta i no sap el què li ía mal? 
-Oh, jo em pensava que vostès, els metges es cuidaven de buscar-ho. 

rositat aeva era tan gran, que es donava per res. 
Ah! Si els pallers del poble haguessin pogut en
raonar! 

Un matí la va fer massa grossa. Va sortir a 
les set i no se la va tornar a veure fins a 1̂ 3 dot
ze. Allò ja era un xic massa! Quan va tornar, la 
masovera va renyar-la. 

—Això no pot ésser 1 — li va dir — . Cinc ho
res fora de casa, ja no es pot tolerar! Això no ho 
fa cap noia honrada! 

—Però, mama, si és que m'he entretingut par
lant amb l'hereu PonsI 

—Parlant) Parlant? — respongué la mare — . 
Si les palles parlessin ja et desmentirien, jal 

En sentir això, la Roser va fer un moviment, 
mig d'indignació, mig de fàstig. 

—Les palles? — respongué — . No sé pas que 
s'ha pensat, vostè! Que no ho veu que ja sóc mas
sa gran per conformar-me amb aquestes coses? 

Quim Hett 
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—Cregui, Enrique!, que sentint-Io, el cor se 
m'aixampla. 

—Com a mi! Com a mi! 
—I ara! 

LA PREDESTINADA 

ESTÀVEM, aquella nit, al menjador de cà la 
senyora Quima. una dama que explotava 
un negoci de molt moviment, en el que h¡ 

tenien part, força important, ais nebodes seves, 
maques, joves i bastant complaentes. 

Encara que fèiem poc "gasto", com que cada 
nit hi anàvem i fèiem d'allò més tabola, tothom 
ens apreciava. Les nenes, creient que tal volta les 
faríem algun dia heroïnes d'una tragicomèdia rea
lista, ens contaven llurs intimitats, algunes vega
des interessants en extrem. 

Un vespre ae'ns va acudir preguníar-los-hi com 
havia estat que fessin aquella vida. Cada una va 
contar la seva auca. L'una havia estat raspa, el 
seu xicot l'havia esbotzada i ella, en veure's aban
donada i sense ganes de treballar, havia anat a 
raure en el vici; l'al tro tenia una història més sen
timental. Era òrfena i un parent seu llunyà, vell i 
lúbric, l'havia seduïda,.. Per fi, va tocar el torn 

a la Carme, una andalusa que parlava amb un 
"deje" tot particular... 

— " Y o — va dir — soy lo que soy por fatalí-
daz... Estaba predeztinada..." 

—Per què? — vàrem preguntar a cor. 
—"Porque cuando mamà eztava en cinta de 

mí, tuvo un dezeo de tener un "renard" o zea una 
piel de zorra..." 

El Florero Audaç 

GREU PERJUDICI 

L 'altra tarda, anant pel carrer de Barbará, una 
noia que no tenia més de quinze anys, va 
tenir ¡a desgràcia — com diuen el "partes" 

de la comandància — de relliscar amb una pell 
de plàtan i caure de panxa enlaire, mostrant un 
panorama d'allò més bufó. Això dels plàtans, ja 
està demostrat que és una cosa molt perillosa i 
que té greus conseqüències. * 

"Varios transeúntes y vecinos" — això també 
és dels "partes" de successos — van recollir de 
ierra la nena, que s'havia fet una pelada en cert 
lloc molt carnós, molt rodó i molt propici a les 
pessigolles en tramvia o en dia de processó de 
Corpus, i la van dur, plorant com una Magda
lena, cap a la Casa de Socors. 

El metge Va examinar-li j aviat es donà comp
te de què no s'havia fet quasi mal. 

—No ploris maca — li deia — que no t'has 
fet quasi res... 

—Oh, prou I — repetia la gentil criatura —. I 
precisament en dissabte! 

Ningú dels presents no va compendre perquè 
la nota es lamentava d'haver-se fet mal en dis
sabte. El facultatiu es va posar a riure. 

—Què més té en dissabte que en dilluns? — 
va preguntar. 

— J a ho crec que té més! — insistí plori
quejant la nena —. Hagués d'anar demà amb el 
promès a Les Planes, com jo. ja m'ho sabria dirl 
Vegi com ho faré, amb el mal que m'he fet per 
ajassar-me damunt de l'herba! 

Bur Letta 

Ka Pritxet 

GROS AVANTATGE 

UNA meuca de preu demana a la portera quan 
val el pis que hi ha per llogar. 
—Quaranta cinc duros, senyora. 

—Caram! Si que és cari Quantes habitacions té? 
— A m b la sala. tres... 
La portera calla un moment i, després, afe

geix: 
—Sembla car, però, tingui en compte que hi 

ha termo-sifon i que a la cambra de bany hi ha 
"guitarra ... Això vol dir que vostè podrà treba
llar tota la nit sense molèsties... 
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Però 1. 

CONTES senyor Bascompte li 
les velles sigolles, ella H va 

10 hi tenia cap 

ases van anar, segons ell mateix va 
una manera molt diferent. Quan el 

i començar a buscar les pes-
lir amb tota tranquil·litat 
lonvenient, però que li havia 

un 

EL MOTIU D'UNA RUPTURA 

T
OTS ho donàvem per fet: el senyor Bas

compte, el nostre simpàtic i jove caixer aca
baria malament amb la Lluïsa, la xiroia me

canógrafa, o millor dit, acabaria d'allò més bé, 
portant-la a qualsevol fonda de mala anomenada. 
Ell la conxivava feia la mar de temps i tots espe
ràvem que la caiguda tindria lloc un dissabte a la 
tarda, ja que el senyor Bascompte ,casat i amb tres 
criatures, reservava tot el diumenge per la fa-

Erem a fi d'any i amb el balanç teníem la mar 
de feina. Va arribar el dissabte i tots tremolàvem, 
tement que ens tocaria pencar tot el dia. Però el 
senyor Bascompte, que era molt trempat, quan va 
tocar la una ens va dir que no calia que hi anés
sim, que ell ja acabaria la feina que quedava i que 
no volia que ens sacrifiquéssim. 

—Vostè, senyoreta Lluïsa — v^ dir a la me
canógrafa — se'n deu anar al cinema aquesta tar
da, veritat? 

—Oh, no... 
—Que li faria res venir una estoneta, després 

de dinar, per fer uns estats a màquina? 
—No, senyor... Amb molt de gust! 
Tots vàrem picar-nos l'ullet l'un a l'altre, corr 

dient: "Això ja està cuit!", i ens en vàrem anar 
qui més qui menys, pensant, amb certa enveja, li 

I tarda deliciosa que passaria l'astut senyor Bas 
[ compte. 

de donar cinc centes pessetes per comprar 
anell. I com que el senyor Bascompte no era ric, 
ni ximple, va contestar a la Lluïsa que es posés 
tranquil-la i que es fes retratar, perquè no esta
va per pagar tan bé. 

El dilluns, tothom es va acostar al caixer a de
manar-li noves de l'aventura. 

—Com va anar, la Lluïsa? — li van preguntar. 
—Oht Res! La vaig deixar córrer! 
—Per impossible? 
—No, nois — digué llavoi 

—Per massa fàcill 
rient el nostre caixer. 

Bur Letta 

EL CASAMENT 

J
A n'era, ja, de bonica, la Margarida! Sinó pe 

què havia donat més que enraonar que 
descans dominical de la Premsa, hauria estat 1 

una noia perfecta. Però, què li voleu fer quan una 
noia se sap de memòria totes les cambres de l'im
mortal i pintoresc "Xalet"? Res, deixar-la que va
gi fent i aprofitar-se si l'ocasió es presenta. 

ballar a la celebèrrima "Esquerra de 
. l'admiració dels corridos, l'e 

balladores i l'escàndol de les mamàs , 
•'Eixampla" 
ve Ja de leí 

n queden moltes per aque-morigerades, que encara 
lla ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ a ^ B ^ B ^ » 

Entre els assistents al ball, aviat n'hi va haver 
un que va començar-s'hi a engrescar, però d'una ma
nera mesurada, perquè era un xicot molt viu i que 
s'hauria guardat molt bé de fer una ximpleria. 

Cada diumenge, ell no la deixava un moment, 
l'obsequiava, la feia ballar, li comprava dolços... 
però la declaració d'amor, tan esperada per part d'e-

yent, tot gira- ! 



voltant un "shimmy", la xicota es va decidir a 
dir-li: 

—Pero, escolti: vostè sempre diu que jo li agra
do tant, que sóc tan maca, que sóc tan elegant, que 
jo el faria feliç... Per què no es casa amb mi? Cre
gui que, per la meva part, no hi trobaria cap 
obstacle... 

I ell, que com ja hem dit, era la mar d'espa
vilat, va respondre, ràpid com un tret: 

—Això és el mal, senyoreta, això és el mal... 

Tit Helia 

UN HOME PRÀCTIC 

L 'Albert havia viscut tota la vida a mata-
degolla amb la seva sogra i amb la seva cu
nyada. Que per naps, que per cols, que per 

xirivies.., Calculin, doncs, quina va ésser la sor
presa de tots nosaltres quan, en quedar-se vidu, 
vàrem assabentar-nos que es casava amb la ger
mana de la difunta! 

—Però, Albert! — li vàrem dir —. Com és pos
sible que hagis fet aquesta ximpleria? Una dona 
amb qui sempre et barallaves, i que segons ens 
deies, tenia tots els defectes...? 

—Es veritat, és veritat... Perd, almenys, amb ella. 
tindré un avantatge: m'estalviaré haver de conèi
xer una sogra nova! 

Sis Teíht 

* * * 
ELS GOSSETS DE LA SENYORA PONA 

T OTHOM, entre la gent del barri, cor. 
els tres gossets de la senyora Pona. Eren 
blancs, menuts i enjogassats com una mo-

disteta que va a ballar al "Turó" i viuen més re
galats que una querida de preu. La senyora Pona, 
que era soltera, lletja i antipàtica a més no poder, 
no tenia altre afecte que aquelles bestioles. 

Una tarda hi vaig haver d'anar, per pagar-li els 
rebuts d'una casa de la qual n'era propietària i jo 
n'hi cobraba els lloguers. 

—Que ben ensenyats els té, aquests gossets!— 
li vaig dir en veure les moltes festes que li feien. 

—Ja ho pot ben dir, jal — em respongué —. Mi
r i : em pugen a damunt, em fan quatre festes i, des
prés, em baixen de seguida.., 

B. Orrango 

* + + 

PER NO SABER ANGLES 

E L porter de casa els marquesos de Rocabru-
na era molt bon home, molt franc i molt 
treballador, però, tenia un defecte. No hi 

havia manera de fer-li pronunciar els noms estran
gers tal com manen les regles pertinents. Pronun

ciava "hall", "chaufeur", "soirée" i altres coses 
per l'estil, i això, la senyora marquesa, que era una 
dama molt tocada i posada, no ho podia suportar. 

Una tarda, Ta senyora va cridar-lo i l'home tri
gà més de deu minuts a comparèixer davant d'ella. 

—On éreu? — va preguntar la noble senyora—. 
Us he trucat fa un quart. 

—Que em dispensi la senyora — contestà el bon 
servidor — però m'havia entretingut amb la minyo
na fregant l'"hall". 

El pobre porter no ha comprès encara per què 
la marquesa de Eo cabruna, indignada per aquella 
manca de respecte, el va treure al carrer de pun
ta en blanc... 

Ros Quitlla 
* • + 

LA NOIA INDECISA 

S ENTIT a la plaça del Ninot, entre dues 
noies que estan comprant la teca: 

—Què tal, el Manelet? 
—Bé, trempat... 
—I què, ja aneu per un altre, segons veig, oi? 
—Si... noia... Pel juny tindrem bateig, sí Déu vol 

i no hi ha destorb... 
—Van cinc, amb aquest, oi? 
—Justos. Aviat haurem de pensar amb la mit

ja dotzena... 
—I, per què no us caseu d'una vegada? Estaria 

més bé,.. 
—Si... No t'ho negaré, però, què vols que et di

gui: el Manelet és un bon noi, molt treballador, 
molt carinyós, però no m'acaba d'entrar... 

Kar Trons 
* + 4 

UN QUE NO S'EQUIVOCAVA 

L 'Àngel, del gremi dels vetes i fils, tenia una 
querideta de quaranta naps al mes. Era una 
modisteta del carer de Casanova que a es

tones treballava en roba blanca, bastant bufona i 
jo véneta. 

Encara que li resultés barata, i que no fos gens 
despreciable, un dia, no sabem per què, la parella 
va renyir. 

El diumenge següent, un amic de l'Angel va ti 
bar-lo passejant-se per la plaça de Catalunya i 
va sorpendre de veure'l sol. 

—I la teva amigueta? — li va preguntar. 
—Ja no hi tinc res que veure! — respongué tot 

empipat l'Angel. 
—Ah! — exclamà l'amic —. No hi deus tenir rei 

que veure perquè ja l'hi hauràs vist tot, oi? 

B. Orrango 

Contí premiat del oumers pntsal: 
ANAR PER LLANA... 
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l'any nou, etc. L'Enriquet, per a donar una mos
tra ben palpable del ben educat que està, va co
mençar a posar-se els dits al nas. 

—Maco — li va dir una senyora que estava de 
visita —, no et fiquis el dit al nas, que és una 
porqueria. 

I el bordegàs, amb tota la barra, va respondre: 
—I vostè, què no se li ficava quan era jove? 

Sis Tellet 

• 
—Estic desesperada! En Lluís m'enganya amb 

dos i jo no més l'enganyo amb un! 

LA VIUDA ALEGRE 

N O era la d'en Franz Lehar, però s'hi assem
blava. Tenia una filla de vint-i-dos anys i 

anava tan extremada, que a voltes sembla
ven germanes. No diré que mare i filla es pren
guessin els xicots, però si que be de reconèixer 
que, a voltes, se'ls canviaven. 

Un cop, que la filla va trobar un noi que era 
bon xic seriós, aquest es va queixar de la lleu
geresa de temperament de la seva futura sogra. 

—Francament — va dir — ta mare, fa unes 
coses que pel dir de la gent, no estan gens bé... 

I la noia, que volia que la família quedés bé, 
va apressurar-se a respondre: 

—Això no admeto que bo diguis, Albert. La 
mamà és tan pura com jo. 

Van Tresca 

UN DESVERGONYIT 

EL noi de la meva portera és la criatura més 
desvergonyida i més mal criada que he co
negut en aquest món de mones. Contesta 

de qualsevol manera, no respecta a ningú, es sem
pre l'últim al col-legi... En fi, una desgràcia. 

L'altre diumenge, sa mare, que té uns parents 
a la Bordeta, va deixar el quiosc confiat a una 
neboda seva i se'n va anar a veure com els hi ha
vien provat les festes. L'Enriquet — que així es 
diu aquesta mena de "niño prodigio" — 1 acom-

—Noia, si vols que et sigui franc, les dones ja 
no em diuen res. 

—Comprat un fiasco d 'EROTYL, i ja veuràs 
com la cosa variarà. 

• B* V á f V | " W I • per a combatre efi-
• J L J . V C J *-» C 8 C m c n t la]MPOTEN-
ï CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques i rebels 
¡ que sigan a tot altre tractament. 
• \enda a Cengròs i detall: Alt de Sant Pere, 
l 50, farmàcia del Dador H-. DUTREM, Barcelona 

file:///enda
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A can "Olympia" han debutat els 
** "Chocolat Kiddies". Són uns ne
gres que no deixen i que treballen 
d'una manera que fa honor a la fama 
que té la gent del color de les es
queles mortuòries. 

Amb el qual els de r"01ympia" 
tenen uns plens a vessar, 
malgrat la "cuesta de enero" 
i el fred terrible que fa. 

SEMBLA que el conflicte teatral, 
tants cops repetit, està conjurat 

almenys per aquesta vegada. 
I no tenim tancament 

com es tenia anunciat 
amb lo qual aniran fent 
els artistes teatrals. 

E L "Folies Bergère" ha canviat 
d'empresa. Representa als nous 

amos el simpàtic Pep Arnau, que 
sap un niu d'aquestes coses, i que 
sabrà, segurament, conjuminar pro
grames en armonía amb els desitjós 
de la corridologia barcelonina. 

Hi anirem alguna tarda 
a probar els diners-concert 
que segons en asseguren 
els hi donen molts "diners". 

A can "Eldorado" tornem a tenir 
3 l'Adelita Lulu. No és molt jo

ve, que diguem, però es defensa i 
encara fa riure i lo altre, quan es 
presenta l'ocasió. 

Felicitats i que duri, 
Adelita, et desitjem, 
per a que es confirmi el ditxo! 
"Qui dies passa, anys empeny," 

C L senyor Corzana, que és un "ha-
" cha", com diuen els madrilenys, 
en aquestes coses de la mandanga 
noctambulesca, ha començat a arre
glar l'"Edén", de cara als balls de 
disfresses. 

La festa "matinal" que va haver-
hi dissabte, de la una per amunt, va 

ésser una cosa tan fastuosa, que qua
si els hi direm que hi vàrem trobar a 
faltar a I'Apolonio d'AroIas, a l'Al
bert de Despujol i a nen Yago-Cé-
sar, per a que fessin una crònica de 
societat. Hi havia lo milloret de ca
da casa. 

Es va ballar i es va beure 
i e! jtampanya es va vessar 
i fins es vessà una cosa 
que no volem r 

I 'Amichatis ha assolit un nou 
*•* triomf amb la seva darrera pro
ducció: "La dona de la vida". La 
clientela de l'"Espanyol", que és 
una clientela d'allò més trempada, 
està molt satisfeta del nou plat que 
els hi han servit i acudeix cada nit 
amb una santa continuitat digna del 
senyor Cambó i Batlle. 

I és que ens ha fet l'Amichatis 
una "Dona de la vida" 
que és tan viva i tan real 
que té d'allò més "salida". 

O O O 
OA-TA-CLAN", 'a darrera obra es-
• " trenada al "Barcelona", estaria 
molt bé si l'argument fos un xic més 
nou. Apart d'això, i de que la pro
tagonista es passa tota l'obra plo
rant com una Magdalena, cosa qué, 
com compendran els nostres llegi
dors, no és gens divertit, conté xis-
tos que fan riure molt, perquè són 
quasi tan poca-soltes com els nos
tres. 

I sinó, vegi's la mostra: 
Hi surt una domadora que ha do

mat un gall d'indi. Els espectadors 
del circ on treballa, l'abandonen. I 
la pobra xicota s'exclama i diu: 

"—Antes de domar este pavo, do
mé una ternera. Y, miren qué cosa 
más extraña: me parece que les gus
taba más la ternera que el pavo." 

I encara hi hauran badocs 
que diran són molt dolents 
els xistos d'estar per casa 
que a LA ¡TUIES publiquem... 

L'Afaita Pobres 

ULLSDE POLL 
Jamai en patireu, si proveu 

el famós 

Cfllíjcfda Cercavins 
De venda: Farmacia Cercanías, Haló, 5 

PATI BLAU 
Tot home de bon paladar, 

.ha de concórrer al. 
P A T I B L A U 

on hi trobarà ela millors 

Calé-fiambres Mrlscs-Xarqulerla 

SASTRERIA 
L'ESTISORA 

Gran xic i elegància 
Casa de confiança 
— Preus mòdics — 

S A L M E R Ó N , 6 9 

EL SÓTANO 
Ronda de Sant Pau, 4 

Bar - Xarcuteria - Mariscs 
El millor servei en restaurant 

de nit 

Els millors mobles ¡ a més bon 
preu, es venen a llargs plassos 

RONDA SANTPAÜ.59 

DEMANEU EN TOTS ELS KIOSKS I LLIBRERIES 

Aventuras Galantes de Pígault-Lebrun 
OBRA COMPLETA MAGNÍFICAMENT PRESENTADA P r o u : 4 p e s s e t e s • 



MACO?? LiEÜBLE Mont d'Or MeublÉB 
(VERDURA) 

Carrer de Barbara, 27 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 

Teèfon 321Í1 - A- Tulèfon 4688 — A. 
Gran comfort — Saletes de bany — Telèfon privat 

Calefacció central — Gran comoditat 

•LA MASCOTA' 
fydded'Kdddsohüfovmdà 

,{fe comes higièniques dtk$ mh 

llors margues *3en& ñ$d!s 

PR0VEU1ESR USCONVENCCREU 

'HATA-(ABRES50CT-?Q»P5A 

I S A N RAH6N,1-BARCEUWA 

COMPREU CADA DIMECRES 

LA NOVELA FRIVOLA 
Magnífiques ilustracions fotogràfiques 

PANYERIES SALMERÓN 
Estalviareu un 70 per 100 

C A R R E R S A L M E R Ó N , 1 3 

SARNA (RONYA) 
es cura en deu minuts amb 

tULFUftETu CABALLERO 
Comte de l'Asalt, 86 i 

centres d'específics 
B A R C E L O N A 

CABRES • « * » » i 

voleu que fu
gin esverades com si veies
sin el llop, compreu la 

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

Carrer de t'Unia, i r S. htr. v, 

PURGACIONES 
< nuí 

la. víai génlto urinarias, así del 
homhre como de la mujer, « curan 
pronto y bien con la. conocida. 

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

Ctsi itiiil, HailLi Hi flora!, U-Sircalta 

L A U R A B R U N E T 

EL TALISMÁN 
DEL AMOR 

L'èxit més gran de la litera-

m M.,. 

Cada quadern és un tema 
complet, independent dels al
tres. 

30 cèntims 
. Els I i " 

uhl«-ii 

Dijous es posarà a la -venda el seiè 
número de 

En el c l a v o y en la herradura 

Cada quadern magníficament il·lustrat: 30 cèntims 

Imp., Redac. i Adm. Rambla de les Flors, 30 



—Senyoret: aquesta tarda vui sortir. 
—Qui et pot dir que no, si ho saps demanar tan ben demanat? 
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