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LA TUIES 

-No, senyor, no sóc ni cuada, ni vídua: sóc: .ollera. Ai::í cada dia puc variar 
vídua o cuada. 
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IS4LE HOYI 

Rulasla se lut a fronda I ~u:n R~:~.;: ::. \~~~."un 
I tl'.no no s .. (uando vendra 'odo lo quI", .",.I.~. .. 1 H.ced raeua lumln.nat, 

(Roger d~ Flor, 22, 1-2 traedme "ler¡entI 1!iIle" 

Postal (l'u. escribe Dou- Y procur.~ que mi nombre 
mergue a Ru/ .. t¡j, con- :~~:do:u;e~~i~~~~6 brille. 
Uistado de (l'ue ~1 par/a- , Y dom'. ministeria1n 
mantarismo le tenga Iri- j Y a Iu chicu del 

to y tostado. I tan bellal Y et~~:~~~~: 
Mandad Y dilponer 

(Rorer de Flor 22 J-2) I (Hay ana vilta de IOl ba- (I¡empre 
, Ú t 60. d.e !rouville, BelleVi-1 de este vueltro lervidor 

de LA TUIES direc::ui: r lIe y Rludevitllel.) que atiende p~.r ... 
aqui tOtl estem IichlU RéplJca (l'ue el Iran Ru- ¡ Eleuteno 
si n que VOl no ho arre-- [/ut. l "Rar.at." ro .. 

l,leu. ha man,d~o por correo. [ Plantalamor • 
El pobre fr.nc puja I ~I_ prome,tléndole la. ayud. Con motivo de tan le-

[:o pa sa}¡r de este }aleo. Salada triunro de Rufasta, 

~~md~demr!:~~ df~i:eu i de~i ~~r¿~Oi:~~I:~~~te f~r~em~.nhac:rCrc:.d~~~.'e::~ 
que tlneul de dar recreu. I a vay. hr.ndo; el .mo del 
Vo.. que toU un borne Si yo fuer. un zucandil "B.r Tol .... un sidral; ¡a 

m.m', un retr.to de la 
Mercedel, con dedicatoria 
y todo j Junoy, un discur_ 
.0; y Solsona, una chic. 
del "C6mico", vivita Y 
mene&ndole como el .rte 
que bellu,., 

En el momento de I. 
march. de Rufast., que 
lali6 por el tranvIa de ca
ballos del Pueblo Nuevo, 
asiati6 una diltinl'uid. y 
numerou concurrenci. 
que no detallamOI porque 
nece.itarIamol de aquello 
mia espacio y el espacio 
da el vérti¡o. 

(Uelt un ceba y un carc.m.l, 
I que •• 1 t.nto, mai badeu, baria much. forrolla 

.. • __ • •••••• ,._ ... ___ .... __ 0· .... _ .. _ 

tal v,e¡ada enl po~rieu enseftando 1. poltal 
un XIC a t6. SI erOleu con que VOl me babéil 

que ¡'idu h encert.da, 
cher conlrire. j. ho .. -

[beu, 
é. qüeati6 de pendre el 

[honr.cfo, 
dicifndome hasta ,eni.l. 
Me he quedado emulaio_ 

rnado 

ESPECTACLES 

TEATRE COMIC FO liES BERGEflE 
La fama .. 'n'llta 

Itren 
i c.p aqul dalt pujeu, 
i aiJ:b no h rer I. fi¡ur. 
popular a tot arreu 
d'un embutit ple de carn 
prohibida pel jueu. 
De pal que amb calma i 

(paciència 
aquelt malalt val mireu, 
per molt. franca I ;oque. 

(pele. 
molta barril. fareu. 
A Montm.rtre. a la Vi· 

¡lleUe, 
Robinaoo. a tot arreu. 
Se Val elpera amb inaia 

lboja 
a veure li en •• judeu, 
per lo que VOl dirl merc; 
i tot el que VOl volaueu, 
aquelt admirador humil 
de lel obres quo VOl féu 
i que VOl eltreny I. ml 
no dubtant de que vin-

(dreu. 

y el cor me hada tr.p 

y en celebraci6n d!ltr:~ Y E S - Y E S 
CIO, La rnl.ta de lel 

Q:;~j:lq~~br::y:ea r~~~b ma,nifldnclel 

:uveer.J~:n~~t1d!~:rb~~~ O U I ~ O U J 
ltiempo El mlDol espect.cle ". 

tiene ya medio molido. 
Iré li ea vuestro dueo 
aunque eatoy muy 

. lenfeinado, 
peto ya sabéil que Franci. 
Si me dej'is ¡obernar, 
• ml liempre me h. tirada, 
tomaré sanal medidu, 
pue. llevo do. medi .. 

{can .. 
cuidadosamente hervidal. 
V. veil que toy previaor 
y que me san,ro en ... llId 
pa"r& poder contener 

._ ••••• n ..... 

CONCERT 
APOLO 

APOLO - PALACE 
Cran èxit de 

Cannen F onlana 
Mar¡verida Vila 

i del modern 

l'ABARIN 
de 1. infiaci6n el alud. 
Me acompalhl en el vi.jo 
1. Icftora Liber.t., 

Galton Doumergue que e. una chica diterota 
Adreça: Cabaret Bleu. que no OI dari p., la lata. 

en el. jardhll l ,Iorlet •• 

GRAN BALL 
CONTINUAT Parra Eaconded laI criatur .. , 

El muaÏc-hall de Iu 
famiJi .. 

Continuen el. ¡tran 
èxita de 

DE PAGES A 
COMERCIANT 

La mUlor revi.ta. que e. 
repreaenta al Parat-Jet 
Conaumac!ol1l econbm.lcu 
Eamerat .e"ei de 

Reltaurant ..--.......... .. 
POMpl1Y A' 

Et mUlic-baIl mia dinrtit 
do B.rcelona 

Tou ela diea npate" ... 
i~;ts de les .r1./at •• 
P~PITA IB~L7T 

,~OE - lJORITA 
en 

LA RBVUE DEL' 
POMPEYA 
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Un gelat interessant 

l'ALTRE dia vàrem anar a veure en "Jua nit,,". 
En "Juanito", com aap tota la "corridologia" 

barcelonina, és en Maraans, aquell senyor que va 
'Comprar "La Tribuna" per esport i per eeport hi 
va, e.tar a punt de deixar-hi les denta. no pas per 
'Culpa dels que rescrivien, sinó per altres causel 
<¡Ue no s6n del cas. 

AI cafè de Noveill:at., on l'home estava recor
-dant el • .eus bons temps, vàrem llegir la carta de 
gelats. Un d·ell. e. nomena airi: "Luna de miel 
con gota .. ·. 

Si en "Juanito" ens convida. l'anirem a tas1:\r. 
"l'indríem curiositet per sapiguer aquestes gotes de 
què s6nl 

El negoci és el negoci 

a quasi tots el. redacton d'un periòdic molt indus_ 
trial de Barcelona. 

Naturalment que. li el llibre va fer molta gràcia 
als periodistes. als peny;sles de 1"'Atencu" i "al 
pública en general", al. interessats no els n'hi va 
fer gen •. 

Pocs dies després, un escriptor bromista va tro
bar per la Rambla a un plumífer de l'esmentat dia
ri que. ultra ocupar un càrrec molt important din
tre el cos de redacci6 i és.er molt amic de l'admi. 
nistrador, qui ne. teorie. comparteix en absolut, 
per conveniència, naturAlment, i fa la crítica lite_ 
rària. 

-I done. - li va preguntAr - que no pens~u 
parlar d·aque.t llibre que ha publicat FU!Ano) 

-VOl direu I - respon¡ué el periodista _'. 
Despré. de I. pAlIiça que ens c1ava ... 1 

I després. amb un t6 d'amargor: 
--Si, almenys. ha¡ué. enviat un anunci o 

gasetilla de "paao", encara com aquell... 

"El gordo en I. mano" 

L' Aú~J:: v:i:6ne:o~~e 4:e ti:;r:~r~d;,~::e~, ~;:~ 
cosa molt nanduhmdeeca, Figurint_se que en tot el 
món, "hi ha declarat una epidèmia de "varonitis" 
i el. maleles, B/xi que arriben als dotze anys, la 
dinyen. El .exe femení, naturalment, que "0 és 
atacat per l'e'~trany microbi, s'ho té de fer tot -s..,\' 
La presid~n' .l -d Conc~1I de Mini!lltre'!II. en,r.!l U'II' N O fa ganes mesos, N va publicar a Barcelona expedició a la recerca de mascles i, per fi. un dels 

un llibre, signat per un reputat comedlògrat, C0t80~ (''(p(''dicionaria, que són uns cossos que eatan 
~':lcelent novel·hata i millor company. en el que e. molt bé, descohreix en una caverna a 1"'líltimo 
~ahritzava durament li. l'amo, li. l'administrado'!' i v8rón aohrd la tierr." 
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Ea un xicot que va tenir un deaengany amb la 
prome ... i va fugir deaesperat del món civilitzat. 
Amb això ha degut la .eva sa1vaci6. per utar a
lIunyat del. focus del virua terrible. 

La que l'h. fet preaoner, no senle gran ~esi __ 
tència per part d'ell. que é. una mena de "casto 
Jollé", se l'emporta cap a Nova York i allí deci
deix vendre1 en pública .ubha.ta, a veure qui en 
dóna mé., perquè la noia e.tà pel. caler. i no p~" 
J'e.m&. 
"'Una rouier a quien le toca la loteria, y renuncia 
IÜ premio .• ," 

-"¡Qué tonta'" - diu una de lea done. -. 

-~-=----
-- _ ..... __ ~ __ t •. 

El "pope" em mirà mi, compilUÏvament, 
-D'on ets. fill meu) - em preguntà. 
-E..panyol - vaig respondre-li. 
-Ah, elpanyoL,1 Però, aquí. fill meu, a Ru~ 

.ia. no veu. el fred que fa) Si jo diaués als meua 
feligreso. que a l'inFern hi havia foc., amb la m'aè
sia que tenen, que no poden comprar carbó. no 
n'hi hauria cap que DO pequél per anar-k'n a e.
calfar-Ie a l'infern ... 

Tit HeU. 

-"Va liene. raz6n" - re.pon una altra _, MANIES 
"Tener el ¡ordo en la mano y dej.rlo eacapar ..... 

No rieu) Les noies que eren al cine. varen riure 
moltl 

L'hortolà de Su.t Boi. 

L'INFERN DE MOSCOU 

J
o e.m trobava a MOICOU, en 1905. durant la 
prImera revolució rous, en vi.tae d'infor
mació. Una tarda d'hivern, per fer duel 

hores de temps. vaig ficar-me a una església. Un 
"pope" barbut predicava sobre el. torment. de 
l'infern. 

-Horrible. abn. germana meu. - e.s.c1amava 
_ el. càstigs que el. dimoni. imposen aj. míac.rs 
pecadors. L' infern, com ja va. he dit, és una iro
menaa caverna de gel. De gel abn les portes. de 
ael lea pedres. de gel el. camins. i quan. defallit 
pel fred, algun condemnat cau a terra. acudeixen 
el. dimonis i el fan despertar. apedregant-lo amb 
roc. de glaç .. , 

Quan el "pope" va baixar de la trona. vaig a
costar-m'hi i, a cau d'orella: 

_Pare-Ii va di~p que amb el sermó d'a
vui m'ha deixat boeabadat) Jo, mai no havia sen
tit dir que l'infern fos de gel •• in6 de foc ... 

E seüL TAT en un tranvia: 
-Em sembla que la meva dona em r. 

portar banyes' 
-Tu ai que rai I Quan et poses una COM al cap r 

F. Onol ... 

Ella. reflexionant: 

-Estem en 1m ftoCó de l'envelat i, mireu quina 

COM mét lfIIb'anya! Estic tocant el palI... 
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UN ACCIDENT 

E REM al ParaJ-ld. Era di ... bte a la nit i tot 
eltava ple com un ou. No aentint ganel de 
torrar-nOI en cap lloc de diversió. vàrem 

decidir anar a donar un tom fini al moll, que é. 
COla .. nitosa. agradable i, aobretot, molt econò
mica. 

Anàvem una colla de set o vuit, entre ell. en 
Boach, un noi molt trempat i que sempre eltava a 
punt de fer barrila. 

En arribar a la cantonada que fa el Paral-Iel 
amb el carrer del Cid. hi vàrem veure un grup 
b.ltant nombr6. de gent. 

Què pa ... rA, què no paN/lrà .. ) Anem a fer el 
:xafarder. 

En el moment en què en. hi apropàvem. vàrem 
trobar a la Caterina. una cambrer. de ¡"'Apolo " 
baltant trempadot •. 

-Què ha pa .. at, a n'allí) - li vàrem pregun· 
tar. 

-Rel, una dona que eltava amb un, i li ha a
aalat no eé què ... 

En Bo.ch, en aenlir allò, e. va po.ar a riure. 
tot dient: 
-I per això hi han tanu badoCII) Jo li que ho 

al! el què li ha agafatl 
B. On-ongo 

LA PROVA DE FIDEUTAT 

E L meu amic Mariné. comerciant en pebre 
vermell, té una mecanògrafa nova, rOlSa, 
més bonica que un ,01 i mél enjogassada 

que un goç de li. meso •. 
En Mariné l'hi ha enrrescat i, .i les co.e. van 

-pel camí que ell e. pensa, confia arribar a con~
guir d'ella quelcom molt important, que no és pre
cisament que li porti el correu a lel Iii ni li faci 
la feina a 1"hora, ni .'equivoqui en 1"ortografia. 

No. En Mariné vol una altra cOla. Una altra 
COla que jo no ne<:e.sito pal explicar, perquè vo.
lèl ja le I"han pensat. I no inlisteixo. 

Però. abans de començar l"all&lt, en Mariné vol 
<tenir una leguretat. La de què, en qüelti6 de quar· 
to .. él una noia de totes prendea, incapaç d'abusar 
Qe confiances i de familiaritats que puguin venir 
clC$pré •..• 

I, amb I"obje<:te de probar-Ia, I"altre dia rl\o
me n. deixar un feix de bitlleu damunt de la le
lf. ::taula de delpatx. com aquell que bada. 

-I què va resultar) - li vaia" preguntar jo, 
mentre. m'ho explicava, 

--Què havia de relultar) Que hem vaig trobar 
el feix al mateix lloc on I"havia deixati 

-I. no n'hi f.ltava cap) 
-Això no t'ho puc dir .. , Com que en deixar el! 

,¡:Iin~r .. no hem vaiR recQrdar de çontar-Ioll 

!l3r.J.. 8ut Xacka 

. '" 

-M'agrada aquest porró, perquè el broc gros em 
record ... meu promès t", 

t~lu 

LA BONA MINYONA 

E L senyor LlaCliCnl .'havia quedat vidu. I, 
com que era un home que, malgrat el. 
seus cinquanta dos anys, encara el manle

nia valent, va pOlat un anunci al "Diluvio", demll..
nant una minyona "para todo", 

Perquè el lenyor L1acsonl era un home pràctic 
i pensava: "Així en sortiràs de tot per pocs quar
tets i estarà. ben "rvit," 

No cal dir que van relpondre la mar de s.icotel 
a l'administració del periòdic, on ell anunciava li 
rebrien les ofertes. Va conte.tat a In que més bé 
li va semblar que cumpliria amb le. seves múltiplel 
i delicades obliracion.. citant-la per a r endema. 

La xicota el va presentat, Era una morenaua 
d'uns trenta any .. força assequible. 

--Que té algun certificat de treball> - li va 
preguntar eU. 

-No, .enyor - féu la noia -. Però, l'últim 
amo que vaig tenir, quin nom i adreça porto aquí, 
em va dir que havia quedat molt content del. 
meu. servei .... 

-I, va estar-hi molt de templ) 
La sol~licitanta va somriure, tot relponent: 
-Trel quarb d'hora ju.to .... 

Van Dull Hett 
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LES IMPACIENTES 

L A Fineta eltà a punt de catar-fIe amb un jo
ve que acaha de llicenciar-se en llei •. Com 
que el casament el fa a gUit de tota - in

c1ú. de Ja parella. COM no aaire freqüent avui en 
dia - tot anirà bé, aea:urament. i pel letembre hi 
haurà cerimònia, i un tervidor de vOltè., que é. 
amic de la família de Ja núvia, conta menjar con
fi ... 

Ja Cità tot preparat. Tenen pi. llogat. ella l'a
caba la roba per la cerimònia ... En un mot, el po
drà fer tot senle preue. ni e ngúniel. Però. la Fine
ta, eltà nervioaa. impacienta i delganada. 

-Però, donal - li deia l'altre dia _ marc
Sembla mentida que estigui. tan frisosa I Què vol, 
mé.? No et cate. al teu gUit ? No Cità tot arreglat 
per dinlre de do. mesos? 

-Síl - va respondre ella -. Però. é. que tinr. 
lIanel d'éater ja catada, per a què el meu marit 
m'expliqui què é. això del dret de l'home damunt 
de la donal 

Van Tresca 

UN BARRA 

E L record de la barra de tote .• le. cate&,oriel, 
el detenta, a Barcelona, en Parés, corre
dor de melindros i ga.lete. I acreditu "cor

rido". Darrerament va entabanar a unt\ pobre noia 
a la que, després d'haver seduït misclllblement -
ja veuen vostès que jo sóc un home a qui agrado 
parlar bé - va plantar al mig del carrer senle! 
cap consideració. 

-Ai, Déu meul -ploriquejava la noia. tot 
queixant.se al seu seductor de l'aband6 en què la 
deilloAva -. On devia tenir jo el cap, el dia en que 
et vai&, dir que .i? 
-~o t'ho ~bria dir, noia, perquè no me'n re

cordo - va e.clamar el barra d'en Parés -. Da
munt del coixí no era, perquè ens trobàvem a Le' 
Planes ... 

K. PtlITÓ 

LA RESPOSTA OPORTUNA 

E RA diumenge, dellPrM de dinar. A -.cua 
dels senyors Pruné. estaven reunides va
rie. viaites. Els homes parlaven de política.. 

ets joves de fútbol, I~ nenes de promelo. i de mo
dea. i I~ mamàs de caaament.a. 

-A mi - deia una de les senyorel - en Pe
pet, el promès de la meva Carme, ja m'agrada. 
Però, té un defectel El que és en la qüestió d'estu
di, no hi entra I 

El xicot. que estava preeent, va creure oportú 
contestar. 

--Carmeta - digué a la teva estimada - fes 
el favor de no deixar-me quedar malament davant 
d'aquestes senyores I 

- I què vol. de mi? 
-Que diguia ai és veritat, que hi entro o noi 

L. Ab';!> 

L'ACORD COMPLERT 

A la Poneta, una ralpa d e fora , d 'allò més 
xamosa, n'hi pa_va una d e erespa. Figu
rint....e que treballava a casa d'u"" senyor .. 

molt seriosos, que tenien un noi d'aquells que no 
surten de nits, que no renega, que no té amica, que 
no llegeix llibret verd. ni compra pOltal, d'aque
lIe .... Un veritable angelet, però que havia posat 
a la Poneta en un compromís d'aquells que l'aca
ven a casa la llevadora. 

Algú la va aconceUar bé: 
-Ves-tc'n a consultar un advocat I 
La Poneta no en consultà un, .inó dOI, I, l'en

demà anà a veure a la persona que. li havia donat 
el concel1 , 

--He viat dOi advocats - li va dir - i tola 
do. estan d'acord. 

-Ah. ai) 
-Sí! Tots do. m'han fet P6gar deu pessetes 

per la con.ultal 
R. E. Toll .. 

-AYaÏ em Mmb1a que no tindré mét remei que tirar-me al mar. 



EL BON CAÇADOR 

L 'ONZA U dels Lluisos de la dolça terra de 
França, pot dir-se que començA la dinas
tia dels grans amadors que més tard es 

digueren Llufs XIII, XIV i XV. 

Era un home de costums aburgesades que, lle
vat de la mania de penj.r algun que altre vassall, 
no se li podia tirar res en cara i, ben mirat, Lluls 
l'onuu no era pas dels monarques que tlngués 
més fatler. de penjar. Si penjava, era ben bé ~r 
evitar murmuracions entre els veïns de monar_ 
quia, que ben sovint U preguntaven amb c~rt 
deix de malfcia: 

-1 doncs, Lluls, que ja no són moda, les pen
jarolles, a casa teva? 

Es clar que, de tan en tan, també feia sortiJa 
de vassalls per a tust propi i divertlment partl. 
cular, però aixó, cal fer-ne confessió, era ben b~ 
un cas extraordinari i sols acostumava a presen
tar-se en aquells dies tardorals en què la gent de 
la Xampanya li portava com a present un most 
endiastrat capaç de fer perdre els estreps a l'ho_ 
me més sensat. Llevat d'aixó i de què quan els 
vassalls rondinaven per pagar els tributs, fcla 
alguna que altra e~tossinada, Lluis l'onzau, qua
si, quasi, podrlem dir que era un bon rei. 

A n'ell, deixant-lo córrer darrera dels ¡sarts i 
els porcs singlars I deixant_U esbotzar de tan en 
t.m alguna don~ellll, el tenieu entretJ'ngut, el ma
teix que una criatura, 

l, veieu?, les donzelles /J agradaven que lassin 
camperoles, emmorenidt!s pel sol, amb farum d'a
nyell i ovella, com els formatgu de llet. 

Deia que eren més fruitoses, més assaonade ... , 
més femelles. 

-Això, això és una dona! _ cridava amb sa. 
tisfacció, quan n'enfaldjJJava alguna amb esclops 
i sense mitges, dessota d'un presseguer. 

1 les nar/nes U aletejaven com panells de cam_ 
panar i les nines U lluïen com dues cuques de 
llum. 

Ell de,'a que la Sorel feia olor d'aigua de mal. 
ves, mentres que les pagesetes tenien gust de pà 
brú. 

Un dia, caçant, caçant, e/ bon rei pt!gli. una 
llambregada a una pastora i, penjat del braç del 

senyor de Marmontel, li digu~ d'aquella manera 
suau i cortisan. que sols saben dir-ho els bons 
reis: 

-Redell. tu! Mira quina mossa més caia! De 
bona gana me la daixonses! .. 

Es clar que la frase era súbtiI i alada com un 
sospir de monja, però els grans nis tenen grans 
cortisans, i per això el brau senyor de Marmon
tel v. compendre de seguida la madrigalesca in
sinuació del monarca. 

l, sense fer-s'ho repetir, va picar l'ull a dos ar
quers çapats i fornits que els hi guardaven les 
espatl/t!s, i en un tres i no res la pastoreta fou 
portada al més pro~r pabelló de caça. 

La sent.ren, rompliren d~ cintes i bonics. li 
posart!n un~s calces noves i unes mitges de punt 
de seda, fompliren de tot~$ les olors fines d~ 
l'A.ràbia i del Japó, la calçaren amb xapins de 
satÍ, l'endiumenjaren amb un vestit de pastora 
d'aquells que es posaven les cortisan~s per car
nestoltes, i quan l. tingueren el que se'n diu qur 
semblava que sords de la capsa, el senyor de 
Marmontel digué solemnialment al bon r~i L/uls 
que s'esperava a /a porta: 

-Senyor: hi havem fet tot el què havem sapi
gut, però tinc por de què encara hi torbareu un 
xic de regust. 

En véure-la, el rei, va clavar una patada a ter
ra, tan forta, que tot va trontollar i, encarant_se 
amb el cavaller exclamà, amb la mateixa finor 
que gastava quan reunia els seus prohoms: 

-Mira que n'ets, d'animall Si a mi el que m'a
gradava, era l'olor de truja que feia! .. 

LAURA BRUNET 



S-LA TUIES 

NO VAL A CONFONDRE 

E N una penya de l'Ateneu .hi 
reuneixen cada tarda. cap al 
tard. un. quanll "bon. ·vi· 

vanti", amica del pIs aeri de con
tar conte. picanü-

De tan en tan, entre conte i con
t~. ,'hi barreja algun lJ.to d'aqu,.n~ 
que aixequen la pell del perjudicat 

Avui li ha tocat el torn de rebre 
.' acnyor Bonallam. i quan menYs 
.ho esperava, en Cremalleres li ha 
dit. clavant-li una copeta a J'espllt
lla: 

-Apa, senyor Bonahom .. que ja 
e-ns ho han dit, que vostè é. un heroi 
en qüestioni &morOlel. 

-Jo? 1 aral - ha fet l'al-Iud.it. 
cobrint unl uU. com unes taronjes. 

-Sí. home. ,i, vostè I Ja ho •• 
hem, ja, que quan fa una conc,ui,ta 

; el pOla a comptar en les taulell fi· 

l'itmètiquel del plaer. no par. fi:ll 
a vuit ... 

El senyor BonJhoml .omriu mali
ciosament, et cala let ulleret., creua 
lea mani damunt la panxa. i. mirant 
up a les vigues, aclareix: 

--En el fon., j. hi ha un punt de 
cert, en .ixò que diu, Crema1lert's, 
però el veritable heroi. no sóc jo, 
ctegui, ~. la meva don •... 

Ramoéa U 

-T'agrad. aqUMta combinació? 
-Les teves, m'aaraden totes. 

EL TRUC DE L'ESTACIO 

Q I alguna vegada vo.tès e. casen, no vtlgin a 
~ Londre •. Quan jo vaig unir per sempre el 

meu destí amb la ~nyora que pateixo -
o .igui, fa trenta cinc any., que é. més que cadena 
perpétua - vàrem tenir la mala idea d'an", a pRS· 
.. r uns dies a la u.pitllol anglesa. El primer dia, la 
dispesera on e.àvem em va cridar seriosbment: 

-Vostè compendrà - va dir-me - qlle jo em 
sé fer càrrec de què vo.tè •• ' estimen, però .' eltan 
fent petons tot el dia, la meva fiUa té catorze anys 
i ... 

Me'n vaig fer càrrec. Vaig mudar de pen.ió a
quella mateixa tarda. La nova me.ueSla no tenia 
u.p menor entre la seva parentela. Allí, almenys, 
podria e.tar tranquil, Sol. hi havia un bordegàs de 
setze any .... 

Feia mitja hora que havíem pujat l'equipatge. 
i la nova di.pesera em féu un signe, cridant-me a 
part . 

-Vo.tè •• ón casats de nou, oi) 
-Sí, senyora. 
-Ah, vajal Així, ja ho comprenc ... Però, mi· 

ri: no podrien refrenar·se un xic. fin ... la nil) El 
meu fill és jove, I8.ben". ') Llavor, vo.t.è. com-
pren ... 



LA 

L'NA PRESENTACIO 

R AFEL..ET, Rafeletl - cridà 
en Lluís. en descobrir .. J .eu 
amic din. d'un auto de 110-

g\ler que marxava al pas. 
-Què vol.) - re.pongué aquelt 

amb certa 8Critut. 
-Baixa. home. que he de dir-te 

una cosa molt interessant! 
-Ara no puc: vaig amb una ... 

meuca. 
I, de seguida, un caparró IIOrtí pe" 

la finestreta i una veucta digué gl'm
tilmeN:: 

-Per servir-lo, senyor ... 
Cofés 

l.' ADJECTIU IMPRECIS 

2:1 L Fornol, de Madrid. Un to
I I rero, un dibuixant i un re

porter parlen de J'estrany 
temperament de l'HoyoI i Vinent: 

-.Ea un home poc apanliu. et ... 
eret. concentrat - diu el reporter. 

-Impenetrable I - afqe.ix el di
buixant. arrodonint el concepte. 

-"Ezo no é clefto'" - tanca de 
cop el torero, donant un cop dr
puny damunt de la taula. 

Paquituhris 

-H.. vist quint b'anvies més grana que han MWtit ara? 
-Si, noia; haurem de bUK&r altres BOCI per divertir-noel 

J •• 'baa. acabat Iu empenteat 

Vaig compendre i, al dia següent me'n va;g a
nar a la fonda. A le. poques hores d'ésserhi, Voli..: 
per entrar al meu quarto i em trobo amb un cuiner 
i una cambrera damunt del nostre llit. Escàndoll 
Ve l'amo, i el. dos culpable., amb tot cinisme, 
re.ponen: 

--Com que aque.t Knyor i aquella senyora 
.' e.~an petonejant tot el dia, é. clar, ens han fec 
vemr gane .... 

-Home, faci el favor de refrenar els seUI ím
petu. fina a la nitl _ em va re.pondre, malhu
morat, l'amo de l'eltabliment. 

Jo, que crec que l'amor ~I una COA com la cef .. 
vesa, que e. pot pendre a tote~ hores i lçmpfe 

que un en tingui ¡anea. vaig rumiar la manera de 
poguer anar fent. La meva L1ui ... la pobre, mai no 
contradiu el. meu. ¡u.tOI. Vàrem pen .. r, donca, 
deixar Londree. 

Però, mancaven aia die. per a que aorlís barco. 
Si. die. d'abltinèncial Uavora. vaig tenir una idea 
genial. Anàvem a lea e.taciona, al temps de .ortir 
el. treni. -Adéu, finI a la tornada t - començà
vem, com ai ané .. im a separar-nos per un lIafl" 
viatge. I allí ena abraçàvem i petonejhem al no!
tr. IU.t. Delpr&.. ~rtíem. en. <tnàvem 11 donar un 
paaaeig i, quan teníem ganet! d. eanviar novament 
le. nOltres tendre.es, anav'tm " una altra estació ..• 

I<.M"'doJ. 
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EL GANDUL EMPEDERNIT 

HI ha gent que mai na té feina. Ni a J'~ivt'rr, 
ni a n.tiu. ni a la tardor, ni 8 la primave
ra. En Copons era d'aque.ts. Jo el con~l

xi. feia lre. me.o., i ja em costava, de pe..eta en 
peueta, perquè ell cultivava el "aa..blaço" homeo
pàtic. i confiava m~ en la continuació del remei 
que emple.va per a la seva misèria. que lel gran. 
dOli. que, al principi. semblen que ho han de cu
rar tot. i et deixen com aban •. 

-Ja ho veul - em deia cada vegada que ci 
trobava -, S6e l'home més desgraciat d'aque.t 
mónl No trobo feina enlloc! J miri que corro, i 
cerco. i m' e.forço. però tot é. en va I 

Jo. quasi .incerament emocionat, el comença-.'. 
a pl.nyer, quan en Coponl afegí: 

-No em podria donar una altra pesseta? Avui 
no té on anar a lopar ... 

I. "pela que te cri6", perquè jo 16c:: així. i no 
puc lentir contar miaèriel lenle que la meva but. 
uca Ie'n re.lenti. 

L'endemà .1 repetí l'elCena. 1 l'endemà pal. 
I8t. I l'altre. Fini que, ja un xic empipat de tan la. 
blejanne. em vaig decidir a dir.J¡: 

-Homei Trobo. Coponl, que vOltè eltà molt 
de detgràcial Fa tret metia. que el conec. i no l'h:; 
vilt treballar ni un dia I 

-Què hi vol fer! - em va respondre _. Ehl 
peuegul!!ix la fatlllitatl Penai qUI!!, d'ençà que ea va 
morir la meva mare, que al cl!!l aïgui, no he trobat 
feina, pl!!r més que he fetl 

-I. quan temps fa, que es va morir la eeva 
mare) 

-Miri: tres dies després d'haver nascut jo". 
Va morir de les conseqüènciel del part ... 

F. L. Aviol 

LA CURA D1FICIL 

Q UAN el metge va arribar, l'Angelina apenes 
si va gosar a fer.Jj una lleugera indinaci6 
amb el cap. Sense que res no li fes mal, e, 

trobava tota frisosa i sentia un neguit inexplicable, 
que Ceia que de dia en dia l'anés e811anguit més. 

El metge, un jove alt i ben plantat, que Ja vi.i. 
tava des de que era casada amb el vellet dl!!l seu 
rn$rit, va acostar·s'hi i, mentres li feia algune!) pre
guntes, la va poll8r. De.prés, va auscultar-la lleu
gerament i. en haver receptat. va quedar mirant_ 
.e la malalta fit a fit. 

-Quina é, la causa del meu mal, dO<.:tor) _ 
féu l'Angelina. 

-Senyoll', no é. una causa, ain6 dues, les que 
1$ fan estar malalta I 

-Due.) 
-Sí: la teva joveneça i l'edat avençada del 

.eu marit, 
L'Angelina, en eeoor allò, ,'enrogí. 
-Sí - afegí el metge - é. el que li dic. Veu 

aquelta 80r) - di¡ué. eenyalant una de le. que 
hi havil\ pOladel en un gerro -. Doncs, ja comen. 
ça li mareir-le, i això él perquè li falten cada de. 
mati lel quatre gote! que la feien estar freKa I 

amb el. colors brillantl. Done., vostè él el mateix, 
Li (allen aqueste. quatre gote .... 

Delprés de dir tl.ixò, el despedí per anar-ae'n; 
me. l'Angelina, encela de cara i amb el. ulls mig 
tancat., el cridà: 

-DoctorI Doctori No porta pas el botiquí d'ur
¡ència, per ca.ualitat .. ) 

F. On-oU. 

L'HOME PENEDIT 

Q-APS, tl.questa. nit passada, el veí d'aquí 'Oth 
'-.J .ha barallat amb la seva dona. 

-No em ve de nou, 
-Oh I Es que li ha trencat una cadira per l'el-

quenal 
-Carallull Ve't aquí perquè aquest mati e.ta

va tan triltl 
-·Motiul tenia I 

-I per què no et ~ a pescar? Que no ten. 
III (alf.?, 

-Està dar! El. remordiments I A hores d'ara, 
ja en deu e.tar penedit! 

-Sí, però tu m' .... de donar l'esquè. 
-I força I Calcula, una cadira noval 

B. Orrango 
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ALERTA, MINYONSI 

En .l'o!:uest. StJcci6 bl publicarem tots ~b CONTES 
que se'ns tJnvl;n propis d'l.st/r contat" • les .,el/e. 
lI.crO!les de quilJ:ce .nys per .munt i que s;luin dil~ 
De. d'é."tJr conelUU ~ls barril.irt/s lectors dtJ LA 
TUIES, D'.qu".t. contes, en premi.rem un cada 
J:IIúmero, amb I. re"~ct.ble qlUntitat dIt "deu pe. 
I."... cobrdle. eD la nostra Admini.tncl6 o per ,i, post.1 .J. que .,¡.qu;n lo,. de B.t ulon., A'er~ 
u, doncs, i .Pnlt.t rApit/ 

L'ANTONET 

C. ARRER Salmeron amunt, en Joan u tor. 
amb una dona luperbament hermOla. 

-Això h peix al cove _ es diu a l i ma
teix, ¡ la le¡ueix lentament fini a la Fontana. Ella 
tomba per la Rambla del Prat, i eD, amatent, le li 
poaa al cOltat, 

-Si no l'hai¡ de molestar, lenyoreta, em perme
trl: acompanyar_la. 

-Ja n'eta, de plaia, jaI - uclata ella, rient com 
una bo,eta. 

-Però ... qu~ vei,l Si ell la Carmetal 
-La mateix., nano, la mateixa' 
-Mar. de Dl:u I Eltis feta un pom de Bora. I 

d'on hal tret tantes joiel? 
-Tu dirlll 
-Qui t'ha donat aquestu perIu de les orellca? 
-L'Antonet. 
-I aquelt ci¡r6 de I1ndex? 
-L·Antonet. 
-I aquellt pendantir tan form61? 
-L'Antonet. 
-Dl: però, qui h, aquest Antonet? 

-No en coneixel d'altre: h el nom que jo li he 
pout a n'allò que VOl fa tornar tarumbel a totl i 
que Ea el tresor que tenim totes les dones_. 

Peret 

••• 

LA COL~LABORACIO 

T E:tP: ~nl~:::~t:~a,a~:e:~taf~tinc~:~~~f::~ 
Ull jove i avui llorejat elcriptor per a traduir pel 
teatre obrel utranjeres. En els carteUs, aqueau. 
portaven lempre, en llcire. ,rouea, el nom de l'in· 
IUltrial i, Ii allUna velada l'hi aCe,ia ei de l'escrip

tor, Ira en leaoa terme i eD lIetrea petiteL 
-Pu~l;t¡Uftt&.reD un dia al poltercat literat. 

- Com fi que tu no firmel mai les teves traduc-
dons i et teu .oci .. n Qu~ hi pou, en? 

-RIU Hi po ... el paper i la tinta. 
Aquella eaperltaaJ reapOlta fou contada a l'iad ..... 

trial aficionat a la literatura. i aUf acaW. la compa_ 
nyiL 

Perb am començaren tambl: ell triomfs teatral. 
de l'e.criptor, que encara duren. 

El Cab,it Audaç 

••• 
TOT S'HA D'APROFITAR 

L A Carmetl, la xamOla minyona de la film!lia 
RUlcalleda, havia quedat lola a cua amb don 
Rafel, que ja iela dies que li InaVa al darrera 

,rapejant-ta per tOtl eh reconl. Ella, que tenia 
-Yint ah,Ys ¡ tot. la febre prbpia de l'edat, n'nti,:) 
una cou estranya que li encenia Iu un,s, ¡>erb es 
reltisUa heroicament. 

Don Rafel, en veure'l 1011mb eUa, va creure que 
havia arribat el moment de fer-se leva aquella pr
tida minyona i començà a empaitlr_la com un faure. 

Qu.n la tin,uf, empotrada en un rec6 de Ja cUina, 
la noia I,arà un ,Ini vet de pam i mil, i cridà en to 
melodramàtic, com si fOl de la companyia d'en Ro· 
j .. : 

-Don Rafel, vOltè rarl de mi el que vul¡ui, però 
després ... aespréa em mat.r~1 

Conlti que va dir "deIPrh". El el que ella penu
ria: Morir, per morir, no ho perdem tot! 

K. Ral10t 

••• 



UNA ENREDADA 

c.. I, senyors - començl a eaplicar_nos, acabat 
.;J el eaH, el bon amic i eJ:celcnt company JUl' 

d, e.~ llelItim de la no menyl bona amila 
i eacelent companya Leonor -. Quan començA\'a 
a poar-.e leri6e lo del prometatle, ara fa un any 
i anil, un dubte terrible em va mosse,ar les ent.-a
nye •. 

(l'oti ell de la penya, que de. de tempa immemo
rial pn,ctidvem amb la Lconor el comuni.me amo
r6s, vlrem tremolar i en. unttl la mateïu pre
aunta: 

-S'haurà .percebut de quelcom, aquest imb~cil? 
--Creieu-me que em va preocupar de deb6, Quan 

tu et cuit, quan tu pOlleeait aquett. delieiol& 
cri.tura que va a compartir amb tu els dolors i els 
l'oill de la vida per. lempre mh, b indubt.ble. 
dades lea teves probadet facultatl de bon m .. de, 
que a let poqUCIII setmanes de raudir l'Citat matri
monial, la teva dona començ.rà a trobar-ac mal.
ment, li AlaIaran basquet i, tota t~molou. i encara 
QlI. Ii< vermella de verrony., vindrà a dir-te. l'ore
lla que aviat a la teva famma hi hauran proul indi
'Vidul per. fer la manillal DonCI b': aquest pensa
ment, que en un altre hauria fet lerminar tota ulla 
rarba de dolcel ¡I-Iu.iona, em delz.l com rlaçat. I a 
fe que no " que a mi no m'aeradin lea cri~turca, 
ni que la tendra idea d'W1a paternitat futura no :m 
fOI .,r.dON, Al contrari. Jo mel veia ja ,raIÓ, 
IIOMrient amb la lev. cami .... mb la panxa a l'aire, 
com se'ls aCORuma • retr.tar pet' a enviar la fot')
,ralia a l'ivia, i cada ve,ada que el meu cervell !c 
me'l representava aixl, !emblava que en .quell me· 
ment p .... v. un núvol que enfolQuia .queU. vili6 
de felicitat, Pen .. v., no vos ho imacinareu pal, .
micI meUI .. , en la dida I 

-SI, b clar, l'.ulment de preu, conlcqü~nda de 
la cri.i de lel lubsilt~ndCl ... 

'--ON., no era aix~. Era un factor d'importància 
tot altra que material. Com anava el meu fill a ma
mar la Uet dettinada al fill d'un carboner, d'un dra
paire o un "croupier" de .et i mi,? Les deplorablel 
<onaeqü~nciCl que pot tenir, lelon:; ha demOltrat 
la cimeia, el mamar la llet d'un oricen plcbei, ereo 
.aa pesadilla i revoltaven la di,nilat de la meva 
n.çal Quan, veu'l aqul, amicl meus, que vai, tenir 
una idea Icnial. 

Tot. virem r~tf'nir l'al~, esperant qualque del
pro~it, 

-Jo tenia - continul en Ju.tí - una minyona 
del VaUh, innocent i rava com no n'he conelUda 
d'altra, Qu~ vaie fer? La vai, empaitar ... El ciu, 
la pobra noia ea va dei.ar caure com un conill amb 
un tal entusiume i un del-liberat oblit de totea l'!, 
prictiques en 61 i desús per a evitar compromil"I, 
que no ha.vieD pa ... t trCJ letmanes que la pobra 
noia vinlU' al meu quarto i em confeÀ, en un tor· 

rent de Illlrimc., que estava cuita i beneidal Sl. 
amicI meut: començava a palpitar un infant a lea 
.evel entranyes I No tinc de dir-vos que de rale
eria. quali em vaie tornar boiel Vaie eiJ:Ulu 1" 
.evel !U,rimes, no me'n recordo li amb la punta 
de la .eva camia o amb tln cant6 deli lleDJOla, i 
li vai, dir: 

_No t'espantil, ninet.1 Dintre de trel letma-.,.el 
cm calO, no amb tu, lin6 amb la meva promesa I Tu 
lerb la dida del fiU que jo tindri a!J1b la meva do· 
na, i l'altre, el no.tre, el farem criar amb biberól 
No t'alradari, rateta, poper dur una vida mb des
canuda, no haver-te de preocupar més qtu! de la 
criatura i no frelar m'- a terra, no elcombrar ni 
ventar el foc ... ? 

El nostre amic el deturl un moment i desprb 
continul: 
-I, veu'. aquf, amic. meu., com ara tinc aue

curada la aalut del meu petit Alfred .•. Estic trAn_ 
quil, pet'qu~ ., que la llet que beu is bona, h frel
ca, is .. na, perqu~ b com li fOI de la meva flbri
ca pràpiL .• Sin6, qui .. ~ el qu~ f6ra del meu Alfred, 
del troç de le. meves entranyes, de la meva raça I ... 

Totl vlrem lomriure, penlant que.-, li let ciut.t. 
ea di.puten bler el breslOl d'Homer, 'rem alJ1 ut 
amicl que podrlem dilputar-nol, amh tota imparcia
litat, la paternitat ¡¡elltima del petit Alfred. En 
JUltl va finir: 

_ Totl el. borne., quan ca calen, l'haurien de pre· 
ocupar, no 1011 de portar fiU. al m6n, lin6 de p ce
parar una bona dida per a criar-lo .... 

_&. lenzill - f'u un de nosaltres -, Fer-IOl 
criar per .. mare I 

-Per .. mire? - respDnpi en ]uld -. Ai.6 
is per una dona que no t' res que fer ... Per~, la 
mev .... 1 La meva, que a cada trel per dOI ti d'a
nar a cuidar a la leva mare, i allUnel nita CI queda. 
amb ella quan a la pobra vella l'atQnnenta el reu
matismel 

I quan el deixàrem, l'Albert, el tenori n(unero 1 
de la colla, di,u': 

-Si amb la minyona del Vallb ha .i,ut tan del· 
,raciat com amb la leva dona, creieu-me que el 
planyo I 

Van Trllsca 

DIALEG 

E 
S veritat, lenyora Pona, que la noia li ha focit 

de ca"? 
-SI, lenyora' I amb un manobre I Jo que 

tenia CJperances de qu~ fel un disbarat amb el fiU 
de l'IJIIO de la ca .. on vivim I Perà, ja ho deia IOD 
pare, que al cel lipi, que .quetta noia ena cobriria 
de vereonya' 

K. Prit1tllt 

COlJte premiat IIn el lJÚm,.ro pasnt: 
DE LA RAMBLA ESTANT 



-I no et pa-es M.lvavides? 
-No. El salvavides el guardo pels cauo. de 

compromi.s. 

L'HOME QUE ENGANYAVA ALS AMICS 

Q l, senyor, sí - començà a apücar-me a
'-..:J quella tarda el senyor Boix. menlres acabà-

vem de pendre el nostre cafè al "Bar Ba
r6" -. L'amic amb qui més broma hem 

fet en aquest m6n. ha sigut en Ferrer. que Déu 
l'hagi perdonat. Figurrs que a l'època que li parlo 
- fa deu anys - ens trobàvem cada nit una co
lIa de companys a un bar del carrer de Vigatana. 
Erem set o vuit. Així que jo arribava. en Ferrer. 
que hi formava part, s'aixecava i se n'ana\a. 

Si no perquè era un bon amic meu i des de fem 
una colla d'any. el coneixia, hauria acabat per mo
le.tar-me i pen .. r que la meva presència li era des
a¡rado ... "Però, on va" - li feien tots. "Cap a 
casal Tinc feinal" I així sempre. fina que tots nOI
altre. començàrem a sentir-no. intrigats. 

Una nit. a pene. en Ferer fou fora. jo vaig te
nir la ¡ran idea. 

-Creieu - vaig demanar al. meu. companys 
que en Ferrer se n'ha anat a treballar? 

-1 ca I - re.pongueren tots a una -. A ben 
segur que ja deu estar roncant a casa seva ... 

-Anem a darii una aorpresa} 
Així ho acordàrem. Pagàrem lea conaumacions 

i lortirem, jo davant. Els altrel amics, noméa de 
pensar la broma que faríem, ja reien com una x.im
pIes. 

Arribàrem davant de la casa on vivia en Ferrer. 
A la seva fine.tra. ¡ens de llum. 

-Ho veieu? - vaig dir jo -. Deu dormir 
com un an¡elet. Cantem-li "La dogareaa" a chorf 

Eni vàrem poaar en renglera i començàrem a 
pujar l'escala. Un cop davant la porta del .eu pj~, 

LA TUIES - IJ 

trucàrem. Silenci. Tornàrem a trucar. Res. Ala 
pocs momenta,. s'obrí la porta del pi. del davanL 
Una bona senyora .ortí. 

-Que cerquen al senyor Ferrer? 
-Justo.1 
-Oh I No ve mai almenys fins a quarta de 

dotzel 
En Ferrer ens enaanyava com un mal amic t Se

aurament, devia tenir alaun .. Ho ..... 
Pensant en la broma que faríem l'endemà, jo 

vaig voler tornar cap a cal8. Però. aquí, els com~ 
panya. que fins llavon no feien més que riure. de-
vingueren sobtadament seriosos. 

-Com? Deixar-te marxar a dormir, deapré .. 
del bon rato que ens has fet palsar? Això, ni en
bromal 

l, vulgues que no. se m'emportaren altre cop al 
bar, on estiguérem bebent 6nl al tard. I, quan me 
n'anava cap a casa, mai no direu qui vaig trobar .. 
que tornava de no sé quina expcòició nocturna) 
En Ferrer! Veu'. aquí perquè cada nit ae n·anava.. 
tan de jornl 

En arribar a casa, ;0 tenia por de què la don. 
em fes mala cara per lo tard que hi havia anat. 
Sort que. pobreta I, que em va dir que no e. tro
bava bé i que la deixés dormir ... 

I. com que jo somreia, el aenyor Boix finí: 
-De totes manere .. miri: era un bon xicot. de.-

pré. de tot ... Quan va morir, en vaig tenir un sen· 
timent... Oh, i la meva dona també, mal ¡rat que 
a penes el coneixia. no el penli ... 

Tit Hella 
r--n-r--rr---..--. 

-No sé, trobo que avui has estat més va .... 
Imt que altres dies. 

-Res, noia, ja és ben veritat que l'EROTYL fa 
miracles I 

I E t
""I·"";'-ol .,.d.cto mag. ro """ • per a combatre etl

Y catmefttI. IMPOTEN· 
CIA I I. NEURASTENtA, per crÒnlque. I rebel. 
que s'!tBn • tot altre tracl.ment. 

tenda a fengros I detall: Alt de SilnJ hre. 
IJO,larmdcla del Doctor "'. DUTREM, &lrce/ona 
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S EGONS diu un periMic c!tran_ 
(er, la comte ... Vera de Cath. 

<art. cltl & punt de contraure matrl. 
monl per l',ona vcc.d, amb en Ge_ 
1Ien Boillcvain. l'honlc que Vtltei. 
millor de Londrcl. 

La comte ... Vera de Cathcart VI 

I éa que jo, L'A/.rt. Pobres, 
en qüesti6 d'anar .2 jalar, 
en sé el que es diu la prima, 
i la lent m'ha d'ucoltar, 

000 

::::d.na~'¿:n~fe~n td~:o~'~.:::·f~ SE~~r%~ ~:~,,~~,~ ~.!~ ::c~~6;: 
vroteltada lorollosament a Londre. ble de no recordem quina provincia, 
I • Nova York per immoral. un vell de vuitanta trea any. ha fu-

Et unyor Boiueva¡n. fou 1'6nic git de la Uar matrimonl,l a la !'ccu
~.pect.dor que DO va participar de ca d'aventure. amorO'tl, dei:unt In_ 
l'opini6 del p{¡blic la nit de l 'c.trena la i Icna ampaT ni recurso. e la leva 
l, per a demo.trlr-ho paleaament, va muUer, que tf, un .icle ¡ tres &n)". 
a casar.le amb la lutora que, .e,ona Davant d'un cal com aquelt, 
lembla, estA molt joio .. de c .. ar·le un tan 1011 pot exclamar: 
amb un home pobre - el leu futur --Son COSCI de la canalla, 
marit b empleat de Banca - per6 que es tenen de perdonar, -
que b el que nlteix millor de la ca
pital britlnica. 

I a tan bona. condici6 
jo tamb~ hAil de lupo .. r 
que, adem~., aquelt bon home, 
tarnb6 .. brl despuUar, 

000 

000 

SYgh~~!, hr:ap!~~e~ç:t~~il~~ 
una pel.Hcuta que es titola ''El me
jor arujero", 

Lo de "El mejor acujero" 
b cou. que no eltl mal, 

A NEM a reailtrar un petit bit ~~r~~s~~~ ~~i:¡!:r.1 quin ~a, 
d'un aervidor de voath, 

La aeUrlana p .... da. jo propollva O O O 
que el btlnquet dedicat a l'inquiet f 

;l~rd:t I;P:::li~o~:i~·,,;~r' .:~bnili;; A ~frRa~I,,~e:!~~ .. v:~:~¿o¡:a;e:e~~: 
~San¡re en Ataruanaa", ea celebrés ci. El favorelCut era aqueata velada 
a du Parli, el "re,iueur", Franceac DartÓ. 

Jlo~odi~~:~~~r p~/ ~'~:t=itV!1 t~ en ~e~dr:~r ~!~~ic,e~~,rrb, 
jesti.e Hotd, Gnb, l'bit de concar- i bona va lonir de la futa 
r~ncla i de eordla11tal que el rn.I'ei- aatl!Íet i molt contellt. 
xia, 

Perb, dimecrea a la nit. o '¡aui, 000 
deu horel eKaSlmenl duprf. de la 

d~ti;:r:: :J.A c!~~~ ¡ •• ~k~id~e: D ~~~C~~~n:~i:~:1 n;p~la;'~~ 
Ctrbl.llo. per homenattv·lo amb MG- tor en Bador.t SierrA. 

~ur de~II·::;t.d~1:lUc:~~nr: ~%~~'t~ ta~ ~if~d:i~:n.:g:i.'ò:r!'eyr~.y:; 
d en Ferran Torruella. Ves"? "Terra Bai •• " ................................................. -

sr que estan ben b6 de broma 
drlima intena en 'quelltI telrlpl. 
i en un lloc on lOla es 'Veuen 
pantorril1es i cendrer .. 

000 

Tl'r.g;ro~:~na ¡ .. etilla teatral del 

"B.rreto se pa .. a la comedi .... 
La nov. b intel'eaant, 

perb l'.utor ili un xun&6n, 
perqu~ • veure, di¡ui, dipi: 
-El p •• sa? B6, perll, per oni' 

L'A/ut. Pobres 

PATI BLA" 
Tot home de boa paIad., 

.ha de conCÓtTer al. 

PATI BLAU 

Oh hi trobarà ela miIIon 

Clli-tll.brll~Ulrlm -Imlllrll 

lns Once Puertos 
Els millot. moble. ; • ml. boa 

preu, es venen. n.t,. p/UllO' 

RONDA SANT PAU, $I 

AngiDt!s _ A/onia 

Ronquera 

Venda: 

SEGALA I FARMACIKS 

l 



MAlSON MEUBLE I Mont d'O! Meubl6e ~ ;~=~ 
~~~~~ 27 P ..... J~~..,.,., 8 de"'1JJC5/¡jqieniqtJfrlWl5~ 

Td;lO~ _ A ol _.t·\"t~è~:'";~ -:----- _ lJor:1 marqUfj -~ riVaT-
Gran comoditat _ Saletes de bany _ Telèfon. privat I PlHJllDJUS T US COMIIlRIU 
:v .. tiladon e1èetri .. - Habitacions. 5 p .... _ R_... ~MATA{ABRES 50 C"~ 

_______ .;;abaoI=u;.;:;ta.:...... _____ ----..: ! l.SAN RA"ÓN,I-BARCflmt4 

IDEAL lY.I:EUBLÉE 
T eléfono 1 186 A. PANYERIES SALMERON 

Eapléndid .. habitaciones con todo el confort 
moderno : Ctarto de baño : Servicio a tod .. 

b ..... 
GIN J OL . 3 : (Junta PI. Telltro ) 

E.taI.ïareu Ull 70 pe' 100 

CARR!:R SALMERON, IS 

11 nil "&Il._' I CABRES ,; ........ 1 La Nm I. Pequeña 
~iry; 

YoIea quo .... 
al k..,., ... aiD fl"endea f:OIIl ,.¡ ..M.- surt els dimecres , .. u... .. .-A • .. el Dop, oomprea la 

. . ::''!'":r.:.~ LOTION LADIL NOVEL'LETE5 
La .... ~ .... que I. trobareu -.......... ,... SENTIMENTALS ~_,.. c-.... DOS PESSETES, ol 
~~ Cltrl/I. 1'11'1, •. " 1 f lf " 64 planIS 20 cènllml 

"~ lte.6I'$TUDA E'-:::-::: ...... 
SARNA (RONYA\ PURGAClONES &STABL~CIMIE.TOS DIl 

HIGIENE Y BELLEZA 

• cwa _ cie. minab amb ...wttt.,. ..... d_ .......... BA~OS ROMANOS la • ...r.. ............... 1"\a. ..... f ... 

l ULYUR.rO CABALLERO 
.. _ ...... _ .. la .-oJw . ....... 

P rimera ., 6nica cua en BI-,,",Dt. ,.~ •••• . -_ .... 
pafla de bi,lene moderna. 

Com .. a. r AtoIt, se I GRAJEA5 AU5TI mont.da a toda confort - -
.... _ d'eopedfico ON,._ ..... u"" .. N .. ta. .... 

Bdol de hl¡lene y beneir' 

BARCELONA lbc1u316n de mÑielnl". 
~.to_. 

ABI1tRTO DIA Y NOCHE 
tlU 1I111i. 111'11111 rIUII. 1~-8ml!UI - Conde A •• lto . Jf 7 II -

¡¡nO mís iOYBccionesn ¡¡Do mós molestill!! 
raformo. de S I F I L I S .r6m.. o horedltarl., pued .. 

curarse ,Jo ser notada su eofer~d.d. coo los 

Comprl.ldos alBERT 
DClcubrlm1ento rcdente y .coaadonal, de.tinado a revolucionar 

mundo médico y la ter.péutica. El mú enérgico depurativo de 
la .an¡rre. 

LA CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PTAS, 7'50 
En y • .ata: Farmadu: Suria. Pl ... SaDta An., 9. - Turls, Cl.rme.a, '4, 

- S.,IlI., RU2bl. da ,. Flor •• , 14, etc. ! 



-I vo.lè, tenyoreta? 
-Uet. 
-Sola? 
-Ampolla. 
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