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LA TUIES 

Indecisió: 
—Em sembla que ja ve en Lluís. Si obra la porta amb l'esquerra, li diré que sí de bon grat, i à l 'o-
Wa amb la dreta, no tindré més remei que obeir les seves exigències. 
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Rufasla ya esfá en París 
magnánimo y generoso 

dispuesto a hacer en Moni-
marlre 

el hombre, el lisio y el oso. 
Ya he cruzado la fron

t e r a 

y he l legado a Quai d 'Or -

[say, 

es tac ión monumenta l , 

si es que en el mundo las 

[hay. 

F u é mi en t rada solem-

d e luc imiento sin par , 

de tanta gen te que había, 

creí me iban a es t ru ja r . 

Modes to cual la violeta , 

como sabéis, s iempre he 

[ s i d o ; 

p r o c u r é , con gran cautela, 

pasa r desaperc ib ido . 

Mas ello no fué pos i 

b l e , 

y una inmensa mul t i tud 

m e rodeó, apr i s ionándo

l e , ; 

cual g igantesco talud. 

D o u m e r g u e vino a la 

[fonda, ! 

y quer i éndome obsequiar 

me llevó "Chez le Man- ; 

[ cho t" , 

q u e es un eoque tón lugar 

de d i s t racc ión y reposo, 

donde hay de aquello más 

[chicas , 

y por unos pocos f rancos , 

de hacer el amor te a t ipas . 

P o r poco no falto a 

la señora L l ibe ra t a . 

p e r o me de tuvo el miedo 

de ir cojo de a lguna pa ta . 

L a mes t ressa , que es 

[morena 

y algo guefia del izquier

d o , 

me dijo en f rancés que 

[era 

algo así como un florero. 

Mas yo, ecuánime y 

[t< Í-ÜIO, 

me las di por despis tar , 

como cuando en casa Br í 

g i d a 

me tenían que sacar . 

Doumergue , un poco 

[co r r ido , 

me rogó dis imular , 

diciendo que nadie en 

[ F r a n c i a 

me volver ía a faltar . 

M e llevó a que me afar

g a r a n 

a c ier ta "aube rge de s i s " 

y allí me llené la t r ipa 

por muy poqui to pañis . 

Y ahora me voy muy 

a echarme en un butacón, 

pues ya veis que ahora se 

[ t r a t a 

de hace r b ien la digest ión. 

E e c a d i t o s a las chicas 

de la calle del Aglá, 

al mozo, al l ino t ipero 

y al cor responsa l de Ar ta . 

Raí asta 

asp i ran te a personaje 

S U C E S O 

E S P E L U Z N A N T E 

Anoche, en la calle del 

Mico, r i t ieron Cándido 

Male ta , dttefio de una 

t ienda de encajes, y Lu i s 

del T o r o , po rque éste no 

quer ía darle más que ocho 

reales por un bo rdado . 

P o r fin, y p rev ia in ter

vención de un cera, el 

Male ta dio la puntil la al 

T o r o , y todo quedó más 

sereno que un excusado 

D E S C U B R I M I E N T O 

S E N S A C I O N A L 

U n amigo 

por c ie r to se dice Apolo-

nio y no es el c ron i s ta de 

sociedad, ha inventado un 

apara to , que la T . S. H. , 

la fo to l i tocromot ip ia . los 

desudadores h i g i è n i c » 1 

las s ibecas de a cero no

venta , son una babueW 

musulmana a su laaO' 

E l apara t i to que ha 1ÍL 

ven tado nues t ro a".*0 

Apolonio , es u n bon" 0 ' 

U n bombo que se P « í d e 

t r anspo r t a r a todas par*"' 

s in esfuerzo, porque 

mon tado sobre un cha»'' 

de automóvi l . 

E n es tos t iempos cal»' 

mí tosos que corremoBr ° 

dudamos que muchos qu 

r idos compañeros en 

Prensa , u t i l i za rán el 4 

to -bombo de nues t ro *& 

go... 

E S P E C T A C L E S 

TEATRE CÒMIC 
Cont inuen els g r a n s 

èx i t s d e 

J O Y - J O Y 
segona pa r t de 

Y E S - Y E S 

El millor espectacle ét 

Bar cel o as 

CONCERT 
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T o t s els dies 

Grans números de va r i e t é s 

Exhibic ions de xar les ton 

per conegu ts p rofessors 
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—Res! — féu ella en el pintoresc català afran
cesat que es parla per aquelles magnífiques ter
res —. El meu "fiancé" que m'ha "mis" en el ma
teix estat que "lo" francl 

—Com? Què tens, doncs, noia? 
—Què vols que tingui? L'inflació! 

Els a van tat jes del canvi 

f* OM que aquesta setmana he estat — com ja els 
hi he dit abans — a fora, ja em dispensaran 

si no els hi parlo de Barcelona i segueixo contant 
coses de l'altre costat del Pirineu, on la gent hi 
cau com els senyors de Terrassa i Sabadell, eis 
dissabtes a la nit, sobre les Uotjes dels music-hMU 
del Paral-W. 

Amb la baixa del franc, per les terres de la Gu-
lia s'hi fa el gran negoci, puix ningú no hi mira 
prim. Els mateixos habitants de la terra, per molt 
que criden i fan veure que es desesperen per la cai
guda de la seva moneda, se n'alegren en el fons 
i fan la propaganda de la aeva "débacle". 

Així, per exemple, a Toulouse, al costat de l'es
tació, una trotadora se'm va acostar l'altra nit i 
em va dir, amb el mateix to confidencial iel ban
quer que proposa una bona especulació bursátil; 

—Si vols venir, vint [ranca. Vés si a Barcelona, 
per tres pessetes, que és l'equivalent, trobarie;-. nnr, 
dona com jo! 

Joana d'Arc, home cèlebre 

P LS nmdamericans, que són, com ningú no igno-
ra. una gent molt distreta, van organitzar un 

FRUITA 'JL 
DEL >üiti 

T E M P S ^ 
P°>1uni«ne 

Jj ALTRE dia, servidor de vostès va haver de 
c*euar la frontera i anar fins a Perpinyà. No 

3 Pensin que es tractés d'anar-me a divertir a cos-
° e la baixa del canvi, no. Es tractava, senzilla-

tncn*. de f „ un favor a un amic, i ja saben vostès 
^ U e 'a gent de cà LA TUIES som més servicials i 

?mPlascents que una nena de casa la senyora Pe-
P l l a ; que visqui molts anys. , 

k-n arribar el tren cap a Girona, va començar-se 
, errrplenar de passatgera que anaven cap a França 

quan el convoi fou a l'estació de Cerbère. no s'hi 
CE>bia. 
. Menys mal que el tren francés duia més vagons 

n^ vàrem poguer enquibir amb certa comoditat, 
. ; y \ c o P el tren dintre França, en una petita es-
,_ Cl° interrnitja quin nom no ens ve a la memòria, 

.Pujar una robusta pagesa bearnesa, d'uns vipt-
c anys, a la que se li marcava una panxa d'uns '-cinc 

cinc mesos d'edat. 
u ~7 ' ara! Què tens, Suzon? — li va pregunta] 

«el3 viatgers, que sens dubte devia tenir-hi a-
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plebiscit per a. definir qui havia sigut l'home més 
gran del món. 

Dit això, traduïm al peu de la lletra, de l'impor
tant rotatiu parisenc "Excelsior": 

"El que va obtenir més vota, va ésser en Pas-
teur, amb 6,000 sufragis. Després, en Cristòfol 
Colomb i, a continuació, per aquest ordre: Was
hington, Franklin, Sócrates, Gutemberg, Livings-
tone, Joana d'Arc i Stephenson." 

No contents amb què els seus pares putatius, els 
anglesos, cremessin viva a la verge d'Orleans, ara 
venen els americans i me la fan homel 

L'hortolà de Sani Bot 

L'OBSEQUI-SORPRESA 

E NTRE la gent de Vilagroga del Rovell, reg
nava gran entusiasme. 

S'apropava la festa major, i entre l'ele
ment de bullanga que cuidava aquell any de diver
tir als vilagroguins hi havien dissidències (com 
quasi sempre) que van estar a punt d'acabar molt 
malament. Fins en Ramonet, un xicot incapaç de 
tocar un pel que no sigues seu, fou acusat de mal
versació de cabals. 

En enterar-se de la calúmnia, el xicot va sentir 
ferit el seu amor propi, i va jurar que per molt que 
li costés, es venjaria dels farsants que s'havien 
quedat al front de la comissió organitzadora de 
les festes. 

Aquests, com a novetat, anunciaren amb tota 
pompa la celebració d'un ball-sor presa, per fer el 
qual encarregaren objectes a una casa de Barce
lona. 

En Ramonet, en sapiguer-ho, va posar una cara 
com si veiés un puro de ral. Acabava de desco
brir l'arma per a venjar-se, :. , ..., . , , 

Una comanda a ciutat, i una entrevista amb e 

recader del poble, que era íntim amic seu, y*D 

bastar per a deixar ultimat el seu plà maquiavèlic-
Ni la sortija, ni els focs, ni la revista del some

tent, despertaren tan interès com l'anunciat ba ' . 
que anava a començar amb la concurrència de 
milloret dels pobles veïns. 

Arribà l'hora de l'obsequi-sorpresa, que darre
ra d'una tauleta repartien els patriarques de la ba(* 
rila, autors de l'idea, els quals no podien díssirn11' 
lar la seva satisfacció, en veure l'acollida que 1 ele* 
ment jove dispensava a les luxoses capsetes que. 
embolicades amb paper fi i lligades amb una c'n ' 
teta blava, anaven a posar-se a les mans de v* 
divertides d ami sel-les. 

De prompte, en l'envelat es va produir com u p a 

mena de fenomen. 
Les noies s'aixecaren bruscament de llurs seien1* 

i desaparegueren com per encant, fins al punt 
quedar buit l'envelat, apart de les nenes que fe1*" 
mitja o no sabien de què anava, els músics, els ot 
la comissió, més cremats que un arròs de dispe" 
sera, i els forasters, que es cargolaven de riure P^ 

Com a precaució, en Ramonet i el recader «** 
vien sortit del poble amb el correu del matí, "J" 
sense abans assegurar-se de què la caixa entregad» 
a la comissió de festes, era la que, degudament 

preparada, havia encarregat en Ramonet a u*18 

;asa d'articles pera cavaller del carrer de Sant B a ' 

Marcel Terra 

de 

—Que hi ha la Carmela? 
—No, senyor, però encara que jo em dic C w 

queta, li asseguro que li resultara igual... 



u 
tant-

< J H ¿ I g E VERITATS 

L A senyora ha sorprès a la minyona assenta
da en un sofà, entre el qual i ella, hi havia 
el senyoret, 

j ' ¿~~"·'a P ü t fer-se el bagul i sortir immediatament 
cuesta casa — crida, indignada, la senyora, 

minyona s'aixeca tran quil-1 ame nt i, enca-
' amb la mestressa, li diu sense immutar-se: 

_ ~—t-sta bé, senyora, però, abans, n'hi vui dir 

L e t l C a r a s'atrevirà...? 
s - °j- «enyora. Li vui dir, en primer lloc, que jo 

^e s maca i més ben feta que la senyora... 
Desvergonyida! 

m'ÍT~ kQ ha dit el senyoret. Ademes, sé portar 
""«Or que la senyora la roba interior. 

- -Vostè què sap? 
~—M ho ha dit el senyoret. I, per acabar, que li 

n ° n a t l q«e en el llit, sóc més apetitosa que la se-

—-També li ha dit el senyoret? 
"—No, senyora: això m'ho ha dit el xofer! 

. ' marit desapareix fulminantment, posant-se 
l e a mans al cap. 

R. Osk Hetta 

^ A R X A NUPCIAL 

N, 

l··i L dia tan desitjat per l'Adelina, havia arri-
1. „. bat per fi. Ja vestida, de blanc, com una 

coloma, amb la seva al-legòrïca flor de ta-
n%ina. està groga, ullerosa i en un esclat senti-
ental, romp a plorar damunt del pit de sa mare. 

. -̂l pare, que contempla l'escena, s'apropa emo-
" M a t a la petita. 
., ~—Apa, no siguis tonta — li diu carinyós —. 
, hi ha perquè plorar. En Ricard és un bon noi, 

, e molt bon cor i et tractarà tal com tu et mereixes. 
~—Sí... ai... ja ho sé, però, tinc por, papà, tinc 

Por? I de què has de tenir por? 
——No ho sé, però en tinc. 
-—Doncs, no n'has de tenír. Es un pas que to-

, les noies es migren per donar-lo, i cap mal no 
h , s de tèmet... 

—-Ja ho sé, però, estaré tan sola... 
—-Sola? I el teu marit, que no és ningú? 

. —^5í... és clar, però,., precisament... el meu ma-
, '•• en Ricard, voldrà... Ai, quina engúnia em fa 

^ Pensar-hi. 
"—-En Ricard és un cavaller i, per si no ho fos, 

°m que p a a s a r e u aquesta nit a casa, un sol crit 
11 bastaria per a què... Mira, si en Ricard no es 

£° rtés bé. no tens més que cridar-me. Un crit de 
Papà', seí-à la senyal de què et passa quelcom 
e*agradós. En canvi, si tot va bé, com jo espero, 
e r celebrar-ho i perquè nosaltres estiguem tran-

, |a. et poses a cantar la marsellesa. Comprens? 
Sí, sí... ] a Marsellesa. 

—Te'n recordes, Lluiseta? Era una nit clara i 
serena com aquesta... 

—Ah, sí! I tu em varea fer veure les estrelles... 

—Doncs, apa, cap a la Mercè s'ha dit, que el 
pobre Ricard ja deu estar frisant. 

Mig conformada, mig esporuguida, l'Adelina 
va passar tots els tràmits legals, fins arribar al més 
legal de tots. 

Arribat el moment, els dos nuvis es tancaren 
a la seva cambra, i els pares des d'una habitació 
immediata, esperaren els aconteixements. 

Tot semblava anar bé. Els dos casadets deixa
ven anar unes rialles llargues... Corrien, saltaven, 
sospiraven... 

—Ah, que no m'agafes? 
—Ah. que sí I 
Corredisses, cadires que cauen, xisclets ofegats, 

paraules a mig dir... 
De sobte, en la quietut de la nit, un crit esgarri

fós, ferí les oïdes dels pares; 
—Paaa... paaaM! 
El pare pegà un bot. La mare quasi es va des

maiar. 
—Què deu fer, aquell animal? — exclamà el 

pare, anant corrent cap a la cambra dels nuvis. 
Però, en arribar a la porta, un nou crit el tras

balsà de dalt a baix: 
—Paaaa... paaaaMIll 
I, de seguida, en un to solemne i ampulós, d'a-

poteosis final, el crit continuà: 
—Pa-pam, pa-pam, pa-pam... pa-paaaaaI!!IM 
Eren les notes de la Marsellesa, que sortien 

triomfals dels llavis de la casadeta, com un sorti
dor d'aigua esbogerrada... 

Dida Roth 
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LA RUPTURA EVITADA 

E STIMADA Carmeta — digué amb una in
tensa alegria la Lola, quan la seva am'ga 
aparegué al salonet —. Tinc una gran m -

va que donar-te: dea de dilluns, ja no ens troba
rem aquí! 

—Perquè? — demanà, intrigada, l'interpel·la
da —. Que no li plau, a en Vicens, aquest pis? 

—No. Es a mi, que no em plau, ni el pis ni ell. 
—Que haveu renyit? 
—No encara. Però renyirem aquesta nit I 
—Va ja! Ja vas a fer una tontería! Total, oer-

què t'hauràs enterat d'alguna infidelitat del teu 
amic, perfectament excusable. No siguis aixís, do
ra, que totes faltem i tots falten i, al capdavall, en 
Vicens, encara que lleig, és un bon noi. 

—No és això — reprengué la Lola, agafant per 
les mans a la seva amiga i fent-la seure al seu coi-
tat, al sofà que hi havia en mig de l'habitació—. 
Es que en Vicens, per mi, no representa rap per-
vindre. Es una situació transitòria, per anar tiran L 

—En Vicens no et nega pas res! 
—Sí. Però, saps tu quan durarà això? Els ne

gocis d'en Vicens sofriran ara molt amb la crisi 
i qui sap si d'aquí tres mesos tindrà que tornar a 
agafar-se a una col-locacíó! I, llavors, què? 

—Tot el que vulguis, però això no són més que 
possibilitats. Mentrestant, per què fer tonteríes? 
Ara per ara, t'has de privar de res? 

— A més d'això, en Vicens no m'agrada... 
—Ningú no t'obliga a ésser-li fidel! No tens els 

teus capritxets... íntims? 
La Lola esclatà en una forta rialla, deixant cau

re quasi completament el seu cos felí damunt del 
de la Carmeta. 

—Ah, dolentona! Amb quins ulls de picardia 
ho dius, això, monada! 

—Seriosament — digué la Carmeta —. Per qiiè 
vols deixar en Vicens? 

Els ulls de la Lola brillaren d'alegria. 
—He- descobert un amic ideal! Un br.nquerl 

Dimarts, sense que ningú no ho sàpigues vàrer» 
sopar i vàrem... Ja t'ho pots figurar, va jal 

—I jovel I sap estimar! Oh, no te'n pots fer 
càrrec! L'hauràs sentit nomenar: en Pous. 

—En Pous? Caram, noia! Deixa'm que et feli
citi! Això s'ha de celebrar! 

—Per això t'esperava. Em sembla que encara 
trobaríem butaques al "Poli".... 

—Telefonem. Però, espera't. Què fan? 
—No ho sé. Encara no he obert el diari. Allí 

damunt tinc el "Bruai"... 
La Carmeta obrí el diari i, a penes el fullejà, do

nà un crit de sorpresa. 
—Lola! Mira què diu aquí! 
La Lola, esgarrifada, veié en grans titolars: 

"Suspensió de pagaments de la banca Pous. Fu
gida del director." 

—Ja en són, de pocasoltes, aquests banyistes-
Diuen que han vingut per agafar musclos i es paseo 
tota l'estona a darrera meu! 

La xicota devingué pàl·lida, groga, blanca-
Tremolava com una fulla d'arbre. 

—Albert meu! — esclatà, a! temps que es dei
xava caure al sofà, aclaparada. 

La porta grinyolà en aquell moment, i en Vi" 
cens, ràpid, entrà al saló. 

—Bones tardes, Carmeta! I ara? Què té, 1» 
Lola? Està tota vermella, com si hagués plorat' 
Què t'ha passat? 

Ella es va tirar al coll del seu amic. 
—Res... Vicens, meu... Trigaves tan, que h e 

tingut por de què t'hagués passat alguna desgra* 
eia... Precisament hem vist aquí amb la Carm**8 

això de la banca Pous. No t'han agafat res, a ' " 
menys? 

—No, pobrisona, no; estigues tranquil*... Co"* 
m'estima, la meva rateta... 1 

Ell petonejava, com àvid de beure les seves 11»* 
grimes, els ulls blaus de Taimada. 

I, llavors, la Carmeta, no sapiguent quina act'" 
tud pendre davant l'escena, digué: 

—Ja cal que l'estimí força, Vicens, a la I-°* 
lal Si sàpigues lo intranquila que estava per voite* 

K. Màndula 



J%r OeCtg/1'anècdote/^^ 

ACRECIÓ 

• príncep hereder de Lluís XV, era mordaç 
cotn una vibra i li plavia col-locar en si

tua, 

tUa! • ^J,a- er> un ball de cort, s'apropà a l'espiri-
¡n0 ' dlscretissima marquesa de la Popelinière i 
(¡Ual

 r*nt-li una tabaquera en la coberta de la 
j , a . ' havia una miniatura representant una do-

*la/'-cítfs*
r "" 

iiílT v o s sembla, marquesa, aquesta bella mi-

S(J~ *, Sire, magnifica! — respongué ella tota 

t¡Íe~',r° '••• de la posició de la mode!, què me'n 
¡l ": *— insistí ell, boidejant els límits de Tiaso-

pf
 a Popelinière no sabia com sortir del pas. La 

die
Cac'tat ^ei príncep, la tenia internament in-

^~No sé, Síre, no sé... 
a/jpj r ° ' què n'opineu, d'una dona que es mostri 

c?a"7 príncep em perdonarà, però, és tan menu-
? miniatura, que lamentaria emetre un judici 

^"JvoCat 4 ¡0 m¡gor¡ j a model podria resultar 
* e* vostra bella esposa, la princesa ... 

ve ®ofl no H quedaren ganes de seguir la con

que hi va concórrer lo bó i millor de la cort. A-
profitant l'avinentesa de trobar-s'hi el cardenal, 
vàreig parlar-li interessant-me per una pobre 
monja que sembla és tractada amb molta duresa 
per ¡es monjes del convent on està reclosa. Com 
que aquesta recomanació era ja la tercera o quar
ta vegada que li feia, el cardenal, d'una manera 
violenta, insospitada, grollera, em va contestar 
davant de tothom, d'una faisó impròpia d'un 
home de món. 

—I bé, duquessa, perdoneu-li. Ja sabeu que 
procedeix del poble, que la seva educació monda-
na és un xic deficient, però que, en canvi, ha 
prestat serveis importantíssims a la monarquia, 

—Si vos sabéssiu e! què em va dir, senyor. 
—Tan desconsiderat va ésser? A veure, què 

V03 Y» dir? 
—No sé si m'atreveixi, senyor, a repetir exac

tament les seves paraules. 
—Podeu parlar amb tota claretat; no sou vos, 

senyora, qui les diu, sinó l'irascible cardenal. 
—Doncs, bé. Senyor, em va dir que jo i la meva 

recomanada, li... 
I aquella dolça artificiositat francesa que cons

titueix un dels més bells jocs de l'amor, brotà en 
els llavis de la duquessa. 

El regent no s'immutà. Quedà mirant-se llar
gament a la duquessa, admirant els seus Uavions 
com dues maduixetes i, després d'un llarg sospir, 
exclamà, com si parlés amb ell mateix; 

—Caratsus... caratsus!... No sabia que el car
denal fos home de tan bon gust...! 

'CARÀCTER VIOLENT 

( J L cardenal Dubois, que guiava els destins 
espirituals del poble francés durant la re-

tu¡ Sèncig del duc d'Orleans, era un home vi-
des-

nt com una punxada. Alguns, a Versalles, cl 
¡Q '^naven amb el sobrenom de "porc-espí", per 

^ "sí i ]0 groixut del seu parlar. 
*ar n dia, la duquessa de Trémoille anà a quei-
r¡, "S? a! regent de la desconsideració amb què 

vja tractada en plena recepció. 
^ C O m ha estat, això, com ha estat, duquessa? 

¡ e la manera més vergonyosa que vos podeu 
brà tnar' seny°r- Com vos sabeu, ahir es celc-

a festa onomàstica del nostre príncep, a la 

HISTORIA ALEMANYA 

(~7j Venècia, en el Gran Canal. Un matrimoni 
" ^ alemany drets sobre una góndola, van ad

mirant els magnífics edificis. 
El l : — On som, a Venècia o a Florència? 
Ella: — Quants ne tenim, del mes? 
Ell : — Quinze. 
Ella: — Essent aixi, som a Venècia. 

LAURA BRUNET 
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i o del senyor) 
dispensi, ja tornaré 

|'a 

CÀLCUL CIENTÍFIC 

E L senyor Fillol, milionari, aca
ba de casar-se amb una mo-

disteta de disset anys. Ell no
més ne té seixanta quatre. 

El dia del casament, un amic que 
no sabia res de l'aconteixement, l'a
nà a visitar: 

—El senyor Fillol? 
—No és a casa, senyor 1 
—Trigarà a tornar? 
—Una mica. Avui surt de viatg« 

de noces. 
—Eh? Què diu? Que s'ha tornat 

—Parla de 
—Res, n 

un altre dia 
Dos mesos després, 

a casa del milionari. 
—El senyor Fillol ? 
—No hi és, senyor! 
—Encara no ha tornat? 
—Sí, senyor, però és mort. 
—Eh? Què diu? Però, de què ha 

mort? 
—D'un enfit de matemàtiques. 
—No l'entenc. 
—M'explicaré: el senyor F lloí 

s'havia entossudit per saber quantes 
vegades entraven seixanta quatre en 
disset... 

—I. . . 
—Es va morir: jo vaig acabar el 

càlcul, senyor. 
—Vostè? 
—Sí, senyor; però el meu era més 

senzill: jo només tinc trenta sis 
anys. Disset i disset, trenta quatre. 
Jo i la senyoreta el tenim resolt de 
seguida, aquest càlcul... 

—Bé... si... però, i ella queda sa
tisfeta de l'operació? 

—Observi el senyor que en re
soldre el problema, porto dos enters. 

Pitàgores XK 

EL SENYOR QUE NO ES DEIXAVA PENDRE 

EL PEL 

Q 
no ho saps? He renyit amb en Cai 

—Què em dius, ara? 
—El que sents! 

—Sinó que m'ho dius tu, no m'ho creuria. 

—Aquest vestit li va molt bé, senyoreta, pero 
trobo que l'hauríem de donar un xic més per dar 
rera. 

—Oh, ï que és ben certl 
—De debò? 
—Tal com sona. 
—1 doncs, què vos va passar? 
—Què em va passar? Tu ja sap3 que jo sóc " n 

home que no em deixo pendre el pèl.. 
—Sí... 
—I que no aguanto imposicions de ningú. 
—Si... 
—I que quan un home me la fa. ja ha be í u 



—No em negará, amic meu, que a n'aquí es dis
fruta d'unes vistes delicioses... 

LA TÜIES 9 

CIRCUMSTANCIA ATENUANT 

E N Tusell era un pobre ad
vocat principiant, d'a
quells que es passen els 

matins pels corredors del Palau 
de Justícia, esperant que arribi 
algún processat que s'ha descui
dat de nomenar defensor i li don-
guí un parell de duros per pujar 
a informar. 

Cert dia, un sort, processat per 
haver robat un rellotje, l'anà a 
cercar. Estava en llibertat provi
sional i necessitava advocat. Des
prés de molts crits, es van enten
dre en la qüestió de preu: set pes
setes. No n'hi havia meB. 

En Tusell, com és natural, no 
sabia ni un mot de la causa. Co
mençà a informar i a cercar inútil
ment alguna circumstància ate
nuant, però no n'hi havia cap. 
Era un furt amb les agravants de 
nocturnitat, premeditació, alevo-
sia, abús de força... Però ell, més 
hàbil que lletrat, trobà per fi el 
pretexte: 

— I , al final — digué — tin
guin en compte que el meu defen
sat és sord, i no va poguer sentir, 
en el moment de cometre el de
licte que se li imputa ,1a veu de 
la conciencia. 

B. Arbut 

•—Doncs, bé, coneixent-me com em 
nc> estranyaràs la meva decisió. 

—Però, en Carlesl Tants anys que feia que era 
n casa teva I 

—Mira, ara que la Mercè n'hauria foS dotze. 
—1 doncs, què vos va passar? 
•—Figura't tu que l'altre dia arribo a casa *an 

tranquil i m e l trobo fregint-me-la amb la dona! 
—Bomba I 
'—Tal com sona! 
•—f què vas fer, tu? 
—Què vaig fer? Em va pujar la sang al cap i, 

no poguent-me contenir, m'hi encaro i li dic: "Com 
té el balanç del mes passat?" 

I ell que em respon: "Em falten dues planes." 
I jo llavors li dic: "Si? Doncs, ja té ordres d'a-

nar-se'n a pendre la fresca." Baixo a baix, li pago 
els dos mesos de reglament i, aul, a pendre la 
fresca! 

Què 
gic? 

et sembla? Sóc i sóc un home enèr-
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UNA APRENENTA AVENÇADA 

L 'EULOGI Carders és un "corrido" impe
nitent. Dona a la qui posa l'ull, catacruc, 
qui gemega ja ha rebut. El Tenori d'en 

Zorrilla, al costat d'ell, ve a ésser una mena de 
frà Garí dintre la cova, o siga abans de què aquell 
nano li digués: "Labàntate, fray Garín, ca Dios ya 
t'ha pardunadu." 

L'altre dia va tenir una aventureta amb una mo
dista del carrer d'Aribau. 

Era una xavaleta d'aquelles que tot són vincla-
ments i ondulacions i que un se les menjaria amb 
una sola mossegada. 

L'Eulogi feia dies que li buscava el qüento, pe
rò ella deia que no n'hi havia de cuits. 

Petonets, abraçadetes, i mil bombons d'aquells 
que no deixen senyal, era l'únic que li permetia. 
Quan !i parlava de io altre, li deia que "naranjas". 

Però, ja és ben veritat allò que diu en Pic de 
què la perfídia és la mare de tots els vicis, i l'Eulo

gi, a força de burxar, va arribar a fer forat. 
La cosa es va posar bé una tarda de diumenge 

a la "Floresta". La "cosa" ja haureu suposat que 
era la modisteta. 

Però l'Eulogi, que d'això en sap més que en 
Sugrañes de muntar revistes, va notar que aquell* 
primera representació en plè teatre de natura, no 
podia pas con si d erar-se com una veritable estrena-

No és que ell dongués gaire importància a n *" 
questes coses, però quan la xavaleta, mig plori
quejant, li va dir que aquell era el primer cop que 
el cap li havia rodat i li havia fet perdre el mon 
de vista, ell, un xic escèptic i un xic burleta, co
mentà maliciós: 

—Caram, caram, menuda, no és que no et cre
gui, però, t'asseguro que per ésser la primera ve
gada, no has quedat malament. Promets, maca. 
promets, en aquest ofici... 

Cara Vent 

—Això és un avorriment! Tot el dia que tinc el meu marit fora de casa! Amb lo que s 
grada tenir-lo duu! . . . 



ÀLVOLTÀNTÍM!? 

ALERTA, MINYONS! 

E n aquesta Secció hi publicarem tots ets CONTES 
que se'ns enviïn propis d'ésser contats a les velles 
Xacroses de quinze anys per amunt i que siguin dig
nes d'ésser coneguts pels barrilaires lectors de LA 
TUIES. D'aquests contes, en premiarem un cada 
numero, amb la respectable quantitat de "deu pe-
<*s", cobrables en la nostra Administració o per 
S'r postal als que visquin fora de Barcelona. Aler
ta, doncs, i apretar Fàpit! 

CAÇA MAJOR 

E L príncep Khata-Khruk, fill del rajhà de 
Khaph-d'Aph-Hava (Groenlàndia Tropical) 
va fer un viatge de nuvis per Europa, acom

panyat de la seva costella, una negra més indolent 
i vincladissa que un vímet. 

El president de la República Francesa, en passar 
e ' príncep per la capital més xíroia del món, va 
organitzar una cacería en els boscos de Versalles i, 
ja finida aquesta, feren el recompte de peces, que 
'°u certament molt abundant. Mentres estaven rea
litzant aquesta operació, cotnparegueren uns page
sos portant damunt d'un baiard, fet de troncs d'ar
bre, u n pobre minyó ferit per un tret poc destre 
d'un mal caçador. 

El príncep es quedà mirant l'infeliç pageset i en 
veure la seva estranyesa, en Fallieres li preguntà: 

—Què vos passa, príncep? 
—Oh, res. que he perdut el temps miserablement. 

Jo no sabia que també se'ls hi podia tirar, a n'a-
quests. Me n'han passat per davant...! 

I la seva canibalesca esposa afegí, innocentment: 
—I sí, home! No recordes que era el bestiar que 

Menjàvem més de gust a la nostra terra, quan de 
*3rd en tard en caçàvem algun? 

En Fallieres cregué oportuna la companyia d'u-
0 1 Parella de gendarmes, per a seguir fent els ho
nors als visitants. 

A1 
DIÀLEG ENTRE BESSONS 

BANS de néixer, els futurs bessona tenen una 
animada conversa: 

-Fixa't, nami — diu un d'ells — avui el 
papa ve a fer-nos una visita, 

—Mira que ets tonto! — exclama l'alt re amb aire 
de suficiència —. Aquest no és el papa, és un con 
vidat. No veus que porta guants? 

Dida Rotb 

ASTUCIA JUEVA 

S EMPRE els jueus han estat els homes més as
tuts de la terra, en qüestions de negocis, i en 
Jeremies, el pobre sabateret del carrer de les 

Moreres, no podia pas ésser una excepció de la re
gla general. 

En Jeremies es guanyava molt bé la videta en la 
seva diminuta botiga, però ve't aquí que de sobte, 
el seu negoci es veié en greu perill. A banda i ban
da de casa seva anaren a establir-s'hi dos fabricants 
de calçat, que derrotxaren un dineral en mostradors 
i estanteries. 

El pobre Jeremies quedà ofegat entre aquelles 
dues botigasses. i la seva i els seus aparadorets amb 
prou feines si es veien. 

Però en Jeremies era jueu, i va saber trobar la 
manera de no deixar-se ensorrar pels fabricants. 

Un matí. en obrir la botigueta, va fer treurer els 
mostradors i estanteries de la porta i deixà que tot 
fos entrada. Després, fregant-se les mans, féu pen
jar un rètol damunt el front de la porta, que deia 
senzillament: "Entrada principal." 

Naturalment, el vianant, atret per la llum dels 
grans aparadors del costat, s'apropava a la botiga ï 
maquinalment entrava per la porta del mig, que 
era la "principal". 

Aquests jueus, són terribles!... 
Khan 



EL PACES TONTO 

L A Carmeta era !a minyona de l'hostal de Riu-
decabres, i segotis males llengües, a les nits 
no dormia mai en el seu llit: sempre B'equi

vocava de porta i anava a parar al d'algun marxant 
o traginer que tingués bons patacons i que n'hi a-
llargués uns quants. 

Però, tant va el canti a. la font... Res, que va pas
sar ço que forçosament havia de passar un dia o al
tre: una nit es va distreure i al cap de pocs dies va 
començar a sentir-se marejada, a no tenir gana, a 
fer-li mal el costat... 

Quan la noia va veure propera la tempesta, va 
creure oportú cercar un paraigua per aixoplugar-se 
i evitar el mullader i 1"escàndol. 

—Això, un o altre s'ho ha de carregar — va dir-
se a si mateixa, bó i rumiant a qui podria endos-

No va trigar gaire en trobar la "víctima". En 
Tófol, el més tonto dels minyons del poble, carre
garia amb el mort. 

I una tarda que feia molta calor, la Carmeta va 
sortir fóra poble i va fer de manera de trobar-se 
amb el minyó. 

Com de fet: al cap de poc, en Tófol s'apropava 
carregat amb un feix de llenya i ella s'assentà prop 
del camí, ensenyant un garrot de pantorrilla que 
feia fredat. 

—Adéu, Tófol t — féu la xicota en tenir-lo a tret. 
— Sembla que es treballa... 

El pagès es va quedar com si veiés visions, en ad
mirar el bé de Déu de carn tornejada que la Car-
meta li oferia generosa. 

—Si... veuràs.,, si... anem fent. 
I com que el pobre xicot no estava acostumat a 

n'aquella mena de contemplacions, aviat la Carmeta 
va lograr ço que es proposava, amb gran contenta-
ment del pagès, que se'n va fer un tip com un home. 

I, ve't aquí que uns quants dies després, la Car
meta va anar a trobar a n'en Tófol i li explicà el 
"qüento" que amb tanta traça havia preparat. 

Però el xicot va fer l'ovni, i la Carmeta el va 
amenaçar amb explicar-ho al seu amo. 

—Ja hi pots anar. 
—I ben de pressa, que me n'hi vaig, mal home. 

Fer-me això i ara no voler-se casar. Ja t'hi obliga
ran, si de grat no ho vols ferí 

Quan l'amo del /Tófol va sentir les explicacions 
de la Carmeta, va cridar al xicot i li va dir: 

—Com és que has compromès a n'aquesta mossa 
i ara no t'hi vols casar? 

—Perquè això, sóc pas jo qui l'hi ha fet. 
—Com ho saps, que no ets tu? 
—Pregunteu-ho a la mestressa, la vostra dona. 

que fa dos anys que fem el mateix i mai no li som 
deixat rastre... 

K3T A llot 

• - — . , !•••• • • • , , * « * « « » ^ 1 

EPISODI DE LA GUERRA 

A IXÒ va passar entre Totsants i Manresa, du
rant la maleïda guerra carlina. 

En Ramon portava dos anys de servei i 
n'havia passades de totes: de verdes i de madures. 
Tot sovint explicava als companys de penya algun 
dels seus innombrables episodis. Aquest dia va co
mençar així: 

—Tots sabeu que jo, tota la vida he sigut molt 
desgraciat. Sembla que totes les calamitats, Déu o 
el diable me les enviïn, facturades directament a 
mi. Sempre em toca ballar amb la més lletja. Aven
tura que intento, aventura que acaba amb tragèdia. 
Si fico mà a la minyona, al primer cop em sorprèn 
la senyora. Si conquisto una menor, resulta més 
ben ensenyada Que la Xelito. Si vaig a la "Bohè
mia", sempre carrego amb ingènues que acaben de
manant-me cinc duros .En fi, perquè veieu fins on 
arriba la meva desgràcia, vos explicaré un altre 
dels meus episodis de guerra. 

Havíem sortit de Papiol perseguint un escamot 
de carlins que no ens deixaven viure. Feia vuit dies 
que els hi anàvem al darrera a marxes forçades, 
però no hi havia manera de tallar-los-hi el pas. Co
neixedors més que nosaltres del terreny, burlaven 
totes les nostres persecussions. Anàvem morts de 
gana i de sed. Una tarda que feia un sol que esta
vellava les pedres, el capità es va apiadar de nosal
tres i ens va permetre descansar a l'ombra d'una 
pineda. La sed ens devorava. Ni per remei vàrem 
trobar una font. De sobte, un dels soldats va llen
çar un crit d'alegria: 

—Nois, un remat de cabrest Allà dalt! 
Efectivament, en un turó proper s'hi veia un re

mat de cabres i, sense demanar permís al capità, 
ens llensàrem vers el remat. 

En un minut, cada soldat estava amorrat a una 
cabra, xuclant desesperadament. Jo també en và-
reig arreplegar una i, fillets, quina manera de xu
clar! Però, com més xuclava, més sed tenia, ja que 
no lograva fer sortir una gota del néctar preciós! 
De sobte, vàreig llençar un renec que es va sentir 
d'una hora lluny. 

—I això, què et va passar? — preguntàrem tots, 
força enternits per l'emocionant relat. 

—Oh, res: que a mi m'havia tocat el boci 

Carlitu* 

Conte premiat en et número passat: 
L'ESTAT MES PERFECTE 

AWicsl numero ha passa! per 
la censura governativa 



'—Què li vindrà de gust, senyoret? 

—Un filet! 

^AVENTURER 

jk—^ RA un xicot que estava de mecànic en un 
1 important taller i havia corregut mig món, 

passant la mar de perills. 
Un diumenge, va organitzar-se al taller un es

morzar camperol. En acabar aquest, el xicot co
mençà a explicar una pila d'aventures seves, de 
guerra i de pau, que deixaren a tothom bocaba
dat. 

Montres anava enraonant, el xicot es passeja-
v a entre el grup, amb les mans a la butxaca. 

Les treballadores de la fàbrica, quasi totes jo-
Ve8 i boniques, eren les que amb més admiració 
' «coltaven. 

Doncs, digui — va preguntar per fi una apre
nen teta d'allò més trempada — que vostè està 
B*mpre jugant amb la seva vida? 

El xicot, que era un barra, es va clavar a riure. 
—I ara! De què riu? Que be dit alguna incon-

Veniència? Que no és cert que vostè juga sempre 
a mb la seva vida?—preguntà l'aprenenta. 

—Sempre, no, maca. Ara mateix, estic jugant 
a mb u n ( 1 C 0 5 0 ben diferente! 

Bw Letta 

LA TUIES — 15 

EL SENYOR QUE NO VOL OBSERVACIONS 

L 'ESCENA passa a la gerència d'una compa
nyia de segurs. Està plovent a bots i bar
ráis. Entra un empleat i deixa un plec de 

papers a la firma. Després, dirigint-se al director; 
—Don Manel... 
Aquest segueix consultant unes taules de morta

litat. 
—Si don Manel em permet. . 
—Què hi ha? 
—Desitjava dir-li una cosa; però, abans de tot, 

li prego em concedeixi la seva indulgència i no es 
molesti pels meus mots... De vegades, una indica
ció pot ésser mal interpretada, i... 

—Una indicació? Amb qui es creu que parla, 
vostè? Que es pensa que necessita indicacions de 
cap dependent? Vagi! 

—Perdoni si m'he explicat malament... No és 
cap indicació. Es una observació que acabo de fer 
i que interessa al senyor director... 

—Observació? Es creu capaç de fer cap obser
vació que a mi em passi desapercebuda? Més li 
valdria ocupar-se de la seva feina que del que pas
sa aquí dintre! 

—Però, don Manel... 
—No hi ha però ni peral Ja sé el que em dic, i 

—Es que volia dir-li que fa cinc minuts que cau 
aigua d'aquella gotera i li està desgraciant l'ameri
cana. 

R. Osk Hetta 

—Avui m'has convençut, noi: veig que l 'ERO-
TYL fa veritables miracles. . 

I "M?! À 1 ésel producte magn 

: TENC1A i la NEURASTENIA, per cròni
ques i rebels que sigan a tot altre tractament 

', Venda a l'engròs i detall: Alt de Sant Pere. SO, 
farmàcia del Doctor W. DVTREM, Barcelona 
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sapiguer la n°-

E L S adaptadors de pel-lícules ex-
** trangeres, en tenen de molt bo-

Per exemple, no fa gaires dies va 
arribar a Barcelona una cinta ameri
cana, quina protagonista és l'elegan-
tíssíma, gentilissima i catxondíssima 
Elaine Hammerstein. En anglès, la 
pel-lícula es titolava: "Paint and 
Power", que traduït a la llengua de 
la Laura Brunet, val tan com "Pin
tura i Polvos". 

Com indica el títol, es tractava 
d'una sàtira de societat, però a l'a
daptador, per lo vist, el nom origi
nari es veu que no li anava gaire bé. 
i el va substituir pel següent. "Llum 

Perquè, és el que ell devia pensar: 
La llum, perquè és la pintura 

que a les noies fa lluir', 
i l'ombra, perquè quasi sempre 
els pc-lven» són a la nit. 

O O O 
A Paría triomfa una compatriota 

" nostra: la senyora Càndida Pé
rez Martínez, esposa del notable 
compositor italià senyor Lucarelli i 
autora, entre altres cèlebres cuplets 
catalans, de "Les CaramelUs", "Els 
Tres Tombs", "Pasqua Florida", 
.etz., etz. 

I els bons parisencs troben, no 
sense raó que la senyora Pérez Mar
tínez val tan o més com qualsevol 
"vedette" de Montmartre amb re
clam suntuosa i propaganda llumino
sa a les cantonades. 

Al pas que porten les coses, 
LA TUIES tindrà que fer 
alguna edició especial, 

;per vendre al públic francés. 
O O O 

S EGONS un telegrama de Nova 
York, el Xarleston, la nova dan-

ça de moda, que fa tan de furor per 
totes les nostres sales de ball, esta 

G Y R A L D O S E 
para irrigaciones higiénicas 

.Antiséptico no tóxico,, 
antileucorreico, cicatrizante. 

la Sorel en »' 

ja a punt d'ésser destronat per una 
altra moda d'arrambar que porta el 
nom de Wall Step. 

Així ho ha decidit, reunit en ses
sió solemnial, el Congrés anual dels 
profesors de dança, que acaba de ce-
lebrar-se. 

En Bransley, < 
va, va telegrafiar ¡ 
quests termes: _ , 

"Nova casament causat aquí g» 
efecte. Excelent publicitat per j i > 
Procuri arreglar divorci per » 
gost, que seré a París." 

I la Sorel va respondre-: 
"Completeu felicitat 
tirant-vos de cap al Niágara 
en veure-vos despreciat." 

O O O 
A MB la calor, el Paral-lel va

 aue" 
" dant-se buid. 

No hi haurà altra solució, 
per poguer-hi tenir gent, 
que trasladar al "Xeringuitu" 
el "Monte Cario" i I"Edén". 

L'Aíarta Pobres 

Suposem que aquest nou ball 
als "corridos" permetrà, 
quan dancin a la "Bohèmia", 
a les noies madrugar". 

U LS negocis són els negocis. I ja 
és sapigut que, per a fer bons ne

gocis, cal fer publicitat. 
I sinó, llegeixin so que segueix: 
La senyoreta Cecile Sorel, la cè

lebre actriu francesa, va conèixer, 
no fa gaire temps, a un individu de 
Xicago que es trobava a París en 
viatge de distracció i de plaer. Es 
deia A. J. Bransley i era conegut 
entre els seus compatriotes pel rei 
de les màquines de calcular. En 
efecte, el milionari en qüestió, era 
propietari de la fàbrica més impor
tant del món dedicada a la construc
ció d'aquests útils instruments. 

A l'americà no li va desagradar la 
Cecile Sorel. A la Cecile Sorel, no 
li va desagradar, no pas l'americà, 
sinó els seus milions. I tot anava 
d'allò més bé, quan en Bransley se'n 
va haver de tornar cap a Nova York 
per presidir ana reunió del consell 
d'administració de la seva compa
nyia, en el que s'havia de decidir un 
augment de capital de deu milions 
de dòlars. 

La Sorel no es va recordar més de 
l'americà i, poc temps després, es va 
prometre amb el compte Guillem de 
Segur. 

(Els hi garantim que aquest nom 
no és cap "camelo" rufastesc, i si
nó, llegeixin qualsevol anuari aris
tocràtic de la veïna República.) 

Al cap de pocs mesos, es va cele
brar el casament. . -

PATI B L A " 
Tot home de bon paladar. 

.ha de concórrer al. 

P A T I B L A U 

on hi trobarà els millori 

Cafá-Flambrsa-Marlacs - Xarcuteria 

LasOncePuertas 
Els millors mobles i a més bon 

preu, es venen a llargs plassos 

RONDA SANT PAV, 59 

Angines • Atonia 

Ronquen 

Venda: 

SEGALA i FARMÀCIES 



MAISON MEÜBLE 
(VERDURA) 

Carrer de Barbará, 27 

Mont d'Oi Meublée 
(VERDURA) 

Porte de Santa Madrona, 6 
J «o.t.t d.1 T«l" Cl,.. IUr«l"*, 

TMIo. S^l ^ f y ^ B B B B B y H ™ * n 

Gran comoditat — Sálete, de bany — Telèfon pnvat 
Ventiladors elèctrica — Habitacions a 5 ptes. — Reserva 

absoluta. ^ _ _ 

1A MASCOTA* 
(àsadediçddd soh ala Vendí 

dors marques 'Sense rival* 

PROVEU-liS r US COmiiUCEKEU 

%¿11flTA-(flBRE5 50 CT-sQlF5ft 

bCl.5ANRA«óN,t-BARCEWNA 

I D E A L M E T J B L É E 
Teléfono 1186 A. 

Espléndidas habitaciones con todo el confort 
moderno : Cuarto de baño : Servicio a todas 

horas 
G Í N J O L , 3 : (Junto P l ^ e a t r o ) 

PANYERIES SALMERÓN 
Estalviareu un 70 per 100 

C A R R E R S A L M E R Ó N , 1 3 

" í i ra iMt i . , 

SARNA (RONYA^ 

volen que fu
gin esverades som 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 lïloli, r S . fitsi:n 

La Novela Pequeña 
surt els dimecres 

NOVEL·LETES 
SENTIMENTALS 

64 planes 20 cèntims 

SÜLFC'RBTO CABALLERO 
Comte d* l'Asalt, 86 I 

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

PURGACIONES 

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

ciiTo» r.nilt.Hoi •« nat» • Ui 

ESTABLECIMIENTOS DE 
HIGIENE Y BELLEZA 

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

Ei cías ion de medicinal es 
ABIERTO DIA Y NOCHE 
— Conde Asalto, 1<Í y 1* — 

m !! un Enfermos de C t V I 1 I § crónica o hereditaria, puedem 

notada su enfermedad, con los curarse sin ¡ 

comprimidos GIBERT 
Descubrimiento reciente y sensacional, destinado a revolucionar 
»1 mundo médico y la terapéutica. El más enérgico depurativo de 

la sangre. 

LA CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PTAS. 7'50 

En venia: Farmacia*: Sarrias, Plaza Santa Ana. 9. — Tarrés. Carmen, 84. 
— Segali, Rambla de ¡as Flores, 14, etc. . 

Impremta, Redacció i Adminietració i de Sant Pere, 9 



44*&4f*4*4F1f*4HÍ*4**4******4F#«**4<4W*&.^^ 

s quines coses d'escriurem, ta Pepeta! Emdiu que em desitja "felicidades sin cuento"! 

•0*Sé&&W0***4W*4*************V*W*****4^^ 
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