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A TUIE 

-No I!ntenc f i perquè tenint bona la vUta, por-tca uJlere •• 
-Es que així lea COlel el veuen més ¡roues. 
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" l" dlJo a Polncart !:~ mo"o 'm" <on",_ I d.H';o... Rut.". 
~ " ye~-;i.Q:¡~i;o~:eV~~. n~~~~ cronil.ta internacional 

Que sc hab'a dlVerndo '·s.;:i;; q" ol •• n.,,' ,SAMITIER A CHINAI 

mucho mils Que en el "Eden" ~:~~ieJ~ ~~u~~~b~'1 ::t~ ,e~~~¡~~i q~~a c~~t!~¡.~ 
. . ,xoca. le h;¡ce ,ui1lar mien car a ¡:uCl\tro. lectores. 

Hoy. de buc na mabrut, c¡onl.~a" pero un ch!Cl' tras los diputado, comu, Sam'tie,', el idolo del 
la di.;:.cscra, que e. una r.Jb v!eJo. En csto, O!f.': l'iltal cautan la "Intcrna "Barcelona". abandona su 
muj~r hi¡otuda, como U',l ~onar una ca.mpaniJla y ml I donaI" y la "Cnrma¡no- dub. Y .c marcha a Pe-

~ou~IU;~a~ril'"O, me VI- ve~~ç;n~o%~~nce. mon. Ile':'_lQue e.t ce que ça ~~nd!daa ~~~c~~ ~~de~:ti~io 
"_Mon.ieur Rufa.ta -- lieur Rufuta, Nou. auon. 1 vou. a .emb16? _ me di- Que en e.o de Iu noticia. 

m. dijo--. li y a mon.ieur la pa ... ct cocoUe..... jo Poil1c .. ré, cuando hubo senlac;onales ticne la ma. 

:;ti:rcar~ q~~r;:~~ ~~~~ to,YiO~1 e:~~~~i.lt:I~CO ::; . ~'~~tina~~u~~t, ~e~!~:t 7~ t.o t!~t;~ crean que Sami 
VOUI .. ." .on uno. chlco •. mi. bu.ca pu?" va)'a a ur.lue a nin¡6n 

En un momento y con ~uone. qu~ un Joven ~ar. "-Je le crois _ hice tquipo de fútbol. Sami va 
aquella rapidez mc vestí y baro, em~!czan a .¡rltar yo -, ç. semble chcz la I a vcr si I1rre¡la la cuc. 
u.Jí a ver a mi ami¡o el como la concurrencla del Brf¡ida. wais pIUI d¡ver· tión c;lina. I Como dic en 
PrClidente. "Ba-ta:c1an". cuando Aie lli ... " que pa:a arrc¡lat loa paf. 

"_¡Bonjour. Mon.ieur una ch!CI ,uapa, Y Ic df Ja mano conven- ses en de:.oorden hace faI. 
:~!a:~, :;; ~~ji~ ~~;a:!:~ bU~~b~ feOi:;:::d:n la :,~ ddo de que el ré¡imen ta ¡eD~e de pelot .. 1 
dormez comme un bicn rle .¡ue al Gallo cuando no •• & ......... _ ........................ . 
Dieul" tiene "clranth", jHiji 

Total, quc Poincaré, qUil to •. y qué bien h1.b161 Pa· 
u un taujAn, se empeño I· ecia Riul y Rius, ~I et::. 
en lIevarme a Vcr,.Ue •• :1 cantc. De lo que dljo. fi.:! 
prcsenciar la .esión do o. contaré nada, porque 
la A,.mblca Nacional. habla un francés de aque· 

ESPECT ACLES 
TEATRE COMIC FOLIES BERGERE 

COlimos un laxi de a cer(1 llo mi .. ; !'nrevendo. Pero Continuen el. Iran. 
cincuentr. y an, fat~a ¡en me ¡U~tó mio. que Pon,', hita de 
te, I Hijitolo, qué bito tu !,alabra, 

~~iv~ ~~~i~IIUe~ov·iadde:íd~ rio~,n c~!~~~U~:dl~v::~au~~~ J O Y - J O Y 
Morian. otro,. 1UC era un !a, y cmplua a habla'·. 
pariente pr6ximo de Ja ¡ Oh, qlté cosa. rHjo I Que 
Mi!ltinluett y allUno. que d dia 9ue ello. bacan la 
era un mandíbula. POlnca :evolucl6n, lo. francele, 

.clona p.rt de 

VES - VES 
ré mc ob.~qui6 con nn ca· l,acari:1 'a. .. hab., de 011 .. , El millor espectac/" d, 
liquef'i.) f,·aru;::és y Ilei"'- atar.in lo. perro. con Ior, 
moa al pa'a .. io de Vers:l- Ganlzu Y t~rarin de la ri· 

:~e¿o~: l~a~.:ld~aCa~.~b~' :!!a c~';lo 1·~e~~~~V~~!1' I~~ •••••••••••••••••• 

CONCERT 
APOLO 

Me !l''nl~ en la tr;bun.'t obreros comerían .. n,re e 
de la ',. .... , al 1.<\0 c!e un "í¡ado de bur¡uh. \\1 
T,Utr~!II'·tO, ~ue teni. unat meucas irian ca; d~ f:':ll1 
barhaa rome el ,'.bo Ca, co y no da~¡an .. , ui~it\!~t)" 
teU,¡. dt la 9"u"~"'i .. Urba- cn fin, que a';,tlel!o I;e~;.\ 
na. NOI hlcimol ami¡o. .... divcrtldo ':\1" Ul'", 7et, e:>. d:e. 

:~a.;!d!~torMdee C'~L!6C~~: s~i~ba de la Croln:t ... ':.' ::;1(·· .• ~.Wnefo.dev.riet~1 
I.bette de la To·u'eUe". un "-\fOIl5 vorn r.".e L:~I .• :J'c 0::1 de :arle.ton 
rotatorio que h.ace c!e dijo ml com!,aftero - ,Dc. I rer tr'" \t;::lt. profe.lOr. 
aquello m'. palxó·ca. Me' ji nou. la danço.',,: ... " I SO 'l::.~ ¡e, arti.tes, 90 
cn.eftó a De Selvel, el I En efe,to. la Asamblca 
prcsidt.nte, un hombre al· rctira la pal.bra a Dodot GRAN 
lO ,orno Maró, ci vibra· y acuerdA IU cxpul.ión. BALL CONTINUAT 

El Muaic-ball de Iu 
familiaa 

Continuen ela ~fan 
èxib de 

D'ARAGO A 
CATALUNYA 

M6aica del Me.tro 
Albelda 

La millor revista que e. 
repre.enta al Paral-le1 
Con.umacion. econbmlcaa 
E.merat .ervel de 

Restaurant ....... _ ....... . 
POMP¡;Y A ' 

El mu.ic-ball mh dinrtlt 
de Barcelona 

Tota els dies •• pn.u"", 
i ,it, de lel utl." •• 

pgPITA IBIlLTY 
.ZOIl _ DOR1TA 

ea 
LA REVUE DEL 

POMPRYA 



Encara en queden 

VOSALTRES, segurament, estaveu convençuts 
de què els homei de lenlit comú, ;11. feia temps 

que s'havien acabat. No, senyors: encara en que
den. De tan en tan, le'n troba algun per aqueat. 
mon. de Déu. 

Ara n'ha florit un en mig de la Rambla, com 
un lliri en el llot. Aquelta Ror exòtica é. don E
mili junoy, que .ha atrevit a dir en lletres de mot
llo. que ell periòdic. picardio.o. com LA TUIES. 
SÓn una prova d'euroQeísme, que ens aireja i ena 
fa semblar un xic més feliços del què en realitat 
.Óm. 

QUI!' sempre hagin d'¿~; e!J herois romàntica 
del 1e*"le pa ... t. ds qu.., ens do:\~uin lliçons de vi
rilitat i jovenelal N'hi ha p!r t:a: ci harret al 
foc, "vatua nada ... '" 

Xóquila, don Emili I A VOIl.", 110 hi burà m~.l 
remei que fer-lo IIlnt un ¿ia d'aql\C!t~, però sant 
amb una túnica tricolor. per la puresa d'intenció 

(el blanc), la valentia d'expresaió (el roig), i la 
noblesa de la vilió (el bl ... u). 

Eh, que enl ha lortit bonic, tot això jI 

La santa continuïtat 

e OM totl vosaltrel sabeu, en Paquitu Madrid ha 
llençat un llibre titolat "Sangre t.n Atarazanas' 

del qualle n'han fet innumerables edicions. Nosal
tres, que 10m unl lenyors molt meticulosos i que 
enl agrada contar fini ell pèll de 11!'s coses, havem 
observat una cosa realment extraordinària en le3 
diverses edicionl d·l!.quelt llibre. Un fet que potser 
no s'havia donat mai ni probablement no el repe
tirà mai mél en el camp editorial. Heus aquí el fet: 
en tOtCI lel edicions de l'obra, hi ha les mat~ixes 
faltes gràfiquel. Ni una mél. ni una menyl. 1 en
cara hi ha qui diu que en el món no existeixen duel 
cosel exactes runa a l'altral 

Nosaltrel proposem la concessió de la Medalla de 
la Con.tàneia all benemèrita caixi.tes que han in
tervingut en lel múltiplel edicions del darrer èxit 
d' en Paquilu. 

Déu-no. aigua, Maje&tat! 

DISSABTE va ploure a bols i b .. rrala. Però a 
Bareelona no l'hi varen notar el. efeetes de 

l'aiguat. Hi ha maMa brutícia perquè un ~tàfe::J' 
deixi el. carr- r!l not .. Aquí el què fa falta és un 
altre diluvi. ~ .urn que nomél tli<!;ui internacional. 
aquesta vegada. 



Aviat remar. la pau 

E ~i::~a::: ~':~:e;.I. ~::~::~~:~aa;:~ 
:au de Ja noble i airejada Barcelona de nit. 

Cal confeu.ar que la moral hi auanyarA molt, 
que lel nOltrel Ca.tuml en rebran un gran benifet, 
j". que aviat aquella cèlebre pau de què parlaven 
el. co-.aca al tur de totea lea Rúe~iea, tamb6 reg
narà a Barcelona. 

Llibertat, molta llibertat 

A~~ a:: ';;:ti~e:e~~ c~~~~::;~ M:j~~ ~~~ 
!el no.tre inefable repúblic, s'han adonat de què 
la llibertat é. quelcom que el. paï .. o. civilitzat. 
deuen re.pectar, 

Conlti que nosaltre. ja fa molt temps que ho 
predicÀvem això, i aquell Bon Home del Gól¡ota, 
també. 

Un campió eatantís 

S EMBLA que en Ruiz eltà en pià de coI.Iec.cio. 
nar derrotel com qui col·lecciona cap.i.cúe.a. 

Me li claven cada panadera, que ell àngell hi can. 
ten. 

Potser lerà qüeltió, en parlar d'ell, de dir: 
campió d'Europa, de tan en tan. 

Nowtrel aconlellem a n'en Ruiz. que no .igll 
tan aristòcrata i que esborri del eeu carnet de JO. 
cidat el. die. de rebre. 

L'Hortolà de Se.ut Boi 

-No &ap. que tinc un anglés que em fi. 1'0.7 
-Aixia, ea mi.ter i ot! 

ria desesperadament car"~r Non de la Rambla a
vali. 

Jo penaava que podria delpistar al. meu, per
leguidor •. Cre¡uin que el que jo havia pogut aga_ 
far en aquell pi. del carrer de LanCà!lc:r, no valia 
Ja pena de fer tan d'escàndol. Une. arracades 
d'or, senae una cotxina pedra, cinc ..Juros en pa
per, vuit o nou pes.de. en plata i un portamone_ 
de. de cuiro, I ve't aquí que per tan poca cOla 
em feien córrer com un desesperat. amb greu riac 
de què m'atropellés un auto o un tranvia. Tant
mateix, la Rent té ben POC gu.t, avui en dia! 

LLADRES LLADRES! 

(De lea memòries d'un reventa pL.oa) 

Em valg ficar pel carrer de Santa Madrona, 
vaig aadar el carrer del Cid i anava a endinsar_ 
me p,=,r aquell. indretl, quan vaig veure un poli
cia que em tancava el pa •. 

Ràpid, vaig tombar cap al Paral-Iel. Quan els 
meua perle&,uidor. hi van arribal', ja el. tenia 
completament de.pi.tau. Ren!gaven, cridaven. 
e. deae.peraven i jo marxava, ben tranquilet. ee
coltant_lol, sense perdre la calma, 

Sabeu què havia fet) 

L l.ADRES. lladres! 
Així cridava una dona, gairebé 1.ln 

¡ro ... com la MamÀ. del 19, una formola 
tarda d'i.iu, mentre. lervidor i reventa.pi.o. cor-

Senzillament: unir-me al corteig fúnebre d'un 
enterrament que P8.M8.va en aquell. moments cap 
al Cementiri Nou ... 

FJ Pi.pa de lea Dreç.anea 

/ 



-M'agrada el xarlelton, però ét molt complica'. 
-Sí. Detalli se'n veuen molb. 

UN BITLLET DE QUARTA CLASSE 

L 'ESCENA el desenrot1la a l'eltació de Fran
ça. Un bromilta. "acolta a la fine.treta on 
delpatxen ell bit1lett. en el pred. moment 

en què e.tà. a punt de sortir un tren de luze. 
-Dongui"m un bitllet de tercera per Tarrago

nal - diu. 

-No n'hi han, de terceret., en aqueat trenf
respon I·empleat. 

-llavori - continúa el bromilta _ dongui'm 
un bitllet de quarta. c1asae ..• 

L'empleet no ~ mol~ta pel xilto. AI contrari, 
molt correcte, relpon: 

-Porta morri6, vOltè) 

Un viatjant de línia e.treta 

LA TUIES _, 

LES SABATILLES 

L A senyora Marguerida eltà dese.perada 
amb el .ervei, com ho t'ltan, per aJtra 
part, aa.irebé totel Ie. dames que el poden 

pendre el luxe de tenir cuinera i cambrern. 
No él precisament perquè Id serveixin mala

ment, li demanin molt .ou i li facin "morol" a la 
plaça, Rnó perquò a cada moment troba a les 
noies amb ell seUI reapectiUI xicot.. 

L'altra nit, la .enyora Marguerida va perdre III. 
paciència. 

-Escolta, Antonietal - li va dir a la cambre
ra -. Com é. que 'empre et trobo abraçada amb 
algun xicot) 

L'Antoniata, davant de l'acuSll.ció de què eN 
objecte. va re.pondre .enullament: 

-Com que la .enyora porta aquestel sabatilles 
Que no fan ,oroll .. jo no puc prevenir-me ... 

Kim Heu 
CONFlDENCIES 

P ER la Rambla de lel Flora, a la una del mig 
dia. hora oficial de lortida del "modilte
rio" barceloní. el troben duel noies de la 

mateixa edat. Deuen tenir unl divuit anyl. L'una 
é. rOlla, r altra morena. Aquelta darrera té un 
aire un xic més seriÓI que Ja seva Companya. 

--Què) Com te va el nou estat, Antonieta) _ 
pregunta Ja rossa. 

-Bé I 
-I què. la nit de núvil) 
La morena reflexiona un moment. i al final res

pon: 

-Noia: aquestes coaea no l'expliquenl Aques
tel co.el el senten! 

K. PomS 

-Volen peudre quelcom amb nota.ltres? 
--Segonl com. 
-Això, segon. com! 



S-LA TUIES 

SUPERSTICIO 

L A Gisela., una franc.eaeta que dança en urt 
saló de la Rambla, é. molt supersticiosa. 

-MUII - deia I"altre dia a una com
panya de treball -. Aquesta tarda. he anat a 
veure Bo una tiradora de cartes. Sapa què m'ha dit? 

-No. 
~ue el meu amant m'enganyava I 
--El teu amant? Quin) 
-Això. ja no ha pogut preciMr-m'ho .•. 

Dur LeU" 

LA PROMESA MARCIDA 

E N Felip, que eltà a punt de casar-se, pela 
quartol, naturalment. amb una .enyoreta 
que ja ha pauat del. trenta. el pauejll 

amb ella per la Rambla i troba un conegut. 
-Tinc el ¡UIt - li diu - de prel.entar-te la 

meva futura ... 
I l'altre, que é. un barra: 
-Gairebé - li re.pon - podries dir la mevlI 

paUBda ... 

Ark Hetta 

LA CARTA 

H A VIEM fet. aquell mati. en PonI i jo. ur. 
hon nea:oci Bo Borsa. Eni quedaven cent 
durol a cada u. Per a celebrar-ho. en 

Pona va propolar: 
-I ai en. en anéssim a dinar tota dos) 
-Encantat de la vidal - vaig respondre jo. 
Dec aclarir que tan en Pons com jo, som aficio

nats a menjal bé. De manera que ens vàrent fieN' 
a un lux6. restaurant de ... "Suen o", no vull dir el 
nom, perquè em van prometre no tornar-hi mai 
més. 

El lloc era de gran luxe, el "maitre d'hotel' 
duia un impecable jaquet ... però les tovalles de la 
taula on seiem, no havien .igut canviades. 

El "maitre", amb el llàpiç i el carnet de notes 
a la mà. anava a pendre nota del menjar i en .. 
donava la carta, quan el meu company va inter
rompre: 

-No ... No cal que ens dongui la carta ... Ja en .. 
entendrem directament ... 

I, mostrant les taques de la tovnlla, afegí: 
-Porti'n. un xic d'això, un platet d'allò i una. 

racció d'allò altre ... 
No cal que afegeixi, veritat) que le. tovalle$ 

van é"er canviadet al moment ... 

K. Katúa 

EL JOI JOI 

E N un vagó de segona, viatgen sols un se
nyor. ja un xic d'edat, i una "madura" que 
encara està força. bé. 

Ell llegeix un diari, indolentment repapat en el 
seient. Ella, molt inquieta, rus. es belluaa i pro-
cura per tots els medis cridar l'atenci6 del seu 
company de viat¡e, que porta la finestreta del 
pantal6 overla i se li Veu un xic d~ camisa. 

Tan e' bellu¡a la aenyora, que per fi el viat~e, 
,'adona del lamentable espectacl~ que eS''lva do
nant amb aquella involuntària exhibici6. 

Apreuuradament, arregla el leu desordre i)1O> 

sap com fer-ho per presentar le1 teVes excuses 
a la companya de viatge, 

Ara é, ell qui e, belluga inquiet en el seient. 
buscant pretexte per entaular conversa amb la se
nyora i .incerar-se davant d' dia. 

De sobte, com si un raia de llum l'hagué. ¡¡-lu
minat, alça els ulls del periòdic i pregunta amable
ment: 

-Ha vist el "Joi-Joi", senyora) 
Ella, .'alça d'una revolada, i agafant amb I. 

destra el timbre d'a1arma, conteata violentl'lment: 
-El tenyoret m'ha mt que aquí seria molt res- -No, senyor. i ,supo.o que no es deu pa, pro-

pedada ... Ja ho deia jo, que aque&ta casa no feia posar ensenyar-me 11 .•.. 
per mi! Un viatjant 



ANANT DE FONDA 

E N Poni fei.8. amb la seva muller, el viat¡:e 
de núvi .. 

En arribar a un poblet de la COlta, .e'o 
van anar a una fonda de ba.ant luxe, on van pa.
sar tres die •. Quan va arribar rhora de pagar el 
compte, en Pon. e. va adonar de què ell hi 
feien pairar a part rai¡ua calenta, de la que, com 
vo.tè. ja deuen haver endevinat, n'havien fet unl'!. 
delpesa con,iderable. 

-Di,pensi - digué en Pon, a l'amo - vo.
tè. ens cobren a part rai¡ua calenta i a n'aill:ò no:) 
hi ha dret! 

-Per què';) - preguntà el fondista. 
-Perquè nosaltrel, .om casata lIegítimament, 

gràcies a Déu! 

LA NETEDAT SOBRE TOT 
B. Orrango 

L 'ESCENA passa en un hotel de tercera ca
t~:~.ria d'una població quin nom no fa al 

Arriba - molt tard - un viatger i demana 
una habitaci6. 

-No en tinc cap - diu la mestressa de r e.J. 

tabliment. 
-.caraml Sí que em eap ¡rreul Estic molt can

sat ... éI tard ... 
-Ja veurà. Com que la meva fma i el seu ma

rit són de viat&e de núvia, li donaré la seva cam
bra ... 

-Moltes mercès. 
Pujen mestreua i viatger i, en éSler ja " la cam

bra. ell pregunta: 
-El. lIençoJl •• ón net. ';) 
--Que si ho seSn) - conte.ta la me.tre .... _. 

No han aervit més que una vegada: la nit de nú. 
vi. de la meva filla ... 

GALANTERIA 
K. Arpant. 

L A llenyars Font estava molt encostipada. 
Tenia un mal de cap horrible i el. ulls li 

ploraven. 
Ara que, naturalment, això no era una raó su

ficient per a privar-la d'anar 1\ pendre el te a caaa 
dels leUI amiC&, el • .enyorI de DGublé. 

L'amo de la call!., era un veritable mode: to h r)~ 
me ¡alant. Quan va veure la cara que feia Ja bo
na ~nyora, li va prc&,untar de aeguida: 

-I aril I Que no el troba bé) 
rib¡;;Ai. no, senyorl Tinc un cOltipat de cap ter-

LA TUIES 7 

DI5CRECIO 

L ES dotze de la nit. Un "corrido" va darre
ra una senyora que puja pel PalRig de 
Gràcia i amb la que creu hi ha quelcom 11. 

fer. pagant bé. naturalment. puix va molt ben a
billada. 

La dama .'ha donat compte de què li va un 
llenyor al darrera, I, cercant una manera discret. 
d' obrir el paa al seu pretendent. crida un s.ófer, 
puja dintre el vehicle i, amb veu ba.tant forta, 
diu: 

-Muntaner, número tanta... "tercer, quarta 
porta ..... 

K. Breta 

-M'agradariA. éuer ell I - respongué el ~
nyor Doublé. 

-Per què) -Si vol" et lI~ré un conte molt maco que hi 
-Perquè el. cncostipat .. després del cap. bai- ha • LA TUIES. 

xen al pit". -Ja m'ho pen .... v., ja, dolentot, que acabariu 
Tit HeIla parlant.me del 'lqÜento"! 



8 -LA TUIES 

LA BALLARINA 

CASAVA de debutar a 
,"'Edén" la "Sulfurita", 

ballarina e1àaica. i tots 
el. habituat. de I. cua en. prepa 
ràvem a pONr el. nOltre. par.np 

a veure ai hi queia. puix lel no .... 

t.ee informacions eren de què M 

tractava d'una "novata", 

Era. una xicolll espaterrant 
Alta, ben feta. amb un pitreram 
i uh pet de pantotrillel que Iem

bla ven fetes a torn. Una estàtua, 
una veritable estàtua. 

-Et molt bufona l--en. deia' 

rEacolàatiea -. I, a més. té un 

veritable talent .rtíatic.1 El mel

tre que l'ha enaenyada. diu que 

t~ un pervindre a lea came,1 

En sentir aqueU. mota. un del. 

"corridoa" de la no.tr. colla es 

va pONt a riure i digué a Ja vete

rana Aorista: 

-.Em .embl. que s'equivoca. 

Escolàstica I Vol dir que el mes-

tre ho h. dit aixH 

La dona reflexionà i va conle.

tar, després d'una estona: 

-No recordo ben bé ai ha pre

citat el lloc exacte I 

EL COMBLE DE LA RAPIDEÇA 

21 "CaçadOTl". tru lOcia discuteixen lobre 
I I ell Avantatjee del progré .. que permet e ... 

-Que va gaire lluny, nena.? 
-Si tenen cinq duro. cada un, fina allà on VOl-

tè. vulguin. 

-Això no ú re •. Jo. quan he .opat. em pOlO 
a eKoltar la ràdi i trel minuts rr& tard • .ento 
Boumemout. 

El tercer .omriu. 
curaar lel diatàncie. d'una manera extra- -Jo. no corro tan ... Però. ell diaabtel a la tar-

ordinària. da, cap aUà a lea cinc, em deixo caure a cua d'una 
-Mireu - diu un -. Jo dino. encenc un cigar. caaadeta que està encapritxada amb mi i, al mateia 

agafo l'auricular del meu telèfon. i al cap de deu inltant, al seu marit. quc él a Nova York. li creï
minuti. parlo amb la meva fulana. que él a Vall. xen ICI banye •. " 
vidrer.. Sett Pa .. r 



-Sap. que 
r -Ah, ai? 

-Sí. Diu que el cinquant. per cent deia que ea 
cuen, aón tocat. del bolet. 

EL SACRIFICI 

E L que faig per en Salvador, cregui' m que no 
m'ho pagarà mai amb diners ni amb di"a_ 
de., 

El senyor Pagé., a qui tota .. bíem l'amant de 
la dona de l'amic a qui acabava de nomenar, en. 
va deixar clavata a la taula on féiem la manilla: 
tan de cinisme demo.traven el. seu. mota. 

-Home I - férem a una _, També vo.tè té 
una manera de mirar les cosetll .. , 

--Què volen dir} Parlen per la Caterina, veri-

LA rulES 9 
"':"';iI 

LES DONES ROMANTIQUES 

L 'ESCENA pa.a al .. Maxim· ... 

L'orque.lra acaba de tocar. 

El. concurrent. ahn poca i lea 
papallone. estan en farru1ia, i e. fan 
mutuament llurs confidènciea, 

-Tota et. homes són ¡¡rual.1 _ 

Algun que altre impenitent ~. 
guanya la vida pel. recon .. però. en 
general, le. noies eatan sense cabri~ 
que vulaui carregar amb el. neulera, 
Per matar l'e.tona., le. artistea f.s 

conten llurs intimitats. 
afirma una desenganyada del m6n, 

-Ja ten. raó, jai Si fa o no fa. 
tota donen el. mateixos quarto.' _ 

re"pon una que dintre del seu c.apar~ 

rr; oxigenat dú, enlloc d'un cervell, 

una rtul.quineta de calcular. 

-Donca jo, e.tic quasi segura de 
ql:e no eatimaré més que un .al ho
m~ en tota la meva vida' _ diu. 

amb aplom i convicció, una romàn_ 
tica, 

-Ah, sí? Qui és? - pregunten 
les akres a chor, 

--Encara no el c.onec. Vaia- pro
bant .. , 

Kar Panta 

tat} Ah. i què cert és que les apariènc.ies enganyen 
la major part de les vqadesr 

--Però, senyor Pagés, vostè "atreviria a ne
gar .. ,? 
-I què haia de nea-arl AI contrari I Si aapiguc ... 

ain el aacrific..i que em representa éuer l'amant de 
la dona del meu amicl 

--No H'n desfaci, homeI - diguérem, 
-Deixint-me explicar--<:ontinuà el senyor Pa-

gé, -, En SaIWl.dor i jo, ,om amics de l'infantesa, 
Eatudiàrem plegats i, quan ell va acabar la carrera 
de comerç i es decidí tl PQfO,t-oc en el tam de pell .. 
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jo mc'n vaig anar a Amèrica. on hi vai¡ estar c:nc 
any •. AI rn«J retorn, el vaig trobar casat amb la 
Caterina. Sí. arnica meu .. iii Casat i, el que és ¡~. 
jor. enamorat bojament d'aquella dona lletja. pe
tita. antipàtica i ... 
-I què ... ? 
_I depravada. perquè la. Caterina. quan jo :. 

vaig conèixer. enganyava al pobre Salvador amb 
tothom que e. prestava al aacrifici d'é-.er l'a
mant d'aquell adefe .. i. Què haurien fet vostè.. en 
el meu lloc) 

-Dir-ho al marit I - vaig respondre jo. 
-Erro profund. Hauria destruit .el millor. iI-

lu.ionl lenle corretgir a l'adúltera. Ullvora, jo 
vaig dir-me: "Un amic é. un amic. i per un af'lic 
.ha de fer tot." I em vai¡ dedicar a enamorar '1 la 
Caterina. 

-Que li va correspondre I 
_I comI Fou meva al. cinc die. i mi¡ jUltOI 

d'haver-li fet l'amor. I vaig lograr enamorar-la de 

-Dispen.i que l'hagi fet eaperar, però m'esta
va acabant de vestir. 

--Oh! Per mi, no calia pu qui! es molesté.! 

-Esplèndid, ideal, el seu pia, senyoreta! 
-Oh! Esperi's! Encara no li he ensenyat tot! 

tal manera. que avui ettic segur de què no enga
nya a en Salvador només que amb mi. 

-Vostè és un heroi, vajal - vaig dir-li. pi
homes com vostè. aviat no hi hauria a Barcelona 
cant-li amistoaament l'esquena -, Amb gaires 
molts calatl que poguellin estar aegun de la fi
delitat de la !eva coltella!... 

-Elpereu-vol. Al principi, vaig I8piguer que 
un del. seUI amiel l'explotava iniquament. 10 val&, 
dir-me altre cop: "Un amic és un amic." I all vuit 
diel ju.to.. a més d·amant. jo era ... 

--Com I - vaia ultar jo -. Ea a dir. que VOl

tè. a méa d'cn&,anyar a en Salvador. éa el... "ca
neloni" de la !eva dona) 

-Tranquili12i' •• que ho faig pel seu bé. Algun 
fi de mel, en Salvador es troba curt de quartal i 
ve a emmatllevar-mc el. dinen que em d6na la 
.eva espOlIA. 10 ell hi detxo ... 

-Anima, generó., - exclamàrem tot. a chor. 
- Això é •• ublim. 
-I poden ben creure - finí el senyor Pagés 

- que no me els torna mai. l'ing-rat. Però, jo li 
perdono. pobre noi. Un amic, él !empre un amic 
. ja .. ben vo.tèl que jo per un amic ho faig tot. 
allò que e. diu completament totl 

F. <molla 
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En .qutlst. Secci6 hi public.,tlm tots eb CONTES 
que .re'ns enviïn propis d'/sur cont.ts /I les velles 
... crose.t de quimet! anys per amunt i que siguin dig_ 
Des d'.uer conegut.$' lu,Ib b.Tril.ires Itlctors de LA 
TUIES. D'.Quest. contes, en premiarem l.ul clld. 
n6mero, 11mb I. rtl.$'~ctl.ble qUllnfit., de "deu ¡H

leT', cobubles en 1. nostr.. Administrllci6 o per 
li, post.1 Ids que .,¡S'quia Ior. de Sarce/onll, Aler-. 
tll, done., ; IIpUUllr ripírf 

EL DISCRET GALANTEJADOR 

A ~~!I~~ AI::~C.~;~ .::e~~t:::;H~:::c~:~t~:~ 
acreditada com el. article. de "La Mundial" 

o lel cambrel de cin Verdura - no direm el nom 
del protalonina, que i. un deli nostre¡ capi de 
c .... 

"Metlo", Done., ve't &qu( que aqueat ,enyor, que 
t6 un po .. t mh leri6. que un jutje de primera ini
tucia, va anar fa pOCI diel a certa festa particular 
on hi havia una mà de nenu que, "bueno"! Era cou 
de portar clmfora a la butuca o fer un dilbarat, 

Per~, el noltre company de cauu, naturalment, 
feia forces de naqueaa per no ficar la pota, i cre. 
¡uin que tenia ,anel de ficar-la, perb fins a-la 'lL

carre!. 

-Qul li aemblen, aqueltel neDes? - li va fire
,'ultar, al cap d'una utona d'iller-bi, ramo de la 
oua. 

-Que voldria iller acaparador! - respon.u," 
l'interpel_lat, 

-Acaparador? l, per qul? 
-Per a pujar lel faldillea! 

EE
L 

'::i~':::~ ¡".mi", mn do. ,om",i.n" I 
del matei_ ram que l'odiaven cordialment. 

En Moilh tenia un viatjant e_celent, en 
Jacob, que li enviava lel comandes com pluja me
nuda, 

Un dia, en Jeremiel tineué una idea maquiavlli
:a.: fer renyir en Moi~1 amb en Jacob, i llavors o
ferir a n'aquelt la plaça de viatjant de cau seva. 
I poal de .eluida fil a r ... ulla. 
-I donCl, Moi~s. com van els ne,ocil? _ li 

prepntà en trobar-lo. lortint de casa seva. 
-Home, no em puc queixar-respon,ué en Moi_ 

Ih, ple de utisfacci6. 
-Quina Ilbtima, amic Moi.h, que sicuia tan 

de"nlciatl Em fa. pena, .. 1 
-Jo? 
-El clar, home, il clar! Mira que eD¡"anyar-te 

la dona amb aquell pelat d'en Jacob I 
-Voli dir? 
-Home, li ai_b ho up tothom! 
-Ja ho arre,lari jo, això! - responlui en Moi_ 

lèl, rabi6 •. 
DOI diu delpri., en Jeremiel terna a trobar al 

leu amic i competidor en lortir de la botira. 
-I donel, Moish, ja ha. arre,lat alIb de la te

va dona i en Jacob? 
-Ja ho crec! Pobre Jacob, va iller un cop molt 

fort, perb no hi havia altre remei. Hi han colea en 
aquest m6n, que no el poden dei:u.r lenle ellti,. 

-Que poller 1"hal despedit? Ben fetl S·ho me
reiEia' El porc, l'indeeent, el mal company. eL.1 

-Home, tan com de.apedir.lo, no, perb ... 
-No l'h .. pal ferit? Moi.h, no facil una barba· 

ritatl 
-No: li he rebaiut la comiasi6, perquè, fet i 

fet, ja l'ho eltalvia de despele. particulari: .. 

Kdn 
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RECORDS HISTORICS 

EN un llarl i enutj6t viatle de ferrocarril, 
doa vella ocupen, cara a cara, un departa. 
ment de lelona. 

S'avorreixen .obiranaruent. Un d'elll, ample de 
tbra::r, net de front, l'alça I l'adrusa a 1& fine.tre
ta. Li manca un braç, el dret, l en pallar daTant 
del .eu company de viatlo, diu amb orrull, mog... 
trant-li la minela buida: 

-Del .etantal .. , 
Momentl despr". l'altre vell, prim i elcardalenc 

com un vimet, lI'aixeca per anar a ocupar la finu· 
tra que ha deizat l'altre viatrer i. en panar, coi. 
:zejant, pel leu davant, diu arronçant les elpaUles 
confonnadament: 

-Del seiqnta nou 1. .. 

PESCAT AL VOL 

EN el Banc de Catalunya, vulgarment conelut 
pel Banc deia Pobres. hi entra una %icota 
bonica com un pom de 80r., perà amb una 

cara d'eCIó,u.ia que fa veritable Ilàltima. 
-Vol fer el favor de dir_me on puc canviar ai .. è)? 

_ prelunta 11 porter, entenyant-Ii un biUlet de mil 
franca. 

-En aquella finestreta, lenyoreta_ 
-Ai. Iràcies, Crelui que tinc lane. de treure-

me'l del damunt, FilUd's que nle'l va donar un a· 
miluet fa trel diel i dea de que el tinc, amb tot aia:i) 
deli francs, cada dis m'han baIDt, .. 

K, Br;o/a 

LLIÇO DE COSES 

E N Lluilet - dotze anYI, però ja etpaviladot 
va anar a dur una comanda a la .enyora U r_ 
lula, una dama d'un. quaranta cinc any. que 

no el vol decidir a pUl&!' a la re.erva de cap de 
Ica manerel. Com que feia dOI o tres anYI que la 
doaa no havia vilt en Lluílet, el va trobar fet un 
home i, per conv~nce'l de li ho era de deb6, li va 
començar a fer preluntu Intenciocades., qu.e varen 
acabar de la numera que vOlth poden penlar·le. 

I reDdenà, tot contant l'aventura a un company 
d'Inltitut, li deia: 

_I fina ahir, creu·me, no em vail poder fer ' 
d.rrer del qul is una barqueta perduda en mil de 
l'Ocel ..• 

Kim VIII 

• •• 
ARDIT DE GITANO 

E LS paietl le 101 penun totes, per enredar al 
pròxim. ElII 16n la Biblia o el Vadem~cum 
del perfecte comerciant. El que pana Ea que 

cili tenen princlpil i di¡-nitat. cosa de la qtlal hau 
prelcindit del de fa molt temps ell comerciant .. 

L'altre dia Unt litanetl, marit i molla, varen ven
dre un ruquet a un pal~1 de Llofrlu, però aquest, 
que no CI volia deixar enredar, va dir que el com· 
praria a pes. Despr~1 de molt dilcutir, varen arri
bar a un acord i cap a la bisctlla pGblica .'ha dit, 

Varen penr el burro, el P&&,~I V:l donar el. pata-
conl convin¡ut. leront el pea i tot va anar com 
una .eda, 

Peri), ve't aqui que, carretera enUl, la ¡¡\aneta 
tot era lirar •• e i dir al seu paiet que anellin de pre ... 
sa i que no perdeslin templ. 

-Peri), què tens? - va ell:clamar per fi el lita. 
no, veient l'enlGoia de la leva companya. 

-Què vall que tin¡ui, beneit? Em fa por que 
al pa&és li alafi l'acudit de tornar a pCII.r al burro. 
-I qu~? 
-Que no bi trobarl el pea, perquè mutre '9oaal. 

trel el pesaveu, jo per darrera li feia pesai¡ollel 
entre 101 potu i almenya ha peaat doa quilo. m~I ... 

Un d. Sans 

UN BON EMPLEU 

A Lluileta, l'eill:erida ex tanrui.ta del "Se· L villa", que amb a¡zi) de la crili deli concerts 
fa diel que Cità lense feina i el qu~ ~. pit· 

jor, lense pessetes, va trobar l'altre dia a la Car· 
me, una anti,a companya de radiluel. 

_Noia, del de que eM van treure del conCert. 
no he porut trobar cap empleu que em convin¡[Ui. 

-DonCI jo he trobat una plaça que em va 1 ... 
ma.r de ~ ... 

-SI? Quinal 
-La del Teatre, d'una a quatre ae la matinada. .. 

Kar K.Mal 
Conte prllmiar I!n III númllro pass.t: 

EPISODI DE GUERRA 

Aqactf aflmero lla passat per I 
la CCDlara ... eraaUya 



-Dúa un "de.babiJJé" molt maco, I...in.a. On et 
Vetteixe.? 

-Alli mateix on em despullo ... 

AL PEU DE LA LLETRA 

L A Rafeleta. una encieadora menuda de 5et 
any .. era una veritable joguina per el. aeu. 
pares, que Ja mimaven i afaJll2aven com 

a un angelet: però, això .i, l'educaven amb .erio
«itat i no li permetien Ja mét petita extralimitaci6 
a lea regle. de la bona .oc.ietat. 

La seva mare, tot ,ovint li deia: 
-Mira. Rafeleta: a taula. J« nenes no han de 

parlar.i no le'l. hi pregunta. Han d'é..er retetva_ 
dca i discretes. Així, li algun dia et conviden. quan 
et poain la teva racció al plat, hat de donar Klm
pte les gràcies i dir que éI molt bo. que no havies 
provat mai re. millor. però que Amb la meitat ja 
n 'hauries tingut prou. 

La Rafela, que era més bona que el pà de pe .. 

LA TUIES_I} 

El caaament fou portat rlpidarnent a cap, i el 
vespre de lea nocea, la mate, en despedir_ae de la. 
teva fiUa, li féu lea darrerea obaervacionl: 

-"Suen o", fiUa meva, Ja et. lliure, Unicament 
et recomano que no oblidia el. conaell. que del d& 
Ja teva tendra infante.a t'he vingut donant." 

-No tingui por, mama - féu l" obedienta fiJi .. 
i fent un petó al. leU. pare. e. retirà amb el teu. 
marit a la cambra nupcial. 

El. pare. entraren també a la seva habitació i 
des d'allà pogueren aentir lea corrediase. i jueue.
que. que feren el. dOI nou calats. fini que po.: • 
poc l'anaren apagant tou el. lorolll i la cua que
dà en un ailenci complert. 

I, ja quali dormien, quan ell feren aixecar lO
bresaaltate, uns crit. que lortien de la cambra nup
cial. 

El, pare, es POMren a eecoltar. 
-Gràcies. aràcies, maridet meu-van sentir quo

deia la Rafela -, Amb la meitat, ja n'hauria tin
gut prou .. , però, li hi vols tomar, no hi fa res, no, 
per això,., 

El. parel esclataren en utla ria1Jada, 

BaI d'Uf. 

-Això et vÀreill fer, ahir nit7 Com te coneit. 
que vàreig pendre l'EROTYL! 

• ic, va .eguir acuradament el. consell. de la .eva 
mare, i ai:z.í. va anar c:.reizent, crei.zent. i va arri
bar al. vint any., feta ja una doneta aeriola i en
tenimentada i fina i atraienta COm un bibelot P<VÍaene, 

l, Com é. natural, IObretot tenint un dot bastant 
re.pectable, el. pretendent. ae li tiraren al damunt 
com les moaque. a la mel, fina que el leU cor va 
bategar per un jove de la aeva matei.za edat, viu i 
ei.zerit com una centeJJa, I 

"J:" t I é. el p,oducte magn Lro ..., 'pe,. comba"'e en. 
7 caçment la IMPQ.. 

TENClA i la NEURASTENIA, per cròni
quel i rebel. que aigan a tot altre tractament 

Venda a l'enrrb. j det.U: Alt d. SaDt Pere. SO, 
'armjcia del Doctor W. DUTREM. Baree/ODa, 
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D ~r~ d~,~~v:~' \u:n;:I:!:'~ e~ot::; 
man •. Ara fi en MariA Serrano, el 
popuw empresari madrileny, el que 
l'ha arrendat, per tre. any .. 'econa 
diuen. 

No dubtem que anirA el "Th'oU" 
en Ie' mana d'aUb mis bl, 
perqu~ en Serrano h UD borne 
que .ap ¡lItar-lc els quarteta. 

" S ~:;s~nEr!e~Ú~I~::" d:r::!t~:nm:; 
l A s ha eltrenat la nova ftV ISt.t pI!;), tan. le va) que no comencem. VAlent i lel nenes als envelat., per-

del "Cbmic". Done. mE. maqu~s No els hI lembla? ('ell molts cop. el ' món de vi.ta dan-
eu¡,;ara, decorations espaterrants, e- Pui:K per aixà ja estem bl çant el Xarleston. 
teCles de llum qlle deixen bocab3- i no cal pas que ens mo¡uem, No badeu, don .. s, bons "corridos" 
¿a;:, tr~cs en abundincia .. , en fi, un i així en sortir de teatre, oue l'~poca ja ha arribat, 
acontelxement, com tot el que fa en al dinou ens n'anirem, de' divertir-se de nit 

~~!r~~e;~:~E:er~~er~aen ~eJe~;l~~! O O O Iler un preu molt moderat. 
teatral., de Barcelona. L'Afuu Pobl'r:. 

Aquest model: Afarta Pobn:2, ' '''EDEN'' prepara la novo tempo-
Uenaa una idea per veure .i al¡ú la rada. Ja tonvE, ja. Perqul el 
yol recollir. "corrido" barceloní, quan t6 )"'F._ 

PA T I BLA" DC1Iprh de tanta bomenat¡ea i :te den" tancat, o mil tancat, tom ara, 
Unts banquet., orlanitzata darrera- s·avorreix IObiranament. 

~e~~'ri~a~l\~h:;:bd:~~~~n:~~I:\,:~ I J:~~I~:ti~:~e~u~ud'!~~~':t;; '~~I~: Tot home de bon paladar, 
"Manola"? Perà, popular, eh, rel de ell sap un niu - el pro¡rama d'l-
t:in LlibrE. l.Au¡urati6 seri ,,'aUb mil caio. HI 

Si no val mh de deu pelea, hauran done. boniqueI a dojo, el-

. ha de concórrer al . 

PA T I B L A U 
un Itrvidor hi aniri, peetacles de luxe, i al raier el po-
ï li hi ha deaprh ¡rim~lia, :tri fer barrila .en.e de.tapar xam- on hi trobarà et. miDon 
a la prbpia faltarA. p:luya, que h lo interellant. 

O O O ,n T~~~p~l:.~;.' :~¡;::~ LA T UIES Cllí-fllmbrll·Ul rIICI -lmull~1 

A ~~d:-n~:n;~r:~u::n:::e~:tai = L:~p::~ç q:n: d~:e~~~~. 
ntna, que. "buer.o"l Rí¡uint-se del 
qu~ p ..... a Xina. 

Va¡i'n, va¡i'n a la p,latja 
quan mh de pre ... millor, 
que .i prenen al¡un bany, 
re.ultarA d'impre .. i6, 

s ~~a~~~, h:~. 1~~:~~e::t:Dva~la;~ 
rar l'altre dia a robar a un hotel 
que eltava tancat, amb motiu de lel 
vacancCl. Van pC'1dre tot el que van 

o o o tr"Dar de valor i de.prh, veient e OM VO.t~1 ja .. ben. aqueat any Clue hi havia un r~tol que deia: 

e I~à '~::.vel~~~~rtatid1::~iótd!~: ~~~r~nrt~:~~:t .7.es vl;:t~t:;1 es~~eta~; 
C3 l' t. dlnleulIn a l'hotel del davant", .e 
a~:Kb, ·ja ens ta bE, perb, escolli, .l'hi van a~r: van jaJar com ço qUi 

.enyor empreaari: que no .'animad. cr~n (o IIIUI, com un. nadrel) 
un sic, el teatre catall, en pallar .e n van anar, delprh de robar 
del "calCO anti¡uo" a fAiumpli,? també alrunl efecte'. . 

Perqu~, vaja, ci el repertori ha Veu·. aqul un revenia PI'O. 
d·bler a blle de carrindoneriel de que citaven de bon humor, 
determinats auto ... que ban fet Ull I qu~ e. veu que no el perdien 
ftude del teatre ll.e1 carrer de l'Ho. tot I fent tant:. calor. 

GY~ALDOSE 
para irrigacione8 higiénic88 

rAntiséptico no tóxico" 
antileucorreico, cicatrizante. 

las Once Puert8s 
Els milJolS moble~ i .. ml. bo. 

RONDA SANT PAU. SJ 

A ngines • AfonJ. 
Ronquer. 

Venda: 
SEGALA i FARMACIES 
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Comprimidos GIBERT 
Ducubrlmiento reciente y aenaaeiona1, deltinado a revolucionar 

mundo médico y la terapéutica. El ma. enérgieo depurativo de 
la sangre. 
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LA NOVELA DE L'AMOR 

L'Emrst i la Ramona, pauave:n ela dies en bra- Però, ai! hi havia ... tercer en discòrdia, i a-
ço_ de la felicifat. quest era el marit ... 

... que .'empeny.va en què havia .entit IOrol .. es- ... hagué de reconèixer que I. aeva muller era I:l 
tr.nya que calia adarir. Però, una volta registrat més cuta de lel cuades. Veu', aquí les avantatiel 
tot el pi.... de la faldilla-campana I 
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