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LA TUIES 

Ell.: ~t.iuro que tu ell el primer ... 
EU: . B!. mentre. no rHUJti el mateix que molte a catet, que .b.n. dd primer hi ha l'entreuol j 
el pnnapaU 
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ISALE HOYI 

De fram:la VOlvló Du'as'a 
y a los nadrlles se lut 

a probar que era español 
(Olóo, tual dlte "11 B (" 

Noto .J.la R.Jacc'6:'!· 

Con eltOI ehiltu y con 
que el propietario rtel in. 
mueble revoque la faehada 
como deda ArUI el mllo, 
me pareee que el 6xito el 
le,uro, que Don To ·CUI
to le ablandlri y que del. 
bancar' a Melit6n Gond. 
Iu. Por li la pifio, mandar 
par"'l. 

al "B'111i". AvilO a la. 
1I0ci .. inexpertal, porque 
CI lo 'lue dice la Mami: 
". Corre por aqui cada pic. 
~a ... l" 

COPLAS DEL DIA 

El muUc-halI de I .. 
famili .. 

Continuen el. ,ran 
ès:ib de 

D'ARAGO A 
CATALUNYA 

M6aica del Mc.tre 
Albelda 

La millor revista que es 
repreaenta al Para1-lel 
COlllum&cionl econbmicu 
Elmerat lervei de 

Restauraut .... __ .. --
DOMpI1YA~ 



Barcelona, 26 de agost de 1926 

Anunciar ét vendre I 

VOSTES no deuen ¡¡norar que li. París, les cascI 
d'honrat esbarjo. s'anuncien al. diaris, ni méJ 

hi menys que el. restaurant., lel farmàcies o les 
hotigues de robes. 

I, com li. moelra, aquí va la traducció exacta 
d'un anunci que hem llegit aquests dies li. "Parí .. 
.Flirt"; 

"lenny està de vacances, però In seva casa con
tinúa oberta i eatA. com sempre. dotada de perso
hal femení aple i .uficient per li. pogucr atendre 
al. desitjo. i ICI preferències de la seva honorable 
i distingida c.Iientcla." 

A veure li la aenyora "Dolores", quan se'n va
gi li. Riell •• farà. un anunci per l'eltil li. "La Van
guardia"l 

Les coeeI del doctor Voronoff 

E L famós "reparador" de "vieux marcheun". é. 
un bromista de calibre superior al del nOltre 

aenyor Rufalta. 
Després d'haver fet tantea i tantea provatures, 

per retornar lea energie. viril. ala vell. "erds, 
substituint certes parta del seu COI amb les d'u:\ 
mico, ve'l aquí que ara ha tingut l'humorada de 
treure el. ovaria a una dona i trasplantar-los a una 
mona vella i fer-la cobrir per un mico. La mon~ 
ha quedat embarallada i ara a' e.pera amb impa
ciència el naixement d'un miquet, producte d'". 
quellta e.tranya unió, 

Si això prospera, qualsevol dia veurem altn 
vegada jove a la Xelito, i qui sap si fins a l'Es
colàstica, de 1"'Edén ", 

Una anècdota de la Miatingueu 

LA Mistinguett, aquella .enyora que vàrem veure 
al "PriDcipal Palace" fa s« anys, i a la que els 

parillenc.a encara admiren, sens dubte com a re
cord històric. perquè és més vella que l'avi "Bru
si", té una tnania: endur·ae de cada lloc on va a 
dinar una cullera o una forquilla, 

El. parisencs accepten de bon &rat aque.ta 
"kleptòmana", tan mé. com que la creadora de 
"València", fa després gravar a cada objecte ro
bat. que guarda en luxosea vitrines especial .. IQ. 
següent inlCripció, que no deixa de con.tituir un 
reclam: 

"Robat a tal lloc," 

"La Publicitat", nandulandesca 

R E~~~t\~;~\"~~~::~:~: ';,t;;~y~:Ii;~~;;~ ~e~ 
1926, 

"La figuera é. l'arbre de la pompa verda i del 
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Boii de viure. Arbre opulent, tenlual. Ñ j opti~ 
milta. estima la terra i .hi arrela amb força. No 
té refinament. d'elegància ni aapectea lubtil .. Pe
rò té hanqueM i bondat i fecunditat. 

"La figuera el guanya tot ae&\1Ït la aimpatia del. 
homes i del. ocell .. 

"¡ el fruit de 1. figuera} El. millOri poetu-
ci_ca i modem. - han cantat les fiaue., i el, 
pintora d'abanl i d'ara lel han pintades, en l'ar
bre o en ci.tell. Les figues .6n menudet bouet 
de confitura. Més que suau .. tOVeI com una pa.t.. 
Més que dolcel, emmeladC$. La maturitat lea cli
ulla i lea contorça. E.. que e. moren d'amor pel, 
llavi. humana i pel, coll. d'ocell. En I. 1Ii.ta de 
les mensel preferides pel, pardal, - figues, ci
rere., ¡rrana - tenen el primer lloc. I el pardal 
é, )' ocell que ho ep entendre. 

"Le. figuea IÓn la millor fruita material." 
EJ, comentari,) Que el. faci en Rovira j Virgili, 

qu!..!.- peuona enteaal 

VHortolà de Sant Boi 

ARDITS DEL NEGOCI 

N INGU .. bi" com, però el lenyor Ramon 
havia fet una veritable i aàlida fortuna en 
el seu negoci de tocinaire. Un dia, par~ 

lant-ne amb ell, no em vaig poder eltar de dir-li: 
-Però, com .'ho ha fet, voetè, aenyor Ramon, 

per auanyar tants diner. en un negoci que, reI._ 
tivament. )1"ot calificar_le de modest) 

-Treball. ordre, tenacitat, veliaquí el lema 
que ha eltat la hale de la meva fortuna. 

--Sí ... realment... però ... tanb dinenl - vA
reig objectar. un xic incrèdul. 

La primera rdlilCada 
-Què et paua, LIUÍleta? 
-No té, però sento un. buit com IÍ em faI~ 

alguna COl& ••• 

-Doncl , le n'anirà a parar a n'aquell plat del 
rec6, i a Ja nit, de totl ell retalleu inlignificants 
que un altre tocinaire hauria llençat, jo en far'
una butifarra, 

-Sí... li", - vàreig dir arronçant lel elpat
lleI. però amb tó de poc convençut. 

-No .é, però em fa l'efecte que ell meua ar
gumenti no l'acaben de convèncer, jove. 

-Ja veurà, ja li explicaré, cenyor Ramon: ai 
vo.tè que d'aquelta mica de caTn en fa lortir una 
butifarra .'ha fet milionari, el meu pare li hau
ria de triplicar la fortuna. 
-I això, per què? 
--Oh. perquè ell, d'una butifarra així de peti-

I:a, n'ha fet sortir el porc que té aquí al davant ... 

Ramoé. 

UN n:LEGRAMA INTERESSANT 
--Si, senyor. li, tanta dinen. Tingui preterit 

que a CAI6 no e. perd res. que tot .aprofita i que 
honradament, seguint aquest camí. he arribat allà 
on a6c.. Tingui: veu aqueat trONCt de carn} _ 
em digué. ft¡afant-ne un que n'havia quedat da
munt del trinxant del taulell. 

E L Toni l'opu1ent hereu de cAn BonapeeA. 
l'havia cuat feia vuit dies amb una xava_ 
leta d'aqueltel de ciutat capacel de re .. u. 

citar un mort amb ell leU, atractiul. 

-Sí. 

L'havia conegut en el poble per la felta major. 
i en un tres i no rea. e. van arreglar ell capftol. 
i el. varen tirar trona avall. 



El Toni estava que no hi veia de cap ull, amb 
1a seva doneta, i d.iàriament ju.tificava en el. a_ 
fer. matrimonial. el motiu amb què de pare. a 
fill. era cone~da la teva família. 

La. lluna de mel, va éMer quelcom .uperior a 
les rnét ardentes fantasies. però com que en a
que.t món ja é ... but que la felicitat no és eter
na, al. vuit die. ju.to. de so.pin i retorça.mentll, 
la nouca .. da va rebre un tele¡rama en el que li 
deien: 

"Ta mare malalta. Po .. t en camí de seguida." 
Amb la natural recança del seu marit, la noia 

no tingué més remei que agafar el tren ¡ anar a 
Barcelona, deixant al pobre Toni amb la mel als 
llavi •. 

Despré. de qualre o cinc dies d'engúnia, l'he
Teu va rebre, amb la natural alegria, un aegon te. 
legrama, així concebut: 

"Mamà re.tablerta. Arribo demà. Baixa elta
ció." 

No .'ho va pa. fer dir duel vegade •. Mitja ho
ra ahan. d'arribar el tren, el Toni ja e. paMejava 
per l'anden i a fora l'estació tenia enganxada la 
millor de le. seves tarlranes. amb el matxo més 
lleuger. 

En arribar la seva doneta, varen córrer ell i ella 
Com do. dese~eratll cap a la tamana. perquè, .i 
pre ... tenia l'un, més en tenia l'altra, de trobar-se 
eols i fer la pau del. dies perdutll. 

En anar a po .. r el. pela en el pujador, la CD

_deta digué al T oru, tota enceu. i maliciosa i 
mostrant quelcom que el matxo tenia en plena 
<expoaició: 

-Tu, Toni, fixat el "Clavel'" 
I ell, arronçant les .espatlles. jlatifici.: 
--saps què deu ésser, això) Que deu haver 

rebut un telegrama de la "Canel.". 

Un manresà 

FORTUNA PERSONAL 

F EIA prop d'una hora que la Me:ceneta,. u
na deliciosa fiaulina de ciutat I la T w~ 
una opulenta page .. del Priorat. viatjaven 

~n el mateix departament. i com és lò¡jc i natural, 
havien ja entaulat animada c.onver ... 

-Jo, aquí on me veu - deia la Tuies _ tinc 
ja el pervindre aMe¡rurat. He treballat molt. per..> 
.afortunadament. les collitea m'han anat bé i avui 
tinc trenta jornal. de reaadiu i més de vint moj.
dea de bolC. I vou.t també té nel[oci) _ preo
&untà la page ... 

--Si. .. un petit ne~1 _ respongué humil
ment la Merc.eneta, 

-Una boti~eta) 
--Ca, Un pam ed. de terreny. però ell 801 em 

dóna per viure. 
La. Tuies. encara é. l'hora que no ho ha entès. 

Rohlet 

LA TUIES -, 

CONTE VELL 

D 'AIXO. ja fa ben bé trenta any., Jo vivia 
llavors al Clot i cada dia anava i ven'a 

quatre vegades amb el tranvia de foc. Er" 
el medi mé. ràpid de viatjar en aquell temp •. No 
obstant. molte. v~gades. ~n fer a la nit el viatge 
de retorn a ca .. , m'agradava pujar a la diligèn
cia per pa .... r un rato divertit entre el. alegrea pa .. 
..tgers del .0rol16. carruatge. Demés. cal con fe .. 
.. r-ho de tan en tan, se vos auentava al voatte 
costat' una mene.trala d'aquelle. que tot .Ón an
ques i palpil&Os i aprofitant el. 80traca de la ba
luerna., va. divertíeu de valent. 

Quan ja el carruatge estava ~Ie, aban •. d'arran
car, el majoral cobrava el. lelenta,. bó I cantant 
per no perdre el tarannl: 

-"Al Clot, "señores"l Apa, pugeu, que en
ganxo'" 

Aquell dia tenia aaeentada davant meu una ca
..deta que havia col-Iocat damun~ la sev8; falda 
un xicotet d'unl cinc anys. En venir el majoral a 
cobrar, ella di¡ué: 
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-Un pauatge i mig. 
--Com s'enten, mig } - exclamà el majoml. 

mirant-se el nano de cap a pe uI _, Aquelt noi 
paga ja bitllet sencer. Que no ho veieu. meatretsa, 
que aviat pendrà cèdula} 

-I aral Si només té trea any. i migl 
-Si, i el. que va caminar de cul per terra. 

Trea any. i mig, i ja porta pantalons llarg. 1 RCII, 
rea, ha de pendre bitllet sencer! 

Tou aabem que llavors de quartets no se'n re
menaven gaire., però de bon humor ... Ai, filletJ, 
això'; que no .acabava mai. E. per això que la 
caaadel8, encarant-se amb el majoral, li retpon
&,ué tota rabenta: 

-Ah. é, a dir que VOl fixeu amb la llargada 
del. pantalons) Donel. el mig bitllet é, per mi, 
mestre. perquè. com podeu veure, jo porlo el, 
pantalons ben curb. 

I. lenle encomenar-Ie a Déu ni al diable. ena 
deixà veure la meravella que amagava la .eva ai
rota faldilla. 

Riaué ~I majoral, riguér~m tots, L. la Cataddll 

no pagà mé. qu~ plaça i mitja. Així eren la bona 
gent d'aquell. temp. enyorats ... 

Però, no acabà aquí la COla. Entre bromes i 
veres. ~guí cobrant el majoral, i en arribar a una 
opulenta matrona que tenia Ientada al meu co.tat, 
li digué alegrement: 

-Ep, mestreaaa, com anem de pi.trina? 
La dona .e'l quedà mirant i conte.tà secament: 
-No paao, jo. 
-Ehl - féu el majoral -. Avui, entre tota,. 

voleu que la dona em tregui de casa., quan li don
gui la recaptació I I per què no pagueu, reina de 
¡et morene.? 

-senzillament, mireu: perquè jo no en porto. 
de pantalon •... 

I, desen volta com una n~na de quinze any ... 
demo.trà la certel8. de les seves afirmacion., 

El majoral encaTa riu. NOlaltre., demé. de riu
re, ja podeu ,upolar que féiem una altra cota. 
davant d'aquella abundor de bones vi.tea, 

L'Avi 

-El plàtan é. W1a fruita tropical, que abauu del dMCObriment d'Amèrica no et eoneixia aqui.. 
-No? Però Jq aubergínies sí, veritat? 



LES VERGES FOLLES 

~ ~~:~~:~I:q::n Cio;:::t:o::au:.en;:~c:~ 
fresca i sorollosa en el poblet de Roca

bruna, encastellat en una recolzada de les Gui. 
IJedes. 

Voltaven totes elles els setze anys i eren J'es
dncia pura de Ja malicia. 

Els pobres pagesos de Ja rodalia, en veure a
quell bé de Déu de carn rosada l' mal cubert., 
es quedaven com encisats i els ulls els hi feien 
unes pampeJJugues estranyes, i les cames sem
blava talment que fossin branques d'arbre em
peses per Ja tramontana, de tan com els hi ba
llaven. 

Que n'eren, de boniques! Fresques, alades, en
jogassades, movedisses. volaven com papanones 
damunt J'herba dels prats i es zrOnJl8Ven com 
flors en III. cadència del seu caminar ple de rit
mes vincladissos . 
... M~s d'un pastor, en véure-les passar, havia 
hagut de lugir d'elles. eslerehit de sentir dintre 
del pit uns desitjos folls de rebregar.les entre 
els seus braços de ciclop. 

Eren Ja luxúria de Ja ciutat, que d'un salt 
s'havia plantat, amb tots els seus encisos turb.
dors, en mig de la quietut serena de les munta· 
nyes regalades. 

Era la carn envolcallada en cintes i punts de 
seda, oferlnt·se reptadora als ulls plens de inge· 
nuitat dels sementals de muntanya, acostumats 
al color brú de les pageses no maquillades . ... 

En feien de bogeries! .. 
1 és que per això hi havien anat a pagès: per 

córrer, per trasbalsar-ho tot, per viure. plè 
camp, en un llenç.ment sense frè i sense l/mit 
de les seves mal contingudes energies. 

Quan en Badó les va veure, totes moixes i 
silencioses, avançar per entre el bosc baix que 
creiJtla arran del prat. prou ho va endevinar que 
en portaven alguna de cap, i decidl no pérdre. 
les de vista. 

Temeroses com malf.ctors, les tres xamoses 
criatures caminaven lentament, es deien cous 
a cau d'oreUa, de tsn en tan, senyalaven un punt 
en la llunyania verdosa del put i seguien avan. 
çant, com si marxessin de puntetes damunt de 
l'enc.tifat d'un sal6 

En Badó, recolut en un repleg del terreny, 
les observava, per saber la que portaven de cap. 

De sobte, en arrib.r prop d'on ell estava guar_ 
d.nt el remat de boas i de vaques, les tres noies 
s'aturaren. pegaren uOada .1 seu voltant, xiu-

xiujaren precipitadament, juntant els seus ca· 
parrons com un pom de Rou i una d'elles, la 
Conxita, va desfer un paquet. del qual en tragué 
una corda. 
... Posades ja d'acord, avançaren amb gran cura 
vers el remat, i amb una destresa pròpia d'un 
vaquer americj, tiraren el llaç al brau, que repo· 
sava damunt l'herba tranquil-lament j s'aixecj 
tot esverat, en veures atllcat d'una manera tan 
insospitada, , 

Les tres nimfes lHgaren el brau a un arbre I 
satisfetes de la seva obra, s'adreçaren vers a I. 
vaca més joveneta del remat. 

Quan Ja tingueren a tret, la voltaren i agala.nt. 
la per les banyes i Ja qua. començaren .a llUItar 
desesperadament amb l'animal6. com SJ preten-
guessin derribar.10, .. 

Fillets. i quin quadre per un pm,tor 1 A Vl~t la 
vaca i les noies formaren un munt mforme, I ro~ 
daren tots per terr,. en una lluita desesperada. 

1 que en veié, de coses boniques, en B~d61 
Peró com que Ja vaca era lorçuda i nerVIosa, 
prompte hagué de renunciar a Ja del!tosa con
templaci6 de tantes belleses, per acudIr a soc6r
rer a n'aquells dimoniets amb laldines. 

Quan les hagué tretes d'entre les potes de la 
vaca totes escabellades i en desordre els seus 
pri';orosos vestits ,eJs hi preguntj ,tot intrigat: 

-Escolteu. noies: que es podna saber quI! 
era ço que vos proposaveu, . 

-Oh. res! .. , - respongué rHortensJa, verme-
lla com una rosella. 

-Res? Doncs, per qu~ haveu lligat al brau? 
-Oh, per". per fer broma".1 . 
-Vaja una broma! Ja sabeu que vos p~dJa 

costar car això d'enredar-vos amb el bestIar? 
La Con;ita, la més decidida~ mirj li les seves 

companyes, els hi picj l'ullet 1 encarant~se amb 

en !;::~~i S~~~~~h~:t:/~e::a~ns proposàvem? .. 
-Es clar! 
-Dones, bé: volíem que el brau i la vaca "ju-

guessin" una mica. però .questa remaleída bè~ 
tia no hi ha hagut manera de ler-/a posar de 
"panxa enlaire"! 

En 8ad6 llençj una riallada que totes les mur.
tanye.s trontollaren, en sentir l'ingrnua explica
ci6 de l'eixerida Comtiteta, i les tres noies el 
miraren ~nse entendre'n el untlt. 

Uns dies després, el pastor, complascent, de
llJ()strà a les tres noies de ciutat. com .1 camp. 
les bè$lies. no es posen de panxa enlaire pel' 
"¡utar 

LAURA BRUNET .. 
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LES FIGUES DE MORO 

E N el cor de l'Africa central. 
Ea el sant del rei. Tots el. 
luhdita, &e¡,onl costum, li 

porten magnífic. reaall. 
Kapakurta llITiba davant del rei. 

l'agenolla i pOM aJ. leut peu. UllJl 
dotzena de plàtan. formo.í.imL 

-PJàtana. ten. Ja bamt. de por· 
tar-me}--c.rida el monarca, treient 
foc pela queisal. -. Ahl Ja t'COle

ny.ré de burlar-te de mi I Guarde.1 
A<¡afeu en Kapakurta, pOleu-lo de 
boca terroA i empaleu-lo amb el • 
• euI propi. plAtaD.1 

En un tancar i obrir d'ulls, es 
complí l'ordre del rei. A la prime
ra empalada. en Kapakurta llençA 
un crit eqarrif6 ... però de mica en 
mica .hi anà acostumant, i en éa
.er a la mitja dotzena. un lleu IOm
riure ¡I-Iuminà el. teU. U.vi •. 

-De què riu.. ara, animal) -
preguntà el rei enfutismat. 

-No me'n parleu. senyor, nel 
me'n parleu I 

-Com .enten. que no te'n par
li} Di&'Ue. de ~ida de què rius, o 
et fail saltar el cap a tres paue.. 

-Res. senyor, pensava amb en 
Kapdekoko, que com a present voa 
porta cinc dotzene. de figues sense 
pt"larl 

Mister Yboo 

ORGULL JUSTIFICAT 

L ES dames i damisel-Ie. que estiuejaven a 
Vilaervopida. e.taven, dea de feia quin
ze dies, arbolade. dïndilnaaó. 

I crea:uin que no el. hi mancava motiu, 
Vilaensopida é. una platja on a n.tiu hi acu

deix una nombrosa lernació de menestral. i pe
tila burgeso .. a la recerca d'un. diu de bany i. 
de paa, de l'eventual pe.ca d'un promès per a le, 
noies caaa.deres, 

Veu'. aquí que, aquell any. ja hi havia cinc o 
ai. prometatgea en perspectiva. quan un &Contei
xement imprevi.t i in~erat va tirar per tern. 
totes aquelle. perspectives. 

Fjgurint-~ que havia arribat un senyor, d·un. 
cinquanta an)"l, molt ben vestit, molt correcte i 

aquestu roques no e. pescaven mutclosl 

amb aire de burgè., acompanyat d'una noia -
indubtablement la seva filla - que no devia az... 
ribar encara a lea divuit primaveres. Sen. dubte, 
eren barcelonin •. Ella anava abillada a la "der
nière", molt extremada, molt eac.otada, molt lleu
gera de roba i encara mé. de feta. 

No vulguin va.tès aapiguer la revolució que a
quella noia va armar, Tothom, amb vi.ble com
plaença per la seva part, li anava al darrera, 
El. noi. promeso.. no e. recordaven mé.. de 
lluu futures mitjes taronles. el. senyors cuats 
cercaven infinitat de pretexte. per a enraonar 
amb la desconeguda, i le. femelle., fOllÍn de l'e
dat que f_n, ,'havien posat d'acord per criticar, 
de la més enèrgica manera. aqueU desagradós e.
tat de cose', 

L'alcalde, que era del Comitè de la Molèstia 



-No ven. a donnir, encara? 

LA TUIES - 9 

NO ES BEN BE EL MATEIX 

L 'ISABELETA i ta mare -
vint-i-~és i cinquanta anys 
re.pectlvament, entren a u~ 

na botiga de gèneres de punt i do
manen unes lligacames. 
~nzilles, però que esti¡uin bé 

- diu la joveneta al dependent. 
--Quina mida gaata) 
-Ai. no ho sé pas. Que ho .p. 

tu, mamà) 
-Tampoc. 
--Si vol, pot entrar al gabinet j 

li pendré la mida - fa el depen
dent. tot e.perançat. 

-Amb molt de gu.t. Vol. pu-
58r. mamà, Són per ella, aap) 

Trinquet 

UNA EQUIVOCACIO 

U NA "jamona", ¡ro ... com uu 
hipopòtam, ha lograt con

qui.tar en una fe.ta de camp 
a un jovincel de la primera volada. 

Valent-se de mil ardits, ella. te: 

l'emporta en un recó solitari. i al 
Olp de poc te sent que ella diu: 

-No. fill meu, l' equivoqu~ 
AllI:ò é. una tavdla de carn. y no el 
que et penses .. , 

-No: sortiré un zÏc al jardí, perquè estic molt can .. t. 

Social. va creure oportú. en vi.ta del buc¡it que 
armava l'escandalosa conducta de la xicota. ad
vertir al seu pare. 

Ea va presentar un matí al hotel on posaven, i 
demanà per ell. 

Lïnterpel-Iat, molt correcte, va 8Ortir, en pija~ 
ma i fumant un e¡ipci, .1 seu encontre. 

--Què se li ofereill:, senyor a1ca1de, que tinc 
l'honor de rebre la seva vi.ta" 

El cap del municipi, va dubtar un moment- No 
sabia per on començar, 

-&nyor - e. decidí per fi a dir - vo8tè em 
dispensarà la meva franquesa. però crec que el 
paa que vai¡ a donar é. un deure .. , Vinc a parla!' 
respecte a la manera de comportar-.e de la kva 
filla .. , Jo em fai¡ càrrec de què vo.tè no se'n d6~ 
na compte del que pa ...... Tinc fills, com vo.tè, i 

sé que l'amor que sentim per ell. en. fa exceai
vament tolerants .. , Però la seva filla. cavaller. ha 
donat en aquesta poble espectacles molt lamen
table .... L'han vi.ta petonejar-se a la platja amb 
l'un. amb l'altre. deixar-se tocar impúdicament. 
sota el pretexte d'ensenyar a nedar a vari. joves. 
Fin. certa tarda, al darrera de les roques, una &e

nyora molt re.pectable de la localitat, I. va len~ 
tir, en companyia d'un banyi.ta, llençar un. 10 .. 

pira força .ignificatiu .... 
El senyor del pijama escoltava tot allò amb el 

,omrí. al. llavi .... 
-Tot això - va re.pondre - és veritat. Ja 

ho sé, També sé que no el. hi fa ¡aire gràcia ... 
Però, senyor meu, en aquest món, tothom té d, 
.eu. petita or¡ull. i lea leve. infantívole. pro
.umpcion .... Aque.ta é. una de lea meves. .. 
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L· .... lcalde. bocabadat. escoltava. 
--Oi, &enyor - continuà dient l'altre _. Per

qué aquesta noia. que vOltè 'upoea la meva filla ... 
Et va deturar un moment, com aquell que pre

para el leU petit electe. i acabà dient: 
--E.. la meva dona I 

Marcel Terr. 

EL BON DUANER 

A IXO que el. hi vaig a contar, és hen cert 
i va ocórrer a la nandulandesca població 
de Port-Bou. on, entre parèntesi. el no,. 

tre setmanari és d'allò més popular. 
Era l'hora de l'arribada de l'cs.prè. de Paría. 

Hi havien baixat baltant. pah8tgera. de forma 
que a Ja duana hi havia tràfeg de debó. 

Un viatger. que duia una lola maleta baltant 
petita, declarà a l'inspector que només porta roba 
del leU Ú. penonal. 
-l aque.ta carni .. ) - pregunta el duan:!f _, 

El comprada a Parísl L'etiqueta ho diu ben clar! 
-Però l' he portada I 
--Que noi - ¡nai.teix el duaner -. Què di-

monis la té d·haver portat ,·'si ni liquiera e.tà 
bruta del colli" 

El. que feien qua, en veure quina idea tenia Je 
I"hi¡riene aquell bon home, e. van pOMr a riure. 

F. 0m.Ila 

-Cregui que no trobo paraules per expressar_ 
)j I. meva pau.ió. 

-Ea igual: let\MI paraules, també ea pot "_ 
preuar. 

-I aquetla "clon", no li agrada 7 
-No, filla, no: sempre m'han agradat fe. pe-

cet groMeI., • mi. 

EL NEN PRECoç 

Q UAN la Merceneta, I" eixerida taqui-meca. 
va notar que la faldilleta li curtejava pel 
davant, va anar tota eaverada a explicar_ 

ho al senyor Rafel. el ICU principal, culpable d·a
quel1 enutjós contratemps. 

-Ai, Rafel, quin de .. strel - exclamà ella 
amb le. lIà¡rime. al. ull. -. Fixa't, fixaU 

L·home. de moment, perdé el món de viata, 
però, ja refet, diiUé calmoaament: 

--.86. nena, no t'hi amoïnia. Tot .arreglarà. 
No hi ha re. ben espatllat, que no quedi ben arre
glat. 

Do. me.al de8pré.. a correcuita, la Mercenela 
es casava 8mb en Joan, el cobrador del llenyor Ra
fel, un xicot molt eapavil-lat, que despréa de .os
pesar el prò i el contra, va dir que lí i va agdar 
el. cinc. mil duro. que el ICnyor Rafel li oferia. 

PCl'¿, la naturalea no admet raons. i cinc me
.os més tard. la mecanògrafa po.ava al m6n un 
nen com un pom de AorL 

El aenyor Rarel, que notava la malicia amb 
qu~ els altres dependenta del d9pMx parlaven 
del cas, cregué oportú intervenir, per evitar mur
h'lurt\cion .. i un dia, bó i pa~jant-se amunt i a_ 
vali de r oficina, exclamà, donant un cop de mà 
damunt I"espatlla d'en Joan: 

--Et felicito, noi: sóu tan viu. tu i la Mereene_ 
ta, que de la vostra unió n'havia de I01'tlr inevita
blement un nen precoç. 

Rata Sabia 
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ALERTA. MINYONS' 

Ell a<fUasr. Saccld bi publicarem tots els CONTES 
qae •• 'nt an.,nlJ propis trisser contats a les vellH 
•• cro.les dtt quinu UT_ pttr Imunt i que si,ain di,_ 
"a.r d'ls ... r cOlJe".t. pels barrilaires lectors de LA 
t'UIBS. D'aQuans contes, en premiareM un cada 
número. amb la respectabltt qUlntirat de "deu pe
Iu", éobrable. en I. llOstra Administr.d6 o per 
cir postal li, que vi.qu/a lora d. Buce/o_. AI.r
t •• doncl, I apretar rJpitJ 

OPINIO DISCRETA 

E N una reuni6 ea patla d'una call1deta, que 
m'afavoreix amb la . ev. particular i molt 
intima amiltat. Com és lòric i natural, jo 

I ÓC el l eu mE. fervent defensor. 
-El una lenyor. formolíllima, amable, ho-

nest .... 
-Home - fa un del. reunitl - formou i ama. 

ble, Ir, no el pot ne,.r. Ara, en quant a honelta ... 
-Jo he d'advertir a la reuni6 - vlrei, aclarir 

- que jo entenc per honutu totes aqueUel lenyo~ 
rel que únicament dormen amb el leu marit ... i 
amb mi. 

Cisquet 

LA FALDILLA CURTA 

O OS olea;antl I!I pa .. ejen pel "Boi. de Boulo,
ne". Dc IObte. paisa una carretc1-1a ocupa
da per do. luperbel femeDe. i un del. eIe 

pntl lel uJuda amb una barretada. fins ala pcus. 
-S6n la marqueu de Marquet i la baronna 

d·U1U.. 
-Quina fa la marqueu? 
-La Que porta lel calcel tancade .. 

R. O.lt Hetta 

COP D'ULL 

D UES corti .. nel de l'imperi napoleònic, par
Ien deli uniformu adoptatl per l'emperador . 

-A mi - diu una d'dll!l - m'a,raden ela 
uniformea amb calcea d. punt, perqu~ parlaat amb 
un ofici.I, de .e,uid ... p. l'opini6 que li mereixe .. 

Ratolí 

EL NEN ENTREMALIAT 

E N Toma.et - Qu.tre anYI - ha pujat d'un 
uit .1 llitet dc la IeV. cOlineta, Que en té 
cinc de complert .. 

Totl dOI el t.n en camisola, i el menut comença 
a fer tombareUI!I en el Uit de la .eva co.ineta. 
-I ara, TOMlset - exclama la mami, entrant. 

- Que no ho UPI, que ell nenl no han de pujar 
.ls lliti de lea ncnel? 

1 I. menuda, tota .erio .. com una doneta, .fe
,eix: 

-Sobretot, quan un no b fct ¡ .. ual que lel de
mh peraonul 

Did Heu. 

lUSTIFICACI0 

E L lenyor Dupant, Il.e la r.6 locial Dupont i 
Dupont, S, cn C., pcr celebrar l'haver .rri
b.t al le,on mili6, empren¡ué un viatce per 

l'Orient. acompanyat de la s.eva colteUa. una "ma_ 
dura" d·aqueUe. de deixe'ro encendre. 

Perà, vet 'Qul que en ple dClpobl.t ell .. salta
ren nou bandolera í el. hi preD&Ucren tot, del de 
ell cameUI amb tota la cirre,. fina. les abatc., 
deíunt-lol mél nuetl que Adam i Eva en el pa
radll. 
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Ja ac D'anaven el. bandolera amb ta leva predo
la clrrc,l, quan veu', .qui que al capit! li va lem
biar que la .enyora Dupont era una "jamona" dicna 
del, .euI mb fer .. orosos homenatlu. I l'home es 
va aprofitar de debó. 

El. demh bandolers. llepint el carnI iniciat pel 
ICU capiU. t&.mbE hi .. ren fer el leu paperet i ta 
.enyora Dupont no tineui mh remei que rul,
nar-te. 

Qao ja ell b&nditt balueren partit, la .enyora 
Dupont, tota cnliltid., .'aixccl i lentament dellU
,1 al leu marit de l'arbre en qu~ "havien deiut 
ela bandoler .. 

Nuetl i melancblica, l'adreçaren vera el primer 
poblet. Ell feia una un de tres diable .. 

-No lé perqu~ estil tan leri61, Dupont - di
,ué ella, en adonar-Ie del pout aorrut del leu ma· 
rit -. Lo que t'ha ... Lo que m'ha .. , Millor dit: lo 
que ens ha p .... t, no és pu culpa meva. 

-Com Clue totel lel dones 10U iluall - va fer 
el aenyor Dupont, rabi61 com una bhtia. 

-Perà, per qu~ em parlel aido marit meu 1 
-Perquè en el que feia nou, hu posat ela ulla 

en blanc i hal IOlpirat ..• 
-Perà, conlti que en ell vuit primerl, he fet un 

esforç i no le m'ha coneptl 

ZL RECORD DE LA VELOCITAT 

E N Palau i en Roca 16n dOI viltjantl de co
merç que varen n~iJl;er dient mentidel. 

Quan eIlI viatren junta, fan poaar nervio
lOa a tota el viat¡'ers del seu val6, a força de con
tar fetl inversemblanta. 

-Jo - per exemple, diu en Palau - he batut 
el record de la velocitat. Firurint-se que be fet el 
trajecte Paril-Prala, en quatre horel. 

Tota ell companyl de val6 queden admirata. Pe_ 
rà en Roca, el repapa bi en el leu leient i pausada
ment comença: 

-Aixà no és reat El veritable record de la ve
locitat, rhe batut jo; IOla diri que ahir, del de 
Barcelona, vlreir posar un cable a Tokio, i quan 
encara no m'bavia pout l'eatilorrlfica a la butxa
ca. ja bavia rebut la conformitat del Meu reprelen· 
tat. 

Noves admiracionl i nO\ll elori. de tot el var6. 
En Palau esti neni6 •. Lo que acaba de contar 

en Roca, h una 10tl1a com una ca ... Perb, no a
niria a Roma per la peraitbcta I 

-Pd I - fa amb aire despectiu, tot apolant-Ie 
al caire de la fineltreta -. ¡ru tamM, done. im
portlncia a une. cosel!. .. 

_Et aembla poc? 
_Naturalment! Jo he fet molt mh que tot aixM 
-Explica't, home. explica't - re.pon en Roca, 

esperant que en Palau n'cJrP1icarl una de tan eD.-

¡"crada que forçoAmcnt hlurl de caure en el d. 
dlcol 

-Senzillament: recorde. quan vare. fer aqueU 
viatec a Bolívia? 

-SI. 
-Donca. w,: quan tu et trobavel alll, vai, anar 

• veure a t. teva aenyora, i • pelar de trobar-te 
a trenta diu de diltlncia, en dOI minuta et vlrei&: 
polar banye. en mi, del front. Aqu( tena el veri. 
table record de la velocitat! 

TERRIBLE LLUITA 

A I~: ::1: ~ aE:f:;:~~:7!: l:l;':::~: ~~~~~ 
nen com elpectacle favorit la Iluita de lrill •• 

Confellem que realment aquelt elpectacle ha d'el· 
tar molt en carlcter en aquella terra d'homes me
nuts i desnaritl. 

El aenyor Riudor, Iran amic meu, m'explicava 
que quan fou nomenat ambaiudor a Tahanr-Fbum 
Hut, una de les capitall x¡ne.es mé. importantl 
després de Pekin i Mbu-Rhamp_Phin_Ho, va ~I_ 

ser convidat a a .. isUr amb la seva aenyora a una 
lluita de Irilll, en la qual es dilPutava el campionat 
del pes fort. 

Els do. rdlll, en lentir ela trea copa tradicionala 
de tam-tam, .ortiren ma¡eltuo'OI, lenta, de lea se
VCl respectievl ¡lvie .. E. féu Ull .llenci corpre
nedor. Ell do. lluitadora es miraren fit a fit com 
dOI ¡ladiadora del circ roml. S'eamolaren les le~_ 
retes de darrera, afinaren les level Iraciose •• 
nyetes i, aenle dir-Ie paraula. l'abraonaren l'uQ 
damunt de l'altre, 
Et. xinesos xisclaven com hiathica, animant cada 
u al .eu favorit. 

La lluita, en començar, era terrible, epopelca. 
Les condicioni eren durblimes: el combat era 

a mort. 
De sobte, un crit d'eatranye .. lorti de tota els 

llavil. Ell ulli de totl ell e.pectadors a'obrlren 
com taronrea. Quelcom d'anormal pa.sa".. La llui
ta de les duel fere. anava minvant de mica en ml
ca. Ela atacl eren cada volta menyl en~rlica. 

Rea, que anà va acabar com el rosari de l'auro
ra. Els manaleu s'havien equivocat eu obrir lea 
&avietes, i bavien posat front a front Iln ma.c1e 
i una femella ... 

R." 

PESCAT AL VOL 

• 



-Faci el favor de retirar-se i recordi que jo 
sóc cuada de fa vuit diee. ' 

-Perdoni: tomaré d'aquí a Im mes. 

DANÇANT EL XARLESTON 

L 'ESCENA paNa en un envelat de la popu
lar barriada de Gràcia. Una parella ~ança 
el xarle.ton, el nou ball de moda, A-"1lb 

una agilitat i una gràcia remarcable •. 
-Mireu, la Maria, que é. lleugeral - diu una 

noia que tota la nit ha e.tat fent mitja. 
-Que .i ho é.) - rellpon una altra - }a ho 

crec I Ha tingut ja do. abortal 
Tit H('U. 

"DONDE LAS DAN" .. • 

T OTS la coneixeu: é. ro .... francesa, ha p .... 
sat ja del. quaranta, i encara .urt cada 
nit a caçar aucell. a la Rambla. Tots 1ft 

coneixeu. 
En un d'aquests pa.seejo. nocturns, se li acotta 

un "corrido", ja un xic pauat de moda, i li fa 
la pregunta que s'aco.tuma a fer en aque.ts ca... 
"' .. 

De.prés d'un lIaraa convena, ella li pregunta: 
--M'acompanyes, o no m'acompanye.' 
--On va.) 
-A caoo. 
--Que é. que em vol. presentar a Ja teva néta) 

- li diu ell, burleta. 

LA TUIES - 13' 

1 ella. que no perd la serenitat, li re.pon amb 
senzillesa: 

-Perdona, t'equivoque.: és la "no.tra" Cilla. 
Trotador 

EL BON SOL-UCITANT 

L 'ALTRE dia e. va presentar a un del. e.ta. 
blimenta de crèdit més IlÓJid. de Barcelo
na, un senyor que demanava ocupar I~ 

plaça de caixer, que e.tava vacant. 
--Oh I - li va dir el director -. Aque.t noc 

que vostè demana, é. un lloc de confiança ... Cal .. 
dria que vo.tè en. dongué. molt bones referèn .. 
cie .... 

--Oh I - va re.pondre el .ol-licitant -. El 
que é. per això, ja li re.ponc que tinc una recoma .. 
naci6 excelent. .. 

--E.p6si-Ia. 
-Tinc una cama de fusta. .. }a veuen que no 

han de tenir por de què fugi amb el. quarto •... 
KarTrom 

-Per fi he trobat el medi d'animar al meti 
marit: li be regalat un 8ucó d'EROTYLl .. 0 

I E t I éo ci p,cducle ma¡¡n ro "'" ape,· comba" •• ~
~ caçment la lMf'O.. 

TENCIA i la NEURASTENIA. per cròDÏ· 
que. i rebel. que aigan a tot altre tractament 

VcDda. l'en,rba i dctan: Alt de Sut Per., SO, 
larmici. del Doctor W. DUTUII, Barc.o" 
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A~1l t~::r~e::r~;~e~~n~~~tò~~ ~~: lA,,:.;:~r:l0~'. n~:':nIS~~r.~e:iiceli '~: 
rero, .. va utrcnar un poema dra_ ha on acreditarl un cop mh el nom 
màtic d"en LluÍ¡ Capdevila, titolat de la noatr. terra amb el ICU talent 
"Noche .ín fin". de "producer". 

Encara que 1. ca .. no el nov., Va amb en Su,r.&cI una de lea 
puix ja havlem viat quelcom Iem· no.tres m6s Ilc¡hímu ¡lòrie. te._ 
b1llnt l "La Barraea d. Nla.I", que tral.: el ¡ran Vendrell, a qui ab.lu 
va armar a dn "Eapanyol" el nos- de sortir. va tributar el p6bllc de 
tre Santpere, el tracta d'una obre- Barcelona. en la vetllada de 1"0. 
ta acceptable í que t*'. per damunt lympia", una cari.nyol& ovaci6, 
de tot. fo~ç. ambl,ent. Que tineuin en el leu vlatac 

Els critica carnnclona van trobar l'un i l'altre molta lort, 
que el neneu.t,c cr. (ni. i que d'allà tornar pupln 

Tal volta hauricn volpt amb la bOlSa plena d'or, 
que la ¡cnt de cabaret 
parlh llcn¡uat¡e acad~mic 
i fCI alrun dilcunet. 

o o o 

000 LOla d:it:~~ c~netin';6s~7.c:é! 
ccmplicada i cnrevelaada Que un ar. 

EL matrimoni Vila.Davf, quc com ticlc autbl'ra( d'cn Xeniua. 
sap tothom, h lo milloret que ,I. M~jic t~bé hi han a¡lta. 

tenim com a cbmic. catalans, ~ Clons, comploti I barallCl. 
plantat bandera a "Eldorado", que Delpth ,de tot ai.b, cncara hi ha 
DO en vi e. deia, quan nosaltres ,~nt que diU que a Barcelona DO es 
~rem molt jovCl, "Teatre dc Cata. VIU b~, 
lun,a". Si 16m al rovell de l'ou, 

I la primcra eltrena ha estat un tranquils, contentl I ale,rets l 
~.it, EnCIra que amb molta calda 

El tracta de "Muntanyes del Ca- i amb molt poc', molt poc. quar. 
ni,6" rle l'Alfons Roure, que cada (tet •. 
dia el revela mEl com un exccI.lent 
c<)medl~a~,f . n o o 

e.Aja )alm~~:i::J~ el ¡ran ROIl~e E ~a~~l, 1~~~lcvalO~~~II~arte:!re ~~~ 
a un monument que el procl'lm dic. "El Imparcial", I quc va I .. er 
com a un e.cel·lent autor, reproduít pel "Clero", Ue¡im: 

o o o "No hay que olvidar esta CUCl. 
c;:, EGONS dillen els diaril, aquelts ti6'I dc 101 hilo.... , 

darrcrs dita la IIrdina ha bai .. t I qu~ ,vol vOlt~ obh~r 
.con.iderablement. a9uesta IInport~Dt QUuh6, 

J. ~;:c~a~lj~:I~~~, jue no diu .i és d~I:6qn:c c::ap:tl'f¡:tDéu n'hI d61 

Puix J.Clons de Quina .a tf'l,cti. O O O 

::e ';':':lla c~:o:'~~:-:~:r'rc¡DII. A L "Bar~eloD&" ha d!butat una. 

tl!. per t!tol "Fantuio" i en 1& que 
fiaura com a primera actriu, Ja ,en. 
tm.aima. formolÍSlima i catxond.1s
lima ROlcr LeonI .. 

El debut va tenir lloc la ICtmana 
palada, amb la comMia "El Sacri. 
ficio de Criatina", a<bptaci6 de la 
comèdia italiana. "Una buona n¡lia" 
(cta pcla lenYOrl L6pu -nOI:l1 qu. 
Ibna molt - i Tedcachi. 

Després, la Lcon(, va cUltar va-
ricI cançons amb ¡ran ~.It. 

Com que la RaIer Ea molt maca, 
la ¡cnt el va entusiaamar 
i jo, aortint del tcatre, 
deu pele. em vair ,a.tar. 

L'AI_TU Pobre. 

PATI BLA 11 

Tot bome de bon paJ.du, 

,ha! de coacóner al, 

PATI BLAU 

00 hi troborà oia miIIoto 

Clli -HI.~III-MIIIICI-lIrllllrll 

Angines _ Alonl. 
Ronquera 

Venda: 
SEGALA i FAlUlACIBS 

un .IC tin,ul de baiqr, companYI& I1c comèdia Que por-
A vui es posen I Ja venda }e$ 

GYRALDOSE-
para irrigaeionee higiénicu 

r Anti8éptioo no tóxico" 
antileuoorreioo. cicatrizante. 

AVBnluras galanies dal 
abals CasanoY8 

adaptades per la 
LAURA BRUNET 
Dos volums ricament il-lustratl 

4 pessetes volum 



IDEAL :Iv.J:EUBLÉE 
T eléfono 1186 A. PANYERIES SALMERON 

Eapléndidaa habitacionet con todo el confort 
moderno : Cuarto de baño : Servicio • tod .. 

h .... 
e I N J OL. 3 : (Junto PI. Teatro) 

EatoJ.w.a ... 70 per 100 

CARR!!R 5ALMERON, li 

.. nIl ~UU".I I CABRES ~:,,:. La Novela PSQuaña 

~~ al .... ,.¡ ... rin esverada sem si vei .. .urt els dimecres 
,\ , ::a;--: c.~ IÏD el llop, conJ.pr.- la 

LOTION LADIL NOVEL'LlnES w_'- _ -I. ........... per SENTIMENTALS ........... 
~ .. 7. c.a .. DOS PESSETES, ol 
=-."-::;' Clnlr jll"lll. I.' i. flrm i,1 64 planas 20 cènllms - ...... 

~ It""'TlU.DA c:. -.~~.:: ...... 
SARNA PURGACIONES ESTABLECIJ4IENTOS DI: 

(RONYA\ HIGIENE Y BELLEZA 
_.trtt .. ,. t..J. d ..... "1M .. BAROS ROMANOS • cura en "- minub amb t .. ..ta ...... wtaanaa. ...... 
.. _ ...... _ .... ..j-... --

·~l.'IJ RIITO CABALLERO '"'cia,. ....... • •• Ndel .. Primera y 6nica cua en B.-..... d, b1liene moderna. 
ec.- a. r AooJt, M I GRAJEAS AUSTI montada a todo confort - -

cell .... d'específic:., _,... .-ItU_ .. -'*- • a.- Ballo. de bl,icDC y beU ... 
Ezchu;ón de m~icln.le. 

BARCELONA ~.I._ .. ABIERTO DIA Y NOCHB 
1I11i.l.ftlIIUrllrll,U-IUlI1'U - Candi Aulto, 16 7 II --

¡¡~o mas inmciones!! ¡¡~o mús molestiasrr 
eQfmQo. do S I F I L I S cr6mca o borodi,",i •• pu.d .. 

curuu silJ ser not.d. IU eD/ermedad. COll 10$ 

IIBERT 
~_ O ... ç"b<ilml.onto reclente y .enaaciona1, de.tinado a revolucionar 

mundo médico y la ter.p4,utica. El ma. enérgico depurativo de 
I. l&D¡re. 

LA CAJA DE SO COMPRIMlDOS: PTAS. 7'SO 



EL LLIBRE DE L'AMOR 

..• tom.etot si la raspa és guapa, jove i camp ... · 
cent amb el Ietlyoret . .. Però, el di. que I. per
judicada me'l. atrapa "con I .. mano. en I. 
1I1&Sa" •• • 

-Poeavergonyat I deies que jo era el llibre .. 
quines planes Uegiea la teva .uprema felicitaU . . . 

-Si ... Però jo no et vaig dir que voli. lIe¡ir el 
mateix llibre tola la vid.l... 
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