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-I per què no t'hi vol. c:atar. amb el marqu è.? 
-E. maaea vell. 
-Però, don., ai només e. tracta de cuar· t'hil 
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RulaSfa allrma que, donde 
las foman las dan va a 
monfar en Barcelona una 

te no ae podrl. qaejar rino de la Gran Vi. "tea
ute aRo ... Se ~a5an rn tro de la Naturaleza", 
"ua de Ro .. ,... ¿Habr' ,1,6n atenienlll!l 

-Va te 10 ded. yo - en el Centro? 

eSl:uel1l de asfral:an I que no hay Ro ... 110 Es-- "Lo que no aiC compr .... 
~ I plnat Tlene ru6n el autor de 

felponde un tercer indi. Titulo de una pcHcu1t. 
viduo -, Son tan popu- en cuyo cartet aparcco 
l.ret en aquella COlta, una herma.. e.buI de 
que bitO puede dec:inIC I mUJer 

SI no rlen uatedel. ea lai titulo. Una mujer 
que lon unol t.balotes, cuapa no ac camp1"&. 

Aquella de Co16n re- de I •• uerte de Var.. que han de palar la cE- Pero IIC alquila, alcuMa 
lult6 10 del huevo del fa· I (Nota· Este chlltedto dula o que han leldo a .,ecel. 

~:.: d:·~:an~~: T:r~ ~1 ~~pocd':Pd:l~t~:o :O~ t XC~~I todo Cito y con El Borre,o Audu 
cuato, cuando me pre.- mehdol a la junldiccI6n que me ma~"" diU pa. 

:n~~emuen h:~"id~~o:~:: ~:ta~r:ya, pero debiera ::~~Iay c;~a ;:r6Iei~t~r~~ fi; "''S'5GU1'1U5 .. 4§r 

:~e o~~ h~ec~f.:di~~~~u; cu~r~ ~ec~~n .~'::eo, e:;:= :~'?'::fd~:~~6~0~eOI~ e s P e eCH e 11 es 
me enlel6 al botannte, 11. que le deja malrur paÓ11 Iln Rlb". li a6~ 
ni mAI ni menol que li cariñosamente por variol elc¡antea M.lue~a y ~t 
yo fuera un bendito del lO(;iol del ''Polo Joclr.e, la Raquel ba reJuvenC<:.I-

~:S:~o o no eltuviera Clyb'~ice con amarcur. ~f~c~A:~ ~/!b':'ael b::"{: TEATRE COMIC 
En vilta de cUa be de. ci perjudicada: "H.y que Piua de Cat.luRa ... 

cidido montar _ yo ver lo frelCOI que lon RullSta 

~~P;:cut:l~ d~o;;~~~ci:: 10À:'~m~~~~'" comprlmi. profelor de .. tr.cin 
Como teJ:to (¡nico. le em· do y afortunadamente I 
picar' un libro que eltoy in"dito de una obra que 

;~~~~~!en~~ml:.~~d.::~~~ ~:~~~ Ern~~~~eraca;::lí~ SIN EL DEBIDO 
me "a • eilitar Sopen¡, (no el dc "El Prolreso", RESPETO 

Continuen el. (T&Da 

bits d e 

JOY - JOV 
.econa part d. 

VES - VES lO pena, naturalmente. de ¿eh?) y Arturo del Re" Un peri6dico francb 
que luclO me di,a que v.n a fund.r un ne,odo publica un articulo dedi· El miUor up.cuc!. d. 
no, ¿Sabéil cull el el vl- de fabric.ci6n de botonCl cado .1,ener.1 Plllonlty. 
no que m'I m.re •• IOl de c.lzonciUo. y, etaro, jefe del Gobierno pol.eo. 
que eltudi.n matem'ti· la obra se titut.: "Sota, Cuent. que fu" toda t. 

SaTce/ona 

~:!ton~l bi-nomio de cap~~~o ~n~t las pr!. ~~~~ou~ ~~~I~:.~~0'P~~~: r,.,. W .... ........,.iH*4 
h.~:~:.e ~!~r~h~::e:·~:~ ~r~ui.evf~":.~.~~e '!: ~!:I:r:i~~:v¿:r~u-:o~;i~ FOLIES BERGERE 
lon para alquilar lai mb fresca que Emiliana rar, H. junto con otrol 
Arena. y dedrlol • be· y mil car. ,rue... que comp.Herol de caa .... 
nefieio de la muy iluatre servidor. Se va por el fo- .,..lt6. para prCKurar.o 
y muy in{¡tU Aloci.ci6n ro y, .1 cabo de un ma· ... lt6. para prOCur.ne 
de I. ~Ia, Ab( v.n mento. entra otro peno· fondol. un trtn del E,· 

El music-haD de Iu 

lamiliu 
uo.aa cuant.. muutru n.aje Y pre(Unta: t.do, Continuen ell (lr.n 
,r.til: -,Has vilto al colfo Y aMde el .utor: ètÜta de 

Un tal Var .. , que el de Vizcaya? "Un acto de ener,i. CQ. 

ami¡o de la lnfanci. de Y otro perlOn.aje rel· ma hte, debta, natur.l. 1 D'ARAGO A 
un lervidor - la Infan- ¡lCnde: mente, eondueirle a la Si. 1 CATALUNYA 
cia QO et n¡Dluna cupl.. -No. cn .queUa diree· beri.... . 
tilta,. leb? _ .caba de ei6n, no be puado de lDe maneu, querido MÚtCl del :Mutu 
lanar en Monte.-C.rlo Gr.noUera. tren CI un .cto de ener- Albelda 

~y' :~l\:n~~6dh.f~~~~~ • .¡ esP:tOli~ie~~!~tF~;:::.~~~ ~~!p.. que a .. lt.r un La millor revilta que e. 
Pues, recata'" la mitad a .e que la f.milia L6pu Lai reporterol b.reelo- representa al Paral-Iet 
)01 de la Crl. del C.na· Elpinal le ". a verancar nClel eelebr.ron un fCltl- Conlumadona ecoobmica. 

di:~ P~raot~~~o~~~ Id:ic:t!: ~r~o:~~ YcI~i~~f'~udi~~e:m. ::~ ~:s~dO~ren .. , el jue· Elmerat lervei de 
m.lel no protClten mb -V.mol, que esa Ien- Y namaron .1 circa t.u- Reltaurlnt 



Bilfcelon. , 2 de setembre de 1926 

P er cert ,., 

'Q ~:a~'n~~: fu~c~ :~:~~!:~i S:eorl~~~t:~av~~~:: 
Enric l.Jop i Borrell, "quien tiene el honor de de
dicaria - deien el. cartell. - al ex alcalde po
pular de Barcelona. don Juan Pich y Pon", 

l.\ vOltè. no el. hi fa gràcia} A nosaltres enl 
en va fer molta I 

~ .'engreixa 

P ER radi, hem rebut nons d'en Vendrell, una 
de le. més legitime. glòries líriques de la nos

tra terra. 
El viat¡e li prova molt bé: .'ha en¡reixat dOI 

kilotl. 
-Es dar! _ t'n. va dir, en sapiguer-ho. un se

nyor que tempre e.tà ficat entre ba.tidors-, Com 
voleu que no engreixi, l'Emili. no havent de rebre 

-Cap visita} 
Si no entenen el xi.to, que é. un xic complicat, 

prt"gunlin a qualsevol xafarder que e.tigui al tan
to de case. de teatre. El. hi aueguro que riuran. 

T otbom cap a Amèrica! 

LO g:~ll~ :~~o: ~:::a~ol~~a ~:gT:üñe:;:ó It,~~:: 
dOri, en Planetes. en Vendrell .. , 

Sembla que hi ha una nova "quimera del oro" 
i que molts .e senten Xarlot.. Que tornin amb 
tant. quartos com ell, encara que .'hagin de po
sar uns pantalon. amples, d'aquell. que porta en 
Charlie Chaplin, que semblen comprats a can 
Pascasio, 

Fin. el no.lre .enyor Rufa.ln ha rebul temp
tadore. proposicions per anar a Buenos Aires a 
dirigir "El Eco del Quilombo", 

Però en Rufa.ta é. patriota i e. queda a Bar
celona, encara que li ofereixin més quartos que no 
han costat le. reforme. de la Plaça de Catalunya. 

A casa .om aixi. "Pobres, ¡:>ero honrados". que 
deia, no recordem si en Lluí. de Val o don Juan 
Pico quan feia "hegemonia", 

En Nandu Bayés i en Montt'ro 

E Nu~~ ~fe~~~e,~.~ ~;f:.,~~g~~:;:~ v~!:~ ~~:. 
enviarln " lIbA peT .... ·ilj:. d'fOn Mon:t!{' 

Un.,.. .o:>\'& ~:I'~nginy com aquesta. només la 
podia r.únlu l''n Quimet. 

p(. q'-1è. pe f. pa,': r <I un mort. cal é .. r tan 
VIU im 1'''1 t lr dek 'telones" 
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Virtut d. _porada 

D UE.S mamu parlen de la lleVO. nene.. i cada 
una d'ell .. alaba l'extremada virtut de la lIe

va filla. 
-La meva, la Ro.eta - diu una d'elles -

no té trit! . ... ¡ei. ni altra diver.ó. que el cine. Ja 
veu li & innocent •• pobri .. onal 

,.-E.uent aixi. a l' ¡.tiu, vostè deu eIIt.r mú 
tranquil·la Que a l'hivern. veritat} 
~ l'i.tiu, precie.amenn I perquè} 
-Perqu~ a l'¡,tiu, el. joves no tenen tan fred 

a lel mani ... 

L'hortolà de Sant Boi 

CAL NO EXAGERAR 

D 'ESCENES com la que VOl vaig a explicar. 
a Monte-Carlo en passen una dotzena ca
da dia. La bogeria de la ruleta el conta

gia al. jugadors, i .'inventa cada bola que fa es
cruixir. 

Aquellt dia, després d'haver provat .ort amb 
un parell de pOllures, havia .ortit al jardí a r~ 
pirar un xic l'aire fre.c de cap .1 tard. i en Ra
moneda Ie m'apropà tot enluai.smat. 

-Que no ho .aPI? - em preguntà. friI6. de 
donar-me una noticia. 

-No pu tot. noi. no pas tot. 
--En F u. ter. ahir va guanyar cent mil franca 

a la ruleta. 
Jo aóc un home fred, que no perd mai la sereni

tat, i em vaig limitar a re.pondre: 
-Vol. dir) 
-T'ho aNeguro; jo ho vaia: veure - em re.-

pongué Ilmb l'aplom amb què parlen el. jugadors 
quan de COle. de la ruleta es tracta. 

-Eacolta, Ramoneda - vAreig re.póndre-Ii 
ealmoaament -. El que acabe. de dir-me, no és 
ben bé exacte ... 

-Dubtes de mi) No et dic que jo ho vàreig 
veure) 

-No dubto de tu, ni de ningú, però els fetl: 
no IÓn ta) com tu el. contes. En primer lloc. tu 
no et vols referir a n'en Fuster. sinó al seu cu
nyat. 

-Home. aiJl:Ò, veu .... podria ésser que, real
ment ... 

-Després, no va é .. er a la ruleta. sinó al bac
carat. 

--Espera't. Potser tens raó. Deixam fer memò
ria ... 

-Ademé., no van ésser cent mil francs, ain6 
cinc mil. 

-Veuràs, a mi em va semblar ... Com que jo 
en aquell moment seguia una combinació infal~ 
ble, que ahir també em va fallar ... 

-l, per acabar, amic Ramoneda, no és que el. 
guanyés, sinó que els va perdre. Uevat d'aquestes 
petites diferències, en lo demés tens raó. 

Jo.h Flkk 

.IlQuat amero ha. pasSlt per-I 
la ee.turallo,ernaU.a 

-- ----

-Pica, ventat, el sol? 
-Quina manera més poètica d'anomenar 1_ 

"""', 



Un .uccè.: 
K ••• i lJavon, la noia, desesperada, en veure que 
.. MU promà l'abandonava, ea va tirw al mar." 

AQUESTES VERGES I ... 

e ADA vegada que en Franciaquet veia en
trar, a la botiga on e.tava de dependent, 
a la Lluileta en bueca de fil., agulles o 111-

tres futeee. per l'e.til, el cor se li deebordava i el. 
ulls no li donaven l'aban per copiar tante. grA
cie. com e. reunien en aquell COMet menut i buM 
C.om un bibelot. 

Un dia, el xicot no pogu~ me., i com que la 
Lluileta e. mostrava fàcil i ea deixava "madru· 
aar", _n.e prote.ta, li enfocà la qüeat:i.ó N:nlC em
but.. 

EUa e. re.i.U una bona estona, però com que e:l. 
dita del Citquet no paraven de: treballar-la, per 
fi. accedí. 

-Eetà bé. DemA, a lea .et en punt, l'e.pero a 
casa. Vingui així. que plegui, perquè a lea nou tor
na la mamà i .i el tro bé. a ca.a, hi hauria un de_ 
'ori. 

En Franciequet, l'endemà, veltit amb la roba 
del. diumenges, fda l'entrada triomfal a cala de 
la L1ui.eta ¡ ell dOI colomineta l'entregaren a les 
més dolcea expansioni. 

Però, l'amor é. traidor, i fa córrer el templ més 
de preua del que ea voldria. Així, donca, no 
té res d'eltrany que en Franciequet i la UtÚ.eta 
es trobe.sin encara en el millor del. manI quan 
Ja mare de la xicota arribava a cala seva. 

-La mamà I La mamà I - cridA la noia, de .. 
e.perada, tm lentir obrir la porta. 

LA TUIES - S 

-Bé. no t'e.veri., don •• que: tot .·arre:alad. 
Jo parlar~ amb ella, L. 

--Si no é. això. Es que ... li volia fel' "moro." i 
quedar-me amb el. cèntim. que tu em donaru. 
per pagar a la modi.ta ... 

Pi. A. Lua-o 

UNA RAD 

E TS in_uportable. amb la teva avarícia I -
exclama, rabiOla, la senyora Mundeta, en
carant-_ amb el leU mariL 

-Bé, no n'hi h. per tant! _ re.pon ell, cal
m6. -, Total perquè no et vull comprar el siM 
capell de la temporada! No n'hi ha per tant!... 

-Per tant, i per mé.1 Estic aegura que .i en
vludelllis, lerie. capaç de ca&ftf-te amb la filla del 
diable, li tingué. un bon dot. 

----Jmpoaeible, 
-Per què) 
-perquè un home no es pot casar amb iu~. 

germanes lenlt: di.pensa de Roma .. 

N.b Buff 

--.No m'bavie. dit que amb ben poca c:o.a t'a
contentavea7 

-Bé ... IÍ .. , però .. , jo partava del regal... 



EL MISTERI DE DONYA CARME 

f""7,¡ A VIA arribat al balneari un xic retrass.~ 
Ui- da. Qui m~s qui menys, feia ja una quin-

tena que hi era. Això va fer que Ja seva 
presència fos notada més de pressa. En els bal
nearis, el que arriba darrer se'} consid,.,a com 
una mena de ¡ataster. Sembla com si no tingués 
els mateixos drets que els demés hostes. 

Aix!. doncs, no té Tes c1'estrany que danya 
C.rme los rebuda amb Ja fredor natural d'un so
brevingut. Tots ens disposàvem 11 vendre csr. Ja 
nostra amistat que, naturalment, ella no tindria 
més remei que cercar 

Però donya Carme, als vuit dies d';nstaJ-Jada 
aJ baJneari, encara no s'havia dignat ni dir bo
na nit li ninKú. 
... Això, com és lògic j natural, cns va molestat 
a tots. Sobre tot. als homes. que se la miraven 
amb uns ulls ... 

Diguem d'una vegada que danya Carme era la 
dona més formosa de l'hotel. Alta, plena, madu
ra, armònica de proporcions, vibràtil de carns, 
serena en el mirar, cadenciosa en el caminar, 
era tot. ella magestat i luzÚria. 

A viat els joves de la colònia cercaren aquella 
amistat que primer volien vendre cara. Prompte 
buscaren la manera de canviar unes paraules 
amb ella. Però la matrona evadia les converses 
hàbilment. Els mots justos per a no resultar 
mal educada, i res més. 

Portava unll vida quasi mjsteriosa. De bon 
matí s'a~ecava, prenia el seu bany, capbuçant
se com una sirena en les ones ondulejantes i 
després es desdejunava i sortia cap a muntanya. 
Sempre portava un llibre, i airò ens feia supo
sar a tots que cercava un reconet solitari per 
entregar-se a les uves lectures predilectes . ... 

Les tardes les passava reclosa en la seva habi
taci6 i de nit no sortia mai. 

Cansats d'assetjar-la inútilment, els mascles 
del balneari varen acabar per oblidar-la, renun
ciant a obtenir d'ella ço que al prjmer cop d'ull 

tots s'havien cugut alc.nçar molt fàcilment . .. ~ 
,Però jo vàreig voler descubrir el mistèri d~ 

danya Carme. Acostumada a capçar d'un cop
d'ull el temperament de les persones, des del 
primer dia vàreig endevinar en danya Carme u
na dona sensual, un temperament càlid. una na
turalesa passional. 

Un mati, en enfilar ella la dressera, la vaig 
seguir. Caminava lentament. De tard en tard, 
escampava la mirada, com cercant quelcom entr. 
el boscatge. Després, reprenia la pujada. sellse 
presses. 

Realment, donya Carme era una dona turba
darII. Tota eDa incitava ilI pecat. Ara, en seguir
Ia muntanya amunt, observava jo rarmonia de 
les seves carns magní/icament tornejades i rt!
coneixia la justesa de l'admiraci6 que havia pro
duit la seva presència en el balneari . 
.. . En auibu a una fonteta ombrlvola i solità.
ria, danya Carme mirà. insistentment vers a un 
punt de l'horitz6. Semblava com si hi cerqucb 
algú. Després s'assentà damunt J'herba, recolza_ 
da en el tronc d'una alzina, i es pod a llegir . ... 

Lentament, una mena d'ensopiment J'invadl i 
es quedà com mig dormida. 

Jo l'espiava, amagada darrera d'un altre ar
bre dels que encerclaven la font. De sobte, và
reig haver d'olegar un cdt per no descubrir-me: 
una serpeta de poc més d'un pam s'apropava" 
danya Carme. Jo no sabia què ler. Vàreig aga
lar una pedra per esclalar aquell anlmal6, però 
en voler-ho lntentar, ja era tard: la serpeta ha
vla començat a enroscar-se en les superbes pan
torrilles de danya Carme, i aquella, en sentir la 
dolça car/cia, no dei%ondlda encara, mormolava 
entre sospirs: 

-Mane1l ... Maneletl .. 
.En aquell moment, dressera amunt, f!S dlbui%i 

la silueta d'un home, fornit com un ciclop. No 
em va costar molt de reconèizer-lo: era el pastor 
d'una masia propera .1 balneari, que, natural
ment, es deia Manel ... 

LAURA BRUNET ..• 



LA COMEDIA QUE PASSA .. 

U;çó d;/;ciI 

L'esCf!na representa la "Granja Ro,';]", UD dijous 
de moda. La u/a est. plella de doDft IUCf&US, de pu. 
114m de carn jove, de Bors, de Ueminadrrres i da Hum. 
A dalt, els td,ans deÍ1ten .elltir els seia nuo" ab. 
surdes. 

A.uantat en un uc6, daunt d'aDa .tauleta petita, ell 
lordi Ricard, jove marunt d'autol,.beu a patits ,Iop. 
una copa de Xereç. D~ tan en tan, min cap a la por. 
ta, com li esperis a a¡,ú. Per li, una .icota d'uns vint. 
j. vuit anys, pJena, rodona, prt!maturament madura, 
arriba, min amb im".ciincia J, per li, descobrint a 
en Ricard, corre cap a la .teva tlW1a, 

lordi. Bonel tardea, J61ia. Què passa? Per qull 
m'hal telefonat avui, que tenia clienta. 

Júlia. No ho vul¡-uil aapi¡-uer .... El meu marit ... 
Jordi, H. Sairat quelcom? 
Júlia, Encara no, perl> elU. en camí. Diumenae, al 

Liceu, Val ficar la pota, 
Jordi. Què vai¡- dir? 
j¡üia. Et recordel que jo parlava al meu marit de 

la Coru:ita? 
Jordi, 8'-
Júlia, Done .. b4i: tu VII dir, fian-te a la convet· 

ta: -Ah, di Ja la conec I 
Jordi. 1 què? 

--Si eta bona minyona, et compraré aquell bra
çoI.t. 

--Sí? Done., ja m'explicaràs "com" s'ha de 
fer, per éu.er bona minyona. 

LA TUIES-7 

Júlia, (l'u la coneisel, perquè l'hem trobada molts 
cops .1 "X.let", amb aqueU an,lb que 4i1 entrenador 
de f6tbol. 

Jordi, Fins .qul, no bi vei, rel de partlcnlar. 
Júlia. Espera't, El meu marit, que sap qlle la Con

lI:ita havia .icut cuplcti.ta, el va estranyar de què tan 
tu com jo la conecuúsim. Ja UPI que ell no vol que 
jo tincui amilue •. Llavori, jo be inventat una bistà
ri., La Cona:it., la conec perquè havia fet de tnaniqu' 
vivent al darrer 8.16 de la Moda. Allí bi bavi. un dc
pendent quc el deia Dom4inech que la va de.honr.r. 
El moreno, tl: un n.1 iro •. Ara fa de b.llarí a Madrid, 
I· ... embla molt a n'en MarceU Dominio, No t'obH. 
dis, sobretot, d'.illb, Es molt interelunt, 

Jordi. l, per què, tot .ill:b? 
Júfi.. Per no discrepu del que jo he dit a l'E

du.rd. Elper.·t. Tu, • en Doml:nech, no el conei:aie .. 
Jordi, Ah, no? 
Júlia, No. Tot aill:b ho ups perquè t'ho va contar 

en Oaulb, el teu e. 10ci, qu.n e.plot.vel aqueU calli 
concert a Sabadell. E. d'.lIl, que 1. coneill:iea ... 

Jordi. J., j .... Em lembl. que m'ho hlur4i d'.pun. 
tar tot .ill:b. 

JU/i.· Eltl b4i. Ho tenl entè .. oi? Jo m'e.capo, 
.ra. Tinc modista, te .1 Riu amb l'An,elina i 1el se~ 
vel nebodes, i haii d'entrar un moment al ub.ter • 
fer una pro"._ Adeul 

Jordi. No vola pendre res? 
Julia. No, no. Mc'n vai, correntl. No t'oblidis .:Ie 

tot .¡.O, Ii l'Eduard te'n p.rla. eh? Ad4iul 
lordi, (Totrlant a beure un ~Iop de Xereç, com per 

a Pt!ndre force.). Em sembla que tornar4i • dir bel· 
tieses. La Corur:it. ell: mlniqul, en Baulb que va du
honrar. en Doml:nech, vull dir, en Dom4inech que v. 
deshonrar a en O.ul6&, Ah, noi La COJU(ita Que ". 
deshonrar al meu IOd ... Tampoc. El meu soci 1'.11-
sembla a en M.rceli Dominio ... No, la Con.it .... En 
Doménech, quc ra de b.Uar! a Sabadell ... Ah, menyl .. , 
En Oaulb, que ara Cità a Madrid ... No en .0rtir4i palt 
Em resuHa mh enreve .. at que la triionometri. quan 
jo jUi.V. a c.r.mbolel al "Gravina", en Uoc d'estu
diar .1 batsilleratl 

Marcel Terra 

UN AUTOR IMMORAL 

A IXO de la moralita.t i la immoralitat, tot
hom ha trobat la manera còmoda dïm
pOM.r la seva, esdamant: "Sí, ja se I8p 

que "todo e • .egún el color del criata!..." 
Donc.. no, senyor.: aquí no hi ha mé. cristall 

ni més color que la malícia del lector o la manca 
d'habilitat de l'e8Criptor. El demés., són tron .. 

A propòsit d'això, ara em recorda el cas de 
l'auslera i moralí!ulima donya Amèlia. que amb el 
seu afnny de moralitat, per poc perverteix una 
nebodeta seva, més innocenta que l'Emili Junoy, 
acròpoJi. màxima de l'ingenuitat. 

L'lmbe1ina, com de COltum, aquell cap al tard 
dïatiu. havia bUlCat l'ombra de l'emparrat i lle
gia a la leva tieta un capítol d'una novel-1a. 



------------------------ ---- -
- .. - - - -- . 

Tan aqui com al Manou, 
e Malgrat o bé a Caldetet., 
Iet. done. que lÓn ben fetea, 
tot ho fan anar enrenou. 

Perquè tan jove. com veU., 
oblidant la calorada, 
81 pasMn la temporada ... 
darrera tes bones. pell,. 



lO-LA TUIES 

Tia i neboda .eguien amb tot l'interès el fil 
de la narració. Era una naveI-la d'aqueltel que 
et! conceptuen blanques i que estarien millor col
lacades en el calàlea de les pOClUoltel. 

I un del, paragra&.. deia aW': 
"L'Ernest, el. ull. en ht.ai. lO.pèl et re~ir. 

esperava .enlir brollar del. llavi. de l'estimada el 
mot luprem. Octàvia la.pirava, indecisa. trèmo
la. com ai un món nou .obrí. davant del. teua 
ull .. U.von. l'amador. decidit a obtenir la feli
citat luprema, li a¡afà la destra, .ajupí lentament 
i mentre. eUa fruïa la delícia inefable d'aquell 
goig jamai sentit, ell introduí la mà ... " 

L'laabelina no va poder continuar la lectura. 
Donya Amèlia, d'una revolada. li arrancà el lli. 
bre de les mani, i exclamà indignada: 

-Sembla mentida que en aquestes bibliote
ques deixin publicar semblanta CORS. Això é. 
indigne. Avui mateix elCriuré a l'editor I 

I com volent·fe auegurar de l'immoralitat del 
paragraf. R'&uí llegint per ella mMeaa: 

" ... ell introduí la mà en un roser que dotel-Ia
va el seient del. enamorat. i li oferí una roM. amb 
ta mateixa emoció que .. :' 

I Il:ÍXò é. la moral. senyors: malÍGÍa. malícia i 
malícia del. moralil'tes que per llegir. agafen una 
lupa i. lògicament ho han de veure tot f6ra de le. 
natural. proporcions ... 

Kohn 

--Quina COM més estranya: és el primer cop 
que veig la Lulú amb les cames creuade.! 

-Naturalment: està de vacacions! 

CONFESSIO 

e AU la tarda lentament. De tard en tard. e. 
veu un ocell que cerca en el brancatge el 
niu o la parella. Fa calor. Donya Llúcia. 

amplament sentada en el balancí. recorda ... re
corda ... 

AI seu coetat. don FrancelC. el seu marit. ne
geix el diari acabat d'arribar de ciutat. 

-S'hi està bé, veritat. noi. aquí a la freaca} _ 
pregunta donya Llúcia, no perdut encara el ritme 
de les llunyanes evocacions. 

-Sí. molt bé - reepon l'interpel-Jat secament 
i sense alçar els uUs del diari. 

Ella segueix, encara evocadora: 
-S6c feliç, completament feliç I I tu) 

-També. 
--Estic satisfeta, creu-me. Cisquet. Jo sí que 

puc ben dir que dea de que et vàreia conèixer, no 
he tingut més que una pena - insisteix ella, me
losament. 

El senyor Ci8quet aixeca els ull. del diari. Per 
fil Ea mira amb complaença a la .eva esposa i. 
e.ponjat com una lloca. pregunta, ara ja amb cert 
carinyo: 

-Una pena) Quina} 
-La d'haver-me casatl - respon ella seca-

ment, 
Cau la tarda lentament. De tard en tard. es 

veu un ocell que cerca en el brancatge el niu o la 
parella ... 

P.quita Paris 



AL VoL TAN T ,}jfJ~ 
~E~BRAJER • 
ALERTA. MINYONS! 

Ell aque.1ta Secció hi publicuem tots els CONTES 
que se'J1.I ellll'l;n propis d'ésser contats. Ics velles 
slcrons de quinze Iny.r per amunt i que si,uin di,
nes d'ésser COIH~luts pcb blTril.ires lectors de LA 
TUIES. D'lqutl'sts contes, en p(f!:milll!m Un cada 
núme.ro, 1mb I. te:spt:cfable (¡a/fntit.! de "deu pe
let", cobTlblc.1 en la nostra Adm;nistnció o per 
li,. post.1 aJ.1 que "isquln lora de S.rcelona, Aler
u, doncs, j apretar '¡pit! 

UNA COSA ES PREDICAR ... 

E J. ,enyor Retaulona, membre de toll ci. <;('1_ 

mith i de totea les Juntes de Morat Públi. 
ca, ,'eneul IQUClt dia amb el ICU fiU, i li 

di¡uf molt leriosament: 
-Mir •• noi: ja tena vint any., i vull Que comen

ci •• enter.r·te del que h el m6n. Si peques, no 
vull que si¡ui per i(t1orlncia, lin6 conlcient deli 
teuI actel. Aid, doncs, del d'avui lortirem cada 
nit juntl i t'enlenyar6 un xic a caminar pels ca. 
mini perillolol lenle pendre mal, Una volta enai. 
nistrat, lIavon, etl prou Cran per fer el que et lem-

> bll, Jo haur6 complert amb un deure de conci~n. 
cia fent-te veure lo b6 i lo dolent d'aquelta vidL 

-Com vulpil, papl.." 

I 
-Mira, avui, per començar, anirem a IOpar al 

"Ritz" i desprb ... desprb, ja veurem. 
Efectivament, aquella nit, el lenyor Retaulons i 

I 
el leu flll l'entaularen a tot pltO en ei "Ritz" i 
ea feren le";:- els millors menjars i els viDa mEs 
renerOSOl, 

Ja arribatl als poltru, el .enyor Retaulon., ben 
repapat en la leva cadirl, l1lavl all navil i tes 
mani a la but:uca, diJU6 al .eu fill: 

I 
-La primera part del nostre pro&,Rma, ja utA 

complerta. Ha anat b6, noi, ha anat b6. Un bon lO· 
pa.r, un lopar deli Que a mi m'arraden i deli que 
fall tot lovint per celebrar bona nelocis. 

El lenyor Retaulons eltava jovial, locuaç ... 
El leu fill, le l'escoltava amb el mateix aire de 

I: 

contrici6 que una monja hauria posat oint el leu 
preceptor. 

-Ja haa vilt que no l'ha Clcatimat rel - con_ 
tinui el aenyor Retaulona, reapirant aatisfacci6 -. 
Sobre tot, he procurat que no e.casaelellin els 
bona vinl, perqu~ cU. eren la part principal del 
prOlrama educatiu d·.quelt. nit. 

Mira, flu·t amb aquell vell d'aquella taula. Re.
corda b6 l"espectac1e denilrant que utl rJonant 
per l'abú. de l'alcohol. El vi, b un element indi .. 
penable per a una taula ben servida. Peri> ha de 
pendrel amb molta mesura. Si avui n'haJUelsis a
buu.t, ara no .abriu el quI: et rariel. Tot et dona.· 
ria voltel, ell pollOs et timbalejlrien, i en lloc de 
lel duel botelles que hi ha damunt d'aquelta taula. 
almenys en veuriel quatre. 

-Papl. - oblervl. timidament el xicot - t'.d· 
verteiJ:o que da.munt de la taula, només n'hi ha 
una, d'ampolll. 

I ja podeu lupolar com VI acabar aquella pri_ 
mera lIiç6 de moral del lenyor Retaulons. 

P.quitu P.rís 

MANERES DE PARLAR 

L A lenyora Lloddia IItl deseaperada. El lea 
marit, l'honorabl. fabricant de fideus rinl 
senyor RafeclI, d'un Quant temp. ençA l'ba 

donat a una vida de di.bauD. que acabarl amb La 
leva salut, i el que encara 6a pitjor, amb li fortu· 
neta que a força de treball i adminiltraci6 durant 
trenta anyl havia 10lrat apilotar. 

Un dia, la .enyora Leocl.dia decideix anar a em. 
pendre a un del. amiel del leu marit per veure d'a
cabar amb l'estranya manera d'obrar del lenyor 
RlfeUI. 

El bon amic, primer nep, pere} I força de pn· 
luntel de la deseçenda muller, no t6 m6a remei 
que confessar, 

-Pere}, on el fiquen, descrlciltl, per compar~¡" 
xer a can a lel Iii del mat? Ell teatres i Canl, ja 
s6n tancatl, a aquesta hora. 



I 

-Tenim aD piset. UQ taner d'un pintor amic on 
yenen lIIIel quute. amil1letel._ 

-Bi proa que bo d. I crec que aqu.stes dones 
•• mOltren a .oltb de la manera m61 imp6dica. 
nues dc pèl a pèl. Es cert, aiMl 

-SL. .enyor .... 
-Pen\." mU11 del tot? Por 611er veritat, ai.6l 
jT.1 com la vei, a vostè, .enyoral 

UN INCONVENIENT 

A ~~tB~:m::a,c:~t~r~:ao:leu~~b~~!:~:,t~:;~nc:;-
ja 6a .abut a lel cinc partl del m6n, t6 e.

pccial predilecci6 pet. .ecretari. particular., 
Aquest dia, el leu darrer capdt.o, parlava en 

una penya d'amica, 
--Crecuin - deia - que en "Pcpe" " un esclau 

del leu art, Tot el dia le'l pusa bUlcant "polel" 
davant del miraU, i eU mateix el fa de model. Jo 
:rec que fini el somnia, rart, Molte. nit., s'aixeca 
del Uit com un IOmnlmbul, sc'n va deaca1ç al leu 
estudi i comença a "pOlar" i a pendre apunts, I h 
ben empipador, cre¡uift, aquest costum, Perquè 
després, "quan torna", 16 ell peul mél fredll... 

Kam~IIlNlu 

UNA PREGUNTA 1 UNA RESPOSTA 

C ARRER del Carme avall, una maml, encara 
jove, va caminant, portant de la ml un mar
rec. 

El nano és inquiet i belluradiç com ¡'ar,cntviu, 
Tot ho pre¡unta i tot ho vol uber, 

-Mamà, què és aix6? I ai.6 altre, per qu~ ler
veht? ] d·.ix6, com le'n diul 

La mamà, complaentl, bona mare, li Cltplica 
10 miDor que up a1l6 que li prefUDtA, procurant 
que el xicot compreneu! ben b6 el sentit de lel co
ICI i lel paraulea. 

Avuí, en arribar, prop del carrer d'en Dou, l'ban 
trobat davant d'un cavan que le¡-urament no deu 
haver<"llelit lel ordenances municipals, perqu~ es
tl faltant descaradament a la moral p6blica. 

El marrec, en veure el cavall, eltira la nU. de Q 

mare, i li diu: 
-Mamà I Mamà I Qu~ h .U6 que ti aquell u

van? Que .ba fet mal? Que li ha IOrtit un bony? 
La mamà es toma vermell., mira al aeu voltAnt 

i en adonar-.e que do. o tres vianant. esperen ma
licio,ol la relpoltl, peca eatrebada al marrec i e." 
clama, tot al1.lnt-M"n 

-Aix6 ... ai.6, .• no h re. I -

I una carnicera, fretc. i delpreocup.da. laterT' 
oportunament: 

-Filla mev.: .i ai.6 troba que DO 6. re., 110 " 

pas què nece .. ital 

DUES CONVERSES 

A Qj~~~~ :~i:::~~ t~:t :O~~:U~Il~~r.Plat-
E. un deli anYI que bi bavem viat c6rrer 

mh diners. A1l6 h Xauu, filll meull No n'hi ba
via poc. de concurrent., que aItrel anYI bavfem 
vi.t a Sant Seb .. til i a Santanderl 

En un deli no.trel pallejo. per la platja, ha
vem sorprèl duc. converses molt intereslant •. 

Lc. anotem perquè clIc •• 6n un resum clar i lin
thic de le. auatere. cOltuml deli noatre. templ, 

Diuen duel vicio.etes, que parlen baix-baixet, 
caminant dolçament enUaçadu al llar¡- d'un Pal
lei, quiet i propici a lea emocions cordial.: 

-Et juro que no, reinetA. T'han en¡any.t. Fa 
almenys vuit die. que no l'be vilta ... 

] lospiren do. jovincell que venen en dire-cci6 
contrAria: 

-E. fals, mh que rals. Amb prou feines li el 
conec ... 

I així 16n, avui, lea f .. tuoses platlel a la moda. 
Blinder 

UN SORD DE CONVENIENCIA 

MIRA, noi, que aix6 no pot continuar - crida 
el lenyor Rold6., en veure que el seu fill 
aepeix mantenint l'esplin que de. de que va 

n~ixer va a¡af.r i ja no ha deixat m4i., 
-Per6, papl - fa ell, ICnsc perore l'actitud 

contemplativa -. No fai¡ mé. que .eluir la teva 
mlximal 

-La meva màximaf Que t'hal tornat bol¡-? La 
meva mb.ima, el meu lema. i la meva bandera, són! 
treball, treball i lempre treball. 

I el noi, .en.e abandonar la leva laxitud: 
-Com que sempre t'bavla .entit dir: "No raci. 

nai demà, el qne puCUis fer deml passatl .• , 

Conte premiat ~n el númuo passat: 

COP D'ULL 

Demaneu a tots el¡ quioscst 

f\QENTURES Gf\Lf\NTES 
del I\b.te CI\Sl\liO\.lI\S 

Do. volum. 1l-1u.trat.: 4 pte8. -



-El meu "nanu" diu que no em vol pagar cap 
mée vetlÍt aquesta temporada. 

-No en facil cu: demàna-Ii quan estrenis la 
combinació que et va comprar ahir. 

UN JOC DE MANS 

J\ IXO li pastà a n'en Canonge, el cèlebre 
~ prestidigitador del segle passat, a Ja fel-

.. ta major de Cranollen. 
Un dia que estava d'humor i anava un xic ale

gre per efecte d'un apat que havien fet amb uns 
quantl amica. .e li acudí començar a fer joc. de 
manI en mig de la plaça de la Vila. 

De aeguida va reunir un bon contingent de ba
doca, i com a truc final, va dir que treutia de la 
butxaca de les calael d'un pagès que estava em
babiecat contemplant.lo, dotze duros. l'un darre
ra l'altre. 

Efectivament: d'un a un va anar treient de la 
butXII.ca del pagerol el. dotze duros promeso .. 
amb gran .0rprel.8 d'ell més que de ningú, 

L'èx.it Vil éMer elpaterrant, El públic va acla
mar una vegada mél al gran Canonge, peró d 
pagè., que e. veu que no ho era gaire, una volta 
lle.t el joc de manI, digué amb tot l'aplom al 
preltidigitador: 

--Està be. me.tre, en sabeu molt. però ara, 
torneu-me ell dotze duro .... 

LA TUIES- 13 

Sentir.lo en Canonge i esclatar Il riure. va ~ 
ser tot u. 

-Ja veureu - li digué - és veritat que jo va. 
he tret d. dotze duro. de la butxaca, però con.ti 
que sempre m'he valgut del mateix per fer l'e~ 
camoteig. De tale. manere .. com que veig que 
no sou tanta, .i me'n doneu dues peuetea. vos el 
donaré. 

No l'ho va pa. fer dir duel vegadea., el pagèa. 
Tragué dues pe..etea, agafà el duro i se n'anA 
per por de què en Canonge no se'n penedí •. 

-Ja veieu que he jugat net-continuà el pr~ 
tidigitador, una volta fóra el pagès -. Però si al~ 
¡una vegada vos trobeu en el mateix cas, rnireu~ 
vos d duro, perquè el que jo li he donat a n'aquell 
ambiciós. era de plom, 

GranoUeri 

DEFENSA BREU 

U N advocat ha. estat encarre¡at de 1. d..,. 
fensa. d'un xicot de casa bona que, ... 
gonI mAle. llen gües, ha fet engreixar JIlUoo 

.. de preua una. cambreret8. de la seva mare, 
L'advocat, en fer la defensa, navegava entr. 

digre_onl i nebulositats i el jutge l'interrompia 
continuftment amb les frases de consuetut: 

-AI. feta, l¡mitr. al. fet .. 
L'adVOCAt. empipat de tantes interrupcion.a, va 

acabar brUKament la Kva defen.a amb aquelt» 
argumenti: 

--El fe t, é. que ,'ha fet un nen. El que diuen 
que l'ha fet. nega el fet. Ve't aquí el fet ... 

El s.a.tari 

--Què mthaa dit que et porti?-
-Un Rucó dtEROTYL. perquè avui be de re-

bre molle. .wtee. 

I E t I éo.1 p,oducte maan ro "'" Iper a combatre eti~ 
~ caçment la lMPO

TENCIA i la NEURASTENIA. per cròni
quel i rebel. que s¡¡an a tot altre tractament 

Vends a l'enarbs i detall: Alt de S.nt Per~, SO, 
f.rmjc;a del Doctor W. DUTRE1fl, B.rcelo" 
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D !~n~~r ~: ;::rae;a;:~aierr~:r~~ U ~e':.;:r~f!~ d~~=-:~e l'~!!~: 
unu caixu de llet condensada qlle rcix, perqll~ treuen definitivament 
van ~ .. er diri,idu pell factors a l'escenari i el local reata convertit 
una adrusa equivocada., Total: qne en dandn" encara que intermitent
amb la calor, la llet el va fer malM ment, com les febres de Barcelona, 
i ara l'home ut! indimat. ja ho era, 

l amb això demOltrat qlleda., Ho plorarem ell "corridol", 
ben palpablement, lenyors, d'allò m~s aclaparatli 
que el pot alterar el producte si no erul ajuda Mahoma, 
aelon. ¡'ordre del. factors. en. en anem acin TapL 

000 

E ~y~ern~~r .;~;~~~ c::e e~:r~tn .:. A la revi.ta del "Còmic": f,an ,bro-
obra teatral que e. diu: "IE.te ea meta amb el noatre dlstanllt a
el mundo!", i que el". e.trenar mic, l'ex .enador, home de lletres, 
&bir nit al Circol Barcelon~., perlOnatje il-Iustre i ea alcalde po-

U ~~:t?:ae iL~ ;e~!!tS E:n:rr~i~ ru~~ d;ut!~r~~:!t.dd: ,0Bo!i:! 
de començar a tirar el peribdie el tol i reconelut com a inefable rep(¡
dilluns al mati per acabar el dimarts blic. 

Que ens hi divertim nol&ltrea. 
ho trobem molt natural. 
però que en parlin en eacena. 
ja no cu aembla tan normal. 

L'Afarta Pob,.. 

ADgine.s - A/onl' 
RODqUftrl 

Venda: 
SEGALA i FARMAClltS 

A val es posen • 1. venda les 

AVBntuí~ S aalanlu dd 
abale CUanOVH 

adaptades per la 
LAURA BRUNET 
Do! volums ricament il-luatrata 

4 pessetes volum 



IDEA.L ~EUBLÉE 
T eléfono 1186 A. PANYERIES SALMERON 

E'.tpléodidu habitaciones con todo el confort 
modemo , Cuarto de baño : Servida a tod .. 

bonu 
GIN J OL, 3 :_ (Junto PI. Teatro) 

E.tal .. riareu 18\ 70 I*' 100 

CARR!!:R SALMERON, 13 

~
MUIIJIA J-:-..... , 

al ... ,., .... 

',' ~~ 
La ... ,- ... ........ ._,.,C- .. - .... _.-- --NUCA ItMrS'T'UDA c.. -..-• .: ,.-- -

SARNA (RONYA \ 
• cura .. et. mia .. amb 

RlTo CABAlLERO 
Com .. do r AaaIt, 118 I 
C*ltr.d'~ 

BARCELONA 

CABRES :!.:.::"',,:. 
cm enende. ..... Tei.
sin el Dop, compreu la 
LOT10N LADIL 

que I. trobwea I*' 
DOS PE.SSETI:S, al 

SLENORRAGIA 
PAOSTATITIS·CISTITIS·FLUJOS 

SELLOS 
BRIZAN 

IlIfII CI 11111, I.' 5 la,. d 

';:::=P:UR=:GA=C:I:O:N:ES=~ """iSTABLl!:CIMIENTOS DE 
HIGIE1fE Y BELLEZA 

...vttk,. tHt. d ........... 
la.Ñ'~""""''''''''''' ......... _ .. Ia~ ... ...... ..... w T .... __ ... _ ... . 

GRAJEAS AUSTI 
e_,. ........ eu ...... ~. tu 

.n-.I I ... . 

Unt, 111IIt III Flit IS, 14-luIIIIII 

BAROS ROMANOS 
Primera 1 6nia eua en Ea
pab. de bi,iel1e moderna. 
montada a todo confort - -
Bala. de bir1ene y beUda 

E.clwl6n d~ med;t:ln~~. 
ABIERTO DIA Y NOCHE 
_ Cond. A .. lto. 16 ., II -

¡¡nO mas inmcionem ¡¡nO mis molesliBm 
r;./ormo. d. S I F I L I S cró.ica o bor.ditaria, pu.d •• 

curarse sia ser notada $U enlermedad. con los 

omprimidos GIBERT 
Oeacubrimiento recieDte y .enndonal, dutin.do a revolucionar 

rnundo méd.ico y la tH8péutica. El mA. enérgico depurativa de 
Ja sanare. 

LA CAJA DE SO COMPRlM1DOS, PTAS. 7'50 

En v~nta: Farmaciu: S.rriu. Plau S.nta Ana, 9. - Tarr/s, Carmen, 14. 
- S~ra'l. Rambla de Iu Flor~s. l<f, ~tc. , 

JmpHmt. R.d.eei6 I Ad¡niniltrlei6, Bou d. 5.nt P .. ~ ... , 



-Le. done. sóm així: tota ela lloca ena aemblen bon. per fer-noe la totLlebl •• 
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