
-Diuen que j. comença s fer fred, però jo els hi juro que no hi noto res. 
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Diario ~ .... te , 1..trIIdo, de ..-., aaQDC:Í(M, ,. ~ mortaoriu 
¡SALE HOYI 

Rufada, .... legre Y ufano 
nos cuenta un cuento cubano 
Sentada U.ncuidamente 
dth.jo de un platanal 
ae colampi.ba en la ha-

[maca 
una nc¡rita juncat. 
Lc abanicaba un nC¡fUO, 
la muc.ma la :neda 
y eUa bajo el .ol ardiente 
callaba y 1anluidecía. 
Cu:::ndo de pronto la ne-

[,ra 
muy IOnoro Y cltridente 
dej6 clcapar un Iran arito 
como ai fuera un lorita. 
_¿ Qué u Jo que manda 

[la nena? 
_ h:: prc,unt6 I. muc.ma 
micntru QUc el nClro de

[da: 
-¿Qué ac te oft'cee a mi 

[ama 
-Id a buscar a mi Pan-

(eho 
en .eluida, .hora milmito 
-dijo la ficlra ponicndo 
IU nmbt.nte muy contri-

[ .. 
Corri6 et nceUIO & bus

[carie 
'I al in¡mio n march6 
y por el dueRo a un mam-

[bi.e 
cn .eluïda prclunt6. 
El capolO de la ne,ra 
de am ae hlbl. march.do 
a veRdet' toda ta zafra 
a un 'I.nkee del Colorado. 
Sin ptrdet ni doa minutoa 
tom6 el eaballo a un pe6n 
y • 1& balca de IU amito 
ae march6 bacia Torre6n. 
Mal 7a no estaba allí el 

(duel'lo, 
porque el yankee. muy 

[,alante. 
1e iuvit6 a una caceda 
tn la Vera de Adelante. 
Maa como el caso era ur· 

[rente 
el pe6D, l¡el menujero, 
ae intern6 en el bOlque 

[vir,~!n. 
mls aItt de Cerrajero. 
Por fin, deapuh de trt~1 

(di .. 
de correr y de ludar 
pudo encontrar a IU amo 

a la hora de almonar. 
Y le habl6 de elta mane· 

(ra: 
-Amito. ven.a en le,ui. 

[da 
que IU elpOla le reclama 
volando. a cÒrre·cocida. 
-t Ocurre alco extraor· 

[dinario? 
~ Acala ~e encuentra mal? 
-pre¡unt6 ansiolo el ma· 

[rido 
de la ne,rita juncal. 
-EIO no lo I~, mi .mito, 
-<lijo-. Búscale no mis 
y a avisarle vine yo 
corre que te corerll. 
Y hete aquí al bueno del 

[ho:nbre 
en IU caba110 montado 
va corrieDdo hacia el in · 

[,eDio 
no ya corriendo, volaudo. 
Dos di .. y doce hor .. 
dur6 aquel viaje atrox, 
devorando al pobre hom· 

[bre 
una imp.acienda feral:. 
Huta (lue l1el6 a la 10m· 

[bra 
del copudo platanal 
donde, tendida en la ha

[maca 
eltaba la hembra juncal. 
_¡Oime! lQD~ quierel. 

[mi nenal 
~Sufrell lQU~ el lo que 

[ha pasadol 
-¡Ay-dijo eUa-, qu~ 

[impaciente 
me tienea! ¡Lo que has 

[tardadol 
-lY qué quietesl Ha· 

[bla pronto I 
-Que coju mi paHolito 
que se me cay6 en el lue' 

[lo; 
anda. rico ahora mismito. 

RUFASTA, 
,loudor del alma cubana, 

~~ 
Chistu y acudidos nuel'OS 

de trinca 
l Cuil ea el sexo mls 

sonorol 
El sexo ... f6n. 

¿Y el can mla econ6mi,., 
El can-dada. 

l En qué se parece un bi
lIete de veintidnco endo-
1 ... una lavativa? 

En que hace abrir el 
0 )0. 

~ ··'· ~ ";"·"3:!E:or.1-ur:r ~ 

FRASES CELEBRES 

(De la "Encic1opedia 
fraleoI6cica", en proyec· 
to.) 

J.ulio Char, delpuh de 
la batalla de Munda: 

-1 C6mo ntl el mUD· 
d.' 

Napole6t:1., cuanda lui· 
llaba de Rusia: 

_¡ Estoa rUlos son de 
abri¡ot 

Murat, el dta 2 de ma· 
yo: 

--IEn Bonaparte me 
he metidol 

Col6n, al satir de Pa· 
IOl: 
-I Me "VOY al otro 

mundo! 
LOI hermaflol Montlol. 

Her, .1 inventar el ¡lobo: 
-¡ C6mo lube et papeU 
Rufllta, cuando ha ter

minada de eacribir "La 
Retaluardia" : 
-j Qué barra 10y! _ .... _mm_,... ... ........,...,., 

EFEMERIOES 
12 de 1,01to de 1293 

Don Jai:ne el Conquista
dor elcucha un aparato de 
radiotelefonia. 

7 de julio de 1709. La 
reina Maria Antonieta se 
corta el cabello a la "¡ar
çonne". 

-4 de junio de 1915. La 
Vlnluardia publica die!: 
y aiete elc¡uelas mortuo
ri ... 

2 de abril de 1925. Se 
produce un acontedmien
to extraordinario: El Di. 
luvio no habla nlal de don 
Lacandro. 

ESPECTACLES 

GRAN TEATRE 
ESPANYOL 

Companyia 
S ilntpere •• -Ber,~:r 

Primera actriu: 
Asumpci6 CUlds 

Divendres: estrena de 

EL DRET DE 
LES DONES 

O 

SANT ANTONI 
GLORlOS 

T:..V' _,. _''!!IIEI 

TEATRE COMIC 
L'èxit deli bjt. 

Tothom ha d'UJar a 

NOT·YET 
i 

ROXANA 
la millor obra del mestre 

LUNA 

1I!.~1ilI~ 

BA· TA- CLAN 
Ma1"quh del Duero, 8S. 
Excel.lenh pro¡ramel de 
variet~s.-Granl hitl do 
Ma/JlOlit. Collado, Herma
iliS Seru ; Bell. Dorit •. 
Aviat, estrena de la .. rin 

revista 

AMOR I FLORS 
~1fi~ 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARlVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 
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Barceluna, 1 de Desembre de 1927 

E l tren dels producers 

A QUESTS die a hi ha hagut foc granejat entre 
els parcs putatius i adoptiu~ de dues obres. 

sobre (Juin dels dos havia inventat la sopa d'all. 
Naturalment que, per a un cuiner, l'essencial. 

no és inventar la sopa d'all. si;,6 saber-la fer i 
que al client li agradi i en demani un altre p.lat. 
Pen~ la qüestió és que hi hagi 1,olèmica amb la 
qunl cosa. ela periòdics, en publicar rèpliQues i 
contro:.-rèpliqucs. fan un xic mê5 de reclam gra-
1uïta. 

De tot ai:otò, n'h;:t resultat una ¡¡f¡nnaci6 cate
gòrica. i és oue a les tres i mbuts de la t:ucla, 
segons diu un dels polemistes, furt c3da dia un 
tren cap a Paris. 

Això. naturalrr:.ent, no creiem Que ningú li des· 
menteixi, però. el Que si podem desmentir, és el 
rumor que ha corregut de què en llegir la lletra 
els $~nyon c1rl Foment del Turisme s'havien 

abonat a una llotja del local on treballa rautor 
de la mnteixa. en senyal d'agraïm=nt per tan in
teres!tlnt divulgaci6. 

Els xoiers eS'l3T1 d'enhorabona 

A Presburg, una dona de ("maranta cinc anys, 
cega des de feh feia onze anys, fo'.l atropella· 

da per un auto, i encara que no es va fer gairebé 
gens de mal, l'esglai li causà tal re::cc.i6 o;ue va 
recobrar la vista. 

Si els xofera d'ací se n'assabenten, els pobres 
que anem a peu ja estem hen {!u'l:-nih. 

La bella parca 

A RA qu~ totho~ el proposa parlar cornedit" i 
110 reneg:!r, I no err:.prJr mots ~uc puguin 

ofendre les castes orelles de certs $cnyors. no es· 
farà de més e::a:plicar com ho fan a Cuba per a 
dir que una senyora casada ha &'JilIat amb el 
cosi, el xofer, el professor de xarlest6n o s~nzi· 
llament. amb el sereno del barri. 

En diuen "ine de avi:tci6n". l consti, per als 
maliciosos. aue la frue ja s'havia inventat abans 
que la Ruth Elder i el senyor Heldmann fessin 
el seu f"m6s raid a Europa .. , 

Una artista desconeguda 

A l'anunci del "Tívoli" aparegut al "Noti de ro" 
fa pocs dies. el nom de la protagonista del 
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film "Suerte loca", va aparèixer així: 
Col Naroleome. .. 
Volia dir, naturalment, Collen Moore, però, 

quan un tHol s'empaatella a la impremta, sap 
D~u les COSti que poden .arribar a sortir en lle
tres de motllo I 

MOTili, .. ! 

RETALLEM sense comentaris: 
"Por la Dlrección General de Seguridad se ha 

prohibido la exhibición al público en 108 kios
COI dedicados a la venta de periódicos, de la là
mina que ¡nserta una Revista, reproduciendo "La 
Venus" del Tiziano," 

Que sc 'ns penneti, només, afegir que la re
v¡sta en qüestió és "Mundo lbérico", i que el seu 
director no Es cap bac6 que consenti que Burtin 
porqueries en cap periòdic on hi posa les mans: 
és fet menys que el pulcre novc1.li.ta i excel.ent 
amic nOBtec En Mariua Verdaguer, redactor de 
"La Vanguardia" i director de l'Agència Radio. 

Per aJ qui ho entengui 

EL "Ciero" de ía uns quants dies publicava la 
següent noticia: 

"En Italia - Una tribu rebelde ataca un pue.· 
to de polida. Diez y seis muertos. BassoraJí. 
14. - La tribu de los Wahabite, procedente de 
la Arabia central, ha atacada un puesto de pali· 
cia situado en la frontera del Irak, en el distri· 
to de Nasirivah." 

Ves com ho havia de dir que l'Irac fos a Ità· 
lia I Ja feia bé ft.Quella vella ... 

L'hortoJà de Sant Bo; 

'. 

UN REC/.I1M ENGINYOS 

E
STEM de pega. L'U.zcudun ha perdut i 
l'Er panyol ha guanyat. Voleu més pega? 
Meny. mal que hi ha gent que aquestes 

-La Sf!nyorcta dcu voler àesc¡¡nsar, veritat? 
-Ai, .~i! He rebut tantes visites, avui! 

coses tan greus I transcendentals encara cc 1e~ 
prenen a broma. 

I &in6, fixeu·v06 amb aQuest c:utt.!l CIue hi ba~ 
vi;a diumenge al mati o sia .... int i oLl .. ~tre horea. 
desprts de coneixer's OI: B;¡rcck'na Ja derrota de 
Pau li, en una pissarra d'¿nunc~:; C:l1C hi ha .:1 la 
!Jaret d'una botiga de Labatc3 u:l Torrent t1. 
rQlla: 

El gran c.unpi6 de boxa 
l'Uzcudun ja no ho serà 
puix va ensopegar un dia 
amb un paper de fumar. 
De Begur que amb tal catàstrofe 
no a'hi hauria trobat 
si hagub comprat le:; sabtes 
d'aqui. del rei del calçat. 

Deaconeixem l'autor d'aquests venos, per~ Jai 
ha qui assegura que s6n deguts a en Pitarra fil .. 

Van Tresca -
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No-velola de bons 'Y mOlls t:ostums 

E N Vicens c101Ué discret.mcnl la porta. penjà 
el barret a la clau per tal de tapar el forat 

del pany i l'alltntà damunt del Uit bon :a:ic capficat. 
Una c,trallya nerviositat 11 formi¡uciava 'o;, art~· 

ricI. El cervell, bon .¡c thbol per efecte dd despit. 
AO li deixava coordinar amb claredat les ¡deu. Donl 
lluc. o tru pancjadel amunt i ayall de rhabitació, i 
maquinalment apartà un cortinat¡c. fera el qual hi 
lIuia la porta de comunicaci6 amb l'habitaci6 del COI 

tat. S'ajopf, mirà pel for;at i rcspiri.: no hi havia la 
clau a l'altra banda, i per tant, el punt d'observació 
presentava tota ea avant. t,cI desitjables. 

Acoltl un Imonet a la porta, I prengué mesure. 
perq,uè el Itu observatori ajunth a Ics condicions e.
tratègiquc8, les no menYlpreable. de comoditat, Qui 
sap el templ que l'h{ hauria de pasnr a:norrat a aquell 
lon.det per veure el "m6n" de l'altra cambraI 

Resolt, ja aqueata detall., es deixà CAure da:nunt 
elel llit, encengu¿' un ci¡arret i esperà. a qu~ l'Ernest 
i ta lleva "colometa" feu in acte de prel~ncia, 

Ea quedJ. contemplant lel espirall que el fum bla· 
venc deacrivia en eiltir de la leva boca. E~tava lil 
d'aburriment, Feia un qdant templ que les coses no 
li eixien bé, Ara mateix, no es labia avenir que li ha
rués fallat la Merceneta, l"esposa de l'Ernelt. Una 
trama tan ben portada! Un afer cuidat fins al darrer 
det.lLlll Una veritable fili¡rana de rut de fer caure 
ana clladeta, i, té!, tot a terra' Aquest fraus en la 
".eYa vida de don Joan, no se'l sabia pas acabar, I li 
dolia, en bona ref. que li dolia I Era una dona tan sa' 
borOla, tan cobejable la Mercenetal Feia temps que 
aquell penjoll de fruita madura, de fruita en el bo de 
la .. 6 le li havia ficat en el cervell I Se l'endevina' 
va tan virtu.ola, tan ulta, tan innocenta en coaea d'a-

morI Ar::Ib quin plel, amb qui:la delitia nñ~uria IU~· 
tat tot3. la dolçor d'aquell b~ de D':'.l que h=H1ria coU:t 
de b mateiu branca de l"arbre de l"hor.~s~edatl Rea: 
no calia desmaiar per aiJ:b. Pel r,.ue es veu, CDC;t:a 

queda al¡una que altra don:t recatad¡a en ;:¡qu~sta vall 
de 1I1¡rirr.ea! La derrota, com que era bür:u. no te
nia ¡ran importlncia. Era qüesti6 de pcc;ènc¡a i re· 
"i¡nació. Potser, potser, es podria venjar en la ~e· 
canb¡rafa, ja que se li havia escorrel.ut !els dits la 
dona de l'Erneat, 

Sf, al, la idea era ma¡nifica: li pendria la mecanb· 
¡rafa. Vaja un, cU, per aquestes coses I Precisament 
les dependentetel eren el .6u fort. 

Un xiuxiuei¡ i el tlncar i obrir de la porta de l'al· 
tra habitaci6, li donà a eompendre que l'hora de In 
oblitrvacions havia arribat. S'alçl del llit, s·acolu. a 
la porta mitjancera i no va fer més que apuntar l'ull 
al pany, i caure a .. entat sense cama al sillonet. O ell 
veia visioni, o la dona que eltava a l'altra cambra era 
la ,eva. Temorós, qU3li tremolant, tornà a posar l'ull 
en el pany i aqueata ve¡ada s'alçà. i es quedà. dret 
apoiat d'esquena a la porta. Suava. Els punys le li 
cio ien lola, Estava rabiós. Un vel li enterbolia els 
ull .. EscoltA an:.b atenci6. Parlaven baill:. EU reia de 
tant en tant. Ella li retreia algufi3. cosa. Tord a aju. 
pir.se. Ella, la Flora, a .. entada damunt d'uns coi.ina 
virolats, estava als peus de l'Ernest. Ell, en el caire 
del llit, amb ¡ea came. penjant enfora ¡·escoltava IOm
rient mentre dia li feia retrets. 

L'Ernest, a cada paraula d·el1a, esclafia a riure pa
triarcalment, i la Flora el posava encara més nerviosa, 

-No rho pren¡uis ai.r, dona, que no n'hi ha per 
tantl 

-Que no n·hi ha per tant? B6 ets prou fresc, noi. 
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Ho m'q:rada a mi fuer Ic,6n plat de taulal Amb qui. alt. de Pedralbes. I ell que es creia que havia tirat 
na ear. l'b. de mir.r. ara, ;0, a la me". criada? Mantact avaU, Clip a la PlaÇa de de Cat.JunY •. N I 

--Si 'I. ¡DIoi,tir tuti Trobo, Ploreta, Que rho pren. 
mana a b meata. 

-Com que ci que tu ha, fet, no "li bé. Amb dOI 
lbO:Dentl de parlar amb la Bertina. arribar on haveu 
.rribatl I de.pr" aqueU',d de poaR.ea d'en Vicens 
que CI "a,i burlant de tul N'hi h. un tip, noi, n'hi ba 
un tipI 

Ea Boa no va voler veure ni lentir res mé •. D'una 
rnol.da VI ... f.r el barret i rabric. i lortl de l'ha. 
bitació. Abana de tancar la porta va tenir un moment 
d'lndecisi6. No Abi. qd fer. Li hauria a,radat ar
mar un :Ili".rri de mil diables, pcr3 temia el ridícol. 
V. preferir no haver·u uu.bentat de res. 

En lortir el dependent li picà fuUet i cridant.lo en 
un rec6 li dipf a l'orella: 

-RedeU el du amic, per ~lIer un pardalet de la 
primera volada I 

--Què vol. dir? 

-Quilla dona, senyor Boa, quina donal D'aixt. le'n 
dia fer coftquiltel' 

Ea ViceQI va IOrtir del "Bouqu.et" rabi61 i dQel 
i borea delpr'l el va trobat que eltava pa'lejant pell 

Va prt!l~TIT no hllv~r·se IIssabt!Dtat d. r~. 

Naturalment que a l'Erneat li va costar molt de 
convèncer la Merceneta de qu~ aquellel dues tarde. 
havi" bapt de reloldre ne,oci. molt important. fora 
del despit •. Bll. "ho cre .. uf o no .ho crep6. perit 
c:l cnt fi qlle com que la cou no ea va repetir ni 
l'amic import4 1. va molntar mis a;nb els aeq. lleli.
COloa aac)nSms. lel ai¡üe. van tornar ala seus mar, •• 
natllra" i l'Eme.t i la Merceneta, van viure mia fe
Iiço. que Josep i Maria. 

I en Vicen .. li al,un dia per calualitat ea creua pel 
cam[ amb l'Eme.t, la el dilttret i DO el diaDA ni sa_ 
ludar-lo, 

No hi vol tracte •• U amb criaturel' 

FI 

LAURA BRUNBT 



-Esco/ta LJuiset: tu no has tingut m,:¡i pro· 
~sa~ 

-No, però és igual. sóc urJ noi molt espavilat. 
jo! 

GALANTERIA I FlLATELIA 

N
OSALTRES ens crèiem que els fib.teli¡¡.. 

tes ercn gent morigerada, i q"..lc a:xò de 
col.leccionar segells era una cosa tan in· 

nocenta com el recollir cap i cues i fer-se boy
acout, Però, heu'. ad que ens ha cligut un pe
riòdic fi!atHic a les mam. on hi hem trobat un 
article completament digne de le nostres eolum~ 
ne .. 

Resulta, fent hi!ltòria filatèlica. qU¡; a la Re· 
pública del Salvador, es va posar en circulaci6 
un segell òe trenta cinc centaus ¡1mb la "vera 
efi¡ie" d'una filla del pais, 1<1 senyore~a TuIa 
Serra, qui, 6:,gon5 e14 salvadorencs, i segons nos
altres mateixos, que hem vist el segell, és un 
magnific exemplar del sexe dèbil. r. heu's ad ço 

que diu reapecte al segell i respecte a la senyo
reta un col.laborador de la revista filatèlica .cu
bana "Adelante", que el publica a La Habana. i 
que ligna amb el pseudònim de "Manola'; 

"Me conauelo contemplando ese sello de 3S 
centavoa, del año 1925, roja, como el fruto de
liciol:io del café y como las mejillas y los labios 
aún mà:i deliciosos de la chica, y verde. de ese 
verde botella, que tan bíen correspon de a los vie~ 
jos que toda via nos sentimos pollos. 

Y en verdad que no han podido escoger con 
mayor acierto 8IIunto que mejor hable al mundo 
entero ue las excelencias del café salvadoreño. 
porque Tulita (perdóneme la !amiliaridad) es 
blanca y menuda como la flor del café; como el 
café, quita el sueño, y como su alcaloide, levanM 
ta la!) fuer:!ali del coraz6n. Ademàs, ¿oué di,re
mos de esos ojos capaces de arrancar un madri~ 
gal al lucero del alba, y de ese r¡cito que a modo 
de interrogaci6n cae sobre su fren te ? 

Ese rizo, capaz de enredane en el miocardio 
y de produdr la hipertrofia del órgano motor 
de la aangre (¡ erudieión anat6mica I) me trae a 
h memoria un tanguito que allà en mis mocecla
cles. oia y veia con d:]eite, y que comenzaba: 

"'rc:,go un rizo sobre la fren te que a mi mociM 
to lo vuelve lelo", 

Y crean mis lectores que aunque yo no say ya 
"mocito", sina de edad madurita y de calva en 
cuarto creciente. todavía me alelan esos r¡zos," 

Caram, caram I Es dir que li aixeca les forces 
del cor? Bé ha fet en dir-ho, perquè quan nosM 
altre!\ ens trobem enlopit:;, correrem a la recer
ca del dit segell, a veure si ens fa mes efecte que 
el "Yer" 

Si coneguessÏln l'autor, el faríem subscriptor 
honorari de LA TUIES, però qualsevol el desM 
cohreix, perdut a l'Amèrica 1 Ací. de filatelistes 
nandulande!\cos i admiradors del nostre setmanaM 
ri, només coneixem el "Pebrot" j en "Berrugue
ta", dues figures populars de la grimegia del 
di~tricte cinqul:. 

Un de Llofriu 

UN RETOL CURIOS 

A NANT pel m6n hem tingut la sort de tro
bar aquest rètol, perfectament comercial. 
que hi ha al carrer de l'Aurora: 

"Tt"rea..'\ Fontdevila, Viuda de Suñé y Com
pañra". 

Ca-ram! Quina rao social més ben avinguda, 
que la tlon:l del principal propietari ha esdevinM 
gllt. un COT) mort aauell, vfdua d'ell i de la comM 
panyia i tot! 

K. Reter. 
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-Vo/altfr t!1 favor d. djr41Je perquè bas comprat 
.t!1It Ktni' 
-.P.r djvertir1Dt! quall tu .m dt!ixes sol •. 

L'ANGLES DEL LLORO 

M. OSSEN Romaguera tenia un lloro, que 
era l'admiraci6 del veinat. 
Sabia dir la mar de coses, era molt viu 

i espavilat, i el bon mouin no l'hauria donat per 
res d'aquelt m6n, 

Pere}, un dia. un vel seu, an,las, alt i prim com 
un secall, es va presentar a c .... seva. 

-Venia a pre,untar_1i _ li va dir _ si es vol_ 
dria vendre el lloro, 

-Ah, DO .enyor! - féu mosain Romaguera _ 
]0, aquest lloro me l'estimo molt, i no m'en vull 
pn desfer. 

-Estic disposat a pagar-li bé. 
-No és el diner ço que fa feliç a un ministre 

del senyor - respongué mossèn Romaguera. 
L'ancli. no va inlÏstir • però, la setmana ac

ct1ent, l'angl~s va tornar a trucar a casa seva. 
-MoaHn Romaguera, vengut'm el ]Joro I 
-Ja li .. ig dir que no ... No insisteixi, no em 

f.aci ofertes, que Ea inlltil. .. 

PetO, l'an,lia, com a bon UlIlès, era tossut, i, 
dea d'aquell moment, el va tranafonnar en un 
veritable martiri del bon capeUl. 

as troba.a l'an, •• s fins a la sopa: en sortir 
de ca .. , en acabar de dir la missa, quan anava a 
la pr.dica. quan sortia de confe .. ar, .. 1 era sem-
pre el mateb prec: . 

-MoIHn Romaguera: ven¡ui'm el lloro! 
Tan i tan va amoinar al pobre ministre del Se

nyor, que aquelt, perduda un dia la paciancia. 
li va contestar: 

-Si senyor, vOlta tindd el lloro. i de franc, 
perit amb la condici6 que mai mfa li torni a veu
re la cara, perqua VOlt. ja il per a mi. una mena 
d'oblessi6 i fini el veig en somnis' 

El va fer a.n,a.r a cau seva, va despenjar la ¡i
bia i li va dir: 

-Tingui, i vagi en nom de Déu, però no m'a
moïni mEsi 

-Quan li dec? 
-Ja li he dit que no en volia rel I L'únic que 

detitjo Es que, com a justa correapondincia a 
aquest prelcmt, vOlta em faci J3 caritat i la mer
d de no venir-me a .amoin.ar mai mEs! 

I. aquella vepda, moaHn Romaguera va po_ 
der recobrar la tranqui1,litat que li mancava, i 
tomar-te a lliurar. sense lofrir més, la constant 
visi6 de t'angla., al leU sagrat ministeri, 

Van passar el. anys. 
Un jorn, mo.sin Romaguera estaVi:! al confes

sionari, quan vingué a a,enollar-:.e da'Jant seu 
una joveneta d'uDas quinze anYi;;, qui plorant 
com una Ma,dalena es va acusar del pitjor pe_ 
cat del qual el pot acuaar una noia soltera. 

El bon capellA escoltava. Ella li va explicar J. 
famma - noble i respectable per tots conceptes 
- a la qual pertanyia, l'educaci6 severa que ha
via rebut en un col.Iegi de monges, el profund de 
lea seves conviccions religioses ... 

-Pero, com h possible - féu per fi el bon 
confessor - que tu, fiUa meva, essent tan bona 
cristiana. de pares tan dignes, havent rebut una 
t!ducaci6 tan acurada, caigueaais en el pecat? 

-No bo .é r - ploriquejA la xicota - El meu 
seductor em tan vehement i tan .aasidu r Creguim 
pare, va arribat a con.tituir per a mi una verita
ble obsessi6 .. Me'l trobava a tot arreu, vair arri
bar fins a veure en somnis aQueU home alt, ros. 
prim ... 

En sentir aixe}, mossan Romaguera es va do
nar un cop al front. 

-Ab I - va fer - Que tal vegada, filla me
va, era anglas el teu perseguidor? 

-SI, pare I l tenia un Doro I 
-Així - respongué mossan Romaguera _ no 

diguis res mEs: Ego te absolvo ... 
I traçil. damunt la pecadora, el signe 3Ugu.t 

de! nerd6 ... 

F . OnaDa 



UN TELEGRAMA CURIOS 

E L poble de ViUel, de Ja província de Te" 
rol, van moure un formidable escàndol 
quatre xicotet molt xamoses que el dis

putaven l'amor d'un jove vet del poble. 
"La guàrdia civil va haver d'intervenir per a 

posar pau entre les quatre lluitadores. ço que no 
va poder aconseguir fins que les quatre van que
dar fora de combat a conseqüência de les feri
des que a'havien fet Ica unca a les altres. 

"AI camp de batalla fou recollit un ganivet 
de grans dimensions, que esgrimia una de les 
contrincants." 

Fins aqui, el telegrama, que no diu ni el nom 
d'aquestes "conarics" ni el del "castigador" en 
qüesti6. 

Nosaltres, que estem a punt de film.:u lIna 
producció ultra-nacional, sota la direcci6 del sc
nyor Ruíasta i amb la col.laboraci6 de l'eminent 
Laura Brunet, demanem a aquest jove que es 

-]0 prou li deia que era Ja primera. vega.c.'a. ... 
-Però ell devia duptar, veritat? 

LA TUIES - ~ 

deixi conèixer 
Tal vegada trobarem en ell un digne succes

sor de Rodolf Valentina, i el fuem ésser amb el 
temps. ".tu" i milionari. 

Xis Cl~t 

"LE jOURNAL", PERfODIC SERfOS 

V OSTES no haurien suposat mai que "Le 
Jouenal" pugui ~8ser una mena de "Tuies 
Rotativa". Perqu~ ea convencin que aí, 

traduirem el seeUent telegrama publicat darre
rament: 

"Berlín. -9. - Avui a'ha celebrat a Bonn el 
casó.ment de la princesa Victòria de Scbamb
)mrg'Lippe amb el jove Alexandre Zoubtkoff. 
Encara que la data i rhora s'havien mantingut 
s ecretes, una muni6 de gent es va reunir al. en
torn. de l'Ajuntament, on .e celebrava la ceri-

-No gcns: es veu que jo ja. li ha.via dit ur.a. altravegada i no me'n recordava. 



lO-LA nJIES 

mcmia. acollint amb insulta ci. nuvi .. La prin
ena Victltria fou apostrofada divenel ve,adea 
amb el nom d'un volàtil que pertany al ~nere 
del. Z&ncutl, i en Zoubtlr:off ea va aentir dui&:
nar amb el nom d'un peis ben conegut," 

Pel. qui no e.tiluia iniciats en el. .ecreta 
de l'idioma de ChevaJier i de la Miatinguet, afe
&irem que el vol.iltil fa 1. "'gruc", ço que en ar-

UN ACCIDENT 

L A ROler catà de tres !DC"' 

IOl, i tot~om, entre lea 
lleve. amtltata, ea pre

lunta c6m ha po&,ut ésaer. Per
qua la ROler té fama de molt 
Unta i experta en qüesti6 d'evi
tar compromisos. 

-Pen) - li diu una conegu
da Hva-dm t'ba punt &Ïxb? 
Quin va iuer? 

I la Roser. amb tot& natura
litat. contesta: 

-Una nit que va haver-hi 
una averla al carrer i ens và
rem quedu sense aigua ... 

Ros QuitO. 

r;;L CASAMENT ENCERTAT 

J ]0 - declarava una dona 
que de soltera n'havis 
fet de verdes i de madu

ret - qu.an em vaig calar. era 
perqd .. bia molt bé qui era el 
meu marit. 
-1 en li li va respondre alg6 

:¡ue l·elcolta .. - .'hi va caur 
precinment pel contrari. Per. 
olu. no et coneixia ren •... 

K. Breta 

PER TELEFON 

L
'ENRIC crida per telèfon 

Ja seva amI&,ueta des de 
l'oficina: 

-T'he .Iefonat per .. ber què 
feiel en aquelt moment. 

l'ot equival .. un mot que ofen butant • lea te
"yorel, i que el peill: é. el "maquereau'" l'equi •• -
J~nci. del qual el. catal.na en é •• er tranúor
mat, per convenianciea de la fonhica, ruulta 
el nom d'una pasta italiana. 

Kim A. Prett. 

-Treballa. treballa - li rel
poll eUa - I no parli. per telè. 
fon de porquerieL 

Van de Pre8a 

-..4. vui en Lluis s'bavia enamorat eraq",..a 
··cloche". Quina mania CD tuure-/. i licarme-/.! 



-----

AL.I'RTA, MINYONS! 

E:,. MQUCSUI Sccci6 1" puMie.rem tots cb CONTES 

.. lO ..... ,,, eDVflfl propI:t d é$$c:r contat!; • IC3 vcllf!J 

IIIIClot.a o'c quintc f/rr1Y pN .mu,," j que sir;uia dir

"' ... d'Jl<scr t'OlU""t, pt'l~ bJtrrih,irc. Hc.;dor.~ de 1 A 

TUIES, D· ... ",u!"tU cont .. ~. en premiare", LUI C#lda 

'Jltmno, amb 16 l'upt¡;tab/r quantitat d# "d",u p". 
J(':t", cobrable. en la ""ua Adm/ll,~tT<:~'i6 o ~r 

l'' ".,., .. 1 al. (lrl. "is(luill 1 • dr B.ucelolll •• Aler· 

LIo. dOli'., I .It/f't.r ri II 

VENJANÇA DIFleIL 

E N~~~i ~:ri:~ ::s~~é:. un Querid~ què ra. 
ric., tu ~ 

-Jo? Em venjaria fentel:uateix¡ 
La dona Clclata a riure, 

No ho crec! - exclama - Tu també et bus· 
earitl un querido? 

Ti( Ella 

UN BON EXERCICI 

I
tE L aenyor P!anas, el nostre habitual contertuli 

<le la pen)'a del "Continental", h un dels ho
mei més mandrosol Q:lC coneizcn:1. Aga1a el tran
via per anar d'una cantonada a raltre, en tota Ja 
tarda no el mou de la taul" on, luceaaivamcnt pren 
Clfè dcaprél de dinar, una copa de conyac al cap 

I 
d'una cltona, un cafè amb llet amb croissants per 
a berenar n lea .is, i un cok-tail a dOI quarts de 
vuit per & .rafar ¡ana per ¡¡opar." En un mot. .. és 

ij. un perfecte indolent. 

Amb ;110lt menj .. r i poc caminar, al senyor Pla· 
r.aa se li ha fet una panxa enorme, 

L'altre ¿ia, canut de mirar· se el melic, com .un 
r.cu Budll::., ft.e'n va ana~ a veure al metge, tement 
(]..le aquell anorm<ll dnentrrotCa de la seva massa 
i:tle¡tma) li perjudiquh la .. tut. 

-Què li ha dit el doctor? - li vlrem preguntar 
r.osaltrn. 

-M'ha recomarat Que raci exercici - di,".l~ el 
lenyor Plan.l. 
-I quin exercici farl? 
-Oh, molt' Del de t'emA, penso ¡tfcitar.me jo 

m.ll.teÏ!d 
R, E, Tallet 

PREDII.ECCIO 

L A petita Marrar'da .urt de casa leva, amb 
una solfa a llot. el braç i troba pel carni 

I"llpotec.ari del poble. 
-Hola, Mar¡lrid,1 - la el bon senyor - On 

-Vaig 1\ classe de ¡¡olfal 
-I eltudies molt? 

Ja ho c~ec I Miri' sóc la deixeble predilecta de 
la N'oreuora! 

-Caram. I quante. nenel hi aneu a eltudiar? 
-Només jo,. 

Guillem d~ PT~sa 

LA LOGICA DEL DEFENSOR 

r) Aa~~$~: (~e~!r:~:I~: ;:ti\~:a¡::::a:I~~ 
l'uix "autor del delicte h ... vh estat sor'lrh infra-
1,anti, rel mellYI que pe" ~rcs "eh,:.. 

Perb l'advocat defensor e¡'a d'aquells que no CI 
donau per vençut així com ai:d. 

'~~-~"~~~A~~~ __ .a.~4~~ .... ~ ...... --~~~~r.~ 



· ....... ~ 
-Senyor. del Tribnnal! - e:lcla::n1 en comen· mEl es remena, pitjor, vindri bé reproduir aquu. 

çar 1& .eva peroraci6 - Que no vos ofusquin les ta petita anècdota, que hem trobat en un diari co. 
proves que intenta acumular el mini Iteri fi.call marci força ben fet, per cert: 

Penseu que, tal ve¡.da, podeu condemnar un in En Nicolau Maria Rivuo estava orcanitunt el 
locentl Perquè, a veure: Quines proves pruenta partit democdtic. Un dia es va celebrar a la ca. 
l'acusaci6? Tres teltimoni. que afirmen haver preo pital upanyola la conltituci6 del Cornill: central, 
.enciat el fet I Perb, quants testimoni. podria preo amb aui.U:ncia del. reprelentants de provlncin. 
lentat l'acusat que no el van veure? 

V.nd. Rbott. 

FLIRT MINERALOGIC 

Ja ,'acabava la .nsi6 quan un representant de· 
manà la paraula, per a explicar, res menys que ell 
oricens de Ja de:nocrlcia: 

-Senyon - va començar dient-o La terra ha 
utat creada o increada, a¡:r:b no ho .. bem., perb e.· 
i fora de dubte que el I~U primer e.tat fou incan. 

U N jove d'aquests que, per tota fortuna, po,- de.cent, després va venir el refredament I amb el 
neixen mitja dotzena de pantalonl ample., -efredament vin¡ueren les especies, .. Després d'a

trea ermillu de fantalia i Iii punts noul de xarles- queltes èpoques palentebliques ... 
t6n, s'esforça inútilment en conquiltar una orfa mi· -Permetim _ interromp~ llavors en Riveto _ 
lioRària que r.o esti pas per romançOI. Vaig li. cercar un parai¡iiel, per a quan arribem al 

-Senyoreta - li diu - vostè té un eor de pe- diluvi .. , 
du! 

1 aqui, com és natural, acabà el dilcun i la llau· 
-Podria h&u - respon ella - pub vo.tè no ta que l'home es portava utudiada per a encolomar 

em necart que t6 un cor de cel.luloide, '" ,I pobre. dembcrate .... 
K. Parr6 

R,E. Tall~ 

UN XISTO D'ACTUALITAT \ 
LA RASPA INCONVENIENT 

L 'ALTRA tarda. una dona. d'aq~cltes que a , ' , . 
r b ' 11 d - b~ ~ L A senyora Coloma m explicava I 81tre dia que 

que un .. so::mi:a r~'a::e~:. s q;: c::: i':I~~ntrem 1= havi .. haa~t d~ tr~ure I .. .raspa de c,ala .eva 
:a a d'un rellotje, prenia el te al "Ritz" . perquè. a conlequèncla d ali'unes ,obse~vaclona que 

:...crec _ deia un concurrent _ que és IIna du- h va íer lobre la leva conJucta, 11 bavla conteltat: 
questa hODi'.re..... -Elt! b~1 Vo.te: em diu tot ais~ p~r celolial 

I el que l'elcoltava, que h un baDquer, va res. Perquè. ha de aaber, .enyora, que JO tmc la pell 
pondre .1 moment: molt mEs fi~ que YOlt~, ell ulli mh macos, el coa 

-Oh! Amic meu. desconfieu sempre del. títol." mEl ben fet I la carn:uh dura! 
K. Br~a _T~a .enyora Coloma, en sentir IIq'~ella lèrle d'in. 

SORTINT DE LA TAVERNA 

sults, va estar a punt d'imitar a Friuf i despullar. 
ac per a convèncer "de vilu" Que lel sUllosieion. 
de la m'nyom eren un xic maua atrevides_ Perb, 
e. contingué i pre,untl: 
-I com ho .. p. aisb, VOltè? 

L ES qu .. tre de la 'llatinada. Dos borratxos. -Perquè el leu .enyor m'ho ha dit moltes vei'a
tamb:lejant'le, lurten de la taverna, De (~es! Ohl I esperla, que no hem acabat. No .011 16c 

sobte l'uo. prqnnta a l'lltre, i .finita.ment m~1 bonica ¡ seductora que vostè, I¡' 
-Escolta' t'¡ul: as:s on viu en ROI~'? .,.ó que, en qüe.tiona d'arnor, jo s6c una proCellora 
-En RoJts1 Que cu bo~r' Però, no ell tu el\ l vostè una co1.lelialal 

ROtola? -Que ta:nb~ li ha dit el meu marit, aixb? 
-Precisa:nent ter aixb pet -,\';,1. voltir ' ., r Ci";¡ 

.\ c<llla i no I~ per on_, 

K, B;¡ fJ l;J 

EL DILUV¡ 

1 a rasp~ era lincera, j, amb to de desafiament va 
rrspondre: 

- No .tnyora! El xoferl 
F, OrrOlla 

"--------
A RA que e,. torna a rC.lltIWt ;.." pt"lti~. q\.e C":"lte premiat en el uúmero paa.olt: 

com tina altra cOlia qUI" tOtl a.bl!m, com CONFESSIO 

~rCl -. ~~~--'0r'K::1uar..:. 1.!.~:\tr.oc-



-Ai. $i la mamà :;e u'entera! 
_Dlga-li que no et recordes qui en t~ la culpa. 

BONA COMPANYIA 

S
ENTIT a la. porta de ca.sa d'un servidor. 
entre la porlera i una veïna: 

-Vaja, aenyora Antonieta. quc això 
que vostè deixa fer .a la seva filla no està bé. To
ta l'escala en va plena I 

-De què? 
-De que ahir, quan va arribar a C3103 de vos-

tès el promés de la s~va filla. vo!.tè sc'a va anar 
i els va deixar Iols més de dues hores! 

-No ell pas veritat, senyora Quima. no és pas 

vertatl 
-CGm. que no? 
_Ab, no senyora! No ho ho estaven pas, de 

soh! Precisament. perquè no s'hi quedessin, hi 
vaig deix~1.l' el goç.,. 

Kit Xalia 

LA TUIES - 13 

EL PROMES ABNEGAT 

S
ENTIT al cinema: 

-Per tu, Carmeta meva, fora capaç 
de tirar-me al mar. 

-S[, si I Només ra, que dir-me que m'estimes 
molt, i, en canvi, ahir no em vas venir a veure! 

_Dona I Què no ho veus, Que plovia? 
VQnda Rhotta 

LA BOXE I EL NEGOCI 

E
NTRE dues raspes: 

-Que no ho saps, Calamanda? El fill 
cl.e l'adroguer és boxejador ... 

_Ah! Així, ja m'explico perquè fa les lliure .. 
unces, .. Deu ésser campi6 de pe30s lleugers ... 

Ring Ring 

-1 tú què li vares dir en veure que tot er. 
inútil? 

-Li vareig dir que all~S a! carrer Més Alt de 
Sam Pere, ¡¡úmero 50. 

~m~Sli~t~~ .:!X_~ 

I &0 i"l.;::I:~~~~¡;:~,:,:~ 
J caçmenf I.. l\lPO

TENCIA i I. NEUrt~STE.:\:A. p·~r Cloni
:,!uca i rebc:l. que aia-an a to: .. ¡he tt!'l!"ta .. .'T1ent 

, Venda a l"(n¡ròs i C1etall: ¿i!t de S..:r.t l'~·., SO 
l'I f¡¡rmià. dt'l Docl.,r W DUTREM. BuvlolJ,f 

~~~ _~...:.......~-=-_,,,,,,,,,,T 

I lpo-..... ' .. L ....... ' .. ".. ~ .. !I~'" l> ... t Po .... 11 • 8.,,, .. ...: •. -

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPE!.ERA DE CEGAMA" 
___ repns:ntant a Bar.::: ... ·~ .. .ma: ---

r:STAT ESPJ,..';IALMENT FABRICAT PER- TOMAS RIBALTA - Valen da, 316 -
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t. - LA TUlE!l 

tre ela elDectadors unl dèciml de la 
Rifa de Nadal. 

No cal dir <,!ue a l'anunci d'aques. 
ta nova, el p6blic el va abocar com 
all estancl quan donen caliquenyol 
peninsulars que a la taquilla, mal 
,rat citar en novembre, va fer l'a 
101t. puix tothom anava amb l'es. 
perança de Què li toqués la ,ros ... 

Un amic meu que hi va anar 
de le¡"uida ho consegui, 

A QUESTA "-li, .1 no i 11 èea· gun. del. quals han motivat inci. o o o 

h.";t·~;::':~:~E':::':'~~'I"on~~~ ~:~;~.~:,;;:m;.:'."::~~ï¡:¡';;;:lti:~ A t~n~v::,,~:,~;,~~"Y~~ M~;::,',~n~~ 

fent grimègia amb la Carmeta 
del dinou. ouan va lortir. 

n~vilta :tel Ci)mic ouc, no ho dlòotCI! Qu~ S.L~I Ulla momfnt.ció upa"; "811n, Bl.va", de l"aplaudlt autor ca. 
un ma.nent, portarl n.au! llorera al tànl.a l ,llncera, sobretot, que no hi talà .enyor Pous i Pagb. "Sang 
nom tlel cran "oroduceur" en Ma· hagLn dISCUfIO'. Blava" és una cosa Que CitA força 

:'~~r~f~::~~!I~!eal;a:::~a~'¿~~:t~ucaO~. Si la cosa es la, Que avilin, bé i que val la pena d'anarl. a 
tea mils pelalclu a Iu respecti- pcrqu~ LA TUIES en pes 

Vet b1!tuque. 1I:.t, I. ~I~:s~~!.r~ ~·~~~:n::feefl. 
Diu , ·~o hi ha qa.drets futuo.ol 
bel'ucl li discreci6, 
trl¡O:- d'una gran tor,a escènica 
i una mlis:ca millor, 

EstA feta amb ironia 
i humoris;ne concentrat 
i b de les millors comèdies 
~t;:: aquest any :l'han presentat. 



------~ 

Calefacci6n central - Habit:aciona a 5 ptes • 

. 1.5AN RAr.ól/.I-B~.qCEl.DtIA R ........ bsoluta 
.WU~ ___ ~~i"~~"""""""~"6IS~¡A~~ .. ~m 

S ARN A l'UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 
¿Q,jI! re ust('d alcanz:u éxitr) en toda., "'U'i cmpresns? 

RO N -y-A) ( ompn' la ma- El 'P 0lw"metr"" 
.. cura en ¿¡:d minuti amb I rrtv¡lJos8 obra .tK A U 

S U L Jo' U RET O y >!Ilt 1.: dir.í ~I Hl)TI "11') 1)1' Jrt'IJ1'1 t'li (jl'! p<l,1ra f'jerc<!r Influencia 
e A n ALL E R o .. obre ~U'4 i~lll~IHltJ'I 'i Itt o.~·Hi.J, -ni" propicia para dominM el 

Comtfl de t'Aaalt. 86 éx!tu en I\U~ empr"t"'U Predol S peseta, 
i centre. d'especi(ia PedldOS a: J. S41llll:0. e.Uor. DOD de San pcllro •• 
8. r e e 1 o n a BA.RCE:L..H\IA 

~~';!,'].'MI:"liB''¡!'..5If!IW~Jl"jI~""","",,''''''_. 

Pro'u angúnies!! 

Sífilis - ;:"rgacions I 
MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. ta 

~-------------------j 
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--SJ, senyor: una lliura de dolç03, i que me'ls porti aquell dc~ndent r¡ue té tflHl pigll un xic 
DWS llmunt del genoll, 
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