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-A mi que .no cm vinguin 18mb històries,' qu IIsn lln prom~s demana una /Xicota, '110 entene 
perquè en diuen demanar la mA. ' 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. SUI 

Diario .-nanal flamante y lum-lo, d. -vï.oa, _unciot y .que1u mortuoriaa 
¡SALE HOY¡ 

Rutasta, cuenta, el gUil 5ón, 
un acto de prevención 

E. de toda hombre en-
IteDdido 

vivir .¡empre prevenido 
y yo OI 10 demoltrar6 
con esto que OI contaré, 
Cansado ya de luchar 
f'etir6se a ducansar 
cortndole l, coletl 
tln torero muy maleta 
a Q.uien ptotIC¡i6 el dell

Itino 

,arque el hombre t~YO 
(tInO, 

influencia, relacione. 
)' no poco. achuchonel 
di .u dHten carrera, 
l'ecorricndo EspaSa ente-r,. 
En viajar pena6 el torero 
por el lejano ICJttranjero 
y cOlió de l'OI cluda1ea 
unol miltl de realCI 
r ecorticnda eo tiempo 

[carta 

P Sf'-. Londru. Viena, 
(Oporto, 

Zuricb. Bru.elu, Berlín, 

Macdebur&o y San QI~~~ 

AI llellr I una eltaci6n 
de clefta puebl0 , .león 
un fr.neb ute vió IU fl-r,ba 
J' como 1e di6 Irln Jacha 
dijo: IQu6 tipo, pardiezl 
Era 1& primer •• VICI: 
quIC te ocurria aliO •• i 
y con rrande frenelí 
baj6 el torero al andéu 
, pesc6 en. un terraplén 
• aquel infeliz rabacho 
al que de .. n,re el mo ... 

ltacho 
le llen6 de una luantada. 
-i Mu, ai no te ha di-

("ho nadal
ohlerv6 IU acompañante, 
y el otro con mal talante 
le conteat6 enfurecido: 

-De eate modo he pro
(cedido 

a modo de prevend6n 
por li acuo ele brib6n 
cuya jerla no he ente n-

[dido 
audaz le hubiele metido 
con mi cara o con mi traje 
a aJ.cún pariente cercano 
o a mi toreo lIerrano. 
Ca1l6 y qued6 u.tidecho 
el torero de aquel hecho 
y el labacho contrariado 
y con el carrillo hinchado 
Moraleja de este cuento 
que con firmeu sustento, 
el de todo hombre enten-

[dido 
vivir .iempre prevenido 
aUDq11e la tal prevend6n 
le cae.te a alauno un cbi-

[ch6n. 

RU F ASTA 
fabulista tlcannentado 

V E RSOS 

P ARA ABANICOS 

T ienes el vicio. Marina, 
muy pequeilo, de verdad, 
de morder el ahanico 
cuando nerviosi1la edb, 
y si a1¡uien te 10 reprende 
le contesta. muy formal: 
-Es muy poco, casi nada. 
La puntita nada mb. 

••• 
El pats donde se escri-

[ben 
las ws enormes ¡ansadas 
ts el de 10& abanicol 
de las muchachal nti.das. 

SUGERENCIAS 

Por Ramón Pdru de la 
Pe/ma 

Cuando 101 autol de al
qul1er se dctienen en IOl 
puntOI de parada, 101 

neum!ticos de Iu ruedu 
r eanudan sus intcrrumpi_ 
da. charlas con las baldo
.u del pavimento. 

En UI\ dla de verano, 
IOl lorbetel IOn para el 
transeunte liD dinero, co
mo un diablillo insul
taDte. 

o o O 

La codnera del lelUn
do pi.o cantaba deu.fora_ 

El director de orques_ 
ta se di6 cuenta de que la 
parti tura csuba mal en
sayada y que el cornetfn, 
el tromb6n y el farot le 
desmandaban. Unlcarnen_ 
te los clarinetes obede_ 
cian la batuta. Y dese.
perado lo. dej6 ir sln 
compa.. exclamando: 

"¡Adel.nte, que en el 
calder6n nos cncontrare
mos l''. 

••• 
A q u e 1 ¡uardacant6n 

mereda un premio. Eran 
tantos los auto. que le 
cstrellaban contra éI, que 
hubo que poner I IU Ja
do un , uardia de la porra 
para. que a¡uarelaran tar· 

damente: ~ 
"Campana la de la vela, 

campana qUe toca a rnu.er_ 

Se quej6 un vecf~~"'~ ESPECTACLES 
quicn la f'mula no deja_ 

~aa c~i::ird:l ~~~~~::.:.n a TEATRE COMIC 
Hablan oldo campanaa 

y no ,.blan donde. L 'h it dels biti 

CUlndo aquel concre
lista pidi6 un minuto de 

T othom h a d'anar • 

LOVE -ME 
silendo en recuerdo de La més gran de les 
los pelmu muerto. dU- I 
rante el aflo, el obstruc
CIonista pldl6 la palabra revistes 

para una cuesh6n de or- RE VUE EN F O LIES 
den y prelunt6 II para I 
aquel mInuto de IIlenCIO 
hablan de rellrae por la El lllillor eS[Hctacle d. 
hora de verano o por la 
otra. 



B.,.celona, 11 d'Agost de 1927 

Els regals d'aniversari 

A ;daa~~dors enraonen dos senyors, ja d'alguna 

-Doncl, sl - diu un d'eUs -. La meva dona 
per l'aniversari del nostre casament, em va rega
.lar un test amb unes plantes per a la galeria. 
-I tú, què li vas regalar? 
-Jo? Una caixa de ci¡ars havans, 

Els temps canvien 

A BANS, eren Ica dones que es queixaven de què 
els seus marits no s·aÍOlitessin. Avui, passa 

tot el cont!'ari. 
Això ho ha comprovat un servidor a la pròpia 

galeria de casa seva. 
En efecte: al pis de Iota hi viuen dOI casats 

-de nou. Aquelt matí. la dona estava repassant 
coba a la galeria, quan el marit arriba i li fa un 

pet6 al clatell. Pere} immediatament retira et cap 
com li .'hagués punxat, i exclama: 

-Noial Com és que avui no t'has afaitat? 

La càrrega pesada 

E L senyor Pon. està casat amb una dama que 
pcaa els seus vuitanta quilos, sense els ossos. 

L'altre dia, l'home la contemplava amb certa 
melan¡ia. 
-I pensar - deia - que Déu va fer la dona 

d'una costella de l'home I ... 
El senyor Poni és de la categoria pes ploma. 

El somr1s 1 

MARIT i muller - casats de poc - porten a 
la marn1l de la dona a cala del retratista. 

La mamà él una senyora grossa, plena i mor
ruda com un porc - dit sigui amb tots els res
pectes que enl mereu!: aquest simpàtic i saborós 
animat 

El fotògraf fa col.10car la dama al costat d'un 
sill6 i es disposa a prendre el clixé. 

En aquest moment, el gendre s'apropa al re
tratista i li diu: 

-Escolti ... 
-Digui I 
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-Ful el favor d'avisar-me quan digui a la 
meva IOira que lomrigui? 

-Prou! Per què? 
-Per a fixar-m'hi, a veure com ho fa . Com que 

no l'he vista .omriurc maL .. 

Un accident d'auto 

U N amic nostre Vil llogar un auto per anar' al 
poble on eatiueja. El preu que li van dema

nar era força car, pub com que li convenia ani
bar aviat i no hi havia tren, va tenir que acceptar. 

A mig camí, l'auto es detura. El xófer salta a 
terra i es posa a inspeccionar els matisaos. 

-Què fa, vostè? - li pregunta el passatger. 
-Conto el. claus del macis. Si n'hi ha un de 

més, és que hem tingut un accident ... 

L'hortolà de Sant Boi 

LA DIFERENCIA 

E N una terrassa de bar, un senyor ensenya
va uns retrats femenins a uns ¡lmic8. 

-Aquesta xicoteta, que sembla una in
gènua de comèdia, és la meva amigueta - expli
cava -. Eh oue és bufona? 

-Si, oue ho és! - va dir un dels de ta tertú· 
lia -. (aquesta dona que fa cara de barram? 

-Es la meva senyora 1. .• 

Kar Tron~ts 

TASCA AGRADOSA 

A
NEM a contar una anècdota de l'ofici. 
En certa casa editorial de Barcelona, va 

pruentar·se una xicoteta molt espavilada, 
que coneix l'anaUa com ai hagués naacut a Lon· 

Vell a/orism~: 
"Tants caps, tants barr~ts." 

• dres. 'La noia volia feina, perauè està de mecancl-
grafa en una casa que guanya molt poc. 

El director de la casa li va dir Que tornés el 
dissab~e vinent a la tarda - la xicola fa set
mana angleaa - nue li donaria quelcom a fcr. 

En efecte, quan clla ca presentà dc nou, li va 
donar un Qüentet de tres planes per a traduir. 

-Tradueixi-mc') amb cura - li va dir - i ai 
eatà bé, cada dissabte n'hi donaré un. 

La gentil traductora va fer la feina molt con~ 
ciençudament i fini amb un cert estil. 

-Bé. D'aouí endavant. vostè no té de fer métt 



que anar a veure al senyor Fulano, aquell que seu 
en aquell rec::6, i ell mateix li donarà els origi
nals. El dissabte proper, porta La traducci6, li 
dóna a n'-eU mateix i se'n va directament a la cai
lI:a a cobrar. 

Però el senyor Fulano, que és un dels literats 
do la c.asa, és un veU atrabiliari, enemic de les 
dones i més encara de les que volen escriure i 
fer d'un altre ofici. 

Resultat, que li va posar la proa i cada dissab
te hi havien dificultats 

-No sé on tinc els originals, senyoreta, Torni 
dilluns, 

-Es que jo, durant la setmana, treballo, sap? 
-Doncs ai tuballa, fa mal fet d'escriure i pen-

dre la feina a un altre escriptor que no té altre 
cosa amb qua viure, 

La traductora, tota plorosa, se n'anà a veure el 
gerent, que somrigué i cridà l'escriptor: 

-Apa, home - li va dir sense indignar-se _, 
Sigui un xic més ralant ,i busqui-li el qüento a 
la senyoreta ... 

Un pJumí!u 

-Adéu. reineta! Vaig a veure si em trec 'del 
cap una grossa preocupaci6 )que 'no em deixa 
dormit.,! 

-Vols que te la tregui jo? 

LA TUIES-5 

EL SECRET 

E N Lluiset - set anys - se'n va corrents 
a veure la seva germana gran, que fa dos 

any' que és casada. 
-Laieta, Laieta I - li diu -, Si em dones cinc 

c~ntims, et diré una cosa que ha dit de tu rEn
ne ... 

L'Enric és el marit de la Laieta. 
-Té, maco .. , Digues. 
El xicot s'embutxaca els cinc cèntims i diu, 

molt seri6s: 
-Doncs, ha dit així mateix: "Més valdria que 

m'hagués trencat el cap. abans de conèixer la 
meva dona'" 

K.Mell 

TOT S'ARREGLA 

L
A senyora Quima, una opulenta jamona, 
encara de molt bon veure, es lamentava 
l'altre dia. davant d'unes amigues seves 

del de preua que passa el temps. 
-Déu meu I - deia -, Pensar que ja m'acosto 

als trenta any.! 
-No t'espantis, Quimeta - li va respondl'e 

una de les amigues -. Aid que els hagis fet, te 
n'allunyaràs cada dia més ... 

Pock,.4. Solta 

LA PRODUCCIO NACIONAL 

L
A campanya en favor de la producci6 na
cional ha estat acollida, com era lògic, 
8mb ¡ran entusiasme entre les classes pro

duotores, 
-St. lenyor, st I - deia l'altre dia un vinater. 

- S'ha de protegir la indústria, el comerç, la 
Banca nacional. Jo mateix, no compro rel que 
sigui estranger. Veus? Les sabates mateix, les 
gasto de Mallorca, que s6n més barates i més bo
nes que les francese •. 

-Doncs, jo no - va respondre el nostre amic 
CruseU. 

-.Molt mal fet I Per què té de gastar calçat pa-
risenc, que és més car i no dura tant? 

-Es que jo, les sabates, no les gasto de Part •. 
-D'on tes gasta, donCl? 
-Home I Vaja unes bromes que té, vostè! D'on 

vol que les gasti? De la sola I... 

K. Parró 
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-Que ~stàs cansada, nena? 
-Tu dirjs! Dues hores d'estar estirats ,sota 

aquell garrofer, \Si no n'hi hil per estar cansat! 

EL PIT ¡OR NEGOCI 

L 'ALTRE di. cstilvem parlant en una penya 
de cafè del malament que van les COSCI. 

L'un deia que si el ram més perjudicat 
ua el de la construcci6, l'altre que ci textil, el 
de més enllà, que el dels autoa. Fins que en To
meu, que és el mb aixerit de la colla va exc1a
mar: 

-Done per mi, el negoci que va més mala
ment, és el del, bacallanera. 

-Caram I I per quU 
-Perquè sempre es-queixen ... 

B.Ort.ngo 

HISTORIC 

D OS amicI es troben per la Rambla. 
-Que no ho sapa? - pregunta l'un. 
-No pas totl Què hi ha? 

-Res! Que cm caso I 
-Ah, si? I amb qui? 
-Amb una dona I 
-Vés quina respoltal 
-Ho trobe. estrany? Doncs mira: la meva ger-

mana CI va c.sar no fa &,aire, i va Etser amb un 
home ... 

Van Tresc. 

ELS AVANTATGES DE LA BENZINA 

E L &enyor Pons té un compromís. Ha d 'a
nar a veure un amic seu, que està molt bé 
de diners, per a proposar-li un negoci. l 

no té vestit nou. Cercant, cercant, en troba un 
que, ben rentadet amb benzina, encara podrà 
anar. 

En aquesta tasca, la seva amable senyora s'hi 
passa les seves bones dues hores. Quan surt, fa 
una pudor de garatge que no es pot estar al seu 
costat. 

-De totes maneres - diu el senyor Pons, que
é. optimista - aixb té els seus .avantatges. En 
sentir aquesta fortor de benzina, el meu amic és 
capaç de creure que tinc auto-.. 

Sis Tellet 

MINYONA. NOVA 

L A Caterineta, una actriu de revista d'alle). 
més caia, ha norat una raspeta acabada 
d'arribar del poble, que és més ignorant 

que feta d'encàrrec. 
L'altre di., la xicota el va banyar, es va perfu

m,ar, es va començar a abillar i, en anar·se a pe
sar les sabates, .in6 que h ben parlada, en deiza 
anar un de recar&olat. 

-Perb, qu~ fa., ximpleta? - va dir a la mi
nyona -. Que no veus que m'h,as portat una .. -
bata de zarol i una altra de ¡amusa gris? 

-Doncs. miri, lenyoreta - va fer la raspa _ 
l'altre parell que ha quedat a ]'annari, és exac
tament igual. 

Bur Lettll 

EL VIATGE DE RETORN 

L A FufG h una nena de .il anys, molt :xa
mau, perb que esu. molt amoinada perqu~ 
fa mig any, els seul papàs li van comprar 

un gennanet a P.ri. i aquest plora tota la nit i 
no la deixa dormir. 

L'altre dia, la Fufll eatava .a col.1egi a l'han: 
de recreu i le li va acoltar la Cisqueta, una alum
na que té un any més que ena i a qui ,'estima 
molt. 

-No ho .. p., Fufú? - li va dir -. Els meua 
papl. m'han comprat un germanet que portaran 
el mel qUe ve I 

La Fufú -ea va quedar mirant la Ciaqueta. 
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- A mi, les panes en despoblat em fan una por! ... 
-Per què? 
-Perquè quuj sempre ,.uben maJalm!nt. 

-Quan te 'l portin, guarda'm Ja cap~ I - li va 
dir. 

-Per qu~? 
-Per a poaar~hi dintre el meu germanet i tor. 

nar-Jo cap a Paris I 

BONA DISTRACCIO 

e ADA matS. a la porta d 'un gran estab1i
ment barceloní, el troben un coix i un cec. 
-Com és que no vas venir ahir a la tarda? 

- va pre¡untar l'altre dia el coix al cec. 
-Com que una caritativa senyora em va donar 

duea pesades. me 'n vaig anar a divertir-me una 
mi". 
-I on vas anar? 
-Al cinel 

'Ouillem de Pressa 

UN BON REMEI 

A L barri on s'està , el lIenyor Rostoll passa 
per ésser alie) que vulgarment . e'o diu un 
set ciències. Ell troba sempre un remei, 

una soluci6. un cami per a tot. 
L 'altre dia, la Itoyara Mònica va passar cor

rents per davant de Ja botigueta de forner que 
té el stnyor Rostoll. 

-On v,a, tan de prusa, senyora Mònica? _ li 
va dir. 

-Ai. senyor RostollI No me'n parli , que estic 
esverada I Miri, ara vai, a cercar el metge I 

-Per quH Qu~ li paau? 
-Miri, el meu fill gran, que , 'ha empassat un 

ratoUI 
-Oh I - féu el scnyor Rostoll -, Aixe) no tl: 

importància I No c:.al pas que vagi a cercar el 
metge I 

-Doncs, qu~ ]i haig de fer, al meu pobre fiU? 
-Una cosa molt senziUa: faci-li empasaar un 

gat. Rosck Hit1Ja 
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-He somniat unes !co.ses, ¡avui! Però, ¡a ho digllé el poeta: "y Jas sueños, .sueño5 \Son .. ... 

EL DETECTIU SA.MA.LSA. 

E L detectiu Samatsa. era un dels millors 
elements amb qua comptava la policia an· 
glesa. Era com els mistos de vint la capsa, 

que no fallen mai. 
Un mati, el fam6s detectiu estava tranquila

ment llegint el diari, quan es va sentir el timbre 
del telUon. 

-Escolti! - va dir una veu -. S'acaba de tro
bar un home mort d 'un tret.al cap. Va abillat aizí 
i aiai i no porta cap document que permeti clta
bIir la seva identificaci6. 

-No li han trobat rcs de particular per lea 
butxaques? 

-Home I Sí, senyor! Dos tomàtecs. dos pe
brots i unes quantes cols. .. 

-Aid - féu el detectiu - no cal que cm mo-
lesti en anar a veure qui és la víctima. 

-Perquè? 
-Perquè ja sé qui és I 
-Si? 
-St. senyor: ès el tenor que va debutar ahir 

al "Metropolitan Theatre"l 
Von Bent 

QUI MA.NA A. CA.N RIBOT?""" 

A la porta de casa dels senyors Cuscuni11es, 
truca un senyor i diu: 
-Que hi ha l'amo? 

L'hereu de la casa - sis anys - corre a avisar 
al seu papà. 

-Qui hi ha? 
-Un lenyor que m'ha dit que volia veure a 

l'amo ... 
-Ves a avilar a ta mare ... 
La criatura corre al sa16. 
-Mama I Hi ha un senyor que demana per 

l'amo. .. 
-Ves a avisar a la portera ... 

Van Tresca 

ELS NENS D"A VUI EN DIA. 

L
A Marguerideta i l'Antonet, tenen ,set i 
nou any', respectivament, i els seus pares 
respectius, que s6n veins, diuen que s6n 

promesos. 
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-Una de 'Piles: o I. emolta cslor o tio s6c una xicota incorretgible ... 

Naturalment, com que avui les ciències avan
cen que ... etc., hi ha entre la parella les seves ca
cenes de gelosia. 

-Dolenta! No m'estimes! - diu el ncn _, 
A'questa tarda, gairebé ni m'hal mirat i en canvi. 
et menjaves amb els ulls a n'en Pepet. 

-No cra pas a n'cU. a qui mirava - rcspon la 
Margueddeta -. I en prova d'aizb. ves si ara 
estic per ell 
-I per què, aixc}? 
-Perquè ja m'ha donat tots els caramels que 

tenia ... 
x. ArangtA 

EL SENYOR AVORRIT 

A la porta d'un cine de segona categoria. un 
senyor està prenent la fresca, quan pana 

un amic seu. 
-Hola. senyor Ponsl Què fa. aquí? 
-Miri, estic esperant que comenci la sessió 

per a ficar·me a dintre .. 
-Quin programa fan? 
L'altre li signa el cartell, 
-Recristina, i que és dolent! Tot s6n pel.1ícu-
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les velles, dolentes, mal rotulades ... Em penso 
que .hi avorrir¡. 

-No ho cregui, perquè, en previsió, per si lea 
cin!ea no m'agraden, ja m'he endut el diari, per 
llegir-lo a estones ... 

K. Pritxet 

L'ELOGI 

E
s parlava en certa reunió de comerciants. 
d'un banquer, els procediments del qual 
no semblaven gaire recomanables, 

-Qui? - va fer un -. En Josep? Però, per 
l'amor de Déu I No di¡ui pas aquestes coses I En 
Josep és allò que se'n diu un home sencer. un 
home tot d 'una peua I 

-Sí senyor I - respongué un altre. - Que és 
un bome tot d'una pelSa, jo no li discutiré pul 
Però, és una pell. fai .. ! 

B, A. Bau 

-El di. que ¡et torni 18 Iveure ~mb .en Lluls 
pels recons de resca/a. et clavar~ una ¡paDiss. ... 

-Però si ens .~guen tant com podem! 

LA TARDOR DE L'ESTRATEGA 

A 
),'Aten .. u", un vell periodista, molt co
negut per les cròniques que escrivia quan 
la guerra gran, es lamentava de la seva 

decrepitut. 
-Figureu-vos - deia - que fa deu anys, 

semblava que tingués un can6 contra els aero
plans, i ara aembla que en tingui un contra els 
submarina ... 

Fi Blada 

LA CONEIXENSA 

E N una festa aristocràtica, un jove afemi
nat, abillat amb panta16 "chancbullo" i que 
fuma egipci., balla el xarleston i sap dir 

"bestial. eh ica, bestial", "la caraba" i altres ani· 
malades per l'estil, s'apropa a un senyor i li diu: 

-Perdoni, senyor, em sembla que el tinc pre
sent ... 

El senyor es queda mirant aquella caricatura 
d 'home i respon: 

-No tindria res de particular ... He estat dotze 
anys d'enfenner • un sanatori de ximples ... 

K. Uml 

LA TERRIBLE CANALLETA 

E L mestre sorprén a un deixeble de vuit 
anys furnant un cigarret. 

-1 ara I Qua és aixà? - exe1ama indig
nat -, Com és que fumes aquest cigarret? 

1 el xicot, amb tota la barra, li respon: 
-Perqua no tinc proua c~nt¡ms per a comprar 

caliquenyos .. , 

Bati Fasol 

LES ALTERNATIVES DE LA VIDA 

A QUI on me veuen, be lluitat molt - con
tava. el senyor Rado1ins -. Pensi que Es 
molt dindI, el negoci, i que un es troba 

tan aviat a dalt com a baix ... 
-Que era borsista, vosta? 
-No, senyor. Instal·lava ascensora ... 

Kar Trenets 
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N& 4'4 .. er cOlleluts ~b barril.ir .. De,;401& de LA 

TUlIlS. D'.qu •• t. coat •• , eD "emiu.m un cada 

.~".o, .mb I. re.~ctabl. qU&JJHtat de -deD p--. 

In", cob,.blu ell I. DO.tr. A4eJ,uS1,. d6 o per 
,Ir ,o.t.J .1. que "i.qu;tI (O I . d. BarwlotJa. Aler_ 
ta. d._. ¡ apretar rl.¡ . , 

UN HEROI 

L 'ESCENA po .. en un te del "Metropolitan" 
que hi h. a c ... l'Andreu, • l'Avinruda del 

Tibidabo. 
-Per vOlt~ .enyore.ta - diu un jove a la leva 

parella - fora ca~, de tirar-me al mar. 
-I aral 
-Que no l'hO creu? J. veurl; • quina. hora I on 

pren el b.ny, vo.tU 

Jal" , 
GREU PROBLEMA 

A SSENTAT en una. butaca hi ha un especta
dor que podria rer I. compet~nci •• 1 cele
b~rrim "Gordito". T*' •• proJ:imadament, un 

metre vint de dilmetre a la panxa. 
Un. espectadora el contemplen dea d'ul\a. UotjL 
-Veu. aqueU homel - diu aD -. Done., la .e-

v. dona, cacara '- mé. Iro ... ' 
-Redimoni I I com .'arreclen, doRCa 1 

Sòm;nes 

EOL M::::R:'S:~l:" "oomaMdon" molt do'l 
nar la Uauna i fer anar amunt i avall a mitja 

humanitat, un jove autor va acon.cruir que Ull em· 
pre .. d 11 eatrenú una obra seva. 

FiUetl de D6u, i quin dc.utrel La batall& de Ta· 
nenberr no fou tan funesta pela ruuoI com aqueU. 
eatrena per a la taquilla del teatre. 

Ala llou de reunió de cbmica i autorl, on el ;0-
ve dramaturr hi era .empre, el van prendre per cap 
d'uquil. I el van fer blanc de totes Iea bromes, fila 
les méa .... n.nte •• 

-Pub, no .~ pa. de qu~ VOl queixeu I - va es
clamar una nit el poc afortunat autor _. Quina 
culpa tinc jo de qd aqueat ximple d'!mprc.ari ,'em
penyi en poau el meu drama nomb el. diea que 
no hi ha nlnc6. .1 teatre? 

B. Amb.lina 

RENUNCIA 

E NTRE .mlc.: 
--Que j. no " ... mb la Ro.erl 

-No. Hem renyit! 
-Perqdl 
-Perqu~ .'h. compr.t un (U.rd.polwora I 

Bo/v. 

UN DIMONI 

L A M.ri.na t~ un promh, un promh d'.Ub 
mh entremali.t, • qui .~.d. molt .profltar 

lelocuion •. 
L'altre dia, Ja M.rlana, que h una bona J:icota. 

va empendre • " mare I li v. dir: 



I -Mama. utic decidida a trencar amb en Lluiti .empre c.ta.va plena. perb on mai no n'hi havia 
-I arat Per quU prou 
-Perqu! h un dimoni 
-Q1li: diu.? Un dimoni? 
--Si. Sempre m'utl temptant" . 

Caleulin, done., quina (ou la meva sorpresa qU&n 
un vespre me1 vaiC trobar, aeré del tot, passejant
ae tranquilament per la Rambla. 

G. Anxet pe~~:i. -;~iv:t~.:~~ ~ ~:C~~~~:/:1 %Ieum!~~;:;~; 

UN COMPRO MIS 

-Per Q.uU 
-Home, perqu~ fa deu any. que et conec i aquel· 

t. é. la primera ve¡:ada que no et veie OOrrlt:ll:ol 
-Sí, noi. Encara que no t'ho crecuil, m'he dei-

xat de la be¡uda. 

L A Riteta i en Badó van tenir renyines. Ell -Un altre miracle? 
volia anar amb ella, la propera felta~ a eI- -No hi ha mEl remei. La darrera vegada que 

mornr a Montjuic, i ella li va dir que no 11 venia vai, .bu.ar, me'n va pallar un. que vair quedar 
bé perqu~ ,'hauria de llevar malsa de matí. elcarmentat per .empre mhl 

_Anem_hi l'altre diumen¡e - proposi, -Que Val matar la &O¡ra? 

Perè ell, ja no estava per romançol, -PitjorI Vai¡ ~¡ar a tots els meus acreedora! 
~'a1tre diumen¡e no pot ésser, Tinc un compro-

ml.1 
-On tens d'anar? 
_A un enterro. 

LA BARALLA 

... K.Oni11 

LA NOIA EDUCADA 

L A Roser, que era meunò¡rafa en un impor_ 
tant estsbliment de Barcelona, es va presen. 
tar un mati .1 despats:: un xic massa lIeu¡era 
de roba. 

J P:p~u~a~a:,:::~i:1 =,~I"!,:r;!!metre al¡u. te,E~.C:~ ~:a~~~:;.' que era un home d'allò més rec· 

nu llibertllh amb el meu prom~_ -Di,ue'. a la .enyoreta Ro.er que vin¡ui _ di. 
-Alxf ho comprenc tot Tu no .arreixe. que et &,ul: al "botone.", 

toquin l'amor propi", Aque.t va co~lir 1'ordre .enle dilaci6. 
B. Alduf. -Senyoreta ROller _ di¡ué a la noia _ diu el 

EL SALVADOR 

.enyor Comaa Clue va,i de se¡uida al leu detpatx, 
-Eltl M hi vaic ara mateix, 
-Elcolti! - va fer el .enyor Comas amb to in. 

dirnat -, Qu~ diria vOlt~ si jo un dia em pre
senté. aquí amb calçotets? 

E STAVEM a la Granja Roial fent l'aperitiu, -Oh, lenyor Comal I - respon¡ué la xicota _, 
quan el meu amic Bartomeu em VI Il¡nar Jo 16c molt educada i no diria rea ... Nonh lu.ita. 

amb ela dita un jove que pauava. ria, di .. imqladament ... 
-VeuI aquell home que passa? - em di¡ué, 
-811 
-Doncl, aUi on el veUI, a eU li dec la meva sal· 

I vaci61 MENU AGRADABLE 

, 
, 
, 

-E~ va treure de l'ai¡ua mentre t'ofecaves? 
-Va fer mil que .IIíil:è: el va casar amb una ami. 

"'eta que jo tenia i de qui ja no labil com des
fer-me'n.,. 

K, Me/""do 

EL BORRATXO PENEDIT 

J o no havia cont¡'tlt en tota la meva vida un 
home a qui alradh mh el mam que en Jo.ep, 

Aliè no era un home, era una bota, Una bota que 

U NA senyoreta entra en un restorant i demana 
la arta. 

-No n'hi ha - respon e1 cambrer -. Te. 
nim 1I0millo amb tnon¡etea. carn de brau eatorada i 
lleneua de vaca amb rampinyo ni, .. 

-Eltl bé - reapon la lenyoreta -. Doni'm la 
lIencaal 

Un del 6rf!mi 

Conte premiat en el n{¡mero passat: 
Df!duccid Id,ic •. -



-No diràs que no t'hagi portat a veure tOt el 
paisatge ... 

-En tenia unes ganes, de vcure·ho tot! .. , 

LA CATASTROFE 

N o saps el què va ocórrer, l'altre dia, al cos· 
tat de casa? 

-No pas tot. 
-Doncs, una cosa horrible. Set vides menys. 
-Què diuI, ara? No he llegit pas res als diaris. 
-Donca. és ben cert. 
-l, qui s6n, lea víctimes? 
-Un gat. 

? No deies que ercn set vides menys? 
-Sí. però, no has sentit a dir mai que els gats 

tenen set vides? 

LA 11JIES - 13 

LA COL.LOCACIO IMPOSSIBLE 

U N aenyor calb com una bola de billar, ea 
presenta en una oficina amb un rctall de 
"La Vanguardia" a la ro)· 

-Què desitjava. vostè? - li diu un dels de
pendenta. 

-Venia per l'anunci". 
-Passi. que parlarl amb el gerent. 
El senyor entra en un despatx molt lux6s. i el 

gerent demana: 
-Qu~ volia? 
-He vingut per l'anunci... 
-Es inútil, no farem res I 
-Que ja està lervit? 
-No .senyor, pera com que es tractava de 

c6rrer en plaça un nou producte per a fer cd:i
xer el. cabells ... 

G. Marús 

'~;¡P.~~~ 

.Erot'IV )¡::,'~ P:::'ï,:';"m:f;~J 
7 caçment la lMPO. 

TENClA I la NEURASTENIA, per crònl
=luea I rebel. que 'lRan a tot altre tractament 

Venda a lef\CTò. I detall. Alt de SlInt Pere, SO 
f.rmiCI. del DtX:tor ¡'V DUTREM Bllfce/on. 

"" __ ' .... _ .. -Si/i;m'" .¡¡¡;:; .. """'" _ • 

--- representant a Barcelona: 
ESTAT EsPL":IALMENT FABRICAT PER_ TOMA S RIBALTA _ Valencia, 316 _ 



14 - LA TUIE!; 

Sort que no Ic'n van enterar 
ni l'un ni l"altre Quimet, 
perqu~ lin6, al¡ú deli dos, 
de l'ul'lai, va i e. fereix. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

AL carrer Nou, l'altre dia, un indi. 
vidu que eltava prom~1 amb la 

,ermana de l'altre, va a,afar a n'a
quut i li va clavar una fenomenal 
panadera. 

No aahem ai la xicota 

A~r~~~~~:~:'in~~=,ue;ueel ~~m~?h: ci;" 'h~è~d:~.~ue v~ fer el, ",u- :~i~o~:aí~~~1 ~i:c:!e~ 
tornar-hi. Donel, molt ICIUlllament: "a.n amb un lI:icot com aquutl 

L'altre di .... bte Que ve, en SUlra- tor~r a cua ,dela ICUS parea ,al .:IlI
tatrenaran una nova reviata que por- cot 1 van enviar t •. meuca al Jutjat, 
Bea i "dem" camplaeroa mirtires" aculada de corruPcI6 de menor.. EL CONSEJERO DEL AMOR 
ta per titol "Not Yet", Que vol dir Aquclt fet deIa holandetol, 
po •• 't tranquil i c~e:a't que, cnu- ena aembla que eatA molt b6, 
ra no h l'hora, en Idioma '"IÇ. cal prote¡ir la innodncia 

El. autorl l'han qualificat de "re_ del. in,enuI jovincela. 
v¡tta ver.nic,." i aixb ena ha del-
call,.t un sic. 

A :~l!~r:a~:i:k~' ~irh:~!~l~= :::; 
La terra .. a de l'Artíltic traalladada 
al bell mi, de Sant Gel"Vlli, ja ell 

A veure li per 10l'rar 
que le lenti un xic de fred. 
lel dones de la revilta 
leran estltues de lel. 

EL CONSEJERO DEL AMOR ~:':~~~~é, ~Ideq;:r!~~ ~i~~n:i:: 
Bubby i la Marlot, que és quelcom 

EL CONSEJERO DEL 

UNA bona nova. La companyia ai:d com li dil'uéalim "el no va m1a 
Vila - Dav[, un deli mb fenna de IOl no va males" del lla.rlestoD. 

p.unta11 del ~~Itre t~,atre. va de fini· Al pobre Bubby li demanen balla 
tlv~ment a ~omea. on eltrena~l a cada moment i el balIart el pal. 

AMOR vlnel producclona deli nOltrel ml- la nit fent forces com .i esticub. 
llora autorl. tracinant UCI d·arrbl. 

SE~a~~~t::;a~OI~:l~rf~C~~: :~~ ~: 
l heu'l ad com el Romea, 

deçrés de ila .. ar tantl anyl, 
podrl dir-Ie finalment 
el teatre catau.. 

El dissabte, lIel'ona diuen, 
mirin el que VI .uar, 
Que el xicot el 'Veia nel're 
per a pocuer acabar. 

funicular de Montjuic va mú de 
pre ... que un lervidor Quan fuil' 
del saltre, po.a per comparaci.6. 

Ja tenim lanes de què eltipl llelt EL CONSEJERO DEL AMOR E L e o N S E J E R o DEL A.M.O,R 
Puix l'aul'mentarl en Iran modo 
el ja nombr61 contin¡-ent 
de parelletel que hi cerquen 
.no hser vistel de la l'ent. ENn~Uiè:i~::~:~n~:ro~t\~~\I~~ 

dels seuI triomfi teatrall, amb l'el
trena de "El loco de Extremadura", 
que va tenir lloc dlrrerament al tea

EL CONSEJERO DEL AMOR tre "Eldorado", éslent-ne lIura in-
thpret. l'Alba i en Bonaí6. 

A Rumania van fer l'altre. dia un l'e~ter~~~r~:u:c~ib~~nacÍei~o~:::u~~ 
homen.atl'e al poeta nacIonal. ment: "la m&l'nlfica comedia en un 
Reapecte a n'aque.tl nova, acta de Joaqu[n Montero ... " 

una adaraci6 bem de {er, 
que no ,. pal aqueat poeta 
en Sa,arra, el revi.ter. 

E ~I'~~~à~e~fo~ts~:i: i~al~a=;:e:' 
els hi va ex.posar en detall eh leUI 
projectel relatius a l'Expolici6 de 
la Indústril Hotelera. 

I pel que va e:çlicar-nos 
un plumHer Que hi va anar, 
VI filer un sopar de duro 
el que alU van ezplicar. 

EL CONSEJERO DEL A,M.O.R 



---- --- - - ----

t 
·lA l\'fA5COTI1.- 1 MAlSON MEUBLE Mod'Or Meubléa 
@jildedirddasol,./av.,.j¡¡ (VERDURA) (VERDURA) 

de",meshiq"'fIJt¡fIf'5fi'IiJsmJ. Carro, d. 0...'-.. 27 Porta d. Son .. Mad,ona. 8 

lJorJ trIlJIT!Uf5 .~ ri'Jm: T.l.f:·;;2~ _ A. al co l;:l~: T4::~· .ar ..... 
PROVWu:S y US CONVEI«DfU Gran cotIlOCfitat _ Saletetl de bany _ Telèfon privat 

~nATA-(ABRES 50 C" (pSA V .. tiliod.n elèctrics _ Habi .. ci .... aSp'''' 

! l.SAH RMóN.l-BARCE l.OIfA R ...... aboolu" - e~ ~"M858""". 

SARNA 

.. ~~::W:'::l ~a~~I~~~ I·o~:~ El talwamelro I 
UNA REVOLUCI6N CIENTIFICA 

¿Quiere usted alcanza r éxi to en todas SilS empresos? 

S U L F U RET O 'I ella le diré. el momen to oportuno en que podr6 ejercer Influencia 
e A B ALL E R o ~obre MUS ae nela ntel y la 0<:8I16n ma. propicia parli. domlnil r el 

Comte de )' AMit, 86 ~/IIilO en aUI empres... Predol 5 pelet •• 
i centre. d 'especÍfics l'CdldO' a: J. Sanx o, COhort IIOU de Saa Pcdro •• 
Sarcelona BARCELUN A - R3FS 

Prou angúnies!! 
HEa 

Sífilis - Purgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb raJ)idesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1." 



-No l'a ':'"1;ti : com I~S joves i fnoies ~s b;lnyen, m~s calenta ~s l'aigua. 
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