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LA TUIES 

-Escolt., teta: j quan et casis aniràs a PB isJ 
-No, maco és massa lluny. 
-A.i"f ja sé on comptareu el nens: sot. una coll 
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ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 5555 

Diario temtmaI f1am.aab:, y IUltradO, d •••• , auunciOl Y esquela. mortuo ..... 
,SALE HOY' 

Rufa.ta que elit"" lIoIDbrio 
nos ~uenta un c:uento jud.lo 

Llc¡6 11 un hotel de de cincuenta preclucla-
IV.novia Incl. 

<:Ítrta lujcto judlo Tenlo el ,ueRe muy lige· 
T ac encontr6 que no ha- I ro 

Ibia y al .. ber que usted ron· 
ni un Iaio cuarto vacio. I caba 
Solo en el secundo piso ¡del una estratagema 
habitaba un caballero para ver si me salvaN. 
que se ofreció a compar. Ulted, para ver si yo 

[tir me levaatabl dormido 
eu cama. con el hebreo. puó la noclll~ dellpierto 
-Pero debo prevenirle- lin hacer <n.ing6n ronqui. 
le dijo - que tengo el [do. 

I vicio Y ut sin ries,o nincuno 
de roncar de tal manera h.6 podido delcansar 
que parece un eltropido. 
Dejóle bablar el hebreo 
y cuando hubo terminado 
dijo: - No tiene impor. 

Itancia 
y por m!, est. terminado. 
Todol tenemOI defectOI 
en este muado traidor, 
como dijo Praxi tele., 
Ifahoma o Campoamor 
Yo tambl6n tengo unos 

[.oeRol 
que lon baltante puadoa 
y que a cuantoa los pre

Isencian. 
IOl dejan aiempre uom· 

lbrados. 
-¿Por qu6? - Porque 

(lOy 10n1mbulo 
y me levanto dormido 
hacieooo mil aspavientoa 
buta que caigo rendido. 
Se tendieron en la cama 
tru esta converaación 
y et judfo le quedó 
dormido como un lirón 
A la lí¡uiente mafb.na 
dupertó nueltro judfo 
Y dijo IU compañero· 
-Elta noGhe no he dor· 

[mido 
vigillndole los gestol 
perD quedé defraudado 
porque ulted oi un 1010 

finstante 
del lecho se hil levantado. 
-Va lo lé - dijo el ju

(dio -
y pido a usted mil perdo

[nes 
pero uno tiene que usar 

Im que me preocupara 
IU defecto de roncar. 

RUFASTA. 

amiro de Levy 

SA.l.PICA.DURAS 

Leemos en "El Dia 
Grlfico": 

"- La oreja de plata 
rcataurada por una peña 
taurina para el toro que 
diera mejor Iidia durante 
I .. corridas de feria, le 
cree que ac concederà a 
a la ranaderfa de Florel, 
precillmente por el toro 
"Mandarino", que fu6 el 
que corió e hirió rrave· 
mente a Marcial Latan. 
da." 

Elo de premiar al toro 
que, a poca, despanzurra 
.. un torero, nOI parece 
Inh propio de la Protec· 
tora de Animales que de 
una peña taurina 

Recortamos de' un pe· 
riódico de la Corte: 

"La Arrup.ción sacia· 
lilta laca. concurso una 
plaza de profesor para 
uno de IOl cole,ios de ni· 
HOI que la milma sostie· 
ne a tenor de la$ bases 

que ae hallan de man¡f¡e'l CHISTES NUEVOS 
~&'reu~a~16~cretarI. de la DE TRINCA 

"El .uelda mensual de ¿En qué le parece el 
entrada el el de 200 pese-I Palaclo de JUltlcla • la 
tas, y I .. horn de clasc, Rambla del Centro. en 
CI~,CO dlarl.a época de Llcco? 

El piuo para la prc_ En qUe 101 dOI csU.n 

:=~li~l:nel d;íad~gu:~n~~~ lIeno. de auto •... 
tual, debiendo dirigiue al 
prcsidente de la Agrupa
ci6n loci.list •. calle de 
a.ribaldi, núm. 8 (Te_ 
tuàn de las Victoriaa)." 

¿ Conque dosciental pe. 
letal al mes por dnco ho· 
ras de trabajo diarias 
ofrecen IOl "protectores 
del obrero" a todo un 
maeltro de escueta? 

No mandaríamOI a nin· 
,6n retoi'1o a cSI escuela. 
¡Un dta, el pobre proie. 
sor va a tener que corner· 
sc a1r6n niño crudo li no 
quic re morirse de debili· 
dadl 

En la ¡)lrina teatr.1 de 
"Heraldo de Madrid" ha· 
llamol cita not.: 

"Que "Los extremeRos 
se tocan" serl reprelen· 
tada por un grupo de jó. 
vencI e.critores de van· 
guardia en P.rtl 

"--Que, en viltl de eso, 
es muy probable que al. 
gún autor espaj{ol distret· 
do traduzca dentro de 
unos aftol t. versi6n fran
cesa de la obra de Mil· 
ñoz Seca y la Cltrene en 
Madrid, bien como SUyl, 
bien como oririnal del co· 
nocido "humorista francés 
Pierre Mou,norc Seche." 

LI recortamol 6nica
mente porqué hov 110 nos 
da la real ,ana de ClCri. 
bir larro, y ademh para 
hacer constar que. aun· 
que lo parezca, cita nota 
no ha .ido redactada por 
nuestro director, leñor 
Rufalta 

< Y un museo a un. cu· 
pletistal 

En que tiene muchaa 
pintu.raa. 

<Cullo¡ el el ave que mb 
mareal 

El abe·jorro ... 

.~¿ Y el tren que' raltan 
mils las modiatas? 

El tren·cill •... 

JiIliI'""~~ 

ESPECf ACLES 

TEATRECOMIC 
L 'bit deia bita 

Tothom ha d'anar a 

NOT-VET 
PAS ENCORE

TODAVIA NO -
ENCARE NO-

La més gran de le l 
revistes 

El minar es/HCtad. 4. 
B.rccIOQ~ 

Direcció artíst ica : 

TEATRE NOU 
EXIT COLOSSAL 

CHARlVARI 
Cada nit 

CHARIVARI 

... 



BIWcelona, 8 de Setembre de 1927 

LA GRAN PREMSA 

EN el Còmic. Truquen per telèfon i demanen 
per en Manolo. En Sugranyes, resignat, aga-

fa l'aparell: 
-Digui! 
-Sóc el director de ... 
-Ah, molt bé. I diu que voldria una localitat 

per a demà? Qu~ desitja que li trameti? 
-Una llotja per .is persones. 
-Caram! Que ha invitat "tots" els seus subs-

criptors? .. - exclama ponderatiu en Manolo. 

La veritat històrica 

SI vo.tès són aficionats al cine i llegeixen les 
revistes especialitzades en aquesta mena d'es

pectacles s'hauran enterat de qu~ a França han 
començat els preparatius per a filmar una gran 
producci6 nacional que portarà per titol "Joana 
d'Arc". 

En anunciar-se aquesta nova, va caure a la 
casa editora del film, una veritable pluja d'ofer-

tes d',artistes del sexe femeni, desitjoses d'in
terpretar el rol de Ja famosa heroína, la "puce
Ue" d'Orlean •. 

Com no ignoraran els nostres llegidors, Joana 
d'Arc representa a França el simbol de la virgi
nitat. Per aquesta caus,a, moltes de les estrelles 
adjuntaven a la seva oferta certificats médicl 
en tota regla, demostrant que encara tenien aUò 
que fabriquen a can Fabra i Coats. 

Pera això no es lo millor. Una d'eUes afegia 
a la lletra ('!ue constituiria un sacrilegi i una 
imperdonable manca a la veritat histarica el fet 
de qu~ -el paper de Joana d'Arc fós interpretat 
per una dona que hagué! tingut (sic) relacions 
sexuals amb homes. 

I després hi haurl qui digui que aixa no es 
coneix de lluny! 

La passió del joc 

EN una platja francesa de segon ordre, hi ha, 
com és natural, el .éu imprescindible Cassino 

amb baccarrat. Pera, al inrevés del què passa 
en altres 1l0Cl l'accés a la sala de joc està prohi
bit a les dames. 

Veu', aqui Que a la esmentada platja hi va 
arribar. no fà gaires dies, un matrimoni molt 
ric. quina part d~bil - la part d~biI, desde fa 
molt temps està demostrat que és l'home - es 
moria pel joc 

L'home jogava sempre - i perdia, naturaI4 
ment - amb iran desesperació de la espola, al 
veure Que no la deixaven entrar a la sala del 
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crim, on hauria pogut, al menys, veure si, fetes 
unes quantes jogadcs, convencia al seu marit i 
ac l'enduia. 

Un dia, va tenir una idea ¡enial. Amb la mà
quina d'escriure de l'hotel va escriure un anònim 
al seu marit i li feu enviar, mentres jogava, per 
un botones. 

L'empedernit jogador va estripar el lobre i va 
llegir en veu alta: 

"Senyor: La leva dona l'enganya. Si Ja vol 
,orpendre, la trobarà a la seva mateixa cambra 
de l'hotel, aquelta tarda, a les quatre, amb un 
professor de xarlelton." 

L'home va mirar el rellotge. Mancaven dOI mi
nuta per Ica quatre. 

Desgraciat en amora, afortunat en el joc -
va pensar -. 1. acnse moure'a del 110(;, va tri
plic.ar lea seves apostes. l, naturalment, va per
pre aqueUa tarda totl el, bitlleta de mil franu 
que duia a la cartera ... 

Entre pispes 

DOS _1lac'!:1 v:s atir;~n al carrer del Migdia. 

-Mira, ,anar tirant ... Anit, vaig entrar a casa 
d'un banquer ... 

-Ah, si? I quan hi vas perdre? 

L'Hortolà de Slmt Boi 

ELS JOGUETS VALUOSOS 

nE uns quants anys a n'aquesta part, per 
comprar una joguina es necesaita ésser poc 
menys que milionari. Controlada la produc

ci6 per un trust més o menys declarat, el pobre 
papA que ha de fer de ui es torna mico per tro
bar joguines que no costin un ull de la cara. 

Aquest dia el senyor Broqueta va voler fer un 
present al seu nano. El seu nano ea diu Mari-

'---
-Vost~ si que pot ben dir que em deu Ja vida .. 

senyoreta! 
-la veurà no vui deutes: entri. la caseta i 

saldaum el compte. 

neta, té divuit anys i és més enjogassada que un 
crupier de ruleta. Volem dir que sap per tota 
mena de jocs. 

l al senyor Broqueta le li va ficar a la barre
tina de reKalar un ninotet a la }'farina. 

L'home va entrar en un basar molt important 
i se'n Vil anar de dret a la secció de joguetl. 

-Vol alguna cosa el senyor? - ]i preguntà 
una dependenta de mirar entendridor i caminar 
lent i sensual com el de les dones del, trbpic.~ 

-Un ni.nu d'aquells de cap pelat i camisola 
curta - respongu~ el senyor Broqueta. 

La dependenta li ensenyà diferents modeli .. 
perb a l'hora de tancar tractes no hi havia ma~ 
nera de entendre'a. 

-S6n cars. terriblement cars I - exclamava 
el pobre llenyor Broqueta. 

La dependenta se'l mirava amb aquell aire dis
plicent, tant peculiar i expressiu i no feia el méa 
petit esforç per defensar la mercaderia. 

-No troba, aenyoreta, que s6n molt cars? -
li preguntà el senyor Broqueta, un xic escorre
gut en veure la passivitat d'ella. 

-Psé ... aid, .aixi... 
-S6n més can que si fossin de carns i OISOS! 

- s'atreví a exclamar el senyor Broqueta. 
I la dependenta, bo i arreglant~se la melena 

davant d'un mirall responguè sense .apenes gi~ 
rar~se: 

-Perb. no em negarà el senyor que també a6n. 
més difici1a de fer ... 

Vanda Rhlts$. 
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PLAFO ROMANTIC 

Q
UAN VB començar a córrer Ja nova de què 
Ja Mercent!ta i en LJuis havien romput, to· 
ta Ja colònia se'n va escruixir. 

Aix6. en realitat, no té res d'extrany: sempre 
que .1 balneari es rompia a/Kuns cosa entre pro
mesos, el cruiximent era general. 

Però aquell rompiment d'en L/uis j Ja Merce
neta, va fer més soro11 que els altres. Ningú se'n 
sabia avenir. Tot-hom se'n feia creus. , 

1 es comprén que aixis fos: en Lais i la Mer
cenets eren dos veritables romàntics de l'amor. 
Quasi sempre se'ls veia pels caminets solitaris, 
s,a/adets de les mans, com dos infanls quan van 
11 reseol., i mirant tots dos vers Js blavor del cel, 
serena ; transparenta. 

I ja comptmdr.u que un rompiment entre dos 
promesos que tots dos mirin cap al c~/, és quel
com extraordinari. Nosaltres sempre haviem cre
gut que en aquests cassos era únicament ella ls 
que hsvi. de contemplar els núvols o veure les 
estrelles. 

Però es veu que anivem equivocats de mig a: 
mig. perquè la ruptura dels dos amants, va rsser 
mirant a la lluna. 

Ella matelxa ens ho va explicar plena de no
ble i santa indignaci6: 

-AUra. Laureta - ens digué en sortir de la 
banyera l mentre anava essenciant i pentlnant 
el sru cos de figulins de Sevres - rs inútil que 
insisteixis. perquè jo i en Lluis havem acabat 
per sempre I 
• -No siguis a,"xi. nineta. Vina, assentat a la 
meva falda i diguem els motius d'aquesta l'Up

tur •. 
La Merceneta em donà les mitjes, s'assentà 

damunt dels meus genoJJs i començ. a explicar, 
I1N:ntr~s jo glorificava la maraveJJa de les seves 
cametes amb el teixit súbtiJ de la seda estr.nya
ment volu.Dtuosa. 

-Tu ja sabs que jo sóc molt rDmàntica. Lle
gebro a Musset. a Henie. a Becquer, i de tant en 
tant alguna cosa de Iu teves, quan et poses sen
ti1TH:ntal ... 

-No mis' 
~s clar! Quan tens la ploma nerviosa no 

:se't pot llegir a tul Fas rodar el cap i sembla 

tal1TH:nt que Ja teva prosa siguin nius de formi
gues que et pesigolleijin la carn .. _ 

-Endevant i prous el.log;s, nena. 
_Doncs. b~: jo i en Lluis rrem la parella ideal. 

Ell tamb~ era romàntic com un trovador d~ la 
Provença. Els nostres amors eren purs i senzills 
com els de Dafnis i Cloe. Ell em cantava a CIJU 

d'orella les m~s tendres estrofes de Maragall i 
de VirgiJl. Ell sabia tots els ritmes sentimentals 
de Schüman j Beethoven. Camin~t enllA. gron
xats per el ventitjol vespera) i ensonyats per les 
incertes llums dels crepuscles, viviem una vida 
pl~na d'armonies "ne/ables ... 

Cantava ell rodeijant-me la cintura. les més 
tendres estrofes amoroses. 

Jo rescoltava amb el cap calgut damunt d, 
seu pit noble i helènic. caminant suaument, com 
si unes ales invisibles ens empenyessin ... 

I els arbres dosel./aven els nostres ,'dilis. gron~ 
xant les seves branques de$l1tJaiades, com chors 
ang~lics de remoreijantes armonies ... 

I aauests eren els nostres amors. mai turbats 
per la v;sl6 reDugnant de m.aten'als cobeijances. 

Quan un dia ... Abans d'ahir, en Llu"s va dei
xar d'acudir per primera volta a una de les nos
tres tendrals entrevistes: 

Havlem quedat per trobar-nos 11 l~s vuit del 
matI al jardí de l'hotel per anar a Ja Font Blava. 

Tocaren les vuit i en Lluis no comparegué. 
Un quart de nou, dos quarts i, rès, ell sense 
venir. 

Per no cridar l'atenci6 vareig anar djscreta~ 
ment vers la seva cambra. temerosa de què li ha
guès passat quelcom. Amb la mà vareig trucar 
suaument a la porta. Ningú em contestà. El cor 
em va fer un salt. Tota jo era un tremolor. "Li 
haurà passat alguna desgràcia", em vareig dir i 
poc a poquet vareig apretar la porta. Aquesta 
cedí i en tenir~/a badada cosa d'un pam, vaMig 
veure que en Lluis era al mt. No el veia direc~ 
tament: reflexat en la gran lluna de l'armari mi
ra/J. semblava Adonis .gegut damunt d'un nú~ 
vol blanc. L. /Jum del $01, en penetrar per la fi~ 
nestr. de la cambra. dorava les seves carns mag~ 
níliques, armòniques, saturades de joventut no 
macul.da per els vicis que' destrueix la nostra 
jovel/tut. Em vateig quedar embadalida contem
plant~lo. Era form6s com un Narcís, bell i 
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atraient com un laune jove. com un faune, nú
bil, inexpert en les lluites de l'amor ... ! 

-NcO., nena ... acaba aviat ... ! 
-1 tant, si /lc.bo! De sobte, rel1ectit en la llu-

na del mirall, vBuig fixar-11M en un detall, petit, 
insignificant si vols, però que B mi em va deixaT 
m~s freda que el marbre. 

--Si tan petit era, trobo que no valia la pena .. , 
-Tens ra6, Laura, no valia la pena. 1 en aqueJJ 

mateix moment vareig decidir rompre amb en 
Lluis ... 

La Merceneta va can.r. Jo em vareig quedar 
que no sabia per on navt!gava. No rhavia entesa 
n; de mitja paraula. 

-Bah, romanticismes! - vareig exclamar per 
consolar-la -. Tot 11;%6 passarà j tu j en L/uis ... 

-Romanticismes? - V8 rompre ella seca~nt 
i SIIltant-li una llàgrima - Que et penses que 
una volta casada tamb~ ens havem de pass."r I." 
vida cantant versos amb el meu marit? Doncs t'e· 
quivoques, noia, t'equivoques ... ! 

1 no di6U~ res m~s, 

monnes 

Jo, cada vegada ~s conlos.", vareig decid"r 
dehtar·ho corre. Qualsevol les enten a n'aques
tes romàntiques ... ! 

LAURA BRUNET 

UNA MANERA EFICAÇ 

E L senyor Ramón està desesperat. La Lolin, 
la seva querideta, està boja per el jazz ¡. 
totes les tardes i bona part de les nits se les 

passa per els dancin¡s devorant fox, shimmya 
i black·bottoms. 

-Però, escolta, !.olín - li diu el senyor Ra· 
món per centèssima vegada -. Com h que ets 
tan boja? Com se t'ha de demanar que deixia 
aqueu vida aturdidora i pocasoha, de genolls 
en terra? 

I ella, com si li haguessin donat un,a gran idea~ 
respon picardiosa: 

-Veus? Trobo que seria la gran manera ... 1 

Bib Helou 

-No ho creguis pas: jo sóc ezactament igual quan em tenyeixo de rossa que quan conservo el 
meu cabeJJ negre. 
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-Aquell pastor deu ésser tonto. Que no ho veu que estic .dormid~ i que no m'adonaria dc 
us ... ! 

DE BON TREMP 

N o us cregueu pas que anem a contar·yos 
l'argument del popular drama del no 
menys popular Folch i Torres. A nosal

tres no ens agrada proporcionar estupefacients 
als noatrca llegidora. Es tracta, doncs. d'un con
te propi per a nois eixelebrats j noies inexpertes 
que és com han d'ésser els bons llegidors de LA 
TUIES. el setmanari galant més ben escrit del 
m6n. 

Això va passar en aquells temps feliços en 
què les scnyores castellanes com a prova de con
fiança dels seu I marits. portaven cinturó de cas
tedat. i els senyora castellans. com a prova de 
deferència per als leus infeliços vassalls, els 
feien la mercè d'uur el dret divi dit i conegut 
sota d nom ben escaient de dret de cuixa. 

Et comte de la Roureda. alt i ferreny com 
un torri6 dd seu castell, va fer una sortideta per 
estossinar serrahins, i de passada, arrambar amb 
el que trobéa dins de les casea llurs, perquè 
aquell any lea collites no havien anat gaire M. 
Ja ~a sabut que en aquells temps patriarcals, 
quan lea collitea no anaven gaire bé, els senyors 
feudala ea sentien encesos per un misticisme pla
tbnic irrefrenable, i sortien ben proveïts de llan
ces, masses i cuiraces a passar els taps d'uns 
quants serrahin8. aue eren els aue tenien Ja culpa 
de tot, ja Que encenien la còlera divina per la se
va falta de creences. 

Però es veu que el senyor de la Roureda no ha
via comptat prou bé les coses, i a les primeres 

batusses, els serrahins deixaren tombats de pan
xa enlaire, en mig del poblat, tots els que for
maven en la seva expedici6. 

En menys de cinc minuts, els ferotges in
fidels van haver passat els taps de tota la fara
malla soldadesca, cosa ben inhumana i pròpia 
únicament de cavallen gens guiats per la divina 
llum de la Veritat. Consti, doncs, que els ser
rahins aquesta vegada no van saber complir amb 
els seus deures de serrahins infidels i ben 
educats. 

Però, malgrat tot, per més que feren, no po
gueren enviar a l'altre barri el brau senyor de 
Ja Roureda. 

Espatarrat en mig de la plaça del poblat, com 
una tortuga marinera de panxa enlaire, tota la 
xusma de serrahins burxava i picava en la seva 
armadura, però no hi havia manera de trobar 
una juntura per on començar a obrir aquella llau
na de sardines. 

Aquella bestiassa coberta de ferro i d'acer des 
de Ja testa fins als peus, semblava un castell in
ezpugnable. 

A la fi, una de les serrahines, tingué una idea: 
agafà un punxó i un martell. cercà un punc Oac 
entre cama i cama, sota mateix de la panxa, i 
després de mitja hora de picar tenaçment, acon
segui obrir bretxa en la cuirassa i el punxó pene
trà cercant la desitjada carnadura. 

Totes les done. rigueren com unes barjaules 
en veure el lloc estradgic que aquella mala bes
tia havia escollit per desfer·se del senyor de ]a 
Roured,!, i mentre ella picava amb veritable fe-
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-Funciona M aqu~st aparell, Ernest? 
-No ho~: no el veig prou b~ des d'ad. 

bre, elles cs tornaven vermelles i els homenots 
ela deien unes paraulotes que els encenien les 
&l.ngs i els fcicn brillar els ulls com lIumanetes 
-en la nit. 

De sopte, Ja que picava i repicava a través de 
l'armadura, llanç~ un crit d'c.gIai i li caigueren 
de Ics mana el punx6 i el martell. 
-Qu~ et passa que fas aquesta cara? - li pte· 

guntà un dels mascles que l'estava mirant. 
-Demano gdl.cia per aquest presoner I 
-No, no I - clamaren a una mí! veus plenes 

a'ita. 
-Demano gràcia I - insistí ella - Deixeu-me 

parlar I 
-Que parli. que parli I 
-Doncs, bé, sabreu que en haver travessat la 

cuirassa. i quan em creia que el punlt6 es clava
ria en la carn d 'aquest malvat. han començat a 
sortir espurnes de foc a cada martellada que do
nava, fi.nl que, mireu l, se m'ha torçat el punx6. 
Aquest bome és mél fort que l'aceri Demano 
grAcia i que ens ligui lliurat a lea dones del po
ble, per venjar en ell tots ela greuges que tenim 
rebuta de Ja Dobleu, convertint-lo en esclau nOI
... 1 

Els homei protestaren, arrufaren el nas, perb 
a la fi, no tingueren més remei que arronsar les 
espatlles i lliurar-los el lenyor de la Roureda 
com a trofeu de guerra. 

I consti que fou el millor trofeu que podien 
somniar j que mai, porò mai, no quedà ni una 
sola serrahina sense poder venjar en ell tots els 
greuges rebuts pell seus pares. I el diu que fins 
n'hi hagué que venjaren ela dels avis, de1s besa
vis i dels rebesavi • ... 

Vanda Rhota 

EL PROPIETARI ESCRUPULOS 

Acte primer 

U NA doneta d 'aquelles que un no sap si els 
ha de demanar relacions formals o fer-Ies
hi proposicions deshonestes. ha anat a llo

gar una torreta per anar a passar l 'i.tiu , 
Una vegada formulat el contracte, el propieta-

r i li ha preguntat discretament = 

-Vostè deu ésser soltera, veritat? 
-Si, senyor. si... 
_Ah, per això ... 
Ja signat el contracte ¡ pagat el dipòsit i un 

trimestre, han quedat ben entesos de què en co
mençar l'istiu anirien a ocupar la torreta ella i 
la seva mare. 

Però, entretant, la graciosa doneta ha trobat 
un bon partit i s'ha casat, 

Acte aeion 
-No senyors; és inútil que insisteixin: aqui 

tenen els leus diners i queda anul.1at el contrac
te - insisteix el propietari - No vui dones ca
sades, a cua! 

-Perb, per què? 
-Perquè no, i llestos I 
-Miri que li costarà car I 
-Faci el què vulgui! 

Acte tercer 
El jutge. - Vosd havia signat aquelt contrac-

te d'inquilinat amb Ja senyora. 
El propietari. - Si, senyor jutge. 
El jutge. - l per què ea nega a complir-lo? 
El propietari. - Perquè no vui dones casades 

en una casa meva. 
El jutge. - Quines raona té per obrar així? 
El propietari. - Molt sòlides, .enyor jutge: 

cada vegada que he 110gat la torre a una senyora 
casada, no he cobrat amb diners. mEs que el pri
mer trimestre, i ja n'estic. cansat de cobrar en 
espaciesl 

K. K. Tua 11 



- ---

_Quina man~ra d~ trotar a.queU c.vall! A ra 

comprenc I~rquè del nostre ofici en diuen fer 

J. "carrera", 

LA TUIES-9 

UNA RAO CONVINCENT 

E L senyor Pepet cercava pis, pe
rò cap li acabava d 'agradar. 
Com que vivia sol, volia un 

niuet ben proporcionat i que no hi 
{a1th cap comoditat. 

Fenn convençut de les doctrines 
epicurianea que amb tanta constàn
cia defcnsa entre nosaltres la nostra 
inefable Laura Brunet, volia treure 
de la vida tot el partit possible. 

Aquest dia, va anar a veure un en
trelol del carrer de Muntaner, i tam
poc li fcia el pes. 

_Cregui. senyoret - li deia la 
portera _ que aquest piset li convé. 
Miri, té quarto de bany. saleta de 
gimnàs. una galc(ria esplèndida, un 
balc6 ampli. una tribuna discreta i de 
m~ a més, sap? aqui, davant per da
vant, hi ha una casa de compromisos, 
i de. del darrera de la tribuna ho 
podrl veure tot. 

El senyor Pepet va quedar-se amb 
el pis .ense voler saber res mho 

FJoridot' 

EL QUE NO TENIA SORT 

F A alguns anys, quan gover
nava Barcelona el senyor 
Andrade, hi havia, a "La 

Buena Sombra", una partida de 
"tourn8nt" bastant arrencada. 

Una nit va entrar a la sala de joc 
un senyor, molt ben abillat, en el 
moment que el croupier deia: 

-Senyora, hi ha cent duros en 
banca ... 

-Faig banco I - respongué el 
que acabava d 'arribar. 

Pero no va pOlar els cents naps 
en fitxes damunt la taula. El ban
quer juga i guanya. 

-No he tingut sort ... - respon
gué el senyor que havia fet el 
"banco". 

I ae'n aol tranquil. lament cap a 
la porta mentre el croupier li deia: 

-Ep, mestre I I els cent duros? 
-Amic meu - va respondre el 

jugador - Ja li he dit que no tenia 
sort ... Pera m'havia oblidat de dir
li que tampoc tinc els cent duro .... 

Berrugueta 
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-Avul m'agradari. que se'm declarés en Lluïs. Es tan simpàtic, tan elegant, tan distingit ... i li 
més li més, és rúnic qu no se m'ha declarat de Ja colònia ... 

EL SECRET 

E LLA és una d'aquestes vlduc:s magnHiquu 
que a cada pal troben un voluntari dispo
&at a consolar-Iel. 

Té ja els lleus quaranta anyets. però és de les 
iue no es reai¡nen a pa lISar dels trenta. 

La faldilla curta i Ja melencta a la garçon, 
l'ajuden molt li fer semblar veritat la seva dol
ça mentida de l'edat. Es maquilla, es cuida. es 
depila i a força de feina de tocador, sembla tal
ment una nena ja un xic feta. Tothom, en veu
re-la acompanyada de la seva filIa, es creu que 
s6n germanes. 

Aquest dia. en una festa de caritat, mentre la 
menuda dançava, la seva parella Ii preguntà: 

-Quants any. t~ .angelet? 
I la nena, mirant a banda i banda com si te

mès ésser escoltada, respongué confidencial-

ment: 
-Vuit any., però no ho digui li la mamà, per

què eJJ,a no més en t~ trenta ... 

Fly C.ndor 

CONFIDENCIES 

L A cuinera i Ja cambrera, mentre s van des
pullant-sc en la seva habitació. s'expliquen 
les seves intimitats. 

-De manera que avui el senyoret ... ? 
-Si, si: aquest mad, al entrar-li el xacolata 
-I no t'has defensat? 
-Naturalment, dona! Com una lleona m'he 

defensat! Estic convençuda de què s'ha cregut 
que m'obtenia a Ja força ... ! 

Clara Dou 



IALl:RTA, MINYONSI 

Ib 'Questa Secci6 bJ public.rem tou els CONTES 

qUI n'lIS err'nln propi. d'éuer contats a le. nU •• 

¡tacro ... d. quinze UJ7S per .mum i que si,u;a di,

MS d'ésser eoneCUfl pel. buril.irl. Ue,ideu d. LA 

TUIES. D',qu'Ks coate., en prlm;uflfll un clda 

.IIAtaero, amb I. nspeetable quantitat de "deu p&

,., .. , cobrabll. III la ~.tra Adm;rUsueei6 fi 1Hr 

,Ir postal eI. Q'ue .,i.vuill lora de Bv«lotta. Ale~ 
ta, do~., ; IJInur rl.· ., 

UN DETECTIU AL CEL 

QUAN Sant Pere obri la porta i veié- Que el 
qui trucava era el detectiu Rusk, va estar a 

punt de clavar-la-hi pels nall05, però com que Sant 
Pere és un bon jan. cnrta cabal, es limità a dir-li: 

-Mireu, mi.ter, ai voleu entrar, haureu de de
mOltrar-me el vOltre bon na., 

-I qu~ hail de fer? 
-Una cou. molt .enzilJa: entrar condicionalment 

i cercar per aquelta recona de ni1vols per veure li 
trobeu Adam i Eva, Si el. trobeu, quedareu admh, 
i li no, haureu d'anar a trucar a una altra porta, 

El detectiu pa .. i, clavi J:uclada a la pipa, om
plint de fum peltilent aqueUs andurrial., i Sant 
Pere e. deid caure indolentment damunt d'un nu
volet de "miraluano" que tenia a prop de la porta 
per fer_hi petar una bacaineta. 

Encara no havia paant mitja hora, que el detec
tiu ja tornava a citar davant de Sant Pere acom
panyat del. do. primera pobladors de la terra, 

-Ai caram I - e:r.claml el bon lant. - Com val 
ho haveu fet per endevinar que aquests eren Adam 
i Eva? 

-De la manera mEl lell%ilIa del m6n: portava 

una lerp I una poma a cada mA, I quan he Vllt una I 
parella que el tornaven vermells en veure ço Que 
]0 anava enlenyant 1 ofennl a lotca les parelles 
que trobava, no he dubtat ni un moment de que 
eren el. que cercava 

DIda RJJot 

EXAMEN GRAMATICAL 

E L me.tre d"escola estl prenent lliçò de Ira
mitica als menuts de la classe. 

-El .ubjecte - els hi diu -, h la part més ~m_ 
portant d'una frue. A veure, doncs, qui de vosaltres 
em ub conslruir una frase en la qual la paraula 
"nen" .ilUi el subjecte. Apa, tu, Rafelet, di¡uen 

-El nen h aplicat. 
-Molt bél Ara tu, Antonet. 

-El nen ha anat a l'elcola. 
-Molt bél 1 tu, Llui.et, no en saps cap? 
-Sí, .enyor! "ma lermana s"ha casat". 
El mestre CI queda parat. 
-Home, Lluïset - li diu desprh d'una pausa -, 

en la teva frue no I~ veure el "nen" per en lloc. 
--Que no el up veure? Ha¡uh estat a cua fa 

vuit die.1 L'udndol que hi va haver pel ditl1:6. 
nen I Per això ma lermana a'ha halut de casar tan 
de pressa I 

Mici Halet, 

DOLÇA INI~ANTESA ... 1 

E ~¡~~i:::t~ av~:;:~~y;~a~;l a;e:o~::; ::;1 ~: 
T~ deu any., però h un veritable homenet. Se'l veu 
ser¡6l, equilibrat, inteUilent. EU no es cança de 
preluntar, perqul el uber el la .eva obsesai6, En 



.,--------------------------------~ uribar a un petit eltat dels Que han florit capo- la .enyora del lenyor Olauca era jove i ,u.pUI&. 
nerOlOI dClprél de la ¡rUcrra barjaula, uns diaparl Et metlc barcelon¡, era 'Un minyó arro,ant i ben 
formidable. ran trontoUar 1. diminuta capital de plantat. El aenyor O.ul8.el doblava l 'edat de la leva 
la naci6. .enyor.. I Ja maleta que el jove ca~ador portava 
-Qu~.6n aquclt tret. pap1l' - prelunta en Cia- de Barcelona, era Iran. molt ,ran, com feta a pro-

quet, inquisitiu.. pblil per enquibir.hi un bf, do Deu de caça que ena-
-E. que la re,ína acaba de tenir un infant. morb ... 
En Cisquet ea PO" Ics mani a la butxaca, .rron_ Noi d~ Jlanu$II. 

~. In espatl1n i monna!. com ai .'ho diruh a ell 
mateix: NQVELERIES 

-A ca •• aixb ho fem acnae armar tant de terra- ----
tr!mol.. I H o havem lIc,it du.es velade. i encara no 

Dida Roth. ho havem entès. E. un capital de neveUeta 

HISTORIA DE CAÇERA 
.entimental de la ramosa "Novell. Pequefía", que 
cada .etmana fa plorar a tOtCl le. modistetes d·E.-
panya. El capital diu ahd: "No, no, Merc6 meva-

R EUNITS al vol de la llar, tothom havia ex- reprenlu6 ell, sincerament emocionat _. Exi,elx 
plicat la .eva histèria de caçera i li havia de mi el qu~ vullUis, la vida, la san¡-, l'honor la 

arribat el torn al senyor Gaullcs. el notari de Vi1a- fortuna el benestar, però ... però això no m'ho de
molls. L'home, to .. f, pell xuclada a la pipa, xarru- manil!" 
pA un xic de conyac i començA: Ens havem quedat de pedra picada. Realment, 

-Per moltes que halin estat les vostres proClCl, ~uan un home dona la vida. l'honor i no .. bem quan
cap iluala la del meu amic Cardunet., aquell metle 'CI case. més no arribem a compendre qu rediantre 
jove que arriba cada dissapte en el tren de Ja tarda mh le li pot arribar a demanar I 
i le'n torna a Barcelona el dilluns de bon mad. Què vos jo¡ueu que la Merc~ h alluna d'aques-

Tots sabeu que per aquCltl indret. la caça !Is tes xicotes modernes i a 10 millor demanava al seu 
més difícil que coUeccionar bitllets de Banc. Doncs :le.e.perat prom~s que li donh un bon ci,ar? 
bé; el meu amic Cardunetl ena ull fent quedar En fi: ja s'ho faran, que nosaltres no hi volem 
a tots el caçadors de Vilamolls en el mh terrible Jaber res amb aquesta enamorata que es donen la 
dels ridlcols. vida, la sane i altres coses que nosaltres ens luar-

Ell arriba el disacapte am.b la .eva eran maleta darlem ben bé de donar. 
on hi porta el vestit i els estres de caçera, lopa 
amb mi i amb la de cas ... u retira a t'habitaci6 que 
com amic li tenim rClervada. i 1'endeml al maH. INGENUITAJI' 
;¡uan jo ja eltic a punt de marxa per IOrtir a tirar ___ --'-

F . i K. M~Ja. 

quatre tretl el crido, es ve.teix i amb ta canana 
ben proveida, surt tot fresquet cap a la levI. di- L A M, ."¡ela. la porqueirola .de mas Sardà, h 
versió favorita. m. ava que la Suu PIUI. que com tots 

Oh és un xicot molt extrany en Cardunetsl Mai ubeu és la més fava de les pe1iculeres de Bolly. 
ha v~leut que l'acompanyi I I al vespre, quan ell wood. Se~pre lemb!a que baixi de l'horL Amb ella 
arriba, que Quasi lempre !I poc abanl que jo, fi- t?t~om hi. té dret J tots el bordelauo. del poble 
llets quin bé de Deu de caçal Perdiu •• llebrel. l(Uat- s hi aprohten de valent. . 
lle •... 1 Cre¡ueu que dona lust de mirar el leu sarr61 Aquest dl. el senyor Riudoms, un eatlue;ant que 

r, veieu, aquelt .i que 61 un caçador de ra!ial ja ~II~ d.ela cinquanta. la v.a trobar all aforel de 
EU una volta ha tombat la peça, ja ha perdut tot la vll~ I h va començar a dir COlel i a f~r carrer 
"interb. El deliri d'ell és caçar, la cordillada de el. dits. Com que cUa H tan bleda, delltava fer 
peccs qUali, quali li fa Distima, i ai no fai perqu~ lense la més petita protesta, i el senyor Riudoml 
vol complaure a la meva dona, ni els portaria • la va portar cap a Iota una figuera i se. la va t.un-
cau. Alll on caurien, alll el quedarien. FinI un tar a la. falda. . .•. 
dia va caçar un fai"'l -Qu~ tal, Manela: l'hI CIU. bé a lXI, ventat? -

-Un faiaU _ preguntaren tots, com .i veie .. in li preguntà el senyor Riudoms molt cariny6 •. 
visionI. I ella respolleué, tota contenta: 

--.sl .enyors sr un failll A veure qui de vOlal- -Ai, d, senyor Riudomll La falda de vOltè no 
trel I~ria capa~ d~ caçar un faisl p:r aquestes ro- és tan dura com la d·aque.ts animalotl del poble, 
daliCI? l Ut sembla que portin pedres a ta butxaca l 

El .enyor aauuc., deixant penjada la heroica Ben HalJd Dhins· 
interrolaci6, nUl en actitud solemne. Ninc(t .'1. ____ _ __________ _ 

trevia a conteatar, El. unl es miraven al. altrel i Conte premiat en el níunero passat : 
an Iol pensament voltejava per tots el. cervelll : LA FLOR DE TARONGER 



-1 tu no havies tingut mai cap prom¡§s? 
-Del tot, del tot, com Ilrll tu, no. 

UN TRUC QUE FALLA 

L
A senyora Laieta ho havia observat: cada 
ve¡ada que el senyor Pons passav.a la tarda 
estirat a la platja, al vespre hi havia toc 

segur. I ~s que aquella racció de bones vistes de 
les femelles prenent el bany, l'.animava per a els 
combats de l'amo •. 

Perb darrerament, feia dos o tres dies, el se
nyor PonI ea passava tota la santa tarda alassat 
a la platja. i al vespre ea C!uedava adormit com 
un sòc, sense dir ni mitja paraula a la senyora 
Laieta. 

Els primers dies, la senyora Laieta prengué 
paciència. però veient que la cosa no s'arreglava 
i temerosa de C1uè el seu marit s'hagués emboli
c:!t amb al.guna de les despreocupades de la co
lònia, volgu~ aclarir el què passava. 

Després de dinar va fer com si se n 'an~s a fer 
l'acostumada migdiada, però quan el senyor 
Pons sord cap a la platja, l'espià des de la fi-

LA nJlE5 - 13 

nestra de l'habitació. Prompte hagué aclarit el 
com j el què de la cosa: estirats a la platja en 
posicions la mar de complicades hi havien tota 
els masclea de la colònia, contemplant com ae 
banyava una dona més formosa i ben feta que Ja 
Venus del "miliu" que diu la de casa. Cada mo
viment d 'ella era un tractat complert de l'art de 
fer animar ala homes i per això els aperitius d'a· 
bans es convertien ara en vermut, olivetea i di
nar. Tot es quedava en una sola sessió. Era mas
sa aperitiu aquella banyista per no fer l'efecte 
de seguida. 

Per xo des d'aquell dia, la senyora Laieta va 
atlargar més les converses de sobretaula i no 
deixava lortir al aenyor Pons fins que la formo
aa banyista ja s 'havia retirat de la platja. 

S· IgaI Hllssa 

Erot"I.!::I:::~:.::r.1 J caçment la lMPO-
TENC1A i la NEURASTEJ".lIA per cròni
=lues i rebels que sig60 a tot altre tractament 
Venda a l'encrb. i detall: Alt d~ S~nt P~r~. SO 
f.rmici. del D.ctor W. DUTREM. B.rce/ollA 

~ .....-"'l.AtotM_ ..... \o ••• tPM..t .......... 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPELERA DE CEGAMA" 
___ representant a Barcelona: --

BSTAT ESPBCIALMENT FABRICAT PER- TOMAS RIBALTA - Valeneia, 316 -
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niça de Vich, de Don J oan de Se· 
rrallon,., dels ,arrofera de GodaU 
i de les tres cluse! de vapor. 

I encara hi haurà desprh 
al,úns senyora sens cu.ltura 
que diràn que amb ell esports 
no ea pot fer literatura. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

A ~'~p~~o :i·:!uh~.~:~rs~';atri~~ {~: 
UN. perruqu.er ~a p~ese~t.t una cu- RE~ALLEM de "~l. Dia Gràfico", e~~:~t, ~o:a~~~~~ ~:m::t:~te~:r h~~ 

nosa d~nuncla,.Flaunnt-.e que,al " dun r~.lom de cntlquues sobre el ver-nos trobat entre el públic, per.) 
sEu estabhment hI van .nar dos ln- Not-Yet: aqueU. uit h .... lem fet una menor i 
dividus amb els quall havia tineut "De "L .. Noticias", con la firma no podi em perdre el temps anant al 
relacions comerci.ls i li v.n dir que reputada de E. Tintorer: teatre. 
quan hi anellin dues senyoretes - "Despuh del deafi le de los perso-
quins noms .... facilit.r - a taUar- najes alea6ricoI de las seia re ... istas I h que "Reus, Pads y Londres" 
se els cabeUs, no els hi cobressin, anteriores "Kis-Me", "Ves-Ves", h nom tan oriaina.l 
que ja ho palarien elll. "Co·Co", "Joy.Joy", "Lowe-Me". y com el pecat de la poma 

El bon puruquer va anar fent "Folies".,," del Parad!s terrenal. 
feina per valor de mh de ceot pes- Uoa revista que es deia " Co-Co? 
setes i. al arribar l'hora del cobro, No la havíem pas vista mai, ni EL CONSEJERO DEL AMOR 
ell esmentats! subjectes .... n dir que creiem que en SUlrañe! o'h.auh 
''buelas'', sentit parlar, 

I ara el pobre perruquer 
diu que està desesperat 
pui, sens sav6 ni navaija 
diu que l 'han ben af.it.t. 

A veure si al P aralel 
ens lurt ara a¡e ún autor 
que estreni un revisteta 
amb el ti tol d e " Co,Co". 

EL CONSEJERO DEL AMÒR EL CONSEJERO DEL AMOR 

A ~i~~~ao:~~, !~:~:" el~~~:lIlu: 
diu Faiun. 

Per.) em aembla que la noia 
resulta més aviat 
una ale,re perdi ueta 
que u n es voldria jalar, 

E L C O NSEJERO DEL A.M.O,R 
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de'fJll"5~I!J<i'Io¡Di: 
/Ior¡ IIfIlVUI!J .~ riVaf; I
~=~ 

MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

ea.... cie Borbuà, 27 
"'--

Mod'Or Meubléa 
(VERDURA) 

Porta de SaIlta Madrona, 6 
al. ,...tat." T .. tr--Clrn ~ 

Gran comoditat _ Süetet de bany - Telèfon pri .... t 

Ventiladon elècbic:s - Habitacions. 5 ptes. 

R.etern ab.oIuta 

PRaIllJI.I'S , US OOHV!NCDI!lJ 

~nATA{ABRES 50 C"QPsA 

! l.SAN RAI1óN.l-BARCElOI!A ~ 
.... au'ft~m .... ~~ .. ~zn~zzn~~ ............ ~ .. Bmnrw .. aB~~~~ 

S ARN A UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 

et cura .. deu minuta amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'Aaa1t, 88 
i cealrel d'.percífict 
Ba rcelona 

Prou 

¿Quiere usted alcanzar éxito en todas sus empresa s? 

Compre la ma- El "alwar metro 
ravil10sa obra • 
'i ella le dir! el momento oportuno en que podró ejercer influencia 

lIobre 8U8 aemeJantet Y la ocaslón mas propicia para dominar el 
bito en $U5 empresa.. 'redolS .. cse •• s 

Pc:dldOl a: J. SalUll:o. editor. Bou de la. Pe .... , O 
BARCELONA -

angúnies!! 
llEI 

Sífilis - F urgacions 

MALAL TI'ES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1. li 
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aquesta casa, Ja feina no mata: un 
bj!jtat a la tarda j pari de comptar, 

-Esti b': i quan s'h. parat de comptar, què l'h. de fer? 

- - 'l' 

o tres notes de compta-
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