
\ny V III cênllms Núm 191 

LA TUIE 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 55115 

Oiaria aemanal flamante y IUltradO, de avitos, Mwdos y esquela. mortuori.tU 
¡SALE HOYI 

.Naeatro pro¡rnuna: Seriedad, economia, rapide. en lo. enc:argo. y • virir como se pueda 

Rufada coanta al e .. t1o 
Ïgua.-qüe a Rubén nar{O. 

(Nota de la Redacción: I 
Suponemos que el pobre 
Rufasta, con esta ala de 
calor súbita, ha perdido 
el poca aeso que le Queda· 
ba. Que le vamos a ha· 
cer? Casas de la edad.) 

Llegaran las dulces 1\0' 

Iches 
de verano, chicharrosas 
dulces cual tropical {ruta 
poHicas, pegajosas ... 
La dama con su abanico 
de plumas de pavo real 
igual 
que el marido que es un 

[cuco 
carcamal 
siente nostàlgicas ansias 
y murmura! estio ... estro 
es tia el que la abandona 
a su dulee desvario. 
Recrujen deshojàndose 
los arbolillos 
y ella toma un helado 
con aeis barquillos. 
En el dulce misterio 

CHISTES NUEVOS DE 

TRINCA 

¿En qu~ se 'Parece el 
Gallo a un comerciante de 
cok? 

Pues, en que aquel es 
calvo, y éste calbonero. 

(Disimulen la mala pa
ta y vamos a atro.) 

¿En quE: BC parece el 
prometido de la Capsir a 

de fresca umbría
la mujer haec un signo 
[miren que tia! 
Se ac crea un caminante 
que es el amante 
y se dan un abrazo 
con frenesí, 
]Ay de mi! 
Ya acabaré llorando 
ya que siempre reí. 
Amor en la penumbra 
teje invisibles redes 
tras las recias paredes 
de un sa16n japonés. 
y se oyc en el silencio 
de la noche el murmulla 
de un travador que viste 
con panta16n chanchullo. 
Y al vate en justo premio 
de darDs tantas latas, 
le sirven cuatra n¡nfas 
un bistec con patatas. 

RUFASTA 

ganador de la flor arti. 
ficial de los Juegos .Flo
reros de San Andrés de 

Empalomar 

EPIGRAMAS 

Ni a sol ni a sambra, Ra· 
I miro, 

quiere dejar nunca a Es
[ trena, 

y en pr.ueba de ello a 109 
Itoros 

los domingos va con ella. 

uno que se da de nariees Pesando en un almaeén 
contra una puerta? unas balas de algodón 

En que aquel es novia, un peso de cinca Idlos 
y hte no vió que iba a cayó sobre don Trifón. 
-tropezar. Y ahora, el hombre dice 

(Una vez es una vez. [siempre, 
Prometemos no recindir,) a quien le quiere escu. 

Uno de actualidad. ¿En [ehar 
qué se parecen los Go· que si se descuida un po-
biernos a los barberos? I 1<. 

En que hacen Cortes. le hubiese muerto el pe-
Y a veces en Que .pelan. [sar. 

Hoy no estamos de po-
tra. Pleguemos el ramo. • •• 

Es Fortunata una chica 
muy alegre y desenvue1ta 
Que solo pide dos duros 
por los derechos de puer_ 

{ta. 
Fortuna la l1aman todos 
sin duda por abreviar, 
cuando con ells un c1iente 
desea un I"ato pasar, 
Y yo no sé porqué causa 
la segunda que es muy tu-

[na, 
djce que nlli buscan mu

[chos 
la rueda de la Fortuna. 

+++ 

"El rival de los tenorios", 
pregonaba un vendedor 
que de plàtanos lIevaba 
Iodo lleno el carret6n. 

+++ 

Se llama Casta y a fe 
que su nombre es acertado 
puesto "qu·lIsta con un 

(negra 
dicen que al sexta ha fal

[tado. 

+++ 

Alo Parque fu6 con su no-
[vio 

una chica espavilada 
y lo que mAs le ¡'Ust6 
de todo, fué la Cascada. 

+++ 
El marido de Palmira 
una horchala se tomaba 
y con el amor de siempl"e 

[pre 
ella, se la meneaba. 

POR CABLEGRAFIA 

Se nos asegura que en 
breve .ee estrenarA en 
Barcelc>na una revista al 
estilo de "Love-Me", 
que se titular'- "MeUa 
Photts", en cnya redac
ción y montaje interven_ 
drh Comas y Solli., Vall e 

Inclan, Unamuno, Laura 
Brunet y el "Pastetes", 
Celebraremos que sea un 
c11ico y que tengan . una 
hora cor tita. 

ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L'i!xit dels èxits 
Tothom ha d'anar a 

LOVE -ME 
¡Quiéremel 

¡Estima'm! 
¡Aime-moil 

El roi11or espectacle de 
Barcelona -GRAN TEATRE 

ESPANYOL 
Exit colosal 

EN GERONI POSA 
PIS 

d'en Joan de Figuerea 

w . 1!7 .. 
ConJe del A.s .. tto, 12 
Tarde y llQcbe: 

De leis tarde 11. trel 

madrugada 
Dancing 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Gran h:ito de 
LOS NEGROS 

JACKSON 
Tarde y noche 

2, Orqueltal, 2 
E1:ito de 

KIN . ARDINET 
LA ]OLlE MELEK 

LEVI WJNE 
.,1 negro maravillo&o 



Barcelona, 26 d. Maig de 1927 

~ft bon ........ 

U NA "cocotita". com diu en Màrius. abill.deta 
de nCite. amb un capell menut. com .i foa 

una òrfena o una viudeta. cap allà a les li. de la 
.tarda. entra al cinema Kur .... 1. 

El lenyor V. L. que aqueU jorn ha fet el salt 
".Il I. aeva colla de l'Edcn. per anar a veure 1. -.e-
80na jornada de "Metròpoli,". la veu com pren 
la preferència. 

-Nena-Ii diu M:oMant ... ·hi paternalment -, 
T'ha. equivocat. Aquí no farà. re.. Et pendran 
pel que no ets i el faran un tip de ·'m.drug.tte", 
.-en~ donar-te a guanyar cap quarto ... 

D'UN manual .mot6. que enl ha caigut aque8b 
die. a lel no.trea pecadores man.. cs.tre1em 

-tl.queltetl ratllC!tJ: 

"La mujer !ria .udl!! ter refraclaria al matrimo
nio, )' el hombre que I. an.e debe toner luficiente 
vivoza de imaain.ción para hacerle comprender. 
pint.àndole el porvenir con IOl mà. vivo. colore .. 
que en la vid. matrimonw ha de haJlar dicha y 
felicidade. tin c:uent-o. •• •• 

Em k"mbla que per fr«la que .igui una dona. 
no el conformaril. amh això de ¡as "íelddade. ain 
cuento". 

Un reclam patuit 

e OM que no ... .hre. som més gener~ol que una 
meuca pobra. anem a fer un redam gratuit. de 

pa.uada que contem una anècdota . 
L'eacena paua a la Rambla, Una parelleta de 

cua" de nou el puae-ja uanquila.ment qUat1.trob. 
a un conerut. 

Salutacion .. comentari. a )'actulllitat. brometee 
de l'amic. fini que a aqUetlt.e li acut precuatu: 

_I què~ Encara no teniu criature.1 
-NoI I ai.ò que ja ho havem provat totl Füu 

la "Leche conden...da marca "El Niño"l 

El bon periodioIo 

AIXO a ri,oroument hiltòric, E.n una redacció 
barcelonina l'etltà parlant del prodiaiós in

vent del P. Almeida. que Mtà revolucionant ~I 
m6n. Un deli redactou el dilpo", a fer un article 
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i pensa, amb molt bon judici, que no estaria mal 
publicar, al començament, un retrat de l'inventor. 

L'home s'acosta al redactor en cap, un xicot jo
ve d'aquells que només pensa en informacions 
sensacionals i truculents, i li pregunta: 

-Escolti: no sap pas on podríem trobar un re
trat del Pare Almeida ';) 

I el redactor en cap. en sentir allò, contesta 
ràpid: 

-Prou I Que ha mort a algú aquest senyor? 

Una novetat 
~. -----
S' A~~n~~I~s lll:8 P~i%~i;:'l~eg~~:!a::e s~;!imP~:~~ 
lar de pecats d'aquest color. 

L'hortolà de Sant Boi 

ANANT DE BALLARUGA 

A L ParaUe! s'ha inaugurat una nova sala de 
ball, molt espaiosa i on hi ha cada diumen
ge a la tarda una gentada que esparvera. 

L'altra tarda hi va entrar una raspa molt castiça 
que, com' és natural, 'va trobar de seguida balladç¡r. 

-Escolti, jove - va dir al cap d'una estona 
de puntejar un fox -. Vol fer el favor de no a
gra far-me tan estreta ~ 

El sarauista, que per lo vist era un barra, se la 
va quedar mirant i li digué: 

-Perdoni, peró és que a mi, només m'agra
den les estretes ... 

K. Màndul'¡ 

EL DESCANS DEL VIATJANT 

V A arribar, ar una fonda de mala mort d\m 
poble de cinquena categoria, un viatjant 
'que havia hagut de visitar, a peu, perquè 

no havia trobat cap vehicle. una cona de fabri-

canls que tenien disseminats llurs edficis a dis
tància molt llarga l'un de l'altre. 

L'home no es podia aguantar de cansat. Va so
par de pressa i, sense entretenir-se en fer cap ci
garreta ni penclre el cafetó, es va ficar a la seva 
cambra i, al cap de deu minuts, ja roncava com un
santet. 

L'endemà, quan la minyona va entrar a cri
dar-lo. vegé amb sorpresa que l'home tenia el 
coixí, no pas al cap, sinó als peus. 
-I aral -li va preguntar -. Per què s'ha po

sat el coixí 81s peus~ 
-Per a dormir millOT - respongué el viAt

jant -. No veu que el cap no el lenia cansat i els 
peus si~ 

Van Tresca 

UN SABLAÇO 

E
N Basté és el "gorrista" més gran que he co·

negut en tota la meva vida. Tots els pre
texteS" li són bons per demanar diners als: 

amics i als qui no ho' sórr, encara que només e)!.; 
conegui de vista. 

• I 



-J 
L'altra nit, anava jo per la Rambla i te m'a· 

leosta: 
-Noi, m'hauries de deixar tres duros que em 

fan falta. 
-Redimonil Tres naps, res menys I 

-1a t'ho explicaré.,. Veu. aquella dona que hi 
sa. allà al costat d'aquell arbre) L'he fetal I ja 
compendràl que no la puc dur a cap meublé de 
menyl de trel nap.r ... 

F. <>nolla 

UNA NOIA QUE NO 

BADA 

L A Fifí i la Totó 
estan aseenta-

des -c.n un recó 
del dancing i a'a.vor_ 
reixen I!tObira.nament 
mentre esperen el pa
gana que carregui 
amb el gasto de la nit. 

Cap allà a les du~t 
del matí, -c.ils ull. de la 
Fifí s'alegren ràpida· 
ment, perquè en a
qu~1I moment acaba 
d'entrar al danc.ins: un 
del. seua amigueta. 

-Ja tenim la nit 
aalvada! - exclama, 
picant <le mana-, 
Mira: ara ha entrat en 
L1uía. 

Però ln Llu!s lea 1ft. 

luda di8Cretament i 
se'n va a asaentar-iJe 
a una altra taula on hi 

J;;;;;;;;;;;;;;;;; ha la Suzette, que el 
;.. rep amb grans ma.· 

tres d·efu.aj6, 

L~====.u~L~a. pobra Fifí ea 

-E.colta, Antoniet.a: .. p., avui, la let\yora tri· 
¡Mà molt • venir ... 
-Ja ho entenc: i com que quan .no hi ha la .e

nyora el .enyoret l'enyora, voldria que jo f~ de 
senyora ... 

-Em aembl. que tot plegat, hi sobren unt"s 
quantes lenyores i m'hi falta alguna minyona. 

-No eA faci' a caa, 

d'aquest beneit, E.s un 
tasta olletes. Quan 
vulgui venir amb tu, 
el despredea i li girea 
l'esquena 1. .. 

I la F1fí, rdcordant 
que en Uuí. és un gu .. 
tador íncansable de 
tota els plaers. re.pon 
ràpidament: 

-1a me'n guardaré 
prou I Com .hi apro· 
fitaria, ci lladre! 

L -\. Boca d'Or 
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IRONIES 

E L senyor baró ~e Lapelade i el, senyor mar
quès de CormA or. estan admIrant una 
posició de pintures. 

El senyor marquès. que és un home 
com una vibra, diu al seu amic, bo i co",t,n,phmt'l 
un magnífic desnú de fembra: 

-No trobeu, baró. que s'assembla bastant a 
vostra amigueta Isabelina) .. 

El senyor marquès, després d'haver fet ¡J'¡mper
tinent preguntn. somriu diabòlicament, com 
lent dir: "Oh. la conec ben íntimament, a la vo&-
tra amigueta!" 

Però el baró. que no és pas dels que es deixen 
vèncer fàcilment, ¡ com aquell que no hi dóna cap 
importància, respon tranquilament: 

-Que voleu que vos diga. amic meu, 
que s'assembla més avial a la senyora marquesa, 
vostra esposa ... 

Fly Candor 

AMOR DESINTERESAT 

U NA artitila del "Còmic" -, del nom de la 
qual no podem recordar-nos en aquest mo
ment - 80sté íntime!i! relaciom: amb un 

dels assidus concurrents a J'espectacle. més llel~ 
que un divendres de quaresma. 

-Jo no sé co'rn el pots 8uportar, aquest homeI 
- li diu una companya d'escenari - deu ésser 
pels diners, veritat) 

-No ho creguis: no té ni un cèntim, L'estimo 
!'1mb tot desinterès, 

-Que no lé ni un cèntim? Si son pare li té 
!'Issignacla una pensió de tres mil pessetes men
sualsl 

-Bé, si, però com que el dia u me les dóna 
toles, els altr.es dies del mes ,J'estimo desinteressa
(lamentI 

L. A. Punta d'Or 

ADMIRA CIO FEMENINA 

E NRoc _ i la Caterina, en tornar al poble des
prés d'haver anat fi passar la lluna de mel 

a Barcelona, expliquen les meravelles de la 
gran ciutat. 
-( què és el que més vos ha agradat? 
-Tot! Però, a n'aquesta, el que més la va en_ 

cantar, va ésser el monument d'en Colomb, Al
menys va estar-se mitja hora embabiecada con
templant aquella columna tant grossa 1 

K. K. Huet 

reta? 

-Prou, però aoabo de ba11a1" un shimmy i ja 
he quedat lWlt:isleta ••• 

LA NOIA PUDOROSA 

L A Ramoneta explica: 
-Vàrem anar fi fer una fontada, i jo i 

un jove que es diu Lluís ens vàrem perdre 
per dintre del bosc!' .. 

-Com deurieu disfrutar!... 

-Veurà8,., segons com t'ho miris .. , Ell, és molt 
atrevit. però cada cop que volia propassar-se, jo 
l'amenaçava dient-li que cridaria a la mamà, 

-I ell. què feia? 

-Oh, no en feia C88: la vaig haver de cridar 
cinc vegades seguides! 

-Presenta-me'l I 

Merceneta 



EL BON MOSTRARI 

J O.;;.::~~n:::y:/::~~:~~~·~::;: .~;!e!!. 
ta una opinió cic caràcter general que 

ofendria a una classe respectable. j no estj tm el 
lJHIu tem~ra1Mnt inferir UM olens. de tlll n.~ 
tUt.le,. li un braç tan nspectlJble com ~s el bnç 
lIMtrimonial. 

ATol, veieu, ço que puc iUUAl-VOS amb la mj 
pos.d. damunt del cor, o damunt d'un .Itre in
dret qualsevol del cos humj. ds que li totes, sen
.. excepci6, els lJi a,r.d. que hi hagin desver
gonyits que jntemin ¡.t-Iorhi ~rdre tot. ~n. 
de uspeCfes aJ. HUS .. "..... 

QU4' eOs ho JlJtentin~ fis un.. COSli; que eD.s 
.cced.;'c;n. n'~s una altr •. 

Hi haurà poca diferència, si voleu. però mal 
no siga més que un pam, en aquests casos, té 
molta importància. 

J. sé que von/tres direu: "Bé, pam més, pam 
menys! ..... Peró no sou vo,..ltres qui ho h. de 
dir: .s6n eJJu; Ja seva opini6 és ~J tot ~n aques
tes coses de la Udelitat eonjug.J. 1 no dubteu 
que ~n els alers matrimom'sls, la fidelitat ve 
precisament d'un pam. Es clar que hi ha excep
cions a J. regla, per/) /Javors, passant del pam, 
ja s6n casos anormals que les casades creuen 
digne!l d'enudn ... 

Quan se'n presenta un d'aquests, la fideUtat 
no té mds remei que fer el distret una estoneta, 
mentre Ja senyor. cataJoga un nou exemplar en 
J • .!Wva interessant coJ·lecei6 de fenòmens. 

Doncs, veieu. I. senyora Clareta, l'opulenu 
esposa del senyor Ro~u, IUs i vetes deJ carrer 
d'Aribau, no havia ensof1tgat en tota Ja seva vida 
de casada amb un desnrgonyit que los prou des· 
vergonyit per desvergonyir-se i propoSJlr-1i la 
80Iemne eoronaci6 del seu eSpóS. 

Algun que altre dependent, mentre ena era a 
1. gavieta de la caixa. se rhavia mirllt del tau
leO estant, amb una mena de mirar molt expres
liu, perli, el beneit. dH8~reix;a un moment de 
la bOti!:B. s'entBlurava en algun recó fosc i, des
pr~s, torna.,.a tot uOer6s i esgrogueït I ja no I. 
mirava en tot el pnt dia. 

No t'. doncs, res cf'estr.ny que quan en BaJ· 
~O., cotT"or de cintes i "cierr.-poJleres", v. 
proposar. J. senyora Clareta ço que es proposa 
., una .. nyor. u_. qu.n re.' sol amb eDa dilJ. 

11'.11 "pau • .,ullit d, IiI, j mes, eD • • s 

tornés tota vermell. i o/e~is UIM Iranca i DObla 
resistènci •. 

Prou V8 insistir en BalceBs, prou varen tnu.
n.r les seves m.ns atrevides, prOu vlJten dir-na ,. 
paraules dolces els seus Oavis, però la senyor. 
CI.reta es neg' sempre a Jes lleves pretelJ8ioll& 

L. prime,. velada cost. tam convèncer a rIU 
cas.da, com a una menor. 

Però en Balcells era dels de bona llei. No re. 
plant.ven les neg.tives. Tenia una vo/ulltat fer
ma i r/gid. com un. vi,a i d.vant de dony. 'CI. 
rt!t. enear. Sl! li pouv. _s lerma i m'a 1161. 
que mili. Era un bon soldat 1 Ja resistència ene
miga re.pero .. va lli donava •• br.6 . 

.¡ apeJI dia, en eatrar a I. botlKa de III. i .... 
tes, es VftI qut! en Ba/ceOs t/havia proposat ob
tt!nir I" victòria o la derrot. definitives 

-Cregui, dony. Cia,., que aquest gal6 és se-
d. pur .... 

-No m',cda d'.gradar. 
-Tant que m'agr.da vostl! • mi! .. , 
-P.rlem dt!1 negoci. B.J~lls' 
-I aquf>st "cieue" pavonat? 
-Trobo que DO ajusta prou. Es de'¡' d • ... 

guid.". 
-Tan bi que ajustarlem vost. J jo". 
-Ba/ceHs, per favor, no in&lste/xi. P.rlttm d.l 

negoci i no sigui peut. 
En B.lct!lIs començ.v. a dt!St!sperar-SI!. Af'H'

H. dom era TMS freda qUI! el marbre. 
-Eseo/ti i aquests imperdibles' S6n d.l. ,.¡. 

Dors que he portat I!n el mostrari._ 
-Els trobo poc tr«D}Mts. S6D Suixoa. .. 
En Ba/ceDs va semblar com iJ-lumJnat e" oi, 

aquestes }Mrau/es. Les pupil-les li br/Bare" e. 
tranyallJltnt, el. nervis el _molueren d. up a 
peus. 

-Escolti, donya Clara - I!xc/am' tot d'au-. 
Ara si que em sembla que eas entendrem. TWa: 
i aquest imperdlbl. ttlllJbi el troba poc t,.",,,.,1 
Tamb4 el troba Suix! 

En Ba/ceDs DO es va equivocar: en "ftln 1. 
mostr •• donya Clar. no va saber dir que DO. 

-Veul - r.aponp4 -. Aquest ja lIJ'aerada 
"'s: veUI', provem-lo i si ~s resistent, li la,. 
un. bona com.nd •. 

DODCS no ho eregu.u pu ai.ò de li" bo,. co
.. ml.: total n'hi v. demanal mitja d ..... / ... 

.LAURA BRUN.., 



8 - LA TUIES 

-Cregui'm: regali aqtJe$t ram a. l'esh'eIla, i de seguida li dirà que si. 
--Oh, és que . i em diu que si, jo haw-é de fer lu.pensioos per manca de fondos. 

EL BON REMEI 

L A Merceneta no es trobava bé. Ella mateixa 
no savia el què tenia. Lo cert és que no po
dia dormir, estava neguitosa i no tenia 

gen8 de gana. 
Un dia, la Julieta, una amiga seva, li va dir: 
-Per què no vas a veure al doctor Pretafort) 
Era aquest el tenori dels galenos, i tenia una es-

collida clientela de senyores guapes. 
-Vols dir. que em curaria} 
-Ja ho crecl Mira, jo fa tres mesos estava 

igual que tu. Vaig anar-hi, pensant no trobar-hi 
remei ... 

-I te'l va. dar} 
-Vaia. Me'd va dar ~ ampolla i tot ... 

B. On-ang.a 

FONDA PREOCUPACIO 

L 'ALTRE dia, anant poeTla Rambla, em 
vaig trobar al meu amic Rossend, 8mb el 
cap baix i d'allò més ensopit. 

-Afilie meu - em va dir - me'n passa una 
de molt grossa I 

-Què tens) 

-La meva dona és al Uit, molt greu, i si se'm 
mor, jo no podré pas viure I 

-Bé, .home, 110 siguis aixíl Ja es salvarà, i si 
es mor, ja t'aniràs consolant. .. 

-Et dic que si se'm mor, jo no podré pas viure! 
-Tan l'estimes} 

-No. Però és que ella em manté ... 

K. Sr:ola 
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BONA COLUTA 

D ljOUS, la Mercè, una xa
mOA i gentil xicoteta que 
.està al carrer de Villar

roel, no va po¡uer anar a treba
llar a la fàbrica de capses de car
tró on treballa, perquè .havia 
espatllat una màquina i no hi ha
via feina. 

Com que el dia anterior havia 
plogut, el seu xicot, un plaga 
d'estudiant que no sap altres as
signatures que les sessions de 
cine, de palpeig i de caramboles, 
la va convèncer per anar a cercar 
bolets, 

-Vols dir que en sabrem tro
bar? 

-Sí, dona, sí; no pIUlis àn
aia, 

Jo no Ité exactament ço que 
van fer tota dos per la Font de la 
Manigua, on el xicot se la va en
dur. El cert és que l'endemà la 
noia va anibar a la fàbrica amb 
unes ulleres la mar de poètiquel 
i caminant com li estés tota eacal
dada. 

--Què) On vas anar, ahir) _ 
li van preguntar les sevea compa
nyes, 

-Al mati, vaig anar a paa
teig amb el meu xicot, i a la tar
da a buscar bolebl. 

-I, en vàreu trobar gaires? 
La xicota aumrigué i, com si e

voqués un ditxós pauat, va re.
pondre: 

-No sé què ho fa, però tothom ftll. mira el tul. 

-Només un, però creieu que 
mai hauria cregut que n'hi ha
gue.in de tant groseosl 

EL BON METGE 

A la senyora Madrona, estant al Parc passe
jant al seu fillet, que té ais anys, li va pas
Mr un d¡&gust molt grol. Figurint-se que 

aJ nen, que està molt prim, li va agafar un treball. 
Sort que per aquells indrebl es passejava el doc

tor Berrugueta, i en veure"!, el va atendre de 8e

gu.ida i el (cu tornar en ai. 
-Aquelt nen - li va dir - està molt dèbil. 

Porti-me'l a cala i el reconeixeré ... 
-Ai, senyor doctori - respongué al &enyora 

Madrona -. I que en deu ésser, de bona perso-

Td H .... 

na vOltèl Farà el què no ha volgut fcr el desver_ 
go~yit de aun pare .. , 

Si. Tellet 

EL VOLCA 

S
ENTIT aJ "Roya''', cntre dos corridol: 

-No he vilt mai cap dona més fogosa 
que rErneatina ... 

-Ah, ai'l 
-Si I 
-Així .. ara m'explico perquè el seu marit em 

va dir l'altre dia que estava sobre un volcà! 
K;, XalI. 



10 - LA ruJE.S 
BONA RESPOSTA 

A L davant de casa meva hi viu una xicota 
d'uns divuit anys, que sembla l'anunci d'un 
reconstituient. Amb dir-los-hi que és més 

grossa que la planxa que s'han tirat els diaris fran· 
cesO! anunciant l'arribada d'en Nungesser i en Co
lí a Amèrica, està tot dit. 

Es diu Cèlia i. malgrat les seves carns, balla 
com una baldufa i té d'aUò més balladors. 

-Es clar que no la deiXlen "fer mitja" ni un 
ball 1- li vaig dir l'altre dia -. Com que està. 
tan pleneta! 

-Vostè ho troba ~ - em preguntà amb un ai
re picardívoL 

-Jo. si! 
-Doncs, miri, jove: a vo.stè li semblarà que jo 

estic molt plena, però, li asseguro que encara em 
queda bastant per emplenar ... 

Fi Blada 

UN XICOT MOLT INTEL.L!GENT 

L
'ALBERT. un noi molt com cal, té una que

rideta a l'Eixamplis. a la que, malgrat é:s
ser jove i bonica. no li guarda gens de fi

delitat. L'Albert. en efecte, és un noi a la mo
dernR, que procura no perdre cap opo,rtunitat per 
a divertir-se, 

L'Emília, que aíxí es diu la xicota, se'n lamen
t!wa l'altre dia, 
-I pensar que, dos mesos abans de conèixe'ns, 

hi havia un jove, molt guapo i intel.1igent, que es 
voli'a CAsar amb mi. i que fins n'hi havia .parlat a 
la mama! 

L'Albert, en sentir això, va somriure i respon
gué: 
-I d'un home que es volia casar amb tu, en 

dius un joVe inteJ..Jigent? 
Van Bolla 

REME! CONTRAPRODUENT 

L A Remei és una nena molt xamosa, que viu 
al carrer de Muntaner, amb sa mare. La 
noia no treballa, perquè un xicot que és 

representant la manté, no amb gaire luxe, però 
si amb comoditat i decoro, 

L'altre diR, sa mar.e volia comprar un menja
dor nou, perquè el que tenen, ja està bastant tro
nat. 

-Però, rnRrna, d'on treurem els quartos? -
féu la Remei. -

-Demane'ls al teu cUTTutacul 
-Ja me n'ha dat una pila, a·quest mes, i em di-

rà que prou. 

-Que consti que això del cigal', és un vici! 
-Sí, però no em negaràs que és un vici molt 

petitet. 

-Tira. dona, tira r Amb quatre festes que li 
facis, ja li faràs afluixar la mosca! 

-No ho cr,eguis, ·mama, precisament quantell 
més festes li faci, menys li faré afluixar I" 

Vanda Rhola 

LES CAMISES 

E N una reuni6 de dames, la mestressa de la 
casa ensenya a llurs coneixen ses la roba 
blanca que s'acaba de fer fer. 

-Trobo - diu una de les visites - que portes 
unes camise8 molt curtes. 

--Es per a compensar - respon la mestressa 
-en canvi, el meu marit, les porta d'allò més lIar-
gues, 

K. Patró 

EPIGRAMA 

He tingut, nineta. un somni 
d'allò més engrescado.r, 
he somniat que tu eres ll ana 
i que jo era el cardador, 

HOMER li 



AL~RTA, MINYONSI CONSELL INUTn 

En aque¡t. Secció lli publicarem tots els CONTES L A Madona, una paCtla alta i ferma com una 
que :se'ns envIïn propis d'isser contats" les velles torre, feia nou any. que era casada i havia tin

•• CTOUS de (luinn UJTS per amunt j que si,uin di,- ¡ut vuit fiJI •. I el b6 del cas. era que ja estava en 

S. Mil d'luet cone,au pels barrjb.ires lle,idors de LA ca:,II d:~n~:.e ~~~;¡On:.~- altra velada? _ li preeun
TUIES. D'.qu •• ts contea, fUI preltJi.Tt~m UQ CH. li la Pepa, una altra Pllles. capaça d'abatre un 
número. amb 1. res~c,.ble quantitat de "deu pe- ,oure. 

, 

Iu", cobrables en I. nostn Administraci6 li per -Qu~ hi vols (er, noia, .i encara no ens diem bo
lir post.l ab (lue visQuin for. de S.rcdoDIJ. Aler- na nit amb el Miquel6. ja havem d'avisar a la lle-

t., doncs, ; apretar fI.: ., va~:~ hi vull fer? Un sic d~ traç~, ve't-ho aqul. 

-Trltça. trlc •... no havem pas de fer les cosel 
mal fetes i lIeguir camins que no enl s6n agrado~os 

EVOCACIO amb el Miqueló ... 
-Res d'això, dona, rel d'Qixò! N'hi ha prou amb 

qu~ quan tu vegi 11 que ell comença. perdre el m6n 
de vista. t'.partil una mica, i ... 

E ;SI~:~i~.o:q~:f,:t ~itlad;e~r:.:abt~:druOn:a IVe::~~ perd·~v!~tm}~: {~:Svi!!:: j:Xj:ln~~~nve~~ ::~:;~l.: 
de .. nuela. ViJnda Rhota 

El senyor Pepet era el Que podríem dir_ne un ce· 
rebral del vici. Amb la ima¡::inaci6 ho havia fet tot. POCA MF.MORIA 
però prActicamc-nt, no s'hvia sortit mai dels Iimits _____ _ 
en què ha de tanur.se un cuat honest i respectu6s. 

R 1 PLA Lulú. meuca pobra. estava malalta de l'el-
pet ~P:::~n;:r!e~~;::: ::t~a!u:I~;ba~~:::;s e:~ tÒmec. Com que havia fet una .temporad~ de 

coflant la "Marina". Però, en !aaer al I~¡on. acte, p~pallOl1a ::t une;o:~::\::, c:~:u:c:~~i~~el~ ::~ 
el lenyor Pepet començà a bellucar-se inquIet en VII empu p P 

el ,eient. Els. ,.eul ulls, ~enutl i b~llu,adil5o, •. el vien elpa~I~:t a~a:O.L veure el met¡e? _ li va pre-

:~~~~:~~e:.e:~1~7:::e~ne:.o;I~:~:t::r~od;'~~~·'I: :;~ cu:;?;:n dia una companya de treball. 

nyora Madrona, -SII 
-I qu~ t'ha dit? 

-Que tens? Què et paua? - li pre¡untà aques- _M'ha recomanat quI' pren¡::ui verdures i lIegu-
ta, veient-lo tan ne,uitós, minoaes. principalment puré de,,, de ... 

-Oh, rel!... - conteltA ell amb veu apa,ada -. _De fava? 
Es que m'estava mirant aquell múaic que toca el --Si, ai:lril mateix I No me'n recordava, i això que 

clarinet fa un moment que ho tenia a la punta de 1. llengua I 

Ab-Hz-Ah! R , E, Tallet 



TOT S'EXAGERA 

E L safarei¡, dues dones es barallen i, cosa 
molt justa en un lloc com aquell, es treuen 

els drapets al 501. 

-Desver¡onyida, que et fas amb el sereno I 
-I tu, fregall de cuina, que ets soltera i vas tenir 

una criatura amb un burot? 
-Una criatura? Mireu com exagera, aquesta ma4 

la donal Si, total va ésser un gastament! 
GuiJJemde Press8 

L'AVORRIMENT 

F EIA sis anys que, puntualment, en Joanet es 
deixava caure cada tarda a la nostra tertúlia 

de l'''Eden''. Per a ell no hi havien festes, ni acon4 
teixements, ni compromisos. Ell era dels de "plan
tilla", i així que tocaven les set, els peus ja el por_ 
taven cap allà, com ai fos una obligaci6, 

Calculin, doncs, quina fou la nostra sorpresa i la 
nostra inquietud quan una tarda, ja eren les vuit i 
l'home encara no havia comparegut. 

-A en Joanet li ha hagut de .passar alguna des
gràcia! - vàrem dir tota. 

I, ja ens tenen telefonant als quarterets, a veu
re si al¡un auto l'bavia atropellat, al jujat, per si 
l'havien detingut per corrupci6 de menors, a la 
quefatura de policia, per si estava agafat per eS4 
càndol públic ... I, res: no en vàrem trobar rastre. 

Vàrem quedar, si l'endemà no el véiem, anar a 
caSa seva. Però això no fou precis, 'Perquè al dia 
següent en Joanet va comparèixer a l'''Eden'' com 
si tal cosa. 

-Bombai - li di¡uérem tots a chor -, Quin 
sust ens vas donar ahir I Ens pensàvem que qui sap 
el què t'havia passat! 

-Nois, no vai¡ poguer venir, i creieu que em va 
sapiguer molt de greu, però tenia un compromís ... 
1, creieu que em vaig avorrir com una astral 

-Què vas fer? 
En Joanet, amb indiferència, ens respong,ué: 
-Em vaig casar I 

F. Orrolla 

EL XOR-C 

P ER la Rambla es passeja un home, esperant 
l'hora d'anar a cercar la teca, De prompte, 

es topa amb un conegut, Parlen un xic de tot, fins 
que aquest darrer pregunta: 

-1 què, encara no tens criatures? 
-No, noi I Però l'altre dia em van donar alguna 

esperans;a. 
-Qui, un met¡e? 
-No, Un cosí de la dona. 

Von Bent 

A LA PLASSA DEL NINOT 

U NA casadeta de poc, s'acosta a una carnicera 
i 11 diu: 

-Faci'm un bistec de seixanta cèntims I 
La venedora talla el bocí de carn, l'embolica i 

l'entrega a la parroquiana. 
-Ai, ai! - diu aquesta -, I què poc que n'hi 

hal Després s'enfadarà el de casa, perquè trobarà 
el taU petit I 

-Que fa gaire temps, que és casada, vostè 1 

-¡rres mesos ... 
-Ahl Aid s'explica. Quan faci deu anys, com jo, 

S'e li queixarà perquè trobarà el tall massa grosl 

Bu.r Letta 

EL PROMES RIC 

P ER la Ramb~a, dues modis tetes agafades del 
bras;, parlen dels seus amors. 

-I és guapo, aquest xicot que dius que et ve a 
esperar fa tres dies? 

-Molt I l elegant I 

-I és ric? 
-A casa seva han d'estar molt bé. Figurat que 

porta els cals;otets de seda .. , 

K. Parró 

DE PAGESIA 

L A Margat va decidir anar-se'n uns dies a pa
gès, per a fer un xic de salut. Realment, s'bo 

mereixia, perquè era de les que primer arribava a 
l'oficina i de les que més feina tenia, perquè era 
maca, complaenta, i els clients feien que al salonet 
de la casa on ella rebia les visites, no s'hi hagués 
de passar gaires estones, 

Als quinze dies va tornar desconeguda. Estava 
plena, grassa, fresca, bonica. 

Les companyes van comens;ar a fer4li preguntes: 
-T'ha agradat? Has estat bé? Trobaves a faltar 

Barcelona? 
1 la Margat, molt seriosa: 

çCal-resporua-. Com voleu que trobés a fa14 
tar Barcelona I Mai havia vist pagesos amb bous 
tant gros80sl 

K. UmÍ ... 

Conte premiat en el nÚJDe.ro passat: 

ELS GUSTOS DE CADASCUNA 

r 



SEGURETAT ABSOLUTA 

E
N Bofill Be'n va l''nar molt tard de casa de 
la lleva xicota i, un cop a la Rambla, es 
va adonar de què .havia deixat la carte

ra. on diua una dinera que tenia d'entregar l'ende
mà, a primera hora del matí. 

-Ve't aquí que ara no aé com fer-m'ho - deia 
a un company que va trobar -. Tindré d'anar-hi 
demà, aviadet, i em faré un tip de córrer, proba
blement per 8nibar tard ... 

-HomeI -li va dir l'altre -. I si ara hi anés
Sill, tTuqueuia f\ 11\ porla del carrer i quan sortía 
ella al balc6 li diguessis que et tirés la cartera) 

-Oh I L1avoT' estic llegUT de què me la tiraria 
de seguida l, .. 

Bur Letta 

LES REFINADES 

U
N negre, no eabem ai d'aquella que ballen 
el black-bottom. va Rambla avall a la re
cerca d'una dama fàcil. Quan éa enfront 

del "Palact''', en veu una i li fa l'ullet. 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VlAS URINARIAS 

• Obra pronto y radicalmente - Suprime los 
dolorel y evita toda dalle de complicacionu 
Blenorragial aguda. y cr6nica. - Prostatitis 

Estrecheus - CiSlitil 

Llna buena limpieza interna con 
PAGEOL 

cura tod .. 1 .. heriG! .. del amor 

LA 1\JIES - II 

Però aqUella, el contempla despectivament i li 
respon: 

-Ai, no. maco I El negre, no em va geni bé a 
la cara.,. K. Prilxet 

LA MALALTIA CRONICA 

A 
QUEST era un ballarí. un ballarí d'aquelll 
que tenen un po.a.t indefinit i unes cOltum .. 
mél que indefinides, indefiniblel. El cas éa 

que el va posar d'allò més malalt i el. metges no 
li trobaven la cura ni l'alivi al seu patir. 

Un dia, l'home ,'anava passejant per la Ram
bla d'allò més enlopit, quan el va trobar amb un 
conegut. 

_I donca) - li va preguntar - Que no es 
lroba millor) 

-Ca, homeI Estic desesperat I 
Al conegut del ballarí li va acudir al cap el nom 

d'un d'aquells específica "cúralo todo" i va pre
guntar-li: 

--E.aeolti, i per què no pren .. ,) 
Sense deixar.lo acabar, el malalt va respondre: 
-Ai, amic meu , si jo crec que el meu mal s'ha 

empitjorat de tant pendre ... 1 
F. OrroIla 

Er t I 
él el producte magn 

O " Iper a combatre en-
7 caçment la IMPO

TENCIA i la NEURASTE.NIA, per cròni_ 
=lues i rebels que sigan a tot altre tractament 

Venda I l'ctt¡'rÒI i detall: Alt dc S.nt Pere. SO 
'.rmAc;. del Doctor W. DUTREM. B.rec/od 

.. _ .... -- -_.~-- .. -_._~------
........- LAkt._ ....... 'ut P_, , .......... 



Hi assist!, éom és natural, una gran 
gentada. 

No sabem cap a quins barris 
la Roseta se'ns en va, 
però, nena, vagi amb compte 
que Uuny, potser es marcirà. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

A ~~~f: ~:v~~~::.t ;~lan:g:r: ~~= 
baldufa i les ;w;icotes estan que es 
desfan per ell, com si fossin un bo-
lado. p ~;~"a~:rr;~~fuhsaa~ea~~re~::, c:~~ :~s~~:,s q:~trr~c:na:c~erl~~tacso~o n;i:;e~ Des de que hi ha en Levi Vine 

tells que anuncien "Folies", hyper. don Manuel, constit.uyendo así el moltes nenes han sentit 
revue. partido tradicionalista, cuyos dos desitjos de botifarra 

Respectem Ja redacci6 i l'ortogra- postulados esenciales son: abolici6n negra, com la negra nit. 
fia tal com aoarei" en els esmen- del Parlamento y <lescentralizaci6n, 
tat~ cartells. partido a cUYo Iado se encuentran 

las masas popuIares, la juventud in. 
telectual. muchos militares y hasta 
algunos republicanos." 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
Que sens voler gens ni mica 
de seguit m'han fet pensar 
en les anti-gaseoses ' 
de l'Ado1fo Marsi1lach. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

E ~raB;~i~o~nJova:de~j~Il~~bac~b~ít~~ 
de "Ja ho vol ella, però ... ", que es 
va estrenar dissabte a l'Espanyol, 
amb un ~"it gran. 

Aquest ~xit, servidor, 
ja el tenia descomptat, 
perquè en Mallol és un home 
molt graci6s i molt trempat. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

D ~~~~ID~~~~v:t :e~~~~~o~:ll ~~~ 
midable i sens rival "produceur" Ma-

Si que estan ben bé de broma 
els senyors de Portugal, 
si volen la monarquia 
fins alguns republicans, 

H ~~o\l~f~ ~~\lgVei,~:t~n s~~:a~~~t ~~ 
Deo<lima fent brometa amb els 
c1ielJts, la Mary Perla, que explica
va a un amic seu de quina ostra ha. 
via sortit; la Pamperita, que troba a 
faltar la .guaiaba i els mangos - so-
bretot els mangos -; la Rosita de 

EL CONSEJERO DEL AMOR Oro, que és un Rosita que no vol
dríem desfullar, sin6 tot el contrari, 
ï una colla més de mosses que es 

AQUESTA nit té lloc al teatre Es- fan dir si senyora, . 
panyol el benefici de la prime_ l tot a pr.eu eco~òmlc, 

~~ ~~~r~o!~iï~~~~e~:::~:à ~~:e:~= ;~~b ef;°ie:~s ~~~~:~~ISt difícils 
ma de les Cam~lies". 1 S han de guardar els quartets. 

Tots els de la casa, en pes, 
a la festa assistirem, 
i a l'homenatge que es fa. 
amb molt gust cooperarem, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

L 'ALTRE dia, a una senyora, li va 
fugir la seva filla, menor per 

cert, i, en anar-la a cercar a casa d'u-

EL CONSEJERO DEL AMOR ~~o~~~_~~U~tte~~a~~avia amagat, van 

~a~o~~~r~~::~ 1~~arC~!~;-:: q~~ ~',~~~ L AC::isc~t~oRs:~~ii~, ::rq~~i~:! ud:~ 
fet i que es faran al Còmic, creiem d'aquelles xicotes que es substituei_ 

Creguin ,que a n'aq,uesta tasca 
jo amb gust hauria ajudat, 
,pui" a les menors m'agrada 
sempre buscar pel terrat. 

innecessari dir que al teatre no a'hi xen difícilment i que donava d'allò EL CONSEJERO DEL AMOR 
cabia, que hi van haver ovacions a més empenta al "Love_Me", 
dojo i que la manifestaci6 d'afecte Anit es 'va acomiadar del públic 
al Manolo fou quelcom inoblidable. d'aquell popular teatre la "arnosa 

"vedette", i, amb aquest motiu, la 
representació fou a benefici seu, 

A mi tot i tenint passe 
la festa em va costar un nap. 
puix del "Love-Me" les nenes, 
molt nervi6s em van pOlar, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

"L A~:~~c~:~rf~b!~c:ro~nUi~:e!~:; 

EP!... Ut
No bo du""" al 
u ..... o_t, P. 
1000 ... 0 ......... 

1Ii"'lqu .. , - P. 
bo ... I ..... ~ .... 

U N ,~~~~~s f!~l ~~~i:~"~na expuerta 
de caflb6n que había en la cocina del 
'piso entreaue10 prendi6 una chispa 
desprendida del fogón y la humera
da fui tan escandalosa ... " 

Conque "expuerta" i "humera-
da", eh? 

H umera<la o humora<la 
per part del cronista ha estat 
el faltar a la gramàtica 
d'un mode tan descarat. 

L'hortolà de ant Boi manifestacions fetes per un alt per
sonatge portugub respecte la situa
ci6 poHtica de la veïna República, 
D'elles n'extreiem aquest trosset: 

11JJ.iA/"~ 1 bo ............ . albi .... - r. ï~~~p;;;;;¡~P~". 
"Por último dijo que dentro de 

poco desaparecerà la divisi6n que 
e"iste en el partido monàrquica por-
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i 
-llA MAS.COTA\OIMAISON MEUBLE I Mont d'Or Meubléa 
(/J¡ildedJ¡ddaso¡'."vtndd (VERDURA) \ (VERDURA) 

deflJmes1uqlf:flIquerdt/djmi- Porta de Santa Madrona, 6 Carrer de Barbarà, 27 
O0f5ITJitJljUf!5-e5f7u;erwilf.- .1 cc.ut ·t.lT':~If"D)~~~O ~«I.M. r.16lon "611;-*,,;or 
PROYElH.fS~~Hvt:NCIRflJ ' Cran comoditat _ Sa1etea de bany - Telèfon privat 

7~MATA-(A~ES 50 CT.1~ I Calf"facció centra1- HabitaciotU a S ptes. 

f 1 SAN RAMON.1 BARCflDliA , R ........ btoIuta 
~ ~:er:5"'n-5fflPJ W!!5 EHP9'2b¡¡Nk"~ 

I 
CABRES pontemu; SARNA 

voleu que fu ~ fi 
Sin baño, ain peli""'o y ta- .::: ~ver::: c;:::u;~:ei~~ fi (RONYA) 

O" ea cura en deu minuti amb 

A:;~;':;~~é~C::A~TI LOTION LADtL SULFURETO 
que la trobareu per CABALLERO 

~~~~A4:9, P"rlamento, 17 DUES PESSETES al c;m::t! ~~~8! 
y F.rmftcia. C~,rer di 111116, So fart' tl B • r e e I o n a 

SARNA 

."'B,~'~,~ ':'-,W~¡;~" l'~ i!J5!8 

PROU SIFILIS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENClA, EYACULACIONS I MAl.AL TIES NERVIOSES, aón tractades al 

INSTITUT MEDIC POLlCLlNIC 
ALT OE SANT PERE, 59, PRAL •. 1 • 
per el modern procediment ultra .eneacional del Dr. S L 1 V IOT O S HI ROt de Yokobam.a, 
proporcionant una curaci6 complerta i ràpida. - Tractament teriÓ. - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartau, poden escriure amb de
talls a: "Director de l'In.titut Mèdic Policlinic. 
Alt de Sant Pere. 59. plal:' i le'l. indicarà gratuï
tament, baix sobre tancnt i unte cap indicació ex
terior, el tractament enèrgic indicat en cada ca. 

COn.ulteu-nol una volta I _ Vosaltres sereu el, nOltre. propagador.1 No perdeu el 
tempI' Cada minut é. or per la vOltra aalutl - Veniu a l'Institut. o escriviu avui mateix 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
• 

ta l'obr. me.tre que no pot deixar de lIeg:ir cap ~mo"'t ni cap home o dona que upirin a huiT 
de la mét dolça de let humanes aensacions 

Heu', aquí el. quadern¡ de què conata: 

Títols publicats Tltols • publicar 

1. Para hacene amar con locun. 15. Para ler eternamente bermo .... 
2. Cartu y versol de amor. 7. Para enloquecer con un beso. 
3. Para ... ber li I U novia Je ha sido s¡empre fiel. 8. Rueda de la fortuna y Jenluaje de las flores, del 
4. Para tener niRo o niSa, a voluntad. pai\uelo, del abanico, etc., elc. 
5. C6mo &e conligue una mujer. 9. Lo que debe uber toda mujer la nocbe antes de 

IU boda. 
10. Para veneer y dominar .1 novio. 

El. quadern. aurten cada divendres ¡ ea veRen al pl"'eU d'UN RAL, en tota ela quioaca . 

........ , • ...".. ,. *"""'" ~ •• ,,.*, .. ###........ .-;;, I##< .-; ####< ••••• ~ •••••• #o ......... ~ ... 



-Ai, SenYO;' ':~~~!.":~l~ els altres ~.,.e;.~~';'.!..",.,,_.,,", __________ .III'"'''''''-'' _ 

\ 
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