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A TIES 

-Quan vaig veure que .'abevia ¡.. fer-me aqueDI» iuim.acioM. li vàreie fdirt que la'Il ......... 
lent. 
-I ell , què va fer? 



ANO S050 LA RETAGUARDIA Núm." 

Diario ~ ~e y JustrMlo, de • ......., ... m:ICiO. y r.que&. rDOI't1Ioriu 
,S AL E HO Y ' 

Rufa"a, .iea:npre C:On brio, 
no. c:uent ... un c:uento j udfo. 

P.~r. celebrar la boda 
de au bella hij_ Raquel 
• un banquete convid6 
c ierto nietc de brut 
• toda. aUI amiatade. 
. In de.cuidar a n¡n¡ulla 
f ui la ficsta en el jardín 
de noche, al c1aro de luna. 
ComI) el pr6cer era rico 
no falt6 champ1n ni purol 
, I. cuent. te lubi6 
algullol mites de durol. 

Casi ya de m.drugada 
termin6 la comilona 
u na de la. mis Iuja ... 
que Ie han dado en Bar· 

[celona. 

Contente» y a.ti.(echo. 
ae fucron IOl convidado. 
ain temor. lai tinieblu 
porque andaban alumbra· 

[dOI 

Uno, que para el alcohol 
t enr. ¡ran feaiatenci., 
puea en cou. del beber 
tenia mucha ICJtpcriencia, 
cord6 a un cdé de 1. 

[Rambla 

CHl STES 

NUEVQS DE TRINCA 

¿Cu.1 e. el colmo de 
un fumador? 

Que le cai,a una breva. 

¿ Y el de un aviador? 
Quejaue de (!.ue to<l: o 

.nde por Iu nubes. 

¿Y el de un noruelo? 

Que le dican una cOla y 
I <! haja el ~llCCO. 

¿ Y el de un jockey? 

donde IU peña lenta 
y allí al verle que l1c¡aba 
ac arm6 ¡rao al"fabla 
Pregunt1ronle detallea 
y ~l los empez6 a expií car 
diciendo era aquet feldn 
dicno del de Baltasar. 

-Filuraos que elservicio 
era de lo roh lujoso, 
todo era maravillolO 

Cucharas, cucbi11o., paln, 
de plata maciz .. eD fin 
trinchantes y tenedore .... 
con adornos cinceladol 
de efectoa delltnnbrado-

[ res. 
La delcripci6n eacuchaba 
otro JOO(o ya anciano 
y ali le hab16 al convidado 
alar,indole la mano: 
-Oye, menoa deacripci6n 
y danos alluna pruebas 
de elal cuchar .. de plata 
en tu bolail1o, èno JJev .. ? 

R UFASTA 

del comercio y del beber

cio de Cita pIua 

No poder montar y no 
por falta de cabaUOI, .ino 
todo lo contrario. 

¿Y el de un fot6¡r.afo? 

Tener placas ... de aqueA 
U .. 

i.Y el de un marino? 

Casane y no saber pa
ur el cstreeho 

i.Y el de un boxe.:tdor? 

Mareharse en un di· 
recto. 

Ja. -CUI'OI ,. • YÍ'rir como _ paeda 

EPIGRAMA S 

Precunt6 en lu .. a Pilar 
a an primo IUYO baturro: 
¿Cuintol pelos tic ne un 

(burro? 
Pero ~I lin pestal!.ear 
le respondió: ¿ Cuintol, 

(cuontol1 
a 10 nlenOI tiene tantol 
como tú; empina a con· 

[ tar 

+++ 

Perieo y Encamaci6n 
ju,aban al escondite 
proeur'ndo.e el deaquite 
de IIn rincón a ot ro rin-

[c6n. 
Ella, al notarae el vutido 
heeho un .. co, dijo ast 

I Dc aQuelloa polvos de 
(allt, 

eatol Iodo. han venido! 

.++ 

Del .moroso elti ¡ete 
hablaban una. caudu. 
-El de mi marido tiene 
~ijo una-nueve pul,a. 

(du. 
Y a fe Que ello me Ior 

Iprende 
pues treinta .00' ya ha 

Icumplido 
y el uno que tiene cuatro 
tienc un metro bien mc-

(dido. 
De aquella conversación 
qucdó la cosa entendida, 
Que CI el a~no luperior 
al hombre en cierta me· 

[dida. 

+.+ 

PERDIDA SENS I BLE 

Ayer noche. una cuple 
tista que traba;a en el 
"Arramben Concert" 1 
que atiende por Eva Siva, 
ac present6 en el juz,.do 
de , uardia, denunciando 
que en un reservado del 
cali concierto donde me· 
nea el cenicero, había per
dido un recuerdo de IU fi· 
milia. 

E.aminado conveniente' 
mente el lucar del . uee
&O no se encontraron mi. 
que UDaI manchu de aque
Ilo mill sospechoaa. y ~ 
neverrip 
tado. 

phimo el--ESPECTACU:S 

TEATRE COMIC 
L 'bi t dels b iti 
T othom h a d'anar a 

LOVE -ME 
I Quiéremel 

¡Estima'ml 

¡Aime.QJoll 

El millor e.~c1.d. ~. 

B . rc.lon. 

~d&A&IíIií1:IJJi" 

GRAN 'fE A TR I 

ESPANyOL 
Variat. i diver t its -vade

-vils cada dia. Els t ,dt. 

m b Irans de la tempora' 

dal Tots a riure I 
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El Fonoñlm 

D EMA, a l "Kuraaal" CI donarà a conèixer al 
públic barceloní aquelt nou espectacle. 

Per cert, que a la Premsa han sortit uns anun-
cia que diuen .ix.i: 

"El cine ha aprendido a hahlar". 
La qual cosa, a nONltre .. en. aembla molt bé. 
Ara, ço que no ena tembla bé é. que hi hagi 

~olt. cinematografiatea que no vulguin aprendre 
d eac:riure. 

Un diacurs de circumstància 

LA TUIES .ha emocionat amb el. raids de Lin
denberg i de Chamberlin. perquè el. seu. 

le~actor • .6n gent que tenen ideea d'all ò més en
anades i ea moren per l'aviació. 

Això e.plicA, donea, que a la n.ostra redacci6. 
tota el. telegramea relatius a aquestes perilloses 
aventures, aiguin llegits amb enorme interès. 
lI i=;~~tot. pCl'<'Iuè també ,'hi troba alguna re-

I .i no, fixeu-vos en aque.ta: 
"Con motivo del triunfal raid de Lndenberg, 

Mr. Myron T. Herrick. embajador de lo. Estados 
Unido .. pronunció ante I. tumba de lot .oldado. 
muertos en defen .. de tu Patria . un discu180 de 
alto. vuelos, .... 

Trobem molt natural que un discu18. fet amb 
oca.ió del raid Nova York-Pa rí. fos "de alto. 
vuelo ..... 

El bell parlar a Buenos Aires 

JO no té .i vo.tè •• aben que a Bueno. Aire. é •• 
tal ve¡,ada, on le • .enyore. que e. guanyen la 

vida proporcionant un xic d'amor a tarifa fixa. te
nen més gran llibertat, 

Per r Avinguda de Mayo i el carrer de Belgra
no, que é. com ai digué .. im el rovell de rou de 
la població, vo. entreguen diecretament pro.pec
te. vantant le. ~::IceJ.lèncic. de qualtlevol ¡ca_ 
nova. I. encara fan més. Els establimenl8 ben 
muntats reparteixen objecte. de propaganda al. 
clients: llapis, e.tilogràfiques, mirallets. pintes, 
escura denta, e.:.ura ungletl ... I uns aparells molt 
útils per aquesta claMe de visites, amb l'adressa 
impresa, com lel bombes que repartei:J:en aT. 
nens els dijouI en certl establiments. Recordem 
haver-ne vi.t un, que ens va portar un amic ame
ricà. amb un rètol que deia així: "Madame Ma
tilde invita ft u.ted y a IUI amigol a vilitar IU 
hermolo negocio. .ituado en la Isla Maciel, al 
otro lado del rio. Si vienen, les garanto quedaràn 
complacido. y no tendràn porqué usar este mo-
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lesto e incómodo artefacto. Biógrafo 8Ugestivo, 
con on188 del natural" 

Per si vostès no ho saben, biógrafo, a la terra 
del tango, vol dir cine. i per la reclam, hem de 
suposar que ço que anuncia Madame Matilde -
que visqui molts anys - deu ésser una mena de 
"cinematógrafo", com aqueUs que van funcionar 
clandestinament a Barcelona fa quinze o vint 
anys. 

Però, tornem a lo nostre. Aquesta llibertat de 
que gaudeixen les Brigides i les Dolors de la ca
pital argentina. no impedeix que allí es parli molt 
bé i scnsc ofendre a ningú. Per exemple, com di
ran vostès que anomenen a Buenos Aires a les 
meuques"> 

Els diuen "contraventoras". 

Enriquint l'idioma 

EL nostre dilecte i admirat ex senador, n'ha dit 
una altra. Nosaltres. fidels cronistes dels scus 

fets i de les seves paraules, l'anotem abans que 
ens guanyi el viatge en Mainar del "Ciero". 

En ocas.i6 de l'enterrament d'un company de 
la "Cambra", ha dit: 

"Senyors: amb el natural dolor he de fer el 
"perifràsic" del difunt ... " 

.....,panegíric. panegíric! - li ha dit a mitja veu 
el secretari eltirant-li la levita. 

-I bé. què té que veure! - ha respost im
pertorbable el "suculent" senador - Que per 
ventura "panegíric" i "perifràsic", no s6n parau
les "anònimes";'I 

L'hortolà de Sant Boi 

TOT S'APROFITA 

E L president de sala diu indignat a un pro
ceuat: 

-I no VO$ en doneu vergonya, mise
rable, d'haver mort una dona per robar-li un 
duro;'l 

-La natw..lesa té COP' amagats • 

-Si, però els va delOObrint de mica en mica. 

-Senyor presidènt - respon impertul1babIe 
l'acusat - Es veritat que un duro és posa cosa.. 
però, ja veurà: un duro d'aquí, un altre d·aUà ..... 

K.K.Huet 

ELS DOS PROMESOS 

E
N Joanet no va tenir més remei que ca· 

sar-se amb 1'Antonieta: per poder-la ha· 
ver. EH p·rou n'hi havia fetes de prop~ 

sicions. però la noia no es deixava convènçer de 
cap de les maneres. 

Però, el dia abans de III boda, en Joanet, apro
fitant un moment que ells dOI estaven Iols en el 
pis. li va demanar amb gran fervor que li fes Ull 
avenç en el compte corrent de l'amor. 

-Es inútil. Joanet, no insisteixi's, que no en 
treuràs res - li respongué ella amb fermesa. 

__ Però dona _ insistí ell- si al cap i a la. fi 
demà ja ens casarem, Apa, tonteta, digue·. 
que sH 

-No. no i no I Aquestes coses no es demanenf 

Demés, si aabiea el mal de cap que m'agafa defJo'" 
prés de fer això que tu dius!. .. 
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(~afK.~ 
~4róe(/g/anèc~~~ 

, 
FRUITA D'IST1U 

T tsNf:!~~!~X, tistiu és l'ist;u . i l'hivern 

Si, senyors, d'acord amb )vostès: això 
"lae acabo d'escriure és una petita i deliciosa ni· 
ciesa.. No ho '/)ego, però vostès ~o em negaran, 
tampoc, que és molt di!feU escriure petJ'tes i de
licioses nicieses en aquest pais on cada dia ne-
.gim ben 6rosses ; '/>en fmufjoses poca-soltes. 

Cal, doncs, reconèixer que J1egint-me a mi, 
~mpre ton. <,om. les rifes de lesta major. 1 
8i surt el zero, ;pago doble. Ah, el dia 'que 11 un 
de vostès els hi toqui el zero de Ja meva ru
letal ... 

Doncs, com anàvem dient , fistiu !Js fistiu, i 
etc ... etc .•. 

El ~nyor ,Badosa, fabricant ~e gèneres de 
punt, ¡ nlms Mugot. com li dida ell a Ja seva 
~spJèndjda senyora, cada diss.bu, a les tres en 
punt, agafaven rauto, el posaven a .quaranta per 
bora i cap al niuet s'ha dit, que ja n'hi ha ben 
bé prou amb cinc di~s ¡ ,mig ~e despatI, d~ fA
brica, de comand~s, i d'enredar els clients fent
Jas-hi passar el mis indecent dels cotons per 
llana pura acabada 'de !Sortir de l'esquena dels 
2ll0ltons. 

Vosaltres direu: ja ~é què hi anaven a fer.1 
llJ'uet el ~enyor Badosa i nena ¡Margat el dissab
te a la tarda i el diumenge tot el dia. 

Doncs vos lequivoqu~u de mig la mig: no hi 
"naven li fer el qu~ vos penseu, ni de bon tros. 
l If!u el fnor df! no isser tan Imal pensats una 
"Jua vf!glldll. No ~emblll sin6 que en f!1 m6n, 
<4]uan es troben ~/s un senyor i ¡,ma ~f!nyorll, no 
puguin fer més 'que una sola casal )Joncs no, 
3enyors, en podf!n fer moltes i ,molt vlkrilkdes, 
qUe consti! 

1 perqu~ vos en convenceu, ara vos ho f!SpU
e.ré el qu~ pi anaven 11 ff!r .. I niuet, el senyor 
Badosa ¡ nena Margat, 

Ell, a 6eure i ell •... veieu, eDa, ella hi anava 
.. cuDir cireres. Dues ocupacions més innocents 
Do f!S podrien trobar. 

_Es clar que ¡tot l'any no se'n poden coDir de 
~Jreres, però qui diu cireres, diu figues, i qul 
4iu /igues, diu ¡peres, o luna altra cosa que es 

pugui collir enlllada dalt d'un arbre i amb un 
peu I! cada :branca. 

Nena Margot, el dlssabte a la tarda , el dedi
cava a f!mbelllr e/lniuet, i.I' fer-ne una mena de 
paradís, on el senyor Badosa oblidés les coses 
lletges que durant la setmana havia fet en el 
despatx. Qulnes eren aquestes coses lletges? 
Res de ¡necanògrafes ni encarregades, nl preu
feteres de les que anaven a tornar la feina. No . 
El senyor Badosa Jes coses lletges no 'les E#!ia 
mai amb les dones. Era un home \molt reci#! en 
qüestions de moral. Si havla de E~r alguna cosa 
Detja , Ja feia als homes: reclamacions injusti
!lcades als suministrlldors, recàrrecs a les fac
tures per psclJ.1acions de cot;tzati6 imaginà
ries, reducci6 del metr#! IB nonnta cent/metres 
i del quilo a nou cents Irams, etc .. . , etc ... 

1 és clar. en arribar el dissabte al migdla, rho
me sentia una ne~ssltat imperlosa d'lsolar-se 
d'aquell amblent malsi del negocl i per això en 
havent dlnat, posava fauto a quaranta per hora 
l fugia de la clutat a cercar el neceSSll.ri repòs 
en aquell nluet suburbi que havla pogut adqui
rir a força t/e fer coses lletges als $eus cHents 
i que venla 8 ésser una mena de cubell on pas
sava bUKada de la seva enterboHda conscl~nda. 

El diumenge al ~ad, nena Margat eS llevava. 
prenia un bany, essenclava el seu cos de dalt a 
baix amb una ',esslncia ben turbadora. es tirava 
una bata al damunt i, fresca com una rosa. sor
tla al jardí 18mb un clste06 penjat al bru i dl,
posada a despullar de frulta rarbre que U olerIs 
més saborosa. 

El Gori. el jardlner, que era un home molt 
entés en aquestes coses, j. tenla preparada l'es
cala . que recolzava a la soca de ra.rbre que ella 
esc011la, ,. des de balx, 1l an.va d.ent: 

-CuJH aquell., senyora, que és molt sucosa. 
No no hl arrlbarà des d'aquI, posl el peu en 
aqdella branca. No tlngui por, no es trencarà, 
no encar. que estlgui un xic separada. Molt 
bé: Veu com no s'ha trencat I Ara cum aques-
ta, ara aquella .ltr.... . 

I ahtl es passaven mitja hora, ena a dalt ¡ eD 
• baix, que era pna delld •. 

Després. ja se sabia,. entraven <l ~ COrTal a. Vf!U
re si leS gaJljnes hav.en post gaIres ouS l ella 
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s'hi entretenia agafant·Jos del ponedor, sospe· 
sant-los, posant-se'ls ,8 Ja mà fent cassoleta, 
amanyagant-los. .. 

1 el Gori, reia, Teia com un patriarca en veu
re com disfrutava Ja senyora '(entretenint-se en 
aquells afers camperols tan ~nnocents, tan in
genus ... 

I el dmuns, de bon matí, el senyor Bados8 i 
nena Margot, tornaven a ciutat, satisfets d'ha
ver-se expansionat cadascú a /a seva manera, en 
aquell niuet que en bona hora havien Jadquirit 
per a oblidaT els dies grisos Ide treballs forçats 
en Ja ciutst agitada i turbulenta ... 

LAURA BRUNET 

lNDlGNACIO 

L A senyora Piulacs, tirada damunt d'un ca
napé. plora de9Consoladament. Agenolla
da als seus peus procura aconsolar-la la 

seva amigueta Lluïsa. 
Dret. a certa 'distancia i amb el cap baix. el 

senyor Piulac. aguanta la tamborinada. 
-No se'n dóna vergonya - li diu la Lluïsa 

amb acritud - de donar aquests disgustos a la 
seva esposa ~ 

-)0 li juro. Lluïsa, que ha estat un moment 
de bogeria ... 

--Calla, calla, mal homei - crida l'esposa. 
mirant-se'l com una fera. - Fuig del meu da
vantI No et justifiqu¡'sl Anar pels carrers de Bar
celona en un auto descobert amb una donota que 
t'ho deu xuclar totl 

-Et 'torno a dir Mariagna, que aquella dona 
no em xucla res, que ha estat més que per altra 
cosa per no fer un paper ridícol amb el represen
tant de París que anava amb aquella .. , seny,o-
ra, i." 

--Callal Vestenl Encara gosa dir-ne una se
nyora d'aquell saldo! Això és insuportable I Ves
ten 1.. 

-Com tu vulgui's, però tornaré amb el meu 
reinesentant de París perquè ell et digui que jo 
m 'he limitat a 'passejar en cotxe l'amiga de la ... 
senyora .. , que en aqueUs moments sostenia amb 
ell una con ferència privada. 

---Ea inútil, no me'l creuré I 
-Però é. la verItat! 'La proba és que al cap 

d'un quart de veure't a tú al Portal de 1'Angel, 
jo ja era aquí disposat a donar-te tota mena d'ea
plicacions. 

-No lel vuil ,. No et vui sentir!. .. Vestenl ... 
Vestenl. .. 

La Lluïsa, demanà amb una mirada plena 'de 
dignitat al senyor Piulacs que les deixés soles, El 
pobre marit arronçà lel espatlles., agafà el barret 
i el disposà a sortir. 

La Uuïsa l'acompanyà silenciosa fins a Ja por-

-El senyoret està i no sé com fer_m'bo 
per pregunt:.ar--li què n'opina ell, d'això del neixe-
ment de Cri&tófor Colom. l tan urgent qUe és, el 
saber-ho!... 

ta i en arribar al din tell. li digué en un esclat de
sinceritat: 

-Veig que vostè no té culpa, senyor Piulac&
Jo convenceré a la Mari~a, Posi's tra~quil. Dej
xi .. ho a la meva mà i esperim en el saló daurat (1." 



la Granja, on jo aniré a esplicar-li el resultat del. 
meus esforço., 

--Cràcie .. gràeiea. Uuï.a, Allà m'e.taré fina 
que vo.t~ vinau.i, angelet meul 

Encara e. pot dir que no e.tava do.a la porta 
del pi .. que l'espo.a del .enyor Piulats. treient el 
cap per darrera d'un portier, preguntava amb veu 
~rena: 

-Ja é. fora aquut beneit? A qui se li podia 
acudir que e. preaentés d'una manera tan .obla
da, anant lan ben acompanyat com anava, el 
ximple I Cone, Uuïsa, fe. lortir aqueUs do. mar
reca i que fugin més de preNa que la pòlvoral 

M ........... 

NECUITS D'ISTIU 

Qui podél, en la ufania 
de lïstiu ple de xardor .. 
tornar en mots la melodia 
que en. breuola nit i dia 
.ota el cel tot eH blavors I 

Qui podé. cantar la tr.oV8 
del poema ~nse fi 1... 
Qui encertés la CAnçó nova, 
la cançó que mai es troba 
j per tot se sent glatir! 

Qui podés tornar paraula 

l'harmonia del cel blau I 
Qui tingués per llibre d'ama 
l'infinit, l'1mmens retaule, 
que ens lubjuga j ens atrau I 

Qui tingués l'el'trofa santa 
que ¡Llumina el. immortal. I 

Qui tina:ué. la veu vibranta, 
que e. fa llum, que l'ageganta 
i que 8rriba al. cim. més altsr 

Qui podés cantar groill:ant-se 
)' eaquil1ine del rierol I 
Qui trobés. ai, la fri .. nça 
que la terra ubriagant-ae 
sent, en veure .ortir el 8011 

Qui podés d'una Aorid8 

tot l'encen. cantar a plaer! 
Qui podé., clavar embe.lida, 

a una mONa ben garrida 
al redò. d'aquell paller I 

Víctor Ripatda 

_I sàpiga, ~yorda., que allò que va.tè ag~ 
fava quan érem ... la bota, no ,era ..,. corda .. , 

EL TREBALL ESCOTADOR 

J 

A 
RA, que amb motiu de l'estrena de la .",.. 

perba pel,líeula "Metropolil" .'ha parla. 
tant de si el treball eSi0ta o no lea ener

giel humane .. vindrà bé reproduir I. conversa que 
lostenien dues dametes entretingudes a la terra&-
18 de la "Mai8On", 

-Tú sí que ten • .ort I - ponderava una d'e
lIea _ Haver pelC8t en Daurella i tirar de cotxe, 
de xalet, de joies, de aervei .. , 

J l'altra, deixant anar un IOspir molt fons, in
terrompé: 

-Bé. no n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant., 

que la meva suor em costen I 
-Com vol. dir? 
.-Que en Daurella és com ,'entrada d'un ca. 

tell senyorial, que per a obrir les portes de .. 
felicitat., ha. d'apretar molt, noia i encara, mol
tes vegades no arribe. ni a aill:eear el pont lIeva

diçl 
No ena negaran que aquesta manera de parla, 

és l'aristocràcia pura de l'art de dir les C0$C8. 

M. HMn.Oba 



8 - LA TUIES 

-Ai, no tiri les cortines, Abelard.l 
-Per què? 

" ....• ~ 
LA SENYORA I EL PAGES 

e OM que la senyora repeta a· 
quella tarda estava tota nc

guitosa, es va tirar una bata 
al damunt i, ben lIeugereta de roba 
interior, se'n va anar cap al tros a 

veure com en Tòfol li arreglava 
rhortet que tenia a un tret de fusell 
de la torre. 

En arribar al tros, estava encara 

més sufocada i neguitosa que abans 
i sense saber perquè, li va semblar 
'que en T Mol, aquell dia, era més 
simpàtic que els altres. 

Va buscar un terraplé estratègic 

que vingués de cara a en T òf.ol i 
s'assentà tota laxa i displiscenta. En 
fer-ho. creuà una cama damunt de 
l'altra donant gran volada a l'acció, 
de manera que en Tòfol va poder 
disfrutar d'un bell i llO acostllmat 

panorama. 
-Ai I Que heu vist alguna cosa, 

Tòfol} - preguntà la senyora, jo~ 

ganera i sufocada. 
-No, seny.ora, no; no m'agrada 

a mi, éaser tafaner 1 
-Vos equivoqueu, Tòfol. ais.ò 

no seria 'tafaneria, sinó tenir un bon 

cop d'ull. 
No cal pas dir que davant de la 

cordialitat de la senyora, en Tòfol 

no va estar pas per brocs, i va a
nar de dret al gra, que la palla, ja li 
feia nosa. 

-Perquè després de tirar lea cortines, lot. 
Pagerol vostès de seguida van pel mateix! ... 

ENTRE "NEBODES" 

S 
UpP50 que vostès no ignroren que ra 
"Mamà" a totes les seves pupiles les pre~ 
senta com a nebodes. IRes. deferènc~s 

que té per la seva família. 
Aquest dia, en aquell salonet del passadís, on 

les nebodetes fan croxet o s'entrenen jugant amb 
els boixets, dues d'elles es van començar a en
.. edar de parauletes i res hi valia que la "Mamà" 
des de la seva patriarcal cadin els digués: 

--Calleu, nenes, que em feu mal de cap I 
E llee, catric, catrac, seguien com si res. 
Que si tú ets això, i que si tú fas aUò. Un sa

fareig, un veritable safareig. Per fi una d'eUe' 
per acabar exclamà menyspreuativa: 

--Què parles, què parles. si ni tant sols has 
conegut la teva marel 

-Mira noia, _ respongué l'altra com un coet 
--de la meva mare no me'n parlis, sents}, per~ 
què a 10 millor, un dia s'aclareix la cosa i resulta 
que ets tú l 

Manella 



UNA FRASE 

A badora Duncan, la preciosa figulioa 

L clàssica de la dansa. havia de pendre 
part en una festa benHica. Tots sabeu 

i si no ho sableu ho sabreu des d'ara, que la ba
dara, ballava &empre completament nua i sola 
velava el scu C08 un lleu¡ertssim vel ro~t a 
manera de celir volant. 

Lc. dames or¡anitzadores de la fcsta ben!
fica, li pre,untaren ai ballaria vestida o "com 
teni.a per costum". 

-Jo sola ballo d'una manera, senyores. Ho 
aento molt, perb no en sé d'altra, ni en vull 
.pendre d'altra. 

-Eac.olti: i, perquè no es posa un malla te
nint en compte el carilcter especial de la fcata 
_ insinul un,a de Ica senyores, llarp i prima 
com un tsplrre¡ i m6s lletja que un pecat mor
tal. 

-Perquè no m'a~ada cnlwr:uril els bornes, 
aenyora _ re.pon¡ué plena de dignitat la in
quiet,a ludora, ja a peu dret i donant per aca
bada l'entrevista. 

Fly Candor 

LA TUIES - 9 

ENTRE COMPANYES 

L
A Conxita ha anat a visitar una compa
nya de taller que fa uns quanta dies que 
està malalta. El taller de la Conxita és 

una d'aquestes cases decorades amb papen de 
colora clan i cortines de color de rosa que hi 
ha pels alts del carrer de Muntaner. 

-Qua tal, com està la Irene? - li pregun
taren lel restantl companyel en veure-la entr~r. 

_Molt W. noiefl. Avui "ja" l'hi trobada al lht. 
Bi1etot de Carn 

ARDIT TEATRAL 

A
QUELLA nit, el plant jove de la com

panyia havia. aconseguit una ci:a d~ la 
primera actriu en el seu cambril. L en

controe havia de tenir lloc durant el segon acte, 
que tots els actora estaven en escena, menys el 
galant jove que bavia caigut mort d'un tret i 
els companet s'havien d'emport.ar. 

El primer actor estava rabiós, perqu~ havia 
deacobert l'estratagema dels dos enamorats i ell 
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també anava al darrera de la dama. l se' n va 
pensar una. 

Quan els comparses anaven a carregar .:1mb 
el mort del galant jove, el primer actor s ',avan
çà cap a ells i els hi digué tot solemnial. 

-No el toqueu. Deixeu-lo aquí perquè servei
xi d'exemple a malvats i gent dolenta! 

I el pobre galant jove. s'hagué de passar tot 
el segon acte ,agegut damunt de les taules. 

L. A. Punta d'Or 

BONA REPUTA CIO 

E N Salem havia encarregat a una agència 
matrimonial un marit per a la seva filla. 

EN Salem, que com tots ja haureu ende
vinat, era un xueta, havia encarregat un gendre 
que fos ben ric. 

Al C¡ap d 'uns quants dies s'hi presentà el di
rector de l'agència. 

-Senyor Salem - li digué tot satisfet -
he trobat el marit que li convé a la seva fil1a. 
Miri, aquí té el retrat. 

I li alJ,argà una fotografia que en Salam es 
mirà amb gran sorpresa. 

-1 ara! Aquest és el marit que vostè ha bus
cat per a la meva filla? Que es creu que la me
va noia és una qualsevol? Aquest: senyor és un 
còmic de ~la mo~t que encara no fa vuit dies 
li vaig veure fer un "p¡utiquín" en un teatre del 

- Que D O vens al cine? 
--No. noia: el metge m'ha recomanat uns 

quanta die$ de repós I 

Paral-1el. No farem res, és inútil que insisteixi. 
-Perdoni, senyor Salam - replicà amb du

resa l'agent - però les seves paraules són una 
ofensa per a la meva cas,a. Vostè està comple
tament equivocat. El senyor que li recomano 
no és cap còmic ,ni, vostè l'ha pogut veure re
presentar. Precisament fins demà no surt de la 
presó en compliment d'una condemna de dos 
anys per una eB~fa de dos cents mi) duros, 
quantitat que ell ha pogut salvar íntegra. 

-Ai, cregui que em sap greu d'haver-me e
q'Uivocat en judicar el seu recomanat-d igué el 
senyor Salam amb veu apagada-i espero que 
serà tan amable de no donar-se per ofès i pre
sentar-me aquesta bella persona així que pugui! 

Ross Kopli 

DUES CONFESSIONS 

E
N Bracons està a punt de fer el darrer viat

ge. El metge, després d'observar-lo aten
tament, branda el cap amb pessimisme i 

ja fora de l'alcova, diu a la seva esposa: 
-Vol que li sigui franc, senyora? El seu ma

rit no m'agrada gens, 
-Doncs miri - fa ella sense ni adonar-se del 

que diu - franquesa per franquesa: a mi tam
poc! 

An, ..... 



AL VoL TANT ., 
tDELBRAJER. 

".. 

ALERTA, MINYONS' trimoni, pcrb no em neprb que jo, també hi he 
posat alpna cOla; petita li vola, perb que no 
dei~ de tenir el .eu valor per aconaeluir la fe

• .a .qu~sta S~cci6 bi publicarem tots els CONT1!:S licitat conjulll. 
jJUI SC'IU ezw.in propis rr~snr cozrtns a les "elltn Recone¡uem tota ple¡ah, que en Ma" tenia 
.acrosu d. qui.au anys per am&lDt ; que si~u;n di,- un bon trol de raó, el tro. IU fi cient per conv~D_ 

nel d'~S8er cone~uta ~Is burilaires lIa~idors da LA cer la senyora Mundeta. 

TUIES. D'aqu.ests cootes, en premiarem u.a cada 

lJúmero, amb la respectable quantitat de "dea pa-

le"". cobrlbl~1 fIlJ la .aostra AdmilÚstraci6 o per EL BOXADOR 

,Ir postal als que "i.qu;.a lorl da Bu«lo"l. Aler

ta.. dODel, ,. ~rn.ar ri( " 

DIALEG CONJUGAL 

E
'J Tom KilIer - [l'omaset Arnau de nahle
ment _ h un formidable bondor de la 
cateloria deli aemi-pesats. 

Fa dos anya que ostenta el titol de campi6 de 
la re¡i6 Rambles-Camp de l'Arpa-josepets, i no 
hi ba qui li arrenqui de Ics mani. El leu cop de 

E 
veritat, ben veritat, que en Ma¡i CI va puny 'I dels que convencen el més pintat. 

calar amb la lenyora Munda, per viure amb Aixb fa que en Tomaaet, dem61 de lea victbriel 
l"elQ.UeDa dreta i tirar-se la ¡ran vida. del rinl, compti tambE en ¡-ran Clcala lel vic_ 

Perb aqueltl matrimonil no poden acablr mli tbrics del lomier. N'ha (et ¡runylr de moblel d'a
b~. Com que hi manca l'awor, la Uar conju¡al DO :erl (l'otes tel habitacionl de can Verdura podrien 
61 una llar. ~I un vold. en pe~tua erupci6. donar ra6 de les leves llu.itel amorosel, en lea 

Aquest dia, com de COltum, marit i molla 101- quals sempre queda vencedor per nocau. 
tenien un deli leUI acoltumats dille¡l. Perb aixb de lel lluitel amorOles, té ell seuI 

Ella cridava molt; ell .ssentat IOta un cirerer inconvenients. Ari, per exemple, li ha lortit IID 
del jardl, i ¡ronxant-se dilplicent en el baland, ,ra en lorma de menor que li cOltarà un ull de 
de tant en tint el molestava a contestar alruna la cira . 
.Paraula; DO pires, per IhI:b, perquè en MI .. l.. Els pares de la .icota" coneixedorl de què en 
dels que no .hi amolnen. Tomalet és xicot de moltl diners, el volen oblirar 

-Eta un ,andutl _ 11 deia ella ........ jo ho he I taur-se amb la menuda. 
pOrtat tot a\ matrimoni: els dï~r., le. c .. el, EU el resisteix, i ta COSI ha acabat 11 jutjat. 
aquesta terra, Ics joiell, els mobles, tot, tot, en -Tinrui preaent, lenyor jut,e - diu en To
l~ parlulal maset per I evitar el proch - que jo no s6c del 

En MI,i crepE Irribat el moment d'interve- tot culpable. jo no l'he anada I buacar I aquea
nir i féu Dotlr discretament, leme pretencions, ta noil; és eUa que m'ha vinJ1lt al darrera fins 
perb amb conyicci6: aconle,uir que jo accedís a lel seves reiterades 

-Perdona Mu.ndeta: etili mllllla or,\dlou. i demandel. No 16c jo qui l'ha reptada ni convida
aquelt or¡ull maleit et fa perdre el m6n de vista. da a pendre part en aquelt combat, és ella, le

L Ea cert que tu has portat tot et que diuI I1 ml- .nyor jut,e Que le m'ha plantat en mi, del rinr 
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del amor, obligant-me a lluitar encara que no fos -Naturalment! Vost~ em dóna quatre duros 
més que per amor propi, ocr cada sessi6, i aquella endiastrada, quan anem 

I el jutge, que és dels que no es deixa ataba- a vestir-nos, cada dia me'n fa gastar cinc, i això 
lar, respongué bo i estenent l'aute de p:-ocessa- seria la meva ruïna. 

El pintor no "Va tenir més remei que parar les 
-No dubto un moment de les s~ves paraules, despeses naturals del ciclop, de més a més de les 

jove, però vostè, com a boo boxador, no havia deu pessetes per hora per estar sota el peu de ren
d'oblidar que els cops baixos estan prohibits, i tremaliada "bellesa", 
com .que la seoyoreta basa en això la seva de- Vall da Rbota 
manda ... 

Res, que tot ple¡:at a en Tomaaet li va costar la 
festa unes quantes mils peles dïndemnitzaci6, 
S'ha d'anar molt en compte amb els cops bai-
xosl 

ENTRE AMIGUES 

D
UES amiguetes de les que cada tarda van 
al cinc i mai 00 s'enteren dels arguments 
de les pel.licules, par1e.n de casoris, 

-jo - diu una d'elles - no em casaré mai 
amb un home que no el cone¡:ui ben a fores. 

-Vet aquí - observa l'altra - perquè procu
res sempre peodre les teves mides. quan comen
ces a enraonar amb al¡un jove en el cine. 

F/oridor 

ELS DOS MODELS 

E
N Rodaroques, uo pintor de gran volada 
carregat de medalles d'or, havia concebut 

un gran quadro, i ,posà ~n anunci dema
nant models per a rea,litzar-Io. 

Es tractava d'una concepció dàssica que ell vo
lia titular "La bellesa veocent la força". 

Com a models va triar un ciclop masculi i una 
figuUna femeoina Q:ue responien exactament a la 
seva visi6. 

Havien de posar dues hores diàries en una ac
titut un xic violenta i cobraven pel seu treball deu 
pessetes per hora. No estava mal pagat. 

Ell, el model, estava a terra, en actitud rabiosa, 
mirant-se a la belle~, que li tenia al peu da
munt del pit. 

Podeu comptar, com estava el pobre model, en 
lcabar la sessi61 No hi veia pas de cap ull, pobre 
lomel 

Un dia, en sortint del vestuari, el ciclop va es
perar a què es despedís la xicoteta, i un cop sol 
va dir al pintor: 

-Estimat mestre, ho sento molt, però haurà de 
buscar-se un altre model per acabar l'obra. Jo no 
puc continuar. Hi perdo diners. 

-1 ara I Vos pa¡:o a deu pessetes l'hora i en_ 
cara vos ¡queixeu? 

CONTE DE CASERNA 

E
· -N jaumet Casaneu, soldat de quota, ,cada~d08 

per tres demanava permis a l'oficial de 
guàrdia, per anar a vetllar una germana seva 

que, segons ell, estava molt malalta. 
Una nit, en fer-li novament la petici6, l'oficial 

volgué esbrinar si era cert que en Jaumet anava 
a vetllar a la seva germana, i li digué 'de cop i 
volta: ' 

-jaumet, tú m'estàs enganyant miserablement. 
Precisament aquest dia vaig escriure a la teva 
germana preguntant-li si era cert que estava tant 
malalta, i avui he rebut carta d'ella dient-me que 
està més bona que mai. 

_Mon comandant - digué en Jaumet sense 
abandonar la seva posici6 hieràtica - Voldria 
dir-vos una cosa, 

-Digue·s-Ia. 
-Mon comandant, cm fa por que vos emfadeu, 
....,parla. home, parla, sense por. 
-Doncs. ~, podeu dir a tot arreu que no és 

:ert que jo fli¡:u! l'home més embustero del m6nl 
-I això? Encara coses a dir que no ets embuso 

tero, després de la mentida en què t'he sorprès? 
-Està ,bé, però n'hi ha de més mentiders 

que jo. 
-Vols dir? 
-sr, mon comandant, perquè jo no tinc cap ger-

Sorge 11 
lNNOCENCIA 

L A Carme ta, una menuda de sis anys, està tota 
intrigada. 

Què et passa, nena - li pregunta la seva 
mamà - que estàs tan capficada? 

-No ho sé, no ho entenc ... 
-Però qu~ és el que no enteDS? 
-Veritat, mamà que la claror no li fa cap mal 

al xacolata? 
-Es clar que no. Per què ho preguntes? 
--Oh. perquè cada mati, quan la minyona entra 

el xaco lata al papà, tanca els finestrons. 
Dida Rhot 

Conte premiat en III núl.l;JII,.o passat: 
LA MAMA EXIGENTA -



-No 
iguoh. 

-T'equivoques, noia: jo amb l'Emest hi n0-

ta". \ma diferència molt groua!. .. 

ENTRE RIVALS 

L
A Lisets i la F' ufu. no lliguen gaire i men
tre fan foier en el concert, sempre van 
amb indirecte.. 

Aquelt dia la Useta deia, com qui no hi toca. 
però tirant de dret contra la Fufu: 

-No sé què ho fa, peTó el. homes com mé. 
bèatie. i e.túpides són lea dones, més els hi agra

denl 
-Qui t'ho ha dit, això, el teu "pagano"} -

va fer la Fufu. amb lorna. 
-No. nena: el teu _ re.pongué 8grc18iva la 

Li.eta. 
FlautíPñm 

DEF1NIClO 

D
UES damisel.lel dialoguen, intentant de
finir on comença i on acaba el 8irt. 

--Mira _ diu una d'elles - el Rirt 
]:)eMura mentre tot són joel de paraule.. mirades 
dalcea. inainuaciona. i acaba .•• 

-No parIr. mé •. nena: acaba així que entres 
.1 tine ... 

Van Heitt 

LA l\JIElI - fi 

UNA PROMETENÇA 

U 
NA xicota està enamorada del fill del seu 

principal, pere) el pare del xicot no con
sent en el casament. De cap manera, vol 

que el &eU noi es casi amb una mecanbgrafa. 
Aquest dia, la menuda di¡ué al seu prom~.: 
_Ara si que em sembla que ens casarem, Llur-

seti 
-Vols dir, maca? 
-Si, reiet meu I He fet una prometença I 
_De debò? I qua has promas? 
_Caminar duel hores de genolls damunt d'un 

trespol sembrat de besaes. 
-I ara, et farà. malbé els genolls I 
-Ca, barret I Que no veus que molt baiI. 

que ni el sant ho deu haver sentit, després de 
dir "besscs" he dit "bullides" I 

K. K. Tua 

Er t I 
é. el producte magn 

O 
~ ~er a combatre efi~ 
~ caçmcnt la. lMPO

TENCIA i la NEUR.ASI'f.NIA, per crÒni· 
=lUCI i rebel. que .igan a tot altre tractament 
Venda a l'en&Tb. i detall: Alt de Sut Pere. SO 
,umicia del D.ctor W. DUTRE1II. Barcelod 

...... ........... _ .... , ............... 



14 - LA TUIES 

LA colla de l'E'Panyol ha picrat el 
ram. En Santpere diu Que té ca

lor a la bretxa de Sant Pau i que 
no eltl per romanços, 

Diumenre u va acomiadar la com
ilanyia, i no creiem necell.ri dir·lol 
perquè li no bi van 6uer, vOltès ja 
.'ho supo.aran, que el públic ela bi 
va donar proves palese. de la lim
patia que lent per tota la companyia. 

No et pen.in, per ah:ò, que l'home 
de lel mani m'liquet el dediqui du
nnt restiu a fer el mandra. Rel de 
tot això, Com altre. anyl, la leva 
companyia rarl una "tournée" pels 
poblet de Catalunya, donant a co
nèixer el mél escollit del repe rtori 
d'eltrenet de la pauada temporada. 

Molta matrimonis pa,esol 
ja tremolen. i amb ra6. 
puix temen d'aquI nou mesol 
que au,menti la poblaci6. 

Si va a Rú .. ia la Collada 
selur que ho arranja tot, 
perqu~ la dona és "de abrilo" 
en el bon sentit del mot. 

H ~~ h:l~a;:~~::o;~i:i::t:~e~, I:: 

quals, fent bonor al nom del local, 
palsarien d'allò mh de C\lIt per la 
pedra. Però, lenyorl, lea cOles eltan 
malament, no h i ban calen i un a'ba 
de fer repicar. 

Ho deixarem pels "corridOI" 
que encara van ben fo lratl 
o pell noil de casa bona 
que tenen molts bons costats. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

A la Rabassada fan tes de moda. 
No eltà. mal la idea, perquè u n 

EL CONSEJERO DEL AMOR cop pres el te, els recons de bOlC 
d'aquellel muntanyes s6n molt a pro· 

H ~i1f.~er~:a e~:~.~ ~~:c~:t f~~; :!~~o:l pteé; !~ :!~::.~;~~~:n~~: 
u~ temporada q~e e.tava m~1 en.a- un dia d·aquelta. 
Plda que un lervldor quan va al ci-
nema i no troba cap xicota com- Perquè tot lolet, què volen 
plaenta al cOltat. L'empresari, que que etl hi di&ui, F rancament 
té molta calen i CI veu que no Citi enl resul ta la bai.ada 

~:: .. ~e~/:;ctt:~~~rvi ~i:n~u;in:bqU:; lenle el menor alicient. 
les calcI canvi:n. 

Amb el que trobem q ue l'home 
ha fet d'allò més ben fet, 
treballar no val la pena 
per no luanyar cap quartet. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

V AREM anar al Càmic a veure un 
altre cop la "Revue en Folie.". 

E L CONSEJERO DEL AMOR La FloreUe ea va cncaprit:u.f del ac. 
EL CON nyor Rulaata - ell, sempre tan "co· 

E LS cafh concerti pallen una crio SF.JERO DEL AMOR rrido" - i per poc l'eblip a can· 
ai molt fonda. Entre que no hi tar amb ella. 

:a~ c:i\er~~ ip:~:' e!i~~ ~r;;:~: ~~: E ~e c~:;eer~~~~ ~i:e~~~~:~:-a ~:~ Perà li di¡ué amb molt. modol 
lmm_, ea corsequen com una me- lulta més dIvertit que abana i .. ixll no.tre i!-lustre dire-ctor 
nor d'aquellu que tenen por de co- que ja ho era battant.' que l i ell cantava. plouria 
metre el dolç pecat. Aquelt cinema és, naturalment almenYl, fini a la tardor. 

A moltes xicotea el. h i han do- 1'''Ode6n'', ¡natal-Jat li l'antic loc.i 
nat la llauna, perquè Iu empresca del dCllaparc¡ut "Monte Cado". 
no ran per le. dupe.e •. 

Elles, per a¡xb, a,uanten et tipus 
i diuen que .e·n van a eltiuejar. 

I encara que elles ho neluin 
el .eu estíuei, leri 
a ca la Mercè o la Lola 
del carrer de Barbari. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
. Les natiu IÓn molt dilcretes 
I aUi la "rtÍmcli." él HAN comen"t Iu festes major. 

i relement barrilaire csU. que no 
l'hi veu de cap nU, comprant uba· 
tes xarolades, camises de fe r patir 

AMOR i baltonets d'aquelll que el bl inquen, 

tan Iran com era alcI 1I0t,el 
d'abans, al "Barcelon~I". 

EL CONSEJERO DEL 

EL CONSEJERO DEL AMOR -------___ co!a:r::~:: ~~n~~i.~~~~t:a~~~ j a té 

E ~~~~o~:~.~~~te~i ~~;U::.ta:i :~ 
f1cil, la nostra particular amila i 
xamosa femcU. Maoolita Collada, 
que des de que no el tenyei. ela ca
beUI de ral, encara trenca més cors 
i a un servidor, a veladel li trenca 
fini lel oracionl, perqu~ quan pen
sa en ella, cI cap li comença a ro
dolar com si fai fi de mel i haluh 
de parar els comptel. Recristina, IIC
nyon, i qUIna xicota I 

Ert... EPL.. 
N . ... ... M.oo .. 
•• - ....... P. ... - ...... .... 
d ' . .... _ P. 
Ilo •• "'_~ W-

E l baU ler' si s'acaba 
de panar aquelt estiu 
senle Que surt i un xicot 
que no I¡rui malla viu. 

11I.jj¡,j"1f,'I1 :!:lc~.::. ': r~~.""'l"''''''I''''''''' •• 
~~N~~ ;::~u:,~ ~ ra'-~"'~&.;;;J\"';;;''''-', 
'-:::L-'~L.J ESPALTEJt. • 



MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

POlia de Santa Madrona, 6 
101 co.~t cI.a T .. t .... ·Ciuo 8unlo .... 

Te'Hon H11 A. 

Monl d'Or Meublée 
(VERDURA) 

Ca>-= de Barbarà, 27 
An-'or 

Cran comoditat - Salete. de bany - Telèfon privat 

VeutiJ.don elèctrics - Habitaciona • 5 ptes. 

Reserva absoluta 
____ w. ________ ~,_F~ ______ BL .. ________ _ 

SARNA 
(RONY"A) 

t!I cura en deu nlmuts amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'AaaJt, 86 
i ceobu d'.pecífics 
Barcelona 

Prou 

UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 
¿Quiere usled alcanzar éxilo en lodas sus empresas? 

Compre la ma- El "alwa· -elre 
ravillosa obra • • •• 
y ella le dir' el momento oportuno en que podré ejercer influencia 

lIobre SUI aemeJsntea y la oc .. lóa m's propicia para dominar el 
éKi!O en lua empresal. Predo- 5 "cselas 

Petllll .. a: J. 5.oxo, cllllOr •• oa.e Sa. pcor., • 
BARCELONA 

angúnies!! 
liiIB....-. 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

AI de Sant Pere, 59 - pral. ta 



• 
_ v 0Itè deu éIIa' ,. oiada Iftova, 'veritat 7 
-Si, _yorot. , 
-'lolt bé, ..,..; • '"""' .. demà ja 'Do t.o dirà aixi. 
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