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,SALE HOY' 

51 .U muler el.1l de fi celOlll, 
fCla el melé., llOC es 'rula ,ellllrOlll 
Era Dofra Restituta 
una mujer muy celola 
que importunaba al marido 
por la mil. peque6a COA. 

nOn 'Tiburdo, MI marido 
er. muy aficlonado 
al mel6n, que le ulmaba 
la &ed, .i estaba cansado. 

Un IU amico, don Quin. 
!tl6n 

conodendo IU afición 
reca.l6le, derm fielta, 
an maantfito mel6n. 

Don Tiburcio enta.iu
[mado 

DO dej6 de él ni .eilal, 
ain pensar que aqueU. 

(rruta 
le podria .entar mal. 

Despun de comer salie
[ton 

lo. elpasos. de pa.co 
y entre ambos húbo bien 

[pronto 
IU poquito de Jaleo 
pues la dama ae empel1a.ba 
en pesar •• u marido 
.ostemendo, la muy terca 
que fi ntaba ell.na~eci. 

[do. 

Don !TibufCio. detcom-
[pue.to 

se pUIO de pronto en pié 
y dijo: Me voy al water 
ense¡uid.a volveré. 
Pero estuvo mucho rato 
y vol111i6 duenc.ajado 
çomo ai en aqucl intérvalo 
tflN'ien le hubiese aan-

[rrado. 
DoÑ Restituta nada 
volvi6 a ha.blar en la fun

[ci6n 
pero al negar a la calle 
eatal16 !IU indianaci6n. 

-¡Bandidol ¡Traïdorl 
(¡Perjurol 

I Ahora te va, • pesar 
y en la blS(:ul. la prueba 
de ta traïci6n voy a ha_ 

(llar! 
I Tu no te ha. man:hado 

lal water I 
I Tu .1 elcenario te ha. 

(idol 
y .m, con aquella fureia 
sabe Dios lo qne habrl 

[h,bidot 
Pea6ae el hombre ,tem-

(blando 
Ie.enta y cuatro .cusaba 

Por fin" para terminar la bhcula ., IU mujer 
tan esUril dilcual6n de tanta rabí. temblaba. 
Don Tibut-cio te pu6 -1 Déjame bablar de una 
cerca del Car6 Còl6n. {vul 
Suenta 1 acil ki10s JUI- Don T,burdo dijo al ñn-

[tO'1 lNo te acuer6 .. del me_ 
1& bbcuJa ..tb.16 1160 
y la cifr .. Ia aeRor. qtle trajo aYyer D. Quin.-
en IU memori. cuard6. tM6n? 

Entra.ron en un teatro !: ~ !~~ut~an ~e ~ol~~ 
¡para ver una r ... ista que .. mis tripal, e.ta tar-

hab1a unal macha-¡ 'de 

que ae perdían de !~~ me lel ha dado ~.::~:. 
Como el bueno de Tibur- De .aW 101 dol kilol me-

tdo • (no. 
" fiJaba dem.siado que ahora ml persona pe-

:eU~:t::j~b~eU~1 c:.'bala. .in que 10 te haya ralJ~ 
(do- con la &pranta dl.1 

IU cara mitad se pUIO QuM6 medio convencida 
un tantico incomodada Ia celou Reltituta 
rnientra. miraba Ja rente y aU¡ CelÓ ya .in mis 
bastante recodiada. tan enojosa dilputa. 

MAs desde entonces Ti. 
[bureio 

no corne ya m'" mel6n 
para evitar con .u elpo.a 
alcuna nueva cuesti6n. 

RUFASTA 
hicienilla 

\CHISTES. Y COLMOS 
NUEVOS DE TRINCA 

¿En qu6 .e pareun IOl 
cel'dOl • los estudiante. 
malos? 

I Pués, en que e,naordln 
a fueru de calabanal 

¿En qui se parecen 101 
ch6ferl a los corridol1 

En que lel pita correr
se por iu curn •. 

¿En qd le parece Uz· 
cudun • un vendedor de 
peri6dic:ow? 

.IPul( .... en que aquel-, 
boJr.ea. y e.te, .. votea ...... 
(En cuaoto .e entere Pau
lino me manda un knoc. 
out por cable.) 

l Cuin H el acero mas 
blando? 

Puh, elacerito ... 
¿Y el colmo de un can· 

dul bort.ebo? 
Ponerae sereno para ,a· 
¿En que ae diferencian 

nane la vida. 
JOI picadorc. de toro. de 
lo. paracual? 

En que aQuellos tienen 
varal, y elto., varilla •. 

••• 
EPIGRAMAS 

---1 Que bonita estl eA 
(nena I 

dijo en un baile Ramiro 
a Lui--.; enanto mia ¡a 

[miro 
mú me fusta la morena I 
-lPorqu~ a bailar no in· 

fvilarIa? 

1 Tu intelicencia le acor
[tal 

-Por eso, porqui es tan 
[corta 

me da verlüen.u sacarIa. 
Casimiro y Genoveva 
do. chicos que contem. 

[pl.ban 
an ¡rupo de Adin y Eva 
de e.te modo se eJr;plica. 

[ban: 
- l Cuil de los dOI el 

(Ad,"? 
-I Como te 10 he de de

[cirI 
No te dal cuenta que el-

(Un 
uno y otro lin veltir? 
Un Modo oy6 I .. dos 
en una tOrte lonar 
y dijo - lLa una dOI ve· 

[ce.? 
ese reloj anda mal. 
A encerrar un cato pudo 
en un 18CO de t.rtin 
se .ubieron al desvin 
Juana y au primo Bernat_ 

[do. 
Sin duda al primer en

[cuentto 
la nifU. co,i6 .1 tal cato 
pues dijo al cabo de un 

(rato 
-¡Mami, ya lo tenlo 

[dentrol 

ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L'bit deli bita 

Tothom ha d'anar a 

LOVE ' ME 
La més gran de les 

revistes 

REVUE EN FOLIES 

El minor "P"fael. fi. 

Barca/ona 
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Barcelona, 4 de Agosto de 1927 

El coneixedor 

UN amic nostre, propietari d'unes importants 
caves, va invitar un company de club a tas

tar els stus vins. 
-Oh! - va fer aouest. - Els conec tots de 

memòria! - . 
-I cal 
-I ca?, Em deixo posar una vena als ulls, i 

:pel gust. te'ls coneixeré tots. 
Aid ho van fer j, en eleote. va resultar que 

l'amic del vinater tenia ra6. 
Aquest, desitj6s de fer-li una broma, li va do

nar la darrera cona. 
-Això - féu l'altre amb estranyesa - s[ que 

"'la sé paa el Que és I 
La copa estava 11lena d'aigua! 

Exit complet 

UN jove autor va lle¡ir ¡'altre dia a un empre
sari una obra futurista la qual, segons aquell, 

deixava petitet a en Pirandello. 
L 'empresari, que el home que té molta pa

ciència i bon desi,. va deixar que el jove autor 
s'esbraven, fins arribar al final de la penúltima 
escena del segon acte. 

-En aquesta escena - deia el pseudo·drama
turg - el públic s'aixecarà. 

r J"empreaa.ri, amb un somrís, va respondre: 
-Sr. Però, serà per anar-se'n. 

Prova infaI.lible 

pARLEN la portera i la bogadera de casa d'un 
servidor de vostès. 

-Es veu que aquest pintor que està refenit 
l'escala no deu ésser oaa casat I 

-Ah, no. l, en ouè' ho coneixes? 
-En Clue estA ca'ntant tot el dia, .. 

Els encisos de C.daqués 

CADA diumenge al mati surten de Barcelona 
dos barcos que fan excursions turístiques a 

la Costa Brava. S6n el "Vírgcn de Africa" i el 
'~Maria Mercedes". Van a Cad,aqués. a Palam6s. 
a Tossa, i cada vegada hi porten més gent. 

pa~:a~~~i~:n~~:c:u~~:: ::=~er8e:'\~ ;::r::ae~:~~ j 
si6 a Cadaqués. Entre el pusatge hi figuraven 
en abundor un,a colla de xamoses xicotes, lleu&,e· 
res de roba i lleugeres de cames. 

No cal dir que tothom es va divertir molt. 



Per cert que en arribar a Cada.qu~a, un .enyor 
molt aeri6a que anava entre ela excursionistes, 
va reunir una colla de xicots que e. van oferir 
a fer de cicerones de les xicotes. 

En arribar al lloc conegut per "La Conca", el 
aenyor que capitanejava la colla digu~ seri6s: 

-Ara, senyoretes, el. hi ensenyarem "Els Pi 
xots". 

Algunes, molt poques, es tomaren vermelles; 
altres, baixaren pl1dicament els ulls. 

I aquell .enyor no havia dit res de particular, 
perqu~, en efecte, a "La Conca" hi ha un lloc 
conegut per aquest nandul,andeac nom, ço que 
ela noatre. llegidors podrln comprovar fàcil
ment, ai es prenen la mola.tia de comprar una 
col.lecció de targes postals iUustrades d'aquella 
pintoresca poblaci6 de la Costa Brava. 

L'horto/! de Sant Boi 

NO ANA VA PER ELL 

E
- \l Puig portava una factura a la butxaca d'a

quelles que no es cobren mai ni entregant
les al negre "Leopoldo". Un dissabte a la 

tarda, que s'estava a caf~ xarrupant una copeta 
de conyac, i va dir a seu amic Quim: 

-Tinc una factura que no puc cobrar de cap 
manera. Si tu voJs anar a cobrar-la i en treus 
algun caler, et dono la meitat de ço que en tre
gui's-

Molt satilfet del negoci que li proposaven, en 
Quim, que se les tirava de viu, va agafar la fac
tura. 

-On és aixà? 
-Aquí al carrer de la Diputaci6. Jo t'bi acom-

panyarf:, 
Els dos amics anaren a casa del mal pagador. 

En Quim va pujar-bi, i en Puig es va quedar a 
la porta. 

Al cap d'uns minuti, en Quim, amb el coll des
fet, el barret aixafat i un ull de venut va baixar 
]'e.cala. 

-I ara 1 - féu en Puie- - Qué t'ha passat? 
-Que aquell home m'ha rebut a cops de puny .. 

i. mira en quin estat m'ha deixat 1 
-I per qu~ no t'hi tomaves? 
_OhI Ja veuràs: no era pas a mi a qui devia 

la factura! 

R. E. Tallet 

LA NENA INNOCENTA . 

L A Catecineta, una xamosa nena de sil anyl. 
Es .a estiuejar a Begaa. Els seus papàs hi 
!lenen un,a caseta amb un troç de jardl i 

un galliner molt ben proveït. 
Això vol dir que la Caterineta sap, almenys en 

part. com neixen els pollets, perqua moltes ve
gades els ha vist com sortien de la blanca i fina 
closca. 

L'altre dia van n~ixer tres pollets i, a l'hor. 
del dinar, el pare es va felicitar de que la lloca 
haguEs donat tan bons resultats. 

La Catecineta elcoltav,a, amb seriositat, quan. 
de sobte, exclamà amb la més gran innocancia 
del món: 

-Escolta, papi: i nosaltres, tambf: sortim deJ.s. 
ous? 

A. Rambaire 

ELS RESULTATS DEL TRAC-

.TAMENT VORONOFF 

E N una platja molt pròpera a Barcelona h' 
ha hagut, darrerament, escàndol gros, Fi~ 
gurint-se que un senyor d'uns cinquanta 

anys, fou sorprès, amagat a darrera una case~ 
mirant com es despullava un,a nena de catorze o 
quinze anys i vigilant amb la mar d'afan.ys tots 
els seus movimenta. 

Per no donar lloc a mh comentaria-, puix en 
tot el poble no es parlava d'altra cosa, els pa
res de la nena van renunciar ,a portar l'assump
te al Jutjat. 
I Passaren uns quants dies í un matí, la nena,. 
enrogida com un pebrot, contava a unes amigues 
seves, amb tots els detalls, el fet oconegut. 

1 aleshores una de les amigues, mEs grandeta, 
esclatl en una riallada i digué: 

-Així, segurament a aquest vellot li havien 
aplicat el tractament del doctor Voronoff! 

S. Aba1Jol 
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LES FEMINISTES 

A LLO de que lea feministes sbo totes llet· 
gea, vellcs i porten ulleres de con.ll:a, 
.6n rom,anços. Jo en conec unca quantes a 

Iea quall, sin6 que no m'escoltarien, els diria amb 
molt de ¡Uit quatre parauletes a l'orella. 

L'altre dia, en una reuni6 d'amics, comentà
vem el fc.minilme. 

-Molta diuen que lea dones que segueixen 
aquestes teories, cs que odien el sexe mascuH. 
Peri), jo crec que això no és veritat ... 

-Ah. no? - vaig dir jo,al que cstava parlant. 
-1 ca, home I S6n feministes. precisament per-

qu~ els aenda tot el dels homes I 
Kac Panta 

EL PROBLEMA DEL PA 

S
EGONS lleeim en un diari madrileny, una 
comissi6 frances.a cstà a la capital espa
nyola estudiant el problema del pa. 

Ja sabem qu~ diran a tot això els madrilenys: 
"Que ea un problema que tieot mucha miga." 

R. E. Tallet 

-1 li agrada molt, jugar amb les pilotes? 
-Es el joc que m'agrada més. 

LA MALALTIA DE LA QUIMETA 

L
A Quimeta v. estar malalta. Es va entos
sudir. aquests dies de tanta calor • .en em
passar-se ,i, mantecados l'un darrera l'al

tre, i, es clar, encara que ella estava acostumada 
a empassar-se moltes coses, va agafar un catarro 
estomacal que es va haver d 'estar sis dies al llit· 

Diumenge a la tarda, en sortir dels toros, vaig 
trobar una amiga seva. 

-Vinc de veure la Quimeta - em va dir. 
-1. com estava? 
-NomEs la pell damunt dels ossos I 
-Noia I Tan desmillorada ha quedat? 
-No ... Dic això perqu~ anava sense camisa ... 

KitXalla 

LA BALLARINA 

E N un caf~ del Paral.lel va debutar l 'altre 
,Us una xicota que baUa espaterrantment 
i que, de passada, ha fet ballar molta gent 

en aquest m6n. No Es una novençana, ni molt 
menys. puix fa que treballa més de deu anys. 

Malgrat això, es conserva plena, ferma, jove 
i bonica, 1,a qu~l cosa fa que encara tingui els 
aimatns a dotzenes. 

-1 que h bonica I - deia l'altre dia un es
pectador. - Quina puresa de Uniesl 

-Sí - respongué un que tenia al costat. 
Es l'única puresa que li queda ... 

Kar Tronets 

UN BON REMEI 

L A Cisca estl de sis mesos, i els tres que li 
manquen ~er el deslliurament. li semblen 
una eternitat. 

-Ai, DEu meu. Senyor! - ezclama a c.ada 
moment· - Tres mesos encara I Tretze setma
nes l MEs de noranta diesI 

-Això rai - li va respondre l'altre dia el seu 
marit. que és un tranquil. - Fes-té aviadora I 

-QuE dius. poca-solt,&.? 
---Que pu¡is en aerop1l! 
-1 què guanyaré amb aixeH 
-Tu dir.b! Que el temps et passarà volant! 

K. Melando 
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EL PRIMER 

-A n'en Roc, la mare de Ja xicota el va agafar 
petonejant a .aquesta, i vulgui', no 
vulgui', volia que s'hi casés. 

-Altra feina hi ha que ballar amb elàstics I _ 
va contestar en Roc, que era dels que no badava. 

-Doncs et tiraré pel. Tribunals. 
-Millor! I jo diré que Ja seva fiUa estava més 

cansada de ... fer brometa amb els xicots que un 
vigilant de retirar tard I 

-Mentida I Ets un canalla! 
-I vostè una arcabata I 
-Pocavergonya! N'estic ben segura de que 

tu has estat el primerl 
-El primer? Bé, vaja, no faci bromes, que 

avui no estic de llomillo. 
--Si senyor! El primer que he pogut atrapar! 

Dy DhaJeth 

ELS MODOS, ABANS QUE TOT 

E N una depend~ncia juddica de Barcelona 
en va passar l'altre dia una de crespa. 

Un individu estava despatxant uns pa~ 
pers, quan els seus companys li van fer Ja brC). 
meta - ben inofensiva al cap d'avall _ d'ama. 
gar.]j el capell. 

Ja tenim l'home llest que cerca el complement 
del seu cap i no el troba. 

Com que els altres reien, l'interessat, endeví. 
nant Ja jugada, es va indignar i va dir el més 
tranquil del m6n: 

-El que m'ha ama¡at el barret és un ... fill de 
mala mare. 

Escàndol, crits, protestes, el bromista que li. 
torna el barret, perà dient·Ji que allà no es diu 
i que si no retira les frases injurioses que ha 
pronunciat, li trencarà la cara. 

l l 'altre. comprenent que ha ficat els peus a 
la galleda, respon molt conf6s: 

-Home ... Sí... Veuràs ... Es clar que jo he dit 
que el que m'havia ama¡at el barret era ... bueno, 
era allò que tant t'ha a¡raviat, però confiti que 
ho he dit amb bons modos! 

Toni Ni 

PEL MATEIX PREU 

E N una .aristocràtica barriada de Barcelona 
s'ha inaugurat un reataucant de nit que 
ha durat menys que un ministeri dels del 

temps del vell rè¡im. El preu era car i avui la 

-Vet aquJ l'avantatge del cabell curt: a cada 
moment pots tornar a començar com si res no 
hagu~s passat. 

gent no està pas per romanços. 
Un senyor hi va pujar poques nits abans de 

t,ancar·se, a la recerca d'un xic de fresca _ el 10. 
cal estava a l'aire lliure -i va demanar un bi.
tec de filet i una cervesa. 

A l'bora de pagar, li presenten el compte, que 
pujava exactament vuit pessetes quinze cèntims. 
-I ara! Com ha anat, això? - va preguntar el 

client. indignat. - Quan val, el bistec? 
-Set pessetes. 
-Set pessetes? De què era? 
-De filet! 
-De filet de què? 
-De filet de vedella! 
-Recfistina! Pac aques!t preu, .gairebé ~ 

J'haurien pogut donar de carn humana I 

Marcel Terra 
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NOTES D'¡STIU 

F
~ encara no, vuit dies que sóc a Sant Hi
J~r;. j puc d!r ,que he fet una conej]te~ça 
de les més mteressants de Ja meva vIda. 

Es tracta d'un cas d'una psicologia tan compli
cada, que crec poder-ne treure savorós partit ~r 
,. un tipus fonamental d'uns navel.!a de la VId. 
inquieta d'una dona. 

Es diu IsoHna i té vint-i·vuit anys. Es casada. 
El seu marit té una fàbrica de pentinats li tren
ta quilòmetres de B.r~lona. Ella, instaU.da en 
Ja seva magnífica torre, cami de Ja Font Vella, 
sembla talment una dama del segle XIII. reclo
SII aV8r8nH!nt per un cavaller errant en un cas

tell solitari. 
Es alba de rostre com són albs els mr;s j les 

seves mans, Unes i llargarudes, semblen 'ducs 
~gnòJies que han florit a punta de braç per fer
Ios més esbelts. 

Vesteix quasi sempre túniques Dargues i fol
gades, J/eugerament cenyides a la cintura j en 
veure-la caminar silenciosa, com escorrent-se da
munt dels prats d'un vert briI1ant i feridor, evo
ca les ingràvides ligures de Miquel Angel. 

Una nota ne&r., ferma, detonant., es destaca 
damunt de les seves espatI1es; és la seva abundo
sa i no segada cabeJ/era, negra com la civa j olio
sa com el quitrà quan fa el bull. 

Zuloaga, el sensu.l, el creador de les dones 
torturades per fascetisme del pecat, hauria tro
bat en ella el model ideal. 

Aficionades ella i jo a les solituds .cam~roles, 
aviat ens hav-em fet amigues i ella se m'ha ert
tregat 18mb la febre de les ànj~s sedentes de 
companyonia, ~rò que viuen en una t7Mna d'iso
lament voluntari per a escapar de Ja 'Vulgaritat 
de I. nostra jovemut xarJestonesca . . \ 

Cada dia. en caure la tarda. quan ja quasi tota 
la colònia torna del "manantial, ella i jo agafem 
carretera enJJà i gronxant-nos suaument, apoia
des l'una en l'altra, anem fent el caml que els 
estiuejants ja deslant de retorn cap a rhotel o 
cap a les cases llurs. 

Jo he tNlCtat sempre a lsolina amb una ten
dror i sol.licitut quasi infantines. Els seus ulls 

blaus i badats com topacis, li donen un cílire de 
flor delicada, qu~ sembla talment com si les 
mans en tocar-la l'haguessin de desfullar .. 

Res té doncs d'estrany que aquest dia, en sor
prendre-la al marge del rierol, en una ,reconada 
ombrlvola mig desmaiada en braços d'en Forte
sa, un jove enginyer que havia aconseguit inti
mar amb nosaUres, cregués de sobte en una de9-
gràcia. 

-Isolina! Qu~ tens? Què et passa, nineta? -
vareig cridar tota tr.sbalçada, apropant-me a la 
parella i sotraquejant fortament a la meva amiga. 

-No és res, senyoreta Laura - va fer ell, roig 
com una brasa i desapareixent subtilment men
tre em deixava rlsolina en els meus braços. 

-Ramon! Ramon meu! - sospirà eOa. enear 
mig entre somnis i IIbrassant-me amb frenesJ. 

Llavors ho vare;g comprendre tot. L'enginyer 
es deia Ramon. 

De mica en mica, acaronant-la suaument, va
reig anar retornant la meva amiga i en donar-se 
compte de que jo m'havia assabentat de tot, va 
arrancar -en un plor desesperat, ple de desconsol 
i penediment. 

-Pera. esp1icat, Isolina. Què ha passat entre 
tu l en Fortesa? 

-No ho sé, no ho sé; no cm preguntis tes. 
Havla de passar ... Era inevitable, 

-Pera per què era inevitable.' Tan fondament 
t'havia ullpr~s? 

-No, si no ~s aira ... Sl quan vam let amistat 
~mb ell l em vaig IBssa6t?ntar de què es deia Ra
mon. ja em valg veure perdud¡¡ . 

-Tan fonda impressió et produeix aquest 
nom? A.lgun record de solteria? A.lgun amor In
esborrable ... ? 

-No ho endevinaries mai, Laura. En assaben· 
tar-me que es dela Ramon em vareig veure per
duda, perqu~ ... aquest nom encar. no el tenia a 
la llista ... ! 

Mireu, sJ no hazués estat assentada a teua, 
em desplomo ... ! 

LAURA BRUNET 
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RIGOR PATERNAL 

U N pintor amic nOltre Vi! anar l'altre nit -
cosa molt dispensable, perquè l'art i la 
grimegia no estan divorciatl - a una hos

pitalària mansió del carrer d 'Escudellen, on va 
conèixer una xicota escultural i bonic,a per
què si. 

-Per què no et dediques a fer de model de 
desnú ? - li va pre&,untar - Mira : ai vols venir 
• casa, et donaré trea napa cada dia ... 

-De cap mahera! - va fer eIJa. 

---
~---- - "- - ---- ---

Si ~n Js realitat pass~s igual que en les noyt!l.1es. Jlquest món seria un veritable plUadís. • 

-I ara! per qu~? 
-Perqu~ el. meus pares s'cnfadarien molt si 

sabien que jo feia aquest ofici... 

B.Orrango 

LA MODESTIA DEL TAVERNER 

E N una taverna de l 'Eixampla, va I!ntrar un 
carreter que tenia molta set i va dem,anar 
una horxata, que es va empassar d'un Iol 

trago. 

Quan bebia eh. darrera glops, l'home va trobar, 
al fons del vas. un bot6 de calçotets. 

-Aixà é, una indecència! - va exclamar. Jo 
vaig a f er una denuncia a la Junta de Sanitat I 
Hi ha dret a que jo em trobi .a dintre del vas un 
botó de ca 1çotets? 

L 'amo, en sentir els crits, va arribar corrents. 
-HomeI -li va dir - No us poseu d 'aquesta 

manera I Ja podeu compendre que, per un ral que 
val l'orxata. no us podíem pas posar a dintre un 
bot6 de levita I 

Rafe/et 

J . /II. 6oSCk 
XXVt~ 

EXCLUSIVISME 

LA rulES-

S
E~TIT al "Royal Concert" , una d 'aqueltes 
nIts: 
-Es a dir que has renyit amb aquell cor

redor d '.uton? 
-Definitivament! 
-Que no et donava prous dinen? 
-S,! Però, era massa exclusivista. 
-Com? 
-Si! S'havia entossudit en que nomb pas_ 

sés la leva .. ,I 
El Cabrit Audaç 



lO-LA TUIES 

EL TREBALL INTENS 

C
:>NTEN de Rostchild que una vegada. a 
les oficines de la seva Banca, va contrac
tar un tenedor de llibres. Era un home ac

tiu, complidor i fiat fini a tal punt que, al cap 
de pocs dies, va dir si podrien pendre un germà 
leu que estava .ense feina. i li van dir que si. 

En arribar a fi de me., va preluntar si podrien 
prendre el &eu pare. 

-Oh I _ féu en Rotschi1d - Deu ésser massa 
vell i no deu fer ¡aire feina. 

-No bo cre¡:ui pas! Treballa més que el meu 
germà i que jo I 

-Llavors - féu en Rostchi1d ,amb un somrís 
_ que vin¡:ui, i despatxaré a vost~ i el 
gerd ... 

Tit Hella 

LA DIFERENCIA 

D
os estudianta de dret es repauaven les lli
çons mútuament, per tal d'evitar la formi
dable carbassa que sc', venia al damunt. 

_Escolta _ digué un d'ells-Quina diferèn
cia hi ha entre un accident i una desgràcia? 

-Ob t Això, h molt senzill. Figur,at Que ets 
casat i un auto t'atropella la sogra ... Doncs això, 
h un accident, ; 

-1 bé ... l 
-Però la SOira surt sense altra cosa que l 'es-

glai consegüent, Això, h una desgràcia I 

Bufa Fort 

LA MATRICULA 

L
A Quiteria no ea troba "aire bé. Sofreix del 

rec reu, que deia aquell carreter del cèle
bre conte. L'altre dia. se'n va anar cap a 

eal metge i. al mateix temps, a veure el profes
sor de la seva filla, una eixerida nena de set 
anys, per a paear-li un conte d'estudis i matri
cular-la en el pròs.im eurs. 

Quan el marit de la Quiteria va arribar a cua 
seva, a l'bora de sopar, la seva dona encara no 
hav~a tornat. 

-Que no hi ha la maml? - va preguntar l'ho-
me a la leva filla. 

-Ha sortit fa una estona. 
-Que saps on ha anat? 
-SL M'ha dit que anava per aUò de la matri-

cula ... 
l el marit de la Quiteria, que no es gaire i1.lus

trat, va afegir interionnent: 
-Ves quines coses d'explicar-li a la criatura I 

F. Orrona 

-Saps què penuva, Llu/s? Que els noveJjs
tes són molt ezagerats quan es posen • escriu-
re de coses de l'amor. T'enganyen posant-te Ja 
mel als JJ.vis. 



A.LERTA, JlINYONSI ho feslin a cara o creu? Si lurt car., he perdut, i I 
ai lurt creu, tena d'6l1cr meva, vulguïa no vulpí's, 

~1J aquest. Seeci6 bl publicar.m fou .1$ CONT~S pcrqu! cI. dc.u-tcI de joc. ja ~a,p. que .6n saltat .... " 

que sc'u 00 ... 7" propis d'luer coat_u • Ics ycU.a -1 VI sortIr creu, no ~ Ilxbl 

•• c:roael de quillat any!f per amunt i que si,uin di,- --Sí. V. IOrtir creu, perb després, cm VI sortir 

rHS trisur coneru" pels burif.iu:s Uer/dora de LA car.... lA. Rambaire 

TUIES. D'aquest. eontu, eD premiarem Ull cada 

.DlÍmero, amb la respectable quamit.t de "deu pe-
l."', eob,.bJu lD la nostra Admiaistraci6 o per SENYAL lNFAI...LIBLE 

.ir postal .,. que .,¡SqUiD fora de B.rce/ona. AIe,.. 
t •• dont., j apretar f, "I O IUMENGE a la t.rda. El promb ha dinat a 

cau 1. promesa i . acabat rlpat, eUa i u 
mare l'aixequen i le'n v.n a vestir.le per a sortir, 

L'ESTIGMATISME 

L A xamOla Leonor, una ",¡cota de vint·i-d61 
anYI, cuada amb un bome de quaranta, prc

&'Unta al leu marit: 
-Eleolta: <lU~ ~. l'eati¡matiamel 
-Una malaltia de la viata que fa veure lea co-

'CI U.f(uul 
-Aid, ja e.tic Je¡'Ura de qu! jo no la tinc pal, 

El promh a,afa unes estisores i es posa a taU.r· 
le les un,lea, En aQuutu, arriba el coai de la 
noia, Que h un barra acabat, i diu al xicot amb 
tot l'aplom: 
-Qu~, Que sortiu aquesta tardo l 
-SI. 
-Ja m'ho pcnlavlt Aneu al cinc, no és ai.èl 
-Si. Com ho u.pa? 
-HomeI Com que vci¡r que et talle. les unclea' 

V.tJda Rhotta 

aque.ta mal.ltia. UNA CARRERA NOVA 
-Per Què? 
-Perqu~ jo cada dia lel vei, mh curte ..... 

K, Abret. 

ELS JOCS DE L'AMOR I DE L'ETZAR 

L 
-ALTRE dia, en cert Clrcol b&rc~loni - l'ú' 

nic drcol, precisament, Que mai no ba es· 
tat un drcol vicióI - a un senyor no ac sap el que 
li va patsar, el cert él que es va barallar amb un 
altre 10ci i li de,ué dir .un mot que el devia mo-
l~atar unt, Que tota la tarda va utar parlant del 
mael., 

e ONTAVA un vell corrido, en una tauleta de A cada habituat a la c .... Que arribava, li conta· 
l'''Excelaior'', com bavia estat, durant a1,un va la mateix hiatbrla. 

tempa, l'amic oficial de certa famosa cupletista, Cap a leI tet, v& arribar un habituat del drcoI, i 
-Re.. - deia - va éuer allb d'a,aJar-Ia pel en veure1 tan enfutilmat, preluntà al conser,e: 

mot, Un dia li vai, dir: "A tu que t'arf'lda tan ju. -Qu~ fa aquelt lenyorl Qu~ té, que crida d'a· 
rar, qu~ et lembla.i aíxb d'é.ser la meva ami,a enl quelt manera1 



I el conlerce li respongué el més seriosament 
del m6n: 

-Estudia per lle6 ... 

F." 

EL SALVAVIDES 

A IXO va punr no fa gairel dies a la Portafer
.rissa ... Un senyor, ja d'alguna edat, anava 

corrent per 1& vorera, per agafar el tramvia de la 
Plaça de Santa Anna, Q.uan va relliscar i no es va 
trencar el cap perquè en aquell instant arribava pro
videncialment en direcció contrària una xicotassa 
d'uns vint anys, grassa, plena, fresca, amb ,una pi
trera exhuberant, damunt la qual el senyor hi va 
anar a donar de nassos, tot dient: 

-Ai, Sant Pancràs I Perdoni, senyoreta I 
-De resI - {!:u aquesta, amatent - Que s'ha 

fet mal? 
1 el senyor vell, que ja s'havia refet de l 'esglai, 

respongué, ja tot trempat i somrient: 
-Com vol que m'hagi fet mal, si he topat en el 

camí amb aquestll dOli salvavides ... ? 
I designava amb l'índex les adorables carnosita.ts 

que la xicota e:Kbibia sota la &"ola.,. 

Ivan d'Arròs 

LA PREOCUPACIO 

P EL Passei&" de Colomb es passeja un :Kicot, 
guiant un magnüic auto. Va a petita veloci

tat, com si volgués agermanar la marxa del cotxe 
amb el !leu ensopiment. 

Quan arriba a la Porta de la Pau, troba un amic 
i l'invita a pujar al cotxe. 

--Que no saps? - li diu una vegada ja està con
fortablement insta1.1at al seu seient. - Tinc l 'a
rni&"ueta embarasa.ada I 

-Ah, si? - exclama l'altre. _ 1 de qui sospi
tes? 

Fi BlaJJa 

DEDUCCI0 LOGICA 

A la Lluiseta n'hi passa una molt crespa. Te
nia un xicot, molt espavilat, i aquest la va 

entabanar, i ara la pobra noia va pel carrer qu.e 
sembla un bocoi. Res, que ai Déu vol, cap allà a la 
Mercè hi haurà bateig. 

Com que el seu. estat la cansa molt, ha deint 

da de les seves companyes per tal de poder parlar 
una mica. 

L·altra dia, la Lluiseta es lamentava de la seva 
dissor,t, perquè naturalment, el xicot que li va fer 
aquella malifeta, quan va veure el bunyol, es va 
eclipsar discretament, com les cupletistes quan ja 
t 'han ret fer prou gasto ... 

-Ai, Déu meu I - deia la Llu.iseta - No sé pas 
on tenia el cap, io, el dia que ... 

Una de les seves ex-companyes de treball la va 
interrompre: 

-On va ésser, això? 
-A can Verdura! 
-I no sapa on tenies el cap? Dona, es ben sen-

zillI Damunt del coixO 

'lJ)jda Roth 

LA MURMURACI0 

VAIG trobar pel Passeig de Gràcia, prenent una 
racci6 visual de cuixa femenina, el meu amic 

Rostoll. 
-I doncs, Rostoll - li vai&" dir _ com va la nova 

vida? 
--Quina nova vida? 
--Caram, la de casat I 
--Si no m'he casat pasl 
-Ah, no? 
-No. 
-Així, em van enredar, noi, però estic ben seg,ur 

que m'ho van dir. 
-Ohl No hi donis importància, que això no té 

res de particular! Sempre hi ha gent a la qual li 
agrada ·malparlar dels amics I 

G. lA . LlineT 

ECONOMIES 

MARIT i muller van a sopar a la fonda. Ell aga~ 
fa la carta i comença a lormar el menú. En ar

ribar al peix, pregunta a la seva dona: 
-Que voldràs JIa¡osta? 
--Quan val? 
--Sis pessetes. 
-No, no, que és massa cara. 
-Tira, dona, tiral Un dia és un dia. 
-No, reiet, no. Hem d'esta1Yiar. Val més que 

em compris aqueU anell de brillants que hem vist 
aquesta tarda a can Cabot ... 

K. Umi 

d'anar a treballar, però, alruna tarda, a les set, va Conte premiat ell el nÚm~TO PlI!JSilt: 
al taller on feia capses de cart6 a esperar la 90rti- EL SASTRE DISTRET I _. 



".' --------------------

-1 si vol alguna cosa, vingui a dir-m'ho a la 
Sf!gona bot.. I 

-Ha triat mal lloc ¡Ht parlat, senyota. 

~ 
.. 

éo el .,oducte m'''1 &01.'11(11.« a comb." •• fi-
~ caçment la lM?O

TE.NCIA i la NEURASTENIA. per cròni
~uea i rebel. que aigan a tot altre tractament 

Venda a l'enl'r~ i detall: Alt de Suc Peu, SO 
fUm.ci. d*1 D.cCor W, DUTREM. Barc*1oD' 

LA TUW:5- II 

EN MARK TWA1N I LA BOGERIA 

n E tothom s6n cone¡udes les famoses anèc
dotes del ¡ran humorista americà Mark 
Twain, "el Rufasta de Nord-Amèrica", se

gons frase afala&,adora d'un eacriptor andaluç, 
que encara és més humorista que en Mark Twain 
i que en Rufaata. Per~, l'anècdota que anem a 
contar no b cone¡uda dels nostres llegidora, i, 
en canvi, t~ molta ¡ràcia. 

Twain eatava eontemplant els boigs furiosos 
quan panà per davant d'una gàbia i en va veure 
un que eatava cridant sense descansar un mo
ment: 

-Vull matar la meva sogra I Vull matar la me
va sogra I 

Mark es va fix.ar atentament en aquell home, 
i després, encarant-ae a l'empleat que l'acompa
nyava, exclamà: 

-Escolti: i per què el tenen, tancat amb els 
boig. aquest home? 

F,Ottolla 

P.AGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VlAS URlNARIAS 

Obra pronto y radica.lmente - Suprime IM 
dolorea y evita toda claR de complieacioD~ 
BlenorraKÏaa agudaa y crónicu - Pro.tauli. 

E.atrechocea - O.titi.a 

Una bucna limpieza interna con 
cura todaa laa herid .. del amor 
PAGEOL 

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

ESTAT ESPECIALMENT FABRICAT PER _ TOMAS RIBALTA - Val.ncia,316 -
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14-LATUIE!; 

cès - uva! - i la mestressa del 
"angelus" Hall de Arrepentides 
g'treet. 

Els que fem LA TUIES vam e6r· 
fel" a festejar el sant d'aquesta dar
rera ,però com que tots nosaltres 
som gent de molt compromís, hi 
vam anar d'''ac6nito'', que diria el 
I1o.stre ex-senad~ i .estimat! a~ic 
don Joan de la Plaça de Catalu
nya. 

Prenent amb totes les menges 
la deguda precaució 
d'aquesta nit guaroarém 

R~.~~:;:;~o~·~: ,~~a;ic!~~a!~ eó- H~~ ~:rn:i:n¿~t i~sS ::;:~~Olm~~= un molt sabor6e r~ord. 
merdQ de San Feliu de Llobregat, fet fer sabates a mida i vestit nou i EL CONSEJERO DEL AMOR 
que en el Banco Hispano America- han après els darrers punts de mo-

~~n!:ci~~b~~o~n!~~O~~s Pr~s:at;:~f~:S r~; ~u d~u~art:s:'~o~ ~~c~~~~~~~. ~: EN
d 

u,na cursa de braus celebrada 
profesionales del robo, que le mos- sarauistes "d-e ambos sexos" que e8- A. arrerame~,td.a la P~a¡;a de les 
traron en el Gabinete antropomé- tan disposats a no perdre ni un dels d r,cn~~ va~ I lar ,un rau que es 
trico de la policia, a una de los au- molts que toquen els músics, ela d' om eror . 1 
tores del hecho, llamado Francisco Puix segons diu una noia pe/~en fqueh animal 
Esteve (a) "El Pelma". en sortir de l'envelat en llo~ d~r onor1 a :tlrTlom 

~lis vCaal~~~i~~e:o~;:~~~-li fSa t~~~! à~t~e~:!a~~ cap, estava qU~P~~:ta f~c. ames 

el senyor Francesc Esteve 
no es tan pelma com aixà. EL CONSEJERO DEL AMOR 

EL CONSEJERO DEL AMOR EL CONSEJERO DEL AMOR D 'UNA biografia de Wagner re-
... - ...... ,,--- tallem el següent saborós para-

UN simi que tenien a una torre de ELS cafès concerts estan que se~: rr~~l genial Ricardo Wagner tuvo 

de ~~;¡~::r~u:~:se::YS~n a~:~:!!~ del b~~d_~::t, s~ci~;~ n:e;.~~e:~~:I~~ ~~e~o~~fe~ea:¡:~~~;~~o~a:~ =~ ~::; 
R~o~u~d~~:r~, q,ue els simis ::::e 'la e¡:es~:~t~~.t~o~~e~:~-e:nx:~ ~~~=~~o'~ ~=n~ ~:!~~dTr~: 

'fa!tes~¡;~~: ~~~l:Ó monada ci¿e;¡ ~!;~~r~~tAa~~~~,,~n~n:x~~~ ~~d:kedi:~~~~~~d~.:uel ,plat6nico y 
ai es presenta l'ocasió, q~e està al aire Ibure, la concurr~n- Sempre se'n saben de noves 

cia és ba~tant nombr~sa. puix jo no sabia pas 
EL CONSEJERO DEL AMOR ~es nOies ho agraelx~n que en Wagner d'un Gui1!et'mino 

~n~ '\~~r~~~i6ur:;ra~:I;i"s&ima s'hagu!!s mai enamorat, 

AL "Cèmic" segueixen els èxits de 
la bellissima índia Rajah i de la 

seva famosa lerp, que aviat serà més 
popular que la Patum de Berga. 

V18nima16 aqtu:es't ,sienro.c.a .Icom 
una mala cosa al cos encisador de 
la centil xicota i restreny d'runa ma
nera que de bona gana ens 1:orna
riem rcptils, 
Perqu~ la xamosa noia 
que porta el nom de Rajah 
és d'aquelles que un voldria 
amb molt de gust, enroscar. 

perqu~ hi vulguin tornar, 

EL CONSEJERO DEL AMOR EP 1." EP I... No ho dubteu ni un 
, ,. moment: Per bones comes hili~n¡. 

S"d·a~~~~~~ts :":;re 111:18 Plae::.¡v:: ;~~s·~t~~~~ ~:-!:..e;a~i~~t~~e:; 
Lelseps i el Santuari del Carmet_ LA MUNDIAL. _ ESPALTER, 6 
lo, dic, del Carme lo. 

El. cotxes, sobretot a la cai¡uda 
de la tarda, es veuen plens de pare_ 
lles d'enamorats. 

Puix Les Planea, avui dia 
ja a6n maSIa rreqüentades 
i les parelles s'amaguen 
cercant noves encontrades. 

NOTA 
Se serveixen co· 

mandet per cor· 

reu, amb tota 

discreci6 

EPIGRAMA 

Tenia en Pons una lletra 
d'un client mal pagador 
i per por de no cobrar-la 
va moure molta remor, 
Fins que va trobar una vidus 
que li volgué descomptar 
i ell sense peNlar-s'hi saire 
'tot sernit li va endossar. 

Homer D' H etta 
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SARNA 
RON"Y"A.) 

el cura en deu minuts amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'Aaa!t, 86 
i centre. d'epecífic:a 
Barcelon. 

- -- -~--

I 
UNA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 

¿Quiere usted a1canzar éxito en todas ~us empresas? 

Compre la ma- El 'Palwa' metro 
ravil10sa obra • 
y ella le dlrA el momento oportuno en que podrA ejercer Influencia 
!lobre SUI .emejantel 'i la oculón mAI propicia para donllnar et 

élCito en llUS emprelAl. 'recl •• 5 peselal 
PedJde. a: J. S ADlI:O. edUOr, BOll de Sln peen, • 

BARCELONA ".a .. na __ ~ 

Prou angúnies!! 
\881 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ravidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

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



-Què mires amb tanta .atenci6? 
-Oh, no res: que no entenc perquè tt!nen el nom que tenen aqut!sts peixos ... -... 
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