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LA TUIES 

—Ramona: si ve «I senyoret i demana per mi, digui-li que tòc fora. 



LA RETAGUARDIA 
noKntfxn^a 

a a ««tro prooin . -na ' Snr to i lad . gcami ia : 

SIN QUE PODAMOS SABER 
SI ES QUE ALGUIEN LE HA RETIRADO 
0 SI ES QUE PIENSA VOLVER. 
RUFASTA EL DOS HA TOCADO 

FOLLETÍN DE -LA RETAGUARDIA-

Nuestro activo director 
don Eleuterio Rufasta 
sigue sin aparecer, como 
"La Tribuna". Hemos he
cho diversas gestiones pa
ra averiguar su paradero, 
T han dado menos resul
tado que una disposición 
de abastos. El Amo, es
tas fiestas, ha recorrido 
todas las casas de sombre
ros y no ha sacado más 
que unos duros del bolsi
llo y unas manchas que 
no sabe qué son. Hemos 
preguntado a la Revista 
Pathé, que lo ve todo, lo 
eabe todo, y además, es 
imparcial, y ni por esas. 
En la honda donde comía 
•61o nos supieron decir 
que debía seis nabos, y 
que si los queríamos pa
gar, nos quedarían de 
aquello más reconocidos. 
Preguntamos a Tressols, 

DE UN SUCESO SOR
PRENDENTE 

Anteanoche, a entrada 
de oscuro, circuló la no
ticia de que una joven 
que se dice Quima Turo, 
había dado a luz un pe
rrito. Martín, el de "Las 
Noticias", se lanzó a ca
za de información, y en 
menos de cinco horas ave
riguó que la Quima tenía 
una perra que había te
nido de pequeños y le ha
bía dado uno a una amiga 
suya con quien van a bai
lar todos los domingos a 
la "Bohemia", que se lla
ma Luz Herito. Con este 
motivo, los periodistas 
que hacen información en 
«1 Gobierno Civil, le ob
sequiaron ayer con un ci
garro de a cincuenta y 
vina copa de mezcla. Se 
proyecta darle un ban
quete, como a Carvallo. 

y tampoco. En vista de 
ello hemos prometido seis 
reales a la señora de la 
calle de Zurbano, que no 
admite líos, si da con su 
paradero. Entretanto, ro
gamos a los acreedores de 
nuestro director que se 
pongan tranquilos y sí 
han perdido blancos los 
dineros, que los busquen 
negros. Admitimos propo
siciones honestas para 
sustituirle en la dirección 
de "La Retaguardia". Pa
garemos bien y con pro
pina, y regalaremos al su
cesor de Rufasta pela con 
diez, que tiene en Caja el 
administrador, un pase de 
ripperts de "La Catalana" 
y un artículo inédito del 
"Profeta Elias". Conque, 
¡animarse, señores, y va
yan pasando! 

INTELIGENCIAS 
RETARDADAS 

Anuncio especial para 
los lectores de fuera. 

Si vuestros hijos no 
aprenden y queréis que 
los espabilen, mandadlos 
a Barcelona con unos 
cuantos duros en el bol
sillo y ya los desensope-
cerán. Referencias: las 
víctimas del timo de las 
misas. Escribir: RETA
GUARDIA, A. Z. 

COLOCACIÓN 
La hallará joven agra

ciada, que no haga esca-
rafallos. Trabajo fácil y 
descansado. No hace fal
ta aprendizaje. Dirigirse 
a mamá Dolores, Hospi
tal Street, 

JACK Y TOM 

Novela semanal cinematográfica 

copiada de cualquiera de las que 

se publican * 

Ultimo episodio 

TRES EN UNO 
El viejo almirante abra-

:ó a Jack y estrechó la 
diestra de Tom y comen-

—Era un frío atarde
cer del 31 de diciembre 
de 1551... 

—Me gusta el número: 
déme un décimo — dijo 
Tom, jovialmente. 

—¡Calla, insensato! — 
impreca el viejo —. Gra-
nizeaba. En una de las 
toscas mesas de la posa
da del "Gallo de Oro", di
visábanse las siluetas de 
unos hombres recios, ner
vudos y musculosos que 
discutían acaloradamente. 
Jugaban al mus. En éstas 
recortóse en el marco de 
la puerta de la posada 
una figura gallarda, gentil, 
«irosa: la de tu padre, 
Jack. Como respondiendo 
a un conjuro malíginoso, 
en aquel momento dieron 
las doce. Comenzaba el 
nuevo año. Tu padre sa
ludó a la concurrencia con 
esta frase lapidaria: "Au
gurios de inefable felici
dad para vosotros y la fa-

Una carcajada estentó
rea e irónica percutió co
mo una canonada, y en 
seguida percibióse la voz 
aguardentosa de tu padre, 
Tom, que decía: "¡Esto 
es una animalada!" La 
que se armó, no es para 
descrita. Volaron por el 
aire, sillas, mesas, mari
tornes, un camión auto
móvil, dos criaturas re

cién alumbradas, etc., etc. 
Afortunadamente, in

tervino la ronda de ¡Ta
rrés, y todo quedó arre
glado, pero, cuando ya se 
naba por terminado el be-
Jen, entonces, tu padre, 
Tom, se levantó y dijo al 
de éste: "|Cul dolía!" 
Allí fué Troya. Tu padre, 
Jack; puso tan mala car» 
al oír el insulto, que el 
pobre se murió del dis
gusto, pero jurando que 
sus descendientes le ven
garían. Yo, horrorizad» 
ante el matadero general 
que se inauguraba, pro
metí no morir hasta ha
ber reconciliado a toda la 
descendencia. Y aquf me 
tenéis.^ dispuesto a cum
plir mi vanaglorioso jura-

Calló el almirante, ca
lló Tom y, como si hubie
ra callado Jack se habría 
acabado la película, éate 
musitó lentamente: 

—¿Le dijo "Cul d'olla"? 
—Sí. 

—Pues, abrázame, Tom 
porque esto no tiene im
portancia. jYa ves que 
hasta Artís ha hecho pú
blico que si alguien se lo 
dice, no se enfadará I 

Y los tres hombres, no
bles y esforzados, se fun
dieron en uno, y lloriquea
ron un ratito. 

EPILOGO 
1 Augurios, muchos au

gurios, os desea éste que 
lo es, el autor, 

Renzo II 
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FRUITA 
D E L 

^ T E M P V 
El preu del tabac 

§ 'ha apujat el tabac. D'això vostès ja en deuen 
estar assabentats, perquè els diaris ho han dut, 

tncara que els diaris diuen moltes mentid; 

creure, puix no cal més que entrar 

go" jazz band — i barrila concentrada dintre els 
clàssics i tradicionals dotze grans de raïm... 

A una nena, el nom de la qual no volem dir, 
perquè s'enFadan'a i és molt amiga de la cele
bèrrima "colla del vinagre ' , li va tocar una cap-
seta, molt luxosa i Hïgadeta amb una cinta de co
lor de rosa, que Va creure que era de bombona, i 
es va endur a casa seva. 

Per sort no hi havia roba estesa. A dintre hi 
trobà un d'aquells útils objectes semi-ortopèdics 
que els alemanys anuncien amb el suggestiu i trans
parent nom de "tranquilizadores para señoras". 

ta nova s'ha de 
i l'estanc 

No 
per convencé's de seguida. 

un amic nostre, molt aficionat a 
Practicar ] a m o r a ] e a a e n v o r e s s e g o n 8 aquells pro
cediments d'origen parisenc que han arrelat a la 

°8 a t e r r a c o r " si fossin naps o patates primeren-
d u ^ n o a hi encaparra. 

s clar, li varen dir l'altre dia uns companys, 
lu rai, que p o d r á a d c d i c a r t e a f u m a r a m b p ¡ p a , 

La festassa de .'"Edén" 

D , J O U S a i a n¡t. Per celebrar l'entrada de l'any 
nou, _ q u e s ¡ D é u v o l . e , g o v M n n Q h ; t r o b a 

jnconvement, serà tan dolent com el passat, en 
V-orzana va organitzar una fes*a tabarinesca a l'"E-
den amb presents, a o r t e¡gg de paneres i ampo
nes de xampany, orquestra de manicomi "vul-

aques- L'any nou a cá ta mamà 

I ' altra nit vàrem anar a l'Espanyol on hi và
rem veure "La barraca de Nadal". Al qua-

dret realista "La malcarada", en Santpere ens fa 
veure el que és la nit de Nadal en una casa de 
meuques. A nosaltres, l'espectacle, si hem de dir 
la bona ventat, si bé ens va agradar, no ens va 
revelar res de nou. En efecte: quan érem joves i 
solters — í d'això ja fa quasi tant temps com 
de l'esvaïment de les il-lusions de la Solidaritat 
Catalana — mamà Dolors, del dinou, ens convi
dava cada any i allí menjàvem torrons, bevíem 
xarel·lo i respectàvem les neules perquè als com
panys se'ls ha de tenir estima í afecte. 

Aquest a \ ".rem voler fer una escapadeta i 
a les d(ii;:e en punt, vàrem pujar l'escaleta que 
condtvr: . : l'ex-caaa d'empenyorament — on en
cara s'hi empeny, per això — , del carrer d¿̂  l'Hos-
pita'. Les nenes es-laven menjant els raïms i la 
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mamà, amb aquell somrís tan simpàtic, ens va dir: 
—Si, miri... Què hi vol fer... No saben què fer... 

i s'entretenen a veure qui se'ls empassa més de 
pressa... 

L'amor i la boxa 

I A nova ens arriba d'Anglaterra, país eminent
ment esportiu. Dues "giris", que hem de su

posar bufones i estimables com aquelles que tre
ballaven al Palace, es morien pels osaeta. i pot 
ésser per altres coses, del mateix mascle. I van 
decidir una cosa molt original: disputar-se'l en 
combat de boxa, a sis rounds. Les dues noies pu
jaren al ring, es posaren una guants de quatre 
unces i, al quart round, una d'elles va rebre un 
vigorós directe a la barra esquerra que li va fer 
abandonar el combat i les esperances d'emmari-
dar-se, almenys per aquell cop. 

Però, en aquest món, hi ha una justícia, tan a 
Anglaterra com a Llofriu. El xicot, que assistia 
al matx, va veure que la triomfadora havia re
but una pila de "tantos" i estava molt més feta 
malbé que la vençuda. I, amb veu sonora va pro
nunciar : 

—Em quedo amb la que ha perdut, perquè la 
guanyadora em sortiria massa cara d'àmica... 

Exemple que no han d'oblidar les nostres mo-
distetes i les nostres mecanògrafes, si algun dia 
s'enamoren per partida doble d'un dependent de! 
"Barato" i volen sotmetre el seu plet a un mo
dern judici de Déu. 

Bona recomanació 

I A dama obesa, opulenta, encara no passada 
del tot a la reserva, que ensems que el seu 

escot un xic flàcid i els seus brillants, grossos com 
ciurons, exhibeix les nines de carn de què disposa, 
al preu fixe de cinquanta pessetes, ens crida a part 
després de la tradicional presentació i, amb veu 
baixa, ens diu; 

—Jo, de vostè, triaria aquella rosseta del mig,.. 
E» una criatura que va molt bé. Va venir reco
manada per la seva pròpia mare... 

L'hortolà de Sant Boi 

—De què rius, ara, beneit? 
—Oh, res, pensava que «i jo fos el teu marit, 

ara no estaria aquí. 
—Doncs a on? 
— A m b la meva dona, que allavors seria la d'urt 

altre. 

UN MALENTÈS 

A fi d'arreglar unes escriptures, el senyor For
cada, un advocat que residia a Sóller, va 
haver d'anar a Palma. Feia molt temps que 

no hi havia estat i a penes recordava els carrers 
de la població. 

El senyor Forcada era un home, però tenia un 
vici que li ocasionava molta mala de cap. A con
seqüència d'una epilèpsia mal curada, guinyava 
l'ull dret a cada moment i el que no el coneixia, 
es pensava que allò era alguna senya estranya. 

Anava el bon home mig esmaperdut, quan un 
mosso de corda que aquell matí no tenia feina, 
el va veure. "Aquest no sap on anar", pensà. Va 
acostar-ae-li i, molt amablement, li digué: 

—Que vol anar a algun lloc, es senyor? 
—Si... Voldria anar a veure si em donaven 

quelcom per passar la gana... 
1 va guinyar involuntàriament l'ull, com acos

tumava fer. El mosso de corda va creure endevi
nar de seguida ela aeus desitjós. Un home que diu 
que té gana i pica l'ull, és prou eloqüent. El va 
agafar i se'l va emportar amb tota la bona fe cap 
"a cá s'Elena", lloc d'esplai confortable i acredi
tat de la capital mallorquina. 

L'Elena, encara adormida, puix eren les deu 
del matí, i tant a Palma com a Barcelona, ka gent 



de mala vida acostuma a dormir ela matins, rebé 
el senyor Forcada i el mosso de corda. 

S'hora no és gaire a propòsit per servir-lo 
be, però farem es que podrem, i dó! Què desitja
ria, més o menys...? 

—Es que tinga... es que tinga... Jo m'acontento 
amb es que hi hagi... 

El senyor Forcada va guinyar altre cop l'ull. 
L t l e n a . en veure aquell gest va tenir una ale
gria. 

— J a sé es que vol el senyor! 
1, anant-se'n cap al pati, va cridar: 
—Sebastianetl Posa't unes faldilles i baixa, que 

ni ha un senyor que et demano! 
S'aslot des pardal 

NITS D'HIVERN 

L 'Antonet i la Pepeta són dos promesos que 
s estimen molt i s'han pres amb bona fe 
arxo del casori. Tan és així que si no hi ha 

destorb i troben pis. compten casar-se per la Can
delera vinenta. 

Es tracta, doncs, d'un prometatge seriós, amb 
visites entre els sogres, dinars a la xicota a casa del 
Promès i dmars al promès a casa de la xicota. A 
mes com ja és de suposar, cada vespre, en sor
tir del despatx on treballa, l'Antonet se'n va cap 
a casa de la Pepeta a festejar amb ella. 

L- altra nit feia un fred del diable, i la senyora 
Pona, a mare de la Pepeta, va preparar un bra-
•eret ple de foc per quan vingués el seu futur gcn-

]. quan aquest va arribar, la bona senyora li di
gne, sense gens de mala intenció: 

—Allà al menjador teniu foc per tu i per la 
noia. Apa, aneu-vos-en cap allà. que aixi us po
dreu escalfar de pressa. 

Van Tresca 

L ' E X P E R I M E N T D E L F A K I R 

Conte indi 

U NA noia de Calcutta — linotipista, no fem 
bromes a l'hora de la correcció — va anar 

„ „ , a v e u r e a I f a k i r , acusant-se d'haver tingut 

FI <Ia"™1 a m b u n ' t e o 
ritzar r < l a v i m t d ' 1 , n t a l P » c " . es ™ horro-

' Ie.n.' a l a n o i a que el càs era tan greu 
que no sabia quina penitència imposar-li... 

- l o m a demà - li Y a d i r ¡ reflexionaré. 
Avergonyia la „ „ i a , s e . „ ï a a „ a r i, t a . c o „ c l 

lakrr 1, h a v l a d,t, es va presentar, l'endemà, de 
bon mati, a la pagoda. 

—Tu em vares dir ahir que havies tingut con
tacte carnal amb un tigre, veritat? _ preguntà 
aquell sant home 

—Sí... 

—Doncs, vaig a castigar-te severament, perquè 
em vares enganyar. 

I.Á TUIBS — 5 

—Que el vàreig enganyar? 
—Sí! Això no és possible! Jo ho he probat 

aquest vespre amb el gat de casa, i no ha pogut 
ésser! I creu que li he donat tota mena de faci
litats !... 

Von Bent. 

— I tu ets aquell home tan valent? Si 
bufada et tiro a terra. 
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UNA JUSTA PRECISIÓ 

D ESPRÈS de tres mesos de 
festejar, en Manel, corre
dor de taps de suro, es va 

decidir a demanar oficialment la 
mà de la Justina, una noia de bo
na família, a qui havia conegut en 
un ball de festa major, al Turó, 

Com que el futur sogre era 
molt trempat í sabia que en Ma
nel era un bon xicot i que la se
va filla se l'estimava de debò, no 
hi va posar cap dificultat. Van 
enraonar llargament i el preten
dent va sortir encantat de la vi
sita. 

A la tarda, tot content, se'n va 
anar a explicar-ho al seu princi
pal. 

—1 què — li va dir aquest — 
ja heu tractat de tot el relatiu a 
interessos? 

—Oh! — va fer en Manel —, 
Això és qüestió de pura forma... 

—No ho creguis, no ho creguis 
— contestà l'amo — . No és qües
tió de forma, que és qüestió de 
fons... 

Kit Xalla 

EL DARRER CUPLET 

¿ ENTIT, en una taula del 
"Ritz". durant el ter 

Enric: que ha sentit el 
darrer cuplet de la Pilar Alonso? 

—Si, Fifí. 
—Canti-me'l! 
—No pot ésser! 
—Per què? 
—Perquè la lletra és un xic... 

atrevido ta I 
—Reciti-me'I, doncs! 

EI Cabrit Audaç 

UNA EXIGENT 

— J a és ben veritat, ja, que a n'aquest món com 
més se'n té, més se'n vol 

BONA PRECAUCIÓ 

AL carrer de la Diputació 
tallers de modistes que 
pressament perquè la 

Totes les noies que treballen ; 
divuit o vint — són esbojarr 

vagi amb el seu dolç company 
foscor, tan propícia als enamorats. 

—Aneu amb compte — els hi di 

hi ha 
:n fets 
illa dis 

.ells 
<:X-

ruti. 
i la es 
adés, rialleres 

•on 
ull 

a la i 
que no 

ecerca d 
sr. n 
e la 

la mestressa — que sou joves, no teniu gaire seny. 
no sabeu refrenar-vos i les sagetes de l'amor, a 
voltes, punxen molt dolorosament i fan inflar la 
ferida. 

La primera, en sentir allò, es va posar a riure. 
—El que és per això, senyora — va respon

dre — no tingui pas por. Aquestes noies, el ma
teix al taller que quan estan amb llurs promesos, 
no s'obliden mai de posar-se el didal! 

R. E. Talle* 



ELS EXTREMS 
QUE ES TOQUEN 

EN un teatre de barriada re
presentaven un drama de 
fulletí on hi havia la seduc

ció a una noia pobra per un milio
nari, catàstrofe ferroviaria, un nen 
orfe que anava a morir-se de fred, 
un lladre que resultava més bona 
persona que tota la gent decen
ts... En fi, un èxit gros. 

Al segon acte, el marquès que 
seduïa la filla de la portera de 
oasa seva es llançava als peus de 
M joveneta en una apassionada 
declaració. 

Quan tothom estava escoltant 
els mots pèrfids i enganyadors 
del traidor — el traidor era el 
marquès — un nen que estava en 
una llotja amb una família, va 
preguntar a sa mare: 

—Escolta mama: per què es 
tira als peus d'aquesta noia, el 
marquès? 

1 la dona, que es veu que tenia 
molta experiència d'aquestes co
ses, va respondre sense donar-hi 
importància: 

—Que per què se li tira als 
peus? Per veure si lï fa rodar el 

Bur Letta 

—Estàs contenta? Tens torre, tens lloro, tens 
gos, bons mobles. . . i ara tu, què em daràs? 

—Ah, no ho sé: a mi la senyora Laietà em va 
dir que vostè m'ho posaria tot.. 

P E CASA DELS AVIS H ^ ^ ^ 

A l'Ateneu, encara que no ho sembli, també 
es fan xistos, de tant en tant, sobretot des 
de que hi abunda la concurrència femenina. 

Dimarts a la tarda, va entrar una rossa estu
penda, que es passa moltes estones llegint, i de
manà un llibre. 

Un plumífer molt conegut, així que la va veure 
«araxar cap a refugiar-se en un recó a llegir, va ' 
acostar-se al dependent que hi havia de torn a la 
Biblioteca. 

—Quin autor li ha demanat, aquella naia tan 
eaia? 

—Musset 

Quina ¡làstimal Jo li hauria donat Balzact 

K. Pritxet 

nAquesta setmana no hi pot haver Laura Brunet, 
KHs meus. 

EL MERITORI 

EREN quarts d'onze quan el senyor Baldin, 
tenedor de llibres del Banc Agrari de Lle
vant, es va ficar al llit en companyia de la 

seva dolça i fidel esposa senyora Calamanda, Ha
vien sopat tard i ell es mostrava d'allò més cansat. 

En canvi, la senyora Calamanda, que era una 
"jamona" força desitjable, no se'n mostrava gens, 

de cansada. De ganes d'anar al llit, ja en tenia. 
Ara, de dormir, això ja són figues d'un altre pa
ner. De manera que quan va veure que el senyor 
Baldiri es disposava a roncar, segons el seu cos
tum, li va dir: 

—Què ja et vols adormir? 
—Si, noia... Demà m'haig d'alçar a les vuit de 

manera que quasi no em queden més que nou 
hores... I nou hores, són poc per mi... 

— J a ne ts , ja, de dormilegal 
—Tinguessis I» feina que tinc jo a l'oficina! 
—Molta? 
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—Molta! 
La senyora Calamanda va callar un moment. 

Després, com si estés obsessionada per una ¡dea 
fixa, va preguntar al seu marit: 

—Escolta, reíet: quan jubilin el senyor Mateu 
et faran apoderat, oi? 

—Naturalment! 
—1 qui ocuparà el teu lloc? 
—En Julià. 
—I el d'En Julià? 
—En Guasch. 
—1 el d'en Guasch? 
—L'Andreu. 
I el de l 'Andreu? 
—Ningú. La plaça quedarà vacant. Hauran de 

cercar un meritori nou... 
Això era el que esperava sens dubte la senyo

ra Calamanda, perquè va respondre de seguida: 
—Quina llàstima que no tinguem un fill per 

ocupar aquesta plaça! Què trigaran molt a jubilar 
el senyor Mateu? 

—Sempre passaran quinze anys... 
—Llavors—digué la senyora Calamanda triom

falment — si ens poséssim de seguida a fer-la, 
encara hi fórem a temps... 

I d'aquella manera va conseguir l'astuta dama 
que el seu espòs es desvetllés i comencés l'agra
dosa tasca que ella amb tant dalit esperava... 

F . Orrolla 

EL DRAMA DEL DOMTADOR 

—No ens deixen treballar, noia. Apreten molt. 
— N o me'n parlis 1 Sobre tot a nosaltres!. 

L A barraca del famós domtador Jack Jock 
estava cada dia més deserta. Com que al 
poble hi havia un cinema, la gent es de

cantava més per en Douglas i la Norma Talmad-
ge, i en Jack Jock es moria de fàstig i de gana. 

A més, era una terra on la gent no volia fiar. 
El pobre home, si volia menjar, havia de pagar 
al compta* i no n'hi havia de cuits. Va decidir-se, 
doncs, a matar la serp i menjàr-se-la fregida, des
prés, a sacrificar un lloro, que es va crospir amb 
arròs; més tard, a enviar a l'altre barri el simi, 
que fet amb ceba va resultar d'allò més apetitos. 
1 el lleó, el pobre lleó, famèlic i prim, contempla
va la desaparició dels seus companys de treball 
amb malenconia, pensant sens dubte que un dia 
o altre li tocaria el torn. 

Arribà el dissabte, i en Jack Jock no va menjar 
res en tot el dia, esperant que amb la recaptació, 
que seria un xic més nombrosa que de costum, 
podria sopar. Va passar la primera meitat de la 
representació amb un mal de cor que no s'hi veia, 
mal de cor que després va deixar lloc a una gana 
digna d'un caníbal de llegenda... 

El moment de l'exhibició del lleó havia arribat. 
Quan la pobra bèstia va veure la cara de gana que 
feia Jack Jock, va pensar que la seva darrera ho
ra havia sonat. I quasi ho va encertar, perquè 
l'home, rabiós de gana, es va llançar contra la 
fera debilitada i deprimida que quasi no va gosar 
oposar resistència. 

Per tot el circ va ressonar el mateix crit: 
—Que se'l menja el lleó! Que se'l menjat Au-

Van baixar a la gàbia un boxejador, dos indi
vidus del sometent, un parent pròxim de l'Isart 
Bula i tres socis de la Protectora d'Animals i Plan
tes, que després d'inaudits esforços varen poder 
salvar el lleó de la voracitat d'en Jack Jock. 

L'endemà, a la Comandància Municipal, on 
acudeixen els repòrters que fan informació de suc
cessos es'varen trobar amb el següent "parte" que 
un municipal "consciente" havia escrit amb la se
va millor lletra: 

"AI dispensari del carrer de Bonvent, va és
ser auxiliat, a les dotze de la nit d'ahir, un lleó, 
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Avui estic de sort: cada vegada que rellis co, hi ha algún jove davant meu. 

el nom del qual i restants circumstàncies s'igno
ren, que havia estat agredit a mossegades pel dom
a d o r Jack Jock, que ha estat posat a disposició 
del jutjat corresponent." 

K. Briol.-. 

AMOR I... SABATES 

La bella M;iria — del poble d'Arbucies, 
muller és d'en ToFol: — home tan avar 
que, fins les carícies — a ella escatima; 
no estima ses gràcies; — només, ell, estima 

són diner guardat. 
Del poble en Ia festa, — la bella Maria, 
amb noves sabates — desitja ballar. 

Al seu marit prega — que n'hi compri unes 
ja siguin rossenques — ja blanques o brunes, 

per anar a ballar. 
Caigué la notícia — a sobre d'en Tòtol 
com greu pedregada — quan cau en sembrat; 
més, ella, tan prega —• que van a la fira, 
on, per les parades — ell, mira i remira, 

per estalviar... 

Ja té les sabtes — la muller d'en Tofol; 
i encar que ordinàries, — ella estrenarà!... 
Més tard, s'encamina — al ball de la festa; 
un lloc formosíssim — ornat de floresta 

com bosc encantat. 
Allí, un fadrí, enronda — ses atraients gràcies; 
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i... bailen i... riuen — i... perden el pas... 
La bella Maria, — d'amor s'extasiava 
al reírec d'uns llavis que et fadrí apropava, 

tot enamorat... 
Després, la Maria — damunt del paller, 
calçant Ics sabates — que havia estrenat, 
tenia, entre cames — l'Amor, qui parlava 
d'un conte dolçíssím — mentre ella, ballava... 

de peus a l'espai! 
I el fadrí li deia: — Si en Tòfol s'ho pensa, 
què dirà, Maria? — Doncs, mira, ben clar, 
que jo... peus en l'aire — ballant o... fent via, 
no espatllo sabates — i, així, ell, estalvia 

amor i... calçat! I 
Del fet que ens ocupa — se'n treu conseqüència 
que mai, amb l'esposa, — s'ha d'ésser avar; 
i en amor complaure-la — perquè, la femella 
en romandre sola — cerca la parella 

per llei natural. 
Fra Anselm Tarin. 

LES TRES MERCÈS 

(Tradició oriental) 

EN un poble del principat de Johore, de l'Ín
dia, hi havia un sant home que es deia Jahd-
di i era molt estimat a tota la comarca. 

Tant, que, havent salvat la vida a un fakir autèn
tic — no cap Blacaman d'aquells que s'exhibei
xen al circ — el Totpoderós li va concedir el dret 

—I la seva mestressa ensenya el "corte"? 
—No, senyor: jo mateixa 

de sol-licitar tres mercès, que tan bon punt les de
manés li serien concedides. 

En Jahddi, tot satisfet, se'n va anar cap a casa 
i, al vespre, per celebrar l'esdeveniment, va com
plir amb la seva muller, Maddyia, aquella dolça 
obligació que els marits contreuen envers llurs 
respectives esposes. 

—Qué feliça que em fast — digué Maddyia 
quan va venir el deliciós moment de l'espasme — . 
Voldria que tot el seu cos es tornés aquesta cosa 
que em fa gaudir tant. 

—Que el Totpoderós compleixi la teva volun
tat! — va ésser la resposta de Jahddi. 

I, a l'instant, l'home va quedar transformat en 
una mena de camp de naps, vermells com una 
mala cosa. 

—Ara ets un monstre horrible! — digué la do
na en veure la transformació que s'havia operat 
en el cos del seu marit — . No, noi Que el Totpo
derós em perdoni i et tregui tot això! 

—Faci's la teva voluntatl — va exclamar al
tra vegada el pacient Jahddi. 

Però la dona es donà compte, amb el terror 
consegüent, que, en desaparèixer tot allò, havia 
fug:t inclús el que tan feliça l'havia fet moments 
abans. Desesperada, es va posar a plorar i a ma
leir la seva sort. 

—No et desesperis — digué altre cop en Jahd
di — . EI fakir m'ha concedit tres mercès i encara 
me'n queda una. Que el Totpoderós vulgui que 
jo quedi com abans de fer la teva primera de
manda! 

I Jahddi va quedar-se com abans, i Maddyia 
va tornar a ésser la més feliça de les dones. 

J. Murphy 

Traducció catalana de 
Marcel Terra 

L'ESTRATÈGIA 

L 'altra nit — no ho diguin a ningú, que la 
dona em pegaria — vàrem anar a cà la Ma
ria Lluïsa, coneguda entre la gent noctàm

bula amb el suggestiu nom de "Chez Cambó". 
La mestressa, que ens coneix de quan l'atemp

tat d'Hostafranchs, que tenia el seu establiment 
de la Rambla de Catalunya, al qual vàrem bate
jar amb l'esmentat títol, ens va rebre amb aque
lla amabilitat que la caracteritza i ens va ensenyar 
tot el "percal" que tenia disponible. 

El senyor que ens acompanyava és llarg i prim 
com un secall, igual que aquell de la cançó, i va 
triar una dama que faria ben bé els vuitanta qui
los. 

—"Caramba" ! — ens va dir la Maria Lluïsa—. 
El seu amic és una mena de Napoleól 

—Per què? — vàrem preguntar. 
—Perquè — digué somrient la Maria Lluïsa— 

es veu que li agrada maniobrar amb grans masses I 
El Cabrit Audaç 
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ALERTA, MINYONS! 

En aquest,! Secció hi publicarem tot 
que ae ni eniiin propis d'ósier conti 
x acn ses do quinze any» per amunt i qt 
d'ésser conegut! peli barri I ai ret lectors 
D'aquests contes en premiarem un cac 
la respectnble quantitat de "deu peiu» 
li 

eU CONTES 
. a leí velles 

e LA TUIES. 

cobrable! en 
oatra Administració o per gir poital al» que vis-

quin fora de Barcelona. Alerta, doncs, i apretar l'àpit! 

semblava a mi que no era possible que em di
guessis aqueste;, porqueries... Doncs, si, reiet, 
meu, estic completament decidida a fer-me star... 
i si et sembla bé podries començar a fer-me una 
mica fotogènica... 

LI. A. Pisos 

UNA APOSTA 

LA DOLÇA IGNORANCIA 

L LU1SET — em va dir un vespre la meva 
costella, mentre jo llegia els fondos d'en 
'Carrasco al Ciero — tú que escrius, rn'has 

d'ajudar una mica perquè se m'ha posat una co
sa al cap i vull sortir-ne. 

—Què vols? Un altre vestit? 
—No siguis ximple — continuà dient la me

va dona — que ara no es tracta de capritxos. 
Vull ésser síar. 

ni sentir aquells mots em va agafar una pas
sió de riure com si acabés de llegir un conte 
d en Mark Twain. 

—I qui t'ho ha posat al cap, això de fer-te 
star¡ 

- J o I 
, —Es una raó suprema. I com vols ésser star, 

si no ets fotogènica? 
—Foto còm? 
—Fotogènica! 
—Mira — em digué la meva dona — si m'has 

d'insultar dient-me aquestes paraulotes, val més 
que no seguim enraonant. Jo me'n: tornaré a casa 
dels meus pares i ja et sabrà greu quan vegis 
que la teva dona té més èxit que la Norma Tal-
madge. 

—Així, tu creus que dir-te fotogènica és un 
insult ? 

—Tu diràs! 
—Però si precisament t'he dit que no ho eres! 
Al sentir aquells mots, la meva dona es tran-

quilttzi. 
—Ah! — >Em digué, tota satisfeta —. Ja em 

C ADA migdia, en Fonies anava a pendre 
café a un bar del carrer de Muntaner on, 
fias a les cínq de ]a tarda, feia la manilla 

amb einq o sis companys més. En Fornés vivia 
[l'una rendeta que li permetia passar-se el dia 
sense fer res, lo que li deixava temps més que 
suficient per pensar quina mala passada faria al 
primer amic que se K posaria a tret. 

Una tarda, per casualitat, es va trobar sol amb 
en Climent, un bon senyor que es guanyava la vi
da amb bastantes empentes, venent cinturons a 
comissió. Com que no començava a visitar la 
clientel-la fins a les quatre, s'estava sempre al 
bar amb ela companys un parell d'horetes. 

—Avui — li va dir en Fornés, en un to de con
miserado que va deixar glaçat al pobre corredor 
•— be sapigut una cosa de la seva dona que m'ha 
deixat blau. 

—Què vol dir? — va fer en Climent, tot es
parverat. 

—Oh! Res que comprometi e! seu honor... Par
lo d'un defecte físic seu... 

—Un defecte físic? 
—Si senyor, si... No faci el desentès. Me n'he 

enterat per una indiscreció professional. Un met-
jc que la havia visitat anys enrera... 

En Climent va obrir uns ulls com unes tanmjes. 
—No sé pas de què em parla... 
—D'allò del pèl... 
—Del pèl? 
—Si, home, si! Del pèl! Que la seva senyora 

té tot el ventre recobert de pèl d'allò més recar
golat, com el del cap d'un negre, que li arriba 
fins a la cintura! 

Eh Climent es va posar a riure. 
—Amb aquest qüento del pèl vostè em vol pen-



dre el meu! Vaia unes bromes de gastar! 
—Gosarà negar-ho, amic Climent? 
—Tant. que li jugo cinquanta duros que no 

és veritat! 
—Accepto l'aposta! Sols hai de posar una 

condició. 
—Digui! 
—Vull un testimoni. En Camps, per exemple, 

que és un xicot discret.. 
—Conforme! 
—I quan podrem fer la prova? 
—Demà al matí mateix. Truquin tots dos a 

casa a les vuit en punt. Es l'hora que la meva 
dona es banya... 

En efecte, l'endemà, en Climent, pel forat del 
pany del cuarto de bany, mostrava a n'en For-
nés i a n'en Camps a la seva dona, quin ventre 
resplendia net de tota pilositat, a tot arreu on 
no n'hi havia d'haver, naturalment. 

En Fornés es va treure de la cartera els cin
quanta duros, que va donar a n'en Climent. 
Aquest reia com un beneit, però de promte, un 
dubte li va assecar la gola, veient que en Camps 
posava una cara de pomes agres com si n'hi pas
sés alguna... 

•—Què té, Camps ? — li vadir. 
—.Res! Que tot això em costa cent duros 1 
—Cent duros? Per què? 
—Perquè em vaig iogar cent duros amb aquest 

ximple d'en Climent que vostè no ena ensenya
ria la seva senyora nua de pèl a pèl... 

Marcel Terra 

UN XICOT L L E S T 

P ROU li deia, sa mare, a la Susagna, que 
deixés corre aquells amors, però ella se
guia encatarinada amb l'Antonet. 

—Que no ho veus, que aquest xicot no ser
veix per res? Que no té un cèntim, ni en gua
nyarà mai cap? A veure, què n'ha resultat, del 
seu célebre negoci de bicicletes? Res! Sort de 
són pare que li dona algún quarto, que sinó, no 
sé pas amb què es vestiria Í pendria café! 

I allò era completament cert, però a la Susagna 
li agradava l'Antonet, i tot lo que fessin perquè 
el deixé?, era pefdre el temps. 

—Sembla mentida! — repetia sa mare —. Un 
noi que no sap què fer dels deu dits de les mans! 

Fou llavors que la Susagna cregué arribat el 
moment de reivindicar l'honor del seu estimat. 

—Que no? — va respondre —. Ja ho crec, que 
ho sap! Ens haguessis vist l'altre tarda al cine! 
No tots, deu, no! Onze en tenia d'ocupats!... 

Lluis VI I 

LA DECENCIA, ABANS Q U E T O T . 

E N aquest món, cadascú té les seves manies-
imple, quan un senyor va a tenir 

una conferència reservada amb una noia 

de cinq peles per amunt, li pregunta com és diu, 
o d'on és, o quants anys. té, o si li marxa bé el 
negoci. Jo, tinc el capritxo de pregunta'ls4ii sem
pre com va ésser que es van dedicar a n'aquell 
ofici. 

No fa gaires nits, vaig anar al "Edén", i com 
que aquella marrequeta de Lluïsa Esteso em va 
fer posar malament amb els seus mimos, quina 
en faig ? Cap a cà la Emília falta gent. 

Allà em vaig topar amb una morena bastant 
ben conservada i semblava que a l'hora de la ve
ritat, havia de cumplir com manen les ordenan
ces. Em vaig decidir, doncs, a gastar les onze pe
les, sens contar la propina, i ens tancarem en una 
cambra on la xicota em va demostrar palpable-
ment que no m'havia equivocat al suposar-la do
tada de grans condicions per l'"Art¡s Amatoris". 

Mentre jo em tornava a abillar i el lavabo can
tava la seva cançó hidràulica — perdó, Gos-
set — li vaig fer la meva tradicional pregunta: 

—I de què et va venir, que tu fessis aquesta 
vida? 

—Per culpa de la mama... — respongué la 
noia. 

Jo em vaig imaginar deseguida la mare crimi
na! que ven a pes d'or les primícies de la seva 
filla a un vell libidinós i que, ella mateixa, la con
dueix després al temple del vici, quan la xicota 
continuà dient: 

—Jo volia ésser model de desnú, però la mama 
no va voler, perquè deia que era un ofici molt 
indecent... 

El Florero Audaç 

EL MODEL 

L
A senyora Mònica, quan va saber que ta se
va filla, que li deia que treballava a un fà
brica de capses de cartó, feia de model 

de nu a casa d'un pintor, li va armar un escàndol 
de cà 1"Ample. 

—Sembla mentida 1 Desvergonyida I Porca! In-
decentat 

—Però, mamà, si em donava tres duros cada dia! 
—Tres trets, t'hauria de donar, barjaula! 
—I, a més, el treball és molt més descansat que 

cosir a la màquina... 
—Aquests són els teus arguments de sempre! 

Gandula, més que gandula! Exhibir-se nua davant 
d'un home a qui no coneix I 

—Nua! Nua! No pas del tot! 
La senyora Mònica, en sentir allò, es va tran

quil·litzar. 
—No et poses tota nua, de debò? 
—No... Em deixo les mitges i les sabates! 

K. Pritxet 

EL BANQUER GALANT 
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—Què li dius? 
—Que la seva proposició és indigna d'un ca

valler, però que si és veritat això de les mil pes
setes... 

DE BALANÇ 

A la secció de cartera d'un Banc molt cone
gut a Barcelona estaven fent l'altre dia el 
que es diu "balanç d'efectes", o sigui un 

estat de totes les lletres en curs de cobrament, 
que ha de fer-se per l'inventari general. Com que 
hi havia lletres sobre una pila de poblets petits, 
la feina era un xic pesada. 

El director, que és un bon home, cregué que el 
millor era enviar reforços. I envià les mecanògrafes 
de la secretaria, que a fi d'any no acostumen mai 
a tenir res que fer. Així, les noies escriurien els es
tats i els homes dictarien. Però els dependents de 
la secció de cartera eren nou, comprès el cap, i 
les mecanògrafes vuit. En mancava una. El cap, 
que és un d'aquells dependents a l s quals sempre 
els agrada demostrar que no necessiten l'ajut de 
ningú, va dir que ell ja es faria les seves llistes 
•ense q« e li dictessin les quantitats i que no s e-
q ui vo caria. 

Començà la feina i. al cap de mitja hora, el di
rector, que com ja hem dit, és d'allò més trem
pat, se'n va anar a donar una volta per la secció 
de cartera a veure com anava tot. 

En entrar es va veure sorprès de què el cap tre
ballés sense ajut de cap noia. 

—Com és això — va preguntar. 
—Ja. veurà, senyor director... Com que som 

«ou i les noies eren vuit... 
El directoT es posà a riure. 
—1 no se'n dóna vergonya vostè, tan gTan — 

v a dir-Ii — d'haver-s'ho de fer tot sol tenint vuit 
noies al davant? 

Les gentils mecanògrafes encara riuen del nan-
dulandesc acudit del seu principal... 

Van Tresca 

LA LLIÇÓ FISIOLÒGICA 

T^NIM un amic, que almenys fa deu anys que 
estudia per metge. Ell prou prova sort i es 
presenta en juliol, en setembre i fins en 

gener, però tot és en va. No aprova una matrí
cula ni per casualitat. 

Es clar que no aprova res perquè és un mandra 
i no estudia, perquè si volgués, deixaria endarrera 
els més trempats, perquè és llest, aixerit i té for
ça memòria. 

L'altre dia el vàrem trobar i li vàrem pregun
tar com havien anat els darrers exàmens. 

—Malament, noi — ens va respondre — . Per 
no saber la lliçó de fisiologia, em van suspendre! 

—La lliçó de fisiologia? 1 què et Va tocar? 
—Què em van tocar? — digué tot malhumo

rat el nostre amic —. Em van tocar els ousl 

Be Neit 

Aquest numero 'ha passat per 
la censura governativa 

—Aquest metge, és un beneit; fa mitja hora 
que em palma, i com si res. Em sempla que li 
hauré de receptar un flascó d 'EROTYL! 

producte rmign 
combatre eti-

tlalMPOTEN-: Eroíyli¿; 
• CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques i rebels m 
• que sigan a tot altre tractament. • 
• Venda o fengròs t detall: Alt de Sant Pere, * 
• 50, farmàcia del Doctor Vr. DUT REM, Barcelona • 
$ • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • * • • • • • » * » • * ' • • 



D ISSAB(TE passat, una raspeta 
d'allò més caia, es va enfadar amb 

l'amo perquè l'havia renyada, i, com 
a venjança, va estripar i llençar al 
water set dècims de la rifa de cap 
d'any. . . , . i_ 

Afortunadament, els dècims no ha
vien sortit premiats. 
"No hay mal que por bien no venga" 
diu un refrà castellà, 
i així deu pensar sens dubte 
el senyor perjudicat. 

S I volen divertir-se, vagin a P'E-
dén", on fan res menys que una 

comedieta que es diu "El Valle de 
Josafat". Ja és atrevit, en Corzana, 
¡al N'hi han pocs com ell, ja vos ho va maledicció. 

la xamosa producció parisenca que 
va popularitzar en castellà l'exçel-
lent actor Valerià León, sota el títol 
de "Su desconsolada esposa". 

Hi ha moments que la acció és tè-
i de "corte" tenoriesc, [trica 
però, en canvi, té algún xisto 
d'allò més nandulandesc. 

E L famós fakir Blacaman, de 1"0-
limpia", no ha convençut a ningú. 

Els experiments que presenta es
tan molt bé per una barraca de fes
ta major a Torredembarra o a Pa
rets, però no més que intentés arri
bar fins a Llofriu, el Nandú y la se
va colla apedregarien al fakir sense 
por de cap mena d'incórrer en la se-

diré. 
Ha portat estrelles noves 

per reanimar el concert 
i poguer pujar la costa 
tan terrible, de gener. 

A la Corunya s'ha estrenat la da
rrera producció d'aquell formida

ble geni del "truco" que es diu Pi-
randello. L'autor l'ha titolat "Pero 
no es en serio", i sembla que no ha 
convençut al "respetable". 

Ara, que no ésent en aeri. 
crec que no ha de preocupar 
a n'el senyor Pirandello 
si és èxit o si és fracàs. 

i t'en vas, tothom 
s'arregla" vodevil francès que han 
adaptat a l'escena catalana els nos
tres bons companys senyors Vall es
ca i Portusach. 

Coses força més difícils 
fan, sense tant de reclam, 
la Camèlia i la Maria 
del dinou de l'Hospital. 

SEGONS una crònica que hem lle
git aquests dies, a Madrid el ne

goci teatral està per terra. Ningú 
guanya un cèntim, perquè les despe
ses són molt grans i el públic diu 
que "buenas". 

Jo proposo als empresaris 
per donar un cop genial 
que representin "Don Jaume" 
traduit al castellà. 

L'Afarta Pobres 

Com ja deuen ei ¡tar assabentats els 
nostres llegidors, "Si ten vas, tot-
hom s'arregla", nt i és altra cosa que 

te Once Puertas 
Els millors mobles i a més bon 
preu, es venen a llargs plassos 
f.'onria Sant Pau, 69 
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L U S T R A C - I O N S DE 

A. M E S T R E 

Preu del quadern: 3 0 «*•• 

DEMANEU EN T O T S E L S K I O S K S I L L I B R E R I E S 

Aventuras Galantes de Pigault-Lebrnn 
OBRA COMPLETA MAGNÍFICAMENT PRESENTADA Preu: 4 p e s s e t e s 



MÁiSÜN M t Ü B L t E 
{ V S R i ' U R A ) 

C»-ret d. R«rt>«rá, 27 ^  

ftletaTÍMl - A. T l · l i t o" « M - A. 

GR-dW CONFORTR SALETES DE BANY TELÈFON PRIVA! 

C a l e f a c c i ó c e n t r a l - C o n f o r t - C o m o d i t a t IJa¿,. 

1 A MASCOTA" 
PRIMERA Y ÚNICA CASA 

EN GOMAS hteitmcAs\ 

f s ¿JT MEJOR SURTIDA 

H*u UDIOAS t« PoLvo.Pt» 050 C u 

l SAN RAMÓN. 1. 
BARCELONA 

COMPREU CADA DIMECRES: 

LA NOVELA FRIVOLA 
M a g n i f i q u e s I l u s t r a c i ó n * l o t . t g r á t i q u c ! , 

E L C U P I D O 
Carrer de Sant Pau, 110 

GOMES HIGIÈNIQUES 

Gasteu UN RAL i n'estalviareu MIL 

. L A MUNDIAL 

lo rtl i tajar.. pan« •>; en , e n i ? ' i 
\ . " l í r t voleu que tu- ; 
U J I U U . I I . a\n esverades 

..: ^íïilUtiIllilll 
que la 'nttta'eu per 

oos pHiserES ai 
Cirm í i l'llll. I * I, ' i ' a . . : ! 

i RUI , R n M V » \ í i P U H G A . C I O Í E S A ti N ; (KUW I A)! .,„,. ,, .,„. „ „ 

G r a j e a d A u s t í 

cas» satalt, Sánala laa nafta, u-safealota 

l e u minuts anafe el 

l t « E T n C A B A L L E R O j 

mt, de l'Assalt, 86 I centre» \ 

'aieclllt* B A R C E L O N A 

I > II « > B R U N E T 

t L TALISMÁN 
DEL AMOR 

TÍTOLS DELS Q U * O B « S » I 
pir» rt ••=•'" i m " con loe ara i 
Plmctf T C«itM.«. 
, olí' i-apIlMitat* 

. H a . 
FellcltU cony dial. 
Soled.det-
Mt, Hit 4*1 • « « . 

C i d . i Q i í i l í ' i i é í v i r l ' e r a a 

: i m , l . . 7 , d e , v t H - T d e l s a l t r e í 

3 3 c á r t t l f T i o a 

Cnrap-ea-ne ua. SI. tf*jm N «•» 

Dijous es posará a l a v e n d a e l quint 
número de 

EL HOMBRE-MUJER 
Cafla auaflern mafinfflcamení iriuslral: 3 0 cèntims 

http://PoLvo.Pt�
http://jIUu.ii


—De manera que no es vol creure que aquesta gabardina és impermeable. Toquime'la i w'n 
convencerà 
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