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-Noi. aqueat ball no tindrà èzit: això de ballar amb let came. creuad~ é •• ~ptatori ab 
bou COItumI i ... al ne¡oci ... 
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ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 5555 

Diario temaDaI flamante y luatrado, de aviSeM, anuncio. y esquei .. mortuori .. 
,SALE HOYI 

Nuestro programa: Seriedad. ec::ooomía, rapidez 

Rufallta, c:on tORO c:rudo, 

n08 habla del arte Dl.udo. 

Un joven Calàn y IpUesto 
en un cine de arrabal 
penetr6 muy decidido 
c.ierta tarde, muy rlaeial. 
Era en pleno mea de Ene
baja Ja temperatura (ro 
y el Joven ae lent6 al 

,lado 
de una linda criatura. 
Por el veatido y Iu tu, ... 
pareda una menor 
pUtl no le movi6 del ai-

(tio 
en IU inocente candor 
a peur de que el vecïno 
POCo a poco le aeercaba 
y centil y cari6010 
una mano le tomaba. 
Para no entrar en detallea 
lobre lo que aUf puó 
lel uplicar6 el proerama 
tal como u proyeet6. 
Primero;" :r... mano ocul-,ta. 
lueio "El bOlque tene_ 

(br-oao", 
delpuh "El .tptLmO cie

(lo" 
y "El inatante deliciOlO". 
Auoque era el plln muy 

[daeho 
para talel aventaru 
no enc.ontraba el puc 

(franco 
PIIra ciert •• d.iabluru. 
Y trtmulo y vacilante 
IUplie6 a la vecuuta: 
"SI le ladeue uated'M 

tan 1010 POca cOllt." I 
Declr aquellaa palabru 
y en proteaq. eata11ar 

la muchaehlta, fu! eo.. I 
de un nat.nte nada mll 
-¡Atrevldol ¡SIn ver_ 

(penzal 

¿ Qué se había usted pen-
(udo? 

I O ce.a de molestarme 
o le haio ir al juzcado 1 

Compuniido Y cabizbajo 
el madru¡:a se calló 
y lin añadir palabra 
au labor continu6. 

Ella no aftadi6 palabra 
pero iOzosa y contenta 
a él c:orrespondi6 salicila 
tal vu, .!lD mà. de la 

[CUeDta. 

Y al terminar la acsi6n 
marcb6 sin dedr ni pio 
dejando al cOIIQuiatador 
confuso ante tanto Uo. 
-¿Protesti de que yo le 

[bable 
pero en c:ambio deja ba

(cer? 
(Y ademàs toma la pacte 
que le ba de correapoo-

(der? 
Estaba en aus re8exionea 
euando el acomodador 
dijo dando un ¡olpecito 
en la eapalda al leductor: 
-¿ No ve que era una ea-, .... 
y e!taba alH su marido? 

¿ El que usted por UD 
lacaso, 

no &e hah¡a aperc.ibido l 

Otra vez tenca prudencia 
y procure usted no habl.r 
que no en v&DO ea arte 

(mudo 
el arte de madrucar. 

RUFASTA 

cronista cine¡étieo 

nno 

lot encarro- y a vim como te pueda 

BESTIEZAS 

INEDITAS 

¿ En q'Ué le parece una 
chiea que tiene novia for
mal I la fortuna de un 
lervidor? 

IEn que es-cala I 
¿Cull es el pito mh 

reiocijlnte? 
-El pito-rreo. 
¿ Cullel IOn lo. hom_ 

brea mia reneorOIOI? 
-Lol cieiol, que no 

le pueden ver 101 unOI a 
IOl otrOI. 

Explie6 el leñor Feru
llei el argumento de IU 
tragieomedia "La hermi
na de 1i Caridld". De ~I 
dedujimol que elta CirI
dad no tiene nada que ver 
con la de la casa de dolta 
Dolores, que todOI labéil 
que vive en el 19 de la 
popular Hospital Street. -ESPECTACLES 

TEATRE COMte 

¿Y ]0. que tienen me- - J. Se<,.ona versi6 de _ 

no~r~:b~:~OL I J O y. J O Y 
¿En qué ac parece el El mlJJor espe<ctac1e de 

mar a Un palomar viejo? Barctllona 
En que hay ,avlot ... 
¿QDE diria Jorba Mo

lini de un auto judicial 
lobre abuloI deshone.tOI 
a una menor? 

-Puel, I que era 1111 
auto lUj'eltivol 

¿Y de un juicio luma
rtlimo que .e hubie.e de 
celebrar en alta mar, den_ 
tro de un buque y en me_ 
dio de una tempeatad del
hecha? 

-Puel, que era un jni
cio aventurado ... 

¿Cull ea el rato mll 
execrable? 

-Pue .. el ,atu-perio. 
(Se aupllca el 'mica.) 

000 

CONFERENCIA 
Acte un p!lblico tan nu_ 

:¡~ro::o~~Ddi::i~~~~ 
Ganiu" el popular dra
matureo, leflor Perollea, 
IU anunciada conferencia 
lobre el realilmo en el 
teatro. 

-r,JWI TEAftI: 

ESPANYO' 
EDt c.oloaal 

LA REINA 
DEL MERCAT 

Conde del "salto, 12 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Dancinc 
De .eil tarde a trel 

tnadrup.dJ, 
T ... de 7 nocbe: 

Lo que nunca !lC .,;6 
El m ... avilloso e<spect¡cu
lo de Iu 
- 12 PRECI0SAS _ 
- lNGLESAS _ 
7 las etoi/c!I american .. 
GARSON Y 

DIETRICH 
A las doce nome y una ., 
media de la madrup.da 
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Barcelona, IOde Març de 1927 

Els honestos maniquís 

FA una dies, u.nes setmanea, es parlà en aqueates 
planes _ sempre intraacendents, sempre en

jogassades com les dolces mans d'una menor -
d'un. formosos maniquís que .'exhibien en una 
pelleteria del Paseeig de Gràcia. 

E. dar que el Pasaeig de Gràcia é. molt llarg i 
que dea de la Plaça de Catalunya fins a la Diago
nal hi ha una exposició permanent de "bones 
pell .... capaces de fer passar el fred a l'home més 
enfredorit. però. en parlar nosaltres d'uns mani
quía i d'unea "pells" molt confortables. sembla 
que hi ha unes .enyorete. que .·han cregut aUu
dides. 

Ai, la Mare de Déu de la Verrugal - que di
Tia un ca.tiC;. 

Unes .enyoretes. hone.tes, recatades i amb le. 
"galtone. enrojolades pel rubor, .·han fixat amb 
nosaltres!... 

Això é. traacendental I No hi estem fets, nosat
tres. a semblants trasbalços! Veureu. parlem-ne I 

Què el. hi déiem, nosaltre.~ Que eren guapes, 
<¡ue un .enyor .hi havia tornat tarumba. que els 

seus ulls eren turbadon com una confessió d'ad~ 
leac.ent~ 

Ai. reinetes del no.tre cor, qui podés e.tar 
dient-lo .. hi des del matí fins al vespre I Qui podés 
passar-se el dia buacnnt, per cada minut un dogi 
als seu. enci.oel... 

Però, diaeortadament. no era de vostè., que 
parlàvem, que la fruita de l'hort tan=at. no é. pel 
vianant· que passa.·. Prou que ens tempta el fruit 
sucós gronxant .. e en la branca feble, però ens fa 
por d brau pagè., que per ell .01 se li! gunrda 1 ... 
Creguin, doncs, formose •• enyoretes. que ni amb 
.Ia intenció sc·l. ha volgut ofen-dre en aquesta san
ta casa del hon humor i la barrila. 

La raó poderosa 

E N un cafè coneert dd ParaUel. es varen bara-
llar l'ahra nit dues fúrcies, per qüestioni de 

maacles. Hi va haver aigua-naf, esgarrapadel i si 
va mancar l'arrencada clà.ica de monyos. fou 
mercès a la tirànica moda del cabell a la "gar
çonne". 

Naturalment que, al cap de poca Ultona un juer
guista de Ja casa Ie. va convidar a sopar, amb el 
que eaclevingué la reconciliació. 
~ que no hi ha dret a fer-me el que ella em 

va fer I - ens c.ontava una de les protagonistes 
del IUc.c.éa _, Per això, no et pensis, que la vaig 
posar c.om un drap brutI Li vaig dir que era una 
desvergonyida, que tothom ac n'anava a dormir 
amb ella per quatre xaVOI, que sa mare era això 
i allò, i sl no li vaig dir rné.. va éeser pe·rquè de.
prés. 1'amo no em pogués dir que havia faltat a 
una companya de treball. 
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Per no conèixer cares noves 

1 J N amic nostre - nosaltres, per a encapçalar 
aquelta eecei6, sempre tenim un amic. com el 

"Cicro" té "un apreciable .usc.riptor .... _ feste
java amb lIna noia del Poble Nou. Això. alxí, a 
primera viata, ~bla que no té res de particular. 
El que ei é, ja una mica fóra de lo corrent, é. que 
la noia. a J'en.ema que cs deixava fer el. tatol 
pe) nOllre amic:. que é. de bona fe, es deixava fer 
altre. coee. per un peixater de Badalona. amb qui 
un dia va fugir cap 8 E..còcia, a pescar el bacallà . 
.egurament, aense que mai mé8 no se n'hagi upi
gut rea:. 

L'altra nit, el vàrem trobar en un cine del car
rer de Wad-Ru. assentat en una preferència molt 
folCa i d'allò més ac08tadet a una noia, baslant 
maca, per cert. 

L'endemà li vàrem preguntar qui era. 
-Ee la germana de la que va fugir. Ara feltc-

jo amb ella ... 
--Caram I 
--Sí, ja veuràs ... Ea allò que es diu ... Natural-

ment. que em pot &ortir tant... ingrata com l'altra. 
però, en canvi, m'ntalvio la feina de conèixer 
una nova futura eogra ... 

L'hortolà de Sant Boi 

DOBLE TRENCADISSA 

S 
OM al matí. La cambrera porta la %ocolata 
al .enyoret a la .eva cambra. El senyoret 
dorm. La cambrera el crida i encén el llum. 

El .enyoret es desperta i en estirar el. braços, de 
mandra. d6na cop a la bombeta que s'apaga, cona
cient de! seu deure en aquests caaoa. 

J la f08Cor de la cambra no deixa veure res del 
que paaea entre el amyoret i la cambrera. 

A la tarda. després de dinar. e! senyor Canal. 
IlqeiI el diari auegut a un balancí. El seu fill fa 
com aqueU que estudia. Pa .. la cambrera, 

En aquest moment el .enyor Canal. para de lIe
lI'ir oi pregunta al seu fill: 

--Què ha palMt a Ja teva habitaci6 que el llum 

-Maliatalga! Tu eta aquella que (m va fer gas-
tar cinquanta naps en ~ ball de Novetats? 

-I bé, home, també et vares fer l'iUUIió de qaà 
enredaves a ..ut boia innoctotal 

no e. vol encendre) 

-Ea que .ha trencat un fil - respon el xicot. 
-No un , doti - respon la cambrera. rectifi-

cant amb orgull. 

-Està bé - re.pon el fill del senyor Canal. _ 
però jo crec que no ha sigut més que un. 

La cambrera es mira el senyoret d'una manera. 
que li encén lea 8l\ngs, li somriu i fa muti. reme-
nant. K. PalTÓ 

EL FRED 

A VUI, la meva veïneta del segon, tenia fred 
a la punteta dels dita. Li he agafat la mA 
amb molt: de carinyo j li he dit: 

-Vingui, qUe l'escaJfaré, Ra.etal 
-Ai, noi Deixi' m eatar I Prcciaament tinc un 

panalló en aqueal dit. 
-lquè) 

--Que com més m' eecalfo, més em pica I 
-sap nena que a mi em pa.a exactament el 

mateix - li vaig dir mirant-la amb picardia. 
Ella 80mrigué d'una manera completament nan ... 

dulandesca. m'abandonà la mà i sospirà: 
-Dona gratia. fill meu, gratisr. .. 

Bit Ueta, 
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GRIMEGIA PARISENCA 

EL CODI DEL FLIRT 
LA REGLAMENTACIO ESTA DE MODA. DESPRE5 DELS FUNCIONARIS, DELS AUTOMO

BIUSTES, HEU'S ACI QUE ELS SENS-F1USTES ACABEN D'ESSER DOTATS D'UN CODI 

ESPECIAL. _ PER QUE NO ES LEGISLA SOBRE EL FLIRT? - NOSALTRES TENIM L'HO

NOR DE SOTMETRE AL PARLAMENT EL PETIT CODI SEGUENT, 

Article primer. - El Oirt és el dret de gaudir i 
..de dispotar d'una dona de la manera més abso
luta. .empre i quan no el dormi cada nit amb ella 
P« obli¡aci6. 

Art. 2, - Ea diu Sirt sinalagmàtic o bilateral 
quan el. dOI contractants el comprometen per un 
pacte de reciprocitat. E. unilateral en caJ contrari. 
Finalment, el Birt é. comunal quan cada un del. 
contractant. el compromet a fer a l'altre una cosa 
.qualaevol que e. pugui admetre com a una equiva
lència. del que aquest fa per aquell. 

Art. 3. - La menor pot Rirtejar sense el consen
timent del • .eu. pares. però únicament les ma
jori o menora emancipades ea podran fer donació 
entre viu •. 

Art. 4. - La donaci6 entre vius és un acte pel 
qual la. donanta el deaprén de la camisa i, even
tua1ment, de la .eva innocència.. a favor dd do
na.tari que r a.ccepta. 

Art. 5, - Tota donació entre vius en prejudici 
-d'un incapacitat el reputarà com a nul-la. 

Art. 6. - El lord-mut podrà acceptar per ell 
mateix o delegar un apoderat. 

Art, 7. - EJ menor unanc.ipat podrà accep
tar .ense l'auiatència del .eu tutor. 

Art, 8. - La menor relta emancipada de ple 
dret per al xarlelton. 

Art. 9, - El paper del major restarà fixat per 
lleil particular •. 

Art. 10. - El Airt amb una dona casada prea 
el nom d'adulteri j ha de rodejar-te de certes pre
caucioni particular .. 

Art. I 1. - No hi ha adulteri vàlid .en.e el 
contentament de lea parts. 

Art. 12. - El contentamcnt no es presumeix: 
.ha de formular d'una manera expreaa j no equi
vocada. 

Art. t 3. - El contentament e. reputarà com 
a nul ai ha e.tat donat per error o obtingut per 
eorpresa, 

Art. 14. - El. acte. de pura facultat i el. de 
pura. tolerància no con.titueixen la poeses&Íó, Igual
ment ocorre amb el. actes de violència. La pOSge5-
nió no comença fins que la violència ha ccuat. 

Art. 15. - Tot acte de poueasió realitzat .cnle 
d contentament de le. parts citarà subjecte a re
petició. 

Art. 18. - L'adulteri i el Airt acaben: 
I. Per la voluntat que un dels contractants ex

pressa de no eatar ja en estat d'adulteri o de Airt. 
Il. Per l'aparició del marit, dels ve.ïns o ela 

guArdiel municipals. 
Art. 17. - El contentament de les parta ceaaa

rA en aquelt mateix moment. 

JonIi Annand MASSON 

-Vol. dir, maca, que sa.,. totes lea teves ob1i. 
gaciOlll? 
-Li a.aeguro que no ea queiurà mentre no em 

faci escombrar, rentar el. plata ni &egu a ten'L 
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MANOI, QUIN NASI 

E L .enyor Quimet. honest 
adroguer del Born, i la 

Lluiaet •• la seva dona, van anar a 
estiuejar. juntament amb la ralpa, 
que ea deia Mercè. a un mal de 
la COlta de Llevant. que no era 
paa més lluny del mar que cosa 
d'un quilómetre. Cada diuabte 
arribava a la masia el dependent 
major de la botiga. en Manuel. el 
qual .estava amb el. amol fins 
el dilluns al matí, que le'n torna
va cap a Barcelona. 

Un diumenge a la tarda, el &e

nyor Quimet. la Lluíseta. en Ma
nuel i la minyona, se n'anaren cap 
a la platja. 

La eenyor. i la minyona van 
pendre un bany, i amo i depen
dent. a prudent di.tància. per a 
no destorbar la remullada feme
nil. es quedaren prenent la fresca. 

Feia ja bona estona que a' e.pe
Taven quan amb sorpresa. van 
veure un vailet d'onze o dotze 
anyl que fugia amb ~ roba de 
lel duel banyiltes. L'empaitaren. 
i mentre l'un li prenia la roba, 
l'altre donà duel c1atelladel al xi. 
cot. 

Desprél decidiren tornar la ro· 
ha al leu lloc. però el trobaren 
en aqu~ll moment amb un con· 
Aicte. 

Ell veltits, bé prou labien. pel 
color i la forma. a qui pertanyien, 
però no pnllaVA el mateix amb la 
roba inteTior. que totn ern blan· 
cn. Quina era 11\ de In senyora i 
quina era la de la Tupa ) 

Tola dOI reltaren confoso!, fina 
que en Mnnuel, el dependent. po· 
lant en pràctica una idea feliç, 
prengué la roba i anà olorant pe
ça per peça i clallificant. 

-De la senyora L1uiaeta ... De 
la Mercè ... De la Mercè ... De la 
.enyora L1uiseta .•. 

I així fini que el farcell fou di
vidit en duel pi1ete •. 

-Manoi, quin nall - exclamà 
r amo. 

I de. d'aquell dia el senyor Qui
m et re!tA trilt, t rilt, com ai .'c
n yoré! ... 

Vand. Rhotta 

.... ~ .... _., ... 

-Donct., sí, Raf,c,let, figuri'. que aquest dia, al 
tramvia, un d esvergonyit es v. atrevir a tocar-me 
la mà. Figuri'. ai e l meu marit te n'arriba a adonar 
quin conflicte m ét terrible I ... 

-Si... ai... naturalment, un gran... Vol fer et 
favor d 'encaixar un xic mét la cama dreta? 



-Cregui, .enyora que a mi no em faria res co
brar la factura com vostè em propou, pet"Ò no R 
ai l'amo daprét a conformaria • cobrar amb la 
mateixa mooed .. , 

L'AMOR VERlTABLE 

E N un rec:onet de l'''Edên'' un senyor enGara 
jove, acaricia diK;retament els cabeU. d'una 
papalloneta. 

-M'eatime.? 
-Si, .. li! - fa ella. 
-Com m'enganyes! Et pensea que no ho co-

nec, que nomé. em vol. pela bit1leta? 
-Tu voldrie. que no et volgués pel. quarta.. 

veritat? 
-I és c1ar l 
-Dona mira. si. així ho vol .. és molt senzill: 

vina a ca .. i dom tot d que tena; quan t'hauràs 
quedat sense un quarto. serà. pobre com lea ra
t_ .. 
-I què? 
- I com que llavor. tota la teva fortuna serà 

meva, no podrà. pa. dir que et vull pel. diners. .. 

L. A. Bou d'Or 

LA TUIES-7 

QUE REDIMONI SERIA 1... 

V
l\.IC trobar pel carrer de la Mercè a la Car
meta. La Carmeta és una xicota molt cala 
amb Ja qual havíem ballat moltce vegade. 

a la "Bohemia", l'hivern pauat. 
Anava molt ben abillada, empolvada com una 

eardina a punt de fregir - no hi puc fel' meny.: 
així que parlo de dones.. em surt la sardina que 
no me'n adono - i duia un anell de brillants que 
devia valer, almenys, quatre cents nap .... 

Això si, la vaig trobar un xic desmillorada ... 
Prima, groga, ulleroea. .. 

-Que no et trobes bé, Carmeta') - li vaig 
preguntar de primer antuvi. 

-Sí. .. 
-Done. fa. molt mala carota ... Que t'ha paasat 

quelcom ... ? 
Ella va 8Omriure ... 
-Home, aí! - em digué al final - Sí que 

m'ha paaaat alguna ceea I Fa tres aetmane. que 
sóc casada! 

CuiDem de Presta 

ELS ADAGIS 

E N una reunió en la qual eren concurrents al
gun. matrimoni. d'edat avençada, es par
lava de les malalties que cada u patia. 

Una de le. donee., contestant al seu home que 
contava lea xacree d'ella ala presenta, digué: 

--Què hi farem, fillet! A aqueeta edat ja podem 
dir allò de "Caldera vella. bony o forat". 

A la qual cosa el marit ICOTltHtà : 
-No hi e.tic paa conforme amb això. En tot cas, 

aerà el bony, perquè el forat ja fa molts any. que 
el tens. 

F. Orrolla 

TASCA AGRA DA BLE 

L
'ESCENA en un taller de .... treria. 

E.atavtn tota el. opel'aria treballant, quan 
entrà una noieta d'un. dotze any" 

-.El senyor Canals, hi és} 
L'amo, que era a qui demanava, respongué: 
--Sóc jo. noia. Què vol.? 
---Servidora sóc la fi lla de la Carme, la pantalo.. 

nera de Gràcia. 
-Ah I I què vol. ') 
-Diu la mama que ai ja pot baixar-li d. panta· 

Ions, $ense esperar diaubte, perquè ja el. té aea· 
bata tota. 

-Molt M" maca: diga-li que .i, que jo sempre 
e.tic. a punt perquè me' l. baixin I 

K. Parro 
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UN PAGES DESESPERAT 

E L Tòfol feia diu que ea donava a tots els 
diables. Cal confesear per això. que l'home 
tenia bon :ric de raó de no tenir-Iea totes. 

Ja era gro .... ja, la que li paaeava. 
-I donca. Tòfol. què teniu que &empre esteu tan 

trist) -li va preguntar aquest dia el veterinari en 
veure" tot capficat en el tros. anegut a tena i sen
se esma de treballar. 

-Una cosa que no puc arribar-ne a treure l'en
tralJat, senyor Vicens. Figurïs que la truija ha tin
gut tretze garrinets. i només té dotze mamelles. 
Vel com l'ho farà un deli garrinets, sense poder 
mamarI 

-Bé. home. no us amoïneu. ja s'espavilaran ells 
j faran una mena de torn rigurós per la santa man
duca, 

-No, li els garrins ja ho fan això. però el que 
es queda sen&e mamella, comença a grinyolar i a 
plorar d'aquella manera <¡ue ells saben ferho. i 
el pare. el pare. <¡ue es veu que és un paràs 0Dnl 

una casa. s'apropa al garrinet, es posa de panxa 

- ~ --------- -

enlaire i se m'està <¡uedant més prim que un e.
quelet.., 

El Doi de MaDl"e8a 

TOT ES A PROPORCIO 

UN amie nOltre va haver d'anar des de Girona 
a un poblet on no hi havia ferrocarril. 

Va llogar un automòbil i demanà al xofer 
si allà coneixia alguna tartana que el pogués tornar 
a Girona l'endemà. 

--Si, senyor; conec un tartaner, Ja l'hi faré co
nèixer, 

El nOltre amic. agraït. li donà un cigar i el con
vidà a pendre un ¡ot de vi. 

Arribats al poble, el va fer quedar a dinar amb 
ell i li donà trc. pessetes de propina. 

El xofer anà a avisar el tartaner i li digué: 
-Demà portaràs a Girona el senyor "Fulano", 

Faràl bon negoci. M'ha donat cigars. m'ha convi-

-Dona jo, ai UI he d'ésser franca, UI diré que al cine encara no hi be trobat mai cap aventW'a. 
-Aventura 7 Quina manera ma fina d'anomenar lea; coeet1 



.,I u A,.. 

-Però, encara eaperes més visite. 7 
-Ja li diré: és que la Lina i jo, avui. fem cam-

pionat de resistència.. 

dat a beure, he dinat amb ell i m'ha donat tre. 
peasetee de propina, 

Vin¡ué l'endemà, A penes la tartana estava en 
camí, el senyor oferí un cigar al tartaner, 

-Gràcies, senyor; no fumo, 
A la poca estona lU1'ibaven a un poble. 
-Vol que en. aturem un moment j beurem un 

trago a l'ho.taH 
-No, senyor, no; moltes grAciee, No bec.· 
Arribaren a Cirona, 
-Vol quedar-se a esmorzar amb mi? 
-Li agraeixo, però encara arribaré a temp. a 

CAN per a dinar. 
El senyor pagà i li donà una pesseta de propina. 
Aquí el tartaner .'indignà: 
-Caram I AI xofer que el va portar li va donar 

un cigar, li va pagar la beguda, el va convidar a 
dinar i li va donar ne. peaaetes de propina, i a mi, 
que no li he acceptat rel d'això, me'n dóna una? 

-Naturalmentl VOItè, no fuma. no beu, no e.
mona ... Vostè no té ni la meitat dels gastos del 
xofer que va porlar-me. Per això li dono una pro
pina proporcionada a Iee sevee nec:euitatal 

El recader de 8agur 

TOT ES QUESTIO DE GUSTOS 

P ER la Ronda de Sant Antoni passen unea 
camiseres, molt bufones, que vénen d'en
tregar la feina a l'obrador. Fa un vent d'a

llò m& empipador. Menys mal, per a elles, que el. 
ve de popa, amb gran satisfacció del deu Eot. si 
ê8. com .suposem un personatge galant, perquè 
estan molt bé de protuberàncies. 

--Quin venti - diu una d'dlel - Sort que 
ens dóna per darrera I 

-Tens raó - respón J'altre - I sempre és 
menys perillós que et dongui per darrera que no 
pas per davant... Van Tresca 



10 - LA TUIES 

EL'PORTER'IRREPRÓTXÀBLE 

UN home e. pretenta a sol.licitar una porteria. 
--Porta referències?-Ii diu el procurador. 
~hl Ja ho creel Miri: on estava abans, en 

tres any. no hi va haver ni un veí que ea queix&1 
-Ja ét molt. jaI 
-Ea que jo procuro complir fidelment amb el 

meu deure. 
-Vol donar-me radleua de Ja casa on vostè 

estava ahans? 
-No era. cap ca .. ' 
-Ah. no? 
-No senyor. Era al cementiri vell... 

Guillem de PreMa 

EL VISITANT 

DINTRE el claustre matern, el. dOI heuon •• 
tol esperant l'hora de treure el nas en 
aquest món. canviaven lluu impreuion. 

quan un d'ell .. qUe: estava guaitant cap a la porta, 
a veure: ai ea decidien a obrir-li. exclamà: 

-Mira I El parel 
Però, l'altre germà era un home observador i. 

remarcant una olor de goma que arribava fins a 
ell. re8pongué: 

-No, home, noi No ée el pare! E.. una visita I 
-Ten. ra61 En qu~ ho has conegut) 
- Tú diràs' En que porta guants ... 

Paco Pañ •. 

DEL NOBLE JOC DEL BILLAR 

L
'ALTRE diumenge al matí erem al "Tívoli", 
tot fent un partit de caramboles. a fi d'espe
rar plàcidament l'hora de l'arròs, quan dues 

rnodiltetes, promeses de dos companys nostre-. 
que pa-.aven pel carrer de CalP, van baixar al 
.. .16 de billar del popular cafè a veure si hi eren. 

En aquell moment, Ja partida anava bastant ani
vellada. 

-Mira' - exclamà de IIObte un dels jugador .. 
-Mamen! 

t..e. duee zicotee, vennelles com un pebrot, no 
pogueren reprimir una IIOrollosa rialla, plena de 
picardia. 

Uavor .. el xicot de la més gran, 'Cregué necee
.ari fer l'oportuna aclaraci6. 

--si que es veritat que mamen _ digué dea
prés de clavar llambregada a la taula - però, no 
el pa. amb Ja meval 

Mar¡¡uorid. X. 

--- - - .. 

-Li he dit que no insi.teixi, que SÓC cuada i 
que no vull enganyar el meu marit, 

-Però vostè bé ea mostra amable amb en Uuís t 
-Oh, és que de lo d'en Uuía el meu marit ja 

n'està .... bentat. 

LA MENOR INTRIGADA 

S ENTIT a la Rambla, entre duea aprenentes 
de modilta que van de braçet ensenyant un 
garrot de came. capaç d'eavalotar l'home 

més aUlter: 

-Ai I La mamà .empre em crida perquè vaig 
amb en Pepetl Tan bon noi com éa i tan carinyós 
que el mo.tra amb mi I Però, la mamà em repe
teix a cada moment: Ves amb compte, que un dia 
t'amagarà l'ou' No sé pal com vol que s'ho faci ... 

R. E. T .... L 

I 

I 

I 
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AL VoL TAN T LA.~ 
... BRAJER &,.1, 
~EL ~~.~~ 
ALERTA, MINYONS I . I un dia, en Carletl li di¡u6: 

-Anem a lel Planel, demà 1 
-Oh. no, de cap manera! Senle la maml, no 

En aquesta Secci6 hi publicarem tots els CONTES vai, enlloc I 
que se'n, envIïn propis d'ésser cOllfats • les veIlcs -Prou va insistir. el xicot, perb en debades. 
%lI.croscs de quinze anys per amunt j que siguin diC" -B6 _ diru6 • la fi, amb certa rClirnaci6 -
nes d'ésser coneguts pels bUTil.ires I1cgidors dc LA convida a la teva mami, tamb6. 
TUIES. D'.qutlsts contts, en premiarem un c.d. I de seluida va penau: "D'una manera o altra 
númuo, amb la respectable qUlmt;t.t de "deu pe- m'ho .rre,Lar6. per perdre'na jo i la Carmeta, quan 
les", cobrables en I. nostr. Administnci6 o per Ja marc e.tieui diatret .... 
• ir postal .Is que visquin Ior. d~ B.r~lona. Aln- l, tal dit, tal fet: l'endemà, en C.rlets, la Car-
ta, doncs, i apretar ri.' ).1 meta i I. lev. mam1, ea varen reunir. la Pla"a de 

Cataluny. i, up a les Planes falt. renti 
Vosaltres direu: pobre J:icot. es devia avorrir 

LA MAMA DE LA CARMETA com una ostra I 
Si, si, per màrferuesl 
Quan en Carleta v. tenir dav.nt dels ulla a 13. 

e ADA dia, poc abans de les nou, poc duprh mamà de la Carmeta, per poc cau en basca. Quina 
de la una, pels voltants de les tres i cap allà dona, filletl, quina dona I 

a un quart de vuit, en Carlets el plantava a la por- Miréu ... e-Ia: trenta lis anya, bruna, ferma i s
ta de la botiJa que ela leUI pares tenen a la Por- bundou de pits, amb unl ulla com carboni, amb 
taferrissa, i esperava amb el cor ple de impacil:n- unu anques amples i movedillles com les ones, 
da i amb ell '1.1.11. inquieti i rur¡adora, a quI: "ella" amb uns ¡arrots de pantorri1lea com les columnes 
pallés. de Llotja, i amb una mena de manera de p.rlar 

Ella, era una menuda que vorejava ela quinze luau i en¡anJ:adi", que c.d. paraula semblava tal
any., i que en mirar-la atabalava com li cada un ment que es portava el matalho 

dels seus encisos fos un mirallet per CI"ar alosu. Rea: que en el tramvia, en Carleta, entre em-
En Carleta el quedava embabiecat contemplant- pentea i batze¡ades, va comen"ar a fre¡ar i a po

la i, senae poder-ho evitar, el cervell li deia: "Ie- .. r-Ie nervi6s, i no hi havia manera d'arrencar-lo 
rueiJ:-la" i les cames es posaven en moviment amb del voltanta de l'opulenta i futura sorra. 
lea naturala dificult.ta de l'home que carnina amb Durant el berenar, el noi no sabia treure els uUs 
més de dues. dOaquell bé de Déu de cames que la mamà de la 

Un dia, en Carleta ac li va dedarar, trl:mol d'e- Carmeta, asaentada dav.nt d'ell, li ensenyava i, 
moci6 i deaprés de les lò¡iquea resistències de la en caure la tarda, a l'hora dol"a de les dues da
Carmeta - ella es deia Carmeta - varen acabar ron, entre joca Innocents i corredisses esbo¡erra
éaaent molt amica. dea, en Carleta, aprofitant un moment en què ls 

I, naturalment, com que éllent molt amics i a- Carmeta estava un J:ic allunyada, dipé, barbote
nant molt junteta pels carrerons foscOl i solitaria, jant, a la Que ell havia cre¡ut que leria un destorb 
havien de parlar d'alruna cou, ela hi va semblar per als .eus plana: 
que podien parlar de l'amor. _Eacolti, senyora RQSI: com ho podrIem fer, 

I en varen parlar; però no amb la boca, no: amb per a QU~ 1. nena s'extraviés una estoneta? 
lea mans, Q.ue h la millor mane~ de parlar-ne. I és que en aquest m6n, ja és ben veritat, ja aUò , -



de Q.u~ no el pot dir: "d'lIQ\lesta a¡rua no en beu
r61. .. " 

Banda Rhou 

TENDRES INFANTS! ... 

E L lenyor Pepet, boti¡uer molt cone¡ut a 
Manresa, ha 1I0¡at un nou dependent i li es

t! donant instruccions. 
La nena del senyor Pepet _ cinc anys - elcol

ta el discurs del seu papi, seIUle barrejar-Ie per res 
en la conversa, pefQ.u~ és una nena molt ben edu
cada. 

-Miri, veu - diu el lenyor Pepet - a primera 
hora del mati, fa fer una bona neteja pel mo~o. 
Desprb. li prepara els enclrrecs a domicili, i els 
hi fa repartir. VOlt~, en els moments de poc trlleg, 
va comprovant li l'ha el¡otat alluna exist~ncia i 
anota el. &,~neres Q.ue .'han acabat. A les vuit, fa 
un recompte de caixa, recull totes les peces de da
munt del taulell, apa¡a el comptador de l'electrici_ 
tat. i ... a sopar! 

La nena del lenyor Pepet se¡ueix escoltant, i en 
veure que el .eu papi dóna ja peT acabadel lel ina
trucciona. creu oportú intervindre: 
-I de.prb de sopar, mentre el papà. és al cas

&ino, la mamà ja li deixarl oberta la porteta del 
darrer .... 

El pobre aenyor Pepet, que ¡¡norava per com
plert aquest final de procrama, es quedi mh ¡roc 
que la cera. en oir la leva menuda. 

Dida Roth 

L'APRENENT ESPAVIL.LAT 

E S ciar que vo.altrel, mEl murris que ell es
quirols, no necessiteu que nin¡-ú vos enae

nyi rel; aixb ja ho aabem. Perb, com que e.tem le
'UU de qu~ cada dOI per tres vos trobeu davant 
d'un marit amb una pistola o un ¡arrot a la mà i 
amb periU de trencadi~a, creiem que voa a,radarA 
conhxer la respoata que va donar un dels noatres 
redactors en un d'aQ.ueltl moments tràgics. 

L'escena, ja vos la podeu imaginar: la .enyora 
- elJ.& - arraulida en un rec6, tapan-se amb t. 
camisola. El lenyor - ell - dret a la porta, amb 
ell ulls sortint-li de lel conques i amb una tranca 
descomunal a punt de caure. El nostre amic - el 
capritxet - buacant a correcuita les aabates i r.b 
pantalonl, i una porta o una fineatra salvadora per 
on guilJ.&r. 

-Què hi feia, vOBt~, a n'aqu[, infame? _ pre
pnta ell, el marit, fent voleiar la tranca. 

l el nostre amic: 

- - - ----- --

• -Veurl, jo .óc l'aprenent, .. pl, 1. .. re., miri, 
anava fent l'aprenentatce. 

-Pub, l'aprenent de Q.u~l - pregunta el marit, 
.ense acabar d'entendre el Q.ue li diuen. 

-Oh, miri, és que aviat m'hail de cuat, up? 
Donc., mireu, vosaltres no ho creureu, perb el 

noltre amic, aprofitant l'estupor del marit davant 
de tanta frelcura, va poder ruiUar aenae rebre. 

K. M. A. Sutl"ll 

ESCENA DEL PARADIS 

A DAM, agegut de panxa enlaire, sota un lJ.&
doner del Parad!a, eatà fent la mi¡-diada. Fa 

una calor que tot ho encen. Adam utà inquiet, ne
¡-uit6a. No up Q.u~ t6, perb sembla que mil agulles 
inviliblea li punxin el COI, o quan menys certea 
parta, del coa. 

De aobte, per entre la aelva lUIUriosa veu pas_ 
sar I Eva, tota indolenl tota aomnion. 

Adam l'al~a i, de puntetea, l'acoata a la leva 
muller, l'abra!;a per darrera, li posa les mana al. 
ulls, jOlaner i estrafent la veu, preguntl: 

-Qui a6cl 
EUa relta un xic pensativa, palpa un xic amb lel 

mans i diu amb un.ai nlenuitat encantadora: 
-Ja ho aé, qui et.: l'home aerpent! 

SUll Tru~t. 

AI/ENTURAS GALANTES 
d. LA POMPADOUR 

Surt er. dijous 30 cèntiml -EPI .. ELS DARRERS QUE EM QUEDEN I 

COMPREU DE SEGUIDA 

L'ahnanac: 

de LA. TUIES 

UNA PELA, BEN GASTADA 

Cont~ pr~miat eD el número p.~s.J.t: 

AL CASTELL DE FIGUERES 
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AlXO, NO!. .• 

E
N un poblet de la Co.ta de Llevant ee ce

lebrava un míting feminista. 
La presidenta. que era una dona mb llet

ja que en Marcelí DominKo. upoaava el seu pro
&'lama: 

-Quan els ncatre. drett -.i¡uin reconegul!l. po
drem obtenir totl el. càrrec' públics! Serem di
putades! 

-Molt bé! - exclamaren les a.iatentes a cor. 
-I com el. hnmes. .erem inviolables! 
Aquest règim d' excepci6 ja no devia plaure tan 

a la concurrència, perquè. d'un grup de %Ïcoletes 
jove., molt caie. per cert, tortÍ aquesta excla
maci6: 

-No! Això, nooooll'... K. K. 

CASAMENT DE CONVENIENCIA 

Q
UAN em van dir que la Mariona, la xicota 
més caia del meu poble .havia cuat amb 
el ee.nyor Fornell, em vair quedar de pedra. 

En efecte: el .enyor Fornell era un home insir
n¡ficant. d'alguna edat i enee cap pela. Vivia, amb 
penes i treballs, del benefici que li deixava una bo
tigueta de fideuer que tenia. 
-I ara I - vaig exclamar - La Mariona, casa

da amb un fabricant de fideu. I 
-..sí - em :respongué l'amic que em contava Ja 

història -. Com que la noia volia un marit de 
bona pa..ta.. . Kar Leb 

ES NATURAL 

D
UES xicotes et paa.egen per la Gnmvia, a 
l'hora del ea], boi fent-.e confidències. 

--és ele¡ant, el teu promés) 
~oltl 
-I guapo) 
--Com en Rodolf Valentinol 
-I. de què fa) 
--E..tudia per advocat. .. 
-Així, ja et deu haver ensenyat d dret... 

R. E. Tallet 

AVORRIMENT 

E STIC completament avorrida - em d ecla
rava una xicota que ha guanyet d'allò mé. 
calen i en segueix guanyant tot contem

plant les vigues de la eva luxosa cambra. - Ni 
els brillants. ni el. eopan a l " Ritz", ni el. abrics 
d. pdla, ni els capeU, parieencs em diuen rel l 

LA TUIES - IJ 

-No et pots pas queixar de la teva aortl per
què, el teu amic és jove i guapo, i tu, de tant, en 
tant, ja cerques alguna dilrtracció extra-oficial, que 
podríem dir ... 

--Sí, però, em manca una COM". 

--Quèl 
-Poder dormir ItOla I Fick Khadda 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OORREU SEORET 
M.r~ujd. X.: Ela dos contes que ens envia ani

ran. r, perdoni la curiositat: Vol fer el favoT de 
dir-nos, quan ena torni a escriure, què representa 
aquella caseta i aquell arbre que pinta al peu de 
la seva si¡natura? Pel seu ,ovem, ai vostè h ea. 
realitat una dona, ço que no podem comprovar per 
Ja lletra, ja que vOltè ena escriu a miquina, li di .. 
rem que si vost~ ena deÏJ:a la caseta. noaaltre. tam
W tenim un arbre molt ,roixut i xam6s per a plan
tar_li. Entesos? - Miquelet: El conte del preai
dent i del conseree ena ha fet molta ,d.cia i el pu
blicarem perquè vost~ ens faci el favor de lle,ir-Io 
a la Cam~lia del dinou, quina peus - ela de la Ca
mèlia - besem respectuosament perquè ena con ... 
ta positivament que se'la renta cada dia. Saludi en 
Dom nostre a la mamà. - F. Orrolla: Carai I Qd 
S'hI perdut? Ja h ben veritat allb de "Roda el 
m6n. .... E l seu va al nCimero. -K. Atrevel1: El con.
te h molt bonic, perb h renisc6 •. - Tit He"a~ 
M. Andan,. j B. Orran~o: Aniran, retocadets. En
cara queda lI:eill:a per contestar. 

-Què has quedat contenta avui 7 
- FiU meu, mai hauria dit que ela aires del be»e 

doneum tanta energia i tanta resistència. 
Ell (a part) . - Eis aires del bosc i el fluc:ó 

d'EROTYL ¡que m'he portat!. .. 



DII::~~~y~~' :~ :~e:~:r~~: e: 
titola "Pare Adam, elec.tricista". 

I fou tlDl ¡ran el seu hit. 
que a l'ofici fent honor, 
va arribar a electritzar 
a més d'un espectador. 

LACo:::' Ga:~~~~~~ue;;im~~;: 
HA ~pa:e!ut e~~~t~va ::;;:~;~ ~~~e:u~es~ee!C~!:~~. pendre per mu- ;it:~uq~~t ~a a ... ~n~~a a f::::~S:~:C!: 
por~: ~~/ titol: "Xarleston literari" O sigui, exacte i calcat, celeb~a~, divendret p~a.sat, el leu 

N 6 na mancava, per acabar sense haver-hi tocat res, beneÍlcl al teatre Còmic. 
d'ar~n\:r eaixò de 1& xarlestomania, q,?-'el "Si n'er!' u.na minyona ... ", LA TUIES, que és bona ami,a 

ue :rrecehin l'epi1~ptica i no- d en Joan PUII I Ferreter. de la xamola ~arz6n, 
!tnima dança amb la literatura. ~~ :~::~~;a:I~ sel:~vidor. 

SerA que ela esperituals company. 
de "Xarleston literari" li han donat 
aquest nom per la molta lent que 
ncriu amb els peus a la nostra ter-
n1... EL "Ciero", a la secci6 d'espec.ta-

O tal volta perqu~ saben est::::'tdOanap:r~s ~Mn:;:m~'~aeve:~~ pEd~C: ~~~::Ip:~:~: ~n!i=~: 
que toCl a tothom (!ue escr!u pas d'enfant", del cran Clement de teatre intimo 

:!~ara ~~~i~eo:!a c~~ s:nl~e!~~~ rea;i\~~, :~cpt!~~e:~, fam6. vo- Jo, que a la pluja tinc por, 
I qualificava la noveUa ori,ina1 aniré a delempeny&r, 

de "mediocre". ~er~J:':; ~m ~~ :.rai~. 
Fa com &ClueU .enyor Esteve 

v.eient teatre francb, 

L Ate~~~ .!~ ~·l!a~~;~I~~,u:t:o:~ 
que va dir que el primer actor 
no dominava l'accent. 

~~?arr,~;;::: il~m= l~vr.:;~ Al;.L~c:a .. Te~ra':nelp::to,~.t.r~:: 
ha començat amb Iran acceptaCl6 d'astracà, que va passar lolament 
runa "tourn6e" per Catalunya, merch a retfore; que hi posA per 

Diumen¡e pa.sat varen ~Itar a salvar-la en Nandu Vallejo. 
Vila~ranca, terra. deia cantlst ~.~~ TRIOMFANT i victori6. ha tor_ Com a 6nic comentari, 

~~e~, ~:II~o;ev~I~ .. ~e~r~.I~:!:tn Pdn- aut~~~ic~'~~~i:. irr~~ '~i:::::::' :~¡Ue~taxi:~~~uedi:;men Rufuta 

cl~ll.·VilafranQUi~ yaren, quedar ~~~ ~ar:=:ira~ln::o:e:ia~~P::: .6n un bon zic menys dolent •. 
-encantats de la Vida I de I el~cta- endur-se_la a l'altre costat de l'At-
.de i amb ,anes de qu~ torncs&1D. làntie.. 

Diumen,e que ve, 1& noble Elara 
rebrA també llur visita i, desprh de 
la Meca deli filats, la xamo .. Gi
rona. 

El eran Serrano és un home 
més emprenedor que en Pic.h, 

Creiem f6ra de juatrcla. 
ae li oferia un banquet, 
com a prova d'bomenatl'e 
als .seua IraDl mereizement .. L Aco~t~::i:O=!n!~!~~d;:;p~~ 

a qui diuen, all cartells, "Ia estatua
ria de la danza", 

i mereÍJ: que le li faci , 
Cln monument, Irol o :lDC:, ---------- Encara que sembli estltua, 

Q Q Q .. .... ___ t, P .. 

Ito_ .. _ ...... 

jo el. hi puc asse¡tJrar, 
per .Ílr.ò, que no és de marbre, 
i no és que l'haci tocat! 

L'a¡.rta Pobres 

S EGONS conten lea cràniquel tea- :!~~q:::~t;:: ~ ----- -----

est::~~ ~:a=::í: q;:~:e~:~ IlïiiIlliiiAlIiji!(lI ::~ ... IC~I .. :;. r: .................. _..,_ 
molt d'~xit. L'arlument éa un ae- .... tU' cek .. , 
nyor, ja entrat en anys, que deci- I.::;!"=,,,,*:<;:::~ LA MUNDIAL 
deilt cuar-.e i, dnprés de passar, / ESPALTE.R, a 

.diem-ne reviata, a totes let tevea 
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I 
olIA MASCOTA-I" MAlSON MEUBLE \ Mont d'Or Meublh 
@¡adedifdddSO¡,.Ia • .ro. (VERDURA! (VERDURA) 
def1JmesJ¡jqieniquf5ct-Ia5~ CarTer ~ 27 ~~.tdtl~~~ 
/lorJ RJi1/'qU" -c5enJerivaJ- Tet fon 52~1 - A. Tf! ltfon 4668 - A 

P!W'IIIlUSrUSCONVU«IRIlI c... _tot _ 501_ d_ boa, - ToIiIoe on-
~MATA-(ABR¡S 50 C"~ CaJeñocció central _ H.bitaci.Da • 5 pt ... 

! I.SANRA"ÓN,I·BARCfl.DM R ...... ab .. I.", 
liiL&Qj &Ib&I~í!!Jí!! 

Demaneu cada dijous aJ vostre quiosc: I S ARN A (R O N Y A ) 
A VENTURAS GALANTES .. cura.n deu minulI amb 

DEL A POM P A D O U R ~~.rd~ ~A~,086 iCc~e.¿ ~';p~i~ 
Eapl~ndida il.1uatraci6 -- 30 c~ntima B • r e e I o n a 

~~I ~~~:g{li%=~§~~~ 
pidamente, 1. cura el LOT I O N L A D I L la SlFILIS 

ANTISARNICO MARTI que la trob.rea .,.. Laboratori de vies minaries 

~:::;:'A4:9, Parlamento, 17 DOS PESSE'IES, .. Procedimenb radicala 

y Farmaciu CIl,., ~I 1111i, a~l' S. Pau, 44 - Farmicia Vidal 

í!ñ!!í!!h\!tii!l'Nlji!!illi& 

PROU SIFlLlS - PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS. 
LES AFECCIONS DE LES VIES URINARIES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE· 
TES, IMPOTENCIA, EY ACULACIONS I MALALTIES NERVIOSES, lÓn .... ctad .. al 

INSTITUT MEDIC POLlCLlNIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL.,!.' 
per el modern procediment ultra sensacional del Dr. S L I V IOT O S H I RO, de Yokobama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament .erió. - Eficàcia reconeguda 

Els que visquin apartats, poden escriure amb de
tall. a: "Director de l'ln.titut Mèdic Policlínjc. 
Alt de Sant Pere. 59, prat." i se'l. indicarà gratuï
tament, baix sobre tancat i sense cap indic.a.c.i6 ex
terior. el tractament enèrgic indicat en cada CAl 

Coruulteu-no¡ una volta I - Voaa.ltre. se-reu el. no.tres propagadora I No perdeu el 
temp.1 Cada minut é. or per la vostra aa.lutl Veniu a l'In.titut, o escriviu avui mateix --

Z33F #ê!!êi!iñ!ift4 

DEMANEU AL VOSTRE QUIOSQUER, 

EL T AUSMAN DEL AMOR 
set beI.lísaims fucides preRDtant 
de mà mestre Iee morboUtab 
amot"OM'!. del baixos fonda 

Preu del fuc.icle: 30 cèntims 



-Aquett truco ~e trobar-cne nmIament, mai no m'ha fallat: de tegUida em porten a1llitl 
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