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-Vols fer el lavor de dir'me que hi .neu a fer cada dia al 'Cine, tu i en Ramoni' No vos 
de veure sempre les mateixes peU/cules? ,_, 

-Ah, Locró ... hi fan pe/.líeu/es .1 cine? Ni me n'havia adonat! 
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ANO S050 LA RETAGUARDIA 
Diario temanal I!amute , lu.trado. de msoe.. .ancio. , e.que!. l'DOt"tuoriu 

,SALE BOY' 

Hoestro pf'OB1"Ul'&: SeriedIKl. ecoDOItÚa, ... pide. _ lo. en~ , • YÏYir como se put:da 

Seglan Rufasta, C ..... n o rra 

-vaID.OII a "Ver por la. zorra 
I l No lo saben u stedes? I que IC parecc a un inte-

Pucs CI bitn lencillo: lectua1 a Quicn acaball de 
I ¡San Boyl dar un banquete? 

I 
¿ Y el mono que mb I En que tiene rnuchol 

empipa? humol. 
He aabido que en la Abora, ai la autoridad El monomo. l Cull es el colmo de 

, [ltarnbla I competente, determina ¿Cull el el ron que un paetelero? 
aconteci6 el otro dia que ae efectue en lai ,¡empre tienen a mano Tener una noia que le 
un luce~o muy CUriOIO [Rambla. IOl carretero.? resulte una perita en dui· 
l' que tlcne mucha mila. la cua de las zorril1a' j lTampoco edil en ~.- cc ... 
A Iu die,,: de la ma6ana desde Iu dieil: de la DIOche te? Tan aencillo como re· lY una iaIa deshabiti, 
una %orr, muy bonita , hasta que amancet el df., lulta. I El ran-ull da a una Ieliora que bae

e 

por entre la concurrcncia ! tcndrl Que rnovili:ur ¿En qu~ ac pa.rece un pa,ar cinca duros? 

::=:~aa:do tr~;1U~::~ma y J !~nmt~r;:~:,e;uro!i~~i~da_ ~'u~61~ ~ï:.fuilla a uno bi~da~~~ ~::i;~:, ~el::; 
[pànica [doa Puel en Que tanta el leñor. que hace palar 

entre Iu rnuchal Chi~; ~uI~~:die':~~ ¡:i~im~!~~ra '::: como el otro e.-pi- I ~~~~~o~~~o.. de_aierta. 

que. aQ.uella hora se pa_ peatonea, bicicletal ¿ Cull el el calmo de un Si no o. ha ,ustado, of 
(.ean y autol de menor euantia. ve¡etariano? 110 cambiarE por ctte 

mot.trando Iai pantorri- Porque hay a cientos y a Reh~aar la carne". de Olro: Un amilo mio se 
[llal la mareb.a de los tranvIaa, membraUo. pelea con su novia qo.t 

)' e:r.citando al.exo fuerte (mile. lY el de un boscador? tiene catorce aDOS ;. f!\II" 
a cometcr tropelial de eaa. alimallal viva. Recha:tar el directo ... I dio, porque ella quiere ir" 
o a marcharae di.parado. que tiencn .ua escondri- de V alencia. le a baSar y él no. Y 1

0 

a al,una c ... de tiaa. ( jo. ¿ Qué tren toma U ICU- le dilO: 
U n urbana dilia:ente, en las callejal vecina. dun para ir a bastar? I -Puel, hombre, eso ¡I 
di61e cua. la .orrilla y al pública hacen mll ICutl va a tomar I ¡El que le arrella uci1meft-
cchlndole laelro el laJ:o [mal directa I te. Que le eche al apa 
IOl molal de la Alcaldia, que el càncer, la tal fe- ¿En quE .e parecen Iu ella lola y... ¡pelillos ' 
y al Panque ac la lIevaron Irina, alClrres chical del "C6- la marl 
para que all! elpere el el charlest6n, el jazz- mi co" a un "Loncinel" 1 Mi amigo no lo enten· 

{dia [ band, En Q.ue van a la hora. di6, porque no Iee LA 
en que ven¡an a buscarla el opio y la cocaína. ¿Qué parec ida tiene un RETAGUARDIA. Si a 
sua dueHos o IU familia. Y el pobre corrido luego tren con un n[l'l.o de bol- rvolotrOI os ha Irultado, 
El aucedido en cuctti6n ha de acudir a la clinica quero.? ya lo I_béil: mandar Y 
h a aido la comidilla donde le aacan con calma Pué. Q.ue a cada mo~ dilponer. 
de barel. banCal, despa- a marel lai peletiUas. mento hace: pi... pi... 

{chOI. Venca, pUet. pera bien Que jlemejanu tiencn t~~~:!.~ 
taUeret de modiltma.. {pronto, un aviador y uno que el_ 
casas de bone.to 101u, tan saludable medida t' condenado a muertel ESPECTACLE! 
vendedorel de jtldlu, Y a la dcszorruaci6n En que ambol tienen la 
empresal de pomt!~b!:; -¡eh? ¡Vaya urbri:.a~ Vi~~ne~u~l l~ir;~recen los TEATRE COMIC 
y Ulureros prestam.ista.. de nuestr .. alelrrea Ram_ mistOI de cinca a IOl jue--
P orque, verdaderamente, [blas cel? 
W luceao no ac explica procedamoa en seguida. En que fallan.. 
dada que las zarra. duer- ¿Cual el el animal mis 

[men R U F ASTA inte1i,ente? 

ceneral .... • dia, comentarilta El cerdo, que entiende 
de matemJ.ticas m'. que 
IOl otrOI. Figuraol: en
suma, multiplica, utrae 
ralcel y "resta" tan tran
. }Uil0 des;puh de e.lat' 

.. hil 

L'bit deia b ita 

T othom ha d'anar • 

LOVE-ME 
La més gran d e les 

d •• 
'ata 
,6, 

creo le han puesto cite 
[nombre 

por error de orto,rafia. oP;t:~il:::"que no habla, revist es 

~~;de lervir de aperiti. RE VUE EN FOLIES '. ANIMALADAS 
INEDITAS 

¿ Cull es el patr6n de 
101 exploradores? 

¡ Ya 10 creo I ¡ Como E l miUor Clip. et/u". ~. 
que CI vert-mutl 

¿ U na locomotorll, en 



Baorcelona, 28 de Juliol de 1927 

Altra voUa els anuncis parisencs 

.N O tenim més remei: hem de tornar~hL Vegin 
el que es pot llegir a les simpàtiques colum

.nes del "Mer1e Rose": 
"Matrimoni jove, gustos moderns, desitjaria 

passar les vacances a la vora del mar, amb dona 
JOVe i espiritual. Escriure amb fotografia, que 
serà tornada." 

'''rn~~~~Se :cítr~:~' ~~?i:rr:v~:. practicar el famós 

"Sóc una dona glacial i cerco en va això que 
er. diuen l'amor. El trobaré? 

Res, el conte d'aquella que volia que obrissin 
el~paraigües. I 

Massatgista. Dóna fermesa als pits. Eficàcia 
:~~~:~~ada. Primera sessió gratuita, si clienta 

Res: això deu ésser allò de "se tiran pechos y 
'Se llogan carretanes", que deia fa vint anys en 
;u~~ botiga del carrer de l'Oli. 

Senyor modern, garçonniere pròpia, desitja 

dues gentils amiguetes, de preferència, germa· 
nes." 

Recomanem al pare de les noies que contes· 
tin a aQuest anunci, cue es faci fer uns calçotets 
ben reforçats, perquè- sembla que l'anunciant no 
té manies. 

l va aquest darrer, que és allò que es diu una 
joia: 

"Qui voldrà venjar esposa indignament enga· 
nyada, absolutament honrada, de vint·i·dos anys, 
rossa, primet.a, però molt ben proporcionada? El 
meu ideal fóra un tipus americà, hel'culi, però 
que reunís tota la gr~cia i l'encís llatí a l'hora 
de oracticar l'amor." 

Apa, nois "guapos"l Què espereu per guillar a 
París? 

En Ford, mecànic 

A QUESTA ens ve d'Amèrica i és cosa de què 
la contem. 

El famós multimilionari Henry Ford, es pas· 
sejava tot sol, un matí, en un auto de la seva 
cèlebre marca, naturalment. per una ampla car· 
reter.a, quan veié un jove motorista a qui una 
avaria tenia empantanegat. 

El cotxe avariat era un "Ford" també i el mi· 
lionari va córrer a ajudar.l0. 

En un moment ho tingué tot arreglat. 
El motorista li va donar les gràcies i , ficant 

ma a la butxaca, es tr.agué un bitllet d'un dòlar, 
i digué a en Ford, que, com és natural, no havia 
revelat la seva veri.tllble identitat: 

-Teniu, perquè aneu a beure. 
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-Moltes gràcies - respongué el milionari -

per~ no puc acceptar. En primer lloc. el que he 
fet per vós no té cap importància, i, en segon, 
sóc multimilionari i ja compendreu ... 

El motorista es va quedar mirant a en Ford 
amb una rialla irònica i li va respondre : 

-V6s. multimilionari? Què m'heu d'explicar 
a mi! Si ho fOlliu no aniríeu pas en "Ford'" 

Els efectes de la calor 

FA una calor completacent pròpia dels tròpics. 
Amb això hi &,uanyen els bars, que des· 

patxen moltes "slbeques" i els banys, on no s'hi 
cap de gent. i hi perden les butxaques. perquè el 
beure i l'anar als banys cOlta quartol y els ven
tres estan tots desguitarrats per l'excés de 
beguda fresca. 

Un amic nostre, fa quinze dies que ha d'anar 
a la comuna cinc o si. cops per jornada. 

Laltre dia el vàrem trobar per la Rambla. 
-I doncs, lenyor Roca - li vàrem preguntar 

- Com es troba? 
1 ell, amb el seu etern somriure, ena va res

pondre: 
-Si, miri ... anar fent ... 

L'Horto/à de Sant Boi 

LA VIDUA DEL MANDARI 

J
A cue la Xina. amb això dels nordistes i 
deis sudiltes s'ha pOlat de moda, una anèc
dota xinesa no vindr¡\ malament. 

Una mandarina - perd6: la dona d'un man
darí! - ploriouejava damunt del llit on el seu 
marit la dinyava amb una resignació digna d'un 
fill de Confucci. 

-Et tomaràs a casar, quan jo aigui mort? -
va preguntar el mandart. 

-Mail 
-No, jo no vull extremar tan el teu sacrifici. 

-A tu qu~ t'agrada més, saltar, o parar? 
-Tu diràs, dons! Parar! ... 

Jove, bonica i ardenta com ets, tu no podriei\. 
viure senle l'amor. Només et demano oue no et 
tornis a casar finI que s'hagi assecat la- terra de 
la meva tomba ... 

El mandarí va morir i mai ningú no va com
pendre perquè la xamosa vídua anava cada matí 
a ventar amb un vano la terra fresca de la tom
ba, com si tingués por de que el seu marit tin
gués calor ... 

Vanda Rbotttl 

ELS DOS REINCIDENTS 

L 'ALTRE dia. un lladregot fou detingut 
pels urbans i portat a la disposició del jut
ge de guardia. 

-Ja torneu a ésser aquí? - li va preguntar 
aquest - Rediable! Ja vos he condemnat vuit 
vegades a diverses penca per robatOri! 

El lladregot va somriure i respongué: 
-Aid - di¡u6 - tou dos 10m reincidentl

C. Umi 
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-Em ,sembla que ~s hora de po~r-me el mallc1t, 
perqu~ Ja co~ncen a venir jovt:s. 

L'ERRO D'EN PERET 

'I:' N Peret, que El un noi d'allò més trempat a.;., i aixerit. té gran afici6 a les sc nyores. De 
manera que, aiX{ que li sobren dos duros 

hi ~o~~d~a~~~:::~~e~:r~eer1~~ ~:r~~:~~al:n~!: 
cerca d'una {rancueta que viu en una pensi6 i 
qUe el té mig boi,. 

L'altre dissabte. el noi es veu que portava 
:ressa o tstava distret. El cert és que, badant, ! lJ?C de trucar al st&,on pis del meublé de refe
r nCla, que és on viu Ja francesa en qüestió. va 
trucar al primer. 

L'erro no podia tenir grans conseqüències, ja 
qUe en to~a la casa s'esplota el mateix negoci. 
nu~,n: ~~~~/ossa, molt entremaliada. sord, mig 

-Què volia, jove? 
-Que no hi ha la Nini? - féu en Perd. 

. -No _ respongué la noia. - La Nini viu al 
~~8 del damunt. pert. •• i vostè vol, jo em deixaré 

Ir Nini i aixi s'estalviarà unes quantes escales, .. 

Bit Lletll 

LA TUIES-

LA VENEDORA PERSUASIVA 

L
'ALTRE dia vaig treure una rifeta: ,i, 
nap" l, cansat d'anar-me a eastar la cal
derilla a l'''Eden'', se'm va oc6rrer com

prar unes miten de seda a la meva dona. 
Vaig entrar doncs, en un establiment menut 

que hi ha en una travessia de la Rambla, i allí 
em va rebre una noia que estava sola, i que no 
vaig poder esbrinar si era una dependenta o bé 
la filla de l'amo. 

Em va ensenyar model. de diverses classes. i 
com que al final jo li digui que volia que les 
mitges fossin ben llargues. perquè la meva dona 
era molt alta, em va dir, amb un 80mris encisa
dor: 

-No tingui por, que aquestes li aniran bé, 
Veu? Es la mateixa mida que jo porto,<, 

l, sense cap pudor, es va aixecar la faldilla 
fins a les cuixes, per a demostrar-me que no 
mentia ... 

M. Andanga 

DE BON ACONTENTAR 

L 'ESCENA passa a la terrassa del Suiç, can
tonada a la Plaça Reial. S6n les onze del 
matt i dos amics estan fent la cerveseta, 

quan veuen passar una de les gentils feineres 
d'aqueU cau que hi ha prop del carrer de Zurba
no, que venia de banyaf"'se. 

-Es maca aquesta xicota I - exclama l'un. 
-Estic segur que te la jalaries de seguida I 
-Ja ho crecl 
-Doncs, no t'hi divertiries gaire I No veu. 

que està prima com un fideu? 
_1 què? 
-Que hi trobaries poca talls. 
-Aixt. rai. Jo, amb un, i com més petit millor, 

ja m'acontento I 
- Fi Blada 

EL DEURE PENOS 

Q
UAN en Sad6 es va casar amab la llamoaa 
M'arguerida estava ben lluny de creure 
que aquella criatura que semblava inno

cent i candorosa era més ardent que una for
nal. 

Però, ben aviat ea va convèncer del seu erro. 
La xicota exigia a cada moment la contribuci6 

matrimonial - eh, que parlem bé? - amb més 
energia que .i s'hagués tractat d'exigir ]a con
tribuci6 de l'Estat i ella hagués estat un agent 
recaptador. Això. al principi va plaure d'allò més 
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al marit, però en aquest m6n no hi ha res que no 
arribi a cansar i encara més quan te n'ofereixen 
en abundor. 

AI cap d'un any, el compliment del deure d'es
p6s li va començar a semblar una càrrega. 

Ab dos. ja s'hauri_ desdit del casament, per 
tal que la Mar,uerideta et deixés donnir tran
quill 

I al tercer any, quan mig desfet Ja dona li per 
metia cloure els ulls, exclamava sempre: 

-Ara m'explico perqu~ diuen allò de la creu 
del matrimoni I 

A.ny Mhetta 

L'ESBOJARRADA 

L A Cd.tineta era una xamou poncella que 
aentia moltes g.anes de tornar se flor es 
badel1ada. Tan fou aixi, que la seva mare, 

que no tstava per romanços, la va tancar dos 
anys al Convent de la Punxa, passat el qual 
temps, i creient-la ja escarmentada, li retornà la 
llibertat. amb la qual la xicota va començar al
tra vegada la leva vida de freqüentaci6 d'acadè-

mies de ball, carr-ers foscos de l'Eixampla i ci
nemes amb recons privilegiats. 

Tenia una impudicia que encara ]a feia més 
seductora. Un dia tot cargolant un xarlest6n 
amb un adroguer de )a "Bohemia", li digué: 

-Oi que vostè no bo diria mai, que jo be es
tat tancada? 

-No, maca - respongué el sarauista -. Jo 
mb aviat diria que vostè b_ estat sempre oberta. 

Kar Tronets 

JOC DE PARAULES 

U NS amics nOI tres, aprofitant que el franc 
està a bon preu, se'n van anar cap a Pads, 
i, un cop a la "Ville Lumiere". el primer 

que van fer fou, naturalment, visitar un d'aqueUs 
establiments "que els costums reproben i la po
licia tolera" i que segons les disposicions d'or
dre públic franceses, han de tenir, precisament, 
un fanal vermell amb el número del carrer. 

El preu no era car: cent francs compresa una 
sessi6 de cinematl>graf on s'en veuen de verdes 
i de madures ... Acabada aquesta, cadascú va aga
far la zicota corresponent i al cap d'un quart~ 



tots els sommien ¡rinyolaven com si allò fos un 
establiment on es practiqués el trevall intensiu. 

Acabada la funci6 es van tornar a trobar tots 
al s?J6 i un d'ells va confessar que, fos pel can~ 
&anci, fos perqu~ havia begut molt o perquè li 
feia un xic de repar haver-se les d'entendre amb 
Una noia que no parlés català, no hi havia hagut 
rea. 

-Però res, res? _ vol¡ué precisar un dels 
amics. 

-Absolutament _ respongué l'home. - Ima~ 
cineu-vos la plaça de la Concòrdia, sense l'O~ 
helíac I 

K. Britet 

UN QUE PORTAVA PRESSA 

A L carrer de Casanova viu una xicota que 
rep viaitea a domicili. al preu fixe i inva~ 
riable de cinquanta endoles. El preu, pels 

temps que correm, és un xic car, però, reconei~ 
xem que la Roser, que aquest és el nom de la 
nostra protagonista, val això i molt més, tan fí
liea com fisiològicament. 

Des del primer punt de viata, és una noia molt 
bufona, ben feta, blanca i seductora. Dea del se
gon, és una excelent i enciclop~dica practicanta 
de les arts de l'amor. 

L'altre mig dia va trucar a la seva porta un se
nyor que tenia l'auto _turat a la Diagonal. 

-Que hi ha la senyoreta Roser? - va pre
gUntar a la raapa. 

-Sí, senyor - va respondre aquesta. - Ara 
a'està vestint. 

-Doncs faci el favor de dir-li, de part de 

oC' 1;;A~ -7 

l'Ernest que no cal que continuí. ... 
-Aquests Ror la cuido amb tot el carinyo, 

Nestíc veritablermnt geloss i no -permeto que 
ningú me 'Is loqui. 

Sis Tellet. 

RESPOSTA OPORTUNA 

L 'ANGELETA i el seu amic es barallen per
qu~ Ja xicota vol anar al teatre i ell diu 
que no, perquè l'endemà s'ha d'aixecar 

molt de matL 
La noia comença a protestar. dient que el seu 

~ic no la vol complaure mai, que no està per 
ella, que allò és una indec~ncia ... Fins que en diu 
tantes que ell exclama : 
-Ja n'estic cansat, de les teves sortides ri

dículesl 
-Sortides rid[culesl - contesta l'Angeleta, 

ilan;:,m si lea teves entrades fossin &aire bri-

K. Parr6 

LLISTA DE LA BOGADERA 

L
A Nini - el diu Ramoneta. però es fa dir 
Nini perquè aona més bé i Es més modem 
_ té una minyoneta d'allò més caia i gai

rebé tan boja com la seva mestressa. 
L'altre dia estaven preparant la roba per la 

bogadera _ a ca la Nini no hi ha safareig - i 
la mestressa va dir: 

_Caram I Set camises en una setmana té vos
tè, i jo, que .6c la mestress., només en tinc 
tres? 'I 

_Comprengui - respongué l'aixerida raspa 
_ que el seu amic és apoderat de Banca. i quo 
el meu és carboner .. , 

Van tresca 
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COSES DELS XINESOS 

A la Xina. també hi ha mora
listes. Oh, no vos cregueu 
pas que aquestes plantes 

només neixin a Espanya. A la 
Xina, també se'n cricn. J, natu' 
ralment, allà s6n més terribles 
que aquí. Ara, a Ics xineses, els 
ha sortit un ¡ra molt gros que 
Ics té totes preocupades. Figu
reu'vos que acaben de publicar 
el següent ban, d'una moralitat 
que espaterra: 

"S'adverteix: que d'avui enda
vant es perseguirà intensament 
la llic~ncia en el vestir. No ts 
permetrà que ni les jovenetes 
naturals del pats ni Ics co-natu
rals o tstran&,crcs, llueixin mà
nega curta i pantal6 obert de 
dalt. ja que aquestes exhibicions 
de la carn, tra.tornen els cos' 
tuma del paf ... • (Nosaltres gui
llem mb que de pressa cap a la 
Xina a trastornar-nos i embabie
car-nos amb aquests pantalons 
oberts de dalt). 

"Així mateix es perseg'uid. a 
les senyores que en el caminar 
accentuïn el. moviments las' 
dUB." (Res, res, cap a la Xina 
falta gent.) 

"I s'adverteix novament que 
estan sotmeses a complir les 
prescripdons d'aquest ban, aixI 
les naturals, com lea cc-natural. 
del pafs," 

Ja .. bem perquè no es fan dis' 
tincions: a les unes les perse
guiran per "xine." i a les altres 
per "co-xines". 

-Escolta. Ramonet.: m'hauries de pre~r.r 
el bany. 

Ai •• enyorl I tant bufones 
com deuen ésser, pobretes, amb 
els moviments indolents de ga' 
teta i amb ell pantalonets oberts 
de daltl 

-Tu també? Es veU que en ,aquesta casa, tots 
plegats /m'haveu pres per 'una banyera! R, Tanet 

DES DE BELLVER 

A BeUver. poble pintoresc de l'alta munta
nya pirenenca. encara que sembli que tot 
han d'ésser paisatges, boscos i precipids. 

també hi neixen i .'hi desenrotllen tendres i 
gentil. jovenetes, desitjoses i amants de seguir 

totes les modes, des de les més ele¡ants a les 
més ridfeolea. 

De. de fa algun temps. sembla que tinguin 
un deliri pels vestits amb llargues rengleres de 
botons. Tan al davant com al darrera, com als 
costats, no pot faltar-hi l'imprescindib,le botó 
de moda, 

L'altra dia. va entrar en el sa16 de ball una 



simpàtica i ben formada noia que portava da: 
munt del més exuberant de les seves formes pos
teriors, una gran renglera de botons, per cert 
molt ben col-Iocats. 

Un jove deia que es distingeixen sempre pel 
leu eaperit barrilaire, volgué fer brometa amb 
la gentil criatura i tot mirant a la noia digué a 
Un seu company: 

-Jo, quan veig aquests darreres embotonats. 
em vénen ganes de fer al¡una cosa amb els bo
tons. 

La noia, que ho va sentir, es girà i encarant
se amb el jove, li digué amb tota la seva inno
caneia: 

-Això rai, en el sastre n'hi van sobrar dos. 
que te'ls pot coUocar a tu i en podràs fer el 
que vul¡uis. 

Fy Blada. 

LA RECEPTA 

L AGNETA és una viudeta molt encisadora 
i provocativa. D'cnçà de la mort del seu 
marit, està molt groga i tan trista. que 

no pot passar Knse cridar el seu metge que és 
ftJ jove guapo c:vm un peJ.liculer de moda i el 
qual ja la visitava en vida del lleu marit. 

I no fent-se pregar eaire, compareix amb pun
tualitat a casa de la viudeta. que corn al rebe
dor tota contenta. 

Ell, que no h manco, però si prudent, li dó· 
na les eràdes. 

-Ai, doctor I - tot seguit afegeix. 
-Què te? Dona ... no s'elpanti tan aviat. 
Els dos s'nlenten en un sofà. 
La. vidua, dissimulant i amb intenció, comença 

dient: 
-Si senyor ... Em trobo en un estat, que no sóc 

bona per fer res; em torno pàUida i xacrosa ... 
Un aborriment ... uns calors ... vaja senyor doc' 
tar". Que no 56 10 que tinc ... ara mateix m'agafen 
gane!. .. 

-A veiem. tre&,ui la llengua ... sí... la té una 
miqueta bruta; permeti'm ... (li aiafa la munye
ca) té una mica de febre. 

Es posa el rellotge a la butxaca i després de 
tru minuts. diu: 

-El que a vosta li convindria, però molt. 
que crec oue seria una medicina confortable, és 
que es tor'nés a casar. 

EUa. despreocupada: 
-Suposant que vosta bo creu així. es vol ca' 

~ar amb mi? 
. P~rò dit amb tal forma incitadora. mig .atio 
I mig en broma. que l'Agustí espantat digué: 

,-Senyora. els metges. com vasta sap. dintre 
d aquest cas sols ens limitem a receptar ... però 
no despatxem mai les receptes. 

Tit Hella 

LA TUIES-

_Aquest senyor que entra no sl1 si voldr~ que 
li coHoqui una flor, o posar me Ja ell a ml. 
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-Nois, no m'agrada que pengis al balcó les teves prtmdes Intimes. 
-Veus, amb això trobo que tens ra6: aquestes coses només s'han d'ensenyar en llocs discrets. 



ALERTA, MINYONSI que les .enyores com vo.tè tenen d'estar .empre 

/ln 1Uluesta Secci6 bi publicarem tots els CONTES mh amples que lel level fillel' Dy Dba/et 

.aCrOllell de quinze .ny. per amuDt ; que lIigWlI di,. 
lIell d'é$Ser coneguts ~b burilll.ires llegidors de LA ELS INCONVENIENTS DE L'EXPERIENCIA. 

TUIES. D'aquests contell, en premiarem un cada 
.lÚl'Iero, amb la respftctable qUlI.ntitll.t de "dea pe. A III. Carolina, una noill. que va venir a lervir 
les", cobrables en la nostr. Admirustnci6 o per a Barcelona. n'hi van fer una de crespa. Re., 
gir polltal .13 Que risquilJ fora de Bar~IOlJa. Aler. que la .cintura se li va de.formar com si tin¡ués hi. 

ta, dofJC~, ¡ apretar ri. t, dropella. 
_A veure li et aervirl d'tliI:periència! - li va 

dir la Itva meltresla -. Sembla mentida Que t'ha· 
Iii deixat entabanar d'aquesta manera' 

-Veurà, senyoreta - féu la Carolina -. Jo vo· 

EL SASTRE DISTRET li. I.piper el que era aixb, i com que bavia sentit 
a dir que el .api¡uer no ocupa lloc ... 

V. Arreta 

E ,L .enyor Pepet, r excel.lent sastre per dames 
I lenyora, eltA prenent la mida d'UR vutit 

de muntar a la baronela de Muntobé. LA LLIÇO DE LA NEGRA 
A,enoUat all seuI peuI, va midant i cantant nú-

mero., qu.e un dependent va anotant. 
En pendre la mida d'nn dels cuixot., pre¡unta 

distretament: 
-Esquerra ° dreta? 
Naturalment, la marque.a no va saber de què li 

parlaven. 
Tall A.. D'Or 

QUESTIO DE MESURES 

O 
ES de Que la u.!adrllima JOlefina Baker va 
ensenyar als pnrilencs el xarleston, desprél, 

naturalment, d'haver.lol-h! ensenyat ell braços, Iu 
anques, le. cuixe., el melic i Ja fe de baptisme a to
ta Europa, Que no és al cap d'avall mél que un re
flexe de la veUa Lutèci .. ens hem aficionat enor· 
mement a les ballarines nelres. 

Cert profellor de ball, relident a Barcelona, ba 
e.tat Iii meso. de viat,e i n'ha portat una de lel 
illes Hnvai, que conltitueix, .elons ell creu, una 
veritable trobana. 

S ~NTI: al "Tur~", una d'aquestes xafa¡oseI Ara l'estA acabant d'ensini.trar, i la temporada 
I empipadores mts. d'hivern penal. llançar.la com a graD estrella en un 

Una mami i duel filles cerquen seient. El carn- popular cafè concert barceloni. 
brer procura col.loearles en bon lloc. No IOls l'ensenya. de ballar, ainó que li d6na lli-

-Sobretot _ diu la maml, que pesa noranta qui. çons de català i de mundanololia. 
10a _ cerquïm un lloc ample. L'altre d;a li explicava els noma de totel les 

L -Naturalment! - respon el cambrer -. Ja sé parts del cos en la. no.tra dolça l1en¡ua. 



t -Veu.? Aixà .6n Iu came •. Aixà le. cuixe •. 
Ai.à el ventre .. , 

De prompte, la xicota va dui,nar el Uoe més in
tereuant de la .eva persona, i exclami: 

-What is that c.Ued? (Com le'n diu, d'aixà?) 
-D'aisà - féu el professor - se'n diu el te-

IHon. 
-Ah, yel.R telepbone .•. 
-Sí. Tin¡uu compte que no te l'espaWi nin¡ú 

i sobretot, no hi deisi. mai telefonat' .i no et pa
ruen la comunicaci6 per endavant ... 

M.rcei Ten. 

AL RESTAURANT 

E Np;; :~~~u:~~~ r.e~~u;:~: ~n :u~~e;i::e~:I~!: 
obli,atori., va entrar l'.ltre dia .un .enyor a es
morzar, dient .1 cambn:r: 

-Porti'm un ou p .... t per .ipa i una copeta de 
vi r.nci. 

El moço obel i al cap de POCa utona va portar 
un ou cOn.lemporani de la "Cbelito" i una copeta 
de vi més clar que I. camisa d'una cupleti.ta. 

-Eac:olti-va fer el client -. Vostè ha canviat 
elstermea, 

-Què vol dir 1 - fh el cambrer. 
-SenaiUament: que ho ha fet al revés: m'ha por-

tat un OD ranci i vi punt per ai,ua. 
TOnllt 

LA VACUNA 

U NA fi,ur.nta de revi.ta va anar a casa del 
met,e a vacunar-se. Quan l'home ja ho te

ni. tot preparat, I. xicota li va dir: 
-On me l'.plic.rA la v.cuna? 
El f.cultatiu li v. conteltar que li podia aplicar 

en un braç, a lea cuixea, en aqueUes carnositats que 
ela france,ol aficionata a la di.ciplina en diuen "el 
mapamundi ..... Perà cap d·aqueU. Doc. convenia a 
la xicota. Tenia por de què quan .ortí. a treballar, 
.'hi fixés al¡1i del p6blic i fés broma. 

Deaprés de molt rumiar, la xicota va tenir una 
idea i prepntl al met¡e la mar de seriosa: 

-I, dipi, doctor: no me la podria aplicar a la 
cara? 

HISTORIA D'UN PLA TAN 

A IXO va va passar en una plataforma d'auto
b6s de la Hnia de G.ràcia a la Barce!oneta i 

aervidor ho .. p penquè li va contar una persona. 

que hi era, com diuen Iu porteres quan parlen ma
lament d'al¡un vel. 

Una. xicoteta que viu a GrAcia, .e·n va anar ah 
banys. Mentre esperava l'autobús. va p .... r un ho
me amb un carret6 de plAtens, i la noia n'hi va com
prar un per a menjar-se'l duprh de sortir de l'.i.. .. 

Pa¡l el. deu centimets que v.lia i se'l cuardl a 
la butxaca del davantal. 

L'autobGs arribava. La .¡cota hi va pujar. Perà, 
si¡ui perquè el recordh tard de cercar lloc, o per 
la ¡ran .,10rneraci6 de cent, no li v. quedar més 
remei que quedar~ae • la plataforma. que anava 
curulla de lent. 

La xicota va penUt en el leu pobre plAtan, que 
moriria aixafat dintre la seva butxaca entre mi, 
d'aquella ,ernaci6. l va tenir una idea. Posar la 
ml al davantal I, a,afant-Io, fer-hi amb els dita una 
mena de muralla que el prote,fa contra les empen
tel que podia rebre. 

I, oh miracul6a procediment I El plltan, d'aquella 
manera, no sofria ceRI i es mantenia da.r i .encer. 

Fini que, en arribar .ta banYI,.una veu molt 
sauau i temptadora li va dir a cau d'orella: 

-Suposo, .nena, que ara no em deixarl pas que 
me'n val; aid, oi? 

El "lue parlava aixt, era un jove molt simp1tic ; 
afala¡ador. La xicota s'havia equivocat de bntx.a
ca i de plltanl 

Amb la qual co .. es demostra un cop mEs que 
ell plAtanl han Ii.¡ut lempre la perdici6 de les 
noies, perq.uè ja lupolaran vOltèl que. despr!. del 
:¡ue havem explicat, la DOatra prot&¡"onilta no va 
anar al. banYI, ain6 a un reservat de cert brenador, 
on v. perdre el m6n de vista, 

Tit Heli. 

PINTURA IMPRESSIONISTA 

E Ncert la16 d'art, que naturalment, no li 
barcelonf, perquè li ho foa, no hi mancaria 

la protesta d'al¡una comiSl;6 de dames d'Eltropa
jou, .'hi exhibeix un quadre, m&,nHicament pin
tat, per cert, que representa una banyista vi.ta d'es
quena i .. aentada. damunt d'un roc. El mainot se li 
ha enganxat a la roca, obrint-.e de dalt a baix i 
deixant veure URl part posterior mh bufona que 
JnB ombreUa, com deia Don Jaume el CORquiatador 
a Ja famo.a obra .itarre.ca i Rlndulandeac:a. 

L'autor, que ultra éller un ¡ran pintor és un bon 
humori.ta, l'ha titulada aixt: 

"Efecte de lluna," 
Quan a Barcelona tindrem pinton que es dedi

quin a n'aquesta mena de treballi? 
S. ECIl Rip 

Conte premiat .11 el número pasut: 
UNA ESTRENA 



EL PERILL DE LES PASSIONS. 

S ENTIT dijous passat a la Garnja Rayal 
(autenticitat garantida) entre dues ele
gants: 

-Noia. no tinc més remei: haig de sepa
rar-me de l'Albert. 

-Que t'és infidel? 
-Geni ni mica. , 
-Que et regateja Ica mcsades? 
-No rel d'això! 
-Que no l 'cstimes? 
-Massa! Precisament, és per això auc 

veig obli¡ada a deixar-lo I -
-No m'ho exolico! 
-Doncs, ja ho comprendràs de seguida. De 

tant que l'estimo resulta que mai no m'enreear
do de demanar-li dinen I 

B.Orranga. 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URINARIAS 

Obra pronto y radicalmente - 5uprime I~ 
dolorea y evita toda clase de complicaciones 
Blenorra¡ia. alUda. Y crónica.l - Prostatitis 

E..trecheua - Cistitis 

Una bucna limpieza interna con 
cura todas laa heridu del 'lunar 

P A G E O L 

~iIii!ii _ '3P*F'3r~ 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA 

ESTAT ESPECIALMENT FABRICAT PER 

LA nJIES-.» 
ELS AIXERITS FERROVIARIS 

C
OM no deuen ignorar els nostres lJegidorlp 

quan durant un trajecte de ferroeanri1 
passa quelcom d'anormal. els caps d'esta

ció tenen el deure de trametre un "partc" a la 
capital més pròxima per tal que el fet es posi 
en coneixement de les autoritats, si hi ha lloc· 

Entre els ferroviaris, els nandulandistes abun
den. Una prova palpable n'és aquesta comunica
ci6. que es va rebre a Girona fa pocs dies: 

"El cap del tren número 24 telegrafia a la Di
recci6 General que al quilòmetre trenta dos a'ha 
tirat a la via una noia d'una divuit anys. molt 
ben abillada i agraciada. Reconeguda la línia. ha 
estat trobada en braços del capatàs de brigada 
que la tenia dreta." 

Tanmateix, estan de broma els ferroviaris I 

BUf Letta 

l
' E t I é.elPWdu, .. m ... , ro ""&f' Iper a combatre efi-

7 caçment la lMPO· 
TENC1A i la NEURASTENIA, per cròni
=lues i .rebell que aigan a tot altre tractament 
Venda s l'encrba i detall: Alt d~ Sant Pere, 5" 
'umjCla del D.ctor W. DUTREM. Barcelona . --- - - _. - ._---
..,..... .. ~ .... 80_ 101 • .... l ,.. .... t ... -'--

"LA PAPELERA DE CEGAMA" 
___ representant a Barcelona: --
_ TOMAS RIBALTA - Valencia, 316 -
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L·a~::iO:·. l~ :.: ~:~::atr ::f:::~ :!~I:~ u:o~V;u~::,n;n:~~~a:~al 
pensi6 per certa relliscada. Un dia- Perb creiem que la poma 
ri de la nit reprodueix la comunica- no la podríem cro.pit 
ci6 de la suspensi6, que acaba aix!: perquè la Rajah no deixa 

"Lo que comunico a ulted para IU que s'aCOlti cap amic. 

:~~c~:~:~~:d: .~'a~~~!:·"au·t:~~!:; EL CONSEJERO DEL AMOR 
con IU firma el recibi en el, dupli: ANANT pel carrer de Girona hem 

AL ¡t'[voli es va estrenar una cosa 
aenae sue ni truc, que portava 

per titol "Se ondulan señoras". 
I en sortir de la {unci6 

em deia el aenyor Trepat 
-Amb a¡xll d'aQ..uests barbers 
sis l'eles m'han afaitat. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

"E ~acai~fiO~e c~: :e::~o~o~~r~~ 
CI~ment Vau tel, Que ja s'ha vist en 
castelll en cinema, s'ha estrenat a 
Eldorado per la companyia Alba
Bonaf~, amb un ixit tan soro1l6s 
com merescut. 

Per<¡ul! l'obra h molt graciosa 
i la interpreten molt b~. 
conservant tot l'humorisme 
que va imprimir-hi en Vautel. 

EL CONSEJERO DEL AMOR cado de, la presente, que es adjunto.' viat un automòbil de proves amb 
Va]. un. afecte., len,oral 1 ücnt curiosa inscripció: A l'Apolo _ Palacc ha debutat una 

Ò:li ,::t:n r:; ::CU.CcS¡:n.temPII a "~~cuela de Cond,,"", senyora Q.ue cs diu Glòria Ve-

i a :ue et ,asti, ell quartetll vi~~~~' u,:t:~:~.C;rtitx::' u:: .~~;:: ~lezr:~z~c~.: ~~~:; :~e:~s :ou:dr~: 
EL CONSEJERO DEL AMOR dUCc~6e~~' al mirar aquest rUol ~~~;d!:"~et~;, c6rrer cap a ca la 

DIJOUS passat,_ en PIInra, el po-
pulu baríton del ClImJc, va aco

miadar_se del públic i amb aQ..uat 
:motiu hi va haver funció extraor
dinlria al popularbsim teatre del 
Paral-le!' 

Fou ,una festa aimpàtica, 
on en Pepet recolli 
les proves d'admiraci6 
del rl!nere femeni. 

que resulta enrevessat Anar a l'Apolo Palace 
en els neumàtics, de cop, resulta avui perillós, 
una estona hem pensat. perqu~ t'obli,. a .. astar 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
en sortir, un duro o dos. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

U ~ut:!:~ra;:e:: "La Nación", de D IUEN d~ Tucoealovàquia que a 

"Contra el Mo~oplano Alcohol~ro èxit~~:a a;a';a:¡,~r:=t~at:~ "~:i~ 
- (Cable Especial de la Redaccl6n xot". 

de "El Mundo" en Madrid), - Val- Que el "Quixot" facin a Pra .. a 
depel'i.as, junio 18. -:- Hoy ~u~o Iu- h un esdeveniment, 

EL CONSEJERO DEL AMOR gar una mama reunl6n de vlmculto- perqu~ em aembla n'hi ha prou 
. rea, durante la cual ac acordó pro- amb q.ue a n'aqu[ l'estem fent. M UTT and JeU. de la mateixa ca- testar contra el proyectado mono-

sa, ruillen definitivament i ho polio del alcohol." EL CONSEJERO DEL AMOR 
.entim, perqul! h una de 1« poques NQ, sabíem que amb l'alcohol 
atraccions veritat que han actuat es poruh fer un monopll 
• Barcelona. ja {eia ~ aquella vella 

Esperem que aqueats dos nca:res no volent-la paa dinyul 
a~n dia tornaran 

AL "Moul~n Roure" han est~enat 
una rlClVllta aeNle pretenClons, 

que du per nom "Femina o Mujeres 
y Flores". Entret~ i fa 28 ... r l'es
tOM, que Es sens dubte el que s'han i de parlar del aeu art, 

nova ocasi6 ena donaran. EP!... EPI ... No ho dubteu ni un proposat el director artlstic. 
moment: Per bones .. omea hieil!ni- Com que les donea que hi surtep 

EL CONSF.JERO DEL AMOR ~~~s.~;;'b~~: Id;a!!::a~i~~t~~:; molt re~ totes eatan 
LA MUNDIAL. - ESPAL 'l'ER, 6 tothom "Mujeres y Flores" 

L A dansarina "Rajah", Que fil el NOTA voldria anar a eIWWnar. 

darrer número de força. presen- ~AMU.NOJA L'Alarta Pobr~s 

~~e;:: el~~:~;e':." ~~ a~bm!~aU~: • ~e;e~:;nc:;~ r.~~;¡;;~r~~ii'iiiil 
aerp que no mo .. eea i que trans- reu, amb tota 
forma l'eacenari en una mena de discreci6 
Paradb terrenal i l'India en Q..ües. "oURCA .r&~TkAIIA 



r" ~ -:t;~ ... : MN~rn~;~' '~'Mo;¡¡;-lhublé8 I 

t t@¡¡Uledi(dd.Soll./aVtndJ I (VERDURA) (VERDURA) 
def/Jfl1C5hiqlfmqut5€i'la5111J: . Carrer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona, 6 

_ /lorJ fT'IiJJT¡Uej .~ rillal: TcM~:e~;2~ _ A. .. I CO·;~è;: ::':':-c:u: Bw....a ..... 

_WUS y US COIM'NtIA!U ! . . 

~
nATA'(ABR¡S 50 c,,,,.,, J Gran """odi .. , - Sal .... d. bany - Telèfon pnvat __ '(" .... l Ventiladors elèctrics - HabitaciOO.l a 5 ptes. 

l.SAHRAM6N ,I·B.~RC[l(¡¡"A ~ R ........ booluta 
- iiS:~.;. ... r'~2II!!i!It!l&1biidiïiii1ii·J~" ___ ",,,, ___ _ 

S ARN A ~ Ui'\lA REVOLUCIÓN CIENTIFICA 
~ ¿Q .iere usted alcanzar éxito en todas sus empresas? 

e A B ALL E R o ~~ !\Obre litiS ae:nejJoles y la ocaslón més propicia para dominar el 
Comte de l'AMIt, 88 é:dto en ~U$ empre,uI. Preclol S pcsClIs 

B.rcelooa D4RCELONA 

.. cur~~:1:A~ I~ ~a~~I~~~lao~:~ El tatwametro 
S U L F U RET O y ella le diní. el momef1to oportuno en que pOdré ejercer Influencia I 

• __ • _____ .... _ ...... ..;~ ;~ ildi'f"'G!OOP'iiF'i'!PPn!ru-¡;:;¡¡ 
i centre. d'e.pecífi.ct Pedldol a: J . Sanxo. edUor ••• u de ka Pedro. • I 
Prou angúnies!! 

llEI 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlfnic" 

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

I; 
I! 

" 

, 
, 

l' 



-I com ~s. senyoret, que cada nit surt? Què- en treu d'això? 
-Oh, ,no e.! tracta pas de treure. 
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