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ANO SOSO LA RETAGUARDIA NÚn>.S5S5 

Diario semarW flamaJlte , lasb'ado, de ..nIO&, anUDCÏol y e.quelaa morh!on.. 
¡SALE HOY¡ 

Rufa.ta. DlUy c:aDlpec:hano, 

c:uenta. un c:ueoto de verano 

En eicrta playa de l\ljo 
ae.onteci6 derto dia 
un pintore.co autelO 
y que tiene mueM mip. 
Al Hotel mb confortable 
llel6 un matrimonio rico 
ella, una predou. dama 
li, un vicjo como un mico. 
La dama de referenc.L. 
pranto llam6 la atención 
de los j6venea baPiist.a 
que eno am una Ic¡i6n 

Como, ademb dc"bonm 
era en extremo coqueta 
101 chicol la perseguian 
como el lata a la rateta 

Y al 1I1!Iar la hora del 
[baila 

del CapOlO lIt aparbba 
y con UD baRi_a hacia 
¡rime¡i. li el que el ba~ 

[d.ba. 
Muy confiada el marido 

no hada caso de nada 
y asr, toda la colonia 
de firme se aprovechaba. 
Un corrida una maf'íana 
a la .calcta acudi6 
en busca de la barultta 
ma. al marido encontr6. 
En calzoncillos e.taba 
y dijo, lleno de ira: 

-l Qué viene usted a ha· 
[cer aqutl 

I Hombn:, -parec:e menti· 
[ral 

Y al cornuda, atolondrado 
conte,tó, con vox lonora: 

-Dispense, me equivo-
[caba 

I yo buscaba a IU aeltou I 

RUFASTA 

bañista de ínfima cuota 

~~'!!!!II 

Corre.pondenda partic:ular 
de "La. Retaquardia" 

La rubia del "cinema". media muy a,radable y 
_ He aqui lai datOI que que a los nueve meael Ie 
puedo proporcionar1e lO. dari un resultado capien. 
bre el Iran artiltll cine· dido. Si le da resultada, 
matolr'fico Jick Jack, lo repite hasta que le 
Tiene 20 año .. fuma en 
pipa, IU padrt hace co· Un "char1eatoniano".-
lecci6n de capicua. y tic- Vo creo que puede ulter 
ne un hermano que estu- perfectamente dedicane 
dia el espt'#'anto. Antes a bailar el charlest6n aun 
de kr actor de cine fui que para eUo le perJud¡. 
domador de pullU y I que el dedlcarse a tocar 
autor de verlOl de redo· el bombard¡no Son dOI 
hn COlal perfectamente com· 

Muñeca aoñadora, - pat¡blea 

~earap,opoen';:I~a .. ",: •• nnov,',:1f.1 Autor an6mmo - No 
• • señor Para elCflb¡r ar,u· 

mentOl de Jtclículll no 
hace falta conocer la or· 
t<'41:rafh. Lo del &,ui6n, 
no le imoort-e a ulted, que 
IOn modOI de hablar. 

K. B, Zudo. - Lo mas 
importante para la repro· 
ducci6n de IOl patol. 16n 
Iu patas. 

• •• 
CHtSTES NUEVOS 

DE ~RtNCA 

¿Cuat es et &lno mejor 
informado? 

(No vayan ustedea a 
creene que tato va por 
nin¡{¡n querido compalte. 
ro). El uno mas 'bien in· 
formada el "L'u No ti· 
cial" .. , 
~En que le parec e una 

clLlaixera a una otomana? 
En que Iu dOI lon c6-

modu ... 
¿ Y un torero a un ven· 

dtdor de la Plau de San 
Antonio? 

En que tiene la vida en 
el encante ... 

¿Y lai r~loje. de pa
red a Iai menort:l ricas? 

En tres cOlas, ast co
mo auena. 

Primero, en que dan la 
hora, lerundo, en que tie· 
nen cuartOl, y tercero, en 
que le pueden correr con 
el dedo ... 

l Culle •• on los talleres 
mejor rperfumadoa? 

Lo. de encuadernaci6n, 
¡porque nunca falta allU
na hoja de papel doblada 

en dOI, y ya labemol que 

una hoja de papel dobla· 
da en dos, es.plielo .... in 
contar con que nunu ral
otan temi1lo .... 

En que .e parece un 
carro a un canrlidato , 
diputado? (Este o. oodr' 
servir, &hora que ae ha' 
bla tanto de parlamenta
riarno), 

En que, a lo menos., tic' 
ne un par de ruedaa, 

l Cual es el colmo de 
un carbonero l 

Que en su casa le arrrae 

un cisco y le toque reci
bir Jeña, 

l Cual es el colmo de 
la precauci6n l 

Ir con una jamba a un 
reservado de easa Ver
dura y no dejarle to.mr 

un helado, por temor .. 
que le enfrie ... 

lY el de un contrtlti.tl 
de obr .. ? 

Jurar al ajedrez y que 
le "uiten lo. peone!· 

""""'", .. ",,,"'--
ESPECTACLES 

TEATRE coMlC 
L'hit dels ~siu 

Tothom ha d'anar • 

LOVE·ME 
¡Quihemel 

¡Estima'rnl 

I Aitne.rraoll 

El millor fspecUclf l' 

Batee/oDI 



Barcelona. 1 de Jul iol de 1921 

Ls fugida d'en Daudet 

.EN Daudet ha fugit de la pres6 de la San té, o, 
millor dit. l'han fet fugir els "camelots du 

roy". que vénen a ésser una mena de "j6venes 
b6rbaros" de l'extrema dreta. Amb aquest motiu, 
.'han escrit columnes y columnes, fent la mar 
<le broma respecte a la facilitat amb Q.ue han 
deixat guillar el pres. 

Que es consolin el senyor ministre i el direc
tor de la presó en desgrAcia, i ens permeti'n dir
los que un fet per l'estil va oc6rrer no fa gaires 
anYI, a Barcelona, encara Que no amb Ics matei
-Xc. circumJltàncics. 

Era en aqueUa época feliça en que imperava 
cI vell r~gim _ aauest veU règim C!ue ara vol 
tornar a lurar _ i quin programa eren, més o 
tnenys. eOfrunte1a en totll els sentits del mot, 
ensenyament lliure als cafès concerts, permisos 
d~ joc a les tabernes de Quarta categoria i trA
hc d'estupefaents gairebé tan lliure com el de 
cacauets. Ah I l per postres, vagues cada dia, 
~~~s~a cOl'lsegOcnt estomacada de patrons i d'o-

Governava _ perdonin, ocupava . el Govern 
civil de Barcelona - un senyor que no nomena
rem, perou~ no val la pena. Aouest senyor, no 
tenia més oue una bona condició: tractar molt 
bé a la Premsa. Ja s'ho mereixia. ja la Premsa, 
que feia silenci, per apatia, per mercantilisme o 
per covardia, de tot ço que passava. 

Ocorregué que, amb motiu d'un dolor6s atemp
tat _ el del xofer de "La Publicitat", oer més 
senyes _ van ésser detinguts, per 'So ... pites, una 
colla d'obrera que pertanyien a les Arts Gràfi
ques, i que, naturalment, tenien ,!ue veure amb 
l'atemptat lo que un servidor de vostès amb la 
guerra civil xinesa. 

L'endemà, un periodista, oue gairebé era cosí 
espiritual del ClUe escriu aQuestes ratUes. es va 
interessar, prop de la nostra primera autoritat, 
per un obrer del diari al oual pertanyia, i del 
qual podia respondre en tots conceptes. 

-En tinc prou que vasta m'asseguri Que no es 
mour de Bareelona, per a donar l'ordre de qu~ 
sia posat en llibertat. 

El periodista donà les ~ràcies ... i l'endemà l'o
brer seguia detingut governativament. 

_Senyor governador, vostè em va prometre ... 
_ digué el repòrter a l'hora d'audiència - 1 
l'obrer Fel qual em vaig interessar encara estl 
detingut, .. 

l aauí, el governador trucà per telèfon, con
sultà, i al final, respongué textualment ço que 

segueix: 
-Ja està arranjat. A la Pres6, havien comès 

una petita e<luivocaci6 ... En lloc de posar en lli
bertat el seu recomanat. havien deixat anar un 



• - LA 'TIJIE-' 

perillós pistoler convicte i confés d'haver mort 
cinc patron .... 

Diuen que a França ,'acosta la dictadura. La 
semblança entre el cas d'en Daudet i el que 
ac.avem de comptar, n'h un atmptoma. 

Al pals dels cameDs 

AI;ulm:~i:;~u~e:r~e:s~a:er:a;~:!~:;di~;~. g:;~ 
tat per l'A1bin Michel i que a Paris ha tingut un 
èxit soro1l6s. 

Es la narració d'un viatge a Tunis i Alger. 
Valdria la pena que un editor inte1.1igent el do
nh a conèixer al nOltre públic, perl> traduït per 
un senyor que no el destroci, com han fet alguns 
a la nOltra terra amb llibre. del immens Vaute1 
i del genial Dekobra. 

Per a mostra de ço que és el volum en que.tió. 
allà va un troç: 

"Un dia, dOI autos, l'un anglès i l'altre ame
rià, creuaven, en sentit contrari, una carretera, 
molt estreta, que vorejava una muntanya. Arri
baren a un Uoc on amb prou feines podia passar 
un vehicle, i cap deIa dos coues volia tirar en
rera. Sort que al cap de vuit hores, l'amo de 
l'hotel on els anglesos havien anunciat que ani
rien a sopar, es va elverar en veure que no arri
baven, i va sortir al seu encontre, convencent
los perquè ea posenin d'acord d'una vegada amb 
els americans, que si no, encara hi foren discu
tint els uns i els altres ... 

En La Fouchauhardi no diu si l'amo de l'hotel. 
que era el qui li comptava aquesta història. te
nia l'accent marsellès. 

:.., . , 

L'hortolà de Sant Boi 
-Ai. tinc una por J A vui he escrit al meu xi

cot qUI! a aquesta hora, el papà i la mamà seran 
f6ra i que no vingui, perquè tot just comcnçari 
• vestir-me, però vostès j3 vturrm com vindrà,. 
1'1ltrevitl 

EL PRESENT DELATOR 

A 
la fi. el baronet de BeUtros, havia acon
seguit un triomf que ell considerava dels. 
mh assenyalats en Ja seva vida amorosa. 

Estava radiant. Tot ell respirava satisfacci6. 
No n'hi havia per menys: la marquesa de Benan~ 
dins, la més formosa i recatada de les dames de 
l'aristocràcia, li havia obert generosament leS 
portel de la leva alcova i tot ana altre que l'O-
brc junt .mb aquestel portes. 

l, en acomiadar-sc d'ell, li havia dit tota son:ao
niosa: 



-Ti, prlnccp meu, vull que guardis un re
cord d'aqueat dia de felicitat I 

I li re~alà un encenedor d'or fi, amb la coro
na del marquesat dibuixada amb diamants. 

El baronet li agrat, encara, amb un altre pe· 
t6, tan bell present i en baixar l'escalinata del 
palau de la marquesa, ae sentia l'home més feliç 
de la terra. 

En arribar a l'auto que l'eaperava a la porta 
del palau. es deixa caure indolentment, com un 
nards damunt de l'encoixinat seient i es dispo
al a encendre una cigarreta egípcia amb el 
preci6s encenedor. Per duea o tres voltes apre
tà el ressort, però l'aparell no s'encengué. 

-Naturalment - pensà. - com que és noU, 
encara no esta carregat. 

I displicent, digué al xofer: 

-Bernat: dona'm foc. 
El xofer, diligent, li ofert el seu encenedor. 

Era d 'or i amb una corona de marquès, dibuixa
da amb diamants. 

El baronet devin~ué Hvid i en tornar l'ence
nedor al xofer reconegué que el seu triomf, tan 
.mateix, no era tan gran com es pensava. 

FJy Candor 

-Jo fujo del burgit de Js festa, perquè hi ha 
:masses joves que .em venen al darrers. 

-MjJJor, dona , aixó és un homenatge a Ja se

n bellesa ... 
--SI... peró IS mi els homenatges m'sgraden 

.zx»s individuals. 

LA nJlES - 5 

ENTRE XUETES 

E
N Salom, és més pobre que una rata i com 

que, de més a més, com si no en ngués 
prou amb ésser pobre, sofreix una malal

tia crònica, l'home ha de viure del què bonament 
li volen donar els seus germans de raça. 

En arribar el primer de l'any, l'home agafa 
la llista de les seves amistats i les visita una per 
una. En arribar a casa del senyor Mullor, un 
banquer que no sap el que té, comença la seva 
felicitaci6. 
-Li desitjo don Samuel, que l'any que ve. ai

gui ben pròsper per a vostè, que els negocis li 
marxin bé, que disfruti d'una bona salut, que ... 

--.Molt bé, molt bé, Salom, T 'agraeixo els teus 
desigs, i creu que jo també voldria que s'aca
bessin les penes per a tu. Té aqui tens cinc du
ros per a celebrar un xic el cap d'any. 

En Salom agafa el bitllet, se'l mira dues o tres 
vegades i per fi s'atreveix a insinuar: 

-Perdoni. don Samuel, no voldr-ia ofendre'l, 
però ... sap? ... vostè cada any em d6na deu du-
rets .. . 

-Sí, si, ja ho sé Salom, pere), feste càrrec tu 
mateix ... la vida estA cara ... els impostos, i per 
acabar-ho d 'arreelar, aquest any la senyora 
m'ha tingut una altra criatura ... 

En Salom es mossega els llavis. però per fi , 
exclama rancuni6s: 

-Mira, Samuel, que tu i la teva dona dispa
reu tants trets com volgueu, saps? a mi tant se 
m'en dona, però que em facia pagar la pe)lvora a 
mi, aixe) no està genI bé, que consti I 

Sara Trusta 

L'ETERNA METAFORA 

A senyora Adelaida i donya Marieta, par· 

L Ien dels seu. bons temps, quan es guanya
ven Ja vida honradament fent-la agrada

ble als amic. que tenien la cartera ben proveïda. 
--El que jo no m'explico. Adelaida - diu la 

senyora Marieta. és com tú, que va. treballar .dos 
anys menys que jo. i quasi. amb els rnateaos 
amics. tenS una fortuna molt més groPa que la 

meva. 
_Ai filla, perquè jo no m'hi llCIonnia i men

tre tú els esperaves a casa. ben :epapad~. jo molts 
cops sortia a donar un tomb I en tre'a m~lt de 
partit. Sí, filla, sf, mai he esperat a qu¡ calgue .. 
sin les brelque. del cel i em viniJuclilÏn a parar a 

la boca. 
F. i K. Mela 



6 -LA 11J1ES 

CRIATURADES 

E
N Ramonet. Es més entremaliat i movedís 
que un follet. Té vuit anys, però deixa 
anar cada .ent~ncia, que els seus papàs es 

queden blaus. 
Aquest dia. per a celebrar que la seva genna

neta havia fet Ja primera comuni6, a casa seva 
havien fet una gran festa. i una colla de convi
data emplenaven Ja ben proveïda taula. 

Entre el. diversos plata, serviren unes mag
nífiques perdius amb cols de Brussel.les que 
cren gUltoses com pinyonets. 

Però en Ramonet semblava que no les tenia 
totca, i ,'entretenia mirant i palpant les delicio
ses cols. 
-Pen~, qu~ fas. nen, - li preguntà la seva 

mamà tota intrigada-<¡ue no et menges aques
tes coll tan riques? 

-Sí", ara, ara ... però, veuràs, mirava que no 
hi hagués alguna criatura, com que tu sempre 
em dius que els nens neixen dins de les cols I 

Mireu--vos que n'hi ha un tip d'aquestes cria
turesl 

Dida Roth 

BEN DIT I ... 

E
N un tramvia ple com un ou, quan ela oua 

t6n ben plena, un jovince1 seu al coltat 
d'una tardoral d'aquelles de curvea més 

accidentadea que la carretera de la Rabaasada, 
Allò no éa una aenyora, éa una estufa ambu

lant. i el jovincel sembla que deu ésaer molt fre
dolic perquè .hi acoala molt, segurament per ea
calfar-ae, 

En un deia sotracs del tramvia, l'aprofitat jove 
fa un moviment com .. a'llké .. però en realitat 
ç_o que fa ~ eat&blir un xic més el contacte. 

En veure aquell ilest del jove. una pagesa que 
eatà a la porta eaperant per auentar-ae. preJ(unta 
amb ilran interès: 

-Què) S'aixeca, jove, a'aixeca) 

su. Mero 

L"EXPERIENCIA 

L A Matilde. la gentil dameta jove vodevi
lesca, no fa carrera en el teatre, 

La lI:icoteta, naturalment, està rabiosa, 
perquè up que val molt més que altres que tots 
ell autors ela hi reparteixen papers importanta. 

I h que aixb de conservar-se pura, és un gros 

~on Ramon, el banquer, ha enviat aquest 
Lulú, senyoreta. 

-Això és ,¡H!rquè 'm'entretingui i el dejzi 
tranquil a ell. 

inconvenient en el teatre, cOla que segons .em
bla ignora Ja Matilde. 

Aquest dia, en et darrer repartiment, li dona
ren un paperet de criada. Ella l'agafà rabiosa i 
se n'anà a plorar dea.consolada dins de la seva 
camareta. 
-Qu~ tens. Matilde, qu~ et passa? - li pre

guntà Ja característica, dreta al din'tell de la 
porta. 

-Que eltan fent amb mi veritables infàmies' 
Miri quin paper m'han donat I Set bocadiOos! 
Perb amb mi no hi podran resi Jo arribaré a ta 
glbria palsant per damunt de tot y de tots' 

-Al ,revél, nena, al revés, i aixi hi arribaràs 
més de pressa - observ~ la característica le"'" 
tenciosa, tot adreçant·le cap a l'escenari. 

L'A, !Punta d'Or 



UN QUE HO SABIA BE 

e ADA nit. ja ~e sap. a les )'leu compareixem 
"Bno X8no lels ttres -amics, cerquem una 
tauleta de les de lora ,del Lyon, j allà ens 

teniu buidant bocs de cervesa i !contemplant com 
passen '8quelJes senyores que tot \Se'ls belluga j 

tot ho Jan trontollar. De vegades .amb Ja con
templaci6 ¡en tcnlm prou. de vegades, no. Això 
va ~ dies i depèn Ide la salut :cIeIs ;II1IJneders res

pectius. 
Aquest dia forem quatre la beure cervesa j li 

veure senyores beI1ugadisses. 
-Tinc el gust de presentar-vos ~l ¡neu amic 

Ricard _ 'digué fen Bartomeu presentant l'in
trús _ En Costa ¡ 'en ~julacs, bons Bmics meus. 

I J'intrús, com tots els intrusos . .ens va clavar 
Ja tabarra de contar-nos les seves aventures amo
roses, 

-Oh, Ja darrera va ésser cèlebre! - 'Va conti· 
nuar tl!xplicam quan ja ens n'havia clavat dues 
entre -cap i coll. Figureu-vos que pujo a un tren
ta tres i em veig ~ 'la plataforma \de davant una 
senyors ... quina (senyora! Per 'tot arreu tenia 
curves! Naturalment, de ~egujda vaig compro
bar que no 'IPOr1ava cotilla. S'abandonava !amb 
una dolçor! .. 

En venir rel cobrador, ella va ·començar a bus
car els deu cèntlms dins 'de renorme moneder. 
Es va tornar de 1f1Ji1 colors. No trobava una peça 
ni per remei. Vaig pagar jo, naturalment, i ella 
m'ho va agraïr amb un somriure. 

N'hi ha de senyoJ'les que busquen la peça en el 
tramvia; si els hi oferiu la vostra vos ho agraei-
xen amb una rialleta I ... 

En arribar a Casa nova va saltar del tramvia. 
Jo també. 
Va tirar carrer amunt. 
Jo també. 
Va entrar" la l'tercera ~scala. 
lo Mmbé. 
Al segon 'Pis. 

Es va treure el vestit. 
Jo tBmbé. 

LA TUIEI! - 7 

Jo també, 
1 com que en aquella hBbitaci6 només hi ha-

via un )llt ... ! 
-Tu també? - vaig intervenir ràpid. 
-Això mateixl 
En Costa i jo, ;somriguerem. En Piulacs va 

bl!11ugar el 'Cap amb certa incredulitar. 
_Però el reaJrmnt extraordinari - continuA 

l'intrús _ és que en començar els nostres 'dol. 
ços I!spJais, aquella beneita se'm posa a cantar 
la MarseJJesa. "1 ¡Ira, noia, què et ,passa?". li vaig 
prl!guntar. "No en lassis cas, ¡,espongué, és una 
nania meva. En aquests moment;; nl!cl!sslto can
tar la Marsellesa. 

-Això no és (!ert~ _ cridA de sobte en Piu
Iacs , pegant un cop de puny damunt .Ja taula. 

-Perdoni, ~enyor Piulacs, .però quan jo li 
dic, és qUI! és veritat. 

_Doncs jo li dic que no! Prlmu havia de 
cantar Ja "Pastoreta", després ·el ·'Va/z de Jas 
olas", després "Els tres tambors", i Ien arribar 
a la quarta la "Marsellesa". 

_Home, jo H juro ... 
-Què m'ha d'explicar a mí! Si al segon pis 

de Ja tercera \escala del carrer Ide Casa nova, en~ 
trant pu la Gcanvia. hi viu la lmeva lulana/ 

_Perdoni, però jo li re~tejxo .que va comen--

çar.amb la "Marsellesa". 
_Doncs jo li repeteixo que noI La "Marselle

sa" és la quarta, ho ~nt?, Ja quartal 
_Dispensi, senyor Plu/acs, però .és que jo 

no s~ d'on venia en aquell ,moment la seva ... ami

guet.1 
En 'Piu/acs v. Kluedar desmuntat ¡ no digu~ 

ja res més en tota la nit, 
Per Ja transcripció. 
~AURA BRUNET 



8 - LA TUIES 

EN EL CINE 

E N Tomasct s'assenta al 
costat d'una scnyora molt 
revinguda i s'entrega a la 

contemplació de Ics proeses de 
Tom Mix. 

La senyora es belluga tota ne
guitosa i en Tomaset li cedeix 
generosament el travesser de la 
butaca perquè pugui apoiar el 
Beu braç molçut com una boti
farra del ¡nixet. 

En Tom Mix segueix fent a
nimalades de les seves i en To
malct se'l contempla embabie
cat. 

La scnyora continúa bellu
gant-ac neguitosa i per fi s'ai
xcca d'una revolada i mormola. 
tot cercant un ~ltre seient: 

-M'cn vaig, perquè m'estA 
fent poaat" molt nerviosa, jove! 

En Tomaaet es oueda com si 
veib visions i co"; que en a
quell moment s'encenen eIs 
l1uma, es torna més vermell que 
un pebrot. en veure que els del 
voltant el miren maliciosos. 
-Per~ si jo no he fet resi -

diu el pobre xicot, per justifi
car-ac. 

I un castigador que està al
acntat al seu costat, li respon 
amb aplom: 

-Aquests banyistes, quan no saben amb qu~ 
divertir-se. 'eS tiren .1 mar. 

-Precisament, jove. precisa
ment ... 

Ben Hand Dhins 

EL PAGES SATIR 

L
A Taneta i el Toni, comparegueren davant 
del batlle. 

La xicota el queizava de què e JToni li 
havia fet una malifeta i que ara no es volia ca
sar amb ella. 
-A veure, a veure, - intervingué el batlle -

explica com va anar aix~, Tanda. 
-Oh, no ho aé pa. jo com va anar! No ho vaig 

veurel 
-Com .'entén que no ho vas veure? ... 
-1 que li ho puc jurar, senyor batlle. Veurà, 

escolti'm: A l'hort de casa hi ha una paret tot 
al volant, fa? 

-s!. 
-A la paret hi ha un forat, no massa gran, 

per~ que apretant. apretant, jo hi puc passar. 
-:-Sf, ja ho recordo, d6na davant de cal senyor 

metge el forat. 
-Juata la fustal Doncs bé, jo aquell matí, a 

primera hora, vaig collir unes pomes per al se
nyor metge. Quan en vaig tenir una faldada, per 
no anar a voltar, pallo una cama pel forat, des
prés J'altra, per~ amb les pomel a la falda, e~ 
vaig quedar encallada. No podia anar amunt ni 
avall. Quan menys hi pensava, sento una mà que 
m'agafa l'esquerra, .. 

-La què? ... 
-La cuixa esquerra. Després una altra la dr~-

ta. Després una altra, .. 



LA "TIA" RAMONA 

A 
IXI com "La Tia Ramona ..... 
b un ;llbum de postals de 
Catalunya més insuls que la 

Suu Pius, danya Ramona. que 
també era una tia, no era un àlbum 
de postals. perà at que era una pa· 
teta de pintor. 

Quan ella sortia del tocador, 
semblava talment que sota el cel 
del seu cabell daurat, hagués apa
regut l'arc de Sant Martt 

Els ulls, blaus; Ics pestanyes, 
ncgres; les ulleres, morades' els 
llavi~, carmt; Ics ga1tes, ros;dcs; 
la piga, d 'un nc¡rc ra.bi6s. En fi: 
una paleta, una veritable paleta. 

I no obstant. era una "tia", perà 
una "tia" amb tota la barba I I que 
no la tenia a la cara, la barba, no! 

Doncs. bé, ara, fa més d'un mes 
que ~o es pinta. Aigua fresca. es
sènCIes i prou. 

LA TUIES-9 

I C8 comprEn: danya Ramona é! 
casada i eJs dica de visita a casa 
scva, en .ortir els .J.mics mascles 
del te amb qu~ els ob:lequiava, tots 
,.'enteraven de les "atencions" que 
]a "tia" Ramona els prodigava, 
perqu~ en sortien amb les galtes 
plenes de mil colors diferents. 

-Si la senyoreta cansada, me" treur~ del 

I h el que danya Ramona diu: 
-Aixb no estl bé. per una se· 

nyora decenta, com s6c jo I ... 

davant mnb qualsevol excusa. 
-Oh, b~, peró haurà d'~sser una excusa molt 

justificativa. 

F/avio/ Petit 
-Natura/ment: de just·i.!ic8r es tracta, se· 

noyreta. 

-On vas Taneta? No té pas tres man!! el 
Toni! 

-Llavors ... 
. -EstA bé, estl bé, no expliqui's més: alia altre 
la ho suposem. l tú que hi dius a aixa Toni. Ja 
ho saps que t 'haurls de casar amb la Taneta? 

-No ho crec pas, senyor batlle! Vorà, vorà: 
jo sortia amb les vaques, sense malpensar res. 
Tot de cop veig unes cames. De qui seràn? Mi· 
ro amunt. miro avall, no hi havia cap cos ni cap 
cap. Aquestes cames no són de ningú, vaig pen
aar. 

-Molt mal pensat. 
-No senyor: .i jo trobo un carro aturat a un 

carní, Déu me'n reeuard de tocar-lo, però si tro
bo dos raies de roda, redell •• ón ben meus. Que 
sabia de qui eren aquelles cames? Que no po
dien ésser tes de vostè, senyor batlle? 

-Home, si.,. és clar ... tot pot ésser en aquest 
món ... 

-I doncs? Que m'hauria hagut de casar amb 
vost~ si haguessin estat les seves aquelles ca
mes? 

-Home, aiza no J 
-I doncs, tampoc m'haig de casar amb la Ta-

neta, que cada dia va a cercar pomes i cada dia 
deixa penjades les cames al mateix forat! 

Víctor Ripalda 

ELS IDIOTES ANONIMS 

E
N Rafeques entra al cafè amb una cara de 

tres deus. S'assenta sense dir ni bona nit, 
i tots els companys de penya se'l queden 

mirant. 
_Què et passa Rafeques? - li pregunta en 

Freixes. 
-Res I _ reSpon ell amb uns morros de pam. 
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Es fa un silenci. El, de la penya es miren els 
una al. altres. A la fi. l'Abadal, li diu en to 
amical: 

-Alguna cosa t'ha de paasar. R¡afeques! I 
em sembla que nosa1tres llom prOU amic •... 

-Es clar que em passa I Ja fa dos dies que 
rebo per correu aquests paperots. Mireu! 

I tira damunt la taula dos papers e.n els quals 
.'hi llegeixen aquests mots: "Vell cornut'" 

Tothom fa mutS. Ningú sap què dir, perquè, 
efectivament, la muller d'en Rafeques, tots sa· 
ben per experiència prbpia que els hi fa portar 
mo1t nargues. 

-Vos sembla bé, aixb? Vos sembla bé? -
crida en Rafequel rebotent ell papers. 

I en Freixes, conciliador, amb ganes de treu· 
re.li un xic el mal humor, li resp6n: 

-Veus, això de vell, si que trobo que no estil 
bé! Tu encara ets bastant jove t... 

L. A. Bocs d'Or 

SUPERSTICIO 

Q
UAN el .enyor Bernat e. va asaabentar de 

què la seva eostella l'enganyava, es va 
quedar blau. No n'.hi havia per menys. A 

quaJlCvol de voaaltr« li hauria pauat el mateix. 
Però quan es va aaeabentar de què el. amiCl de 

la seva co.tella eren dos. va pauar del blau al 
verd i del verd al moraL 

--No te'n donel vergonya, mala dona - cri
dava el senyor Bernat ......:. d'enganyar·me amb 
dOI a la vegada> Això él insuportable. Mereis.e
riea que et deiú. elte-. aquí mateix. 

-No t'enfadis, Bernat - luplicà ella - Es 
veritat que t'enganyava amb dOI amics, però tine 
lel mevu raon .... 

-Encara voldràs ju.tificar-te, barjaula> 
-Ja veuràs. IÓn manie .... 
-Però vols fer el favor de dir-me què vols 

dir amb aqueatel plI.raulel> Acaba d'una vegadal 
-Veuràs ... ja t'ho diré ... es que si hagué. tin· 

¡ut un 101 amic. potser hauria passat alguna de'~ 
gràcia. Figurat que era el que Feia tretze I 

Ben Hand Dhin. 

LES MALICIOSES 

L
A Carmeta i la Neus parlen de promesoa. 

-De manera que ara festejes amb en 
Lluï.et? 

-Sí. 
-Ahir el vaic veure; em va semblar que esta· 

va molt més prim. 
-1 ara, noia I Tot just fa treS dies que em va 

demanar relacions I 
FaM 

-Jo. Albert, sóc una noja molt sentimental: les poesies m'agraden llargues, ben llargues 
que arn'bin '{ins al 'Cor ... 

-Això ~s demanar massa, Carmins!... 
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ALVoLTANT .+¡ 
~EL BRASER l'i) 
AL~RTA, MINYONSI de contrici6 com na fet l'únic novel.lilta porno¡rl

fic d'Espanya. 
~1J aque.tta S~cci6 hi publicarem ~ot.t eb CONT~S L'oficial, amb una cara de tres deu., li pre¡untà: 

crue se'DS e"l";ll propis d'éss" CC1ntat.t • les l'IIUes --Com le diu, vo.t6? 
.. crDSIIS d. quim;. anys pllr .munt i crull s'-cuin diC- -Ai, fill meu, miri, jo em dic TMol Roure i Ro-

MS d'éu., co"~ruts pels b.rri1airllallerHJon dll LA :;;o~sP=:: ~:. ':;s 7o~m:~1 dti::~~~L~e!~b~~:r::i 
TUIES. D'aqUtf.tb contes, eD pnmi.rllm un cada veure? 

.número, amb la nspectablll quantitat de ~deu pe- -No, Icnyorl-crid1 l'oficial amb veu de tro--. 

le ..... cobrables IIn I. Destra Admimstraci6 o pllr De qu6 fd 
cir {XI.fta} als crua l'i.fquja fDra de BarNIDn., Aler- --Si. .. miri, - sap .. - ja ho pot veure. Oh, tinc 

molt bona clientela.. Miri, el marqub de, .. 
u, dDncs, I apr.ur r~ )1 --Calli I No le'n d6na ver¡onya, de confessar la 

ENTRE AMIGUES 

seva profesli6? Que no ho sap, que els homes han 
d'ésler masclea, ben mascles? 

-Ai, sí, .enyor, preciaamen é. com m'q:radenl 
L'oficial tlençl la ploma indiJllat i ordeni seca-

L
A ROlina, una menuda inQuieta Que tot ho ha ment: 
corre¡ut i tot ho ha provat, catà parlant amb -De dret a la model, o • n'aquí perillem tOll 

la leva amiaa Marcela. Suc. Tintllu 
--sr, noia, ar, vull aaser una noia dria.. i em u

lO, Ja tinc prom6a i eM casarem de se¡uida, de se-
,uida, perb aban. vull fer una bona confeasi6 i ar- DIALEG DE SOCIETAT 
ribar al t1lem ben neta de pecat, 

-Et felicito i compta amb un rea:al meu que et 
aer1 de ¡ran utilitat. UNES antipitiquea murmuradores han rebut 

-De debó? Qu6 em re¡alarb, bufOnA, Qu6 em re· amb un aomriure delpreciatiu l'entrada al IA-
,alarb? 16 d'una casada escotada fiM al l1ombri¡o, que 

-Una banyera i dues arrobel de sabó .. " s'emporta les mirades de tOtl ela masclel dels .. 16. 
V. H,dll~ No cal pal dir que .id que arriba, ja ti tot. ell 

baUs compromeso., 
-Sembla. mentida I - exclama una. de lea mur-

HISTORIC muradorca _ ja h ben veritat .que en aquelt m6n 
hi ha duel clUles de donet 1.., 

I 1 formOSA casada, que en aquell moment paa-

A ~UE:S:A, ~r¡em ~e?iar:la a en Juand6, ,el .. va ~er .111 penjada indolentment del braç del leu 
almpltlc ofiCial cnmlDahsta, pera preferim ballador, aclareix finament: . 

reservar_no,' el no~, , -Sí. lenyora, t6 ra6: lel que encanyen al mant 
, Aquest dia, la poliCia va fer una de les &evea rU'- 'I ue diuen que no « veritat I 

%IC' pel districte quint, i entre ela delin¡ut. ani a 1 IeStr~nqUilament repreneu! la dan&a, 
p~r.r .1 jutjat de ¡u1rdia un d'aques~s deixebles Fly Culdor 

L d-en Retana que encara no '-han decidit a fer acte 



'DIALEG CONJUGAL 

MIRA, noi - u:dama 1& acnyon Berta tota 
nervioA _ ja eltic tipa deli teul dubttl i 

deli teus rezell. 
Ellenyor Ricard leeueix tranquilameDt llecint el 

dilri. 
-Aixb no pot continuar aixU Tu no teDI dret a 

dubtar de mi, ho Mntl? No hi teDI dretl 
Ellenyor Ricard deixa el diari i rupon amb tota 

tnnquilitat: 
-Perb, Berta, no et polil d'aquelta manera, li jo 

no tinc el mll petit dubte I 
_Encara COlel a necar-ho? 
-T'ho assceuro, dona: eltic cert, completarnent 

cert, de qu~ me lel pOlel arnb totl ell meul amical 

V .. n Heitt 

PRECAUCIONS NATURALS 

J
A prop de mitja bora que un acuyor molt ben 
veltit lecueix a l'Isabelina i a la seDyora 

Maria 
-No et lembla, mam1, .que baudem d'advertir. 

n'aquelt lenyor que ja fa musa eltona que en8 per

.cruels? 
--st, af, com te lembli... i, mira, procura entrete

nir-lo una miqueta, que jo passar! endavant per ar
reclar un xic el teu quarto ... 

PlI.coti1l11. 

PROPOSI CIO EXTRA-RAPIDA 

L
A LoUn .'apropa a una tauleta del Lyon, on 
hi ha ... entat un jove Iol que l'avorreix.. 

_Elcolta, maco _ li diu - oi que em convide. 
a beure alruna coaa? Mira, tinc una cana que no 
m'hi veie i, ueume, no .~ pas on anar a dormir ni 
en qu~ ea.tar6 el. cinc duroa del replet que em 

faria. 
No el pot nepr que és un model de rapidesa i 

de preci.ió, el que calta la Lolin amb le. leVel no

vea arni.tatl. 
Quiquer 

BALL D'ETIQUETA 

Perà e. veu quc eh joves de l'ariltocrici& no 
etitaven d'humor aqueUa nit, perqu~ ni l'una ni l'al
tra .'havien dinrtit eena per lel avin¡ude. discre
lel deli jardins. 

-Nomh em .ap Ireu una COA - deia malhu~ 
morada una de lel tardoral. - i ~. que m'be ex
pOAt a encoltipar-.me, total per rea. 
-I aixà, per qua 
_Tu dirla, dona, 1~01O que no t'hauràs paa po

aat pantalons, tu, tampoc I 
Floridor 

UNA DEDICATORIA 

E RA no recordo li és en Cola, en Ferran o 
l'AHI _ diCU~ la Merceneta - perb que jo 

em vaie enamorar d'aquell boxador, podeu e.tar~ 

ne certes. Valia la pena, per zbl Si l'ha¡uélliu 
vilt bonr, aquell dial Portava uns culota blancl 
i molt ajultat •. Una culoti franCI, .incen, aenlc 
lecreta per nin¡r6, en una paraula. A mi, mirant
me'l, la bo<:a le'm feia .i¡ua!. •. 

_Mira que n'eta, de bojal 
_Dei:l[C'm.acabar, ..101111 Jo que li, en arribar a 

caaa, li vail ea<:riure una carta demanant-li un re
trat ve.tit" de boxador. L'endemA el vai, rebre, 
amb una dedicatbria molt .fectuosa. Deia ai:d: 
"Per la .Impltica Mercenetal" I el b6 ta que el 
lladre va escriure ta dedicatbria damunt mateix 
deli culot. btanCl! i cenyit .... 

Vanda Rhassa 

QUESTIONS SOCIALS 

/J ~~Or:tAd:~~:i:a -;u~e~: :lu!a!~y:Dq::r:: 
té feinA. EU en t6 vlnt·i-.i ...... Aqueste. mAquine. 
ho reventen tot I 

La Gravada, una filadora que va canviar d'ofici, 
no per posar_ac a cardar llana, ain6 per efecte 
d'haver-ne a.rdat ma'A, ac l'escoltava amb el cta
vell al cap i un ciear penjat al. llavia. 

El Fal6 continul en to pesimista, perà demanant 
un altre xatet de casaalla: 

-Aviat el. homea hi sobrarem, en aquest m6nl 
Maleide. nW¡uineal 

-Veul _ intervin¡u! 1& Gravada - a mi lea 
mlquinel no em fan pas por, perqu! pel nOltre 
ofici no serveixen ... 

M. A. RlI.mau 

D UES otardorals ban a .. istit a un ball Que ta 
marque.. de Cardor ba donat en els seu. Conte premi .. t en .1 número punt: 

jardin •. Un ball nocturn amb mocadors de Manila, 
que feia lupo .. r una nit deliciosa. ES IGUALI ... _. 



DEL CARRER 

P EL carrer del Comerç passa 
una verdulera d'aquelles que 

. tot .'ho han gastat amb pal
piSSOS. Quan camina, hi ha una be
llugadissa per tots el. indreta de la 
seva persona, que allà sembla una 
parada de la Boqueria de les de 
postin. 

Un carreter que marxa catxaçut 
darrera d'ella, li diu. b6 i contem
plant les seves carnoses darreries: 

-Voleu que VOl el porti. mes
tressa? 
, I ella. que no és pas de les que 
cs mamen el dit es planta davant 
d'ell amb els b;aç08 en ança da
munt la cintura i li respon menys
preuativa: 

LA1UD-1J 

-Prou, miny6, però vos haureu 
d'arribar al "Rebaix" a buscar una 
grua extraordinAria, perqu~ la vos
tra no serveix per aquests pesos t 

Noi 'd~ J'HlJstia 

_No.et sembla que f. molta calor, Manuel? 
_VeurAs. noia, ja n'bas tingut tres vegades, 

avui, de calor ... 

~~~ua~~~db"~~~-

Erot,,"l.;:;':~::~::'~:~ ! 7 caçrnen t la lMPO-
TF.NCIA i la NEURASTENIA. per cròni~ 
:¡ues i .rebell que aigan a tot altre tractament I 
VendA" l'enrrà. i detall: Aie d. S.nt Per., SO 
l.rm¡CI. del D.ctor W. nurREM. B.rce/on~ 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA 

ESTAT ESPECIALMENT FABRICAT PER 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VlAS URlNAR\AS 

Obra pronto y radicalmente - Suprime 108 
dolore. y evita toda cluc de complicaciones 

Blenorraaia;..~e!:-~ c~n~;.- Prostatitis 

Una buena limpieza interna con 
eura toda. ¡as hericl .. del amor 

P A G E O L 

"LA PAPELERA DE CEGAMA" 
___ representant a Barcelona: --
_ TO:MAS RIBALTA - Valencia.316 -
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roll i tenen un repertori Que ja el 
voldrien tenir moltes noies de cinc 
nap. per amunt. 

Perquè moltefJ hi ha que el tenen 
tan dolent i tan ¡¡:.Ilat 
que no et fa el ,es la .onada 
i tc"n val tot empipat. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

L "Barcelona" s'ha repreaent.t, LS corrents de ¡el de l'''Eden'' H~: ::·:O~r~:~~a;,n~:~:!~· d~: 
A no ,aires velades, naturalment, E encara no han aconlccuit (cfret- .iX!: "La cau. m~. eeon6:mica. Se

"Old Spain", del senyor "Azorin", car rentu.i.sme del. corrida. que riedad en IOl preclol". "Senyor !'e-

te:~t Vt~~dr:i nt\~~r~!n::at":ï :.~ l~;ea:~:~e;o~a~~u~i~.~: ;::~~~~ ~e :~~~~~~:pid::C:n ~~~ ;~c:;:~:~,~ 
de l'autor. és del mb escollidet que hi ha, i perquè el .cu popular estabhment 

I e. o,uc entre el públic abunda 
en ¡:ran escala, la cent 
que, per voler fer el savi 
aplaudeixen lo dolent, 

quIC a l'orquestra hi ha el .enyor de ,rimcgia sembli una agència de 
Colom nue en uo un niu de fer fi- recaden, 
Ii¡"ranes amb ell "inltrumentl, No cità mal l'economia 

A rigual que moltel noies perquè avui tot l'ha posat 
del carrer de rHolpital d'unl manera tan leria 
quin art en la (ilarmènica que el corrido va escura<t. 

EL CONSEJERO DEL AMOR ta senzillament cenial. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
"M~~ ~en!~~" ::~ll~~n~~ '-;:; EL CONSEJERO DEL AMOR 
comprom,~ que una nena mica en 
un ball de Cesta major i que, per 
mh que tia empre.Iri. de li "Revue 
en Polie." el. han pregat que el 
qnede.sin, han dit que no podia h
m 

I és ll.buma, perquè ballen 
d'una manera genill 
i al relpecta.ble entretenen 
durant un rato molt llarg, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

Dll~:IBd~~'~~ v;:r:. v;o~:r~t,~.r :.! 
quadro Ramem:. El forma una colla 
de c .. tiços, maec:le. i femelles, de 
la qual, naturalment, eM han aera
dat molt ~. aquutes darrere •. 

Puie c¡uan el verllire ea troba 
de l'amor auede,at 
.empre ettl per lea caatices 
i no tllta. cap mh plat, 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

C ONTINUEN, al "Moulin Rou- SI c1~~~~n F;~u~~:1 :~i;vil~1 c¡:=ld~~: 
ge", ell èxits de la Marieta Vet- zea CI:¡ calatxoS,. _ "maotillas", que 

dier. que canta millor que en Sol- diuen a Madrid _ et. que rC,uelen
lona petit quan d6na la conferè-ncla taven I r"Alcàur" en templ d'en 
de "La Voz Valenciana", Ara ha Nlndu Baye., que Déu l'haci perdo
debutat un trio - i remeno - que nat, L'altre dia en van fer un, qoe 
e. d iU "Lo. }u.nelly", Són dues ne- duia per thai "Noche pistonuda", 
nea molt caic. i un senyor, a., qual que a l'a!luntador li van haver de 
ens guardarem molt b6 de ~hr-h que donar ai¡ua-naf perquè de tan riure, 
h euapo, perquè s'cnfadarla. li havia a¡aflt un treball. 

Els número. que presenten 
tots s6n nous i odginal. 
i de selur que els hi costen 
una ¡rapada de rals. 

I com la Bella Dorita 
treballa en el "Ba-ta-clan" 
ademh d'un tipus de riure 
d'Altra cosa ,se'l faran. 

EL CONSEJERO DEL AMOR EL CONSEJERO DEL AMOR 

A ~~~!rr~::;. !~~ac:~' ::rnc:o~n~,;~; la nandulande.ca poblaci6 d'O-
White Boys }I%Z"o Saben fer a.nar A lot es van barallar dos lenyOrl 
b3stant b6 ell trastol de moure 10- per q¡¡e.tionl de joc., i run li va 

EP\._ EP!... No ho dubteu ni un 

clJWvar a , 'altre una masseeada a 
l'orella, 

I no diuen ct. diaris 

AL "Pompe)'a" trcba.lla una xica" ;u~~e~:p~:rbo~anf:v:t~~e.hi:~f~~~~: 
que es diu Maria Gamito, Cantil Per bonl p6lvon de matar cabres: 

"aoleatC8", ".eeuidillas", "petenc- LA MUNDIAL. - ESPALTER. 6 

ai a tou ell van portar 
cap al Parc de Barcelona 
a veure el doctor Ferran. 

L'a/11ft. pobres 

~~:;~si ~n:~o~~f:r·ènc~~~a .~:~~~~:; • NOTA 
quals, ço que domina més & el "fan- _ Sc lerveixen co-

dll~O:I:" acadèmia de danaa mandes per cor· r~~.~p.~","" •• 
.l'que'llla noia mllnth reu, amb tota ,.. __ .... _ ... ~.;;;;A.-', 
... nirlem denccuida 
't'er què ens l"ensenyh .. 

discreci6 
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-tA MASro Alo I MAlSON MEU8LE Mo nI d'Or Ij 8ublée 
@¡ddedirddasoll.lavtndd (VERDURA) (VERDURA) 

detpT1C5hi1¡¡el/lquestk/aJf1Ii. Carrer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona, 6 
DOi1IT01T/Uej .~ rlVlJ!: Tel¡I~·~·;;lor A . 1 CU~eILÒ:: ::~O~I:O 8.,.celoÚ. 

_filie; r US CO/II!NaR!U , 

~
ATA-(ABRES 50 CT.lrllDU Cran comoditat - Saletes de bany - Telèfon. pnvat 

__ \(V- Ventiladon elèctrica _ HabitacioDl a 5 ptes. 

lS4N RAMÓN.J.BARCElOf¡¡\ Re .. "'. absoluta 
e=raee=-rjIM5Ba~~- ;t¡';;~,","2"'OK"'-~_"" __ 

S ARN A UNA REVOLUCI6N CIENTIFICA 

:R.ON'"YA) 
et cara ea deu minuta amb 

SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'A.aJt, 86 
i centres d'eapecífics 
Sareelona 

.!I ¿Quicre usted aJcanzar éxito en, todas sus empresas? 

('ompre la ma' El 'Pal.a' melro 
ravillosa obra .. 
y ella le diré. el momento oportunQ en que podré ejercer lnfh¡encia 
!lobre !UI I aemeJlln lCI y la oC8Ilón ma, propicia para dominar el 

éxito en (IliS empre.... Prectol 5 pele •• , 
PeIlIO •• a: J. San:.:." eClUor. Bou de 'Dn Petlro •• 

BARCEL~NA 
~"i'9'iI ~'"'_'"'"" ____ ""'''" ____ ''&iW __ '''''' __ _ 

Prou angúnies!! 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ravidèsa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

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



Ell: - Si jo fes un CBmpionat amb aquest., estic ~gur de fluè de 'seguida arribaria" 'la meta! 
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