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LA TUIES 

-Hi ha un jove ros que demana per vostè. se nyoreta. 
-Ah, sí, 6s el "nou" marit 11e~ ú'¡,vu,', 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Nu.m.556ft 

Diario semanal 8amant& , lustrado, de avi&Ol, .nmcio. y HqUeI .. mortuon.. 
,SALE HOY' 

Charla Ruft.lstesca I ::~~!~';v.rp!1~éd!~~~1e.:ue~ . 
no h,can venir aquí. nin-

E.ta aemana o. querI, El de baBos de ueo. cuno de IU. noviOl, por-
improvinr unol verlO. Te va. a los lubterr¡neo,I que pc1ilra mi .c¡urldad. 
.obre U:tcudun cu.oda te de la Piua de Urquine.o- I No tendrla nada de CJ:-
me acudi6 la animalada .i_ na, pide. un baBa comple- traordinarlo que entre 
'\llcnte y me decidl a en- to y te dan 1/4 de baBa. elln. hublcte alluno de 
diftJ.ro.la .in complli6n: (Lo he pueata en ci- mi. numero,ol in&lcaesl 

i Cuil h el marido de fra. para que o. hidet. 
11. ballena l mis ,racia. y ll1cl'o me he 

lNo edi.. <vcrdad1 dado cuenta de Que OI na-
Para cso, bay que vivir en bla .alido con un quebf"l.' 
la. afuer ... PUta, el mati. do. Ouo dla ser'.) 

::an~ia ~e 'H~:t:~' el ci all~~:lt:~: a 1f2 ~:ne:: d~~ 
¿Lo habEil entendido Miliul (Rste Miliu, no es 

bien.l ¿Crdil que el UlLI el de Torelky, 
broma de mal rEnero l En que elt' faltada de 
Puel no, no. El un cbiste brasos. 
de tomo y lomo, Y lino, ¿QuE dicel, amable Jec· 
ved: el tran.ia de Horta torl ¿Que porquE no voy 
,siempre va·nenol yo? IY cal Una vu, que 

(Disimulad. que le el adminiltrador no me 
acauta el "Charivari"). quera dar :pasta. fuf a 

Cuando entrE a casa una malia a ver li me 
del I».rbero le eltaban rl· querian alquilar y me ea· 
pando el cOllotito I UlLI contrE a los maloverOI ju. 
menor de cUlrenta prima· rando al ajedru. I Y, na· 
\lef"l.l y 10 le bice el li. turalmente, me echaron a 
ptente chi.tecito: caJaa deltempladal, di· 

¿En quE .e pareun 10' ciEndome que lel lobra· 
jucuetel I IOl cabello. de ban peonell 
... • elIorall Ahora que tat! de mo· 

Puel en que IOl jUllue- da eso de IOl raidl inter-
te. lon 'Pell petltl, y 101 oceinos (esta palabrita 
cabeUol de Iu letior .. , me la ha ensellado un at ... 
• on peb rrana... nellta que tiene Un. tien-

A! barbero no le hiao I da de beta. e bUol y Iee 
mucha rrada, pero a6.n te a Chesterton a eltonital) 
hlso menOI cua.ndo vió os voy a decir en que se 
que me iba lin apoquinar parece un bidón de , .. 0-
peb. con quincc que me lina para avionel, a UDI 
queria acanar :por arre- moneda de cinco pafial, 
,Iarme la fachada. En vis· ¿No 10 encertii.l Pue. 
ta de elto le prelllntE: el .mil .enciUo que el ca· 

LoI nUlos cuando los r'cter de Sollona el pe-
UeVln a blutiz.ar: len que quel!:o (o .we el ,ordo), 
se parecen a 101 lefíores Un bidón de ,Itolina pa-
Ihteve. que e.tln en San r ••• iones se parece a un 
Hilariol daro en que le , .. t. VQ.. 

En que .mbo. van a to- lando... (Me .. oy (dem, 
mar 1 ... IU..... por li tenEis hortaHul a 

Por .i lo h.Wil encon- mano.) 
trado ensopido. OI voy • Ya pató la tormenta. 
tlecir e.te, que me lo ha Dejadme decir uno mi. y 

~,d~~o Chl~r~o q~ee ~; f!~e~~ ine~e~~d·ellb'i1:!~~ 
poeta y rabdcante de ca· Moilb, que enlefí6 pd-
bo.. ¿ Cu" es et lervicio mero Que nadie lat tablal. 
mA. carol Dad reeadito. a lat 

RUFASTA 

chadatln diplomado 

COPLAS 

CINEGBTICAS 

La. peHcalu mejore. 
¿sabes de que m.rca sonl 
Aquellas en que tu ma-

(dre 
.e daerme a medi •• e.16n 

Cuando la .. la elt' • OI
[curat 

y me toca. con el pie, 
e. cuando mis me Inte

[relan 
I .. prbducdone. PathE. 

LI' peHcula. hoy dt • 
acaban en callmiento 
y I .. mamasel al verla. 
eXclaman - I Baen arili· 

[mentol 

Cuando va .1 cine la Pe· 
{tra 

la. dnta. rewltan malas 
porque el brino de .u. 

10JoI 
d' IUl: I toda la .. la. 

Se is nochea que voy .1 
(cine 

sia dejar una lesión: 
1 •• películal me IE 
de memori.. I E.to e. 

(atrosl 
Lo. concurrentel me to

lman 
por un acomodador 
y e. Que .ervidor v. en 

(bu.ca 
de una rraciola menor. 

EPIGRAMAS 

A su pretendiente Anto-
(nio 

contest6 la "Bella Hud" 
cualquier cOla te daria 
menos el anliado .1, 

DOI mesel Mce que eltu-
[dl. 

ml1sica la Sinfor051 
y Y. toca. el corneHn 
de manera primoro ... 

A la frut. prohibld. 
t¡ene .fici6n un hortera 
pero como e. mi. barata 
.e hil .fidonado a la pera 

Tiene la Manuela un lato 
manao, Irande y cui8010 
y por culpa de El, Don 

[Lucio 
elti dEbil y oj.rolo. 

l Por qué la Petra iha 
(Iiempre 

• paaito corto andando 
y desde que tiene novio 
va • zanc.das caminan_ 

[dol 
Cuando acaba de bailar 
Antonia con 1uan Lalhe_ 

[" . 
)'0 no IE 10 que Ie. paaa 
que 101 do. tiene ojer ••. 

E.SPECT ACLES 

TEATRECOMlC 
L'bit dels biti 
Tothom ha d'anar a 

LOVE-ME 
La més gran de lel 

revistes 

REVUE EN FOLIES 
El millDr ClspeC1.e/. #lI! 

a .. rcelIJftll 
Divendres: 

cololl.1 estrena 
NOT-YET 



Barcelona, 25 d'Agost de 1927 

Del bon t~mps vell 

ERA en els bons temps de "La Tomasa", En 
aquell famós setmanari hi dibuixava un xicot 

jmprenor que, quan acabava la feina. e!) feia un 
~obressou llapis en mà, Quan, heu's aci que un dia 
J'autoritat competent va denunciar un dibuix 
:aeu, per la qual cosa el xicot va haver de compa
r~ixer davant del Tribunal corresponent, 

El president del Tribunal, veient el processat, 
--el va prendre per un d 'aquests éssers vils i re
pugnant. coneguts amb el nom de directors de 
palla. 

-Vostè Ea l'autor d 'aouest dibuix? -li va dir 
- A veure, agafi un tro" de paper i dibuixi quel-
c.oml 

L 'altre no es va immutar. i en un tres i no res. 
ff!u una magnifica caricatura del president, i li 
posà el següent peu: 

"El digníssim senyor president del Tribunal 

en el moment de signar l'absoluci6 del dibuixant 
X. amb tots els pronunciaments favorables." 

El pruident e. va fer un panxó de riure, i el 
dibuixant .ord al carrer. Ja hem dit que aquesta 
an~cdota és dels temps vells, de quan els artis
tes s 'havien de guanyar la vida fent un ofici i 
moltes verades no tenien per a fumar, perb, en 
canvi. gaudien d'una consideració i un respecte 
avui desapareguts, per desgràcia. 

La nena obedienta 

EL papà està indignat perquè la nena _ quinze 
anys i molts paroalets .1 cap - va musa cur

ta i lleugera de roba. 
-Això h un escàndol! - exclama. - Portes 

les faldillel tan curtes, que se't veuen les lliga
camesl 

-No t 'enfadis. papà - respon la nena - Des 
de demà. em posarf! les lligacames més amunt I 

De rA.mèrica del Sud 

RETALLEM de "La Naci6n", de Buenos Ai
rel: 

"Una estàtua a Fortuni (Por "Interoc.ean 
Pre .... ). - Barcelona, juJio 25. - En la ciudad 
de Reus ae ha abierto un concurso para premiar 
el mejor proyecto de estàtua a la memoria del fa-
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moso pintor Fartuni actualmente residente en 
Paria 

El monumento en cuelti6n se inaugurarà en el 
mes de octubre," 

I nosaltres, que ens créiem que ~n Fartunt -
com li diu "La Naci6n", semblant confondre'} 
amb en Bonanova - era mort ja feia una colla 
d'anysl 

L'Hortolà de Sant Boi 

LA PAGESA CANDOROSA 

Q
UAN carretera tollA, assentat al capdevall 
de la tartana. vaig veure aquella pagesa, 
em vaig quedar de pedra. Quina xicota I 

Redell. quina xicota ... I 
-Què li sembla? - em va fer el tartaner pi

cant-me l'ullet. - No n'bi ha no a Barcelona de 
xicotes com aquesta I 

-Raó que teniu de dir-ho I Això no és una do
na I E. lln paradis amb faldilles I 

-1 encara, si la conegués d'aprop com la co
neixem tots ela xicots del poble I 

l quan balla, .'enganxa i s'enrosca com una 
lerp I Si la veiés de dins, és blanca com 1<\ neu! 
Però veu, Ea una veritable llàstima! No hi ha res 
a fer amb ella. Llevat de deixar-nos veur~ i to
car el qu~ li he dit, és la dona més èecent del po
blel ... 

Vanda Rhota 

UN VIDU INCONSOI.ABLE 

E l... senyor Tomàs i la senyora Bernarda feia 
catorze anys que eren C;"5ats i es pot dir 
que el primer di, 13 senyora Bernarda ts 

va posar ela pantalon. i ja no se'ls va treure més. 

Però un dia. un bon dia la senyora Bernuda va 
començar de cridar "Ai qu~ tinc, ai qu~ tinell> i 
en vint-i-quatre hores va estirar la pota. 

Durant l'enterrament el senyor Tomàs tot ereD 
exclamacions i paraules incoherents: 

-Sembla impossible I No me'n sé avenir! -
anava murmurant entre dents. 

l un bon amic seu que l'esco1tava li digué bai.
xet perqu~ no el sentís ningú: 

-De qu~ no et saps avenir? L'alegria que bas. 
tingut I No cal que faci. aquests papen ... I 

-Precisament, home, precisament! - aclan el 
senyor Tomàs - Justament del que jo no em sE: 
avenir h que en catorze anys, és la primera ve
gada que surto amb la dona i <lue no rondina I 

Gumem de Pressa 

-Escolta Lulú: recordat de l7uè van tres co-
pes de xampany... -

-Què vols que faci, doncs, mentre espero qui 
les pagui? .. 
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-Vagi 8mb compt~! ens pot veure el ~u ma
zit! 

-No bo cregui pss; pucislIment està fent el 
nuteiJc .mb Ja meva dona! 

EL SIMll L'ESTRUÇ 

E LS simis del parc aquest dia en varen fer 
una de crespa. Figureu-vos que amb les 
seves traces i enginys, varen aconseguir 

forçar un del. barrots de la gàvia i, en fer-se 
tosc, varen fer una sortidet.a com els marits ca-
sats de poc. r 

Cap a la matinada, astuts com s6n, per evitar 
que es descobria la seva escapatòria, v,aren tor
nar cap a la gàvia. varen adreçar el barrot i co
mençaren a cont,ar-se Ics seves aventures cala
-vcresque8. 

-1 doncs, a .tu, Gum-Gum. com t'ha anat la 
2.irio01a1 

-Home, no cm puc queizar - contestà l'iotcr
pel-lat - figureu-vos que la casua1itat va fer que 
en la fosquedat del passeig de Colom descobris 
-aquella comtessa que ens ve a veure i a embadalir
ae amb nosaltres quasi tots els dies, i d'un bot 
~ vareig clavar dins del seu auto, entaulant 
.amb eUa una conversa ben agradosa. 

-Home, Gum-Gum, ets un home de sort. Sor
tir una sola nit i trobar-te en ple idil-li amb una 
'COmtessa I 

-PsE, no et facis il-Iusions I Si fa o no fa ve a 
4:sser el mateix que amb les nostres aimies, un 
']tic més vicioses les comtesses, però res mes. 
-I tu, Klo-Klo, com és que estàs tan arraulit? 

- pregunt,aren a un miquet adolescent que es-
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tava mig ajusat en un rec6 de la ¡àvia. 
-No me'n parleu, nois, no me'n parleu, que es

tic que no puc dir aglll 
-Tan t 'has divertit? 
-Ca, home, ca I Que m'he anat a topar amb 

un estruç i, ara fes-me un petand al bec, ara 
fes-me pesaigolles al turmell, ara buscam un po
llet que tinc aota l'ala, almenys he fet deu quilò
metres de cami i m'ha deixat reventat, .. 

K. K . Tua 

EL JUGADOR EMPEDERNIT 

E
N Rafeques éa dels que no té cura: quan 

veu unes cartes, ela ulls li ballen, les mana 
li tremolen de desig i aeria capaç de qual

sevol disbarat si no el deixessin jugar una es
toneta. 

Durant l'època del "jolgorio ruleteril" buscant 
una combinaci6 infalible, va perdre més de tren
ta mil duros. Peri) no per aixi) es donà per escar
mentat. Ara que no hi ha tolerancia, quan troba 
un amic, li fa les apostes més inversemblants. 

-Cinc durOI que aquella menor no tomba de 
carrer abans de la tercera c,antonada! Deu peles 
que aquest tramvia no pararà a Ja pròxima pa
radal 

Rea, que per ell la vida aense joc, és una mena 
de purgatori insuportable. 

Aquest dia, va caure greument malalt i els 
metges el donaren per deshauciat. Havia perdut 
ja el coneixement. Desvariejava que feia lIàati
tima. i com que tothom el creia completament 
mancat de aentita, els metges i els familiars par
laven del Beu estat al costat del llit sense la méa 
petita precauci6. 

En acomiadar-ac un dels doctors consultatl, 
va dir d'una manera definitiva i que no tenia 
apel-laci6: 

-Es mort, cr'eguin que és ben mort. .. 
I en Rafequea. que en aquell moment tenia un 

xic de lucidesa. intervingué amb una veu prima 
que quasi no ae'l aenti.a: 

-Vagi .amb compte amb els espavilata. cru
pier, que no li aixequín aquest mort· .. f 

K_ Briol. 

UNA ENREDADA 

E N Cisquet baixava passeig de Gr~cia avall 
rient com un animal. La gent se'l mirava 
amb certa desconfiança, però eU té una 

passi6 tan forta de riure, que .amb tot i que es 
d6na compte de qu~ estol cridant l'atenci6. no hi 
ha manera de fer-li aturar la riallera. 
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-Socors! Auxili! Hi ha un home a Ja m~v. 
cambril! 

-Enviï-11H!'I. dona, ~nvli·me ' J i no armi aques t 
escàndol! 

-Què et pus,a, Cisquet? - li pregunta un 
amic que ,'ha enlOpe¡at amb ell _ Algun con
te que t'han esp1icat? 

-Ca. borne. cal Una COla que n'hi ha per mo
rir-se de riurel Tu coneixes en PiatrauI? 

-El fabricant de pastes per a sopa? Ja ho crec 
que el conec ... 1 molt I 

-Don CI, figura 't que avui l'he trobat davant 
mateix de casa stva, i amb una cara de tres deu. 
m'ha preguntat: "Es cert que tu t'entens amb la 
meva dona?" "Home. veurb - li he fet jo ... " 
"Respon: és cert, o no é. cert?" "Done. W, sf. é. 
veritat. però ... " Encara no havia di.t aqueltes 
paraules. m'ha clavat duu bofetades que m'ha 
deixat aense sentits una bella estona. Una cou 
deliciosa, creu. Per trencar-.'hi de riure. 

-Home, no hi .~ veure la gràcia ... 
-De debó? 
-T'ho jurol 
-Si, home, si, la gràcia està en quf: jo ni 

m 'entenc amb la seva dona, ni tan 80ls la conec 
de vi.ta I Una -enredada com una ca.a! I ell, el 
beneit. s'ho ha cre&ut ... ! 

I en Cisquet .egut passeig de Gràcia avall 
rient com un beneit i amb cinc dits marcats a 
cada pIta. 

COrT'e cada bromi.ta per aquelts m6n .... ! 

Guillem de Pressa 

LA MORT DE LA PORTERA 

E L crim fou esgarrif6s, esverador, i en van 
parJar tots els diari •. Aix~ va pallar, f. 
uns quants anys, al carrer dels Abaixa

dor .. Un senyor va arribar a casa sev.a. Va pre
guntar a la portera si la seva dona hi era, va pu. 
jar i v.a trobar-se a la infidel esposa infraganti 
amb un home. Ell, quina en fa? Baixa, i clava 
una ganivetada a la portera que no va tenir 
temps ni de dir .ai I 

Vingué el dia de la vista de la causa. La .. Iii' 
del Tribunal estava plena de gom a gom. 

-A veure - di,u~ el fiscal -. Per què va
matar vostè a la portera? 

El processat s'aixeca i. amb veu serena, rel· 
pon: 

-Perquè ho mereixia. 
-Però, per què ho mereixia? 
-Per ximple I 
-Per ximple? 
-Si, senyor I Vostè creu que no és éller xim-

ple, i , a més a més, servir malament a un vel que 
li d6na un duro de propina cada mes, deixar-Jo 
pujar s.abent que a dalt hi t~ de trobar a Ja seva' 
dona que li fregeix? 

K. Pritxf!'t 



ELS PANTALONETS BLAUS 

DONY A Maria i la Rosina. 
estan assegudes a Ja ter
raSIa del balneari. 

Donya Maria eatà tota capfica
da i la Rosina demostra gran in
terè, per aaber el què li passa. 
-I donclI, donya Maria. que 

llO es troba bé? 
-Perfectament, però avui es

tic molt nerviosa-respon la in
terpel-Jada defugint la resposta. 

-Potser està malalt el seu 
marit? 

Donya Maria clou els punys 
rabiosa i murmura: 

_Malalt. malalt ... I Es un des
vergonyit en Ramon, Rosina I 
-I ara, donya Maria! BE sem

bla prou bona penona el seu ma
ritl 

Ho sembla. petà, és un "mata
le. eallandu", Figuri'. que avui, 
cn tornar del manantial. he tro
bat en la leva habitaci6 uns pan
taloneta blaus de senyora! 

I la Rosina, inconscientment. 
interromp amb vivesa: 

-Blaul? Impossible! No n'he 
gastat mai d'aquest color I 
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No cal pa. dir que des d'aquell 
dia la Rosina i danya Maria no 
s'han mirat mai mh la cara. -Això és un fAstic, noia: en aquest barri no 

em fareu ma; ~1 què ~m feien!a Marsella! 

Clara d'ou 
-1 què ,et feien, noi macol \ 
-Em fiaven •.. 

EXIGENCIES 

E N Rafelet, fill de vidua rica, es va casar 
amb la Carme. una xicota d'aquelles de 
deixem encendre. La rn,are d'en Rafelet, al 

principi, s'oposa.va al casament, perquè eUa te. 
nia una pubiUa amb quartos, Uetja com una es. 
queIa mortuoria, per a encolomar .al seu fill. pe. 
rb. iiI la fi, va accedir. 

-Amb la condici6 - diguE a en RafeIet _ 
que la teva dona s'ha de mostrar amb mi amaten. 
ta i earinyosa. Si no, et retiro els fondos. 

En RafeJet, al qual el pencar fa més por que 
• nosaltres la f,actura del sutre, s'hi va con for· 

mar. l ara, cada tarda. quan la seva dona surt 
de compres, de cinema o de te amb les amigues. 
sempre li diu el mateix: 

-Si tens una estona, Carme, ves a veure a Ja 
mamà. 

Aixb ha durat un me., fins que a la xicota li 
ba pujat el geni i ha decidit fer ço que tin8ui 
per convenient sobre aquest assumpte. 

-Que aniràs a veure a la mamà, aquesta tar
da? - li va dir ahir en RafeJet. 

l eUa. amb mals modos. li respongué tota en
futismada: 

-No I Ja n'eltic tip)il. de mamà I 

Tit Hen. 
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LES MATEMATIQUES 

C ADA dia estem mEs conven
lncert i enredat que les mate
çats de què no hi ha res mEs 

iMtiquel. Per aixb els nois de LA 
rUIES, aid que veiem una opera. 
d6 aritmètica. piUEm com mals e,
perita. A nosaltres 1011 ens n'acr.d_ 
oaa d'operaci6 a bale de nllmerol, j 

:::::t:s no cal .paa que VOl dicuen JJII~~~IIIi5¡ 

Doncs bE, aquest dia ens va paa 

::~7r c~:; ~:t::t~:u::~~::t!:: *:P~,,"!5!.~ 
neeel.Hivem un duro, perb .quel 
dia., el necessitivem .mb mEa neces 
.nat que els altre. dies. l per sor 
flr del trUel, virem anar a trobal 
DD senyor respect.ble perquè ens el 
dciJ:b. Pr nosaltres tou els acnyors 
lue poden disposar d'un duro i en 
dl5poaen deixant-nos'el. s6n molt 
C'UpC!ctables. 

-Escolti, senyor Ram6n _ li vi
I"CSI! dir - dispensi que el molestem. 
pero, per un compromIs d'honor, ne
cea.item un duro. L·bonor, natun.l
IUcnt, era el d'ella, el de la xicoteta 
amb la qual ens l'havíem de .. astar. 

-Aixà no pot Enerl - crid.l l'al· 
ludlt. - Que us penseu que s6c la 
c..u... d'orol, jo 1 

--Home, aenyor Ramon - ¡n.sist!
I"CIDI noaaltrea - Es un ca. de .. ran 
c:omprom1s, cre¡ui. 

--Oh, vosaltres rai, sempre en te~ 
aña de compromisos' Com que tot el 
.at dia us el palleu pels cinemes i 
totes lea nita pela music-bans, fent 
,.da de la moral i dels bons costuJn¡, 
ls clar ... Altrament, fa mEs d'un 

L'HOME LLAUNA 

" 

e 
• :r , 
:I 

DON Ramon Es la llauna mEs gcan que hi ha 
damunt de la caPA de la terra. Per a dir-te 
qualsevol cosa de no res, .'hi està més de 

mitja bora, donant mil voltes a l'assumpte i ex
plican-te'l amb una sarie de petitll detalls que 

-T'agrada aquest retratiJ 
-Molt, può em sembla que els teus amics voldrien veure alguna COSot ~s que el cap 

no hi fan la mh petita falta. 
Això, si; Don Ramon, Ea una excel-Ient per

sona, i si pot fer un favor, te'l fa. Si. està a fi 
de mes i li demanes cinc duros, i els té, te'ls dei
xa, i és tan bon home que, a vegades, ni se'n re
corda de reclamar-te'ls, encara que .aquesta tasca 
f6ra in6til completament. 

L'altre dia comentàvem el seu caràcter amb 

una colla d'amics, a la penya del cafa on ens 
acostumem trobar. 

-E. un bon home, don Ramon' _ va dir un 
- però, atipa massa I 

-Que atipa? - respongu~ una altre _. A la 
.eva dona, diu que no l'ha atipada mai I 

Von Bent 

LA TUIES_ 

.nyy que em prometeu prc.cnt.r_me 
una .. ¡coteta que nccea.iti protecci6, 
i .embla que u. burleu de ml.. 

-Cre¡ui .enyor Ramon que ara 
tindrem cura del leu afer •.. 

-Estl bé - ens rea.poncu6 el .e
nyor Ram6n - jo VOl deixar! el 
duro, perll me l'haveu de tornar elc:
vant els ¡ntercno, al quadrat. 
-I qu~ vol dir aixb de "el qua

drat"~ 

-Senzillament: multiplicant l'im_ 
port deiut per altre import i.cual i 
retornant el resultat de la multipli_ 
cació a qui ha fet el prbtec. 

-Molt bé, senyor Ram6nl Vo.t~ 
és la nostra salvaci6 ... la nOltra pro
vidència, la no.tr •... - vlrem cacla
mar acceptant lea condicion •. No.
altres, quan el tracta de demanar un 
duro, les acceptem totes les condi
doni. 

Vuit dics dcaprh, cnl toplrem 
amb el scnyor Ram6n i com que no 
temem el calen per tornar·los·bi, li 
virem dir com eXCUA: 

-Perdoni, senyor Ram6n, perb, 
encara no li podem tornar squeUs 
dos duro. que vost~ ens va deixar ... 

-Com s'entEn dOI duroll 
--Sí senyor: un, multiplicat per el 

doble, fan do .. 
-I ara, bE esteu prou de broma I 

- exclamA ell tot seri61 -. Jo VOl 
vireíl deixar vint rsb i vint, mul. 

tiplicat per vint, fan quatre cents I 
Em deveu, doncs, quatre cents ralsl 

No cal dir que el cap ens va co
mençar a donar voltes i ara estem 
desesperats perquè sabem que tota 
la vida, en lloc de dos duros, deurem 
quatre cents ral. al senyor Ram6n .. , 

Quilla maners d'estaIarlo, pobre 
borne ... I 

El noi d~l sabre 

LA LLIÇO D'ANATOMIA 

C
UAN el jove professor d'anatomia es vei~ 
davant d'aquell bé de Déu d'alumnes de 
l'internat on començava aquell dia a donar 

classe, es digué a sí mateix, que no .'avorriria paa 
el, dimecres i divendres que eren el. dies all&-
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nyalatl per.a les .eves disertacions anatòmiques. 
N'hi havien de rOISes, de morenes. de pàl-li

des. d' encelel, de craaael i de primes. però totes 
elles tenien uns ulls vius com els del. estornells 
i amb més malicia que els' d.: k:. fures. 

-A veure, senyoretes - començà el professor 
amb la làmina anatòmica al davant -, avui co
mençarem anomenant tots els muscles del cos 
humà i assenyalarem la funció que exerceixen. 

El professor detallà pausadament tots els mus
cles i cada un d'ella espHcà perquè servia. Llesta 
ja la seva disertaci6, v~ voler provar si Ics dei
xebles l'havien ent~ •. 

-Vot fer el favor. senyoreta. de dir-me quin 
Es aquelt muscle? 

-El turmell. 
-I per qui!: serveix? 
-Per donar moviment al peu j a la cama. 
-Molt W. l vOltè, .enyoreta, vol fer el favor 

de dir-me quin nom té .aquest? 
-La munyeca. 
-Quina Es la seva funci6? 
Donar moviment a la mà. 
-Magnifie, magnUie I - exe1amà el profes

Ior entusiasmat -. Ara vos té, senyoreta: quin 
nom t~ aquesta part del eos? 

La interpelJada es toml vermella com un pe
brot. 

-Anatl>micament, no s'ha de donar vergcmya 
de res, senyoreta: 'em fa el favor de contestar a 
la meva pregunta? 

-Si, senyor: aquesta part del cos, és l'anca. 
-I per què serveix? 
-Per ... per· .. perquè a una li donin pessics 

quan va a la plataforma del tramvia ... ! 
I en aquest punt va acabar la primera classe 

del jove professor. 

S.ra Trusta 

CARNETA, L'ANSIOSA 

E L pobre infeliç que va carregar amb la Car
meta, cre~i que va fer un negoci com en 
Robert .amb les cabres. Perquè la Carme

ta, de rica, jove, bonica i eleiant, ho era una es
toneta llarga, perl>. amics meus, era capaça d'en
ganyar el seu marit amb el primer que se li pre
sen~s, m.aldament fos el carboner o l'escombra
riaire. 

I aix~, amb un impudor tal, que tothom li co
ncizia les seves infidelitat .. 

Un dia, en un te de moda, une. ami&,ues seves 
comentaven la manera d'ésser de la Carmeta. 

-Mireu si n'Es d'infidel al seu marit - deia 
una d'ellea - que per a enganyar-lo amb dos a 

l'.hora, s'ha buscat un amic que es diu Josep Ma-

Bur Lett. 

L'HORETA TONTA 

n UES zicote~ explicavcn com b,avia rellis
cat una amiga seva. 

-Veuras _ deia la una - que ella i el 
seu promés se'n van anar a Les Plane1J. i com 
que alH eataven sola. I,a pobrissona va perdre el 
cap ... 

-Si - respon¡ué la que escoltava. - No di
guis més. J ell n'hi va fer trobar un altre de
bcguida ... 

V.n Tresc. 

-Estic contenta! He tinKut un èxit colossal! 
Ar., ¡Hr celebrar-ho. em pots regalat un con~ 
tt!t de pl!tles. 
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ELS PAGESOS TONTOS 

e OM que em v. estr.ny.r molt no trob.r .queU 
.ny • I. Terueta a la ma.i. prb:z:ima • les 

mevel propietat., v.i, .n.r a enveltir la leva mare 
per tal que l!rn di,uh qu~ " n'havia ret de la :xi
cota, 

--Qui, la Terelonl? Me'n parli paa ainyor Ra
mon; com que tot el dnt di •• e') paalava pela pa
lIl!U i lel palli .. u embolicada amb ela borde,.s;o. 
tle! p.>ble, 1. vai, enviar. aervil" • Barcelon., 

-A B.rcelona 1 Perb no compreneu qUl! .11à u
t.rà encara mil en perill que .qui .1 poble1 

-Ho cre¡ui pal, .¡nyor Ramon, ho crerui paal 
Allà farà ilOl qu'ad, perb qu.n torni. tindrà bons 
p.tacona a la c:aíu. d'orOl",1 

I .r., dirueu-loa-hi tontOI ala pa¡esoal 

Noi dl! R.us 

UN HOME RECTE 

QUAN en Ferràn ena di¡ui que es casava amb 
I. lermana de I. aeva ful.n., tota .nI vlrem 

qUl:dar parata, 
-Perb, no et la pena, calar-te amb unn xicota 

que quui qu.ai es pot dir que b I. teva cunyada? 
-Ben .1 revh: j. aabeu que jo soc un home de 

principil ... 
-En. ho pen.avern, perb ar .... 
-E.colteu-me, I. Rafel., la meva lul.neta, ti 

molt. pardaletl .1 cap. E. verit.t que ell. jura que 
sempre m'h. utat fidel, perb jo tinc el. meu. 
duptes ... 
-S~, home, "perb havent-hi canalla pel mic ... 
-Vet .qui perquè em calO .mb la leva lermana: 

per tenir "nebots" nell"tim., j. que tinc ell meu. 
duptu .obre la p.ternitat. 

IDEES MODERNES 

N INOU .abi. el perqu~, perb en Francesc Aba
dal, el conlervador per cllèaci. i per potèn

ci., de cop i volta .'havia tornat comuni.ta furi
bund. 

-Creu-me noi, que no ho entenc - li deia jo 
aquest di •• 1 leU (ntim Badoret -. No arribo • 
e:r.plicar.me com l 'Abad.t a'ha POlut fer comunista 
t.n ben .ituat com utava dintre del partit conser
v.dor. 

En Sadoret em va mirar de dalt a bai. i amb aire 
de suficiènci., ruponru6: 

-Et. molt sbmines, noi I Que no li conei.es 1'.
ddui de 1. leV, dona a l 'Abad.11 

-S,. 
-Done., j. ho teDI eçlic.t el perqull .'h. ret 

comuni,ta: .per veure si l'endOli a alpn company ... 

M'lll!l.t 



DIALEG CINEMA TIC que la cintura li aparentava una Iinia molt dialra
ciosa. De moment l'ami,a no .atrevi a dir_li rel, 
però, al cap d'una quanta dies, quan .va tenir la cer-

MENTRES l'cstà rodant una cinta, una estrella tesa de què la Merceneta n'havia fet una de les ac-
i un ,alant ea troben que han de filmar junta ves, la VI empendre amb decisi6. _ 

una escena, -Escolta, Merceneta, - li dilUé -, No cm va-
-Jo a voaté cm aembla que la conec - diu l'ac- ru jurar que et tornariea una noia shia i ente-

tor, fent memòria. nimentada? 
-A ml també m'ho lembla. - fa ella esprement- -I encara bo dicl 

sc el cervellet. -1 tena barra? Que no ho veua, que no et do-
I l'operador que no eatà per perdre tempa acla- nea compte del que t'ha pusat? 

reix: -1 es clar que me'n dono compte I Com que IOC 

-Si, aenYOrl, tota dos ea coneisen: ara fa qua- una noia lèrÏ3, comen!ro a montar una lamUia ... 1 
tre anys varen ésser casata durant catorze bores, ~ 

el tempa juat de tranlÏtar el divorci, Vanda Rhll.ssa 

Ftama d'Or-

UNA OBSERVACIO JUSTA 

UNA TIPLE DE OPERETA 

T OTS aabeu bé prou que avui dia les tiples 
son contractades lelons slen lea sevtl panto-

D 
ONYA Maria, una bona aenyora que havia fet rrilles. La veu és el de menys. Poc se'n necessita 
més tombarelles que un clown de circ, va de- de veu per alelrar la vista deli eapectadon. 

cidir tancar ell aalonl de casa leva a lea senyores Aquest dia, una de lea noatres més lentila pri
de conducta duptosa. Ella volia que lea seves re- meres. estava un sic afònica.. i cantava amb una 
unionl tinlue .. in un caràcter de pura aristocràcia veu molt apacada. L'apuntador, desde la conxa tot 
i per això prenlué aquelta decisi6. erl. advertir-li que cridél més: 

-No està mal, no eatl mal _ exclamà el mar- -Més altl - li deia l'home tot donant-li panyo. 
quelet de Be11indret en enterar-lo de la resoluci6 Però, ella aeruia com li rés. 
de la lenyora Maria -. Però, - observi calant-Ie -Més altl - torna-va a cridar-li l'apuntador. 
el monocle _ com rediantre I·ho farà aquesta le- Fins que ella empipada, li responlué entre denta: 
nyora per entrar a cau leva? -ealla beneit I Avui no pot f:uer, perqué m'he 

descuidat de posar-me el. pantalons. 
FI)' Candor 

L. A. Punta d'Or 

LA NOIA ENTENIMENTADA 
EL QUADRO CUBISTA 

L A Merceneta, la taqui-meca del corredor de 
cotons Pretafort, ac les havia vistes totes i U" pintor cubilta va fer un retrat, al s.eu eltil, 

de ben a'prop. Però, com que era un cap vert, tan a una estrella de music-ball que tenia cspri_ 
u li endonava que la critiquessin com no; ella se- cil estranya. 
¡uia fent com ai res, i tan aviat ae la veia a la Bo- Va anar-lo a bUlcar quan ja estava Ileat i se'l co-
hbnia com en un dandnl amb papallones. mençl a mirar, 

Un dia, però, que n'hi va passar una de crupa i -Oh I I què is bonic I 1 quina lemblança més ex
que per poc l'havia de posar en mans de met,e, va traordinlrla! 
jurar que canviaria de 't'ida i que el tornaria la El pintor somrilué, afelint amb un cert orcull: 
noia més aèria de Barcelona. -I ai:l:ò que ara encara el veu col-locat cap per 

Efectivament: mai més ac la va veure fent el avall ... 
boil amb els dependentl, ni anar a sopar amb amics, 
ni entrar en un dancinl amb jau i wilhki. Krit i K.ir~ 

Però un diJ. la bona amila que l'aconsellava, va _______________ _ 

notar que la Merceneta teDia uns mareijol molt Conte premiat en el n6mero palsat: 
10spitOIOI, i que feia unts ulierca molt fondea, i UNA REFINADA 



Ell. - Quanta bellesa, quanta. grandiositat ... ! 
Ells. - Mira, Pepet, no és per això que hem 

pujat aquJ dalt, sin6 per veure si és cert que Ja 
naturalesa d6na noves energies ... 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URlNARlAS 

Obra pronto y radic.almente - Suprirne lo. 
dolore. y evita toda cluc de complic.cionu 
Slenorraaia. aguda. y crónicu - Proatatiti. 

Latrechea·s - Cistitis 

Una buen.a limpieza interna ceD 

cura toda. las heridu del amer 
PAGEOL 

LA TUIES-I3-

PROMETATGE 

_____ .. __ , , _ ,"3 

la platja d'un aristocràtic balneari parlen A algunes banyistes d'aquelles que s6n ca
paces de posar fora de to a un col.labora

dor d'HEI Debate". 
Com és I~gic i natural, critiquen a tot bitxo i 

no deixen la ni a un sol dels companys de bal-
neari. 

-No saps, Fifi? - diu un,a d'elles - La Roser 
s'ha promés amb en Ricard. 
-I ara! Amb la cara de burro que fa aquell 

xicot I 
-Oh I Potser la Roser, que es tan càlida, s'hau-

d. pensat que a més de tenir car~ de burro, hi té 
tot el demh! 

Sis Tellet! 

I...,I-O "" 'per a combatre eS-

1

--.;'_ a t I~~:""I 
7 caçment la IMPO

TE.NCIA i la NEURA5TE.NIA. per cròni
=lues i rebel. que .i¡:an a tot altre tractament 

Venda I l"en&"rbl i detall: Alt dc Ssnt Pere. SO 
lsrmici. del D.ctor W. DUTREM. Buee/OD. 

~~~~..Ji!1i!!j'Rii!Ii@6 

~"òil"<!l'"""""",~'~~~~~@~~~!!I!!~-,~'~'=~"""'~ ... lloe... ,. 1 .. "'1" ..... "· e.~ .. 
EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPEtERA DE CEGAMA" 

___ repreeentant a Barcelona: 

EfiTAT ESP1)êIALMBNT :'A.ItICAT PlBR- TOMAS RIBALTA - Valencia,316 -
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JA l'acolta l'eltrena,del "Not-Yet". 
La colla SUl'ranyes de la Compa

nyia penca d'a:b més perquè Ja cosa 
relpoDeui a l'abundant proerama 
que l'ha fet aquelts darrers diel. 

Se,oDI tenim cntés, a la nova pro
ducció l'hi veuran una colla de sor
presel, que el públic acollirl favora_ 
blement. 

A veure li ço que diuen 
relulta éuer la veritat 

H~~, ~:~~~.I~:::;I::li ~:~~~~:: ::b ~~l¡~i~iS~~~'\~:jàv~~U~1 b~l~t:n~e: 
i els lenyors que hi ha al "Cbmic" 
obtenen un exitia. 

1¡;lle compten el. ,rana rotatiul ame- metjc, perque Ica pacientea citaven 
ricant i tot .on comparacions de- d'alió més b~ i Ica hau riem auscultat 
prcllivcl amb 1. infonnaci6 que te- amb molt de IUtt. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

nen tls diari. c •• olanl. 
Donel b': ad teniu una prova de 

la enctitud del. lervcia d'informa
ció americana. Et. hi advertim que 
no e, tracta de cap rotatiu de mA
quina plana, tino de "EJ:cebior", de 
'Mijic: 

"'UN PRINCIPE DE LA IGLESIA 
QUE ACABA DE MORIR 

El Cardenal Reia y Cuanova, Pri
m.do de Eapafta. muri6 .yer en 
ValenciL 

GRAN AMIGO DE MEXICa 

A :e::~!~;: :~ ~~~c:'~:":ci ~~ 

I li se'n volen convéncer 
va¡in'l'en al,una nit 
i veuran cada xicota 
que VOl deixarl aturdit, 

EL'~PO~5::;~~~1:: va~m:u:i:t':'nt. ~! 
cert que hi han tres s.icotel que son 
tret .blit. pilans per a que s'hi re-
pen¡i qualsevol. Qninu esculpturea, 
IcnYOrl, quines c.culptnre.l I aixb 
Cluc no tenen res de marbre, els hi 

EL CONSEJERO DEL AMOR a .. e,uro I 

Tant que si a¡l'un lea voleuh 
'Polar CD un pedestal 
jo aniria desseluida 
i les faria bainr. 

en baUen I la platea del "Rd'n". L. 
rc:n~i:~~1 ~I q~~r n~¡ ~::r~~ =l~ __________ EL CONSF.JERO DEL AMOR 

caiu. per cert - que no pas per do-
nar ,iravoltu, i deixen tota aquelta 
feina pel bailart. 

Fenbmen que té una llb,ica 
i ben dara explicaci6: 
el templ estl ara que bufa 
i un hom ful, de la calor. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

HEM citat al "Novelty" on feien 
un vodevil titolat: "El médico 

EPI ... EP!. .. No ho dubteu n! u.n P~'~a~;;~a.~a~d l~: .. no~es d~in ca~ 
~::.e~:p~~bc!:ni:v:~r:."hl:~~~~~: 1"excelent. i.dea. d':n~i~r uan

n 
tele,~-

Per bons pblvor. de matar cabre.: ma de feh~l~acl~ a l UzcQdun per la 

LA MUNDIAL. - ESPALTER, 6 leJ: ~~a:~~lt~Ü~~udun, quan vinpi 

NOTA 

Sc lervei:,;eD ca-
mandca per cor-

reu, amb tota 

dil(:rec:!6 

a Barcelona, ea prepari. 

Pui, li amb totel lel :,;icotes 
l'Uzcudun !Vol boxejar: 
als let o vuit rounds em sembla. 
que tindrl d'abandonar. 

L'Afarta Pobres 
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SULFURETO 
CABALLERO 

Comt. de l'AMIt. 88 
i centre. d'eepecífiCl 
B . rcelooa 

Prou 

MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

Caner de Barbarà, 27 
AH ....... 

MudlOr Meublée 
(VERDURA) 

Porta de Sabta Madrona, 6 
a! cutat .... T .. _arc. B ..... .... 

c...n comoditat - Saletes de bany - T elèfcm privat 

Ventiladors elèctrics - H. bitaciOOl • 5 pies. 

Rae" . absoluta 

UNA REVOLUCI6N ~IENTIFICA , 
¿Quiere us ted alcanzar éxito en toda s sus empresas? 

Compre la ma- El "alwa" melro 
ravi llosa obra • 
y ella le diré el ,"omento oportuno ~n que podré cjercer Influencia 
lobre IUS .emejantea Y la oculón mh propicia para dominar el 

éK!tO en 8US empretl8l. 'redOl 5 PClet.S 
PelUdOI a: J . S.nxo, eGUar, Boa Ite Il.. Pe., ••• 

BARCELO NA 

angúnies!! 
nE. 

Sífilis - F urgacions 

MALALTIES SECRETES 

Amb ra~idesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

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