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- Fa una hora que m'he dHmaJat .qul al peu del cami, I noJlpull nJn¡ú ptt auxlllar.me. Em "mbla que. 
m'ho haurE de fer Jo malelxa. 



AlIO OCHO LA RETAGUARDIA ........ 
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N . ... 1. R.-r:<14 .<rtllMla, RU/CI.<la ha d€sataruida y et! 
' "8ar tkl tUO,/lw¡¿.,a!lv articulo ""S ha escrllo esta que 11 
" ama "ónictJ, )' ~IU SI lo e~, tst(JII/OS m1s !reu(l$ qlfe 11.1 
Sjhforia (f.a ,r.iih,rla no es tlHIE'U'ltJ r1ttllb'~ta dll POII//'e,NI.) 
Si Rufasta ,¡"tU ¡i,¡¡"do /,0' tl c4nllÍn 5,rlO, lIaldra mdsqlle 
plegue el rall/o,. te busqu, hablador, que aqul no eslamos 
po, lwoqut'S, 



Barcelona, 27 novembre de 1 QIM 

La torre de CUerea 

L'amic desocupat, que viu de renda i no té altra 
feina que cercar l'hotel del bon menjar, la taverna 
del bon vi i el menjador de les noies maques, 
ens ha portat a uoa casa de luxe. Una torreta 

~~l~à!~~: l~:n:u!:a ~n~:~t ll~~eli~e~~g~~~i~ 
ni més ni menys que si fossin al pensionat. Per a 
completar la semblança, a l'estiu. hi van de se
guida de dinar i al jardit juguen a la corda. tal
ment com quan eren un xic més petitetes i havia 
arribat el moment del recreu. Ara. el moment del 
recreu és un altre ... 

La mestressa de la torre, una senyora ja passada 
dels trenta cinc, ens ensenya el jardí, les habita
<:ions, i, 10 que és més interessant també, les nenes. 

- Si algun cop ti! alguna noia de compromís i 
no sap on portar-la, aqlú també admetem pare-
lles ... 

-Ahl 
- Però únicament quan es tracta d'amics, per-

què no volem compromisos, sap? 
- Naturalment. 

- Ara. que jo suposo que si VQ!'itè porta quelcom 
alguna vegada. sud sempre una xicota decent.a ... 

La nola de la Bordeta 

En el folk-Iore català. ha restat, com a cosa cèle.
bre. la noia de Banyoles. Jo, escriptor anònim i 
obscur, vull cantar la noin de la Bordeta, aquella 
que els aprenents de ca'o ~alat li van treure 
aquesta cançó: 

QI,an festeja amb En Cisó 
ta noia de la Bordeta, 
li diu, plena d'emoció: 
Mira, mira-la que drcJ.a1 

referint-se. sensdubte,'a alguna de les columnes de 
la futura i ío ... muda Exposició d'Indústries E100.. 
triques. on és fama que molts capvespres hi van 
trobar, dient-se amoretes, als dos promesos. 

Però la noia de la Bordeta va renyir arn b 

~:a ~~ s~~ d.~~ T'!i:~t~q:~ ~='~ïr ~~ 
una tragèdia que ni la Marieta de l'ull viu. 

Ara, l'anònima protagonista d'aquesta cançó té 
un :Dcot de Barcelona. Això. a la Bordeta, és molt 
dir. Un xicot molt espavilat que sempre la porta 
per recons foscos ... 'fan foscos, que l'altre dia. 
passant nosaltres per un d'aquells carrerons dis
tingirem dos bu1tos, i per la veu d'am1x16s sapi
guérem que es tractava d'eUs. it 

- No tinguis por, dona ... Això no és res ... 
- Però ... - mormolava la veu emocionada 

d'ella -, estàs segur que no passa rà res? 



<-I,ATm1ll! 

-.No, dona. no ... No sigui~ criatura. Que et 
penses que jo perdo el cap tan íàdlment? 

Un silenci. rns sospirs. Dcsprég, la veu d'ella.. 
-No, noi Podrien vcure'ns i jo sóc una noia 

hourada ... 

El bon metge 

A ell doctor B.t.y es presentà l'altre dia una 
senyora d'uns quaranta anys, bastant mal for
jada, que es queixava de nerviositat, mal de cap, 
neuràlgia, etc, 

- Es casada. vostè? - interrogà et metge. 
- Vidua. per servir-lo. 
- Ve-1i-aqu.f un estat que no li convé. Vostè 

necessitaria tornnT a casar-sc ... F.s indispensable 
per a la seva salut... ' . 

La clienta somrigué, tota satisfeta, i, amb un 
to extremadament compla.scent: 

- Això no és un conccl1 de metge: això és UDa 

declaraci6 d'amor ... 
El doctor B.t.y va saltar del seu seient. 
- Senyora - digui> severament -: Ha vist mai 

als metges pendre's les receptes que escriuen pels 
malalts? 

L'nORTOr.,A DE SANT BOI 

tlil - Senyortta. hi ha un JO\lt qUt desitja parlar am it 

"o~parlar? De qualsevol tOU en dlutn parlar, aquest. 
bentlll. 

La ",rlsl de l'habitacIó 

EN Guasch, company nostre de penya cafete
ril, està indignat per la puja deIs lloguers. 
Ja té ra6,ja1 S'estava en un piset del carrer 

de Cotoners, però l'han deshaudat i se n'ha tingut 
d'anar rellogat a un quart pis de la Plaça. de 
Marquilles, on li canen dotze duros d'un quo.rW. 

- SI, noi, s11- em deia l'altre dia-o Dos peles 
diàries per una cambra baixa de sostre com un 
camarot i petita com un cop de puny. 

- Bé, per dotze duros no deu ésser tan petita 
com tu suposes1 

- Que si ho és? Mira, perquè en tinguis una 
idea, solament et diré que quan el germà petit 
se m'enfada, haig de sortir al replà de l'escala, 
perquè dintre el quarto no hi ca hem 1 

KAT A. PLUM 

Aquestes raspes l 

ADAN5' en les reunions familiars, les senyores 
només parlaven de robes, de balls, de tea
tres i de gramofons. Ara tenen dos temes 

més: la radiotelefonia i les minyones impertinents. 
De l'atreviment a que ha arribat l'interessa;nt 

gremi de concorrentes al tGlobot i a la t:BohennQt 
i de cantadores de l 'arxicè1ehre Java en dODar~ 
idea la següent anècdota que ens va referir l'altre 
dia un senyor que té el luxe i la desgràcia de g39"" 
tar lamula. 

La seva raspa, una noia de Gratallops, d'unS 
divuit anys i més ruca que feta d'encàrrec, estava. 
a la cuina i li van caure deu o dotze plats tots 
d'un cop. 

El nostre heroi - heroi s'ha d'ésser avui per 
tenir minyona - penetra allJoc del succés. 

- Maria! Vol fer el favor de no fer tant de so-
roU? 

_ Tant de soroll? Creu vostè que per trenc~ 
tants plats e{a massa? Ja veurà, provi a veure SJ 

vostè en fa menys1 



Plor tl!rdanl! 

LA nova va caure com una bomba a l'Ecuestre. 
El marquès de M.ld., s'havia casat de cop 
i volta, sense preparació de cap mena, com 

dos coloms fu~ts del niu, res menys que amb 
la Carmeta, la filla del ~u masover. 

Ningú s'ho arribava a acabar. 
Rcalment,·el pas del marquès, era un mal pas. 
La Camlcta no tenia més que setze anys i era 

tersa i xamosa com una poma camosina. Ell ne 
~enia cinquanta i com que els havia viscut molt 
intensament, el pobre home era un pelleringa en 
estat fòssil, impossible de vivificar per cap pro~ 
cediment. 

Quan, de retorn del scu viatge de noces, va 
acudir de bell nou a la scva penya de pocker 
de l'Ecuestre, tot eren indirectes i fiblad~ dels 
seus companys, que ell s'escoltava com qm sent 
ploure. 

Pcr fi. l'Eugeni, ci més jove i .més atrevit de 
tots, s'atrevi a insinuar: -: .• -f, ~ 

_ Però, senyor marquès, per Déu, què ha fet? 
Que no ho compren que aquest casament és una 
bogeria? COm ne vol sortir airós d'aquest tripijoc? 

El marquès, ja vençut, sense esma de replicar, 
es limità a mom1Urar entre dents:~~~r 

-Sortir, sortirl ... Si les~dific111tats_no estan 
pas en el sortir!. .. 

C. ABELL D' A~GEL 

Lli bona muller 

Q [al món hi han matrimonis desgraciats. dones 
~ quI.' abandonen la llar i marits que guillen 

cap a Buenos Aires, també hi han parelles 
que hi viuen, ('om afirmen les Sagrades F,scrip
tues, COUl Josep i Maria. 

Rntre aquests darrers figura En Sol~J cambrer 
~el bar on jo vaig cada tarda a pendre car~ 
1 llegir La V,mgllardja. 

La seva dOlin. la sem'ora Calamanda, era de 
to més carinyó! que I~ués trobar·se. Cada ves-
pre, al tancar ('1 bar, l'anava a buscar per a que 
no tornés a ca.~a. sol i s'avorrís pel camí. Per 
~ tardor. si canviava el temps durant el dia, 
h portava una bufanda per a que s'abrigués i no 
agafés cap cop d'aire. 

Fa pocs m~os. En Solà va estar molt malalt. 
Va tenir una pulmonia. Durant tres mesos, l'amo 
~1 sotstituf per tUl ajudant. Per fi. una tarda, 
la refet, En Solà va venir al cafè. 

- Què. ja esteu bé? 
-:- Començo a anaT millor, gràcies ... Encara no 

estlC per venir a treballar, però ja em sento 
tn.illor. .. 

LA TUIES - ó 

ha~rV:i~:~' f¿~~lteniu una dona que vos deu tr;;-as~::~d.Idament, .mb .quest desh.bll1*,I'obu no pot 



6 - LA Tl!IJ!S 

- Que !\i m'hà cuidat? Tot lo que v05Idigui 
és pocl No tinc mots per expr(>!lSar-me! A: 

- r'.S ulla dona que vos estima molt! • 
- Encara no ho !;abell prou. Atireu fins on 

arriba, que aTa que eo.tk conva1e~cent, per a que 
no m'estrngui, s'f'nten amb un rellogat que tenim, 
i així jo es.talvio for~ ... 

K. BRITET 

I!I IOmol d. la Jullela 

,. A petita Julicta té tretze anys justos. Es L Ol('nuda, ro"'~a i picardívola com una DeDa 
cntrcmalinda, i és ja mitja fadrina en un ta

ller de modÏ8h's del carrer de València. 
Dilluns pa.c;~at, la Ju1ieta va arrihar amb els 

ulls un xi<' fati~ats. La SC'va carona tenia un to 
~:tid~a r~~i~~~r ?ue !-l'ha descolorit i que han obli-

- Que no H trobes bé? - li preguntà l'Erne~ 
tina, la seva amiga. 

-:;í.,. rt:T ql1è? 
- Fns mala Cara, així com ... i no et trobessis bé 

o com L. 
La Julleta. que, com ja hem dit, és més viva 

queZ,una centella, no hi va düxar acabar. 

- El barrd no m'acaba d'tntrar, Itl .. baln em .6n 
nlrttn, tl vtlllt tm Uva dt tot arreui Ja comtnço a estar 
empIpada dr no 1robar cap pf~a que tm vingui ala mldal 

- Res del què tu et penses. Es que ¡1qucsta 
nit no he dormit ~Rire, ~aps? 

- Com ha anat, això? 
- Ahir era el l'ant de la meva co~ina de Sant 

Gervasi... saps? F.ns van convidar a !'opar. Hi 
havia l'Enric, l'Albert, l'Ernest i En Comà dels 
pany()!' .. , 

- Sí que et devies divertir! Ya haver-hi ball? 
- Ja ho crecl l amb radiotelefonia! Sembla que 

ara ja no l'S mOlIa, a les cas('!; particulars, de ba
tJar amb piano ni amb gramofon. Ara es balla al 
compàs de l'orqucl:'tra de Londres. Tocaren 
uns shinulIY!iJ 

- Vas ballnr molt? 
- Tu cUràs! No me'n van deixar perdre ni un. 

l desprl-!'., quan em vaig ficar al llit, com que 
havia begut xampanya i el cap em rodava l1nxic~ 
saps? vaig somniar unes coses ... 

- Quines c()!'('s? 
- Ni jo mateixa ho sé exactament ... Vaig som-

niar que cra molt feüça, que m'havia casat amb 
un jove ros, alt, d'ulls clars, com aquells americans 
que surtel1 al cine ... l, mira quina COsa més es
tranya. Quan m'he despertat m'he trobat això 
a la mà ... 

l mostrà a l'Ernestinn el tap de l'ampolla de 
xampanya, que durant el banquet i bromejant 
perquè deia que allò portava sort, s'havia ficat 
a la butxaca ... 

FAR BALANS 

enlreten I men I 

EN Ramonet estavaeucaterinat com un beneit 
amb la Muudeta, una casada de poc, molt 
apetitosa, però amb la que no hi havia res 

a fer. 
F.1 xicot, amb ganes d'expansionar-sc, va des

cobrir la manera de què, ja que 110 les podia haver, 
almenys no les hagués de deixar del tot per ver
des i cada cUa, a l'hora en què la l1undeta es 
posava a cosir al menjador, al costat de la finestra 
del C'Clobert, En Ramon se'n pujava al terrat j 
des de la barana contemplava a plaE"r les davan
ten~s de la Mundeta per l'escot de la seva bruseta 
d'istiu. 

No cal dir que molt sovint En Ramonet com
pletava l'il'lusi6 contemplativa amb quatre cops 
de mà per deixar llesta la feina. 

Un dia la casadeta, que es maliciava els proce
diments del vE"f, li preguntà tota intrigada: 

- Escolti, Ramon: què hi va a fer cada dia 
al terrat? 

El xicot quedà més embussat que una canonada 
amb pedra tosca, però una volta recobrada la 
serenitat, contestà amb tota sang freda: 

- Ri... miri ... a entretenir-me fent volar l'estel. 

P. lTxA D'OR 



13ai:x ... búíxef ... 
Contes d'una ingènua 

LA MASCOTA 

117 o ens coneixiem. Els naslres alftos paTare!, 
-,¿ l junts dal'ant del Liceu, i CIl tltla sola tm

rada ens ho digulrem tot. Una mirada mis. 
i, enlloc d..e d'r-Ms-ho. ens ho Iem. ?!ll. 

~mabk. cerimoni6s, obri la porla d'accés al coh.sc!4" 
,. ,em cedl el pas en una reverlncia lleugerament f.~¡'" 
ciada. Dcsprh Ittltamellt. deixant-me guanya~ dlS
tdncia, em segui els passos, escala amunt, Ifns a 
arribar al guardarroba. 

M'interessà dc secltida. 
Alt, breu de carns, angttMs dc muselts, begut de 

galles i els tllls negrlssitns guspirejant itUJuiels en el 

=:Cic~:s~!:~[:it:~~r:,s/;~:~;d~~~.'. se l'endevinava 
Calia fer-hi amistat ràpidame1lt. Donar-l'hi en

~rada per a IraV(lT conversa, • si ell era Im hQme, 
14 es cuidaria del dl!mts. 

El mocador. l'ek1'na Ctlcstina, seria el motiu 
iniciador. l rl mocador caigué e" treure'm el renard 
per donar-lo al gu.ardarroba. 

_ Perdoni, smyorda: li ha caigllt ... 
_ Mollhsimts grr1cit:s. M'hal/ria sabl/t molt greu 

perdre'l. 
- Un record? 
- Oh, tola una hislòria! ... 
-'Qui pogués conèi;ccr-ne el secret d'aqutsta 

avt:ntura! Pt:rqul Sll'POSO ql/t: l' història, sml una 
Pt:lit4 j graciosa Iwt:nll/ra cordial! . 

_ Polser d. Depen dt: lo qlft vostl t:nlengm per 
COrdial. El mocador és record d'1tna bona amistat 
ft:menitla. Va sortir (4mb mi de l'internat i sempre 
més m'ha acomptmyat. 

_ Llavors, podrCt:m dir-ne «na mascota. 
_ Certament; una mlJscota, una deliciosa tnas

cota ~r 1Jénct:r el més recalcitrat~ dels emlmics. 
Passadfs enllà, hat'{cm arribat a la porta de la 

tktia i, davant de la met'a est.,pelacció, com la co~a 
més natural del món, entrd ellprimt:r, senst: donar-me 
la més inslenificam exPlicació. 

No vaig voler tolerar l'insollncia i: 
_ Essent 4ixl, tlaig ler remarcant les paraul(s 

<Ïrònicpment, si aquesta és la seva llotja, 14 em 
permdrd que jo V4g. 4 la meva, t'eritat? 

- No, senyor"la ... 
_ Això maieix: senyoreta, i La11f4, per servir-lo. 
_ D01ICS, d, seKyorrt4 Lau1'a: iUjlusta és la llotja 

.scva, tvrò compen/Úd IdcilmenJ fJtul un cavaller no 
deu fer certes demostra.cions dat.'ant dels st1Vidors. 

_ Però, és qlft: l'aGQ1nodador sapqlte io sóc una 
noia dtct1fta, i ara ... 

_ Ara Ulntin14ard rsscnJ,.ho com abatIS, si no perd 
la serenitat. 

_ l què haig de perd", 6am cristià! Tant no 
la pndré qlle li prego e, $tn.'.d~j, tuer tan amable 
de.,. 

_ I que el la bé aquest paper, Laura! Es tan 
hermosa, cotn hd bil. Ja me n' han parlat de la set'a 
destresa ... Però els StllS papàs deuen estar per arri bar 
i no és aquest el mOtntnl mis propici a les habilitats. 

_ Electivament, tJO tardaran dm minuts. El 
temps iud d'anfJr·ks a recollir l'aulo a casa tma 
cosina ... 

En la dol~a tenombra de l'm'ant- llot1a arribaven 
suauS les notes inicials del Boris. Ell, poc a poc, 
m'havia anat sitiant en un deli angles i ara el 
tCtlja daMni meu, t:rt, r,plador, les set'es òrbitts 
clavades en les meves, pit cOlltra pil i cama a Ireg 
de cama. 

_ Pu ])é", deixi'm. Podrien eutrar. 
Te ratí. Es molt previsora, vostè. 

D'fina midada ttinet!: la porta i després, decidit, 
rectilini, SCJ1:¡ dl/hies, sabent lo q¡ti leia, m'ogafà 
tkstrament per la cintura, i bthenJ. a llor de llavi 
l'ambD:/:i'~;17~~. peló colent, llarg, sord ... 

-LaI/ra! 
... les sn'es cames $armemoses se m'incrustaren i 

els nostrc.~ cossos, enlebrits, scrpejanis, flamejaren 
adderals, à,'ids .le l'espasme. . 

-Laurlll 
_ Dei ... xi'11Lt ... Prou! ... 
_ No! ... qtlC no! ... 
-Ai! 
_. Què ha estat? 
_ Res; el 'I!ol"ador: que m' ha caigllt el m(Xador¡ 
Els seus ulls sd.fics. de faune enfemellot, s'obriren 

foslorescents CII l/tIa e."~pre5sió lli "'ica de comprensió 
i lm/ament, tr¿mol de desig, s'agenollà c01nplas
tent per a collir-lo. 

Les tW[es SlIa"s dt'l Boris, arribaven dolcíssimes 
lin~ a nosaltrrs, amb fina dolçor d'entrecel, d'inefa
bles ensomnis ... 

~ T~allra; ara comprenc lo de la mascota. No el 
perdi aquest mocador! Es ,ma troballa! 

_ Ja li deia! Ha t'enfllt els enemics més irrc-
dllctibks. 

-Ell? 
_ Ell, o io; és igual.! No obstant, bona part 

n'hi tota dt las t'ictòries. Costa tant demanar cer
tes coses! 

_. SL . es cert ... I ara, abans de despedir-nos 
una pttita indiscreció: m'ha dit que aqlUSla masc~ 
ta era 1m rICord d'una companya de l'internat 

_ Efeclil'(lment, . 
_ 1... aUd, qui era que tirava el mocador: t;oslè 

o la set'a ami ~a? 
_ Al p~incipi, ella, però drspr¿s, la metia ami

gueta C1~ [Jral'a un a terra i jo fln altre al sost". 

.(Daura t[Jrunel 



S-LA l'urES 

que estés bé de cos i que es volgués llevar de maU 
per guanyar-se un parell de dl1rets diaris, li en
viessin. 

Al cap de pocs dies de fet l'encàrrec, se li pre
sentà una noia primeta, alteta, amb un cos de1i~ 
ciosament arrodonit i una carona guarnida d'uns 
cabells rossos d'allò més atraients. 

- Ah! Vostè és la senyoreta que ve de part 
del meu amic Ricard? Molt bé, molt bé, passi ... 

La COntem pIà nna estona de perfil, de front, 
d'esquena, i acabà per dir: 

- Si... Està bé, senyoreta. Podem comença! 
quan vulgui. Passi aquí darrera aq\test biombo, on 
podrà despullar~se ... 

Mentre la noia començava a desfer botallS, cintes 
i civelles, En Campà començà a arreglar el caba
llet, les teles, la paleta, a disoldre colors, a exa~ 
minar els pinzells ... Pocs minuts després sortia 
la model, completament nua. 

- Com vol que em posi? 
- No ho sé, .. Es igual... Com que no tinc cap 

idea fixa ... Adopti la posici6 que vulgui, mentre 
sigui beu nahua1. .. 

. -:- ~lavors ~ interrogà la uoia - vol:que eIU 
I pOSl aJeguda l de panxa en l'aire? ~.~ 

LA NOVENlANA 

- El senyor Bordoi m'ha dit Que sl em porto bé em 
regalarà unes arracades I em vindrà a veure molt sovint. 

La posició natural 

EN Campà, pintor futurista, neces!'itava unnau 
model. Deia que tenia ja la vista cansada de 
treballar sempre amb les mateixes xicotes 

i que si no en trobava alguna que tingués un perfil 
diferent de les que havia pintat fins llavoTS, no 
produiria res de bo. 

Com que no creia en els anuncis als grans rota
tius, per aconseguir el seu propòsit va rec6rrer a 
uns quants amics que feien l'alegre vida de nit, 
encarregant-los-hi que si trobaven alguna xicota 

VON BENT 

La Inseparllbl2 

(Conte Inversemblable) 

EN Dadó tenia una querida i se'n volia desfer. 
F.stic per dir que no li manCaven motius. 
F.stava amb ella ja feia deu anys! Això 

eqnival a uu casamt:'nt, o a una condemna en 
presó (no sé quin és el pitjor dels dos mals). No 
li costava~ gaires diners, però, amics meus! el se~ 
guia ;1 mb la constància d'un gos, a tot arreu que 
ell anés, 

Calia rumiar un procediment per desfer~se'n i En 
Bad6, home de recursos, el Lr bà 

EU era, precisament, representant de la famosa 
Cola Peig i Cia., que, sef!ous afimlava el , rospecte, 
ho enganxava tot. Allò tenia d'ésser la seva pa~ 
nacea ... 

Un vespre, traïdorament, En Bad6 proposà: 
- Anem a sopar a Sant Gen"asi? 
- Anem·hit 
A Sant Gervasi, un amic d'En Bad6 posseïa un 

bar, i a voltes, la parella, anava a fer algun arroset. 
Pt1jaren al tramvia de Sarrià fins a la Plaça de 

:Molina. Allí es va cousumar el fet. 
En Bad6 havia prèvimnent comprat a u~ 

pèrfid empleat de ta Companyia, entregant-~ 
un duro i una ampolla de Cola Peig, i donant-li 
l'encàrrec de pintar ben pintat amb a'quell prO""" 
ducte el banc que hi ha a la dreta, per esperar 
els trens. 

Ull cop van haver sopat, quan baixaren 110va
ment a agafar el tramvia, En Badó mormolà: 



- Séu aquí, que jo vaig un moment a dalt a 
cercar mistos. ....;;o 

La pobra xicota s'assenti" i, com els incauts 
ocells resten enganxats pel bt>sc, ella va quedar 
engan.."'tada contra el banc per la famosa Cola 
Peig i Cia ... 

El tramvia de la Rambla de Cablunya tom~. 
a En Badó cap al centre ae la ciutat, convençut 
aquesta volta d'haver~se desfet d'aquella dona ... 

Però quina seria la seva sorpresa a l'H.rribar a 
casa seva i, en 110(': de trobar ellJit solitari. veure-hi 
:J. dintre a la ~("'a inseparable... • . 

Solameut, a d:,mnnt d'ella hi devia haver quel
com, perquè la roba del llit a1:rultava horriblt"-
1tlent. ' 

En Bad6 es despullà, es ficà alllit i donà ·un 
crit de dolor. Acahava de topar amb nna pota de 
ferro que li bavia fet un blau a la cama. "'~ 

- Què tens, rei meu? - interrogà la dona -'. 
T'has fet mal amb el banc? 

Ella, la inseparable, enganxada. i tot a un banc 
de fusta com havia restat per efec-te dels mera
V"ellosos resultats de la Cola Peig i Cia., havia 
V"olgut tornA.r a casa del seu amant... ;;~ 

F. O.-ROLLA 

!::,a muller del comptllb le 

DIFícILMENT hauria pogut trobar~se en tot 
Barcelona un home més meticul6s pel tre
ball que et senyor Gras, comptable de la 

Societat Anònima per a la construcció de casetes 
per gossos, on estava empleat des de feia deu anys. 

Era el primer en arribar a l'oficina, i, en canvi, 
s~ n'anava el darrer. Però no en tenia prou amb 
aJ.xò. Com que el moviment de la casa era molt 
gros, i els comptes un xic complicats, encara se 
n'anava a sopar amb una pila de papers a la but~ 
xaca, que sumava i comprovava després de sopar. 

Això feia la desesperació de la senyora Manela, 
la muller del senyor Gras, ja que aquest, eterna
tnent preocupat amb els seus llibres, no estava 
tnai per ella, nO la portava mai enlloc, ni, ai! es 
recordava quasi mai de que acabat el treball del 
despatx, tema una altra important missió que 
Complir, i aquesta era dintre el llit matrimonial. 

Un vespre, la bona senyora sentia una formigor 
estranya que li trasbalsava tot et cos i que ella 
e;a impotenta per a calmar ... Prou insinuà al ma
n.t una cuixa deliciosament temptadora, però 
aquest estava preocupat amb els seus eterns nú
~e~os ! encara no es va haver empassat el caf.è, 

digue que treiés les estovalles de la taula, pwx 
Volia treballar . 
. - Avui també vols treballar? - interrogà la 
tnquieta senyora ManeJa. 

- Si. Els llibres no em quadren. 
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- Li he dit tnx.atlvament: Bord.l!, o em portes aquelles 
arracades, 0110 c31 ¡¡ue vinguIS n velln'm més. 

- Ditxosos llibres! - exclamà despitada ta 
d.ona -. ~oldria és,ser lm llibrE', jo, i així tu esta
nes per ml tot el dia! 

- Jo voldria - digué el senyor Gras, que no 
estava per brocs - que tu fossis un calendari. 

- Ah, sí? Per què? 
- Perquè cada any se n'estrena un de nou ... 

B. ORRANGO 



Lli m l!lm ll previsora 

LA ~nyota - radrona, l'autora dels dies - i de 
les {lits - de l'Angdeta, era allò que es diu 
una bona m.are en tota l'extensió del mot. 

EUa no negava cap caprici a la seva noia, que ja 
tenia set7.e an}"s i l·ra molt obedienta i molt tre
balladora. 

A dir la veritat, no s'assemblava gens a sa mate. 
En efecte, la !'enyoro. 'Madrona, en la seva ja 

llunyana jovcntut bavia donat més que parlar que 
les nenes del carrer d'Hi1ari6n :K"lava. No és que 
ho fés amb mala intl'ud6, p<'rò els xicots, des de 
la seva pubertat, li havien agradat més que les 
dobletes a En Romanalles. 

Un dia, l'Aub>'('lcta (ij~ué a sa mare que li tenia 
que parint d'un a.<;sumptc molt important. 

PREPARATIUS DE BODA 
_ La mimi, penu en toti Ptrqu~ l'U·lusl6 slluI 

complerta, no hi mlnca ni 1i \luel/nll 

_ Digues, dona, digues ... - respongué la se
nyora Madrona~. Qüe~ti6 de xicots, no? Ja en 
sé quelcom ... Les veïnes del barri ja me n'han 
parlat ... Podie~ haver-m'ho dit abans, i hauria 
estat millor ... Devia !'apiguer-ho jo primer que 
el1e~ ... Però, en fi, ja sé que tu et.c; bona f per 
això no et renyo ... 

_ F.s que, mo.n1à, fins ara no hi havia res en 
seri ... 

l ara si? Noia, no m'hauria pensat mai que 

~~:~i~l~~~i ~l~ }~~~tci6 ~~C~~e d~~C:s f~~i :~~ 
pe~at ... 

El primer diumenge que va seguir a aquesta 
Conver!1a, l'Angeleta, a l'hora d'arreglar-se. demanà 
a fa mare que li dcixb estrenar una camisa nova 
que s'havia fet algun temps enrera. 

La cantisa nova? - responçué la bona mare. 
_ l ara! La cam.h:a nova! Ja se què en vols fer! 
Ell$("uyar~li al teu primer xicotl No, dona, no ... 
Ve~, després què li ensenyaràs al segon! 

KAR PANTA 

La bona veritat 

A ca'l senyor Juncà nO hi havia cap minyona. 
que s'hi volgués estar més en11h de dos me-
500, Hi havia motin! Figurin-se que el 

senyor JWlcà tenia tres fills, de setze, divuit i 
vint anys, respectivament, que entretenien les 
seves estOnes d'avorriment - que eren totes te! 
hores del dia en que no havien de dinar, sopar. 
beure o fer el mc - empaitant a les noies de 
servei. 

Per a fer encara més pesat el treball de cA'l 
senyor Juncà, afegeixin que tot el mobiliari era 
antic, massfs, pesat com una. mala cosa. Quall 
arribava l'bora. de fer la neteja, les noies suaven 
d'engúnia. 

Un diumenge al maU, la Clementina - no%ll 
massa distingit per raspa,- que feia dos mesos era 
a. Ja casa i estava netejant el llit d'un d'ells, 
\m trasto de roure enorme que pesava com un 
burro mort. 

- Què? Et canses mott? - preguntà el senyor 
Juncà, que es llevava a aquell moment. 

_ No me'n parli, senyoret - respongué la 
noia _ . Aquests llits semblen fet expressos per 
reventar minyones .. , 

SIS TELLEt" 



ALERTA, M1NYONSI 

~~.~ques!!, sec~.1!_p~b.I~.!=~O!S .!I~I C~NTES 
que u'ns envlln propil d'ésser contats a les venes 
xacroses dè1'Í¡üfñze-à'ñy,-p« a'müñf(:;¡üèiígilin -dlgn!! 
d'éuer coneguts pels bart11aJres ledors de LA TUIES. 
D'~quesfs coñtéïên-premiarem un cacliñiíineroamb 
,.-;espect"i'ble¡qüañtttat· d;";deu - peles,,- cobrables en 
'iñòSfr'a-Admlnlltracló, o per giro postal als que vis
qUin fora de Barcelona. Alerta, doncs, ' apretar rApltl 

Un ert.., 

To;:~~rs~:~::~i~r~~~ade E~ll~r~~~ ~~~~~:í. ~: 
marit gcl6s, uu salvatge, 1laVJIl assassInat a la 

seva espos(\, R qui creia infi<lel, ohrint-la ;:om un po-

l1D~~'l:lc~,\ge~~t :e~~~;è(1ies mQlt més esgarrjfos~<1, 
arronsava le< c!lpatl1cs i 110 dOJ1ava In mé., petita 
mo<>trll d'emoció. 

J,a portera, jn que l'e,,<,cna eo rlesenrc;Olavn a la 
porteria, davallt rtel posat rle tant-sc-ro endona de 
don Rafel, 110 pogué: evitar de prt'gtUi.tar-li t'I seu 
parer sobrc el cnm del cafre del segoll pIS. 

_ Què li semhla, què li selllbln 0!lllest Barb~·at.llli' 
No s'indi"nR don Rafel davant ri aquest ('nlll l~o
n.ible? Obrir pel mig del ventre a ~a pobra senyora 

FI~lp~~~,q;l~e\.~íf('~;~l:¡ :~!'s ~í;~:l';'i~~f santal 
-Com vol dir CO'lCS de la VHla? Coses d~ls sal-

vatges, si de casI ) 
_ Però, escolti, dona: 110 eren cusats i ben casats. 
-] això qul> té que veure? 

. _ Que qlln:l es van casar, pam més paDI meny;;, 
)a ho podia saber la senyora Filomena que el seu 
IDal:it anava per això! 

El. XOFF:R N." 13 
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alertes, la nena ha accedit, i junts han pujat a casa 
seva. 

La minyona, per ordre del senyor Ribot, ha anat 

a E,~~::t;~~s ef~~~~s o~ Ri~al~aa'devorant amb els 
selLS ulls lascius el hibelot que ha tingut la sort de 
pes!:"aI. 

cO~ll~;d~r~~a l:~n~Il:~e~~;t ~í~~a ~~Illf~~ 
l'ha fet damunt d'una f1on)a ,haise·longue. 

El senyor Ribot es queda extasiat contemplant 

~¿~~:id f~s:etl:~ni~~~u!~I!¡~b i~c!!aj¿r ibo~na k 
_ Em jures, nena, que és la plimera vegada que 

et poses així davant d'un home en aquesta otomana? 
Ella, recorrlant que aquell moble li havien regalat 

el dia abans, contesta amb tot l'aplom: 

RAF~LET 

_ T'ho juro, per lo més sagrat: pt'ls meus paresl 

m~?:~~~ ob~[r~~~ede i~~~ibs~~le:'C~O[~ ~elt~~;~~ 
Ribot. 

<> <> <> 

S6:liltD.8fta aull.leaa 

FI!BRII., impacient, En ]Oll1ll.>t obri el }lllll:y òe 

~~rra~tEll~~~~n~~:~7~~~~1 ~f~~b;:s ~~:s e~:, \~ 
tocava fesla, ell, fingint-se el més laboriós dels em· 
pleats de la casa .Prjll~ Kurth, So. en C,., aCllèia al 
treball pretC'xt:Ult tenir que acabar l'envio n'llnes 
circulars. 

Com aCo. ... tuma ocórrer en aquests casos, el que 
movia a En Joanet n renunc-iar a la tranquilitat 
de la tarda de festa, que hauria pogut passar en un 
cafè, ell lUl cine o ell un teatre, 110 era la feina. Era 
lloa altra causa completament distinta. Dintre 
d'aqueU magatzem humit i fosc, l'esperava l'amoto 
Dintre pot"E minuts, ell f"1c<:t(', devia anar-hi la Ju-

~~~b¿a d:l~a b:~~:li~1:' &~Cl:r~:~l::~:~Òb'f:~;l~S~au~ 
Antu.. pK'l.ne.. ~l~e~~~~~rt~~~~ ~o~:fata~~t! ~I~~~~~eltriat~b~~ '~= 

I 
dels seus combats amorosos, la casa .Prim Kurth 

rleliciosn, quc viu solcta ni carrer d'Eu ]\fUll- La Jn1ictn, CI) f'Íc('t!2, ilO es féu e.~p<'rar gaire>. EL senyor RibothaIetunncollqucsta.Pnamenor S. euC._ 'I 
Dc~~:'é.;· d'Ulla sèrie de promeses i magnífiques =~~l~r ~:~~~r.! 0' __________________________ _______________________ = 
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r f\~IL"e més preàmbuls, Pf'rquè a la C1hnla, la Cosa 
corria pc:tsIia, MI l''ODlcnçA a de*-nrotllar una t"SCena, 
!lobre ('Is detalls de la qual no vull i ruistir ma.<.5a, 
per por de què ho 1I(,,&i~~in els interessats i s'cnIa. 
de!iAlU. 

El cert e,.¡ que quan ja havien libat copiosament 
les mels de ¡'amor i, tendr.B.ment ahraçats, es deien 
tendreses rlamwlt d'ulla caiXa de masues, la Julieta 

va IM:TI:~r u~~. sJ~~c~;lS~:!i perduL'I1 . 
Xo hi havia tcl1lp8 per perdre. l.a Jllheta el' re

fugi&. al dC5patx del senyor Prim, i En Joanet anà 

deê:~~f:1 n~~r~l senyor Prim en personal 
- Caraml Què fas aquJ? 

.. IIe vingut per aquelles circulars que han quedat 

pe':"'N~i~ïi'l1 veuir, home ... 
r, sense dOllar·li temps a (">¡tar-ho, penetrà al 

sell dc~palx. 
Al {XIbrc Joanet 1\0 li tocava la camisa al ~09. 

Pa~à Ull minut, dos, tre9, i ni sortia el st'nyor Pnm, 
ni se sentia un mot. Com se les bauria arranjat la 
}ulleta per ju.stificar la seva estada en aquell lloc, 
i per aPlI:h'agar les ires de ,'amo? El temps !lt':h'1.tia 
po.sslUlt, I En Joanet .... :·ntia créi:J:er enormement el 
seu terror ... 

Per H, al cap de més d'ut¡ quart, el senyor Prim, 
un xic ulh:rÓ(ll, sortl del seu despatx: 

- Joanet, ~'batlries de fer un favor. Arriba't a 
cl'l senyor Miravet i porta·li una circular 4 ter. 
No cal que tornis, aquesta tarda ... 

r com el xicot dubtés un xic: 
- Ahl I. ara que estem sols, vaig a donar-te una 

bona Ilova. En vista del leu interb i el teu worç, 

!;{e~:i~i~!u:;~~tj!-~~: ~ !tie d~a~~~:m~ee:t 
de tu ... 

i ~:i, ~~ !~RC.~t<·~u n:mt l~er~i~~te~e~A~n13~~ 
principal de l'Ai%alllplis, El senyor Prim, tot satis
fet, t''I el que pnl!R Ics d('~pe!<es, 

• \'.\!'O' nA RO'M' 

EI .. tIt.aalet 

CAt~::felN~; ql:~I\~r;t!R?enraD1ent donya. Afa-
No n",. tlt:llvora. Per q¡;è? 

Pef(IU~ neto ('11 tu cert.'! MD1~tomesi certes CQ!:N 
estranyes. Parlant dar, tu has bogut u.llad~gràcjal 

- ()u~ "01 dir, donya Matilde? 
Què bas ja~at tnas.a amb ci teu promèsl A \'eure 

~iueru~~~~::~ ::~: J~ ~i~~~~eH~r ~~mc~a~~I~ 
~m Tntl..'iSa dl ... ·€:nL .. tx'r a tolerar aquestes c~1 
On S'b vistl rndttental Perduda! Desn'rgonyidal 

~nyora ... , tingui colDpas. ... i6-gemlla pobra 
Caterina-d'unll pobra lIoia enga:nyada. 

r eclatA fOll WI amarg plor, que tingné la virtut 
de coll1ll1ow-e a donya ~Jatilde. 

- Però, de debò va englUlyar-te? 
- Sí. aenyora, .1.,. 
- I qui era? 

- L'actrOKUer del costat! 
.. Aquell ra. que sembla un baranda? 

..:. ~~b;: ~ari~~~:: Es veritat, per mJ:ò. que 6i 
:::~'~~If~r i~~;i!et Vil jurar que es casaria amb tu, 

- No, sl'nyora, 110 ... Em va prometre, si jo volia 

-
anar amb l'li a berenar a I.ol'!> Plan~. que em ft~~ 
un rl'galet ... Però jo-afeg! ingènuament laCa 
neto--lIo em pensava que fos això t'I regal ... 

Kvnrr DEL CLoT 

+ ~ > 
Una do .. a Dlolt Dl.oderna 

E~a~~a=fe:iÓe~a ,~eat:r~i¿:a;~~~ J~ 
.¡¡ueta d'una xicota alta i ben formada q I 

:en::,c~b ~~t~~ï~~e~!~a:~ea~J::a ~~dj~cil 
de~r~~r~~g a('ostar _ tenia cinc duros que e~ b~a; 
ven-, enraonàrem lUl :xic i ~rfi, ben I?untuahtz e 

~~t~~~{~~:iil :a~ ~~ir~n~e~~8;t, ~~j~D~~ :S~e~ 
que no m'hi vaig avorrir gell.'l. 

ba~ ~:\~~~i~~::~~;; ~~~:~~l:íe~~n~:; 
q~ 1~~~~~ft¡OM4~:t~gradat d'allò ml8. i 

tl;;~:e ~u!hle.~-;;¡te~ ~es~~: ~~~:~e ~ti~ 
mat molt, 

- Ab, &I? Pa molt tetnpe? 
- Aquest ve&lpre, mitja bora abans de trobar-nos,· 

K. ASTAJfY 

La "urdlOla 

L AI ~e~c:;:ta~~~I~~ a~¿;d~~~:on c~'!r~~x.:: 
botQoons, Joguines o estampes. Peró a casa5C,'1! 

~~:t~r: ~n~u~:d~I~~úI/ifli~:na q~~:~1 ~Ii~ 
més gran 11\ trencl\ran i li compraran una cosa b(on 
bona. 

Peró aque.!òt dia ans.iat 110 ve mai, i la cdntura 
s'jmpacienta 

- ~!ama! Quan em trenCaràs la guardiola? 
- Quan !'iguis m6¡ grall, dona! Xo VeIL'I qlfe ara 

ct" 1I11l. ... ~a petita? 
~ r tinc d'é.<;¡;cr molt més gran, molt més gr:Ul? 

SI! 
- Com? Com la co"¡ocla Elvira? 
-\ixó J1Iat<,ix, com la CoMneta Elvira. 
La ~illctl\ Hlvira té dillOIl I\nys. Pt'r cOI1.'e$:'ül'lll, 

la '>olla /Ienyora cren que hi ha tcmps suficknt pt'1' 

tl P::ò 1~1I~!ír:e~~\~ ~nl: ~~~j L~ti~'ira es casa! 
Ja e!;tà de11lAnndn, no hi ha ('ap fOutorpimcnt, tot 
va COlli una se<.la, diulIl('llge vall les primeres amo
ncstacion.t ... 

I per fi, arriba l'ansiat diadelca..<.amcnt. La lrer('e. 
neta. COlli que aquell.'! dif's ha estat molt bona nl.'na, 

\"aAi; !::~~,t e~~~n8:U~~~~~ Fa~~:~~~:' s'apropà 
a la Ilúvia, I amb Vl'U molt alta, perquè ho sentis 
tothom, diu: 

- Avui "t <¡lIe estari. .. contenta, ElYÍr('ta! 
- ~i, fdla J1Ieva-lfapon la IIth·ia.-T com hosa(ti. 

tu, tan pc:titf!ta? 
Perquè ,~ que avui et lrCnCat&l1 la guardiola .•• 

VON BL'" 

Conte pr'mlat .tI nllmn-o ,.. .. t: 

•• aol 'buld 



~ill.g de Cllrrer 

f\.-::~ I dou('S Enric. què diu de ba"? 
)(uant de temps scnse veure'lI 

- Ja té ra6. ja. 1 la familia? 
- 'l'oh bons. gràcies a Déu. 
- Ja deu ~r cagat, veritat? 
-No encarno 
- I dono:.. què fnn amb la Isabel? 
- Si, miri. anem tirant I 

~ ~Idll O morI 

Què da hi &embla? Veritat que tanta 
"ebelDèucia havia de tr~lornar al pobre 
lenyor R~ordoea. sobrt'tot, tenint en 
COmpte els &eUS cinquanta an)" i eb seus 
noranta kilo.? 

LA TUIES -- 11 

Res. res; no hi havia m& remci: aquell 
dia lac~iIicaria elde~pat",: i aniria a calmar 
lea nerviOsitats del seu blbco:lot. El bibelot 
tl'al'Erlleslina, eh? A lo millor, al dir el uu. 
Vor.tèa ja s'havien cregut una altra coaa. 

_ T.nt. ,or 11 tan tl. homu, Horttnsl.? 
_ El' homt!, Iens; let crl.turet em hnem uveudal 

Pujant l'eBC'Bla el senyor ReRordosaja va comença. 

ñ'~~!~l: c~::~~lIa~,Sa d~:~~J:d~~~!ft!r."i 
aquell dia semblava que l'oportunitat li Òci. que SI, 

III &euyor Regord0l8. . . 
Va trucar tot netvjÓl i, encara no baVUl delut 

e.1 banct al penjlLfTobes, ja tenia enroscada a l'En~cs
tina amb una de sa.lamerics I de petonf <Jue feien 
perdre l'esma al pobre comerciant. . 

_ Bé, dona, nos.i~s on$losol lfare de Déu, .qwna 
vespa t'ha picat avuI? Tanta ~r et fa la ptc:ada? 

T~Q~e~~~e:n::f.f Mb::e? Colon per d~brir les 

~r~~~S~a em te:ns a9,w. Qu~ vols?- Apa, no perdia 

te:?Óh~U:U~~ ::'~~:~~I~~~:m~i!. Avui ha de 
ve:nir la modista. aa~l 

Al senyor Re:gordoea li va quedar l'oportunitat 
ma anonça.da que: un cargol quan el posen de cul a 
)a gTacllal 

La desgrllclll de III ~ 

L Al:f,,!~Or:ru~~~v;:a~t :ais~ ;';:°018 J:. 
mc::lesta i rf!Catada com era. Tothom l~nya

lava amb d dit I se'n reia. La Mariona, no obstant, 
no bavla colOh cap malifeta, pobra DOia. Solament, 
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J \;~~~~;a~~;~i~'~l~~~~¡~d~;";~/ ~o¡~~e~OS¿~~~E~l:~lI1lt~ 
i!'')sti, deliciosament frívoles que llegeixen La Vi6 

Parissú'ne, i Ics no~tres dll.lIli'K!I"]ci!l, que juguen al tellni~, 

~~~~~ l:~~ap~~a;~~:ar i 1:1;;¡i1C¡\!Ui:1 ;~:~~~l~~n~I~~S eRa;;~~~ 
hraçns, les Sf'ves pitreres i els S~1tS palpissos. A\n.btlda 
sigil! la mlt;lca, que en~ fa gaudl~ tantes balles coscs . 

De moment, ell:! Vall dOllar BoriS Goudono/I, per Ulles 
1:lI'>Ses atltèntiqlle.~ que ahti~avcn més que els abrics 
de elln Comas (1), 1 di~abtc veiérem jVfallon--Lescaul, 
que é.~ una ópera que les ,caut d'alló més bé. 

Alt Pol!~ vall estrenar [[¡jo dIS ini (lIma!, que ben mirat 
i rem:rat, també s'hauria pogut dir tFi1l dE" mE'ucal •. 
E!'I lm sainet d'eruedo. com ho sap fer En Sinesi Prim, 
que fa riure bastant. 

En Rojru;, aquell actor que s'ha mort en escèlla més 

~~)t~~~~:i~t~~isn~:~sB~~~~~r:~~~~efe~;t~~~e;Mi~:I~~~~~t~ 
i fetg.e. Ara fan El Cond8 ds .Uontur¡sto, que crec que 
són SIS actes i no sé quantes defun('ions. 

A cdn ~Tjvoli. es Va estrenar La Vaquerita, amb un 
èxit d'aplaudiments i de peles que ~ein goig vente'l, 
i al ,Barcelolla*, \'Inaudi segueix trelent càlculs. Vull 
dir càlculs matemàtics, pcrqlll! si fossin biliars, 110 tenia 
mala feina! 

Divendres, a .Novetntstvan estrenar Pasión de Esclava, 
conte oriental, escrit per dos madrilenys que es diuen 
Sepúlveda i Gabirolldo. Hi ha música i tot, posada per 
En Povoner, ¡ tot va anar d'allò més bé. 

I al .Goya., on se~ue¡x nn Sassoue amb les scves 
conferl!ncies, fan La Noria, d'Ull senyor que es diu Viu 
j que per ara no de<¡mentei"lt d seu cognom. ~ 

Er. NrmOT TAFA..."'i.ga 

ft) A.t. 1l1'A<!mJnfstmdor.lIz¡.u el cOn"edof<!'OlI.II1lCIIl,Il"veure~al l 'eQ 
._ItlOl.D:1baquellt~RtIlO 

......................... : ......... . 

A l'.Edén Concert. segueixen amb la Lucinda i la 
Pagan. Jo em pensava que totes eren pagAn, 
però ara, en vista del cognom de la simpAtica 

Paquita, es veu que no. Cada dia se'n saben de .fresqnes, 
que més aviat acostumen resultar, tractant-se de coses 
de music-halI, calentes. 

La ConJt:ita Cisneros, aquell bibelot tan men<>, fa 
encara d'estrelleta al tMonte-Carlo •. Canta, aCciOtlB i 
!IlOu els ulls que dóna gust veure-la. Ja n'és de bonica, 
:ra, la noia! 

També tenen al tMonte-Carlo' a la Cora1ito, a la C8i-

~~e!io~t ~n~o~~=e~~:rO~lr: ;~~~~' ~~ d~! ~~:: 
duir una mel molt bona. M'agradaria ésser abella, per 
picar-la. Ah] La Niña d'Utrera cacia dia està més cas-
tissa. ...,. 

Al .Concert Apolo., la revista ÚJs dardos de -CuPido 
..segueix agradant. De noies maques tenen a la CaIder6n, 

a la ~rorita. a la Cortés i a la Càdiz. En volen nlésl 
Ta.mbé va donant quartos el F,'i Fri de din _nata

clan., on hi han afegit Ull quadre de telefonia scnse hI. 
Sl aquesta mania arriba als music-Ilalls. ja estan fresc~ 

~~n~~r~dl~~' ~~~i{~e~I,lé~l~\~·C~~II~l~~~S~!\~;~~~~~j ~~:~ 
antena i Ull al1avel.l. Ja estelli bê, ja, a llal'ceJolHl! 

Del.Po\Upeya~, pocn COSa dc 1l0U. 1.';15 skecth.~, ~t!les 
quantes noies qne vall molt bé per entretenir a la clieu
tela, i el X3.111panya que es derrama corn si fos aigua 
de Dos Rius. 

r al.Folies., al casolà i morigerat .Folies., seguciS 
el llaldomerito i la Euúlia Dom;llgo, que està molt 
contenta de l'èxit assolit a :'\Iacltiü pel ~ell homòJli~ 
amb alió de les vide~ da·tes. Supow que la gentil Elm
tieta, ell aIXÒ de les dretes, lli està d'acord, ell('nta que 
pot é:i.<;er sigui, per temperalllcllt, lIlolt demòcrata ... 

ET. NOCTÀMDm INDISC'RJ<."t 

.............................. ..... 
CORREU SECRET 

ArA Reto.. Lo qnc ens cnvia aquesta setmana és nIés 
vell que la casa de l'Arccdià.- Ban Bolla. Anirà, lUl 
un dia o altre. - B. Orran!!o. No és prou origillal. 
-Po Al/ds. Guardem la. xnfarderia.-Un sarauisJII. 
Publiquem lo de la noia de la Bordeta, que té molta 

~t;laE~at~~. ~s g~n~~:I'~I~ ~J~~ ~~~~~'I~s ::e~!~C~~~s;? 
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