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Vols que t'aJudi a recar, Carmeta? 
Ptrdonl, senyoret, però em sembla que hi hauria mulla der I 
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Barcelona, 11 setembre de 1924 

I!I mlllll;lml,lnarl 

Això no és el titol de cap COmèdia, com es 
POdria creure el llegidor. Es tracta d'una anèCdota 
d'un delt metges alienistes més coneguts a Bar
celona. 

Una tarda, a la consulta del doctor G.1c.r.n es 
Plesentè un individu, que, aparentment. ,no prt."
lentava cap sfmptoma d'alteració mental. Parlar 
reposat, gestes acompassats, ulls tranquils. Res 
denotava en en el menor d~quilibri. 

- Què li fa mal? De què es queixa? -li va 
J>regutttar En G.1c.r.n. 

- Tinc electricitat a dhrtre el cer\'ell! - afimtà. 
el malalt amb una gravetat còmica. 

Bol, va pensar el nostre doctor. Aquest és 
ttnde nou a la colla d'oposicionistes a Sant Boi! 
l, en veu alta, interrogà.: - I com é~, com és això? 
, - Miri, molt senzill. Tot de sobte, quan em 
trobo més bé, sento una corrent elktrica a dintre 
!l cervell que parteix c1e davant mateix del front 
~J gira a una velocitat terrible d'esquerra a 

FJ doctor va rumiar un moment. Allò 110 podia 

curar-se més:que per persuasió. I, pres d'una 
idea: 

- Lo que vostè té és molt fàcil de curar. ~omés 
cal aplicar-li una altra conent elèctrica que giri 
de dreta a. esquèrra.. AI topar amb l'altra corrent, 
totes dues desapan·ixeran ... 

- E,.'!tà bé, està hê .•• _. digué ('1 malalt _. I 
quan voldrà qUè COIIH'nccm? 

- Demà mateh:, si vostè vol. 
En efecte, des de l'cndt:m.It, el doctor G.lc.r.n 

començava la famosa aplicació de les corrents elèc
triques. Al principi, el malalt sembla\'a un xic 
i11usionat, però, al cap de quinze dies, començà 
a mostrar-se el pacient menys pacient i més ar
bitrari. Insultava al metge, deia que l'havia en-

~a:fta!~ 1t~~:e:¡::~~:t\~~~~~~~: ~t: 
com treure-se'l de damunt. Per fi, una feliç ins
piració li donà el mitjà de sortir-se'n. 

- Veurà: jo li confessaré. 111s meus aparells no 
tenen pron potència. VOItè, lo què hauria de fer, 
seria anar-se'n a la fàbrica d'electricitat. AlU te
nen la corrent suficientment forta que a vos~ 
li manca ... 

El malalt es devia pendre en seti la sortida de 
peu de banc d'En G.1c.r.n. puix al cap de dues bores 
compareigia de nou al consultori. 

- Escolti, doctorI VOSU m'ha pres el pèl! He 
anat a la companyia d'electricitat i m'han dit que 
era boigl 

Ell G.1c.r.n se'l miñ, somrient: 
- Aquests, aquesta IÓn els que li han encertat 

la malaltia!... 
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L'o_o_I_1 

En aDa tert6Jia de Cacadors. un xicot cuat-de 
poo. arriba • I .. nou dè1 "'P"'. d<m1Jl& cal •• 
.., _ OlI \ID& eocapoda I .. ·u va do "'CUida. 

=~ =D.::~re~;;~ un amic. 
- Vola estar ol cootat d. 1. teva doIIal 
-Not_1 M. l'estimo tlUltl er." qn< 

quan estic 1luay d·eUa. em sembla que em manc:a 
quelcom. 

- Doncs, mira - ftlpon l'altre, que H casat"'f. 
deu 1UlyI-. A mi, quan -;,m manca alguna cosa, 
fi quan estie al costat de 18. meva dona. 

- Ah, If? Qu~ ~. lo qu et manea? 
-La tranquiHtat. 

J':HOltTOt,A DB SAN'f BOI 

ConverlMl Interrom,..da 

•

_ . Si~ t · .... __ l 
Il- SI. DOi •• sl. De <sp manera podia jo ... 
krar \ID& fo1ta com la q .. En Rupert ~I 

r=~.::.:::.:~ 
-Ah! vajall I per ... t'h .. oepuot d'eIII' 

Francament. ho trobo 11D& e:ap:raci6 ... Pis cree 
q ... & una _1I6nda _ cId .. u ofid. 

-Eh? .• 
-SI. dona. Oom is f.bricoDt do -. "'" 

.. aze.hotot'" __ .. 
(Aqui. aD xavol que _ tocant • una do .. 

i."".,,,oI ....... certa part): _,..~ 
-lls<oItI. lOina: el .. u pare. fabricava ttIoI

copi.? 

AQ"'T 110_ KA PAllAT 

PBR LA e_lIRA I8UTAIr 

P1LOIOPIA D'UII.P18LADOIb 

.. ;..s~:e;..:~: ::,. .... :: .. ~¡J ...... ~~;b:::= 
• • ..... ., .. nt • Val". 



Val mts caure en II'rlllcla ... 

Es un conte veU, però cal recontar-lo, perquè 
no se'n perdi la mena. 

Ella i ell. dos promesos de bona fe, pren-

f~::~rtr:ur:"!~' ~a:~e:e:rla~~fi!~~I:!:~e~ 
~ure als bra~ del xicot. L'Engracieta es senti 
transportada. de primer en l'aire, i pocs moments 
IZlés tard, a la glòria. 

• I en passar uns mesos, In. mare notà l'anormali
tat, exigi explicacions, i al donar-les àmplies, però 
!,!buscades la noia, un seguit de tconsidcrandos. 

ii~~~~~~~c:ac;tfu~~e;c~;~~_~~~~~~ s~~:~~a pobra 
- Veuràs, mama; com que tu sempre cm deies: 

eva! més caure, Engràcia ...• 
SòM:rNF.S II 

!:!. "ruc. de l'ampolla 

LA passada setmana publicaren els diaris la 
nova. En aigües de l'()çeà s'ha trobat una 
ampolla contenint el següent o semblant 

1Ilissatge: 
tDesitjo contreure ma

trillloni amb l'afortunat 
lD.ortal que trobi aques
ta missiva. Escriure a 
"rothenfhort Square, nú
lllerotantst. 

El resultat ha sigut 
<¡ue l'am¡x>Ua en qüestió ;a ésser llençada a l'aigua 
a q uuanta anys. 

Però el mariner cafor~ 
tUDat., després d'obtenir 
la resposta de la cvcrge 
P6.ssada., volgué compro
'Yar la certesa de les tals 
<&firmacions, i l es dirigi 

~ ~~t~~ ~;:;.~ar: 
tan 'No devia pas ésser~ho 

de !a;ai~l f\u::;-s:t: 
lIlals temporals - s'tm. _c4 amb la Ira gata. Re· 
sultat, que si no es casà 
""'hlab l' temboteUadae.sem· 

~que arribaren ~fer 
an simulacre.e: =-- ::::J 

I a ll'cnterar.se'n els 
b)tnpanys i fer.hil~l!!!i~ 

, ell contestà:g, 

LA TUIES-5 

Ellullador Incorr~lI'lble 

L·-\. Fineta-mig cupletista, mig papellona i pu
pila a e.tones de certs establiments d'aqueUs 
r¡ue no tanquen mai, com algunes faTmàcies 

- pujà ar¡udb nit al Círcol d'Actors a veure si 
hi havia manera de trobar algun afortunat en et 
joc que volgués donar~li Ull bitUetet a canvi d'Ulla 
estoneta de grimè~ill. 

Però, aquella nit, es veu que tothom knia ta 
ne~ra. No guanyava ningú ni per cawa1itat. La 
Fim ta, per fi, descllbri a la taula de set~i~mjg a 
un antic cOlle~ut que tenia apilats set o vuit duros 
3. davant d'ell. 

R<;perà que S<.'guis..<;in les jug:a.dl's, a veure si la 
ratxa !'eguia, però el noi començà a perdre. En un 
moment, et seu capital restà reduït a tres 
duros. 

Ja no hi havia res a pelar, com es diu "t¡j¡::ar~ 
ntt:nt. l'crò la Finctacft'¡..;:tI~ CIUl' almenys, un sand
widl i \lna ('('¡vesa no li llegaria pas. I.Iavors, la 
noia s'apropà al jl1g-udor, (llit!' en fuptí'l1momeut 
estava penclt-llt d'una carta, i li digne: 
_=..!:.!:!.. tinc stt ... 

- Bé, veureu:~rt 
que tenia anys, però!;~m 
1¡~eestavatlacrada.,s·ba
'tia conservat bastant bé. Er.u (Sobtadament) ... - VOIIb Ifrla capil de ler un lacrltlcl per ml? 

1-:[,1. (TOl esperançat). - El que vOltè vullui. Dt'mull ..,... ~ 
A. Mtr..s ]·:Lf.A. - Donct, ucrlllqui'l I no m'empipi mú venlnt·m; al daneral 
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AYUI t. , .... la rata. al e.te .. ,.,ut En Ra •• 1 
• 1 ..... J' .tA ca ••••• n. ..... I. al ..... 

Perb aque.t et veu q_ 11.0 Htava per rom ..... 
puls va '"JlOII4re: 

- Ah, ell Dooco, planta't c¡aeliDÓl"'rdrieol 

K.lI.l1'K1' 

Un. reapojlle • temps 

-E .... ~-scdetat~rt<:reativa de Saat GervuJ 
s'havia format un grupet de pseudo-t.atel1ec
tuals que.ditavon butl\etl melllUlll. No .... 

com pot imqi~se la gent, cap obra matra. 
però hi havia la dilc:n:ció nec:esslria i tot .-va 
baotantbé. 

Però en. aquest 1IlÓD la tanqui6tat " u. cosa 
que dura menys que una virtut a la IBobtmia., 

~J;~~s t'~u:n ~ v:...r:'~en:o: 
~"::: =;:"$' de "'::~d':'~ 
~r::' t~=:n~::.=. a ::Ja~ 
pr .. umpció ...... mldaimuej .... totbomfent-ll 
19UIJltar Ja tabarra de les molte! zimp1eries que 
li IOrtien del cap i que s'empenyava en llegir a 
tota ocuió, vulguis no vulguis. ~~ 

T1n diumtrtge a la tarda, el nostTe home com
paregué amb un mont de papeTS a sota el braç. 
Durant la setmana bavia donat a Dum res menys 
que un poema en lis cants, aI C06tat del qual 

pretenia eU que En lIaragnJl resultava una cafe
tera moscovita. 

d~::!.r 1: q-:!l!¡; iC:, :!~;h:~~ 
Allò era una UaUDa ridJcoia que nO es pOdia aguan
tar leD8t tecl.tar de riure. Els CCIDC11rrents a Ja. 
1''''1'' obtaren per no fer-U cal i seguiren llurs 
respectives convenes. hrò el paeudo poeta. quau. 
feia un quart que negia. es dOnll compte de que 
ni~l1 l'escohava i te senti pm de la més fort&. 
indignació, per 10 que ell jutjava una ofensa i • 
una manca d'ateneU" a la seva important persona.. 

- F.8COlteu, noisl- l'a fer -. Llegeis:o jo o 
passa un cana? . 

Llavora, un que j a estava completament cabre-
jat, te1 quedil mirant de fjt a fit: 

- Ho"", -li digu~ -, jo, per ara. no'" veig. 
el bnrro. Manca sapiguer si a darrera d'ell hi ha 
el eano ... 

SA1lDY NItH'A. 

D.vent d'un ....... dor 

L 'ANDREUET, conegut eqrritlo i assida. co:aca
nent III mal pron plorat cAst, _ .cImi-
rador, per tant, er. les Francèl, Dorita, JuIIa 

:;rJ~~~~~ons, tenia una ......... 
Cert di. notl amb forta pr<oc:apad6 que ... 

ln6ividu fat_ feia ja ... d'una hora, _ 
clelaeu aparador, c:uraD • .-. d'...-a, __ 
aerves i altres l..:athdes, CODl embaddt i ~ 
plantat. 

Iatrigat, lClItI l'Andreuet al cum- i, ___ 
rant~se amb el .. à .. H espetl: 

- Escolten, bon home: qnè hi feu aquL tat 
de rato? 

- ObI m'alimento ... 
- No em feu riure, que nG estic per bl'Ot'8. 

=~!~~":mm~~.Ip8I. .. 
- Ai,lo et IBcll No,... esti>_ v60 davant elit 

~~::.l~:~ae; ~ 
Doncs. el mateis dret tenim tota. .. I . mal que maL 
jo etI." .... que vbJ. si "olieu fer ab:b. teJdeu qat' 
destapar una botella de xampany ... 

Sb1IIIOI8 m 
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CAPELL D'ENTRETINGUDA 

L ~~fl~:~e:ltdr~o!"~~:\sq~:nc:re:::nded~o:~ri:e, p~~ae~ I:~:e~emuan 
nen és ulilftr l'anhel de tola la leva vida: posar.u upell. 

Per arrlblT • don.r complIment 8 aqutsla Innocent ambició, ,'h.n 
h.gul d'emp.ssar traaol moU .marp, però, quan ... euen (on~egult el 
leu Idul; elt donen per ben empasuls. Ell, el upell, d'aqul enda .... n,t 
.eri l'her.ld que digui .Is quatre venll el triomf logr.t en la carrera 
I poher .erll l'lnl(ladó d'Ulla urrera mEs productl .... que I. de ... In. 

clar-Ie b.llant un shvmmI o un fox ... 

-~~ . ~ - __ --c::.=--_~ _______ == 

El canti de propietat 

VU.ALLOBINS era un poble d'estiueig dels ui:' 
clàs.<;ics, on si bé és cert que la vida cost~ 
bastant meny's que a un Vilajuiga, un fi 

detes, o un Sant Corneli sur-mer, tenia, en can . 
totes les desaventatges d'aques~s, ja que, u1tfll 
les mosques, mosquits i demés volàtils i trepadors. 
i una. calor que Déu n'hi doret, hi havia. una [¡Ut;) 
d'aigua absoluta. 

En el carrer Major, i en una casa de dos pi5~ 
lUl pobre estiuejant mig dormitava al balOO, ¡¡Dl 
lfi. pola 5e<'IL Il'~ nAn 11"; nlE'nM rIp b nnlCl ,. 

i Una !I(·t qUè l'esc-anyava, quan un regalim del pis 
d~ SQbre d (k:::xondí 

...... Rl'd(·I1! · s'exdamà l'infeliç estiuejant-, jo 
1/.0 tiuc aigua per beure, i aquests d'aqul dalt la 
lJ~n~n I)('r regar Ics plantes!! 

l, dirigint_se ab \'CiM, demanà' 
- Si no d :i sap greu, podrien deixar-me el canti 

abaltl no el buidin? 
- Minvó . . , cOlltc~tà uua veu brollca i de pocs 

a!ltics __ ,o aquest cmui que diu, fa deu anys que 
el té la ln('va ¡Jona, i ara per ara, encara mai he 
llc'rtnès (IU(' hi begui ningú! 

CONTRARIAMENT • lo que el uu nom Indlu, el capell de 
(.rru és el que fVesteil[ + men)'l. Sembl. un contr •• unllt, 
p~rò is .lxI. (I upell de nrrer Es de lo mis vulg.r que VOl 

pogueu Im.glnar. Regullrment ci porta una qualse ... ol I pot adqtrl 
rlr·lo lot .quell qui crtguI que pot anar b~ per .1 seu cap. Un capeU 
de carrer, tempre cau bé. l anl " que "'01 el COI'loqueu cap end •. 

::~ÍJ. (~Ónn ~~d:~I!:r~e~l~~1 B~~P:!nt~~'~:~~~t l:x~:t~~dr;~:·I:o ':~,,:: 
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Lli dl8c:\1 conquesta 

AL caf~ Colon e5 reunia cada tarda una pe1tya 
d'amics que s'entretenia, quan no hi havia 
altra cosa interessant, a comentar les no

ticies que, tot xarrupant el cigarro. llegien als 
diaris del mati. 
,.. Una tarda, el senyor Prat, que fullejava plàci
dament El Djhwio, trobà,alasecci6 judicial, una 
noticia referent a un cas d'estupre. La conversa 

s'encarrilà pels viaranY' de la grim~a i cadascú 
començà a dir la &eVa... 

_ Vaja, no hi ha dret! - exc1am.."t. el senyor 
Prat -. Això d'enganyar una xicota prometent-li 
casar-s'hi, és una indignitat. Sobretot, amb ta 
enorme quantitat de femelles fàcils que hi han 
per aquest Barcetonal 

_ Ja bo pot ben dir, jal- aprO\'à et senyor 
Guix. 

_ I la responsabilitat que cau damunt d'un! 
La responsabilitat davant la Dei i davant de la 
pròpia coociència, sense comptar IUDb el risc de 
que un parent de la noia seduida faci un disbaratl 

_ Ara, que això de seduir dones, en aquests 
temps - observà un altre penyisla-, em sembla 
una cosa força. difícil. Tenen massa. picardia, i 
encara no tenen dotze anys ja. estan més espa.vi
lades que nosaltresl 
JIt- No, no ho cregui - digué et senyor Prat-, 
Lo difici1 deu ésser, pels que tenen. certes aficions, 
conquestar homes. Perqut. a una noia, és moh 
fàcil entabanar-la. embadalint-la i dient-li que és 
molt bonica. i que té uU peus abd. i unes cuixes 
aixàs, i un clatellet això altre, però. mireu que té 
d'ésser difici1 anar a un descarregador del moll i 
dir-li que té una cintura de vespa i una boqueta 
de rosal 

FI BLADA 

ed\elone de blbl\bftl 

EN et taller del celebrat pintor Joan Dinyo, te
nia lloc una festa en homenatge a l'artista 
guanyador de la primera medalla en la últi

ma exposici6. 
Tot et floret de l'aristocràcia hi conCUnla: 10 

bo i rumor de cada casa i la representació corpo. 
,tltiva d'alguna ca,a de 10 bo i millor. Entre aques.
tes óltimes hi havia la Roseta, una noia elevada 
a la categoria d'elegant per un editor de poca mon
ta. que no podent fer imprimir gaires obres, feia 
una ~dicw de biblw/il de la seva amant. portant-la 
tot 10 esplèndidament que els seus beneficis li 
permetien. 

Després d'haver consumit algunes botelles de 
(liquot i vàries caixes de klonaris. en una inte
rrupció. la Roseta prengué la paraula. parlant
como no! - del seu editor. 

_ I, digui _ preguntà una de les dames -: et 
seu. .. H()tIio .•• tira també obres d'art? 

_ Si; DO fa molt temps reprodui uns desnús 
d'F.n Joan Dinyo, que varen fer forrolla; n'hi "a 
vendre molts, 

_ I no va fer unn segona tirada? 
_ Ca, pobretl DO ha pogut mai ... i aix'ò que jo 

_ Ah. un)'ocet8, 1i lo poUII tntur dins deluu cori moltes vegades li he dit que ho provés a fer, però. 
_I aul On" neu que el tiRe el cor? DO pot, ja. 
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Un bon cOlltlcell 

n &ALMD.'"'t. la Pilar no e podia. queiXat de la seva 

K ~d~·~~I~=tnta! ~rUel~:!nl~: d:a x.i;t 
caure de potes. ('Om el! gats. A dir veritat. la ).¡lat 
no havia caigut de potes. sinó d'esquena. lIna tar
da que el seu promès es va empcnyar en portar-la a 
una torreta de Sll.l1t Gen-as!, on li va dir que estarien 
molt bé. No obstant, i malgrat la caiguda, la noia 

d?: :~lri;ll\i~ l~~n::pio:~~~~~i:~~~a(~~~ 
més tou, I ~onn, perquè ella j~ bavi!, ~~gut vàries 
vegades i, a la Clunla, t'Stava ja InsensibilItzada, com 
I.":ls bo:zejodors quan rebell; una cast~ya. l quina. .;:as
tanya! Vna ca.<;tanya. estimats U~ldors, que va Im
pre&<lionar tan bé al seu promès, que es va. creure, 
en efecte haver fruït les primkies d'una virtut, i que
dà pres ~ la xar%8 que hlbilment li havia parat la 
Pilar. 

en ~r;::r 1r!,ci ~~~:j~ ~ ~a~i!n~ sea;~ ~: 
perqu~ no era l'artillari del matrimoni, com quasi tots 

~iaqD~:~=tti~/:~~:: a:armñ [;0: laeGbri-
l1anb. nn cotxet que eUa va apmdre a guiar, i li va 
a'!3etl}'alar, a m~, una pensió de nti~ dos !=entes pes
'8ctes ttlensual~. Contra tan esplèndides 1 generoses 
dàdins, nom6l1i cxigi una cosa: que sa mare no vis
qués amb ella. I/autora dels di~, i de les nits, de la 
Pilar, qu~ era una dona d'un criteri molt amv1e i com· 
prenia molt ~ les ~, s'hi resignà i continuà ocu
pant el piset de dob.e duros que fins llavors havien 

oc~~;~tl~~~~~e cl~rPiI~: ~~u';'~~!n~tg~ 
amb sa mnre. Li va dir que pron treballar, que li 
pa&Sario Ull duro diari i li pagaria el pis i una minyona. 

LA TUIES-U 

PerÒ la dona, com quI.": tot .'apuja, i, amb l'ociQl;itat 
es va afidonar a l'aiguardent, començà a anar-la a 
veure al cap de pocs mesos d'haver començat aquella 
11O'-a vida, i a demanar·li més diners. 

Al principi, la noia acced.l, Però els gastos, millor 
dit, els malgastOll, de la seva nspectable mamà, 
augmentaren de dia en dia. Allò ja començava a fer-M: 
pesat. S'enredaren les coses lles diacuMona es posaren 
a l'ordre del dia, 

rn!r !id~:a:I~U mbe ~~~~~oi: ~r:c:r~n!~=; 
d'honradesa que invadia novament ci seu cervell, I 
amb una falsa dignitat, u:clarnl: 

- Està bé. Tem rllÓ. D'unA mala. filla com tu que 
accepta dur la vida que tu portes. es pot esperar ai:J:ò. 
Com si els diner. que et demano et costessin tant de 
guanyarl 

- Llavors - respongu~ ICL Pilar amb molta calma 
-:-. tu mateixa podries posar remei a les tn-es neces-
sitats! Per què no et cerques un amid Ets jove enc~ 
ra i de bon veure, t'adverteixo." 

QUA..~ la Margueridetn "a llogar el pi~t del carrer 
de Concell de Cent, aviat es donà compte de 
que no era pc-roona p:rota ~l ,·dllat. Sens dubte 

el :ufa:rddg havia Irtla seva obra disolventai totboni 
se n'apartava d'ella. 

I no 6i que la ~fargucr¡dd!, no fos una bona noia, 
Es clar que ella anava cada dlumcn~ a la .Bohemilu 
a divertir-se un xic, que tenia Ull amiguet que li 

r:~: s:r~irwií:\~~d;'; m;~ :us~ ;~:ó~~~ 
d'ai%Ò, lo. '-flu"oueridcln era llIUl xicota per tots con
ceptes res~table. Jove. bonica, e1eganta i amable 
que tenia un aonuiure per tothom j amb ningu ~ 
baralla'·a. 

Un dium~c al mati, la :Mar~euridcla trobà. a la 
Plaça de Catalunya a In nIna del segon pis, la Unica 
que Ja mlr~\'n amb Ull xic de bons ulls. Enraonaren 

un~ ~~~lr:r :;r~uèiC!l°~bl~ n~~:i~-s!? ~e;;:tdel 
vclnat em pugui \'eure. Que els bi be fet algun mal? 
Que em fico nlnb ningú? 

D 

• 



~---------------------------------------. 

P. r. ... VIOI. 

+++ 

~~:'~~j":"'J 
:':6 :.= ~~ DO - r:n~:'la trompeda. 
..!t:ja dllemNrat. :WJ:¡ .. aegala toeara peta_ 

~ 'i':l:..-z A ~l:' pri'".!:. t'"..!:L m;: 
lo que bO ~ tant, .. com nd.Iaatr. ", .. ea 
('a.e lObre tne1I" dl!8~ de la meva doba. que era 
a dalt. el natjant: "'al!Dei' fI'II' .. ta .... a 1Ota. •. 

er..uu. lloo 

+++ 

Bl. _brot. d ' B a Bad6 

HUI: A. z..,..VA. 

................... -
V ... ooI6 



". 

,,' EL (I n r L L "~.l,, 
-... D [L "1 ~ 

.. R ECADER rt 
Ua aD1IIId de El Dil.-u,: 

tP~ PoDo COlI tt_,.c ... ftDd,o.. 

U~ i6::=' t::.::"-' No ea trlldarl d'Ull po-

!ta. .......... de Wl de Sent Hartl hem llegit el sq6mt 
aYb que DO ~ 4ItpenUc:i: 

6 problbe ba:lar coa al¡wptu 1 traje de ~ 
alea (nJcro .blaut). 

Comeatm.l Proaa q ... _ fan eiA (ODeUtteata! 

RetaUeta de lA V .. ,...-iII el HgOmt &IIIlDcl: 

~ha p.ra caldar ... , ac. al .. de 18 a 22 
"'.dMeL a--. etc .• 

Ja "-,.. c1IfIdII de C'lddar tia __ .. 18 a 22 ..,.. 

~~ol~Ro!.~ri: ;:~.c:'¡,e:.:~ d~ ~~ del 

&zareeen. p ..... 

No c1e:I. al aquest. "..,. U'eD ""1IOft' •..• 

Mom d'un bar que bi ha .1. burlada de COU Blaac: 

tl.o.rf'dltàd .• 

Sapo.em que a IMlnest bru deaea teulr prohibida 
.·tlrtra4a aI. tiorratzos ..• 

... ...... .... ........... ...... ... . 
De la vida alegre 



DEJDE EL .~~ 
PAL(OD[;~ 
L'ONCLE(~ 

UNA .AFICIONADA. 

- A 'Gati, R .. ta, 11 .............. I" ,,1·lIeul. IIIOH 
li ......... 'Irlt •• ? 
! - SI yol ... U II.uI ".aca, ao m'bJ nIo .aI,. amit 
J. ,.1·Ue ..... . 



.... -.......... 

.... 11_ ... 
LA COQ()NA c ___ ... ., 

• 1. TALI."""" '.oa c., ......... _ ..... ..:_l __ .............. _-.... 
...... v ...... · .... T _ .. _-_· ........... - ....... --11·,-........... 

.................. tI ..... ~ 

PLA e E R V e A ~T D D ' 
u_.-I. ....... __ *,._ "_-I-_"~" Ia .. __ 
(I_íiT~ ..... ,, _____ • __ ••• _ -.z 
~ ~=-.::.I.::::.r' .. 1::r..:: ::.!:.::.::. . .... _ .. lo uua" .. _ ............. _._ ................. _~ 

....... --= ... 



CONVERSA AMB PUNTS SUSPENSIUS 

= laa;:r~¡g~~~r:~!ajoe:ó~auc~~ ~'~~ ~~~~~~~~.~sat, però està boig per vostè ... 
- ... 1 que no li ve de mil duros.'t" 
- .•. perb que davant del seu amor,!em rendeixo. 
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