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El bon viatjant 

Es diu F.rg.s i la s('va habilitat Com a venedor fa .fet que Ic7. n.l('S i.mportants fàbriques barcc
OUlm's el sol hClt(>s5ln. Ilo co1'1oca tot, ho des
~atxa tot, i I)C'r t'lI no hi ha saldo. gènere deixat 
e compte. aVl'riat o passat de moda uue no 

f:!ncolomi a un o altre client. . 
. Inútil dir que es guanya e~plèndidamt'nt la 

~da, puix entre sou, comi~i6 de vendt:s i estal
vts en les dictes, el !!Cu ingrés mesat representa 
una quantitat rcspectablt:. • 

,Ara s'ha comprat un automòbil i cada migdia 
Ie n va a rendre el vermollth a Ca. .... sadors. 

està ~~~~~~ d;lsli l;::;~ !~~~~mdi:'h~n fS:~O~uè~ 
per f('or tan bones operacions? 
p Home, entre nosaltres li diré. Jo viatjo sem
~:t amb I~ ml'va dona ... J-:S jove, guapassa, ad
el les lhbertats de tots els bons Cliènts i, ês 

ar, dl"Sprés d'això. ningú li nega una comanda ... 
qu~il~~~:lIèst prOCediment, ja cm permetrà 

do; Que no Ús gens digne? Esperi 's. La meva 
Vi ta, no és la meva dona. Jo sóc solter. Cada 

a ge llogo una xicota de ci b. Mora a qui li 

:tgrada de tant 11 tant fer vacacions, li dono sis 
duros diari$, i tots contenb. 

l'histbrf. d'una calla de puros 

:rEn un hotel molt cèntric d<> la no<otra capital 
es va donar no fa ~ain:g dil':- tlU lnuquet, que 
organitzava el di lector d'una conlJ'a¡¡yia corner. 
ci al en honor del general cl<' la t'entra! francesa 
qt1/.' havia arribat a Barn'loua ú:iu pocs dies en 
viatg{' d'inspecció. 

A dir la vcritat, el banqud l'ra forçat, perquè 
el gerent en qÜI.!~tió era un seuyor difícil, que tot 
ho havia trobat malnU1l'llt i que només feia que 
comparar, dL'SÍavorablement Pl·r nosaltres, Com 
és 1Ò],:i.c, totes ll-s coses del nostre pais amb tes 
de la dolça França . 

Quan el banquet va estar acabat, el maitre d'ho
tel va acostar-se al director i li digué, t1midament: 

- Aqul'St senyor estranger s'ha estat mirant 
tota la estona dels postres la caixa d'havans que 
lla sobrat. :\1'l1a dit que a Paris no hi han cigars 
d'aquests. 

-lJigue-li ~ respongué l'altre - que es fumi ... 
c! bastól I 

Us:estisores ; 

La e6Cf:!na a t'Ateneu. Entra un periodist~ 
molt conE"gut, s'a%Cnta a la biblioteca, demana 
cafè, uns diaris i després diu a l'ordenança: 

_. Porti 'm les estisores. 
- No n'hi han, d'estisores. 
- Que DO n'hi ban? Doncs si no n'hi han, com 

me les arreglaré per paguer escriure! 



<-LA. TUlb 

Q"í"" c.ugl4Ja la Lulú! 
- • No d PTtOCUP:S: fa hi (std acQstumada 

Una gent ben moderna 

Sentit t'n un t(> del .ROYc1h. no fa gaires tardes: 
El meu marit està desesperat I 

... l~r l'J,uè; 
I\'rquè duu banyes. 
Com? Tu t'ulTt'\-'dx('s a enganyar·l0, tan 

bou xicol qUl' t'S? 
- No .. , No s.6c jo. Es la sev"u queri da que té 

un runigul:t del cor . 

L'HoRTOr.A DE SANT Bot 

A.que.t nÚDI.ero h... p ........ t 
per 1 ... prèvi ... t'en.ura _llitar 

Un co""ol 

EXCAR .... quc havia n'asCt1l a L1a'"anercs i c.l. 
sl.:us parei. al bat-:;ar-l0. li ha\'ien posat 'fo
nd, ara ei cIM.a Tommy, perquè un proplew 

tari de drc que es Te'ip<'cti un xic ha de' portar 
per força un nom l.rTlA.;ricà. 

!J seu negoci li anava bx;l:mt bé. Era pfÜpie-
t:\ri d'una col"lecdó de J1{'on..~. de ouatre cavalls. 
tenia llogats varis altres aparells q~l(' constituÏ<.'ll 
formitlabks alraC"tilln". Tol això, eren. certa' 
ment, premies força estimables, però no tl'¡UeD 
('ap import:lnl'ia si !>oC les tomparava amb l'é('u
yèn.', la ~radosa Nèlia, xicota tan apetitosa cotll 
el xacolata dd mateix nom .. 

La Nèlia cra muller d'En 'l'omm)'. Jo no e:,;tiC 
~('~ur 1-ii IJl~r aquella unió s'havien complert tots 
ets rl'quisits legal~, l¡('rò r¡ut' la uni6 estava ('on
sumada i ben C'on .. <;umada, això si que hi poden 
pujar de [X'us sen~ !J<'r a in('órrer en erro. 

Veu's aqui que un matí. En Tommy s'a1çà Ml 
llit i se n'anà a veur" En gammy, l'August de te. 
companyia, que tt"ni\ den ,lnY~ mÑ!. que ell i amb 
qui l'ren molt amic~. 

~aps, ~a1l1my, 'IU(' me'n passa una de molt 
grossa? 

Què tens? 
JA :Xè1ia m'enganya. 

- Qu~ dius, ara? 
La exacta veritat, 'l'e~anya amb l'home 

serp. 
En Sallim)' r{';;tà un moment tot pensatiu . 

Què t"t sembla? - digué En 'l'ommy. 
V{'llrM. 'l'robo quI.:; al Cap d'avall, et re;;ta. 

un consol .. , 
Quin? 

.. No diu" que t'cnganya amb ¡'home serp? 
SL 

• DOIlCS, mira: des del no~tre pare Adam que 
la serp enp;ullya als homes ... 

VAN DA RoT 

El massatge Innecessllrl 

Al'tfB intllL"a satisfacció hem pogut com
provar que al (fanot ja es comença a 
arrambar. Ara va bél Amb això, i la re

baixa de tarifes. el ru:goci del túnel sota el 
Passeig de Gràda ~rà magnüi<' ... 

Ara, tenim també de fer constar que no és per 
ex¡:x'riència pròpia que ens I;:n hem enterat. J..a 
nO!itra reconeguda serietat ens impideix ésser sub
jectes acti\t~ ni pa.'lSiu~, en aetes d'aital mena. La 
Cosa ha estat comprovada per una amiga nostra. 
ma$atgista, que dl.: tant en tant ens conta algun 
potin 

l/altre- dia va acudir al seu gabinet una enci
sadora mUll{tana que es despu1H1. en Ull t~es i no 
res i l'S dl"ixà caure damunt del llit d'operacions. 

No cal que cm faci massatge al cap d'avo.U 
de l'esql\l!llQ., sapi He vingut amb el _'l'anot ... 

B AR QUETA. 



)¡OVEL'1.ETA DE MAI,nS CO~TUMS BARCELONINES 

CA ph'o L SEGON 
ON ES CONTA COM l'RR PRIMER COP, DON JOAN 

ltS DEcm! A PASSAR LA NIT l'ORA DE LA SEVA 
BONA VILA LlIt TERRASSA. 

1::'8 pot paSiar? 
~ - Avant, Ade ... 

Don Joan contingué ci darrer mot mos
aegant-sc els llavis. Qui trucava a la porta no 
:ra l'atre\-;da mecanògrafa que tant li havia. 
È POes moments. fet giravoltar el cervell, sinó 
b b Ramon. l'ord('uança de la casa i, a la vegada. 
lU~r particular leu. 

l' ~I~Ú ubia. entre el personal de la Casa. 
,Jtilitat d'aqu(·lI ordenança que en tot el dia no 
I a res. Però don Joan, home molt amant de 
U· COmoditat, el conservava al seu costat perquè 

estalviava les avorrides <'Stones d'espera a les 
r~uqU~rics. la possibilitat de qualsevol contagi 
i~ ~nll de caure en mans d'un dependent 

bll que li dl..~figuté!. la façana. 
Aquell vespre, en lloc de repapar·se, com de 

~um, en el silló giratori 011 En Ramon acost u
aVa afaitar-lo, don Joan, quan veié entrar el :u ordenança barber, s'alçà I senyalant-li la Ca
ra col·loca(la davaut de la taula, li digué: 
- ~o ... Avui m'afaitaràs aquí... 
I s assentà el1¡ l'incòmode seient que encara 

tardava tot el perfum, tota la tebior deliciosa
;t sensual que hi havia deixat l'Adelaida. 

l .ncara no com~uçà a pru;sar-Ii la navaj a, En 
de~: ;:i!~I~~l~ompte de la extrema nerviositat 

-- Que no es trob'l bé? 
-SL. Per què? 
- F.1 trobo tot excitat .. , 
F.s t;ue la navaja em fa pessi~oUes. 
- ornaré a suavitzar_la, don Joan .. , 

~elltre En Ramon s'entregava a aqueU tre
~ ~n Joan refregà el seu cos contra el seient, 
~ t SI .volgués sadollar-lo d'aquella flaire de jo-
1a¡n ut 1 de !;Cnsqaljtat que hi havia deixat l'Ade
iQq ~ La seva pell cremava ... FJs scus ulls petits, --:eta Com els d'uM fera. titi1"laven embotur-

J»et la sang que ge li acumulava als polc;os ... 

LA TUIES - • 

Quan En Ramon li hagué repal'.'lat curosament 
el cutis. cu et momellt en 'lUl' dOI! Joan es dis
posava a 50rtir, l':\turà: 

- I que demà pao;si Ull feliç dia del seu sant, 
don Joan ... 

Aquest, que entenia lo que allò .... oliadir, treié 
un duro dc 1:\ blltxllca. 

-- 1'ambé telL'; rab! );0 hi ha .... ia I~n.<.;at! 
-- Per molts an\'s i a les orda·s de .... ostè ... 

mormolà Ell Ramon. 
Grà('ic~l flou (\011 Joan I des,Prés, Com 

alleugerint-sc d'una confessió que tingll(~ dl",¡tjos 
de revel·lar: 

- Aqllt'sta vidn jm~l'Ï¡ què duc, 5en"'t: família, 
seru;(' amics, cm fa oblidar de tot. 

Sortí a la Rambla d'I~gala. Al lluny, el!'; fanals 
de la cf:.tació dl:l f<:rrocnrril dt'dric li !';emblaven 
una tIU'nll. d'estreBa el'Orient, a ell, nàufrec de 
la vida dd plaer i d ... llx'lll'stur, ¡X'rdut en el mar 

···_I_,.",.d ___ d ......... 

agitat i confós de Ics t-speculadons i dels negocis' 
- També me'n podria anar cap a Barcelona. 

jo, aquest vespre ... - pensà. 
Allò, que era tan iIL'iignificant, li semblà una 

fugida en tota regla, com 'si fos una criatura de 
dotze anys que s'e-scapés de l'int('rnat, L'endem" 
efa festa. Tenia, doncs, vint-i-quatre hores davant 
d'ell, durant les quals podia, sense recança de 
cap mena. estaf allunyat dels seus pertJitults. dels 
seus moh4irs i dels seus chevi04s. l, somrient com 
una criatuf&; a l'idea d'aquella sobtada fugida 
de la eag:únia del ¡reball. exclamà, eu veu alta: 



e-U."-
-'SUISO Me'o vaig a Barcelona! 
Quasi no havia A<'abat de pronunciar la da.rRra 

di.ba que ~ donà compte de que parlava sol. 
Cam si hagub d'avergonyir-se d'anar de w,.beu:, 
en, don Joan. tan bnrg&. tan persona slria. 
_onA: 

- Ara et podien haver sentit!. .. 
Desp'&. un dubte li ... altk el ",,,,,,11. SI. .11 

cap 8 Barcelonal F.ll ja estava decidit a anar 
cap a Barcelona. però, qu~ pendria? L'elktric: o 
el tren? De ~mef antuvi havia pensat en l'e1k
trie, que utilitzava ordinbiament quan anava .. 
fer compres. a dilCUtir descomptes amb l'Hisp" 
AmeriQ o a barallar-se amb el repreaentant 

d'anilines a1ematl)'H. PUÒ, i si algú el veia? No. 
no. \'alia m&. agafat el tren. 

Girà talons e~ra i. ja ckddit •• n'à cap 
a la Htació. Obri la cartera i, amb una aa.tiIfae
dó inl.ntlvol •• palp' tres bit110ts do cent -""" 
~duia. 

de la barrila. però que te n'amagava "'('om 9Í .. 
una COla lletja. 

Don Joan. en dos segons, ja havia inventat ~ 
pretexte per jw;tificar aqueUa fugida. .. 

-Sl. senyor. Me'n vaig a sopar a Be.rcelo1l&o 
Eh. que és estray? I>oncs és aixi. Jo. qd ~ 
que li digui ¡ AqueU IÜà • '" broclo< del S ... • 

aq~ ~f~.t 1:~~-:~¡;'_é bipÒ<'rit~nt ~ 
senyor BracoM -. Miri si té raD que JO - ,
vaig a Bar<'elona pe1' to mateix. Ara. que jó estic 
pels , • ...w..;. d.1 Continental. Cregui que só" ..... 
zillament delici0808 ... 

Despm, com dOlW1t-ae compte de que li tel" 

ta~ X1:!t:,n =\~n~;;~r li estranyara 
que en lloc d'agafar l'ellctric me'n vagi aJDb el 
tren. veritat? 

- No. &enyor. no. Vegi, jo faig el mateis. 
-I segurament, per idtntica raó que jo. 
-Qui sap... -'-' 
- J.li ditf amb l'.aques •. J. sap _è ~ jo T~= ~Z::; lb:~' ~ :r~=nq: saP 

el q~ creurien ck mi RgOna quiDS clients ... 
Havif1l arribat la la èStaci6. Don Joani e1_~ 

Br.cons pronguerene" bitllet.. l:n quart m& t .. w 

baixava el tren q~ devia portar-los a BeJ'(el0llA0 
Es ficaren en un vag6 ocupat solament 

persones. aparentment una mare i tma 
noia. que devia temI' UllI divuit 
_1. d'lla. PoIc:h I Torres I. 
pel .... Inle ... _, ..... 

un ~~ er:1l~:~;¡mu1adament. 
bregaven tant com podien aquella visió que 
titula ~ eD. el m& agr.dable de\S 

- Sl allk a Turus. sapiguemn . 
pusar la nit fora de casa - dí ia En 
qui sap to qu~ et pensarien. Serien capaços 
mar que me n'havia anat de wrHu. que 
tul i",rpfSÚl, un jugador, un borratxo ... 

- Miri que tall 
- I j a bo veut Total sóc un hqme que em 

polo """""", ... 
- I jo an altre que IOBpira per tul filA • 

brocole ... 
- Ja n'Es do mal pensada la gent ... 
-No me'n parli ... 
I om. __ 1It IOta de leo 

:u "!1: ~"on~ij_ 
cIao .10 
~eeu COIt.t, recerca de 

nit. !&.~t:.:.r:d~ç 
-""~ .. 



C0NF.IXF.lI un Uuser municipal que, com a bon 
funcionari quasi burocràtic, és un home 
d 'una rectitud perfecfa i vol, en tots ~ls 

*tus actes. atenir-se a tot allò que la llei. tes di~ 
)Osicions o les ordenances determinin. : 

lli ~~:::i ~:~:a f allf=:rf:!:! ~ ~u~ 
~ts. que ~ la tasca obligada de tes tert6lies 
~teri1s. 

L'altre vespre, el bon home se m'acostà: . 
- F.acolti - em digu~ -. vostè que escnu en 

tia pa~rs, pot ésser m'aclarirà un dubte que no 
lII.'he atrevit a consultar als meus superiors ... 

- Digueu. home, digueu. 
- Ja li dirê. Avui he vist una gosseta negra. 

Jbenud •• amb morri6 i xapa. i un gos blanc sense 
:tapa ni cap aparell que im~dts el que poguk 
IDoeaegar als trllD,!eunts ... Quin dels dos li sembla 
.. tenia que agafar? 

- Home, el gosI 
- La gosseta. DO, oi? 
- Es clar que Dol Si era una gosseta que estava 

tal~aambla11ei ... 
,,"tattrno:~ jo, en el dubte, no he agafat ni l'un 

-Per qu~? . 
- Perqut:si agafava l'un. l'altra bavia de segutr 

""orça ... 
FI BLADA 

r
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LA. TUIES 
I ¡on~oc. a tat. la Ildt de 1I.lrlno.la. lIe lre.e. 
: Il. '.rrll ... 1 aran 
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Ilo III m'.flu .. ' 
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r.A TUIES - 7 

- I .'han usat1 . 
tat Com que eUa ha renyit .mb el .. a.amatlt, 

l'ha alalat pe, t.par aqueal buit ... 

ANTOLOGIA DE FRASES POPULARS 

-No ca por alll •.• 

L 'ORIGEN d'aquesta frut castissa tM) cal 
cercar-lo a la YillÜl4Js ni a LJv4IfJÜt. 

peuit'!ï-~':':'-do'f~ r~~.b:J. u';! 
d'això cosa d'uns viut.i-cine..".. 

Vivia en ~ de tes cambRs de I. dita pensi6 
una balJerina del Liceu. italiana ~ naiRuÇ8 i 
més salada que una anxova. que ~ponia al dolç 
nom de Gilda. 

Era una dona que vivia amb un luse fastuós, 
puis era entretinguda d'un fam61 propietari d'bo
tel de Barcelona que li donava molts diners. 

!:? s~~ .~-!i,:ri~:r:u:~\;:l~ 
:: ~~~::i~ :r&:e;~~l] Jee; ~n~ob~~ 
i li facin IODar. 

de I~ =r:U¡u: ~:r r:t~:r: :;e: 
bombons de ~ del.." amic oficial. la _ 
tingu~ un desig d'aprenent - encara no s'ba\fieu 
inventat els botoNe. - i amb tota la tranqui1itat 
el f~ en.trar a la seva cambia. 

I conta la llegenda que quan &'anava a coosu.IDG 
el fet, el noi, poc expert - o lD8SI& - en aqueUa 
maUri., emprengu~ un camf:r: no es podia qua~ 

lifi;::à dja ~Yl:-:r:,::,: ~~trari. Dolça--
ment, f~ comprudre al noi el lleU erro i li digu6. 
amb veu carinyosa i impacieqt: 

-¡No, fIO •.• fIO es por ........ 1 
El xiCot, que pel que ea veu Ha un ban .. 

arribk a cl'n IJibre i contk lo ocorregut a totho!ll 
que bo vo1gu~ .nteDdre. El mot va plaure i encara 
corre • 

L'.uxnrn DE LJ.O .. ru 



8 -LA TUlEl 

El ~e·tlt nou 

L ANTON1ETA, segona fadrina del taller de mo
dista de la senyora Prats. ha estren~t un 
vCitit ¡lOU que- és l'admiraci6 i l'enveja de 

lc~ <-('vcs companyes. F.n dcdc, C5 tracta d'una 
roba magtúfil'a. i .'endevina en ell la confecció 
d'una casa de primH ordre 

Aqllt~t ve!-;tit ha Ct;tQt el xafardci:z: obligat de 
tota UDa Ik:tmatUl.. cosa l~ka i natural si es té 
en COm¡lte ')ue l' Antoni~ta guanY!l t;is pcssett:s 
cada dia i te de tllanterur sa mare 1 Ull germanet. 
'Ara. que f~tl·ja dit'm ({"l'tejar, per nom~nar 
d'alguna mam'fa )('1 M'\"C'9 llarb-rues eutrC\'lstcs 
amb Eu Gent<t, un xicot alt. robu!'t i relativament 
proveït d'ermil1n i 11na noia que festeja j 

-Q.u et passa que estàs tan caPficada? 
- Ja le"1i ,tJd, IQ - Absolutament capficada, 

és t.onta, sap, trobar sempre la manera de '1uè li re
galin un vestit, per car que ~;j",ui . 

. - Caraml --.li diu la p,im-era _. F",'l molt bCl
ruc, A.quest y\..~ttt , 

Si, eviñ('ntmellt.. 
~mbla aquell que vàrem Í<:r la !.l'tOlana pas--

5.'l.da per aquella cupletista rIc Sant Gervasi 
diu \lna aprenenta. 

Però d y,èn('re és millor remarca la tn01f~ 
tadora -. Toca, toca, aque!'ta roba.. ~lmen\S val 
nou duros metre! 

Pot ésser mésl 
J, diriF:int-!'e: a ]'Antonieta: 

· 'r'ha costat molt cat, aque5t vestit? 
Ca, res: una tontt'ria-- t~rongtlé la noin .-, 

Treure'Ol mitj a horeta el què portava ... 

K. PRITXE'l' 

Raó poderosa 

P REMATURAMENT V'{
dua, la senyora. 
Bonjoch és de 1<1 

que no s'avorreix en 

li~~~~:~tl ~~ e~d~: 
te de la vida. Encara que 
està a prop dels quaran
ta anys, com que es man" 
té bastant agradable a 
la vi~ta, al tacte i a al
tres coses que no hem de 
nomenar, !'empre gaudci:r: 
de les assiduïtats d'algun 
conegut de la casa, o d'al
gun desconegut del tea
tre o del cinc. 

La seva mare, que t~ 
sdxanta cinc anys I. que 
també va passar-ne de 
verdes i de madures, li 
critica sovint la seva 
Conducta. 

Per? dona, que.n0 
veu~qucla no etscapl~ 
veneta, ni molt menys .. .1 

l què? 
- Que hauries de re

primir les teves xardor~ 
quasi senils ... 

·-Nosé veu[(~el perquè. 
- E$tàs ja en la tar

dor de la vida .. , 
,Precisament a 1. 

tardor és quan més convé 
tenir la calefacció ence
sa ..• - respongué l'ale
gre senyora." 

B, O. LLANGUBR 





10- LA TUIES 

A I" seva s"lul 

E s (il!tc'l~ cra l'h-')Ille -::llés gel6s que pogués 
trohar· t'n tot Batcdona. des de l'indus
t:i, He pitnlt t. CiD.[ a la)intofCfica i ria

llèra Badalona. 
:re~ aqucsh t'a6, la ROSI'ta. la seva' amiga ofiL 

dal, no sortí a quas.i mai de ca.<;a. amb gran stn
timent pet' pa.rt seva, puix e~tima\'a ~n silend' a 
En Marqué~. 'lUC. c'om vO!'tès ja hauran end{·,,;n~t. 
eta un dets ¡ntim~ d'En C:¡<;tells. I 

No hi ha ('Osa q\l~ rumii ml'S que un cervell de 
dona quan cefl'a Ol apaivagar les I>('ves xardors 
amorose!l. I.a Roseta tingué una idea genial. 

- R~c'oltQ, Tt,jd -- digué un vespre a En' Cas-
tells -, t'haig dl' dcmnnnr una cosn. -

Ell. El quI. no "'fill, és que se m'estimi pt.r 
1'¡"ttrè<¡1 

Ella. I ara.' Tu lMna'm aque~t lntltet i di,! 
• tolhMJ que e~tlc boja Ii'amor per tu. 

niguts. maca·· -rc...;;pongué Fon Ca<;teUs que
ja tremolava davant la perspectiva de la petici6 
d'un collaret, Ull ant·lI o un auto. 

Hi ha una pobr3. amiga meva. casada, CJue 
és molt d~ggradada ... FI !Cu marit no es recorda. 
mai d'ella, li pega. b insulta ... i ella, és clar, pobra 
cnatura. s'ha bu~("at qd 13. con."oli ... 

l l'ha trobat? 
~i, i per c('rt que és un nce1"lcnt xicot. JI1 

el conC"Íx<:s. "En Marqués. 
En '-[arqués? CaratsU!;! Sí que ['$ reservat 

Xo me n'ha dit ni un mot 
Veuràs: dIa és una dona de molt compromís, 

i el xicot vol és..~r cHgcn·t." 
Ja, j n ... Però no comprenc ... 

- 1,0 què jo v\tll? Doncs, sel11.il1ament, a vcure 
!:;l tu tindries cap inconvenient en quc Fn Marqués 

~!~ I~~~a e~~i~~ :~~~~~~al~!qü~~~a;'~(, ~~~~ 
Marqut·s és amic teu, venint l'un despré$ de l'a~
tre i no l'ortint tampoc mai plegats, ningú ma.b
('jar~. 

No hi tinc Cap inconvenient. De qui ha estat. 
aquesta idea? 

-])C la meva amiga ... 
Pcr això, que a mi m'e5tranysva quc no fot 

En :.\Iarqués qnt' m'ho demanés." 
1 per aq\lest coginyi~ procediment, la Rosets 

va pogucr enganyar a Rn Castells dtfTant unti
temporada. Però com que cn aquest món les c()!C5 
s'acaben un dia o altre, una tarda, mentre la Ro
seta i Hn ~tnrql\los fciC'n de les S{'ves, arrib~ En 
Cash-lI~ i mprovi~adament a cercar uns pape~ 
que s'ha,.,,1a (\(>ixat. 

Calculin quin f,U!;t va rebre la parella! Sort que 
la Rosda era \tna noia qu<: no [)('rdia mai el cap 
('ncura que l'ha~ués f(>1. anar malament a molU 
homes. Saltà del llit, es posà una bata d'e::,;t ar per 
casa i corregué a obrir 

On Vf\s? -- digué al veure a F.n Ca.."tells . 
. M'he d{"ixa~ la Memòria dI: les mines a da

munt (k la taul(·ta de nit... 
1 )on("s e~rJ('ra. que aniré a bU!'ocar-l("S i te tct 

donaré. Aquells són a Ca-;a, sal's? 
En C:¡str:ll::l es posà a riure. 

Ah, sí? Doncs, diguc'b-hi qu!' no s'ob1idio 
alb'\m dia de brindar a la nu:va salut, eh? 

I es qU('dà tan coutt.'nt d'ésser útil al. amics. 

RAil. ])'AI~P; 

: .................................. : 
: COMPREU DEPRESSA, DEPRESSA, : 

: EL T" LfJL5Q~1.1':';L~~ A.HO R : 
: ""'Pla! ~ III LAURA 8RU"6T. I ~ d qul s o-rot. : 

! .11 FEL7é'IDAr;' êÒÑUaYUGAL i 
: No badeul Compreu·)o depressal : . .................................. . 
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H -LA TUIES 

AqultI1:Q l!I~tmana C"!l anat .. l'tApo!o Ce~c, rh, OD 
te J d',51.reUa a la aimpatiqulSlima l'il&1 { u tal' J 
mona a qm 1:0:1(. xem de s n es bons terups de 'vld 
noctimbul3. t Q\\Ir: amb c' anys no ha fet JnélI qUl
a.qahonar-ae ('n Al 11t' n per I fonar més ganes 
demrIlJ:1t.se-! 

qU~ h~lf.~r':;;-;:~ e l:S a ~~~'II~K~~iicl. ~r~;;~~i 
:JudllJ,;,; 1ft l!t'{C('ncta Ull 1\'), que també va força a 

l'hora, LI Delia Dorlt., !,~11 SW e l,'a 'om $('D ptt', i a 
hpe LI:'- r.de la terra de ¡'Q.1 Ò'. i 1. es bal 'ques. 

L .. X()(:rl~mt"L INUSCll.l 

ei ~: ~~Ut,a~el~~~~¿~e' ~~;rdr~~:!;~~\~;afIC 
la lratllde lrott 'w l::s, tracta d'una couIi'dia d'ull SeM, , 
hJ.ià IWlDl'nat GwJh'm ZOI'zi que ha tradu.it. amb d ') 

més t;alero d ~nyOl: GÓlllt"I Uidalgo. F~, una ¡,:osa 
cst¡\ fOf,,'. bé I no cal dir que la nvora ~ore lO l' 
UD:l vertadera ctt"ació. -

A tEldotado.. la )fctct-nt-ta S\!'rQS encisa ca.ua nit al 

~~~~)~~~ ~~!ll:\;~ç:deÇlC~~~l~yrbi 8:t:~Ó 1:&:: 
surJo lIi~, que és una .l'üqUl'lle.s Sl.'nyores qU{' l' 
n-cotnana e'Ja l'k>1a. que 10 nf2'Ce ita que ï fa("'n cap 
~,"bc 

¡;(UlUjtl disP.",.r", d'En l'l're ~nvallé, !Ja tingut n 

~~~tar~~r:çtl,qjl~~(:r~:~';17' :\li%~'~I~r~e~~~I~~I~~l 
S1la l'strenl1t, aDlb un è%it ~roll6s, 01 teatre ,E.~pl1' 

nyoh, 1 .. vidtl "'" 11> noSI,,,, origInal del SOSil'S dl' l'amo 
II('llyor I..!I1l'Ul'S ~l.dt:b¡:l1t l'ls elogis lnés iavoro.bks d(' 
la critica. St'f(ut"l%i pt'r aquest ('allti, St:llyor t.Judlt:, 

qU;-;II:"I~~! V;~~~I~'~I~i., quc.' quau 110 t~ gair ... feiua ft'nt 
dl' procurador l'S dt:<.lka a e.~criurt' o traduir comèdic 
Vil t-:nr¡:nar al ll'atn' d ... lIarcc!ona Liu, de Oro, comt:'dia 
dramàtica italia~\a, original d':r.Ul escriptor quc es diu 

ili~~~~ !·~[t~~¡~ 11lI~ll~r~:~ :;j~~~\alà~i~i' ;;;~~rt~~~~ 
~r molt ben '"cbuda, fE'l1t ne la Carme Cobeii.a ulla 
vertadera ('rcadó 

d,:~~\:::~\{~)~~:t!~~n!~:,~~~r~~~~:ro~~~~ ~:l1p~~~a 
ltl l¡m,¿'I, que si lx! és ... t'ntat que no t~ la flU\tuOI!ita.t. 
d~ 18 ll'vistH que eOI donavQ col pobr~ Perran nay~!o. 
entrcoté ' fil PI! ;\1' la .tona 

El, NF.p("1' TAP.u .... :a ............... " .......... ~ ......... . 
tO RREU SECRET 

A toh E'ls r~d.ct(Jrs: r,A 'Il.'lF.S els pn'ga a tots, per 

:;~!~~~;l.~~:i'6tQ~~l ~a:;~;:-Iàdde"!¡:iu~~. ¡C'~~~~~ 
Dlcrid.i.l de t.loiriu de Balli;: i que vagin a deS4.'Olpenyar 
el traJo de ks feslu ll i t' I tcut'n a. treure taques, St'nse 
descUJdar..cc la barn'tina. 

K, Partó, Va aI miWE'To. - F. OrOl/a: Es gastat 
U'IC d, Santa Celoma. S'aproIitarà. - BIt Lllta. Aquelit 

~bli~~~¡¡hl~ ~f~i:na ~U~& ::~ ~nf~a f~~:~~";: 
lla, Kaw/, Va. sorth qu.an remenava les cireres ~ 

';"lana.'I i C':~al 
A. 1Il,tu.t. Rt·budes ¡fOS Ie\'es ratlles. Aprofjt.~ 

k~~u~~~,i!~\~\I~~~~~pIQf~:j~~~~: ~~ ~,:~!~rS¡.ri 
publieólt. U" 'ICo1 tk ,Uallr,;sa. Està més ~ ((U leS 
truites dt'l !.f:U poble i anlrA. amb tots t'Is honors, 
R, Urrango. Alll1e;rta _t-¡:.na no ¡'ha encertat, QuC' I 

fatc.·tn! P"l :LItre illa llerA, g( nnar:el __ LohJ u, 111 
Record ... , a !nllll ñ. 1':" xl '!t, ac à ¡¡r :mf1,t, .................................... 
................................... : 

TEATRE DE RDVETATS • 
G~AN5 BALL~ 
DE DISFRE:s,sES 
AURIGEMMA- CARADO 

DISSABTE QUE VE, DIA 21 

&rIn BftII HDIOcolor 

· · · · · · · · · · · · · · · · · Dijous cras tarda: : 

CERTAMEN INFANTIL DE TRAJOS : ••• 

NIT: 

: ftrlllocràllc 8all Parè Illnmll ftorluellDlI : · .................. ~ ............... ~ .................................... · . 
: La Suena Sombra i 
: 1't ...... balb tic 114KUE1 : 
: llJ IIlcl! 5. 1.12. 10.21. 22. U.- 24 I 2i : 
: de 1cltrer - : · . .................................... 
.................................... · : 

.AVIATT 
NÚMERO EXTRAORDINARI 

DEDICAT A .1~ ~ 

LES NOSTRES MODlSTETES .................................... 
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