
~ny 11/ 15 c~ntlms 

. -Ja és ben estranya, ja: la gentl Cadascú veu les cOles a la seva manera: a nU, els uns em 
diuen que s6c una fresca i el. altres que sóc una ... "bueno", al revés de fresca. 
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¡SALE HOY¡ ------_:::-===----
Un c:aao c:o"'o un c:abaso 

N Dlo tk ÚI RtdDcri6". _ .• 
Es't Bod, IW tit,,, Mda- (['Ut 
llIT" t." Enusto 80th, t/ t1w
,"iftrD. 

En ute muodo pa~ un .. 
OOI&S mu ,ordu que la ca
beu. de Pko. fur para 
«har e1lMlbrero en el {ue
«O. pond'IC tranquilo y ~
ctne retratar Ik espalda- f¡

JUrios que un UUJCO núo. 
que IC dict Barn 'I se f\olt a 
R .. uia a veader hon:hala de 
chuflu. compar~ el otfO 
dia en cau "I P'"tplItJ. a la 
raspa, que pol" cieno 6 pe-
fia "I no ha ¡do nuoca a ca-
R Verdura. 

_ ¿EAti d amo? 
4 KI adIor Lauterio 1 -

hilO la ¡1mull. que f:f\.rcveD 
101 nomhf~ peor que el 
A 8 e cuando ha dt ekri" 
iiir PlllUlohtar o Va\ldoreix 

_El mi~lDO. 
_Ahora csta muy ocupa.

da et(:U(hando en la radiote· 
kfonía un dilCurso por $e

f\.u de la &cuda de Sordo 
Mudot, ptf'O ~ avisaré. 

La rupa Mtró en mi 
cuarto )' C'OO aquella ecnd
llu, me dijo' 

-6d\orilo: ha"l aUl d IC
!Ior Vaca 

--.¡Quin-.t .Aq~ de "El 
Dia Gt-liico"? ¿Què quic
rel l Que le paaue lo, d ie:r. 
reales que k~? ,Di¡ale 
que te tup repicar I 

--1 Soy )'0, tlJ"I yo, Ru
faltal _ hiKO UD.J. voz des
dI" el ncibidor - . Tu fi
IIIlIla mt coafunde. 

La ebia., al oir que le de
dan lamuIa, IC cre"l6 que 
Ha una COla lea T k cotPó 
\IU tr.io, circurutancia que 
)'0 aprovecM para toca.rle 
el pandero OOInO e. de ri· 
,or. 

Por fill, ala raspa le vi
rneron otra Vel lo, JWtidos 
y la convenci de que aque-

lQ~ diferencia exi.le 
entre los dedos de 105 pies 
del monumento de Col6n 
)' la! chicl! de casa de ta 
Ptpitaf 

Nin¡una, porque UDO' 'I 
otra¡ JOn ¡dt.dos d",.osf 

• o o 
ol Por quI, !On iguales el 

Metropolitano y \as chicas 
de casa de la !.orot 

Porque el que monta ,in 
bitlkl r«ibe del ca."oo. 

o o o 
l En quI, se distin,ut un 

t6110ro malo de \lna deuda l 
En que un f6lforo malo 

s'aPCJ9G s¡empre Y una deu· 
da no se pa.¡a casi nWlCf,· .. 

o o o 
l Que $tftIblanu ha"l cn· 

tre un toro Y el lIIar? 
Pues que f" tnJiiMl 
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~ TEMPS ~ 
'UN PRBIII MERESCUT 

Hem rebut el programa de unel curies de bl
'Cicleta orpnitzades pet la U. S. de San.. En
tre els generoso. donadora de premis, hi ha el 
propietari d'un establiment molt ,populat que es 
-dedica a la venda al detan de neumàtics fins, pet 
autOI d'una roda - "La Mundial" - que ofe-
reix cinquanta peuete. al primer corredor que 
pasli per "la Mala Dona". 

La .. Mala dona" és, n.turalment, un lloc per 
-on creua I. carretera. Si no fos &ixi, caldria pre-
mntar-1i si .ixò de passar pet la "M.la ,Dona" 
ha d'ésser pet sobre o pet sota... 

BL TB SAHARIC 

L'altra tarda. certa ienyoreta que viu en un 
Inós xalet de Sarrià i la conducta de la qual és 
111'- .vi.t sospitol., es trobi, en el mOlllent en 
que vlrie. .migue. seves, convid.des expressa
~nt. .cabavCll d'.n.r~i a pe:ndre el te, d.nnt 
d'ua con8iete Hase solució. Una avetia impen
sada, deixl la propietat ICnM .i ...... Cbm prepa_ 
rar el te.? La aenyoreta tinrué aoa idea ¡enial 

Com que feia poc que .'bavia Dent -:- efec-
tet del retirar tard - i encara retta.... l'Upa 
que havia utilitzat pet a la teva "toilette" ultra 
intima -or"" a la mia.yoaa q.e ae"a. IHVIL 

AqueU dia el te fou trobat exquisit per totea 
let invitadet. 

-Té un gust "sui gèneris". - Afirmava una 
d'clles. 

-1a t'ho esplicaté - respongué la mestreua 
del xalet -. Es preparat amb una aigua e.pe-
cial, portada res menys que d'una font que bi 
ha en un Dui del desert del Sahara. 

-Ah I - replici llavors una de les altret in. 
vitades -. Ara m'esplico perquè a la meva tu
sa hi havia un pel de camell. 

VIATJE DIt NUVIS 

Els casatl de nou retornen de viatje. Aque.t 
ha estat llarg: do. melOl. Nord d'Etpany., 
Franca. Anrlaterra, Bèlgiea. Suiua i retom pet 
Itllia. La núvia v6 11ft xic dClmil1orada., CODI 
si s'havéJ ja presentat .Iguna novetat. 

-Que no t'ha pront. el viatge? - H prepn· 
ta la seva germana, talada ja fa anys. 

-Sí... Però "tic un xic indi.poada. fa dos 
o tret dies... Per mi éJ que m'ha fet mal la Det 
de Pi.~., .. 

] tote~ duc. IOmriuen, pensant aena dubte, en 
la tOrTe inclinad .... 

LA MORENA: I LA: ROSSA 

Són dues .,erm.nes espatamoll que e' pa" 
njen cada micelia per la Rambla i crièn métl 



l'atenció que Don Joan Pich quan anuncia QUI 

va a fer un discurs. 
Tenen, respectivament, divuit i vint anys í 

~erien exactes com una gota de net de cabra i 
una gota de llet de vaca, si la petita no fos 
morena com una gitana i la gran, rossa com un 
camp de blat. 

Aquesta extranya distinció entre les dues ger
manes no deixa, com és natural, de sorpendrer 
als ,eu~ nombrosos admiradors. 

_Còm és que la seva germana és morena i 
vostè té aque!\t ros tan bonic? - preguntava 
l'altre dia un xicot que havia ofert a la petita 
un ram de flors. 

-Molt ~enzill _ respongué la xicota -. Ma 
germana va neixer quan la mamà encara no s'o-
xigenava el cabeU ... 

QUESTIO DE TEMPS 

En un popular music-hall del Paralel va debu
tar l'altre nit una estrella que en mala hora ha
via abandonat la cuina i el safareig per l'art 
fr(ovol. 

La pre!\entació fou un veritable denstre. Ni 
la clac pogué aplaudir perquè la concorrència 
la va fer callar. 

En acabar l'upectacle la debutanta, que, len
tament, s'an:\Va canviant la rob'l. va exdam:u: 

-Ai. que cansada estic! Tinc unes ganes d'es
tat' sola! 

---Es qüestió d'esperar un xic, respongué l'em
pt'esari. AI pas que a?em, t'~i ~ued3t'3.s dintre 
pocs die •• perquè no Vindrà nmgu ... 

L 'hortotl de Sant Boi 

UN BON NOI 

E RA allò que !le'n diu un bon noi, en Rafe
let. Dc casa a l'oficina, de l'oficina a casa, 
en havent sopat al llitet i, si algun diss3~ 

te sortia, era per anar al cine fins a les doh:e. 
No tenia amics, no anava mai de "trueno", ni 
bevia, ni jogava. I això que ja tenia vint i dos 
nnys. 

-Tot el sant dia tens el retrKt d'en Lluïs a 
1ft mansl 

-Filla, si. fa aquesta calor! 

Com que era tan bon noi, no tenia xicota, puix 
era incapaç de tirar la més petita floreta a ca~ 
pubilla del barri. Però les veines, que a voltes tot 
ho enreden i tot ho compliquen, li varen fer 
veure que, a la mateixa escaTa, hi havia una xi
coteta que podia ésser un bon partit uer ell. En 
efecte, la Rosalia era buroneta, graciosa i no era 
mala noia, no. Ara que havia tingut ja tres o 
quatre promesos, i com que els promesos no 
acostumen a badar en aquests temps que corren. 
el que més i el que menys, tots ells l'havien por
tat al "Xalet" una dotzena de vegades. Però, és 
el que deia aquell personatge de comèdia: Com 
que el que es té de mirar és l'honradeç de la per
sona ... 

El prometatge fou curt i el casament es va fer 
amb tota la pompa que requeria. Al cap de poc 
temps, algú va contar quelcom del passat de la 
seva muller a n'en Rafelet i aquest, indignat per 
allò que ell jutjava una infame calumnia, s'hi 
va abraonar i li va clavar uns quants màste~. 

L'endemà, tot el veinat comentava lo ocor
regut • 

. Ves qui ho havia de dir! - va esclamar la 
pot'tera-. En Rafel pegat' a un home I Ell que 
fins ara. no havia Cet mal a ningú; ni tan !loh • 
la seva dona I 

Mask Queffa 
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6 - LA TUIES 

ELS DOS PRETENDENTS 

A QUEST ¿\ història, que ~s tan certa com 
ho és qu~ él mcs que ve haurem de pugi· 
nar les cèdults, és una història immoral 

com totes lel no!'tres històries. Es una història 
on un cop mes e demostra cI triomf del vici, da~ 
munt de la virtut i del pecat damunt de la in
nocència. 

Ella. la protagonista. era una noia formosa i 
bonica, que feia de dependenta d'una botiga 
d'objectes de goma. Tenia dos pretendents: un 
de molt tímid i un de molt atrevit. Aquest dar
rer. 3mb tota la barra entrava cada tarda i deia: 
-Una rIotlena de neumàtic~, senyoreta, vol fer 
el f:wor? I :altre, com que era tímid i incapaç de 
demanar una co¡.;a així a cap noia. quan neces
lIita\'a un pretexte per veure-la, es ficava a la 
botiga i {'Onlprava. o bé una cànula per lavati
ves o bé dos mt'lres de tUbUli de goma. 

1. C' m és natural, lalOia e!> va decidir pel 
jove que comprava cada dia una dotzena de 
neumàtks, 

I al"ll li digué el seu principal- . Jo em 
penu\'.l que et ,:11 cidiric:J per aquell altre, tan 
aten 1 t<l:\ e )fre,;tl' que sempre comprava cà
nu:es. 

-Ai, ai I Déu me'n reguard - respongué la 

misa? 
-Ee costum, perquè resulta més còmode. 

xicota- Qualsevol es casa amb un home que
cada dia té d'anar a comptar objectes d'aquests r 
En canvi, figuri', si seré feliça amb un xicot (Jue 
consumeix dotze neumàtics en quaranta vuit 
hores! 

BaI Dura 

ANTOLOGIA DE FRASSES POPULARS 

BAIXAR DEL HORT 

A I~O v.a pa~~ar, ~i no ~enteixen le~ ~ades 
hlstòtIC!ues que po~!;elm, a MonlJUlc en 
aquell!'! temps en què moltes 1farietes del 

ull viu, prenien aquella muntanya pe.r una su
cursal del "Mont d'Or" o, com haurien dit lla
vors, de ca la Gepcruda. 

Es el cai, doncs, que un xicot i una xicota. 
menestrals pt:r més ~enyes, s'estimaven i a casa 
seva no ho volien. Ell, que era lIe~t i estava al 
"tanto", f1uina tn va fer? Va llogar un hortet a 
:\fontjuic i cada diumenge a la tarda s'hi tro
hava amh la seva aimada, no per parlar del què 
faria ¡'Esp3rtero, naturalment, ~inó per dir-!>e 
cos('s dolcis~imes i fer-!>e'n d'altres encara més 
dolces. 

Un marr{'c d'onze anys, més entremaliat que 
('n Marceli Domingo. que rodava per allí. va ~s· 
hrinar la "combina" i ~." proposà treure'n par
tit. Cada diutnC'nge el~ ~eguia. s'amagava a la 
!'Iortida del hort i quan la parelleta tornava cap 
a Barcelona, es plantava davant d'ells i el" hi 
demanava cèntim~ per anar a comprar pega
dolça. 

Qui c1~ hi negava. cla .... ant del perill de què 
averigués qui eren i ho xerrés tot? ¡'¡O hi havia 
més remei que puginar, Però en aquest món tot 
s'arregln i gràcies a la intervenció d'un parent 
de la nuia. acabaren le~ ho~tilitats entre el pa
res i el ca~ament es portà a efede. 

El primer diumenge de la lluna de mel, l'~n
carmetlada parella. volgué tornar a veure aquells 
llocs on tantes promeses s'havien {et i tants 
avenços reintegrables havien con~umat. Això ~í, 
no entraren a l'hort, perquè ell, la setmana an
terior ja se n'havia desfet. 

Però el marrec, com de costum, va sortir a 
empaitar-los, . 

-Senyoret _ digué-; dongui'm deu cèntims 

pe~~:~ ~è~~~:r ~o~:!~ongué l'interpeHat, l 
ara! Que et penses que venim de l'hort? 

L'arxiver de Llofriu 
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A t:~ d .... teatre molt popdar .. 
~UbaÑ_aa",""''' 
ea forma d·,.tor. Ea _ .. d .... lIi<lll 
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L'eademl hi tomavL 
-No a6 .. el dcatorbo. per/> .wl b. 

que tal volta 't'Oltè baun. tiapt temp. de 
.q ..... poua. .. p? 
L~prcaa;¡ J. a· ...... 6u al .. pelam .... 
U .. tard •• el portI~ .ator H 4lp6: 
-SI 11 iembIa que DO li ha 4'intereuarJl me 

l'",,dori... 
~ome, .t - rupoa. ... ' Da'fOn l"empre-
~ Ara comaM¡O ~ teair c:lU'Ïo4itat per veare _ fa ._ta _ ... b .. que _III la doo 
...... m'eod _t. ... Jlaapl 'IIr __ 







)0 -I.A TUES 

QOESTIO DE PALADARS 

L
A L1uiscla es troba"3. molt malament. Als 
matins. li agafava un mal de cap terrible, 
S(' 'i ?Osava malament 1'estòmac i el ,"'en

tre se li. tomava .:tur com una pedra. 
'F.11' par~s de la L1uh;cta, que se l'estimaven 

molt, varen enviar a cercar al metge. 
El doctor. que coneixia a la Lluiseta, !tgon5 

expre~s¡:¡ seva, dc~ d'abans de nèixer- va correr 
desseguida a veure la malalta. 

.A veure, a veurc - - va dir-o En~enya'm la 
llengua." Això no és res. Un xic d'estòmac brut... 
Que menges gaire, a la nit? 

No .. Un plat de verdura, un pareU d'ow;, 

postres 1 prou. 
.E, estrany. Què prens, per esmorzar? 
t'na copa de llet. 

-T Jet de ,'aca ~ 
Si, senvor 
~tal fet. La llet de vaca) aquí. a Barcelona. 

é':i molt dolcnw. Pren net de pot. que és molt 
més itln~. Ta veuràs com et trobaràs mb bé-. 

P('rò v_~ pa. sar unS dies i la Lluist'ta. no mi~ 
11 ,ra\~ \' l~~n tenir.- d'anar a cercar al metgr. 
aUra votta. 

T.n llet no et va bé. noia. Pren qualsevol 
altra c )$8 per e'Srn""lrnr Un platet de verdura o 
confiturt' • O pastes mbte ... 

El remei va anar :vlmirablement a la xicota, 
que ("n DOC tempo t'!' "3 veure lliure rie mol¡\.s 

tu:&. 

Vol que la cobreixi, senyoreta? 
_ Amb molt de gust, jove. 

Un matí, ta Conxi ta, la seva íntima amiga, la 
va anar a cercar per lortir a. ,'eure uns models 

de robe'. Ja esmorzarem a fora - li va dir-, que 
t'entretindries massa. 

Quan hagueren vist els models, entraren a la 
Granja Royal i. al venir el cambrer, la Conxita 
va preguntar a ta seva amiga. 

__ Què "ob? Llet de cabra o llet de vaca? 
Jo _ respongué la Lluiseta-. de cap. 
Com' exclamà tota sorpresa la noia-o 

De capf, ne cap de què?... Van Tresca 

~~T~BRE EL PLAER 

E
T pr('si(\ent de la República. d'Arzcodhai
jan l'''t:'!.V1\. desesp('ral. El!. que 110 rajaven 
qu:'!.rtQs. ja els ho direm. i a.ixò éll una 

C05a que pre(l('upa molt .als Pre<;id('nts d(' Re
púhlica i fins al!'! dependents del "Barato". Vo~ 
Il'fl1 trohar una Mlucit; a n'aquell difícil prohle
ma, "a enviar :'!. cl'rcar al séu Ministre d'Hi
M:"':1dl.1 

.Això e.'Ità més malament que leA obres de 
la Reform:'!., li va dir (allí també ft'ien una Re
forma. interior qu(' data,'a de feia vint anys). No 
hi h:'!.n quartos ni per pagar als ordenances del 
Congr€s i la co~, com veur;'s. e~tà que no pot 
anaT ni amh rodes. 

Ca'drà invent:\r un impost nt'ln - rep.pon
yu¡' ... 1 ministre- . Ah I Ja en tinc un! L'impo~1 
sobre el plaer! 

Oh! ACIUe!;t ja el tenim en di.verse forme' I 
1-í('c:;~ el Pre!'lidrnt . 

. Vostè '\'01 dir \'impo!'lt ~ohre els "meuhlés". 
c:t!e de mf'uqu('s, etc" no? Jo em referia a ¡'al~ 
tr(' plaer ... 

. 1\ quin? 
AI 111aer ¡('¡¡al i. regularitzat per un acte ci

'\'il. o ;igui a aquell que hi ha entre marit i 
mulle:, nrll ko~cks or per c:'!.da cop, ;0 ('rrc 

1u1 .,.ingíl refusarà pagar-los .. 
lli llaur:\ molta matèria imposl\hle, oculta .. · 
Ta ho sé. mé;¡ jo crt'e' (lur el patriotisme 

s'imposarà i l'impost donar:l bons rc~ultats ... 
I. n efecte. l'Hi cnda. d':\rzedbaijan rebé. amb 

":nlrT'és dd nou impost. considerable" refon;o!'l. 
T]n mati. tl min;~tf(' d'Hisenda compareg'ué a 

c~ ~ 1el f'rrsidrnt de la República i demanà per 
v('ure'l. 

'-("lIia a proposar~1i __ o digué-, un ~tit 
(':lllvi tn l'impoi't sobre el plaer. 

Ah. sí? respongué el Prep.ident-. l en 

qui' ~~:l~iSs~~~¡lt! en què en lloc de pagar~lo el' 
marits, el satisfacin lcos mullers. 
-I per fluè, això? 7 
_Perquè jo fa dos mesos que sóc casat. sa~ 

j la meva dona em fa pagar ¡'impost amb t1\ ' 
freqüència de lo que jo voldria. R. E. Tallet 
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FATAl. BQVlV0CACI4 

AQUBLL dl_ ... *", _que •• f ....... de 
dia, el tenyot Brem6n dipé a la aeva 
muller, que reposava còmodament al seu 

cOltat: 
-Mira: jo em llevo i me'o .ai¡r a empaitar 

conills al vedat. Tomaré abans de mi¡t'dia. 
-Tan aviat et Ueve.? La mioyona encata 

deu dormir. 
-Ea illfUll. no eal de.pertar-Ia Ja e.mor

zaré al vedat Jo mateix mJ.rre .... ~ la roba 
i aixJ. encara anf~ m'. dit pre .... 

-Doncs jo, .i no hi ten. inconvenient, em 
quedari al Uit fina • III dotze. Tinc: UD. IÓn 
que no m'hi vei .. , 

-Està bé. dona, eat! bé. Adéu, i que dor
mi. de CU.t. 

La aenyora ,B.rem6n es Rifi de l'altre costat 
i ea posà a roncar d'una manera senzillament 
ucandal~ 

CaP a quart. de dotze, UD assalt de petons, 
pessics, riaDes i .bra ... dea I. despertà I 

EUa peuA que ea tfattava del leU marit. 
Petó quan va extendre el braç i obri et tru
'Parent es trobi. al &eu COItat • la Juatina, la -)'OlIO.. 
-] aral Què fa. noia? 
Aquea ...... ~ ~ ... al ,_

zel' a la teVa mcatreua. Ella es ereia que era 
el .enyor el q" ocupan el Uk i ha .... uat 
• cleapertar-Io ~ aquea: procediment, que 
~ _ altro part; ol de- ..... ella. Peni I. =-.: ~:.~?:" __ I ripi ......... , .. 

-Senyoreta, perdoni'm. per6 fa tants dies 
que me la miro quan és al llit i la trobo Jan 
bonica tan fina, tan ben formada, que m1aa 
&pfat com ana boReria i no he PORUt Rsistir 
de fer aq,qe.t di. barat. .. 

La senyora Brem6n era ana \tona honesta • 
pèn> en aquest món. res incita tant al peci.t 
com l·ocui6. De manera que tot protestant, 
va anar deixant fer i dalllllnt d'aqueU rut es 
desenrotllà una eaceaa que. DO era. la ... 
a propbait pel' éuer repruea~ .. un teatre 
per famlt ..... 

Quan tot anava d'al1ò més bé. oc:otrea'Dé 
una cosa impensada: el marit, Que tomava 
amb sis conills al sarr6 la mar de content. 
entrà a l'habitació amb la idea de donar uaa 
sorpresa a la seva mutler, i en lloc d'això, fOD 
etl Qui en reM una J bonal 

Però la seva muller, dona d'exQeriència. tr0-
bà, tot dient la veritat, sense sa¡rillUer-ho, la 
manera d·excusar-.e i d'excusar a la minyona: 

-Mira, maridet meu. no trenfadi.. Ee que 
la Justina, pobreta, es penlava que ece. tu et 
Que e.tava al Dit... Diu que It ...,..dea tant, 
que RO ba P<>RUt re.i.tlr a 1& temptació. Però 

P~r~o!~-I:'= t~e:~::~~~·QU~i. nJ'h~ti::: 
nan. ma ... 

La ¡ .. tina, despris d'haver <tinat, hi I«
nava. pero era amb el Hnyor Brem6n. 

F.AnBlIaIp. ... 
LES IIATBllATIQtra 

DIUEN que l'aaaJfabetÏlme " el pitjor 
clel. _I. de què ".. I>&tk Ull poble. Jo 
ele.au UHIf1Iro d'au manera solemnial, 

;"1D:'~or"'.::'" .,::.,'7. 7't.:.~:'m:: 
de lea ........ tiq .... l ol ....... en d.~ 
_tia aqa.. ...... QUe .. rIjpJ..,..,..,.t 

.uttti~.. qae teDia butantll quarto. _ 



• _ .. ~ .. U~Y1 ... da __ .. 
_ amb _ .... _ boaIco, pa6 _ 

a_ da .......... 'baYla fet da verdto I da ___ .: _ al cap de _ m_ 

I: el _ .... heroi .. va trobar ¡_ ..... de 

A l'bome això li telJ1b1i eatrany. perà, com 
que avui ea. dia. le1 dinda .VeDeea. tant, va 
decicUr anar a coD. u1tar el cu al HQ advocat, 
qae vivia • BarceloDL 

La teva dODa DO tenia l'ei de tonia i. pr.,.. 
'niem el tu, cavi' una Uetra amb cinc bit· 
Deu d. cent a l'advocat. prepot-U que amb Ull 
xic de traça. evita 1& catàltrofe. 

-Ceat dUral. peGÀ l'home (ltIUl reb6 1& 
lletra. va1e,p, la peu. 1 d.acll treure'. el dieDt 
de damIlIl. amb .... ..- ~aaIoevol. 

.... rribà el bo .. ~, i li ~id el ... ai .. • 
plat ea CIM el tro~VL 

-Ja nud. .. olta qae jo em ~ C&IU' 
~t Uoreaç, .pf i resaita qae per Sut 
eo. .1Co m::u:u. ~~r 1lD& criatura. 

-Home I re~ l'adyocat. Aizlt " molt 
.... a1U I Q ....... di .. na de SaDt u. .... ç _ 
Su. Marl\l 

-Tro meso .. 
-ldOllcol 
~volclirl 
-<Oall. hovoe I 
-Ja ha comp"L Peroai .... dOlla lI.nI 

.... criatura. el a.eceulten DOll m,1OI. 
-PredMmeaL Qaaa _pa ,_ OGe ..-

dorm amb ellal 
-TNI mMOl 
-I qae .eDa dorm amb 'YOIt6l 
-Tree 1UIOI 
-I _ -'to doa dona .. ¡ ..... I 
-Trulli .... 
-DonC'l. home, conti I Tret i treI i trca. 

faa ..... 1 
I el paRà - qae HDI dabte DO devia aser 

:: :r'ñ: ~ ~ ~':rJ.-.:~aeJ: 
...... tut COIl~ 

Bi4 Tala. 

••• 
JIAL Bl8TBIIA 

L A leayora Gea.o.eva - 'la. DO ...... .... 
bla ... rel _ la de Brabv~- m .. ... 
pio _a. ..nfortable del carret del 

eo.. .. U d. Cen. I clillru" d· .... readeta oao 
~Y1 ... ':1:' ~ ~ .. .r.:: 
-.1ib6r .... qaode¡ ... va __ It 
..... ... Iar. ea ...m. .. __ molt pradoat 
_b òIa dlaora OGe _ .... 1* -.. _ 
bla .. I __ dI_ oa lea .... _ lO for 
mitj .. 

Ella aula .... pIeta .... t leIiça ai la __ 
&lla l'admlrable Cana.... va.... ....,.;r el 
seu boa exemple. Pd • la Hnyora GeaG
v ... li ..... Wl& COlI. terrible : la noia li ha 
aortit de lo m& hODut que pot imqinar-se. 

-Res, ·Madrona, li deia l'altre elia • uaa 
ami .. .eva. antin companya d'ofieL Ell uoa 
criatun que DO ea. farem fel de bo. La porto 
.1 ball i , 'e,tl UHulada, amb 1. faldiUa ben 
estirada i Hase voler tAlenyar ni UD dit 4e 

::. Iq.:wfa;ce r!: ~~ ::.~: : 2.te .:: 
came. creuade.l 

••• 
LA OPINIÓ DBL8 BOMBI 

L A en,ti ... - diYUit aD,.. a la Ieft 06cta1a 
penonal i trea de lIUYei actiu ea. et. 
eàn:i.. del amor a prea fixe - .. va 

........ bulaa. b6 la _ l'hIvora peNaL 
Per fer .... ut. l'ha Vtltlt de Mltror.ta deceat. 
1 estiueja en UD poble tocaat al Moa.tIea,.. 

Diameap puut, aq ... pipat ea qa6 ..... 
lar el dia, vaiR .pfar 1& moto i me'n nia' 
UW' • fer-li uaa viai.t&. 

La Cristina em V8 rebre encantada, leat ..... 
_piper. per eo.davaat, que ai jo posta .. la-

!:c.c;.~u~': ~elv::"~ 1~ 
.beo1utel i comp1ertu. 

-No, doaa. IlO.. T'be Y1aaa. a _ .... 
• amic i DO com a dient. .• 

Ahçl. bé. Diurem plepta, per6 amb la con .. 
dici6 4e què amb el. peu. DO fada --radi0te
lefonia ", eh l No epl C9Dft excitar-me. .. 

-Eltj. W ¡: Criatia.eta. eati Wo .. 
El diD&l'.· encara que ~lm. fou exceReat. 

El vi era d'aqueU fartet que obre la JrUla i fa 
pair, de m.auer& que tots doe .lrem endrapar 
c:om a delUiperats. 
-I q~, U ni .. pre.,aaw q..... f6rem all 

posuu. Fn p.irea conquiste. , pel' aqaed: 
poble1 

=iW.t~:':~ ~ re~d;u. haver remarcat 

ai ~& .• ~. :~!-~.portea uall cal-
eu tan amples, que ú impoaaible .. pI~er el 
qul peaaea. el'ana... 

110_ c.-_ .... _ ..... 
III. PIIICAllOR Da JlOIfGA'l' 

• 

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





Allò de "Salum.ao, lponllt bicnl", 
... 'bPia d'atrenar a l"'Edèn Coa
cert", a va ,rarisformar ni NCom¡, 
ta mete oPeHu", teDI dubte perquè en 
s.J,ustiano (a) ten)'OI' Be1an16, 110 ... 1 
__ i>O. 

t pel q" a veu, en Fdiu. 
no lanticarpn. W 
perquè .1 cap de poa dia 
.. &IW' fora de' cartell. 

i tu IOlament la Brltida 
(Iuccaora). va tirant. . . . 

Per demà I la oit eItl anunciat. 
a] Teatre Tivoli, el fatinl a bene6d 

:~tZ: ~=eD¿r~ ~~ "'_ EI profI'Ua& 6. kiloalkric 
i ... ".. I0Il molt bantet .. 
de ....un que ell pluaúfen 
crec que aplana QUat1III:tI. 

lI_ Inri dia moltel ooies 
ea arribar. a caur, 
la tarouaina lialbòlica __ tan cint • O$tentar, 
... jo .... del Comitè 
de la MoIèttia Social. 

A el'u "Goya", (MKic:a .. ~ 
IJric. ban repraentat darlllrt .
q .... dieI "El r.t6o", -zgella aladla
IÍDll.peçllamblaqual,f.viDtan)'lo 
.. ~ &ef'III&DeI TaberDer, 
... mocar l'etIDiumt de tota ta 
j~ del "Tlyoli", cid "8an:eio
." I UI "(i,.... .... 

Qui de ..... tre. no haurà recordat 
amb aood6 allll de: 

"C.lettino te llama ml OO'Iio, 
Celatiao, iCdatmo...· 

DitxolOl tempI putata I DbotoI 

:a:O~:=""s:t:.\~: ~ 
iqaedaraJIII .. boaae,i ...... 
kute eelebc'aftll coaferfeciel ,.,uc.
lan a due~1 

Saatiat ala.AdeIa ~ c:aMaI': --.......... &-.c.denL.. .. 

.... .. tia .... de tran-Ia. pet 

.. r ............ ¡ ............. 
de repraem.r ·EI Ra." ena a 
emtJ i • mils ell raIIolinl q_ It .'a
Daven al carrer d'm Roca i .~ 
caIeI- a la recerca d' .. cau... 

Fart "m Ratlla .. ell del ·GoJa" 
ell "PI al lIan recordat 
.. quluaferellltllJOfpoclia, 
teà&t !IOla de resda Ull .... 
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