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LA TUIES 

LES INGÈNUES 
—Creu-me: l'experiència ensenya molt. Els diners EC« el tot en aquest màn. 
—Bé, si, però és que jo encara no tinc expcrièn eia, sap? Torni ' d'aquí n uns quants a ;ys i alla-

vors en parlarem; primer vui "experimentar-me" 
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ÜSCiOS Y ESQUELA» MORTUORIAB 

N o c t t T O p r i i g r a m i i Ser len leHI . e c o n o m i a 
o p l i l e * « a l o U n n c o r o o t y n y l v l r l c o m o w ; p u e d * 

Con pánico y con canguelo 
d e que ños le h a g a n la «islilla 

d o n Eleuterio Kufasta 
h a gui l lado hac ia Melilla 
Nota de la Redacc.o 

Mosotros, así en confianza, 
creemos que Rula 
ocultó en San Pol de Lla
vaneres, donde i' 
flavia que le 8U •'••' 

dado' il- • • 
Badalona, y i"; -abt-mosque 
por allí - W a l aHe -
.-,-:, del :-

Yo soy 

A M I . 

Sa/atoriul 

s p u p i l ; 
• y y o 

I! • M. em 

• • ' -•••'•••• " ' ' 

había mas 

eran de pi H 
.i _ : „ MM aquel disimulo, 

por ello 

mos solos. Tei.».— 
y a os lo diré. En visea ••;• 
que hasta el "Diario Uní 
versal" I 
pdnsal de guerra '•' ** e" ' 
I I- , vo 11 
"ir que LA KM.VHI .M^ 
DÍA, que es >', 
más grande qu< : 

, , tiene que ser me
nos que el órgano 'le K'>" 
mauoues? Y me 1 

, „„;, golondrina que 
compró • 
[•'.maiile un anuyo mío, y 

minyones, 
que dijo Prim. U'i 
al moro fiero ir trasero 
atrás, y «arlar con Lyautey, 
y deciros tres cosas de la 
culpabilidad leutona <|iic <;--
dejaran W.al.arlados. ¡En 
«ue se parece Axdif a un 
servidor en invierno, cuan 
do tiene el ganan 
do» En que tirito por aquí, 
U r Á ? llegar a Melilla, me 
hicieron un rceibi míenlo 
que ni Marcelino el leu 
cuando fui a To+tosa y le 
llamaban Jtsús '!'«• ' " ' ""• 
Los queridos compañeros 
me hicieran un hahqrtete 
qUr ,, ,st-. C e r n i r - : .•• 
drapa por tres semanas iw 
han cinco platos y miren 
que extraño, había doce cu
biertos. Es que comíamos 
al aire libre y ' ' 
más pesado qm 
tUla de Rueda- Nadie se 
descubrió, por mor de la 

P;W Vi tók «[ue lo pon-
-6ia en la pizarra, que ten-
d¡,-.:. tuerza badoques 
¡Con que el ' 
| a Argentinar Vaya, va-
v;l ,,,!,. decía Gamper, 

RTJFASTA 

Corresponsal 6 
| ^GUARDIA 

v de la v 

• 

N U E V A S NARRACIO
NES KXTRAORDINA-

I RÍAS 

, i-L DENTISTA IMPRO
VISADO 

. • " • 

a de probar 

•• i- ndaí 
i. he 

I aire con Una 
C0Sa que se levanta, pero 
el mochuelo me pedia tres 

. ... él y yo le d,je 
, u e ,,i,-, trabajo había que 
b-'ihr (-,.ii tirant' 

' • Cam-
lecid que >'• íjue 

Adb'el-Krii.i. de- le q * 

aprimado. Así '•:;•>. 
buey por bestia 
rabiará el ' M I ' " > c l 

" E r o de Sitges '. 
.lista mañana, un nianoua 

que tiene una tí* en Lar-
,-eloiri aiie hace de curan
dera y cuida el mal de 
oio, me ha didio que ya se 
pí.ede pasar por la P b t t 
de Cataluña, qW Llops 

no discursea 
, (|ue García Antic ha he-

. faroles mas 
de la Mulaza. 

; Es verdad que Bailara se 
quita la barba? 

Si prometéis no hacerlo 
•nnmiiiiiiiiBfe •> dar ««a 

Aquel hombre, que no te
nía dinero, había ideado 
una manera de ganarse la 
v ,da; hacerse sacárnoslas. 
Techa las tardes, se poma 

...lelo v anunciaba 
extracciones a dos pesetas, 
^,-:..nti/adas sin dolor, por | 
medio de un anestésico de j 
MI Invención. 

El anestésico era agua 
clara, pero como el hom-
hre cobraba por adelantado. 
no habla miedo a reclama
ciones. . 

pero una tarde, fue tal 
el dolor que le hizo a un 
pobre diablo a quien arran
có dos muelas de una vez, 
que éste, dándose cuenta del 
, n . , ; l r„ , del anestésico pen
só vengarse cruelmente 

- M e ha ido muy bien 
e s l c anestésico, le d»o. 
¿Quiere usted echarme un 
Polo aquïen la palma de la 
mano, que me duele un 
^ E l dentista improvisado 
aoeedió, y el paciente, en 
cnanto tuvo la mano empa
pada se volvió y le peg6 
dos tortas más grandes que 
la plaza Monumental. 

_ij Ay! — exclamó el po
bre hombre. 

—¡Cómo? - dijo el pa
ciente - . jQue le he hecho 

muelas se mudó de barrio. 
I vet-ho aquí. 

LA CÍNICA „ 
DE LA CLÍNICA O 
U N A BARRA COMO 

; MPLO 

Aquella Clínica tema 
mucha (¡una porqué había 
una enfermera de aquellas 
que -r Unen el aceite y 
.„,:, más de aquello que bis 

de mal tarannáu, 

tantos clientes. iLa gente 
acudía a gavadales. por
que una convalecencia al 
lado de la chica en cues
tión, era más distraída que 
un fondo de " La Vanguar-

a de 1 ;i que 

'mc^ba'd'ieh.. 
misterio uno que vive eu la 
Tonda de seises donde es
toy yo. Dice que la guerra 
se acabará cuando venga la 

El doctor propietario de 
establecimiento ha. • 
ojos -gordos, porque el nc 
gocio le iba bien, 
él. aparte de las panas, l" 
demás eran truenos. Pero 
vet aquí que el destino fa
tal — esto es de un tango 
de cabaret — hizo que una 
noche la encontrara en ca
misa con uno de los cníci 
mos, y aquello no le pare
ció bien : 

—Pero mujer, le diji 
¡no se da usted vergüenza 
de esfet aquí en eami • 
con un enfermo? 

Y la cínica enferme! i 
que estaba curarla de es
pantos, se quedó mirando 
al médico y le dijo: 

—Verá, yo ya 'hubiera 
salido sin ella, pero a mi 
me gusta cubrir las for-

Ram<h Pírea de la Pt¡«*<> 

"—Hombre, usted dirá 
-«Pues me extraña, t-

nlendo empapada la mano 
en su anestésico famoso.. 

Desde aquel día. el saca 

SBCCIOM VERSÁTIL 

F.PIORAMA 

Nunca le puso al maS tiemP0 

buena cara, la Matea, 
I y se comprende, pues crean 
j que b pobra era muy *«»• 

DiOCEKITOS. 
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FRUITÁ k 
©EL jgm 

T E M P S ^ 
LA RASPA AMOÏNADA 

La Badoreta — una noia molt caía que ser
veix al pis de davant de casa nostra — està 
d'allò més amoïnada perquè mai pot tenir el 
menjar a punt. 

I això no té res d'estrany, perquè com que 
els senyors tenen dos fills de disset i divuit anys, 
respectivament, aquests es passen tot el dia a 
darrera la xicota, pessigant-la, buscant-li el cos i 
delectant-se amb e! palpeig- de les seves anques 
rodones i macisses com dues àmfores. 

—Badoreta!—li va dir l'altre dia la senyora—. 
Això no pot anar! Avui el dinar no ha estat fins 
a quarts de dues! I no és que fos complicat! 
^ n plat de faves i un bistec! 

'—Té molta raó, senyoreta — respongué l'ai-
xerida raspa—, però jo no hi puc fer més! Ca
da vegada que ofego faves, venen els senyorets 
se'm posen entre cames i me les fan agafar! 

U N QUE SAP D E QUE SE LES HEU 

L'escena en un autobús de línia de circunva
lado. Tot està ple. A Ja plataforma, una xícote-

ta bonica i abillada amb l a més 
ta de roba ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jecte. ^ B 

Ai! — exclama 

'nmima q u a n t i -
queixa de la incomoditat de] tra-

v t e , I, p „ a c a S l · l í o ^ ^ 0 " J° í° " * 1 arreglar, aquí darrera 
que no sé si és un bastó o 

que està a la part de davan 

sento una cosa; 

una mà... 
El cobradt ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ 

ha vist res. però que coneix molt bé el "panyo", 
la contempla somrient i exclama: 

—Es una mà... és una mà... de motrer! 

A LA TORRE 

En una torreta de Vallcarca hi estiueja una 
família composta de pare, mare, una noia de dis
set anys molt caía i un cosinet que passa l'es
tiu amb ells. 

Com que és la festa major, la jove parelleta, 
que s'amanyaga com dos colominets, ha acordat 
adornar el jardí amb flors de paper, i, perquè fa
ci més bonic, hi posen també unes quantes bom
bes d'aquelles que donen al "Siglo", lligades als 
arbres. 

Amb el pretexte de fer aquest treball, es pas
sen Ja mar d'estona amagats entre la verdor, 
dient-se paraules d'amor i fent-9e alguna fes-
teta més atrevida de lo que permet l'austeritat 
del lloc. 

—Però, nu són, aquells nois! — pregunta de 
prompte el pare—. lA veure què fan! 

I la mare. que és alegre i confiada, respon: 
—Res... Estan arreglant el jardí. Ella posa les 

flors, i ell la bomba. 
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UN M A L E N T È S 

La escena en un tramvia de la creu roja. Una 
senyora, molt curta de vista i amb uns imperti
nents a la mà, s'acosta a un senyor que acaba 
de pujar i li diu, molt atable: 

—Déu lo guard, senyor Borrell.,. 
—Predoni, senyora — respon aquest—. Jo no 

sóc el que vostè es figura. Jo em dic Xirinach's, 

per a servir-la... 
—AU dispensil — contesta llavors la senyo

ra—• Miri; vostè és el retrat exacte del pare 
d'una de les meves nenes... 

Mig tramvia es revolta, escandalitzat... Però el 
cobrador, que coneix a la passatgera es cuida 
de fer de seguida l'aclaració: 

—No s'estranyin del què ba dit aquesta se

nyora... 
—Per què? — interroga un passatger. 
—Perquè és la directora d'un col·legi... 

UN P R E S U M I T 
Pel Passeig de Gràcia, a l'bora de la goma — 

que molts cops resulta una "goma de pega", i 
perdonin lo dolent del xisto — s'hi passeja un 
xicot, força el·legant, lluint un " terno" nou de 
trinca, un bastó de moda i uns brillants com ci
grons als dita, a la corbata, i fins als punys. L'a
companya un minyó que sembla menys afortu
nat, però que contempla a les senyores amb els 

' - ••*»««» rom si se les anés a 
' al seu com-

ulls guspirejants de desig, com 
menjar. 

—Si, noi. sí — diu el "dandy' ; i . „— __.. 
pany—. Veus aquella noia que va en aquell 
"Chevrolet"? 

La querida d'en C.at.lls? 
—La mateixa. Doncs l'he tingut agenollada als 

meus peus una pila de vegades. 
—Què dius ara, sant cristià? 
—El que sents. 
—I fa molt temps? 
—Mira, quan era dependenta de la sabateria on 

jo em calço 1 
L'hortolà de Sant Boi 

-T 'asseguro que no 
—Oh, si no m'ha de 

no val la 

pena. 

SI HO SAPS, CALLA-T'HOl 

E
L senyor Jordi, la senyora Cisca i els seus 

fills, la Carmela i en Joan, acompanyats 
d'en Nicolau, el promès de la noia i dels 

veïns del replà de l'escala, havien anat a fer una 
dinada a Montjuic. 

Eren colla: prop de vint persones, entre ho
mes, doncs, vells, joves, grans i petits. Dinaren 
al plà dels Tres Pina i. després, per matar la tar
da i poder tornar a casa a l'hora de la fresqueta, 
es distribuïren en grops, segons l'edat i els gus
tos de cadascú. Els "reposats" començaren a 
parlar del bons temps passats i de quan es po
dia viure amb trenta duros al mes — ja veuen 
que parlaven d'èpo-queà llunyanes — i els joves 
es posaren a jogar a la gallineta cega, a fet i a 
saltar a la corda. 

En Nicolau i la Carmeta, que no estaven per 
aqueste joca, sinó per altres, procuraren allunyar-
se de! grop i s'amagaren darrera d'uns arbres 
on creien ells que ningú els podia veure, comen-
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cant allà a dir-se i a fer-se una colla de coses que 
no cal que les expliquem als llegidors, i encara 
menys a les llegidores, puix les coneixen d'una 
manera ben palpable. 

A tot això, els de la colla decidiren jogar una 
estona a "corretjeta la ning ning..." Les tres o 
quatre primeres partides passaren sense incidents. 
A la que feia cinq, la casualitat volgué que la 
corretjeta fos amagada prop del lloc on la Car-
meta i en Nicolau es guanyaven la vida. En 
Joan, un gamarús que devia tenir uns quinze 
anys i era més dolent que una epidèmia, devia 
veure'ls, perquè començà a cridar: 

—Calents! Calents! 
Tothom girà la vista cap a n'ell, ple de sor

presa. El xicot seguia corrent i cridant: 
—'CalentsI Calents tots dos! 
Quan' tothom s'abocava cap a n'aquell lloc per 

trobar la corretjeta, i mentre els crits, xiscles i 
rialles creixien, sortí en Nicolau de l'amagatall 
tot enfutismat i, dirigint-se als que cridaven, 
digué: 

—I bé, prou! Què n'heu de fer? Si 'haveu estat 
manefles, almenys calleu, boca-molls! 

Rafel 

LA CACA D E L " S U L T Á N " 

E N Joanet, que passava uns dies a la torre, 
estava preocupat. E¡ seu goç de cacera, el 
"Sultán", desapareixia a les nits, de la ca

seta que el seu amo li havia fet fer al jardí. On 
dimoni devia anar? Era aquest un misteri que 
no podia esbrinar i que, a manca d'altra cosa, el 
tenia d'allò més capficat. 

El xicot decidí perdre una nit per sapíguer lo 
que passava, i després de sopar va dïr que se 
n'anava fins al poble a matar l'estona al cafè'-
Però el que va fer fou amagar-se al jardí, i, 
allà. esperar el aconteixements. 

Passà un quart, mitja hora... Per fi, cap allà 
a les onze,, sentí la porta del quarto de la mi
nyona que s'obria i la veu de la noia que mor
molava : 

—"Sultán"!... vina... maco! 
En Joanet deixà marxar el goç, i, minuts des

prés, pujava pense fer soroll, cap al quarto de 
la minyona. Sortosament, la porta estava over-
ta i, des del corredor, que estava fosc, pogué 
veure la escena, que era força interessant. 
Aquesta mateixa circumstància fa que nosaltres 
ens abstinguem de descriure-la. perquè hi ha ro
ba estesa. 

Únicament farem constar que al tall que el 
"Sul tán" es cruspia, tots nosaltres hi hauríem 
clavat In forquilla. 

L'endemà al matí, en Joanet entrà a la cuina. 
—Ara acabo de pegar-li una palliça monumen

tal al "Sul tán" — va dir a la minyona. 

—Sap de què feia aquesta, quan era jove? 
—No ho sé, però em temo que devia ésser 

la bomba de musiu Arbàn. 

—I ara! Per què, pobre bestiola, tan mono í 
tan cari n vós que és? — respongué aquella, que, 
sens dubte, s'estimava molt a la bestioleta, en 
justa compensació a les bones estones que li 
feia passar. 

—Perquè quan aixeca un conill — respongui 
en Joanet sense perdre la serietat—, comença a 
llepar-lo de dalt a baix, i no vui que agafi males 
costums. 

La minyona, vermella com una magrana, es-
corregué e] bulto, perquè comprengué de seguida 
de quin conill parlava el senyoret. 

Compte Nat 



« — LA TTJIKS 

—Sembla mentida; -un cop de brotxa, es tapa 
amb un altte. 

EL VIOLI D'EN ROC 

E X Roc era molí aficionat al violi, tant que 
recomanava a la seva dona, la se-

nyora Esperança, que quan es morís li po
ses l'instrument dintre el bagul mortuori, puix ni 
després d'haver clos les parpelles per sempre, 
se'n volia separarà 

Com que tot arriba en aquest món, vingué el 
jorn en que en Roc se n'anà cap a l'altre barri. 

A l'hora de l'enterrament quan ja anaven a 
tancar cl bagul, la vídua es recordà del prec que 
en vida li havia fet sempre el difunt, i decidida 
a complir-lo, agafà el violí i li posà entre les ca

mes, únic lloc on cabia l'instrument, puix la caí-
xa era molt estreta. 

Passà el temps i un diumenge a la tarda, les 
veïnes, comentant els costums del difunt, recor
daren io aficionat que era a la música, 

—Ai, sí! — exclamà la senyora Esperança, ple
na de melam-olJa—. Quan penso lo que arribava 
a disfrutar amb allò que encara té entre les ca
mes !... 

Dues xicotetes, que no savien de què es trac
tava, i que havien escoltat la conversa, somri
gueren maliciosament, i totes ingènues pregun
taren ; 

—Ell?... 
Serrot 

L 'EGOISTA 

D IGUIN el que vulguin, en Balcells és un 
home que no pot <pU'ixar-se de la seva 
sort. De modest comerciant en robes que 

era quan es va començar la Reforma, ha arribat 
a posseir una de les més Importants fàbriques de 
teixits de la costa de Llevant, l ' é auto, una 
magnífica propietat a Alella, una casa a Barce
lona, i una querida molt guapa, però amb la que. 
mai s'acaba d'entendre. 

A voltes, passen deu o dotze dies tranquils i 
contents, però no triga en arribar el moment en 
oué, per fas o per néfas, nu es barallin. En Bal-
eelis, que és «Iris que nu s'encaparra, quan passa, 
això, sopa tranquilament, sense fer cas dels 
morros que li fà la xicota, pren el seu cafetó, en
cén un puro, agafa l'auto, que es guia ell mateix 
i cap al Paralel s'ha dit. Es lira en un music-hall 
i d'emana una llotja. Com que é- home que no es
catima les bones propines, les floristes nó tri
guen en portar-li noies perquè el distreguin. 

Però l'altra tarda, la discussió reglamentària 
i periòdica entre en Balcells i la seva fulana fou 
de lrs que far época, tan, que l'home no es sen
ti amb forces suficients per aguantar la presèn
cia d'ella durant l'hora de sopar. Va guillar, 
d e u - , sense cap explicació, a quarts de set, se 
n'anà a Caçadors, prengué dos o tres gin-coktails 
per a què li obrissin la gana, s'entaulà a la 
"MaUon Dorée" i allà començà a tirar d'ostres, 
pularda, llagosta, tot ben regat amb Borgonya 
major d'edat i ¡campanya de marca. 

Demanà un havà de catorze rals, dos copes de 
conyac l'una darrera l'altra, tornà a pujar a l'au
to i tap al "Folies Bergère" s'ha dit. 

L'home anava, sinó a la vela, al menys un 
xic alegre. Començà a fer tabnla amb les noies, 
feu portar xampany a dojo, egipcis, flors, de 
tot. I.es xicotes, al veure la ganga que els havia 
caigut aquella nit, estaven totes per ell. 

—Que és el teu sant? — li van preguntar. 
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—No, no... Perquè ho dieu? 
—Com que estàs tan content... 
—'Ah! Es perquè m'he barallat amb al queri

da. M'ha dit quatre ximpleries que no venien | 
tom, i com que jo no estic perquè m'amarguin 
l'existència me n'he anat cap al hotel, he sopat 
i he dit: Jo ja m'he omplert la panxa; ara, que 
la meva querida es busqui un altre que li om
pli a n'ella. 

R. E. Tallet 

LA TRAGEDIA D E L SENYOR MASPONS 

QJ A X van anunciar al senyor Maspons que 
al pis que hi havia a sobre, del seu hi ana
ven a viure uns casats de nou, l'home va 

tremolar d'engúnia. Fígurint-se que al pobre se
nyor, el més petít soroll durant la nit el desper
tava. Calculin, doncs, la desagradable perspec
tiva que se li va aparèixer en sapiguer aquella 
tràgica nova... 

I. en cefctc. des de l'endemà a la nit, damunt 
precisament de la cambra on tenia el llit, comen
çà a sentir-se una simfonia de petons, rialles, 
gemecs, sospirs, xiscles, tot acompanyat, com és 
natural pel nyic... nyeec... del sommier. 

La primera, la segona, la tercera, la quarta 
nit, el senyor Maspons no va poguer dormir. A 
la quinta, ja acostumat a sentir aquells Uegítims 
esplais, el bon home aclucà beatifícame e.t els 
ulls. I l'endemà. I l'endemà passat. I l'altre... 

Mes veus aquí que una nit, súbitament, varen 
apagar-se les rom ors de petons, sospirs i ge
mecs, ¡ el sommier va romandre silenciós... 

—Que. és estrany! — pensà cl senyor Mas
pons—. Ja s'han cansat? 

Després, recordà vagament que en l'amor en
tre marit i molla hi han sempre unes quantes 
n i ts de vacacions mensuals, a menys que s'hagi 
enganxat l'arroç. I comprengué cl motiu d'aquell 
silenci. Però, cosa estranya, no va poguer dor
mir. 

L'endemà tampoc. Ni l'altre, ni l'altre. fins 
'!l,e 'a parella veïna tornà a començar In amo-
rosívola simfonia de carícies, amb acompanya
ment de molles... 

Dfts de llavors, cl senyor Maspons, que era 
l |n home ordenat i s'havia apuntat al dietari els 
<hes de dejuni dels seus veïns de sobre, esperava 
'a 'lata fatídica amb al mateixa impaciència que 
'es nenes maques que han parlat massa a fons 
amb e] xicot. I quan arribava el dia i veia que 
no lii havia concert, el pobre home no podia 
dormir... 

Però la seva tragèdia fou encara més gran 
quan el porter li anuncià que els seus veïns se 

n'anaven. El terror va apoderar-se del seu espe
rit. Com ho faria, ara, per dormir? Passar la nit 
en blanc tres o quatre cops al mes, encara po
dia anar, però sempre, era impossible! 

I.'endemà, el senyor Maspons tingué una idea. 
Se n'anà al Banc. realitzà valors, i va comprar 
una torreta de baixos i primer pis a Sant Ger-
vasi. Els baixos els ocupà ell, i, al primer pis, 
hi lia ¡nstal·lal un "meublé" de luxe. Com que 
és un lloc discret, no hi manca mai concurrència 
i el bon home pot dormir beatífíeament cada 
nït, breçolat pels grinyols del sommier. I, de 
pas, la seva renda, per aquest procediment, ha 
quintuplicat... 

Marcel Terra 

ELLA.—Innegablement, el xampanya aixeca 
molt els esperits. 

ELL.—Sobre tot bevent-lo des d'aquí baix. 



8 — LA TU ÍES 

—Ai quina vergonya! Aquell jove del mallot 
blau em mira amb ullarros més overts! Mai hau
ria dit que els tingués tan grossos. 

ELS ENCISOS DE LA IRENE 

L
A [rene treballava en un music-hall del 

Paralel, on ja la consideraven com de 
"plantilla". Pobreta! Havia fet ja la "pul

ga" en temps de la guerra rus-japonesa, i estava 
feta una momia. Però com que tenia tants vells 
coneguts de quan ella era encara de bon veu
re i, fos pels bons temps que els hi recordava, 
fos per llàstima, sempre la convidaven, i l'empre
sa la mantenia al cartell i al foíer. 

—Sembla mentida! — deia un dia la Lola. 
una xicoteta de disset anys que acabava de de
butar. Tan vella com és aquesta dona i encara, 
als pagesos que fa fer gasto! 

Què vols fer-hi! — respongué filosòficament 
la Carme, una altra companya de la primera vo
laria. Es qüestió de sort! 

—De sort? Tira, dóna, tira! 
—Doncs què vols que sigui? 
—Que tenen més malícia, més experiència i 

més barra que nosaltres. Tan se'ls en fum que 
els hi donguin un xasco! 

—Si al menys fos una " jamona" ben conser
vada! Però, no! Una dona que duu les dents 
postisses, els cabells tenyits, perquè ja se li tor
nen blancs, els pits de goma... No té res na
tural ! 

—T'equivoques, noia — digué llavors en Ma
rian, el cambrer—. Aquí on la veieu, encara té 
quelcom natural! 

—Què? 
—Un fill que li crien a la bordería... 

B. Orrangx) 

UN CONTRAS SENTIT 

DES de que l'Adelàida es fa amb el senyor 
Tomàs, que a l'estiu negocia en vanos i 
a l'hivern en tapaboques, pot tirar de 

"Chevrolet", de brillants, de curses de cavalls i 
fins diu que ara, a l'hivern, tindrà un abono al 
Liceu. Però a la noia sembla que no li prova 
prou la bona vida, puix està prima, groga i fa 
unes ulleres enormes. Es com la flor que es mar
ceix perquè cl jardiner oblida d'enviar-Ii cada 
matí, amb la seva manguera dreta i groixuda, 
l'aigua vivificadora... 

T és que la Adelaida, abans d'amistançar-se 
amb el senyor Tomàs, feia de cambrera en un 
cafè concert on "alternava" dotze hores, i en
cara d'allí se n'anava a "Villa Rosa" a menjar 
"cangrejitos" amb un croupier que se l'estima
va molt i li clavava cada palliça que la doble
gava... 

Ara, flu canvi, fa bondat, no fos cosa que el 
senyor Tomàs s'enterés de que Ü faltava i es que
dés sense pensió, sense "Chevrolet" i sense llot
ja al Liceu. 



—Que no et prova, la nova vida? — li varem 
preguntar l'altra tarda. 

—Gens! I no és pas per la feina que em dóna 
ell, no ! 

—Es clar! A la seva edat! 
—Mira: em passa una cosa molt estranya: no 

tinc res que fer, i en canvi, no paro mai... ni 
per casualitat, creu-me! 

Tit Helia 

UNA POMA PER LA SET 

L A Claudina tenia en el barri tan mala fama, 
que quasi ningú volia parlar amb ella. I 
no és que fos mala xicota, no. L'úníc que 

tenia era que havia ja "conegut" dotze xicots 
i amb cap s'havia casat. Quan conseguíen d'ella 
tot el què volien — ! tots volien molt — la dei
xaven estar, i la pobre noia anava en camí de 
quedar-se per vestir sants. 
_ Però la Claudina, un dia, va comprar un dè

cim de la loteria de Nadal i H van tocar sis mil 
durets. Allò la va rehabilitar molt davant del 
veinat. Tan, que un fadrí forner que s'estava a 
la mateixa escala que ella, la va empaitar, va ca-
sar-s'hi í amb els quartos d'ella va posar un 
forn davant per davant del del séu amo... 

—-Vaía un casament! -— digueren les veïnes 
de la Claudina, quan aquest es va fer públic—. 
Jo no la voldria pas... 

—Ni jo tampoc... 
-Ni jo... 

Llavors, una carnicera, que li agradava molt 
parlar gras, va exclamar: 

—No sé pas què li donarà, la Claudina, !a nit 
de nuvis, al seu marit. Els altres li han pres to t ! 

—Què li donarà? — respongué una xicota que 
sempre estava al tanto—. Els sis mil duros! 

Bur Letta 

LA GATETA 

E N el rialler poble de Prat def Llobregat hi 
hn una xicota d'uns vint i vuit anys, alta, 
bonica, morena, plena i ben plantada, dar

rera de la qual van quasi tots els minyons del 
poble. 

L'altre dia, la noia va haver d'anar a una finca 
que hi ha a prop de Gavà, i com que no estava 
P e r gastar cèntims en tren, va pendre la deter
minació d'anar-hl a peu, aprofitant la fresqueta 
de la matinada. 

Es va llevar a Ics cinc i, sense posar-se mit
e ' s , puix havia de travessar el riu per un lloc 
on no hi ha pont, a fi de guanyar temps, em
prengué la caminada. 

Arribada que fou al Llobregat, va aixecar-se 

—Quina cosa més estranya: cada vegada que 
entro a servir en una casa nova, al cap de tres 
mesos el senyoret ha de començar a pendre re
constituí ents... 

omença a passar les faldilles fins a la cintura i 
contra corrent. ^ H 

En aquell moment, passaven per allí prop dos 
xicots, ja grans, que al contemplar l'espectacle 
de l'aigua que començava a tocar a la xicota en 
tm lloc que ordinàriament, acostuma a estar ta
pat per unes calces, li cridaren: 

- E p ! Fadrina! Fiquc-u-vo"; im xic més endins 
que la gateta vol beure! 
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—Però la xicota, que és de les que no s'espan-
ten, se'ls quedà mirant i rient com una boja, 
contesta: 

—Es ciar que té sed pobreta! Com que aquest 
vespre ella sola s'ha empassat una botifarra de 
pain! 

B. Qrrango 

UNA DECISIÓ 

L 'ALBERT, que durant deu anys havia fet 
el perdis per aquests móns de Déu, gas-
tant-se els quartos que el seu pare li havia 

deixat, estava decidit del tot a canviar de vida 
i a treballar. El dia que prengué aquest determi
ni, es llevà de mati i se n'anà a veure a un co

negut K U per si volia ejnp'eiar-lo a casa seva. 
Quan aquest el veié, prim, groc i sense un 

cèntim, \ a restar bocabadat. 
—Però com és possible — li preguntà—, que 

amb els diners que et va deixar el teu pare no 
t'hagis creat una posició? 

—No ho sé, fill! Bogeries. I mira que vivia 
amb una dona que de posicions, me n'havia en
senyat més de vint de diferentes... 

F. Orrolla 

EL TREBALL INTENSIU 

—Cergui, Lluïsa, que l'amor "robat" és la flor 
dels amors. 

—Si, però és que vostè no sap que el meu ma
rit té una escopeta molt grossa i els "lladre-
gotV' no hi poden res. 

UN amic nostre, que té molt poca feina 
pe'r fer i bastants quartos per malgastar, 
se'n va anar l'altra tarda a cert inmoble 

del districte tercer, dedicat a la profitosa indús
tria de l'amor i on les pupües es distingeixen 
totes per cultivar una especialitat retrospectiva 
molt apreciada avui entre els "gourmets" del 
plaer sensual. 

Eren quarts de cinq quan l'home va trucar. 
T.a mestressa el va rebre en bata i xinel·les. 

—Caram! — li va dir. — Si que ve aviat! Que 
té molta pressa? 

—Veurà — respongué un xic confós el nos
tre :miic. •-• Pressa, no... 

—Aixis, valdria més que s'esperés un x i c . 
Les nenes estan molt cansades i encara no s'han 
llevat, sap? Si les feia aixecar ara, el serviria 
malament i no és la meva costum... 

—Moltes gràcies. 
--Tlan treballal moll aquesta nit passada, 

compren i1 Moltes d'elles, a quarts de cinc enca
ra no havien pogut aclucar l'ull... 

F. Avall Harga 

LES CONSEQÜÈNCIES 

E L professor d'En Carlets — xicot de casa 
liona que té quinze anys i ja porta esbot
zades tres raspes i una modista — con

versava l'altre dia amb el seu deixeble. 
—Si, fill meu, sí — li deia, tot aclarint-li una 

lliçó—•, Ja deus snpiguer que el sexe és una con-
3sqüèiicia del pecat d'Adam i Eva... 

En Carlets obrí uns ulls com unes taronges. 
Vol creure — respongué — que no me n'ha

via atideiat? 
I això ei sorprèn tan? — digué el profes

sor. 
—Sí. senyor. Perquè no m'explico lo agrada-

Me (¡ne és tocar les conseqüències del pecat dels 
nostres primers pares... 

Fi Bíada 
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NIT DE NUVIS 

L A iLola es va despedir de les seves compa
nyes de taller on no havia de tornar fina al 
cap u:i IIK'.Í. puig l'endemà es casava amb en 

Rossend, un comerciant en bicietetes que s'havia 
enamorat d'ella i s'ho havia pres. pel cantó se
rios. 

La Lola no tenia gaires bons antecedents. Ha
via tingut ja set o vuit xicots i les cambres del 
'Xalet" no li eren desconegudes. De manera 

que, Íes altres noies, somreien maliciosament pen
sant lo que seria la seva nit de nuvis... 

Passaren els dies i, quatre setmanes després, 
ja Lola tornava cap a treballar, contenta, alegre 
' satisfeta del seu nou estat. 

—Què? — li varen preguntar de seguida les 
companyes. — Oòm va anar la nit de nuvis? 

—Vaig veure les estrelles! — respongué la 
Lola amb un somriure maliciós. 

—Com! — esclataren totes. — Tu? Si que 
de» estar proveït abundantment, el tCU marit! 

.—No!... No es això! — vn aclarir llavors la 
xicota. — Es que la vàrem passar ai jardí, per-
c\Ul' al nostre miarto hi feia massa calor... 

Kit Xalía 

• • • ' • 

Ï £ _ T A Q UI LLERA 

E N un cine molt popular de Barcelona on 
es donen cita moltes parelletes assedega
des de foscor, hi ha una taquillera rossa, 

plena i bonica, que dona molta rasca a la gent 
1 que segons asseguren molts corridos, dona quel

com més si se li demana bé i se li fa un regalet. 
L'altre nit, servidor de vostès va voler probar 

sort i s'acostà a la finestreta, bastant tard. Eren 
quarts de dotze. 

—Em vol donar una preferència? — vaig pre
guntar. — 

—Si senyor, amb molt de gust... Si és servit. 
—Ja em pensava que trobaria la taquilla tan

cada. Es tan tard... 
—Es ventat, em digué la xamosa rossa, però 

ja sap vostè que jo, mentre dura la funció sem-
!a tinc obert,!... esperan! els clients. 

K. Briolb 

SON COSES QUE 

T_g-'LA s -J^'A C 0 S T U M A R- s 'H I - · 

L A Carmeta és una noia que encara no ha 
complert els disset anys i ja té novio for
mal. Novio formal, vol dir un xicot que 

la porta a tot arreu: al teatre, al cine, a ballar 
i a Sities llocs Un xic més solitaris i propicis a 
la grimègia. No es pensin, per això, que la noia 
faci res de mal, no, perquè ella és una noia hon
rada i per res del m6ri consentiria fer Pasqua 
abans de rams. Ara. que, de tan en tan, per te
nir content al seu estimat, li fa unes coses que 
al principi li feien molta vergonya i ara li fan 
d'allò més il·lusió, perquè ell, que no es resigna 
al paper passiu, sap correspondre descobrint-li 
coses que ella no havia mai somniat. 

—I què, què? — preguntava l'altre dia a la 
Carmeta una companya seva de treball. No li fas 
cap petó, al teu xicot? 

—Si... es clar que sí... respongué, un xic aver-
goffyjda la noia. 

—I... res més? 
—Veuràs, va dir llavors la Carmeta. Es clar 

que- si... 
—I quina impressió et fa? 
—Mira, al principi, om costava molt perquè 

me'n dava vergonya, però ara, ja començo a te-
nír-ho per la ma.., 

Pi Blada 



RAO CONVINCENT 

L A senyora Matilde — trenta anys, jove, 
fresca, apetitosa — s'havia quedat vidua 
feia sis mesos. Com que a més de les se

ves estimables dots personals tenia algun calerot, 
eren molts els partits que se li oferien per a que 
tornés a carregar amb la creu del matrimoni. 
Però ella ho refusava, perquè havia jurat fide
litat eterna a la memòria del seu difunt marit.. 

El que la empaitava amb més entusiasme era 
en Batista, un xicot de trenta dos anys que te-
tant, A cadn trenta dos anysmfòypilodaf doòm 
tant. A cada moment, en Batista es presentava, 
cercant mil excuses, a cá la senyora Matilde. 

—Pepa, digué un mati la xatnosa vidua a la 
seva minyona. No hi sóc per ningú. Prepara'm 
tin bany, que m'hi vull estar un parell d'horetes... 

La senyora 'Matilde és banyà i, cap. al migdia 
sortí del quarto. 

—Què no ha vingut ningú? — preguntà. 
—Si senyoreta, — respongué la Pepa. — Ha 

vingut el senyor Batista. 
—I què li has dit ? 
—Que vostè s'estava banyant i que no el po

dia rebre. 
—S'ha enfadat? 
—¡Molt. Ha dit que això era un pretexte. Sort 

que jo l'he convençut, fent-lo mirar pel forat 
del pany, i llavors s'ha calmat un xic i se n'ha 
anat tot satisfet... 

La Pepa encara no ha comprés perquè la se
nyora Matilde la va despedir l'endemà... 

Ficb Khadda 

••• 
CORRENT MON 

L 'ANTONET i en Quim, viatjans de linea es
treta, havien arribat aquell vespre a la 
nandulandesca població de Valls, cansats 

del tren i amb moltes ganes de reposar, a fi de 
poguer-se llevar de matí i tenir temps de visitar 
;i h client el·la. 

Com que feia molts anys que viatjaven junts, 
demanaren una cambra per a tot dos, i aixi que 
hagueren sopat s'hi refugiaren, a la recerca del 
llit tou i de la son, reparadora de le forces... 

Però, a mitja nit, els dos companys es des
pertaren sobtadament, en sentir una conversa, per 
demés interessant, que es percevia a través del 
envà. A la habitació veïna, hi havia sens dubte 
una parella de nuvis, i ja poden suposar vostès 
la naturalesa dels mots que arribaven fins a les 
orelles de l'Antonet i d'en Quim. 

Fins a les cinq de la matinada que la parelleta 
en qüestió aclucà els ulls — parlo dels de la 
cara, perquè els altres no m'interessen gens ni 
mica — els dos viatjans de línea estreta no po
gueren descansar. Però, abans de tornar-se a dor
mir, es juraren mútuament venjar-se dels nuvis 

que tan bruscament els hi havien tallat el sòn. 
En efecte, l'endemà a migdia, a la taula ro

dona on dinaven tots els hostes de la fonda, els 
dos companys de viatje reconegueren de seguida 
a una nuieta, tota ullerosa, i a un xicot que feia 
una cara de cansat com si hagués pujat el Mont
seny a peu. No hi havia dubte: eren aquells. 

'Com que era dia de festa, el fondista havia 
fet un menú especial: escudella i carn d'olla, 
llengua de badella amb pèsols i mig pollastre per 
a cada ú. 

En-Quim mirà a l'Antonet i li digué després 
de cambiar una mirada d'intel·ligència: 

—Què et embla noi, d'aquest menú. 
—Magnífic. 
I llavors, en Quim, estrafent la veu, digué: 
—Dom el pitet i jo et donaré la llengueta... 
Agafà el plat de llengua de bedelía i el donà 

al seu company, que reia com un ximplet. La 
núvia, vermella com un pebrot, no digué res du
rant l'àpat, i el nuvi es va passar la estona mo-
cegant-se els llavis. Al vespre, la parella dema
nà el compte i va guillar més depressa que cor
rents... 

Serrot 

EL BON ADMINISTRADOR 

E L senyor Rosés, administrador de finques 
rústiques i urbanes, és un home extrema
dament meticulós en totes les seves coses. 

Fa dur una llibreta de despeses a la minyona, 
una altra a la senyora i ell mateix, en un dietari 
vell, apunta també tot el que gasta: tranvíes, bar
ber,, quota del "Foment del Treball Nacional", 
tabac, etc. A l'únic que no ha pogut convencer 
per a que segueixi tan bon costum, és a en Ricar-
det, el seu fill, que a cada moment li demana 
qüartos... 

L'altra tarda, el senyor 'Rosés, feia els comptes 
particulars del mes. Set i vuit quinze, quinze i 
dos disset, disset i tres, vint... Vint duros en 
un mes s'havia gastat l'hereu. Allò no podia és-

—Cristina — cridà. 
La dóna del senyor Rosés comparegué de se

guida. 
—Mira, Cristina, — H digué el senyor Rosés. 

— Aixa no pot anar. El noi, aquest mes, s'ha 
gastat vint duros en despeses particulars. E's 
massa... No hi ha més remei: H vaig a posar un 
límit de vuit duros, i cercarem una minyona més 
jove, porqué pugui anar fent... 

K. Bridet 

Ctiutc p;ci:ilfc< ÍH niímerit (tastat: 

LA DONA DESCONFIADA 
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. . - -Vos tès no ho compendràn, però diguin lo 
que vulguin, j 0 ets puc assegurar que al mar 

també s'hi crien anguiles 

LA MALA PRONUNCIACIÓ 

A TARRAGONA, lloc on cora vostès sa
ben, parlen marcant molt l'accent, espe
cialment les "vés", l'altre dia va passar-

n'hi una de molt caia. 
Al carrer d'Apodaca, de l'esmentada capital, 

famosa pel seu balcó del Mediterrani, hi ha el 
senyor Joan, magatzemista d'ous, que té un 
aprenent de Barcelona nomenat Antonet, que el 
fa desesperar, perquè no sap parlar el català a 
tall de tarragoní, com ell voldria. 

—'No es diu " b i " — li crida—, es diu vvvi... 
vyvni,.,, home, no siguis ensa! 

L'altre dia, el senyor Joan s'estava vestint en
cara i encarregà al noi que anés a l'estació a 
despatxar unes caixes. 

—Té, ves a baix, obra la porta i corre cap a 
'fl estació, que jo ja baixo. 

^ xicot obeí, deixà el magatzem overt i se 
Uaná carrer avall, però quan va estar a unes 
^«quanta passes, instintivament girà el cap a 
veure si a la porta de la botiga ja hi havia, com 
acostumava a fer cada mati així que es llevava 
el seu principal. Amb la més gran de les sor
preses, l'Antonet Veié a un subjecte, tot brut i 
miserable, i que sens dubte no havia esmorçat, 
agafar un on d'una caixa que hi havia a la porta 
' beure-se*] amb tota tranquilitat. 

LIAntonet, comprenent que el seu principal 
encara no havia baixat a la botiga, tornà enrera, 
fferò quan ja era a pocs metres, veié que el des

aprensiu individu agafava un altre ou i repetia 
l'operació. 

•—Senyor Joan! Senyor Joan! Corri, que se li 
"veuen" els ous! — cridà el noi marcant força 
la "ve" . 

En sentir allò, el lladregot apretà a correr 
mentre el senyor Joan, tot esverat, baixava a 
la botiga i la gent del carrer reia sense poguer-
se contenir. 

—Ho veus com tothom es riu de tu poca sol
ta? — exclamà el magatzemista—. Una vegada 
que vols marcar la "ve", em fas ensenyar les ver
gonyes davant de la gent. 
, K. Briola 

—Es inútil, noi, et canses massa aviat, 
—No tinguis por, tonta: avui rai que porto u n 

frasco d 'EROTYL! 

Eroiylíj el producte magne 
ir a combatre efi 

Bpnent la IMPOTEN
CIA i la NEURASTENIA, per cròniques 1 rebels 
que signn a tot altre tractament. 

Venda a fengròs í detall: All de Sant Pere, 
50, farmàcia del Doctor \\. IWTREM, Barcelona 
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l v " i..-. \ anguardia": 
"Se necesita una mujer de 

una parada de tejido: en el mercado", 
Lleginl l'anunci en qüestió 
se m'ha acudií preguntar: 
quin mal ha fel la parada 
que l'han de regei 

o o o 

Els rotatius barcelonins pubtiqen 
aquests dics inics inEormacií. 
la ratlla, i nconiíàs • 
tics d'un millona-i valencià que s'ha 
proposat abaratir la fruita i i 
actualitat es 

Nosnltrcs encara nu hem anat a Éol-
Jicitar-li cap ¡ní:"-niac!.', de pago. 

H o farem qnan vengui figues 
primerenques a bon preu, 
perqíe avui estan, ntoli i. 
i cap de bona se'n veu, 

Telegrafien de Sladril que al tea 
t r e "Cisne" s'hi ¡i:¡ estrenas 
èxit "La costa brava" de l'Orríols ; 

en Cabot, amb un èxit seri 
espaterrant. 

L'acció passa a Calaltuiya i hi ha 
una sardana rpie fou aplaudida entii-
siàslicament. 

Visca la Ierra I 1,'Orriols i en Ca
bo! es mereixen un homeuatje. 

Què esperem, doncs, per dona'ls-hi 
un batni¡s I 
Amunt, nois, que farem broma 
sens gastar gaires calurs! 

Segons noves que tenim de moll bo 
na ma, aviat veurem en un dels tea
tres més importants de Barcelona "El 
pati blau" del grau Tiago Rusiñol, 
transformat en obra lírica. El còm-
pliç d'aquest miracle és el gran Obra
dors — no ho diem per l'alçària — 

liosa ligua de 

i ha des 
llibre. 

L'obra s'estroñará, si no 
t.irb, la propera temporada. 

Dcssitgcni a n'ea 
i tambe al sinyà * Ibradoi •• 
que la cosa vagi a l'hora 
com s'ho mereixien tots dos. 

o o o 

Dissabte a la nií va ii i 
la temporada a 1"' Edèn". 
•• .i pas mpssa gi. • 
havia ¡m's a ca la Emilia i a cà I'Añ

ina, pels temps que 
!> ¡iha .mar. >Sor1 vàrem tenir 

• ili! I'i·|n'ta h i - . i|ue ens va 
niictcs ca-

l.il.nir. d'alb- ÜH'S eaies, que sinó, hau-
• ísat la nit més avorrits que 

i i lindada d'aquelles que no 
troben qui se Ics cruspeixi... 

• Pepeta una noia 
que un homenatge mereix 
per i" bé que diu i canta 
i per lo bonica que ÍS. 

Llegim al popular "Di luv i" : 
"Ayer i irde, ¡obre las cinco, en : 

nn-iada de la llarecloncla, J.,-a' M,a 

de segur per una cosa; 
Merced a varias gestiones 
del señor Marti y Ventosa. 

L'AFARTA POBRES 

••«•*••••*•••«•»•««, 

VOLEU C O N È I X E R A LA 

LAURA BRUNET? 

VOLEU SABER QUI ÉS 
1 FINS ON ARRIBA AMB 
L A . S E V A M À G I C A P L O 

M A A Q U E S T A ESCRIP
TORA A U D A Ç 1 ENIGMA 
TICA Q U E HA REVOLU
CIONAT LA LITERATURA 
G A L A N T ? 

C O M P R E U LA S E V A 
DARRERA P R O D U C C I Ó 

aBEBOBBBl 
1 FRUÍREU L E S DELITO
S E S B E L L E S E S DEL LLI
BRE MÉS S U B J U G A D O R 
D I N T R E D E L G È N E R E 

F O R M E N LA C O L · L E C 
CIÓ COMPLERTA, 8 QUA
D E R N S D E 32 P L A N E S 
AMB MAGNÍFIQUES POR-
T A D E S I F O R M O S E S IL" 
L U S T R A C'l O N S D E 

A. M E S T R E 

Preu del quadern: 3 0 ei». 

• S'HA POSAT A LA VENDA EL QUINT QUADERN DE* 
; AVENTURAS GALANTES DE LA POMPADOUR • 
5 Deliciosament explicades per la LAURA BRUNET • 
S Un quadern 3 0 c è n t i m » Il·lustracions de A. MESTRE * 



MAISON MEUBLÉE Mont d'Or 
{VERDURA) 

Carrer de Barbará, 27 
(VERDURA) 

de Santa Mad'O 

GRAN CONFORT - SALETES DE BANY - Telèfon privat 

Ventiladors elèctrics ales dues casas. Habitacions a 5 písete-

'LA MASCOTA" 
PRIMERA r ÚNICA CASA 

EN GOMAS HIGIÉNICAS 

£S Lfl MlJOR SuRTtM 

MauLADmASEttPaivaftufnOCi* 

tSAN RAMÓN, t. 
BARCELONA 

COMPREU CADA DIMECRES: 

LA NOVELA FRIVOLA 
Magnifiques Ilustración! fotogràfiques 

E L 

Gasteu 

C U P I D O 
Carrer de Sant pau, llO 
GOMES HIGIÈNIQUES 

UN RAL i n'estalviareu MIL 

fcLA MUNDIAL 

MARCA REGISTRADA 

Si en teniu 1 
voleu que lu-

• gln esverades 

¡¡r„'f«a£Litiiiiiiii 
que la trobareu per 
DOS PESSETES al 

Carrer de fililí, i.°S, FlfsiGli 

SARNA (RONYA) 
aura en leu minuts amb e] 

•ULl-'l RETO CABALLERO 
amM de l'Assalt, 86 I centres 

i ' soeclflcs. BARCELONA 

PURGACIONES 
•ntiititi y tota .,.» I< I.,M •• lia 
Tlu fsUtto-tirlurlu, tal 4cl lonb» 
•OM* !• la ••)», H «na protla j 
blíft «oa lia tía naocliat 

Grajeas Rusas Rovisollt 

Cisi liiali, iiiili ni Flor», M-Bireoioot 

L A U R A B R U N E T 

EL TALISMÁN 
DEL AMOR 

I/éxit mes gran de la lite
ratura galant. 

TÍTOLS DEU QUADERNS: 
!.• Para h-ïer»e «mar con locura, 
2." Placer y Castidad. 

•lar rapIdamtiiU. 
•da. 

Cada quadern és un tema 
nrn^l.! *-, i .idep m lent deis altres 

3 0 : S I I n i 

UN ALTRE TRIOMF DE LA 

Demaneu cada dij 

L A U R A B R U N E T 

llí- nhl·lin 
Demaneu cada dij DUS el follet 

ÍÏQ.anfni i rln n.nQi llí- nhl·lin 

ílDüiitiiruü uu 
Superba relació de la vida atzarosa d'aquest gran 

TÍTOLS PUBLICATS: 1.° Dulce cautiverio. — 2.° El buen IadrÓn.-
4.o Vida Bohemia.— 5.» Pastor y oveja. —8.» El argumento de un 

de amor. — 8.° Una aventura de guerra 
Cada quadern és un episodi complert 

II. Lt» 
imorós 
-3 ." U blonda Esthér 

drama. —7.° Locora 

Il·lustracions dC MESTRE P P 6 U ! 30 ota. Surt els dijous 

lmp.. Radac. i Adm. Rambla fe l a Flora» 80 



—Ben mirat, què hi vfinim a fer a n'aquest món? Una sola cota I 
—Bé, ja veuràs... jo te n'ensenyaré unes quantes més. 
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