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::::;, Barcelona, 20 novembre de I Q2.4 

El cAlcul dlflcll 

Tenim a Ban.:C'lona l'Tnau(1i, el cèlebre Inaud< 
aquell !'-<'uyor que jngo. amh els números amb més 
netedat i rapideça que En ~allliticr amb les pilotes. 
L'Inaudi ja {~\'l'Il, però el ~f'\l cervell no ha per
dut aquella agilit.'\t prodigiosa que el '"U ft'r cèlebre 
a principis d'uqne;:t Sl'~!e 

Ell soluciona. al minut, cI problema numèric més 
<:omplicat j mé~ diflci!, i !>('tL<:,(': E'I més petit dubte, 
.sense la més lleugt'ra vacil·laci6. 

Dilluns, al teatre Barcelona. algú preSt:ntà 
l'Inaudi a un fils li papa, ju<,rguista, divorciat 
i a qui son progenitor ha hagut de pagar tres o 
quatre cop! els drets per a evitar que el Jutjat 
en fes una de les c;e,·e~. 

_ 1 vostè ~a¡> rCl'oldre tots el!'i problemes que 
se li plantegen? -li preguntà amb sorna el niño 
bien. 

_ Si. senyor respongué l'I naudi -. I mai 
m'he eq Wvocat. 

- Vaig a plantejar-n'hi un que a ben segur 
no el sabrà. resoldre. 

- A veure. 
- Vostè sap quants diners tinc? 

_ No, !'I,.'nyor. :?t'rò Rra jo"n'hi'l)()!,<arê Ull altre, 
rl'Í('rent fi la S('va pc~na, al 'que tampoc sabrà. 
contestar-me, \'ostè !'iap quants diners deu? 

RI xasquejat iml)('rtinent, davantIll'aquell mi
quel, obtà per donar mitja volta, conwnçut de 
què amb ¡'Inaudi no hi ha res a ~T." _ _ ._ 

L'elogi Indelicat I 
~i nO perquè ja s'ha abusat Ub'""a d'En Pü;h: 

li podríem penjar aquesta, que í.:~ rigorosament 
autèntica i que vò.rem sentir n.'S m('nys que a l'Ate
neu, Hoc, malgrat la seva aparl'nta austeritat i 
rigidesa, el m{>s divertit de Dan:e1ona ara que llO 
hi ha qua.<;¡ l1octambuli<;me ni ~atzara paral·lclesca. 

Rn una pcnya de l'entres. .. ol, Ull!'. escaquistes par
laven, també, dl' l'Inaulli 

-I/has vist, tu?- illterrogà~un d'eHs. j.' 
- No. Però un amic meu va allar a veure'l i 

em va explicar coses meravelloses ... 
_Qu~rlil1s? ' " 

~í! Figura't que diu que l')..1:1'l·u arrels més 
depre~a què un (kllti."ta i ml!:.. bé que un porc ... 

La mascota de ~La Trlbuna~ --
l~n hon amic, fidd ll~gidor de L.", TUIES, ens 

remarca qUl', la l'assada 6t:tmana. en dedicar a 
La T,i bun,' el cant fúnebre que li devÍ!.'m, ens 
oblidàrf'm dC"1 principal JX'rsonatge de la redacci6. 
Té ra6. En Cuses. quau va fer el seu cuplet a 
la Portaferrisa, s'oblidà de la cullera monumental 
que hi havia enfront del carrer del Duc de la Vic
tòria. Nosaltres no volguérem ésser menys que 
En Misttrio i eu! oblidàrem dos coses: En Costa 
i el seu gorro de punt. que bé mereixien una glosa. 

En Costa, l'inseparable d'En Jordà, amb qui 
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tan acuradnment traduf ]01'e1Úut de Prlnup, El 
misteri de la cam bra groea i altres obres qut' M~o
tiren grans èxits t'n el teatre català, fou, durant 
dos anys, en la dnrrera època de La Triblma, et 
!'leu director. '!illor dit, el seu bastaix. Amb això 
creiem fer el seu millor elogi .• <\.ixí com molts rc
dactors no es llevnven fins n migdia, ell, a quarts 
de deu del maU ja hi era i amb un intérval d'una 
hora i mitja pet' anar a dinar, s'hi estavn fins a 
les vuit o (lunrt~ dt: nou del vcsprf'. Ell no feia 
més que dues ~: treballar i renegar. Cridava 
~"~xcitava; renl'gava com si hagués fet oposicions 
a un premi de la I.li~a del Mal :Molt i maleïa cI 
diari, els redactors, l'impremta i el pais en que 
vivim, però la ploma, les Cl>tisores, les quartilles 

~~ar!~:;~~~7;)~~~(sm;~:~~~t:d~~~~~~l}i: ~:~~i~ 
li anunciaven quc ja havien tancat i quc al cap 
d'un quart li pujarien la primera cdici6, fresca 
encara de tinta, l'home, qne havia estat tota la 
tarda cridant, s'asserenava, encenia un cigarret i 
començava: 

- -Doncs, si: quan jo estava a La Publicitat, va 
venir a Barcelona l'Emilià Iglesias amb els pan
talons foradats .. 

Malgrat cI seu carl\cter d'una facilfssima irrita
bilitat, com que tenia un cor d'àngel, els redactors 
en feien lo què volien. Movia un escàndol a nil 

i al cap d'un quart ja ni se'n recordava. 
Així que s'apropaven els primers freds, En Costa 

cobria el seu cap, de por d'encostipar-se, amb un 
gorra de punt blau, que aDlorosament li havia 
teixit una neboda !)eva. Allò li donava lm aspecte. 
de prlnccp t'SIau que en.~ feia molta gràcia. Si un 
dia estava malalt, els redactors li agafaven el 
gorra i se'l posaven quan havien de donar alguna 
ordre, com si fos un emblema de jerarquia ... 

Un dia, En Costa es va causar d'aquella vida. 
Se'n va anar cap a Figueres, la seva terra, a viure 
la vida tranquila de la bona llar, del bon tabac i 
els bons llibres. I es va endur el gorra. Quatre 
me20l'l després, moria La Tribuna. Perquè La Tri
blma, sense F.n Costa, no podia viure, i Dlenys 
encara sense el seu corro. que venia a ésser, per a 
aquella ca.~, com una mena de mascota. 

L'UORTOU nE ~ANT BOI 

c:::...-::r9--,,J .. / • .f .. c." _ 

- Taloll, mHttUU; no ftu ensenyat aquHtu COfes al 
,atrlnet. 

-- Qu~ vol. que hi la"a, Jo? 
- Tapeu lo amb Iu vostres faldilles, dona, 

L'amor internacional 

U N.-\ amig:~ nO"-tra, que fa deu anys cxplo~. 
a ~ant (krva<;,i, un nl!goci de molt mOVi
ment. ha fet Ull ~tlldi de les diversl..'S cate

gories de c!icnt..<; quÏlws t:xigències, capritxos o 
com es vulgui dir, tCJl/..'n de sati~fer, a força de 
voluntat, les ~ves pobres pupiles. 

Tfna de k-s c1a.<;sificaC"ions que ha establert, és 
la de les nacionalitats. 

I:anglè5i, se~on~ ('lla. arriba a buesto, nO fa 
salon, agafa la prillll·ro. que <;e li' presenta, la 
la feina, dóna una p(:)o. de ¡,ropina i s'en va sense 
quasi dir hona nit. 

RI francès ~ ks Ca prl.."!".cl\ta.r totes, els parla 
de Paris. demana la mar de coses t'stranyC!'\ i na 
d6na anguila ll(:rqnè din que no ell duu de solts. 

I/<.-spanyol fa do<; hon's ('I pdma, a~afa la pitjor. 
i un cop al quarto li pregunta com l'S que es va 
decidir a f('r aqtwlla vida 

n. ()VELL DE I..ou 



El met¡e m'hi rtcomanlt . banyl de peu per calmar me el. ntnl', No li Pl' on H creurà qut el. tlRC el. 
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De bon .. fusta 

EL respectem ma~<;a per a estampar d ~e.u 
vertader nom en 1<'5 columnes d'a<tu(~t 
irrevercnd. Es un vell. molt vell periodista, 

gran critie musical i Cxc(OUl'nt home. ~ill~ú ~ap 
quants anys té. però pels fet. ... que recorda i ex: 
plica amb tota mena d<' dltaJJs, ~'l <;l1po5~ quasi 
C'f'ntenari. 

Malgrat els ~U~ anys, l'homf", que em'ara COI1~ 
fet"va bona vi"t.."\, (~ mira ~mpre a les xicotes 
maques amb \1n t"xC('s .. ~iu interè."i. 

_ Però -li diguérc'm ¡'altre dia 1-- enC'a!'a. li. 
fan goig? 

_ Que si me'n fan? re-;pongllé el velld amb 
una veu ferma i <;cg:nra -, ~i tornés jo als vui
tanta anys!.. 

e, 

La ¡lliçó::; dll\cll 

F. ,",mtlNET 

A L' ~ENARI fl'nll muo,;ic·hal1 del 1'arnl'1el 
a aitjavelll'nltra. tarcla \'àri{'~ xicote<; noves. 

ntre ellc~ n'hi ha\;a una que portava 1'1 
nOIll de fu'sit" de Mesa, i que~no entrava en cap 
cuplet ni ,er ef(lIi\,OC';lci/l. (Tei('tn inútil dir que 

no ~bja rnú ... ic3., J'l<'rqt1è això ja és corrcnt,'ptrò 
a més d'això, ('ra tan fUCa quc no:hi"havia·mancra 
de treure el més pdit profit. ~ ~ 

Ja sens CS¡X'faI1Ct'<¡ <\l' tl'S,e el mestre li digUé:] 
A<;saitgcm el K u-klllx-klan. I. H ~ 

El bon concerti~ta confiava que, troctant-se 
d'una cosa qu<' na hi ha cap ra~pa que no la sà
piga de m,-mòria no hi hauria cap topada, prrb. 
sí,!'oi! 

Albí en la" catatumbas 
de la t'i ud.:ul de 'i neva Vork ... 

~o, L!,jsita-- inh'rrompí el m~tre- Cal.-

e,~m!~h,ll~.c:itlai,~I~~~~;tl Tornem a començar. '~ 
Repetici6 i l'>C~ona ('cUdú de la pifiada. 

No, senyoreta1 Calacumbas ... 
T~ ra6,' té ra6 ... l{{'!j('tim... . 

Inútil dir que al tercl'r cop, la xicota es va equI
vocar, com ell; ('o~tl1m. 

Aquesta '\'ega<!a. el 1ll(>!'.trc obtà per no dir res 
i dir que ja e-ta'\'a l,r. F.rn la manera de 110 enfa
dar-s'hi més. 

~. Qué lI: parect. la niña~ - - intcrrogà la. mare 
del ¡eMmen. 

Només mancava allò al músic per a fer-li per
dre t'ls estreps .. ~ 

.- QpinJque es IIIUI notabiljd¡ld - '\'0. respondrt. 
- ¿De lJertlad? 

I:-De verdad. Hada ahqrtJ, todas las mesas qUI 
vo Iwbla visto, tenian (lla/ro p.Jas, y ésla veo q"l 

Mda~jen.t t;;··~ rr :'!" P. ASTISS.

Bon ull 

EN Rius, un :ldcot molt amic de 18. barrila. 
perb que no C5tava perro mansos, va entrat 
aquell ve re a una botigueta del carrer de 
Pau, molt I.. '1 M i reservada, i deman~: 

- Me'n vol donar r{e dos rals? 
El que estava a d.'UTe.. ~l tauleU va somriure· 
- Passi per aqu~ta porta, que li pendrem ta 

mida. 
A En Rius se li van obrir uns ulls com unes ta

ronges, però. com que ell era un home moder
nitzat i totes les coses noves li agradaven, es .va 
dir: .Veurem que és. aixòb, i es va íicar botiga 
endins. 

RedeUl l quin salt li va donar el cor - d'unt. 
manera o d'una altra hem de dir-ho - quan c0n
templà l'escena que s'oferia als seus ulls! 

Figureu-vos una. xicota formosissima, jove, e
tesa negligentment damunt d'lm canapè i abiIl~! 
_ millor dir, despu1lada- d'una manera que 8.JU 

haEr!aR~~g~¿ ~a ~'!:r~:'~U:~:~=;' Ràpid 
com una fletxa anava a Uençar-se damunt la 
beutat, però aquesta el detur" amb un movimeat 
de la mà dreta a l'ensems que cridava a l'empleat 
que estava al mostrador: . 

- Manel! Del número nou! 
F. AROA!SA 



tf3aix ... baIxet ... 
eontes d'una ingènua 

FLORS DE PERVERSITAT 

PLOR D'UN 1)[1. 

& ENT i figura .. .! 
Etertlan~nt seré la mateixa. 
.\[' avorria en el e as~ino de Dcauville. H IlT,ja 
perdut Iol lo qui portallll. L'administrador, 

cerimoniós, sc m'acosld: 
- Si la unyorcta dtsiJia un at.'cnç ... 
- "'ftrC~$ 
La "deta seguia l/J setia canç6 monòtona, odiosa ... 
Suaumetú, pres d'una emoci6 estTan~'a cn aqu.::sts 

l!«s rl audt1cia i IrivoZüal, $' m'assenld al costat un 
love, corr.:dt, cohibit, sense gOiaT adrtçar·mt la 
paraula, 

Em va tsser sunpàJic dcsscJ:uida. 
_ Ha perdllt? - li t·aig demonar. 
_ Sl; segl4int·la li t!Qsti. No havia ;ugut mai. 

Però en sortir de l'hotel m'he alravtssat amb vostè 
en el (ami. he Itt "irar l'aIdo, i seguint els ¡tuS 
passos m' he trobat (ta tu]lIcsta sala. 

_ Sl; i srgtlitu el meu joc, s' ha trobat sense rm 
lluls. 

_ S'equivoca. stnyorda; me'n queda fln i ... IÚ'c 
Pint an.vs. Un lll"s i f'i," anys són cwara li' feli
citat d'1mB nit. 

_ Perqllè la felidtal siga complerta, sobla el 
lluls. Dongl.i-me'l. 

Sense demanar-Ine mes exMicacions, dúxd callre 
la litxa roja i nawrada d"m~nt de la taula. 

- Ha dit vi,¡/, anys, rerilat? 
Justos, senyortfa. 

- Un lll.ls al t'inI! 
Roda de noI« fes/"" radiada Salta Ja boI¡¿ ell un 

Iraqueleig d'ossoli repulsiu. 
~ jeux ~ont faits. 
Silenci. Emocw. Jo, a pm drd, tsrero sense 

ucterès l'I resultal. 
I.e ving noir. 
El im'e enmnoral obre Ims l/US com untS Jaronges. 
Demana el crouPier: 
-v plein? 
- Reste. 
El i(1J;e no s'airet'ei.,,; a dir-me res. No obstI',", els 

Jeus ulls in¡cim una súplica. 
Roda de nou l'esfera. Salta l'sOOjarrtJda la boleta ... 
Le ving naïr. Rcpetél 
- Cobri, jove! 

DIUS h()rts després. En la cambra del fflel4blé. 
_ No es podrà queixar de mi, Eugeni. Crec q1,e 

li he pagat bé el meu caprici. 
I ara, oblidi'ml Això ha fstal fina rodada de 

mlda, però ... Sl'tlSi rel'eticill . 

TllO:-oGINA 

Just s'acaba¡.'t1t de (juar i la les murmuracions 
pre"ien cos entre els a$Sislc"'s a la boda. 

Realmenl, tan! ~ll com ella hat'ien donat molt que 
parlar i se't~ eonla;'en potin~ de lo l1ujadhsim. 

U.. ,;1.. eOlIC.,rrents tingué ,ma lrase feliç: 
lfl)It tu qlle llueixi la ll.or de tarongina, però 

5p[amcnt COf1: a diadema. [.(I d~·tnés haur~'en de S" 
clavells t'erm~lls i bm e~badellllls. 

En It~ reuttiOn5, l'[sakl mprc es perdia pels 
rt'Cons ombrh'nls i silnlCj()Sos. 

No ls (f'~slf(myar, pobre/a. és fan modesta! 
Com la 1'i()lda, sap?, q!U srmtlTC Ikscaf>olla i floreix 
en cl~ Il~s m;' ~()lj/arjs. 

GIRAC;or. 

La iu,I(l4t l'havia ,lcix¡WII, en els s.:us trema. 
a"vs !(J"psos, rn el mts desrspcrador dels desconsols. 

P,:rò, ajQrlunadaml'td, donya .\laria tenia amics 
molt afecJuosos q!1e l'a((Hlsn!uren en rls selfs moments 
de t.n$!tH.;ia. 

.4/s comOI(OS, li costà moU de decidir-se. Temia 
tls compromis()s. Passà el tonps i I!n dia, per li, 
IroM .,na s()lució. FO!I una tarda caluro~a d'estiu. 
Un d.:ls UllS aPIl$Sirmais li I.:;.,·a enrondada la cin
tura. $C1I11I,'S OI UI' drls banc!Ii del jll~df. Ella es 
resistia hr1l,ii·amellt. 

Un ~ra·sol, ",a~nlli,", ddQ"arlt, eolHorsal d'es
qUefla al sol, et! l'l~a Its drUd" Setue af::uamar-fU 
fls rafjo, marcidors .. 

Una idea diabòlica, luxurio"io, ttlctngué les 
sanes de 1" caliginosa 1,juda. 

Desd-- alll/l'ors, a donva Maria la ~ontixien eb 
seus I1mk·S per la Gira~ol 

.!lJa(Jra 'l3r(Jnel 
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- Haveu renyit amb en L1ul.? 
-SI; he .. pllut queia .tu donal'enlanya',c:or-

aut per cornut, prtlerelxo el mtu marit, 

Resultats d'un mili en!és 

EREN quatre 'ollll'anys que cada t:1Tda ft·ien 
la manilla a d,a Antigua PrOj~n:~i\"a., ~oc.:i('
tat d'esbarjo del Clot, ~n<;(' filiadó l'olítica 

definida. Feia molts unys que es com ixil·n i ni 

~oltcrs ni Ca~:\ts havilll ddxal llIai d'és~r bons 
amiC"s. 

Entre ells hi fi~lHl,lVa Hn )fancnt, comissionista. 
repre'3Cntant d'objt'ctt.'·s d(' nu·tall d'unn important 
casa d'A1emnnya, i Fn ~alvat, tenedor <1(' llibre! 
d'una fàbrica de- tehibi rlel carn'r de s,ant Joan 
rte Mal~a, Aqtl~t c\arrcr t'ra t'n<;at amb una xicota 
molt bonica, molt cnrill)'o:-:a i molt bona noia, 
educada segalL" tUL" I,rincil)i~ molt st:vcrs, que a 
cada moment estava a l'e~lé,ia i que anava S('m· 
pre carregada de rosari", t"SCapularis i estampet~, 

l'na tarda, En Manent C'omparegué a _La AntI· 
gua Progresivat amb \In paquetet embolicat al11b 
paper fi. 

-- Què és això? -li preguntaren tots. 
- Una mostra d'unes estatud:es molt boniques 

quem'ellvien per vendre. Ja he acotL"oCguit dos CO" 
mandes: una de cent peces i Ulla altra de vuitanta 

l, dient això, desféu el pa1luet. nn efecte, el 
bibelot era d(' molt efecte. 

- Vaja, vos vaig a fer un regal· - digué . 
Ofereixo aquesta €'Statut:ta a qui millor respongui 
a la pregunta que vaig a fer.vos. 

Tots obriren unes O[(·ltt"!l de pam. 
- Què és lo que v();-; agrada més d'aqu(>St m6n? 

Home! - respongué un --_ .. Quina pregunta 
de fer! Doncs ... i pronuncià \In verb de la primera 
cQnjugad6 que to mateix !'i~nifica fer certa ope
ració per començar a filar lo. llana, que practicar 
aquell acte pet qual Adam i Eva foren expu lsats 
del Paradís. 

- A.ixò no es diu així - respongué el segon 
amic -, r ..... diu: sacrificar a Venus. 

No, home. no! - va dic, llavors, En Sal· 
vat -. F.s diu complir amb els deures matrirnO" 
nials. 

- Tll has guanyat l'(~tàtua. Salvatl- contestll 
En Manent --o Té, i que la puguis conservar molts 
anys. 

En Salvat, en arribar a casa i contar l'origen 
d'aquell regal, no s'atrevi a dir a la seva muUer 
la veritable resposta que li havia valgut el premi. 

- He dit que 10 que més m'agradava era anllr 
a missa - explicà a la seva dona -'. ('om que 
Ell Manent és molt catòlic ... 

Ah, si? 
- Si, dona. Sinó que ell no ho diu, per a que 

els amics no se n'hi burlin ... 
Al cap de pocs dif'S, amb motiu del sant d'En 

:\!anent, la colla dels quatre amics, amb les seves 
muUers rl!spectives, varen allar a Vallvidrera a 
fer un dinar. 

La més gran alegria regnà durant l'àpat. En 
un moment en que En Salvat va anar a cercar 
aigua a una font )Jro!wrn, En Mançnt s'acostà 
o. la seva muller' 

- Senyora: la fdicito. Vostè deu estar conten· 
tlssima del seu ~tat matrimonial. Precisament, 



l'altre dia li pr('¡;!."unlllren al ~cu marit què era 
lo Qm' li a~:ulavn més fer en aquest m6n i la 
rl$po!<ta que \'a dOnat-nO'> en."I convencé dl' (Jue 
VOstè deu é~r molt fl'1iç, 

- ~í... en t'Íe<.'te rt">pongué la dona " però 
cr<.'guI que no ho ... ai~ açabnr d'entendre., 

_. Com? 
Fi¡;!."uri 'sl }I("!'i d(> (¡tlt' ~01l1 ca<:ab>, nomé!> tr~ 

v(:gadí's.,. 
Què diu? 
Tal com !;t'llt. La prim<:ra va é!=Ser el Jia 

del ca~amt'nt. \'u quedar m'.'" ~. La sc~ona, 
t:<. va t'nll ... ar n mitj a. t 11\ tert'!.'ra, <;'hi va adormir. .. 

B. RUGPF:TA 

!:!.. carni dd vici 

A l'escriure aqul'St titol no em refereixo a 
aquell drama d'gn ~far~i11ach, traduït per 
l'«Amkhati!"., on C.<; demostrava com un i 

Una en fan una pila, que val més ésser dona alegre 
que dur una viela trista i que quan la seva estrena 
\ta ~canda1itzar una IJila de crítics moralistes de 
pa sucat amb oli. 
, No. Jo fai~ al·lu!;jó a un rc<.'ord de Ja meva 
lovt!ntut csvalotada i d~pro\'ista de preocupacions, 
d'aquells temps feliços en que jo només em preo
cupava de ja1n.r, de beUfC', de fumar, de gastar-me 
els diners que m'enviaven dc casa i de no anar a 
classe ni que m'amenaces~ill amb el resr. 

En aquella llunyana època, jo tenia-perquè sóc 
Un home que !lIai m'he priv1\t de res - una ami
gueta al carr('r de Casanova, quins favors com
~rtia jo amb sd o vuit amics de quota que la 
XIcota tenia. ni més ni menys que si el seu piset 
hagués estnt una coo1X'rativa amorosa. 

Un vespre de COll iclènciec;, jo, ('001 acostumen 
a fer tots els honl(':-; quan ('s posen sentimentals, li 
Vaig preguntar: 

Escolta: i tu, COlli va ~~r que et vas llençar 
a aquesta vida? Qui en va tenir la culpa'" 

- Una ami~a de conelti - em respongué. 
- Ahl - vaig dir jo com s'acostuma en aquet .. 

c~os. Aqucst~'.l1Ia1cs compan~ies! Aquestes 
Cnatures prcmatnram('nt pervertides!. .. 

- No, 110.,. No \'a é ... ser f('~ de tot això ... 
-1 doncs? • 

. -- Ja t'explicaré. Jo m'havia cducat cn un pen
SiOnat, del que vaig ~ortir als catorze anys. Lla
Von; jo, Cfa pura, \."Ompktament pura, i ignorava 
tots els misteri .. de la vida sexnal. ~o tenia ami
gues, eXl't'!>ció feta de la Carolina, una noia inno-
C(!nta com jo, <[ue tenia do."I anys més i que al 
Poc tCUlI)!; de sortir d<'l coJleW, es va casar per 
<!onveniència de la seva famOia, amb un parent 
de 'l'ortosa al qui ni qun. ... i coneixia, 

.1.a pobra criatura tenin una por horrible al ma
trunoni. 

'ra; ~:¡e- (17t:~I~{~~eP~~r~~~e~~~1:1~t:~eg:;~ts~ 

LA Tf-IE.~ - fi 

Aquesb ,01\10' no m'acaben de utltfer. 
Tu " que ni, mal dlrln .... ou. 

Jo, nu:...., valenta, o, tal \'olta, d'Ull tem¡X'rallll.:nt 
més inquiet t{u(' 1..'1 seu. 110 COm¡1\ltia els St.'us 
tprrors_ Es m~. A mi no m'hauria r(·t res ocupar 
el seu lloc cu dia tan a:-;~nyalat ¡ .:,ot~tituir_la en 
tot i ptr tot. 

-- Xo tingl1i:-; por, dona! Això ho r1iutn! 
No, ilO ... ! !!t'guia ploriqm-jant la ('"jiatu~ 

ra -. Jo me'n recordo, quan t'S va Ca~aT l'Amèlia, 
la nwva co"ino. que l'cndemà L'"!'otaya h.ta aplanada 
i ullcro~a, amb una cara gr~a 'Im" !<lO!lllava que
l'acabessin de treure d'Ull nil1xo! 

No t'espantis, dona. 110 t'e;pnr,ti ..... \\'U'i? 

nn can\"i, jo c:--taria tota l'onh'nta, (k ca!'ar-lIlc .. 
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Et re('ordes 13. l'onxita, que ens deia que k tan 
(e1iça de!'. del !'.Cu matrimoni?. 

Així ('almaya jo els <;('ttS terrors, terrors que eu 
lloc rl\.'S\'crar-me no fejf>n méc; que excitar la 
meva imal:::inació desperta ... 

l~na tarda qtt(' va venir a ca~a, li vaig preguntat: 
~ Oi qUl' m'ho explicaràs tot, 10 que ¡..." la nit 

de nuvis? 
_. Ja ho Crt:l'1 jurà Iu meva amiga l.a pri-

mera Hcha qut' ('Scri!-!ui l'endemà. ~rà per tn! 
ri~l1ra't amb quina iDli'ad~ncia vai~d(,!'odollre, 

quinze dic'!. dbpr~. la lktra que d~ de Monte,('
rrat ('m ya enviar la núvia! Però la meva impa
ciència e!' ya tran~formar en fúria quan vai~ 
lIe~i'" 

.Estimada amip:a: Hem arrihat aquí a dos quart!'. 
dt' dobe, d~prés d'un \'iatge felidc;c;im. El temps, 
magnífic, encara qUl' el fred sigui exces.c;iu. El pa
norama <jut> etes fl"Ujuí es divisa é5 píl·ci~. RI 
Cavall Bernat l'S un espectacle incom1,arable. 
})(>mà t'enviar~ nm"S p<'Ista1~. L'Fnric em prega et 
dongui r('cord", n l't'n~'ms que tu tramets el!\ 
nos.tres a la U'va família. T'ahraça la teva (e1iça 
amu!a 

Lluisa .• 

l re..; mi's! La trail.'ió de la I.1uisa em va indig
nar tant, que vaig L~triJlar la Ut'tra, la vaig patejar 
i, plorant ne rà¡-,ia ..... ai~ dir: ~¡ ,f('~ 1\ 

l)f'<;1!ré..; de ca<:ade~, totes són iguals! Cap vol 

Si En '-h;~d all Imna a d€m(¡ffor lo d'at'f/l, 
1lnvjrem. Aqllrslt:: .. nscs 'HI rs drmant». 

dir resi Sí? Donc!\, ja qUI! la meva amiga m'h. 
traIt, ja veurà. com ll.'s ga.. .. to. Ara m 'ho faré explicat 
tot pt'l meu ("osi. 

B."R ANOA 

"Ttme ls money·1 

EN un carrer de t'Ai:'tampli~ -- no cerqu.in cap 
a t'esquerra, lJt1<" é<; al centre -- hi ha una 
casa de baixo .. i prim('r pis ocupada, re!'.pec" 

tivament, ptcr un ~aratge i una ~nyora que d 
guanya la vida g:ràcies a lo bé que tracta als scu5 
clients, nombrosos i dil'itin~t<;. . 

Rlla 110 vol dC'pcndre de cr.p ",4m6. que ~e li 
qtwdi el cinquanta per cent brut dels seus in~re!-sOS. 

X~~~:~~~t6 ~~ ~~~~/f~~(~U~I~~7a t!nn!ll1;;~i~~n~ 
el ~ell lem¡:¡. Però ('om que es pot donar el cas d~ 
que eo:,tigui amb feina i vingui algú a trl1c~~ I 

destorbi el treball. la dona, així que reb la VISita 
d'un client, penja a la porta dd ~ettr.is el segÜE'ot 
cartell, que brind1'111 a totes les pro es~ionals que 
estimin la rapidesa i l'econolt\ia~ 

.La senyoreta Matilde ('~tà en aquest momen~ 
ocupada i prega al que .... inp;ui no truqui i se'n vagt 
a C!'.perar-la al bar del costat, on ella vindrà dintre 
pocs minuts a posar-se a Ics seves ordres.' 

KAR PANTA 

U,na prima 

Q. INO perquè la senyA. A nl()nia, la mamà de I
"-' Chelito, ésja massa vella, li penjariem aqu& 

ta anècdota ,rigorosam~nt històrica, però na 
ens volem ficar amb les canes. 

Una cupletista del Parnlel, d'aquelles que saben 
administrar-se, va a.trapar, recentment, un senyo~ 
de Tarrasa -- de 'l'arrassa bavia d'ésser1_ que li 
va. oferir cinquanta duros per dormir amb ell,. 
una. nit . 

La xicota no badava i volgué lligar bé les coses. 
Li va dir, lo més seriosament del món, tQue ho 
consultaria amb la mamà •. I ... endemà li va tornat 
la resposta. Estava conforme i si volia, seriaaque-
lla mateixa nit. 

L'endemà al mati, quan el Don Joan terrassenc 
s'alçà del llit deixant-hi a la noia que encara estava 
un x c cansada, se u'anà cap a trobar a la ro ore 
i amb la més gran sorpresa per ella li entregà cent 
duros. 

- Com? vostè g'equivocat - digué la (llam~ 
de la cupletista, que encara era honrada per certe5 
coses, sobretot per qiiestió de diners. 

_ No, senyora, nat Estic molt content i vull 
demostrar-li aLd ... 

La dona, llavors, reflexionà i, somrient: 
- .<\ixi, vostè, té dret a una prima ... 
I afegí, amb un somriure engrescador: 
- Estic a la seva disposició. 
Creient inútil dir que el bon tanassenc, ~rmolt 

ta.rrassenc que (os, no es va sentir ambcor d'accep
tarI'oferta. 

J. SALVI 
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La decepció 
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LA TU.lES. - U 

Ull tiia vàrcm v)lcr ju~ar Ilnol brom;\ a la'ÇtPepita., 
la mé, rep:'li \ \ \ JI! le.i m~ .. t.rc&<>e.'1, i en vàrem sortir 
amb la el \ e.ltre IC.i ea'Dc,.. )[a1 !ler(l In ¡;e:renitat 
aquella donal 

Anè\vem deu. i po.!r donar el ,t:o'I(O al v'(l:ilant, vàrem 
entrar de dos en ,los i en!'! reunirem a ru:tja eo¡('ala. 

Despré~ en!'! vàrt:m col'locar en fLla r\avant de la 

ro::nl1i.~~~~'¡~~!~7 :f~~,:~:l~id~n~c:~~e 
rem calltelosament. 

S'obri la pil(t:'l i apJ.rtogué la a}>epitn., 
Un dc ~allrtoS prcgtU\tà enorgullit. 
_ Perd')lu, lIC:lyora: 6; aqtÚ que <,ompren fusells 

de carro? ~ ~ " .ol La ,Pep:tn, se'th quedà m¡r~nt Im moTllent, i rles-
Frt~ to~a c:dmt)~.I,"(.·ontestà: 

_ ProU! Ja h,) cn."CI PetillLo fl\H'nt 'resi 
-I nixò? • I 4 
_ No ton fem aqui de c;\rro~ pet (,rI~tures. IIBn 

d·é;;.c¡er mé,. gro:"!."I<)$c!s ln,;e\1s! 
l ens va de¡Xaf palpla:ll<lt!) ,11\"(\nl ,lc la porta 

sense eima tle cOLlte"ta~'¡¡' 
No hi ha qili la cle.blll'l''';' :l la d't:pit¡n! 

HJ.'S\)I:tornt.\.r. 

Actitud IlIDperdonable 

V
OL!; ba'x.lr n t:¡('('" a: \lll :\0_' ,1(" mÍl ... l':a? vBig 

r:e;;;~~~~aj()!~'~~\\'~lc~.it, el' l aba' 'ie sopar, a 

Noi Hgtk cMsa,b. ... Hem ('i\hlinat mr.lt aquesta 
tarda ... 1'cró "i no (·t vol' ficaT' e:tc;¡~a al Uit i et 
vols estai Ullfl micR a ba:x, ves·hi ... Ja !\aps que a 
mi aix6 no cm fa res, 

En efL'C'te, la t'ri.linda. JUl1b 911i jo c.sta"B unit 

~~d.~~t~~~,:!k:{~~ft~>~:.e~l~~r~fn'frl:: ~ 
rORtanh,":'ltTX', l, malgrat alsc), tnn raonable i tan 
pràcticB! H lJ,ya ta~ seg;\ITa de IU~ - i no s'cquh·(>. 
enVR. pui%, a o\ir YefltRt.M:n",~'que jo nt'a\'t'r):;onveixi I 
r~ ~:~n:,i:rl~~~~~n¡(~al~~a~l-;a1~eo ~~ ~ie:~~~.a fu~~ ~I~: 

I 
Una broma 

A n'érem de p1a'(ue!l, ja, la coUa dels Iratrq,'ils. J la 1l000tru joventutl N'l!avlem fet de :ve:rdes 
madures! A totes les tci\'>C~' ens eoneunen. L 

no en!! d<"ixt\ven lli entrar. 

a. 

estava lat¡ga<la o no es trobava bé ... en Feia vuit d\C~!I quo.! erem a Hillf~ib:, aC'ub:'lnt ¡,eSdn'l 
de pOl>àven., en ~n hotel c,o.TJl')p'~lita ¡\'llqu<"l1s on hi ha 
'ja de tot: rlllan;ll;r~, polltJc~ uttfl¡.:ant .... j\ls;!adOT~ r}e ,"cn-

tatj:!.. n~~s d ar.-\ ! entrctl"lgu,lc'\ le primera quota. 
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.'\1 hull hi h:l,,,i. ulla menn u,' so ,po d4".4t11 amt-, l'na 
orq\lcstra de nctres (I"e formava 1111 conjunt b:'\.~tnnt 
aceplable, 

\'a:~ reaold.:-e, dOIlCl", fiCM-mc ni MCensor -en 
aquest ca~. de.·("t'llbOr j allar a b!:ure \lua copn de 

CO%:í ~~I~ e~~s~t~:~~.~e: ;:~~t~~r~~~~\t~7.~:n~¡~i6 
d'Ulla !;\\perba fossa qlle cremaYR ltlmJ,I~ tola solo 
dav!lnt d'un ponx, emlrMtornà l'e. perit. r que n'era 
de b,m:c'al lJura'¡t l'(',,tona que jo Val!!; rOlll.1,:I(\I(> a 
la sal.l, no ~m VI\II'!: d'mllr compte ni tic le~ e¡còtiques 
eOlllpo.iicion:< que toca\"~l'o:qnê"trade~'()l()t de l¡(tum 
ni d~ lelj flhgnmcs que ftla. la parella (\<' ball de la 
casn, III dds dot1e francs que em vim cobrar per 
unes ¡.rotH de :'orane!. Els ml.'uJI M'ntib va~en COli· 
c~ntrar-!Ie cxcht...Jvamcnt en les ealDt"S dcliciOMment 

~~~e;:~:~tlilfa 1:~t;I~r~~~~~d~~'liC !\~Ilfll(lo per 
Encara no eren quart. de dot~ ql~e jo vaig rep~ll

dre el cam! de la meva c;ambra a fI de fer pagar a 
la Illeva dOlia les "on~uèllci6 (l'n.quella e¡.;lona de 
¡ouper dalllo,ll1t, cOIl!lf'(pi¡}llcies qu~ savia jo per enda
vant acceptana nmb ta satisfacdó I l'enll1sia ... me quc 
hi po.o;en totC!l le! nlUllers joves i una wan pm t de 
lc~ grana!lt'tcs. 

VOli!; penetrar a la 1Iu<:tr.a llabitad(' i al. lI~ment 
d'8Illl.r a donar el l1ulII ,-alg sen Ur la resplfCLt"IÓ Ull 
xic a!!;itada de la rt1cva (lona que denota,·o. la afició 
amb <Jue havia agafat d sou. 

Sense tocar l'interruptor, ni dir Ull mot, vaig apro
par-nlt', l1n"or!l, al coix! i o.m les l1len9 mans enfe
bridei i .freturOM'!! començaren a l\caronar el 9CU 
cabell dehClo:;aUlf>nl ol1dulat. Després, cB6tament, els 

~':i!~f\f~~~~~~;~~~~ ru:~o~ad~I;;~e!;~~ b~ 
3esenroUlant-se la mar de coses, !lell5e que Ja I:DCva 
muller abandonts aquella!IÓn repararlora Il que estava 
entr~garla. 

r, 'YCUll nqlú <J.ue quan ;a va arribar d moment en 
que el meu in .. tmt reclamava impeIÍObBlllellt q\\~ la 

::V!a d.:~:b~or~:ve~ie~~':~~lJ~d~ic e;lti:z!! ~~:; 
i m~ledicdór Aquclla srua no era la n1(>VII ni aquella 
hab¡tnció la que nosaltres OCUPO\ eml 

m:;'~ d~~:e?N~~t:e:~ al¿~i~-;;::ro. i~~~aot~~l= 
sovint els seus encisos a l'amor - al veure'm feu un 
cnt de sorpre~a, Jo, Il1ts ntort que viu, ciO vaig <lirigir 
~lIp a la porta, Il1Olntolallt: 

- ~enrNi\ ... perdoni... jo comrreuC" que la meva 

cO~i :ta.:~ri~~~I::~12~:~·I~guéladollaoresa-. 
C::teu w)Stè qlle hi hn dret a 8Ilar-SoC'1I deí:uut-1I1C 
80Ia desplés de ¡'('¡¡tat ell que m'hn fet posar en 
aque~ta nl1tja lloral 

F. ALET 

La Innocenta conle •• ló 

S'aco:>tÀ al confe.ionafi. i començà 
- Pare, dec aC\1'Jllf-roc d'nn pecat. 
- Digu~, filleta, djgu~, qu~ esaent teu, té d'b,ser 

tan iniignifkant. que poca penitència se!à uceuiva 

allli~l~c:m~t~~~~de~~~i:d~I.::~;r~ .. ~Obar.m~ 
- Ho veu..¡, inft~hç? res de pemtèncu·~ ... SI .\11:0 no 

cal ni confessar-ho ... 
-Oh, pare meu! Ei que a dintre els pantalon:; bi 

havia el xofer ... i jo era a sotaU 

El noi tbuld 

ES,,~~iati~~~!~: però tothom el ('()n"r;~~ el 

Realment, En Joanet t'ra tall apx'at, tall 

rn~r..:tl:t:r::~~c!a~c~t~~ ('~"fér_1~e ¿:~. n;~: 
Solaw<.'nt Ulla, h Trene, M>1Dblava interC!laar-l'Ie per aquell tr~ de c:arn benelda, j IiÇo\'inl, CII els cap"cs 

pres estivals ~e'ls vein per la platja parlnnt <;e¡;:ura
ment de la lluna, de la calor i ri'altre!! tenws tall in-
teressants com aque!lt.... ' 

Peró la Irelle era nola de temperament IUl XIC 
cllid i buscant mil excu.~, procurava que el tnoi 
thnid. pogués comprovar la duresa de les seves 
anques, la tivantor dels sell8 pitctM bufons CODI 
uns matons de monja, ° la puresa de Uni~ de lt'fo 
seves tOTllejades pantOlriJIes. 

l~n dia, tant i tant 'Ya porfia: la Trene tll les ~e,-es 
arrambades i les sever. exhibi<'iom, que t'I pobre 
Joallet va scntir que ulla cosa li pujava ~ola amunt, 
que el.!: ulls li feien pampallugues i que ris br~ços 
se n'Ili '":laven CMI a~l"I{ cosset tot ell perfeccIons 

qUN:o~;;t~~~~\flx¡('Ot,d~~~~;S lI:;d~"'ll(l s'atrevi 
a donar sortida als seus in~tints, i tremolant-li la 

ve~ lZ~~W;àq~el~,~~:¡.~:arà si l'abraço i li fai(( rn 
petó? 

Ella, cncesa pel desig, se'l qucdà mirallt fb;alu("lIt 
i remugà rabiosa: 

- Ah:ó no es pre:gullln, bt"neitl Això c_~ fa sense 
dir res. 
-~i, .. í: altra feina hi ha! No hi tornRTé pn .. m6.1 

Prou me'n rCO;'Qrdo d'ara fa rlos anya! 
- BClIciU Què li va pl\~sar ara fa. dos Rnys? 

pe:~ti~, lil~~. ~~Sre~~Óq~tel~:~!~~ :'a°d~v~di~r~}emallar 
r~a lrcllc, en sentir això, clICara fuig. Diglll."u-Ii 

tOlltO! ... 

RUQUET 

El. pare Ramon .e[~o que es diu un 'allt, Le.'I j 
~~~tï~s ~~d~~r i ~~v~r~~; e~rel:~l~~~~ 

baileb del pobJt' voli('1\ confes, .. ;ar-~e amb ("li, rCT aixÓ Conle premiat del número pault: 
tote .. le_ cloruelicte:;. t'I cercaven a ell J>l'f a confiar,lt 

~~:~1~e~~~~~~: e~~~IÓ('i;~~:;~:~~:~~;,~, e~nI~a~~ Va hoase prActte 
la Ro,;on'l, un LI d'or de "et7.e an'-:. al\\b el ro .. tn" 
innocent d'Im nnge!d, que hom 110 (luhtnfla ('n pO.!oar 

_,n_I_IOC __ d_'u_n_d,_I._.q_U_"_Ub_'~_'_d_,_,,_._,._dO_'~ __ d_,'_! __ m'u_o ______________________________ _ 



!:.: aposI" gUllnyllda 

AQUEsTA hi~tòria és ianki, de la terra del 
Ku K.lux Klan, de la llei seca i de les estre
lles de cine 

El fet pas.o;à no fa gaires dies en un d'aquests bars 
que quasi bé no tenen altre objecte que sen;ir de 
POrta d'entrada a un mcublé . 
. Assentat davant d'un bifteck que devora cons

C1ençudamcnt banyant-lo copi~ament amb cer
vesa, UI\ nordnmericà llegeix un diari de la seva 
terra. Dc promptt", dirig1nt-~ a un compaQY seu 
de taula. li diu: 

_ Aquest vespre no hi ha aql1{ cap dona que 
valgui la pena. 

- Home! Sí! Aquella rossa que està assentada 
a la porta no està gens malament. 

- Està molt passada I 
_. Ca, home! Se l'ha mirat malament! 
- Vagi, vagi., ja veurà !!oi s'hi diverteix gaire! 
- Què s'hi juga, que si? Fj "" 
- Dos pessetes! 
- Van l ugades! 

. Al cap de mitja horeta, el ve! de taula de l'ame-
T¡cà compareix tot satisfet . -. 

_ Veu. com jo li deia que estava molt bé?;Jo. 
- Ja ho sabia! 
-Ah, si? 
_ SI, senyor, F..s la meva donal Tingui tes pes

setes. Jo perdo vuit rals, però la meva dona no li 
deu pas haver fet per menys de tres duros .. . 

SARDY NRTTA 

!:.:Ingrntltud dels homes 

J::N aquest món _ em començà dient ahir la 
L Ramoneta, una xicot a d'tUlS trenta cinc 

anys, que es gulmya la vida a les tardes a 
c4 la Raquel i a tes nits a d i la Pepita, per anar 
canvia.nt-.no hi ha. res més ingrat que els homes. 

Fixa't sin6. Ahir, encara que no t'ho creguis, va 
venir aqui un xicotet de catorze anys, nou de 
trinca I 

_ Què diu!t, santa crbtiana? Estàs segura que 
encara en queden d'ocells d'aquests? 

_ Segurls"ima! Figura't si a mi, que tantes 
vegades quan era més jove, em vaig fer passar 
per novata rigorosa, em donaran gat per llebre ... • 

BUCfW, jo, què vols que et digui? Ja saps quin 
natural tinc. Me1 vaig pendre amb interès, i no 
sols el vaig servir bé, sin6 que encara li vaig:en
~nyar una pila de coses que no coneixia ... Fins 
li vaig dir com bavia de {er per evitar el contagi 
de certs mals, i quins trucs havia d'empleat si 
algun dia tenia relacions amb alguna xicota de 
bOna fam ma i volia evitar compromisos ... 

_ El vas tractar com nO l'hauria tractat son 
pare, vaja! 

_ Ni més ni menys, tant si t 'ho vols creure 

l,A TUI ES l a 

I ptr qul no ballar amb ml Rahltt? 
Ptrqul m'Htn ny muu lori I tm rebrt,a la robat 

c<;,m si no! Doncs, bueno. Quan se n'anava, li 
dtc: • , tt f!iI 

- AJ?3.' que ara, amb tot això que ~aps, no 
presUlntràs poc davant dl'ls tC\t~ company,,! Què 
els hi diràs de mi? 

I el grandíssim de~agrait va i em respon: 
_ Jo no c-1!; hi parlaré de tu ... Me'n daria ver

gonya ... Diré '1tl(' tot això ... ha s i ~ut amb la meva 
casi na! 

R. R TA.T.r.e,. 

\ ¡J E" -:t '.' L CI fTELL ~ .. ~ .. ~ 
~~ .. .;" DEL .,.PJ¡;¡ 

.. RECADER n 
.,. ~/ .. 

tl!'~';~' ':~bili~'~l ~~tl.l~~n~¡Jall. l Jru·., UI 'nyor 

e~~!dc~~~,I::n~~1 l~;lIQ yo ;\c .bo CO l IM In.su!a.s de 

Dt:!\pa''I d iran d'En ¡:arJ(a. .. 1 

lla prop <\'UII 1Il" ~ '''all pendrllT \In .. l1ad.n.1I ('li UIX 
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C!ihnc ,1 I ("Fo aa!1t J. :.al ,I '>ralla, !lII)(rtal1t se 
tot lo 1UC' a tor. 

) ,Iu: ' 1a}li a C'tI VII e 'lg01 Xal tres o (IU,""/:" I 
cbo hi 'X'o pA u varia Jaflt1C'ta -l, ls pUfOS q\lC' havien 
robat 

I: le\"'t' :1f per Ct C~, 

De la vida alegre 
A l'd.ie¡ rt ';llU n 1 d l,ul!1 h. 11 

~~ 1~\i'lIQ 1" J:I,~.~' ~r I~t:¡tl n}i~'q Iria, q~l!~~ 
~~~i~;Il=~ 1~l\ft lla 1" ~~" onl:é~: :;;~~k?l n' 1 II que 

Fn x,c ~ ,\\atl, o I~i a cA'u t:\ o ~. -( rlot, la 
-Conxi!:), (: ~rl() ,a'1a 11 b 1 l .. t tat! :unnb1., ,tan -"'''. 
Ja d'C5U¡;!la, Ja ho "t'U 'I"', tall pe'ita! lA!\ ña de t'Itt-ra, 
cada (\it més. ~astj!lS,. l:altre ,li..! '8 'l:oï 'I '~pll \UI 

Uif~ ~~:~~\~se( '1P~(~~::U:l~:~~~~~'no" t ú~ta que 

-Irene, Ja ntlc cansada de que durant In reunion' 
.. 't trobi tempre pel. pauadlssOI acompanyada d' alrun 
JQve, 

- Perbmami. Compren que al sal6 hi ha maua renti 

ball ~tr('ll11t al .l.'onecrt Apulo •. F.!I \Illa c(seta qUl' dA 

0~~~~,Í1r:.~ ~~l~i~~~~'~~.'~l,~ !i::l::~ I~!~;t!I~:'~r~:' 
cordem & la mlp!!ic'a I~o 11rancli, a la l'cpcta Culté<-. 
a In !2.aldcrúlI, a la Gallardito, que fa ,ku al:y:t ql' tft" 

ba!!" I ca.la Ilja e. tà ~ 1TI:\"a, i " la Perla )for:\. 

F;¡I;~~i~:'~:;ri~: ~~ ,ira '::A·::.~~(.~~lC~;':~I~~ 
pt'r f'ngre,xar . ..e tant. maca? El' canvi, la q_tl ~ 

~~~a,~::'°t;~~~'l J~'~J~:;¡t4:'i~~t,~~~:~!'~~:¡;;-'at::' 
r,,¡:,prtgllntarclII a 1,1 fi ¡rht ü , tl.qllell; ,l!yora q exW' 
~~~II~;:-ar;r~~~ ... tJlle al p,eu r¡ue n (:111. la , ll"n, 

Pe dl.'u .l'.)'lJIlCyao ilO hi ha ",tnn Co,;;1 ~,. ilO']· S¡' 
~,;¡~ni(':; r:~'('l'l;~I~ :,"r,:;~~:nc~~~ll~;\~~ ;:Oir:j~ é~ 
UJ).,"lIt qlll' hi h,," p!I!Cat~ 111"lt maC'l'; 

r JlL'f a th.t el, n\",¡!"S d, l •. F()¡l~S FL1"g~rl't<'O!lhIlU 
t""¡Inl,lu I,,'; 'nwatld: (!l1<' f<ln lllé, ':0._ que \lnaf, ,li' 
re :1\ ,1"1" R,.m!lla gil lL¡I,L"lm"jtu, aquell ON CJl. 
Ca.raPio,,!! C' na ,\,uh nlt:l g:\da sell e :\:\lal i 1'1{m,1:a 
1)om:n:;:-iJ, q\l no é' p.l~('!1tn, 'Sons e!h 'han llit, .1'J Jl 

~rl eli. .. 

Er. NEBOT TAPAZfSSl 



I.A TU.III'l. lO -
MA~~~~~B;H I M~M~.f~;Ei:~~~I.él 

1011 GB 10. llilflJqUl 
LA CORONA 
r 10 • .,. D.L .U.L'fO "-"""d _.- ...... lA 

IItAII CON'OItT IALBTII5 Da BAliY • ToI,I •• ", .. , .... ,," ................... 
...... ·.,. ... 'III .. -¿Q() ....... n 

HabUacl ... a I .... t. ...... IIOJlAtI7UOü ..... I ..... 
.,... .... 1 ...... -

Posada SAN ANTONID COMTE DEL PERFUMERIA ASALT'. &9 
.... ft~~IIJ~ J ........ SIRA v· .. ··cr .... I •• lItn.I.'h 
"ARnI .1 ..... Y . , •• UI".U ............. 1 

.UDlreIcelltt, ... UDt l'HIt-. . , ... -.,. Il ....... " co:f~ .. o'~["l~I~:\:. ;~tl • 

Mo val ~ badar! ... I E~ ,,~~~I?.0 I SIFlLlS CUitA 

l, U Q"'::¡¡;''"a' 
ItADICAL 

• b ..... ·entru.lb.:r .. "ttat.'.,... ... 11.11 ..... 
!!gdlll :·c-=p~':'n ... :r.,,:YI. <> d .. p.r .nO I Dlor .. 

·''''w, , *~~:::~rl~:i::~ POSADA DE LA VEGA D.suM'I, 1',IICrDn, III. 

IUCllDlA ~~ •• d':~~:rl1r ... ~::.~= ................. ~ ...... 'D' I lI' •• pilI •• ". 
de dOI" POl ... _ Sant Ollgarl, 17 • S""CeLOH .. 

~~AMASCOTK SULFURETO CA81lLERO PURGACIONE5 
PRIMERA r UI'flCA CASA • :r::r:'t:.:-:1~""1::, ~r"d~rt::l:: 

~ .~~, 
r..-... ...... __ ......... ~ OQftIO de I. IIIUjV, UlÇU" Pfoato, 
............................ 10 

.... 1I_ ..... 1I11OftOCl4 .. 

Es tA l1uOR SURT/Oli -.----. .......... ~ Irlllu RI .. I Rotllam 
, HAT"I.ADrUAsflll'otwlrA~Cut ................................. MJOe r.llttad_ •• IIOtu. Illa ,..1· 

l SAN RAMON. I. I .............. 
. ..... ~ ... 

BARCELONA ....lIIIlllII.lllllUneru,~1I 

S'ha posat a la venda 
el ttreer r .. tlde .e 

EL TALISMAN DEL AMOR 
C.p mM obra h. UloUt un hlt t.n Irul npontanl com I. formoellllm. «eatl6 de 1. not.ble "etlplor. 

LAURA BRUNET 
En el tertu f.tltle fI'III1Ht. obr., l'eltudl. m'llltullnut el IUlgeltlu tem. 

EL ARTE DE CONQUISTAR RAPIDAMENTE 
Un. yolt. ton'lud ... termH IUtr.1I I ... anera .e Ju.u I .0bÜa.r el tor de I. "Hlon ..... d. 

~i::e: l~t~::trl~ll~e!,:1 :f~~~Y!:-:',:~~= ~I!~':t!e e~e~\u:.!'~~~g!: .. der:c::.:. l'':n'=: t::: 
ter H tompld. ,. m.glltr.1 tontepc:l6 oferint un legult d'uempl" ptt • Inltlar·u en ell t'mln, de 
l''mor. Ca, obr. - .... olut .... t ta~a.t' •• ntdt t.. &, ... "'1161 CIe I. lnte .. " emo"o" 
00641._ tom .¡p:_ bU,l. Inbre 'e 1.'D~!~r:~!~Óa: .... .rap 1\0*1 ,..udadtr per trio.far 

." ...... iXMíí ....... 



Jo no d com t' has enamorat d'aquut músic I 
AI filia, u: uns dits que no tenen preui 
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