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L'agradable manament 

El parc M.re.t, a mfs d'ésser un eminent teòleg, 

p~: 1:~!S::~:~Ua~~~:;:,;:f~~:~tir de Mont-
'8errat uns nuvis que havien sigut casats per un 
'COlllpany seu de seminari . 
. I.à núvia era llna xicota espaterrant: alta, bo

tuca, amb uos ulls negres magnífics i unes cuixes 
<:apaees de fer perdre l'enteniment a qualsevol. 
fi, ~aP~~~:'c;: se la contemplava embadalit. Pet 

- Sap quê penso. jove? Que per a vost~ el novè 
ZOanalllent no deu resultar un deure ... 

Des peses generals 

. En la nota de despeses que En Xirinachs, viat. 
~ant de comerç, envia a la ca"a .r.cllech. Ruis-<;ech 
1 ~l('\ntsl'l'h •. dt',ljcnf!.\ nI n~oci d~ venda a l-m
-grò,> de tronxo ('nHfi~at, hi l:n !>l'mpre IIna partida 
que, Cncara quo;: tl:l1lpn' ~s rdl'reix a lo lTI:IÜ.ix, 
'~a l)tudcntnll'!lt l'spe<:ifknda Sot:> eh C'ap[to!.., ",Cn. 
tllad6~ o .c.ddaL'dÓ~, segons signi e<:.tiu o hj\'f'rn. 

L3. xifra d'afJ"e<ta partidR. PS dl' 6, l ~ o 20 ~ 
setes, perquè En Xirinachs dóna semprf' bonf'S 
propines si q neda content. 

En el darrer correu ving-ué una Iletrc d'En Xiti
uachs, Era de Sant Sebastià, 

- A veurt' - c'ligl1ê el gerent _o, quan hi ha de 
cvéntilnciÓ., avui ? 

- Cinquanta pes'3ctes - COnt.està (:1 tenedor de 
llibres. 

Les mecanògrafes, que ja sabien la cIau del nus
t eri, somrigueren, mi rant -se !('S une~ a les altres. 

- Doncs, miri, quan li escrigui, !::tei el favor de 
posar-li un paragraf de part meva dif"nt que en 
lo succe!iSiu procuri no ésser tan car d'aire. 

El bon burgi!s 

Còmodament repantigat t'u la seva poltrona, el 
senyor C.st.U. llegeix les darreres Comandes que li 
envia des de Llevant el seu venedor. Quan l'home 
està calculant el preu de cost d'una cretona que 
s'ha de fabricar de nou, truquen a la porta. 

-Què hi ha? 
- r'.Stà la senyoreta Maria .. - diu el tenedor 

de llibres. 
La senyoreta Maria, entre parèntesi, era una 

mecanògrafa que havia estat empleada al despat:I: 
del senyor C.st.ll. i que fou acomiadada en una 
reducció de per!-iollal que va tenir dI! fer-se per 
reducció de ncgoci!o1. 

- Qu~ yol? 
- lliti que tlO té f('inn ... Que a casa seva estan 

sense Ull Cèntim .. 
- Ing-l1i-li (jU\' no lIi'nmoinL 
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- Es que ... - iru:istei.x el tenedor de llibres, 
<,om vol¡;tuent entendrir el cor del seu principal 

-Què? 
- Que diu que si vostè no li deixa de:u durQ!;, 

es veurà obligada a tirar per mal camí... Que demà 
a ]a nit mateix debutarà de cupletista al tRoyah ... 

- Caram ... sl que és llàstima - diu et senyor 
c.st.U. -. Sin6 que demà passat m'haig de llevar 
de mati, me n'aniria a ve\Ue·la debutar i destn
parlem una ampolleta de xampanya ... 

Ellet 

L'escena a }' Audiència. Vista a porta tancada. 
d'una causa per estupre. Una xicota de qui el seu 
tutOI' va. abusar i que ha tingut un nen. L'acusat 
diu que no, que ella s'entenia amb un criat. L'ad
vocat que sosté l'acusació privada, en nom d'un 
parent llunyà de la noia, fa un llarg discurs. 

El President, veient que l'home s'estén massa 
i es ~epara de les actuacions, el crida a l'ordre. 

- Atengui's al fet, atengui's al fet... ~" 
- El fet? - respon l'advocat, picat en el seu 

amor propi -. F.s molt sent.ill. El fet és un nen. 
El que l'ha fet nega el fet. I aquf està el fet! 

L'noRTOI.À DE SA..~T BOI 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT 

PER LA CENSURA MILITAR 

ProposIciÓ raonable 

FEl.\ temps que l'encarregat del taller la con· 
Dvava. Era bonica, gra.<;sona, atractiva i 
tenia una rialta (resca i captivadora. Es deia 

Carmeta i anava cada tarda a les set a portar 
la (eina. 

Vivia amb sa mare, una veneta que cuidava 
aellai a un germanet sen de dotze anys que estava 
d'aprenent en una sabateria del carrer de Ferran. 

Despresa i alegre, la Carmeta feia broma amb 

- VaCI amb compte amb aquesta baixada, senyortta. 
,ue Et molt pullJou. 

-Comtolu. 

tothom i tenla fama d'un:xic llellgereta ... Fou ver 
això que l'encarregat, un dissabte, a l'hora de ~
gar-li, la féu entrar al seu despatx particular arnb 
el pretextc de que la feina que tenia apuntada: 
a la llibreta de setmanal estava equivocat. 't 

- F~<;colta, Carmeta ... -li digué -. J a saps que 
ets molt maca? 

- Ai; nil Que està de broma vostè ... ! - respon
gué la Carmeta, que ja el veia venir. 

EU va parlar llarga estona, preparant el terreny.·' 
Posava en els seus mots l'accent més convincent 
pos!':ible. A la {i, es decidí a fN la proposici6 con
creta: 

- Et faré un regaJet de vint duros i et juro que 
no bo sabrà ningúl 

- E<>colti! - digué la Carmeta _. I no podrfcttt 
fer una altra cosa? = i:~I~ de fer-me un regal de vint duroS~ 
faci-me'l de cinquanta, i conti-ho a tothom ... 

K. BRIT}t1: 
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Erl.-No em negarAs que és una joia magnifica. 
Ella.-La que em dones, o la que vols? 

DIMARTS. mentre plovia a bots i a barr,ats. en 
. una casa del carrer de la DiputacIó. uns 
crits femeniu5c3usaren laconsiguiente alar

rna.r que diuen els diaris a la secció de successos. 
A~at es sapigué que era una xicota casada des de 
{eta un any, que estava amb els dolors del part. 

El vigilant va córrer a cercar a la llevadora, uti
litzant un auto, com és naturat, perquè amb aque
lla pluja. no hi havia qui es llencés al carrer. La 

dona, per fas o per ncfas, es va entretenir pot 
ésser un xic massa; el cas és que quan va arribar, 
el part anava molt endavant. 

- Bumo. bueno ... - digué carinyosament a la 
partera -. No s'espanti, dona ... Això és qüestió 
d'una horeta! Res. qüesti6 d'un xic de paciència 
i esperar que vulgui sortir. 

l el marit, que contemplava com queia l'aigua: 
- I, escolti, senyora -li digué -, vostè creu 

que es decidir~ a sortir, la criatura, amb aquest 
mat temps? 

F. AVAI.L HARGA 
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LA TUIES, que mal 
ttutlma els ! a:rlfltls 
per t al de donar cust 
al, Ulli Incomptables 
lI elldofl , oferei x a vut 
les Intereu.nUul mu 
. nuetes de Iu nenu bi 

Aventura d'isttu 

Q EMPRB m'ha agradat vorejar els caires vius 
\....:J dels precipicil i sentir l'esborronadora sen

saci6 del vèrtig abocada a fan del cingle. El 
ru~t!g:.:~treu irresistiblement, cm dominll, em 

Aquell istiu, a Sant Hilari. flirtejava amb mi 
F.n Ricard Casanova. Era un atleta audaç i des
vergonyit que al primer. l'éu vos guard. ja li 
vaig haver de contestar amb una bofetada mé! 
seca que la de An6.s. D'aquí, de la bofetada, va 
partir Ja nostra anUstat. A ell li va fer gràcia 
que una noia tan dcsinvolta com jo, i tant de 
.~na ,casa .. , 110 em deixés ficar mà per segons 
q~ms Indrets de la meva persona. A mi em va 
~~.:::i~r:n ~~1~¿:~. una cosa tan natural, li viu-

Perdoni, senyoreta Laura - em va dir -, Jo 
no ho ha,,;a fet amb cap mala intenci6. 

- Xatl1ralment, Ricnrdet! Vostè sempre tan 
itW CC{'I:t i tan bon min~ó! 

El c~t\lm, sap? :Ko hi puc fer·hi més, però 
en quan uns pils o Ulles bones cuixes se'm posen 
da' .. out dels ulls, els dits se me n'hi van sols, per 
més e~fc .. ços que: faci, per retenir-los. 

- Si, !;.í, ê; clar. Però jo, vegi quina cosa més 
estranya, quan a. al~un amic meu li passa això, 
sento un formigueig tan estranya les mans que 
no puc resistir la temptaci6 d'un ",::ec. ben estri
dent. estès .contra.lesscves galtes, q\IC no deu ser 
preC1sament el .Banc de la felicitat. CD aquells 
moments!... 

- ... Es graciós .. , 

- _~_ _ _ ;;'t 

- Oh, molt! Moltmim!., 
- M'agrada vostè! 

que u tlu egt n a VII.r
denta. Ho tnS ne gara., 
que il lo mlll ont del ' 
t olbnla I que tott' 
t lles IÓ n It nyortl en 

::::Sf:·1~6· 1~1~::C; 
oplnl61 

- No és est rany . No sóc pas despreciable, se-
gons diuen. 

- I que ha d'ésser! Cn bibelot, una joguina!, .. 
l aid conversant sempre en aquest t o, vàrem 

arribar a fer-nos amics quasi inseparables. 
Sovint se'ns veia passejar sols per les afores 

de Ja vila, cap a les fonts o vers el balneari i junts, 
com dos bons amics del mateix sexe paSsàveDl 
hores i hores, veritablement delicioses. 

brPv~~ic:~~~lae:t ~:S=:r ci: ~r~n f~~t~; 
tes seves molestoses sagetes, En Ricardct em con~ 
tava aventures escabroses de la seva vida agita
díssima i tenia el do de fer-me posar tan neguitosa, 
que en més d'una ocasi6 vaig haver de posar a 
prova tota ta mcva fèrren voluntat per cvitar una 
catàstrofe. 

Aquella tarda de juliol, més que calurosa, asfi: 
xiant, vàrem tirar carretera enllà del balneari 1 

seguint riera avo11, mentre En Ricnrdet m'anava 
contant una de Ics jleves aventures d'arcava, nO 
ens vàrem aturar fins a trobar les suaus ondulll~ 
cions dclnaixcmellt de les Gui1!erics. 

L'aigl1a gemada d'uno. font, que brollava en \lna 
recolzada, ens convidà generosa a fer un petit des-
cans i En Ricardet i jo, sense consultar-nos, pren
guérem seient en aquell petit oasis. 

'Cn benestar inefable i una nyonya doldssi~a 
ens emmandrí de tal manera, que ja ni ell ui JO 
J)('nsàvem en abandonar aquell Uoc de delícia. 

UI s'estengué indolent damunt la verda catifa. 
Jo, assentada damunt d'una roca i recalçada con
tra l'herbei, smfia passar d temps, closOS els par-



pres i perdudes totes les energies, en un abandó 
luxuriant. 

En Ricardct va continuar el seu relat: 

- tL'aposta es portà a compliment. Ella, la 
SIfZtUe, en acabar un clia de l'Edt". em digué re· 
solta: tavuil •. Vàrem pcndre un auto i cns diri· 
girem a la meva garçonniirc. 

Era una reial dona ta S UZtUt. Quasi tan alta 
COm jo, ferma de carns, vincladissa i lasciva, sc 
l'endevinava insaciable i capàs d'extenuar al mas· 
cIe de més calories. 

En arribar al meu xalet i ja en l'intimitat de 
l'avant·arcov8, ella es tragué l'opulent abric i, mi
rant·me reptadora, digué secament: 

- Van mil pcsetas apostadas, c' cst vrai? 
- Como estast 
I vaig deixar damunt la tauleta un paper dels 

del palau reial. 
Ella en tragué dos de cinc centes i els deixà en 

el mateix lloc. 
Unes copetes excitadores i de seguida, en l'arn· 

plitud del Uit de brega, va començar una lluita 
sorda, lenta, rabiosa, per veure qui vencia o. qui 

Dna ... ducs ... cinc ... set ... 
La lluita seguia pas a pas el carni previst. Ni ella 

nijodonàvemel brasa tòrcer. A cada nou espasme, 
una nova maquinació cerebral encenia artificiosa· 
ment tes nostres medut·les. 

Nou ... deu ... 
Ella seguia demanant brega. Jo, retut, desfet, 

destrossat, preveia la meva fallida. 
Calia fer lm esforç suprem. 
Tamba1cjant vaig deixar el llit i àvidament, una 

darrera l'altra, vaig buidar dues copes de menta. 
Però les energies salvadores no tornaven. Llavors 
una idea va creuar el meu cervell entontit. 

En un rec6 de l'babitació cargoladet damunt del 
coix!, hi dormia el LuM. 

Sense que ella n'hagués esment, el vaig portar 
cap n11lit, i ell es va cuidar de donar fi a la batalla 
en la qualla Sf4zette m'bavia vençut. 

Naturalment que dc seguida va adonar·se del 
canvi d'operador i somrient i deixant fer es limità 
a monnolar entre suspirs: • 

tPerò ... las mil ptsetas ... SO" mlasl....~ 
Efectivament: l'aposta estava perduda. La Su· 

zeUs m'bavia vençut. 

L'aventura d'En Ricard em va trasbalsar tota. 
Sentia en mi una ardència enervadora. Els pits, 
duts com una pedra, pugnaven per reventar la 
meva bruseta finíssima. 

Ell, estès als meus pcus, em contemplava en una 
mirada estronya, em~ida, faunesca. La barba 
clavada en l'herba; els ulls fits en les meves cames. 

Reptant, silenciós, se m'anà apropant ... apra. 
pant... 
. Jo no em sentia amb forces per rebutjar·l0. Pet 

fi, En Ricard. dolçament, quietament, sapigué 
fer·me conèixer les habilitats del LftM encarnades 
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~n ell mateix. No vaig protestar. I ell anà fent ... 
anà fent ... 

Quan em cregué proU excitada, s'aixecà. d'una 
revolada intentant tirar·se'm al damunt. Em vaig 
escórrer com una serp muntanya avall i quan ja 
li portava una bona davantera, plantada al mig 
de la carretera i reprenent el meu aire dominant, 
vaig cridar·li: 

- Es inútil, Ricardl La seva aventura se m'ha
via posat malament, i no m'ha fet res que vostè 
escurés el plat, i fins que es mengés el tall. que no 
em negarà. que li he ofert, obertament. sense re
strves, però ... voler que ara jo reprengui el ban· 
quet, després dels postresl... Que no ho veu, fill 
meu, que l'incligestió seria inevitable i que la meva 
cintura, graciosa i eurítmica, no l'han feta per 
aquestes coses?., 

LAUIl.A BRUNET 

RESPOSTES BREUS 

11. R. RIU'!. - Agraidi .. sima. Cr('~i que ho faig sense 
mala intencl6. Lo que hi lla és que vostès són tan mal 
)¡>ensab, que de seguida hi busquen la punta, com les 
1QI1fOfUS en estat de merèixer. 

R, A. Ciutat. On va tan df' pr~a, fill meu? PA molt 
amable la seva earta, molt captivadors els .eus oferi· 
tnCl1a ... Qui IIall, lfare de Dtlu!. .. 

retr;o~ I~i~~tr-; ~Yi~:!?e~~n.!;h;'I:~o fti~~~f~~ 
punt ni coma, L. consti que encara 110 he anat allà. on 
tue "as enviar. Petons. 

ARTUOR P. Badalona. - tEl Talismdnt no s'aeab!l pas 
en cl primt'r follet. No s'imI?acieuti, que tot vmd.rà 
pcl~ seus [las.tOS i se'n farA un tIp de •.. d'alfd. 

Ell. - I ptrqd: d!1lI que has uetdit precisament avui? 
Ella. - Perqut la jUli un any, dOI muru I t~t. dltl 

que val:: arrIbar a e.redona. El. anivtrsarls marrada 
ctlebrar·los, 



---~- ~ 

8 - LA TUIES 

L" femell" fileU 

E i joveneta., no agraciada en extrem, però té 
un posat candor&; qu~ la fa interessanta. 
Treballa cn un cabaret de segon ordre de la 

Rambla de Santa :\tòuiC'a. 
Treballa. és un dir, perquè els dos durets i el 

vint-i-cinc per cent rle les consumacions que li 
donen, no li cobreixen ni les despeses de propina 
als botQ"~s i a la florista. El cabaret, per a cUa, 
és una mena de saló d'exposició. El seu vertader 
negod el fa a Ja tarda, o a la matinada, en sortir 
del foier. 

Ella no és gaire exigenta i s'acontenta amb poc. 
Com es tracti d'nn xicot un xic educat i que no 
li Jlosi de bones a primeres la q üesti6 de confiança, 
a les dI les o tres nits de garlar amb un i pendre 
junts un gt:1nt, ja l'admet de company de llit. 
No té debilitats, però tampoc té preferències. ~len
tre li donguin lInl'S monedes, ja està contenta .. . 

- Què tantt'S pretension'!, ni què tants roman
sos! - deia l'altre uia -. No som totes igual .. ? No 
ens guany~m totes la vida de la tn.'\teixa manera? 
Doncs, a què fer escarafalls? Totes voleu ricatxos. 

-Innegablement, aquells IÓ" els millors pol VOl que 
m'hetiut IllCllnl 

~--- ... 

i ~nt que tingui auto, i que porti brillants i al 
cap d'avall, què vos don~n? Deu duro .. el qut! ~és! 

~lavors, una xicota que se l'escoltava, cregué 
arnbat el moment d'interrorupn"-la' 

- SJ, vaja. Està vist. l'u vols ésser una noia 
que f'Stigui a l'alcanç de totes les bosses ... 

SIS 'tELLET 

L'home influlenl 

AL despatx del senyor Gomba~l, home mol taCi
donat a divertir-se, es va presentar un mati 
un individu sol·~cit.ant vel1re'1.c.~:~.-~~:. ..5 

- J)é\1 lo guard -li digué -; el venia a veure 
perquè em trobo en un cas de compromís. M'ha 
parlat molt bé de vostè el senyor Pom:, ('1 St'U 

company de tertúlia. de 1'.E<'féIlt. Necessitava cent 
pe:;setes per tina atenci6 urgentissima. Fls hi po-

dr~ ~!~~:rr ~e~:uK~~;:~yor Gombau _. Sí q~e 
ho sentol Prectc;ament et caixer és fora i no tinc 
les claus ... Ho lamento molt ... 

-- Llàstima, lIà .. tima _. replicà el sabrista-' 
jo que eru pensava que vostè podria ajudar-me .. : 
Dec advertir-li que vostê no s'hauria penedit 
d'haver-me fet aquest favor ... Sóc un home molt in
f1uient i hauria ]Jogut tornar-li, no sols els diners, 
sinó el serv~i. Oh! A propòsit: veig qUE' té aquí \In 
document dd Jutjat ... De què es tracta, sj no és 
indiscreció? 

RlOC\, •• - Vil ct')[,tte>:tar t:1 senyor Combau 
en subjecte que no cm p,,~a i l'h: tinlt pels Tri
bunalo¡, .. 

-- Quin jutge ho té, això? 
- Fl .. enyor Fu1ano. 
- Oh! F.'3 mo!t antic meu. Permeti'm, vaig a 

recolDanar-li l'assumpte des d'aqui mateix ... 
I se~ encomanar-se a niDg'ú. despenjà l'auri

cular i deman~ el Pnlan dI': Justícia. 
_. Escolti!... Senyor FuJano? Em coneix, oi? 

Acabo d'enterar-me que el <¡enyor Gambau té aqui 
al jutjat de vostè un assumptt- ~ndcnt ... Si. se
nyor, sí! r~ tracta d'un bon amic meu i desitjaria 
que vostè se n'0<.'1.1pés amb tot interè'i ... ruc e<>tar 
tranquil, oi? )lottes gràcies ... 

El senyor Gombau se't contemplava embadalit . 
. - Veu) Ja m'acabn de dir el jutge que això ~tà, 

arreglat. Dintre un parell de die .. , tot 10 més, diu 
que s'haurà r~lt la qüestió ... 

F! senyor Gambau se'l va quedar mirant, altra 
volta, fit a fit. 

- Escolti - li digué per fi -. I vostè que té 
tanta inflnència i tantes bones re1acionc;, no podria 
conseguir que la companyia d(' Telèfons m'enviés 
algú a arreglar-me l'aparell, que no fundona des 
de la nevada? 

l'IT HOLA 
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- li .,rada aqnut panorama, Enric? 
- Moltl El d"una perspe~Uva ndm!rable! 
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- E~coll •• nola, tu que hi trns prictiu: vols hr-me 
UP sle de punta a' nipis? 

La desdenyada 

T ENIA setze anys, era prima i no gaire afavo.. 
rida per Mare Natura. i es deia Quimeta. 
Treballava rom a mitja fadrin..'l. en un taller 

de morlistes del carrer d'Aribau, on es feia un xic 
de tot: ('5 cantaven cuplets, es llegien llibres ale
gres, i. de tant en tant. es cosia. 

No cal dir QllC totes les noies temen xicot, i :xicot 
atrevit, d'aqueUs que no estan per romansos j 
de seguida volen veure si hi ha quelcom a fet. 
Totes. menys la pobra Quimeta, que es marcia 
com una flor que no es rega ... 

I si encara al taller no l'haguessin fet pensar en 
res ... Però, justament no es parlava d'altra cosa. 
Algunes, les méc; velles de les xicotes, portaven la 
seva impudícia fins a contar intimitats de les seves 
aventures. Altre!'!, inclús es donaven roncells pel 
evitar compromisos ... l Ja Quimeta, que es moria 
per tenir un xicot, i no un xicot romàntic, de 
pel-U('tIla, sin6 d'aquells tan atrevi~, es passava 
mig dia davant del mirall, pintant-se, arreglant-se 
10 més pro\"'ocntiva possible, però, ca! Ningú feia 
cas de Ja Quimeta. 

Un dilluns, que les xicotes s'estaven explicant 
tots els seus !'Iucttits de diumenge, una d'elles no 
pogué més que preguntar a la Quirueta: 

- l què? Ja tens xicot? Perquè sembla que en 
tens ganes. 

l la Quimcta. molt seriament: 
- Si, noia, sí! - respongué -. Jo sóc de les que 

no pararé fins que ~igui casada. 
P. ASTETES 

Les sabates delatores, 

o un gos viu 

... j 'ESCENA a 1',Hotel Roya1ty •. En un passadls, 

.L enfront d'una porta tancada, dos parells de 
sabates pertanyents a individus d'ambdós 

sexes. A la porteria del mateix botel, un gos amb 
un home. (l, posem primet' al gos perquè juga 
u~ paper més important que l'home, un cornut 
atcapdavall.) 

- Vol dir que no ha pujat? (Això ho diu t'home.) 
- No, senyor, no ... 
(Entretant, el gos ensuma l'aire, frisós.) 
- l jo no puc pujar a comprovar-ho? 
- De cap de les maneres. A no ser que fos 

autoritat ... 
(El gos ofega un lladruc, corn comprenent que 

no està hé que a ell, un gos de bona raça, se li 
tingui d~onfiança.) 

- Bé, però jo .. 
- Res, res. Està prohibit pel reglament. 
L'home se'n va. Al cap de poca estona torna, 

acompanyat d'un policia i del g~, que ara sembla 
més content . Pugen al pis, i al trobar-sc enfront 
ta porta, tes sabates delatores, apareixen als ulls 
del marit. 

-Són aJJàll 
- Segur? - pregunta el policia. 
- Si, senyor, sL. 
(Entretant, el gos ensuma la porta del quarto 

vet) 
- Princep!... Prlncepl, què fas? No és aqu(, 

homeI/! 
(El gos no en fa mil. Salta davant la porta que 

Ro ell l'interessa ... ) 
Un ,obriu a l'autoritat!!. ressona en el passad1s. 
Deu o dotze ,nis!!. diferents s6n la contestació. 

Després, uns sorolls apagats, finestres que es tan~ 
quen, j, com que no hi ha cap porta que s'obri , 
es procedeix, mitjo.nç:mt l'ajuda d'un manyà, a 
espanyar la porta del quarto dels ITagan/.~. 

Ningú ... , una finestra oberta, que dóna a un 
pati, on es pot còmodament baixar per una esca.
leta de gat ... 

Mentre~tant, a casa del marit, arriba Ja muller 
odult.rrada, que deia En Pic, i radera d'ella et gos 
savi, duent a la boca el parell de sabates tdela· 
tores. que ella agafa ràpidament. 

l a l'arribar el marit, troba a :;;a muller mig 
desmaiada amb les sabates posades, i al gos cfideb 
bE'n prop de sa mestrc~sa, aprofitant-se per c0-

brar-se sàwcament el premi del seu treball des-
pistador, I 

JAN POST 
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La denta cQttlpla..centa 

EN Feliu no sabia llltar-se'na dormir SttlSC fumllt-se 

fia~~~ e:ri~~~~Si l¡r,r~:r:v: ~:~;'i~i·:: 
:'~~i~':.un~~l!:e1~~tes pipades i es quedava 

Vingué que En Feliu tingué de sortir de viatge, 
pc!rquè la dienlel ' la seva de la r~ió estava un zic 
descuidada. Hem de dir, perquè ho haviem deixat de 
consignar. que el nostre home tenia un negoci de 
representacions rle roba .de punt, amb ItS que es 
guanyava bastant bé 111 VIda. 

~:a ~rtc!~~;o~aÜ\:,e q~a~n~ fd~~à !em~t~nrd~~ 
~=~\,':~~ ~~:!an~~~c:~~lt~i~;~i; 
Hum elèctrica, de mallera que no hi havia. mitjl\ de 

r::: 1:1C~::'~ ci! i!a~rt. íl~~: ~~e 1~1 j~;,a~ai 
tothom era a dormirl la provà de ficar""e al llit i dormir. però, ca! 

~ Sé'~7 E~ ~c=~ odÉncG~il~ T~t~~~~~à~ 
j m~ voltes, i, al eap M més d'una hora ~ donà per 
vençut. Sense el cigarret, no hi havin mauera de cou
ciliar la SOll! 

Recordà llavors ~ue Ill'babitació del CIO!\tnt dormia 
un viatjaut de qumcalltl, nomenat Bo?et, que eTa 

~~~~:? d!í'~c;e~~e r~~~e 1~~uE~~;~j~~~:..P::a.~ 
1'C!>tJu i 110 duia. més que UI~a sama.rrM.a cur~a fins 
a1110mb:ig-o -- ell "allevar i va trucllr n la "eva porta. 

- Bonet I Dom'U - va. cridar. 
Aque:it eslava sen ... dubte bnilt l'impt'1"i absolut del 

sen)'or Atorleu. perquè tlO respongué lli un mot. En 
Feliu reprtl: Bom:tl llone'.J però, sl, sil E:uclament 

L A TelES-U 

igual que si hagués cantat Los gavi/a"lS davant d'un 
e1efaul blanc. 

Per fi, En BOllet, a força. crits, es despertà. 
_ Bonet! Bonetl Sóc En Feliul = ~~èti:oJ~¡~ pr~ln~iS~¿?eIl des del llit. 
- Un misto? ~ ailtÒ em desperte., pocR..'tOlta? 

Vf':'t R amoinar al rei de Siam, tarambanA! _ re-.pon
gné el viatjant, n\al humorüt - , Vaja wtS acudits 
que ten..~_ 
tr~~saat.?-~~esPo~~ veu femenina es féu ~ntit a 

- Un misto vol, senyor? F.spcri's un 1110l11t11t, que 
li donaré ... 

- Moltes gràcies. senyom _ t espongué En Peliu - , 
però, esperi 's, faci'm eI favor, que valg despullat com· 
pletament. 

ob!f: lra~~s d;~~\~~~~~e~~~d!ne.:::ta ~:s ~t:1~;: dV:' 
deliciosa jamona en camis. rO!JSa que mormolÀ, molt 
baix 1\ En Feliu: 

- Era precisament pet ailtò que jo li oferia foc .. . 

P. ABAT ENDRtt 

Oh. ela rel.ollatst 

A1Xb de 11\ crisi de l'habitació està vist .que por 
tarà gr~ cotl!leqü~ncies pt'f tot I\rteu 

fideuer ~:r~~~I·S~ l:i;~:s:i~;ertí°~el~~~:~~;l~~~~ 
que havia fet tuta fortuneta despr6! de p~ar.."e tota 

~:~d!c¡>:~:~u:fu~~~~~·\~e ~1~ ~~:j~~i~~ ~l~~~ 
~l~~~;.}t ~:ha1'1~~e:{e~-::r:;T:!:'q;;ra~:;t~;:.e ~~ 
rentistl\, els anys que li quedaven. 

El senyor Gomban vÍ\'ja en un J?findpal del carrer 
de Muntaner. on 111\\":3 crescut elit s'ba ... ien mort els 
lleus parcs. Pa~a\"1\ dob:e duros quan Vl\ deixar la 

~~~!' r;~~I7t¡l'~eU~lé~~:~II~~r R; .... S~:r~~ lli 
CQ!;t3\'1l dotze duros, ara se'n fa uenta-l-cmc: 

N~¿fl:~'!i~\!~'~':;!-c.:~cd~=: ~Ud~!~~\t~~~da! 
un d(' més econòmic-cosa molt didcil o imposs.l~ 
de~;ba~u-;;~a rdl!i:!~n!~~~¡!:t·d~antà el senyor - ___________________________________________________ a 
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. -------------------------------------------------. 
Combau, despr~ d'havr:r-ho consultat madurament 
amb la sr:nyora Pona, una vella que de tota la vida 
la tenien a casa s~a i que feia d~ tot: de minyona. 
d'4nt4 tU 1141'1$ i fUl .• ea deia si, en la llur jov~tut. 
tots dO!l h.vi~ fel qudcom m~. La senyora PODa 
fou també d'opinió de rellogar un troç <'lel pi!!, i com 
que ae'n polia treure nl~ partit. cMir l'habitació de 
davant. que era la més espaio ••. bonica i venJlada. 

~~.:l ~~~i'~ l!eV;,:n~~~faa~e ~r:éd~:~~ 
mter~~at-se pet" l'habitQCi~. En demanaren quinze 
duros .. '\Igú va trobar-la cara. Però, a la tarda, viu-

~ il~e%~~daq:.~~b:;: r.~~;d~~I~,ISq~!~gt~: 
de seguida que li convenia el tractt': pagà, i al cap 
d'uno. hora ja s'havia fct: portar el. mobles. 

lU~~~~~1i~.r~~ ::::r~~alru~t l':':~. ~~ ~~di~:~ 
un tovalloler i Ull objecte que sumi a la senyora PODa 
en un mar de sorpresa. Figurin-se una banyera peti
teta, com per banyar-hi un gat, que tenia la mateixo. 
formo. d'uua guitarra, pe-rò sense el mànec. En canvi, 
l'estrany apart'l1 tenia quatre potrlt'S, com si les bi 

ha~~t~ J:i! ~~~~ ~n~~I:~iHe, un cop din-
tre la casa, ni molt ili poc. n~ clar que es llevava a 
les dues de la tarda, es rt'1\ta\-n. s'arreglo.\'o" es pin
to.vQ. i no se la veia rim a les quatre o les cinc del 
mati, però, és lo ().ue deia el senyor Combau: Aid 
d6ru\ menys molèl<tiC!lI 

Als vuit dies, ('om és just i natural,. la xicota i la 

Èe::~~rea I~oh: :¡~~Il~r~~o.h¡ ~I~~~~% ~:}~~ 
Go~1:!r~tlhi:~' Q:ub::il~A~r:I::I,s;!-!n~;~¡ 
explict\. Segons les lleves referètu'ies, a aquella noia 
no se la podia tenir al pis. A part de la s~-a vida, 
~e pe1' les hores que s'a\!lceca\'a i se n'anava a dormir 

lill~~ ::Sci~;(la~b~~~a ~er~~~~af~~i~~"fM IMIX¡~~: 
ci6, qlle ja no semblava la mateixa. El paper de les 

~:~~ ~~~:t bd~ ~ïd~~hd::ab~~6:a;~lfu~~j~ t~~ 
anava bC ... El senyor Combau va convenir quc, efec
tivament, Rllò no 1X'dia allo.r ni amb rodes ... 

r, en efecte, aquella mateixa matino.da, ment,re 1.0. 

~~~{aod~ I~oxi~~~r:;~~l~~~~~~; ~o~:~~~~G: ;;::.!: 
tn.r-lie a dMUanar-h explicacions, segons ell, i segons 
~o~r~ï~~~ ~lt~~ac~~ que YIlIl contar-m'ho, a dema-

Lo ('e.-t & qur: al cnp de vuit cHe!'!, el st:Tlyor Combau 
treia a cops de peu a la part baixa ¡)e l'esquC'lla
molt bolllC& rer Celt-a la. noia en qüesti6, i e!l po"'''n. al mntelx tr:lUpI, en mans d'un C!>pecialtsta r:n 
mala.ltit'S u'aqueUea que s'ama~en lnorlestes com la 
violeta bo.~quct.ana ... 

- Pobre senyor Gombau! ~ exf'lama\'a la senyora 

~:v:x4~~C¡¡~~~;i!:j¡~r~~1~~ a J~ ~!r\"er~:~ j~ 
noli avi'tés. l)('tl. .. i qU~5(.·mpreli anava a dllrreradlent: 
~~nJ~;~tJniri que aquella noillli fart\ rruübé la ~a 

P. HISS K "-Gl'S 

Una conquesta 

B A~t~~ ~('a(~~{~-t'!j~ ~'\lfC~:c~~~~aa~~r~r'u~~~ 
~IW t'm crrnHlxa la peU. Tcnia .nec($,~itnt dr: 

('omphr ulla lmJW'fiOlla of!tre que t'III dlcta,"o el meu 
fog6s. tt'IlIp4'rnmtnt 

Això, portant com jo portava cin(' duros a la but
xac:aies.'1r:ntalmigde la Rambla. aquaris d'una del 
vespre, resulta,-afac:il~m de resoldre. Vaig començar, 
dol1C'l, a in,pecdonar totes les ~cotes que anaven i 
venien. Jo, aquella nit, hauria volgut quelcom. un xic 

:ti~~~~:~ :ue:~~~~i ~~t~ d:"sFc~~a~a~Ïa s:: 
res a fer. Quan jo C!ltava dubtant si decidir-me o no 
a abordar-la, VC1g un 'lenyor ja d'uns cinqu811ta-i-cinc 
o sr:ixanta. o.nys que se li 8.CO!>ta ... Evidentment, feien 
preu. El cor Oi\e m'aixamplà al veure que. sens dubte, 
per divergències econòmique:.<!, comerdals i finandert'S, 
es st:paraven. 

Aq\lest cop, vo.ig córrer a. darrera seu. La vaig 
atrapar enfront de 1'.Excel~iou. Em demanà tre!' 

~~~~~ :~~~t~~,c~~~~ krl~~~~~o~~~¡::r~~a~r~~ 
a un hot!':1 amoblat proper I en menys de mitja hora 
vàrem posar terme a Ulta feina en la que cal ('onvenir 
~uc poc;t\rem tot.~ dO! totes les nO!JtrC9 l':llergies. tots 

e sp=~¡.::~r~ ~a~~r~l~a q~~e~~i~~C~6rrer fer.l: 
nquC!lta pregunta: = ~.~ ja t'havies fixat que et seguia? 

anili :;~rton hl\.'I dit que no a aqueU vell pet \'Cuir 

rè~cll,a ;:òSl~~ic~~~~!' 11~*cl~a5:~d'~¡~ 
freda nI r"pondrc'm: 

- Xo ... E:i que eb vells s'Hlnn massa estona i jo 
avui volia anar-me'u d'bora a dormir per poguer anat 
als bam's demA o.llllatl ... 

- F. LAvlot, 

<><><> 
Nltdenuvla 

ENt:i~~~~~ ~~~J~~~~t~ t~~:i:~ 
jugades de bOrsa, trencar-te una cama, etc., etc" 

però tot ais:ò és aigua de roses comparat Rmb el su-

e:~~ji~~edeq~~~U~~ti~l:i~~.P~;r~:io.fd~ri/T¿;r~ 
del poble de VnUmorat. 

Figurin-se que el xicot havia arribnt rcventat de 
visitar clients i sense haver fet UIIR sola nota, lo qual 

»?~ ::::b)~cs:~~vfd~: ~J:C~~~~i,rPe~, ~ !~f~ ~ 
cambro. que hi ho.via ala eu cc.tat hi havien uns casats 
de non que pil!lSavel11a nit en vetlla jugant 110 sabem 
si a fet, a bitlles o a saltar i parar, i, nois, allÒ era 
insuporto.ble! 

~l rllt~~~:-;::~est~~:; X~~~t;~ v~ ::ti~c:~: 
ella deia al marit: 

- Però, tant t'agrada aixÒ, rd meu? 
- Mira si m'agrada - responia el ma.rit en el com-

ble de la po..uió-que t'ho faria daurar co~ una joyal 
Llavors, En Pep no es va pogner contemr méS. Va 

trucar fort a la paret amb un bnst6 que portava i 
esperà que li rt'S1X'lIguessin 

- El daurador! 
K ~ALOBaE 

c.nt. ".mIM." .. dm.,. ' .... 11 
El ruquet d·En Bernat 

Ïi~~t'~1 ~!~:n~~~rd~l~~~~ctlatures exclamA J 

.-----------------------------------------------' 

.. 



El s~nyor .s.baslià 

El. senyor Sebastià"constituia-el'primcr ele
m~~t de diversió de la nostra penya d~ caf~. 
\'JV13 d'una rendeta, era solter, 1 no tema 

altres afectes que una vella minyonrt i la nostra 
amistat. Cada tarda venia cap a1là a quarts de 
tres i no se n'anava {i¡IS a les cinc, i a voltes 
més tard. 

A nosaltres, el Renyor Sebastià ens divertia 
per moltes coses. Perqul: era no bon home, pt'r 
les aventl1r~ de joventut que t'antava i, sobretot, 
pel llenguatge tot especialíssim que gastava. Si 
per nlli hi hagués anat algun xafarder, cada dia 
hauria POA'ut recollir tres o quatre roses d'aque-

~~~~s~!V~~ri~~~e~r~~n ~:! ;~~b~ic~~h la 
Un diumenge, estaven tranquilament fent la 

manilla, quan va comparê-ixer a la nostra tertúlia 
el doctor Marcet. Era [t>lativament jove i molt 
bon ::ricot, ornant de la barrila com cap. i bo 
demòcrata com quan era estudiant. 

- Nois - ens digué -, aquesta tarda només 
jugaré amb vosaltres dues partidetes. 'l'inc fdno. 
precisa a d~ quarts de cinc. 

- nahl-- intorrompi un dels nostres -. Qües
tit'l de faldilles. 

- Que faldilles ni que romansos! Feina, i res 
més que feina I A Horta tinc un malalt que l'haig 
d'anar a veure cada dia, i a Sant Gervasi tres 
quartos del mateix. Mira com ho lligues, això, 
sense perdre dues horetes. 

- Caraml - interrompí llavors el senyor Se
hastià -'. Un malalt a Sant Gervasi i un altre 
a Horta? Doncs, digui que té tota la dientella 
in lxtrtll/isl 

K. MA.~u HOI.A 

\1 EL CISTELL t<.i .. ~ 
~ DEL 9't ~ 
.. RECADER n 

.,. ~;t " 

Un telegrama dt: l'Agència Radio. 

.LOS SOVIETS VENCEN A LAS BANDAS DE .ATA, 
QUE STRACH. 

la ~~i61l d~r.:,~a df;J~~~.OII:t"u~~':,bd~e f~r~~i~ 
~:: ::~,:~~ d~h'::c~~e~~;:a:n "{~ ~J: ~!~~ 
los comunist.as •. 

Quin ataque !lern aqut:$t? diran vostè!l. Doncs. 110 hi 
ha tal alo</uI. Es tracta dt: l'ata/llan Shach, sin6 que 
a I" 'UlPlIII, els taquignús badaven. Coses del tempsl 

LA TUIES-li 

- Senyoreta: 11 puc n,er tim peT alpna cosat 
- Proul VlnCuf, qU6 m·.cuantar' la ,apa. 

Dd programa d'una ucursió: 

,El presupuesto total de esta acursi6n es dt: 36.30 pe.. 
setas, coutando la comid.a, cena, dormir en Nuria. y ell 
ci Chalrl... 

La Pruua, comentant el bullit de l'.As:sociRció de l~ 
Prempsa Diària., escriu: 

tlSt: lIirla, despu6, a. una dasificaci6n o a una "eIte
ci6n? No era ci momt:llto oportuno para tomar acuel"dos 
rt'llp«to d~ este punto concreto.' 

Nn. !lmyor rruxista. Com volia que !l'naPl/s, home de 
Déu ) 

Pen d'un gravat de la plana humorística de El Dia. 
GrdJiur. 

5Ob;;.f~~~:~i~~~a1~rer su anunciada confert:ncia 
- PorquI!' nli muj" no me dej6salir de casa .• 

CA~0;'t~~¡ livertad, toh? ]a són humoristes, ja, ds de 

De l'anunci del .CÒmic. a El Dia G,djico: 

• RIe-Rle.-J.llues, extrlWniinaria funci6n COll motivo 
de la quinta reprc:sentaci6n de Ric-Ric .• 
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No, <;enyor Pit'h. La quitlta 
val abadaL 

T,a :,'').0 si acà ... No 

Ah petits anW1c-i!l de r." V4n,ua,d;a ht'1Il trobat un 
-reclam ~'un Ballc Cooperatiu establert a la Reforma. que 
.ac~ba dU.'llt: 

tVentajflS I1U(' obticnCIl los socio." De;;C"l\l."llt.o de letru... 

la~~c~~:~. ~t::~;~rlC ~c~~~~t~n~~~i~t~'~~t¡;~~:c;l.1o.~ a 
~,,"que;t Ban ... (\tou 6!ser molt peUt q¡¡C '"'u lloc l1'es~ 

btuts té ',' ,s. 

De la vida alegre 
A \.:)~~::!e~~~r~~e ~e:i.d~}p!~~I~nl~t:~~~. ~~; 

lo què li passa i no fa més que recordar alió rlc la 
:Marina, .F.sPlra. "illa, up'ra, 'lur ""luerd •. 

La Gri~n. s'~'nfl\lla si li diuen Pam; 11\ ~ramla Vil1n-

L=alFI~~BCiLlh¡¡i~l~a~,,\úi l:n~ l~nVi;~I~S~:;~ihl~ d~oei~n 
f.~~~='¡~i~ ~r~~~~~ t~~lo~~~~tt.~:~~~~\lidt 
manar-li que faci lot lo què pugui perquè,la F!ora, aque-
118: tontena de Crtalma, que clla té a diSpesa, facI una 
mIca d~ cas J. 'uu dt:l<I nois de la ca.<;a qu~ e<rtÀ a p1Ult de 
pendre el sublimat pr!!' ella, paraula! 

Al .Folie.'ll, la PlI:\r Palados, i le<l Cermanes Bianchi 

t!r!~ t~~~l~b~es~ ~:~al~~v~a;~~ci(:)~I~li~:e¡. M~ti~~ 
~urtl.n. IlcuJ(era i roll1l\ntica a mé~ 110 poder i l'Hncur
ruta lIarsnl, ~u(' no té ro:s que veure amb el )Iarso.1 de 
~ ¡olleria. Això de la pollt'ria 110 éi cap cosa dolcnta. 

Al .Sevil1 .... lCI:(ueix fent del(tri\cit'a la Rfa. que Mgu
rament t.é el secr~t de la et~rna jo,-entut. tota vegada 
que ara la trobem méJ bonica que .bans. També tenen 
ala C3rmeta dt'l Rio. que me ,./,) )'Odel'escàlldolqu~mou 
cada dia nmb el bé de Déu de Co.IlÇOIL'I que canta, !\Obre
tot 3mb ¡Coi sardanes. A la secci6 ca~ti<;..<;a de la caso. hi 
han les geru~l~ Chicharrc.~. duC!! po.ietc!! de Raus, 
que de la mateue. manera que ballm IIIl garrotin, t'MI" 
cololllen dot"e canea per quiuf.c. 

ser~ ;!°brrrif~~~e::1!~a~ :: i;'¡>;~~!j;::;el~~: 
larill, quP:' ... allà lent que és un JX'ix que ts portlll'oli; 
la FraIlcès. a In que ?,!r lo vist ds disgustos no la fall 
:~~:~.~~~' rgl1ix segueix tan revinguda i ben proYClda 

Els deftBa-Ta-Clanl tenen \In seguit de xicotes reviu
gudes que d6na la sensaci6 d'Ull .Centro d~ llodri7.ast; 
all! hi trobaran a la Perla Mo.1"h>'U~í\a, ¡'Adela IIulIgria, 
l'Ideal :s'agrita. y ",,~ha,s ,"415 qu. UlIt,,,",,s ':'0 ,.~c:",.da" 
com diria un revi1>ter de salons. Tambf hI truen als 
Del\"o, 1)rl .... n i Ddvita, tota uua familia que canten, 
ballen i fan pa<;''1ar molt agradablelUent el rato a la u
l"tacon.::ur,.,ncia, 

ni srnyor. Pepet. o !lia l'amo de- cd'u .Royal.. se~llcix 
tenint les X!CO~t'!l més boniques del Paro.1el. A1H 111 tro
baran l'AlIlh"nna, la que mc n'Corda \Illa OOqUlIll\ qUfI 
fa poc vai¡.:: l'erri re; la Otl!rita, que sCWJeix tan {'nnlllorada 
d'aqueU urLano; In Talin, plellMa i rt:' inguJa ('0111 t'I 1>11 
cie 1I101la; ta Jl1Ilnl!aSa1al.ar, que eadadia !,ni.reo-u1t.a Ilu:-s 
bona xict,ta. ":lIcaTaqlle l'bue \'llafr&l.c .. d!gumlo contra
ri; la ~ra~u,:rid(-tA Vila, O la t:lernainHllcia. ja que I{'m, 
pr~ s~ml1latA IUla m.maqueta l'lItretna1.iada. nI: a. .. tre 
hnlJa la silllpàtiC'a Inuïa, per la 1ut' tenim nlla \"ertadcra 

xiflanllta. El :\Iéndel., se-,.¡:ueix e!I'ieut l'I rt'i dels lletrero.~. 
('nrata que hi ha qui presumeix de "apip'1.ler-lIe t!'-I.t com 
fOll; '.'"s.altrel, que d'això cu p,abl'lll la prima, li donem 
el Ilurne-ro 1 

I:.Ap:llo •. per ara va fent ealdf".rn.lN; nIU trobl'l1l a la 
Ideal Pa.,tora. m<k barrilaire que mai; la Iucstrilla.--t, que 

j~~~~a (~:rr~~~¡~el~~~iíl~~i(,~~~1I ~l~~l~'e~:!;, ~.r!~ 
tre rcful~ellt la Ro·uta Alon'M'). llUll. lIlarlrileuya la mar 
de caslir;;;a i ('utrcmaliann. per la que fadem \1119. horeta 
HaTj;t"(L dt' canti per ... "P·~r ... Rucuo. ja 1I¡'('Llteuen, 
~"'Ara, SL~on; elli dIllCTl. rtAk!l.l.ar. t,.><¡ tornarà o. obrir; 
en cnm'i, al p'>pIlJar «lr')ulin.Rou;.t,co, hi trohem. Ull lIe
tr~ret que diu: .lAe,d t1'l,/u,f"id,) p'rr la .·Jg,.up.rc¡Ófl .lfa
ndrquica .ilf'11OO ;Oll., 

Er. COStSRT DF. 1.,\ TUtI:" 

A IXI: com a l'hivetll hi ha Ja co~ta de ~aner, n l'e,,tiu 

~~ IW~ ~~~ri~~~~:o;rx~s(~,èl~~~aRmb r~t:;~:n:~~ 
~~r~:!" re;~fl~~~t r~,er:~o~i¡?;I~~'ïsllfe~~I~ :~~~r~n~: 
cats. i d'S que t'!)tan oberts. rOlli un no !Ij va¡.!i provdt 
d'una nevera, un '-mtilndot dels ¡:tros:lOS o un pro~rama 
polític del -'falumo,) Iglesias, 110 és pos~ible ngl1ll.1ltar 
ui mig acte. 

n1:ean ~I~b~~ I!:ru~~t~l~~tm~!~~-\~?~f~d~1 4~1~~¡c.~ 
com les granotl!'!, i el ~Ol1, ouEn \'a!leJo tira. de d'ran
cisquitest i .nicta<\ofl ••. 

l'e~~~~~tde ~r !:r~:I~f~d~ri~ru~;;;!:~:.~~~¿~I¿-~ d~!~~ 
un hombre •. Hi ha que veure que 1"1 tltcl fs ~;¡ll::t:e$tiu! 
Nosaltreg 110 ho 'Io.bem. com es fa 1111 home, Si es trac
tés de fer ulla criatura, e!lcarn .. , 

al ~~~~~i:?\I¡ 1;~~a;:\~:is~~~~;':lel~I~~~~~~~O~~j~~~~ 
cions, l'Antparo Romo i En Pep Viñas, 

d,rtn~:¡d<,rl~~l~ c;!~~~u~:;:tr:ll'!r:~~~~~~~fol~d:;: 
T/'lfO, molt 1.oé! 

l al .TI\'oli •• S('¡tOlL>; tenim entb. tomarem a tenir 

t~~~~:I~\~~;~J:rl~~~ilia,l~u~~ d~ q~~!r~td~e rl:v[~~~n~ 
trucs alllb ('lUxa femenina, Veurem SL s{'rA veritat tanta 
bellesa ... l'erqllè 110 creieUl que es t)llgui trobar co!u\. 

;:e~~~C:u~~ol~ ~~~:S ?'~t~~.¡¡ellyor8, quan la !la~n 
El, NEnOT TIIP.\SER. 

CORREU SECRET 

Tit H"lJ. gl !;('\1 collte 110 8<'oba. d·ll¡tradar·lIos. No li 
veieul la pllnta. ~\Iposenl que Iu. té 1l1.,lt petita (l lo. té 
amagada. C"II'Ilh'¡S d .. F,ms di la l'laç,! del DwmC2f1/. 
N!nvora \.:'.(:.mj!lSI{¡~ Rt:but d I!{'U beu.l(~maru, qu<' 1l~'l1ll 
Si ¡"iodem, anirem n al'T(Ull.har rApit. n <'oudició <lue 110 
ho xerrlli 11 In "lIyma r.hlitTata. K" .. TtI~: l,,' més 
dolent que 1111 Vllltg .... en tartn. 1:1 lú ~,Il.);"1 que l'll$ 
cant"::, nllò lI, l"mdldnc. 

r 
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MAlSON MEUBlH I Mont d'Or Meublh lIon CUl 11 10. k_na 

(VERDURA) (VBIlDUU LA CORONA 
Can. fe 8""'r', 17 P ....... hat •• '111,..,., • e COMTE DIl. "'SALTO OlC) 

A.cen.or O ... ntel B.IIne41!."an,. .....-..,~e. .""u_ J.4 

GRAN CONfORT· SALETES De BANY· Tel.t •• privo' 
..... IIA ..-ta .... __ .... _ 
"'pd' o- .... ·u .... ~ ... " 

Habltaclon, • 5 pe .. etet "1l .. JfO""V1"~ClAK."'I' ..... ""'.*lOIl,.._, 

Posada SAN ANTO NIO COMTE DEl PERFUMERIA mm. 69 
adft.6.C1OMI ,&DINU'_ B14llaMlgou I ... .uoea. ASTRA Venda I,ruel, alltr" la PM 
•• " ...... ,(My. n." e.IfftIüD .... nA.a Dn .. 

-Un trIN cenu pn ccDt lII'e • 
nomi •. Elpee!autat ta mltJ" 

1 li. l''''''U 'II'H". - n, COMTE DEL ASALTO, 7J 

No val ~ badarI ... ¡EL CUPIDOI SIF1LlS CURA 

11 QUlbad.llen.op.", RADICAL 
~~::~':~:~~t'.~ ---

MUdI.1 :~':!~:~~:!rt::r 
...... UIlIl.U.I • ..........,.. ••• 1",llal""I'I.Dal1 11 1,.1., 

I com,rltQn .. lva,l- <> 
~¡:"J;.~;~¡:i::r,'~ I POS10l OE lA VEGA I -!l'IU." • Dlss.lltlS, Inr·cclln • •• llit Lft'"II,,&p.r.:fet 1I1mou plhdO!'lb." ·Pol.o. ~~ ....... ....tIII. ••• I 114 •• p.SS.tll • 
p"'. m.ur r.-I cabres Slnt 01«91rl 17 _ I!l'IftCELOHl't -dedotupotu.- • -

LA MASCOTA SUlFURETO &A8AllERO PURG A CIO NES 
Primera ~.1Nl 'f'enedom d'4.III· , urelrIU., tod. ct •• e de nulosdel •• 
~«&bl" pel NANl)O. ....·lItnUrot-urt.ui .. , .. ldelhombre 

p_ ... ~I _tn .. tAUA ~. eomodel.mule,.u~eurln l'fouto, Son Irrompible.. bleneonl .... ll cOlloeld •• 
T~b4! uwm polvOll per ~ ........ ~ •• ual .... _IO 

Gr.leas Rlsas RDIllDln :q~ aD~~qilir~~~ _fl..~ .. _ ................. 
~la .. p-.. lO." .1 1.'A54L90. .... IAR'''"A eU,M r"ul!.doa .. noln.II'I!TI_ 

Ic..t..d~. 
lIIer •• lom ... 

t, Sant I\IIMon, 1-1!,.,,.CeLQH ... (UI IIl1llllnllU nUI1.14..J1nlllll -
Edt Insospitat! la LAURA BRUNET esti que no hi veu h up ulli Havem totalment a,otat 1;1 

primera edició de 

Para hacerse aIDar con locura 

Cap mls obra ha a5so11t un hlt tan ,ran I upont_nl con la formo.lsslma 'rucló de la notable escriptora 

LAURA BRUNET 
M.entre n'efectuem una ,clona tirada, eltem Ja prep.rant el ulon fuel cie d'aquesta obra, en el 

que l'tltudla maltstralment el SUU:tstiu tema 

Arte de conquistar rllpidaIDente 
Una voUa conelulla en termes lenerals la m.nera h Jugar I domlnlr el cor de la peno na amida 
(fa!Cicle 0, s'enlra Ja en el lelon lema en l'Ien. matirla de ¡'nludl f!slolbgiC de l'.mor posant e.tJ 
mans de tothom Ics armes ofell~lyu I de(ella1vu per vinetr en el mis dolç dels comblh. Cap obra 

• absolllb.ment up conU un el>tudl tau meravellos de Inlnten'u emocioni cordials ("11m aGuest den. 
tlós llibre de 1i LA URA OR UNET, dcl qual ntnlú podr" pre~clndlr per triomfar en Iu lIuUu amorOUi. 
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_ E.eolta, tieta: que ,. de carboner el senyor Robert? 
_ I aral ptr qul ho eUua? 
_ Ob, com qua umpr. que et ve a veu,e d •• prb ettà mitja hora tentnt-te. 
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