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- Es Inútil: no em vull casar perquè abans d/un any ja seriem tres. 
- No Unguis por, dona, a la meva edaU •.. 
- Precisament: no em sabria estar d'agafar un amant. 
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Barcelona, 28 d'agost de 1924 

L'lndemnitzatl6 

Ara que s'ha parlat tant dels famosos cigrons 
que emmetzinen, creiem oportú reproduir una 
anècdota judicial- cI Palau de Justícia és, 
com tothom sap, una font inexhaurible de xa
farderies _ desenrotllada no fa pas gaire temps. 

Eren quarts d'uuade la matinada, horacnque 
al Jutjat de guàrdia s'aco~tumen rebre només 
denúncies sobre escàndols 31 districte quint, 
abusos deshonests i reclamacions de salaris per 
'Senyores quin ofici no entra dintre dels que 
preveuen les actuals disposicions legals rclati
v~ al Tribunal Industrial. Una dona gros~a. 
abIllada modestament, bigotuda i aparentant 
uns cinquanta auys, féu ]a seva presentació 
davant de l'oficial a qui aquella matinada li 
tocava, per torn, passar les dotze bore~ regla
mentàries en vetlla. 

- Què de~itja? - interrogà aquest. 

la:d~i;:;s:~c~~o~er~~l71~1.~1~i~ej~\ieu~i: :l~ ~~= 
denances), una cosa escandalosa, Figuri'!; que 
uoa servidora. té un pI/esta destinat a la venda 
de llet al carrer del Robador. \'aig tenir fa 0.1-

":1I0 temps tines paralll('..; amb una \'l.:o('<1ora 
que no cm pag.wa sis porrons de l1H que ('m 
devia, i la mala pècora, per venjar-se de que ta 
vaig avergonyir davant de tothom, què dirà 
que ha inventat fer-me aquesta tarda? 

- Què sé jo! 
- Doncs, aprofitant que jo 113V!a deixat el 

pI/esta per anar a cercar una pt:<;..;éhi. de caIde
rilla a l'estanc del carrer de Sant l'au, per tenir 
canvi, ha entrat i se m'ha fet pipÍ a dintre el 
dipòsit de la llet! 

_ n"tb. bé respoog:ué l'oficial-; com es 
diu, vost è? 

- F111ana de 'faI i 'faI. 
-On viu? 
- Carrer tal, número tal. 
_ Quin perjudici calcula que la denunciada 

li ha produït? 
- Perjudici? Cap! 

m~~uan ha perdut, amb la llet qUf' li ha fd 

_ Ah, res! L'he venuda iota, aquesta tarda 

La mort de la cupl etista 

A Barcelona hi ha un autor còmic, que s'ha 
guanyat amb el seu talent lIna envejable repu
taci6, a qui tes cupletistes inspiren un o<li com
pletament africà. Les causes? Pot ésser les con
tarem un dia, quan ens vagui. 

Dilluns passat, el nostre home estava C1l 

fondos. Havia cobrat de la Societat d'Auto~, 
i per pa~ar ulla consumació al cafè on acostu ma 
passar la tarda - el Trink llalle, per m(.~ 



f- LA TUIES 

- Ptrdonl, ens bavem perdut, J no sabem trobar a 
l'hotel. 

- Ja mfho semblava, Ja, que tun duu perdudu. 

senyc:s - acabava de descanviar uo bitllet de 
cent pessetes. tr'1 

A prop d'ell estava assentat uo conegut bo
hemi, professor especialitzat en l'art del ma
neig deJsabrt:. Presenciant l'escena, cregué que 
si li tocava et cor, trobaria Ja manera de que 
anessin fi parar fi la seva butxaca uu parell de 
durots. ~ 

- Senyor vulana -li digué -, vostè que és 
tan caritatiu, no es negarà a fer una obra de 
pietat. A la pensió on visc, s'ha mort aquest 
maU una pobra xicota que cantava al tRoyab. 
La tisi se l'ha emportat, pobreta! Tenen de 
dur aquesta vida. tan agitada, pobres noies, 
i aTa es guanyen tan poc Ja vida! No tenim 
diners per a enterrar-la ... Si vostè volgués con--
tribuir amb deu pessetes .. . 

L'autor dramàtic no respongué, com si un 
}>€!n!'!ament fixe li tingués embargada l'ima
ginació. 

- Pot ésser has demanat massa - pensà el 
sabrista. I, en alta veu, afegl-: Si no pot tant, 
almenys, cinc pe!'!setetes ... 

Amb la sorpresa que es pot imaginar el lle
gidor, la vlclima treié deu pessetes. 

- Moltes gràcies ... - féu et bohemi a qui et 
cor ~e li va aixamplar com si fos de cauxft. 

Mentrcstant, l'autor dramàtic agafà la car-

tera, treié un bitllet de cinquanta pessetes i-et 
posà damunt de la taula. "'y.:. (-7~ 

- No havia dit cinc pessetes'""'per enterrar 
una cupleti!.ta? Doncs.aquf en.t(seixanta,~En
terrin nnn dotzena! 

A Sant.1Bof 

Diumenge, com que servidor i PicapedTuo. 
no sabia on anar i se li havia escapat et tren 
de les quatre per venir a Barcelona, vaig tenir 
una idea: anM a pn.~~ar una estona a la boge
ria, on LA TUIES es llegeix tant com Ja seva 
germana gran .T.a Vanguardiat. 

A l'entrar, en una de les celdes vaig veure 
un boig nOti. TIra alt, primet, i aparentava uua 
melancolia pro(onda. 

- Qui és, aquest? - vaig preguntar a un 
metge conec;ut mell. 

- Un pobre xicot que va tenir Ull dE'sengany 
terrible. Estimava amb tota la força de 10. seva 
ànima a una noia i aquesta no el va voler .. 

- Pobre noil - vaig mormolar. .. ' 
F.n aquest !lloment es va produir un xi barri 

terrible, A un altre boig li havia agafat un atac 
i els practicants havien d'acudir a coI'locar-li 
la camisa de força. 

- No el concc, aquest altre malalt -vaig 
fer observar al metge -. Qui és? 

l el metge, amb un somriure: 
- Es el que E'S va caSar amh la noia que va 

desdenyar a l'altre boig, 

I/HORTOLÀ DE SANT BOI. 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT 

PER LA CENSURA MILITAR 



Els poders 

II00m més mal carat en deu llegües a la rod~ 
na que F.n Bndau, no s'hauria trobat ni p0-

sant \In antmci a La Vanguardia. Al des
patx, tothom li tenia més por que al cò1t"ra. A la 
més petita, anava amunt i avall, cridava, es p0-
Sava vermell, amb ds ulls injectats, i st'mblava li 
anés a agafar algun treball. Feia vint-i-set anys 
que e-stnvQ empleat a la casa. Això si, era actiu i 
treballador com cap. Era el primer en arribar i 
marxava l',iltim. Això. no li podia treure ningú. 

~tal~rat la seva irritabilitat, En Brufau gaudia 
4'un enonne ascendent a prop nel seu principal. 

DESCONSOL: 

LA TUIES- 5 

Fos perquè aquest veiés el seu interès, fou pcrqtt~. 
com que tothom li tenia pànk, el personal anava 
més recte que un tret, no hi havia assumpte de
licat que no se li COJL'iu1tés, i quasi mai es donava 
un pa'5 amb el que ell n('l estés d'acord. 

Lo que no li va sentar bé. va fsscr que en un 
augment de personal, el sen principal <;'empenyEs 
en posar dos mecnnògI"afes. Ell ja va venre l'anar
quia t'Dtmr entre el person!l1. A,-!uella serietat pro
verbial d~l despatx estava en ¡.-etilI. Cridà. renegà, 
malet durant quinze dies, però per fi se li calmaren 
els nirvis. El seu principal va decidir, en vista dels 
seus bons serveis, atorgar-li poderc;. 

Quan al despatx es va sapiguer la nova, tot 
van é5ser exclamacions. En 
Drufau era molt amic de la 
senyom del seu principal, i 
els comèntari'i malèvols co
mençaren de seguida. Que 
si un dia els varen veure 
plegats, que. si c1~a li tele: 
fona, que <:1 aqtu, que Sl 

allà. No cal dir llue les me
canògrafes foren le<¡ princi
pals xafarderf'S, J,er quin 
motiu En Brufau cls hi aga
fà una aversió formidable. 

trn mati, decidit a acabar 
amb tot allò, decidi plan
tar-les-hi un X3!K"O. AI sor
tir de la comuna, entrà ex
pressament a b sala de ("()
rrespondència portant rlf'S
cordats aquells tres boton'\ 
que no és prnd«mt dur així 
c1.avant de niUS?;ú. 

Com si acabés de dar-se'n 
compte, portà la mà al lloc 
r.omprometedor i un a un, 
amb una parsimònia estu
diada, començà a l'Ordar. 

Les noies, vermelles com 
un pebrot per aquella gros
seria, se'l miraven ele reull 
fins quc una d'elles, la més 
gran, i, per consegüent, la 
més atrevida, no es pogué 
contenir i exclamà: 

- I aral Què està fcnt 
nqlú, senyor nmfau? 

L'interpel'lat se la va 
quedar mirant, i amb to 
~cc i dcsabrit: 

- Si, ja ho veu -- ~n
testà -. Estic cordant-me 
els poders.es. 

- Per qd et deU$peres d'aquesta mann-a? 
Dl'he q:ef:::t:':~f:~Se hc~;t. 16n uns Inconstants: de tres xIcots que tenIa, 
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EL doctor ~roran, home alegre, jove i sempre 
propici fi contar~ne una, ens explicava l'altra 
nit a l'Artístic una petita aventura que no 

deixa de tenir gràcia. 
El van enviar a cercar no fa gaires dies, d'lma 

torre ell' Sant Cer\'usi, per visitar a una entretin· 
St1Cta que es trobava malament. Terna por d'haver 
sufert un accident professional. El bon doctor 
p'.:cticà llna exploració digital a la part suspecta. 
i, cncara no hagué començat, mormolà: 

- Xo, "('nrateta. no. \'ostê no té res ... 
En 5tntir això, la xicota, que estava inquieta, 

s'animà, s'excità. i ... quan et bon doctor no hagué 
acabat encara l'examen, se n'adonà que 10 que per 
ell no era mé-s que una maniobra cientlfica, per 
la gentil criatura resultava 1m exercici agradabi
Hssim. 

- Quan li dec? - preguntà la pse\ld~malnlta 
mentre el doctor es rentava les mans. 

- Deu pessetes. 
Llavors la noia es treié unes monedes de la 

butxaca de la bata, les donà al metge i li digué: 
- Aquf té quatre duros. Vol tornar a començar? 

ARK ABOT 

Una hl,tòrl" vella ... amb un xisto nou 

A QUELLA tarda, ~egons deia la mestressa, hi 
havia calma. Les nenes del pensionat s'en
trt:tenien llegint navei' les del cCabaIlero 

Audau, fent tricot, i empaitant-se les unes a 
les altres. Sols hi havia al menjador Rn Maurí, 
un viatjant que descansava uns dies i que es 
pa~c;ava la meitat ue les hores del dia i de la. nit 
contant coses a les nenes sense nnar-se'n mai 
amb cap d'enes a sacrificar a Venus ni per ca
sualitat. 

- Conta'ns un conte! - digué la Pepita, que 
s'avorria fullejant el tNuevo Mundo •. 

- No en sé cap de 1l0U -- digué En Maurí _. 
Aquell del professor de piano ja el deveu saber ... 

- No... No me'n recordo pas - tornà a dir 
Ja Pepita .. . 

- Si, dona, sL. Però, en fi, te'l tornaré a con
tar. En una casa senyorial, un mestre de música 
estava donant lliçons de piano a una nena de 
catorze anys ... De prompte, al pis de sota, un 
subjecte que e:;tava mj~ boig i a qui sens dubte, 
el soroU del piano devia mokstar, tingué Ja sa
tànica idea d'engegar un tret de revòlver al 
sostre. La bala va atravessar ets maons. j usta
ment a sota de les faldilles de Ja jove pianista, 
po."ant-li per entre les cuixes. I, mireu quina cosa 
més estranya: a la nena la baja no la va tocar, 
i, en canvi. al pobre professor se 1í va emportar 
l'lndex de la mà dreta ... 

- - ~¡ que va estar de sort - interrompi la 
]taneUe. francescta estupenda. naturalitzada ja 
filla adoptiva de Barcelona. 

- De sort? Per què? 
- Perquè si abcò arriba a ocórrer a la meva 

terra, I:l baja, en lloc d'endur-sen et dit del pro
fessor, li salta la tapa del cervelll 

F. LoRER. 

Un succéos (Història ràpida) 

L 'ARNAI.D. fill de Caldetes. era un home que 
tenia la pretensió de sortir-se de 10 vulgar. 
I 10 vulgar per ell, era 10 cde casa •. 

Pcr això quan tingué d'emmullerar-se, anà a 
Paris a cercar la. tdona ideah. lla trobà - segons 
ell - en forma rosseta i menuda, amb el nom de 
Lissette. 

Anaren a casar-se a Lourdes - sempre per sor~ 
tir-se de 10 vulgar -, i el viatge de nuvis. en auto, 
el feren a Rússia. 

I ning{l més sapigué res de ta deliçt parella. 
fins que un dia el P7avda Kameloll public~ 1_ 
següent nota: 

.Un succés: 
A la Carretera de Sant Apretowich. un auto 

atropel1lt, matant-lo, a un infeliç estranger que 
deambulava pel camI. Et lesionat es: deia Arna1d 
Casulleres. L'auto anava guiat!'"pel xofer Fedat 
Solewitch j la seva amant .. Lissette. ~. g ANS 



13aix ... baixet ... 
eontes d 'una ínf}ènua 

Q E .Hambrú t!a anar a la guerra, Ilo saben 
fins les didcs, però que aquest bon senyor 
hagués comls en la persona de la seva es
posa la més ú"lllalilicable de les grolleries 

abans de marxar, això no ho sabem més que tres 
o qua/re que estem al tanto d'aquestes coses. He 
d'adverti, immediatament als meus malpensats llegi
dors qlte la grolleria comesa per Mamlwú amb la 
seva esposa. no és la qlfe clls es ,rcuen . .Mambrú 
era home prOlt recte per a nQ sorprendre a l'enemic 
a lraici/). Jamai la seva espasa s'havia descnvainat 
més que per a establir contacte cara a cara amb 
l'olensor, tli <¡'Iulvia tornat a cnvainar orja d'honor 
o insatisfcfa de venjança. 

I precisament per això: per a garantir el sef4 
honor, va camitre l'indelicadesa. abans de partir, 
de ~ol'locar a la setia dernament escalfeïda esposa, 
tl nntl416 tU castedid. No és que Mambrú no tinCl4és 
p~sada.la confiança en dama Elionor. Res d'això. 
L, tenia posada Iota, ben bé tota. Però una cosa 
és la ~onl!ança i.1ma altra la calor, i di sabia per 
expeninaa pròp.a que la seva opuknla esposa vivia 
perpUuanunl en pk juliol. Per xo, ,'home, abatis 
4e marxar, va assegurar el ca1orifero amb pany 
s forrellat, anant-se'n tranql4ilament a tombar fran
cesos per aquests móns tU Deu. 

Passaren els dies. Passaren els nusos. No passa
ren els anys. Dama Elionor, ab,,"s de complir-se el 
primer, havia trobat la manera de fer-se passar la 
calor sense espanyar el candau gwardador de la seva 
¡iddidat. 

Un mes/re Icrrer -Ierrer dc tall, natttralment! -
li forjà una ela/' lalsa i com a paga al serve; lel, 
lou el primer qui victoriosament entrà a la lortalcsa 
esgrimint ioUJs el seu malllormidablc. 

Després ... - Marc de Déu, despres! - tots els 

':sb~~e~:~çcl~::::f:r;~ t~;a~~~~~s~!~~~!:i:;:e~ 
de bat a bat les parles de l'hospitalària fortalesa. 

Tornà Malnbrli, i del mis all dels torrions vibrà 
l'lu:ràldie clar! pregonam l'arribada del venedor 
de Malplaqlttt. 

Dama Elionor tW pog14¿ acabar el sospir tan dol
çament començal. V' un bot saltà delllie, mentre es
borronada deia a mestre ferrer senyalant la finestra 
salvadora: 

_ Fuig, desgraciat. o som mes morts que els 
moriS! Ma,nlm¡ retorna! Mambrú es aqllf! Fuig! 
Dc prem¡! 

1 trèmola d'emoció, premsà la seva opulenta cin--

lura m el dogal qu~ el SC" espòs li havia eol'locat 
com a penyora de casledat. Es vestl en qualre esga
~,apades i adoptan( una llànguida pose de dama 
10ve de comUia rO"1I1"tica, sortí fin<; al mateix pont 
llevadís estenent ds braços per a rebre a l'espòs 
volg/,t. 

Mambrú porlava molts àpats endarrerits i des
pris de le.s quatre nyinyeries assenyalades pel pro
~o~ol en aItals casos, entrà a la seva cambra conduint 
10tÓS en els seus braços àvids de caricies a la seva 
amorosa esposa. 

Va ésser ioc de poques taules. Materialment a 
esgarrapades li treii les robes que cobrien el seu 
cos temptador fins a tenir-la davant seu talment com 
Venus sortint del bany. 

Ella, lasciva, ondulanla, els braços darrera la 
tesla mig caigluia. els ulls en l'aire i somniosos se 
li oferia en la plenitud de la ~et'a bellesa de malr~a 
assedegada de plat1'. 

Matnbrú traid la elau sagrada i en anar a obri, 
el pa~y. guarda,dor del scu honor, es quedà com qui 
veu tnUonf. NI allà hi havia el pany, ni tal aca ni 
barraca. 

Dama Eli01lO1', amb les presses, sc l'hat'ia penjat 
al darrera! ... 

Mambrú tornà a la gl,erra 
i ningú sap quan vindrà ... 

IJaura 'l3runel 

RESPOSTES BREUS 

é!\:I~:;. Ros
T:,1$ 2r,~ó~~t~aT~~~:di~~;~Il~ia a~l;~:, 

Petonct.,. . 

. ~.~ .)onlW~.· E~('olti, .johen~: Quan se té promesa 

~.: ~r'Jf~~I~;~ ~7e ~~~¡:il~~~Il:P('a~aa'h:J:~I~~ ~: 
10C'IIra.? l.IC¡;:t'IXI·ho, home, llegci:ri-hol 

f.¡r~T~\~>!I~~?~I~~e:. ~i'C:~:'t:~;Ò~i~;~I~~~~! 
181 t'In fa peça". 

Dt: tott'!!l mruH'Teo¡, va almen album secret. 

i ,~A:~e ~l~t'1.C()llformes. l'I. 1<-s sis. Vestiré la;Il,N' gris 



les dolf:es bores 

a COST s'acaba; Z'estiu se'n va. Les dolce' subjugadores hores de l'estiuada, toquen ia al sell 
terme. La ciutat, grisa, pesanta, esgotad~ Temou en el seu llit llefiscós. estira mandro-
sament els tentàculs i ens "ucla impera# a fer-nos sang de les seves artèries malat-
t¡sse ... Som la sava nova que la nodrirà l som l'aire pur dd camp ¡tcondat. el 

sol de les planúries quietes, la neu de les cre~tes a de l'aigua lli'icanta, l'alegria de les 
matinades. la nO'itdlgia somniosa dels capvespres. S01 és la ",ort que ens vol estrènyer amb 
les seves urpes/ Ai! adéu, dolços despertars amb el corre adelerat darrera la mossa que 
li tira el gral Ai! adéu, fortes migdiades passades tn.,.d"'SQII"'" damlml la xarxa fresca i gronxa-
dissa o dauall de l'arbre Irondós! Ai! alb, - . a les dolces conlitUncies de la ser· 
venia que ens parla de les petiteç intrj<1ues del de la platja ... - Agost s'~aba, l'~s· 
li" se'n va; els núvols ganllats, mma.;;n t.-n,pesta· ..... 

El jurament de fidelitat 

L, ELENA, ta muller d'En Lteonart, té un amant. 
Això no tindria res de particular si En Lloo
mut no fos l'borne més fidel de ta terra. 

Però, donat aquest cas, és gairebé inexplicable 
que l'Elena, no satisfeta amb l'ubèrrim amo: del 
seu marit (cn ta plenitud de totes les fogo~lta~ 
encara) tingués un amant, En Fidel, i un aIIllguc 

deI~f~~~~:;~ci6s, és que l'Elena exigia a ambdós 

(dirlem millor a tambtrést) una fidelitat rigurosa. 
Per això, ]a tercera nit que es trobà. amb l'En. 

ric, després de la segona concessi6, li preguntà.: 
- Enriquet meu, tit6 de la teva. Elena. Veritat 

que no em deixaràs mai per una altra? 
- No, F.leneta, no!... 
- Jura·m'ho, dolent!! 
- Bé, ja que ho vols, t'ho juro! 
- M'ho jures? 
- SI, videta. T'ho juro ... sobre el front d'En 

I.1eonart! CLAR.A. Dou 

-de l'es'luada 
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Mllxlm" complert" 

Q t' A ~ Ja Canx.ita va renyir arn ~ el ~u pr?"
mk. el dic;gnt que va expenmentar no es 
pt"r a dl.'Scriur~. S'hauria pogut fer una 

pel'lÍcula en ~èries o una novella t:n dos tomos, 
¡5tH Unís de \'al. 

'l'nnt i tant va ésser la desesperació de la Con. 
xita, qu{" c;a man', una dona gros-c;a i bruta que 
portava sempre trC<1 faldilles, l'una damunt de 
l'altra, l'agaf!\. un dia i li digué: 

- Però, per què et poses així? Al cap d'avall, 
tant de eadoyo li havies poC;:l.t. en dos mesos que 
el coneixies? 

La Conxita es pOsà a plorar. 
- Oh! la veurà, mama. F.s que ... Ai, no puc, 

qt1f' em fa molta vergonya! 
- Què é~ lo que et fa vergonya? _. interrQgà 

Ja mare, un xic inquieta -. Es que el Rafel, que 
semblava IIn noi tan prudent, es va excedir? 

-- Sl, mama, sí! 
- Però, molt? 
- Del tot! Era una tarda de diumenge que 

vostè SC'n VA anar i ens va deixar sols ... Jo, com 
que me l'eo¡timava tant, no vaig sapiguer relu. 
sar·Ji ... 

La dona anava :\ armar un xibarri, però e'S 

contingué. Déu nos Cn guardi d'un ja est.1. fet, 
que va dir Juli Cê:s~ar, si no Iallen els nostres co-
nci:S:f'ments d'història: 

- l'erò; suposo _. respongt1é-~ que només va 
éS'ier una vegada que et vas detxar que aquell 
desvergonyit ofengués ai.·d Ja teva honra! 

- Ohl Aquí ve 10 pitjorI 
- Què vols dir, santa cristiana? 
- Que un altre di:\ qUf' vostè e!lS va. tornar a 

deixar sols, també cm va agafar I ... Al, noI No 
m'atreveixol Em dono vergonya I 

-Hal vl,t qUin. pellll ha rea-.1at l'amo al nOu _ma_ 

n'~~i, sempre n'ha edat amant de les bonn pelli. 

- Què? Encara f't va fer més que l'altra ve· 

gat? Conxita, llavors, mormolà uns mots a la 
orella de sa mare. 

- Com? Per allà on ('arreguen els carro~? Déu 
m('ll senyor, quines coses. I com ho vas voler tu, 
~randfs~ima barjaula? Perquè- almenys, lo al· 
tre, és UM. \'OSa natural... 

- Ohl Ja veurn, com que diu que qu.o.n. es reh 
una bofetada hi ha que ésser ben hwru.l 1 parar 
l'altra galta ... 

P. ASTORET. 

Un truc"dor original 

Q. 'IlAVIA casat als trenta cinc anys, i ja llavors, 
'-..:J en aquella edat en que l'home acostU'll~ tUr 

bnr-se en la plenitud de les seves forces, 
es i"entia prematurament esgotat. Ell, per aquests 
móns de Déu, n'havia Cet de verdes i de madure<:; 
A tots els nocs on es practica la barrila, el seu 
nom era conegut ('"om el d'un dels més actius mem. 
hre<; del naudnlandisme. De manera que, pocs 
mesos després de casat, va tenir que confess:lr a 
In seva senyora que les seves energiE'S s'havien 
dedarat en suspensió de pagaments i tingué de 
demanar, com diuen els comerciants, una tqttita 

y Ef~:;rinloni arordà, en vista de la gren cir
cumst~ncia sobrevinguda, dormir cadascú a U:la 

cambra i, de tant en tant, passar una nit junts". 
Aquesta nit, que primer havia d'é~ la del 

dissabte d~ cada setmana, es \'a espruar després 
a la del primer i el quinze de cada mes; desprtllJ, 
decidiren que seria solament el primer de cad!l. 
mesada; després, jn varen renundar a fixar dades ..• 

Una nit, el marit va haver d'anar a un banquet. 
El bon vi, In llagosta, uns musclos, el xampanya, 
tot nI..lò va sobreexcitar els seus nervis. Un xic 
alegret, pt'netrà ja quasi de matinada, a casa seva: 
i corregué cap a la cambra de la seva s~nyorn 1 

trucà dos cops a la porta. 
- Què hi ha? - rt'S¡.>Onguf la ven d'aquesta 

des de dins. 
- Obre, ?\farietal 
-Ollè vols? 
- Obre, que vull donar·te ... un rC('adol 
- Ves a dormir, home, ves a dormirl 

Obre, donal 
- No em maregis. homeI Que no veus que no 

ets bo per res? 
Novament es sentiren dos cops a la porta. 
- Obre, et dic, que no puc més! 
- Deixa'm dormir i no et facis i1"lusions, homeI 

Que no veus que f'rn faràs perdre el temps per res? 
Per tercera vegada, la ~u11er senti que a la ~va 

veu responien dos cops mes damunt la fusta 1 se. 
guidament el marit, que deia, aquesta vegada en 

to ~l~~~:~~Oru.l .• , Si sapiguessis amb lo qVè trucol 

MARCEL TERRA 
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L't~~~.~V~l:: ~d':~', ~ï: il~:~iO~d~ :o~~ 
tir pe1' primera volta a la nit, als quinze anys. 

Era feli~, completament feliç, i per celebrar·ho com
prà ';In puro - un puro de pesseta - i una capsa de 
flumuL!I. 

Decidit, enlrà al cine - on ell sentia dir s'bi feim 
tantes conqu~tes _, cercA un seient desocupat al 

~~~~¿rf~:d~i:~r~~ ?~Ct fci¡di~~~~/~l~;~~a:-;~~~ 
~'!n~niJ;:~lf:~¡~r~ r~ib:,C[x~[deOl,~:~1=8: 
i l;.~~~~; h~!~~\i~~q~t~l!~ l:I~~~. que seln 
nI seu costat era una reial Sona, Plena de carns, 
~a potser, amb unes form~ de quadro ~e Rub~, 
1 amb uns sacsons ales mW1Ye<J.Ue!l que feien ende\'I-

;: ~~~~=6d~r.~d~~~~ ~air!:n~tr:ti~~: 
sota les caricies d'aquella beutat, 

AI fi, encengueren el llum, mentre Ull rètol anun
ciava el .Ha terminado., Content, radiant. al costat 
d'aquella .matrona~ l'Endalt prenia aires de rei, Cal
tnosament, es treté el cigarro de la botxaca, el 
desenfaid _ ell sabia com és cursi d'encendre un 
puro amb [aixa i tot-i cercn per la botxaca del 
pantal61a caixa per tirM-ne un llum!, 

tof:f~~=~ ~1~V!~fc!, ~ ~i~;~d~f~~:r i°;S=~ 
coses, desfets, enganxadissos, se li queda\'en als dits 
sol. al tocar-los, l sense ca~ a\'b, el llum de la sala 

f~~!q~:.~~~e:s:~!r~~,~~i~~I~~~~~tt1i~ 
de cinc duro! ... 

Plovia", 
CLARA Dou 

LA TUIES-U 

~ 

La co1onte ta a .tuta I 
ENI "! ~~~I:~C~~!!:x=p~~o~~! ':ol~il:~: 

i al lU.Ilteix temp!l molt fidel al seu marit, un 

co~::n~~~tnda ~e~~nbu~!a~o~~t, és ella t'env 'a 
d'altres colomin.~ del ... rinat ~ue "'oldrien elevar1.a 

~~ j~~:~~!'7:I;u~e;~ffd~1~ ~cold~~'! ~:~i~~: 
No per a:xò dcslsti~ el!! vollt,b Ve¡Il!I, d'8.SbetJar 

la plaça, i en una aortlda forçada del missatger (qui 

raev~r!~I~!n~r~!~ ;:n ~~r~::m~~:deFv~: 
~r~=~tí'a~rlb'aJ:d~~~~~~eJ~~ trUl1l." rum. 

L'escena fou curta., lacòmca.. Un rumor seguit, in
tens, \Ul9 ICOUts, couts. mig ofegats, den o dotze plu
mes - blanques, suaU9 - per terra i el galan que, 
espolsant-se les Illes, sortia triomfant, foren la con
firmaci6 del fet, 

Quau el marit de la coloma blanca tornà de terres 
mores, trobà a fia mu1ler ategudn, amb una mena 
d'jnflor damunt l'esquena, gairebé a sobre la qua, 

-Què és això? 

l\uó:",.R;r6. ~~Ut ':~~ti~~t~~~~~~ ~:~~ J~~~u;i:~! 
molt.., molt.., i ell va equivocar-sc. Te'n recordes 
d'aquella perdigonada perduda que cm [(ou un forat 
a l'esquena? Doncs cI molt tonto, no ha pre!! bé les 
mides i ha errat el tret ... la teva muller leguelx essent 
sols teva .. , 

- Rum, rum - es sentia al cap d'un rato, 
SOllINES nI 

L ' llAVIA vista a les Rambles. L'havia leguid.a tlD.9 
dos cen19 metres, l'havia abordat al h, però 
no tou lo luficlenrment peupicaç per guardar 

te!! deguaes formes, Amb tot, ella ~ refusà la conversa 
ni - semblava - havia .igut indderenta a les sev~ 

brErl:l;,se=t:=d~ guanyada, in;cià una pro
posició: 

_ Vol pujar al tramvia que anirem a una torreta 
a passar el rato? 

• .----------------.----------------------------------. 



l~-I,A TUIl\S 

Un !Omtb. com invitant al .vals. fou ta contestació 
d'dia. J, veient passar un .sS._ inquiri: 

- Aquest? 
J sen..e respondre. dlu'hi t'l1f ill. seguida d'el l que 

tenia ja une~ dents de pam I mig (i perdonin la manera 
d·~yalar). 

ArrIbà el cobrador, i 4t!lIa. s'adelantt\. tot posant 
un ralet a les mans de l'empleat tramviari. i dema
nant: 

un deU:u~~:.a I:e ~i~O~:~ ~;l ~; r.;!\~e:~ jove 
l/August. e1 protagonista d'aquest veridic fet, 

es quedà de pedra. 
ANS 

El. do. avlaoe 
R EClUSTINA, i què dolffit3 bavien resultat els 

i~::el~2.u~~ ste~~::l tat¿i~~::s ~~~~~ 
~::d~ ~~r::ntac~~erc:;:W~\~I;~r;i~. i estAvem 

El mDlad,JJ' tenia m& por que un estudiant quan va 
J:; primer cop de senyora. No volia acostar-se a la 

elja ï\ t~~:: d~~~~I~ s:~~~É~ d~;~:.'~ue aquella 
tarda, en lloc de dustro, resultava SUluslro, p\ln%avQ. 
a tot arreu, menys allà on devia. El president, des· 

fo~ ;!:r c:r:~tt: c~~J~as¡alliiia v~~rés ~I =a~ 
apttcibiment. 

A prop meu bi havien unes xicotes que, per lo vist, 
eren cMfus~ i molt aficionadee a aquell espectacle, 
les que segwen amb gran interès totes les incidblcles 
de la (esta. 

Una d'eUes, veient que el matador continuava sen· 
se fer res de bo, exclamà: 

- 1.1 retiraran ci toro al corral! 
- Sembla mentida! 
- I aiXÒ - segui observant al recordar el! avi50dl 

del Prmident - que ja n'bi ban donat dos! 
- Doncs, mira - respongué una altra que fius 

lIavon no havia dit res-o No ho sembla pas, perquè 
dd~a~oaCI~V~~tid~~,~~~OI d¡r;a que se'ls ba 

K. Asr IsS 

Una carta d -aD1lOr 

A ~~:~es~ll~~c!~a;!11~~~::r~:~~~~~ 
Wles paraul~ que, amb tot i agradar-li força, 

l'havieu feta ruborItzar. ErA moltl'atrcvimcut d'aquell 
miny6! Fins i tot hamia jura.t que la mà d'ell s'havia 
permès estendre'. rin.~ a po!Iar~e sobre les seves inci
piCllts curvC!l.f.x!' erò, 110; ~eria l'jl·lusió ... 

Co que 110 ia so:<opltar k que, en arribar a casa, 
el seu pare i mostrés una carta del gnlOlI atrevit 
que deia: 

,Seilorita: Aunque II~Jed nom, çr~a ca pas ric ,Ilo 
)10 la17W md.s qlU ninCllno Y es Pe'o qu, u.sJed carril 
probar lo. Es Pe',' S/I 'esp~sta. __ A"~/ .• 

Despré.clli féu escriure la contestacIó: 
• Anet!: Dic, paP.1 'I"' es" quo! fUll d~, a .nl, u 1<J 

dj~(¡ a il. P~ro t/Ull SI no $¡¡b, ust,d ortog,afla, va " 
para, "" mal 'al". - L/usa .• 

Diuen ql\e l'Auge!. RI rebre la contestació, buia'·a. 
8i)\usJts PItT¡T 

La Inferioritat deia hOD1le. 

E~ d~~Ïaen:'~t~~::,rt· ~a~! I:ws;rr:::r!: 
Est ava la grassona i menuda Tereseta; la Roseta, 

alta, rossa, esplèndida; la Pepeta, prima, ullerosa, 
d'una grogor romàntica i interessanta, i laLcla, plena, 
bonica, pletócica de vida, casada (eia dos tne!OS amb 
un viatJant que feia poca dies havia reprès la seva 
tasca, posant aixlla primera llaguna en la seva lluna 
de me!... 

La conversa va recaure sobre la discutida superio
ritat o inferioritat de l'home damunt de la dona. 
La discussió foulla.rga i enconada. Cado.scuna hi deia 
la seva. Sola la Lola romania silenciosa com!i la dis
cussi6 no li interessh. 

- I tu, <lonc!, què hi dins, a això? _ pregunt6. ll a
vors la senyora Bosch. 
tà~l.o~1a ~=.ntà la Lola, com no donant impor

- Sit Què et sembla? L'home és superior o Ime
rior a la dona? 

-i.!are de {Mu!-exclamà la Lola-.Inferlor i 
ben inferiorl No ja a la dona, sinó a les bèsties. Com
pareu el. vostre marit quan us cerca les pessigolles, 
a un cavall, a un matxo, a un ruquet, i j a em direu 
sl al seu costat, els bornes són bc:D poca cosat 

Lr.. UQ"O""a'r 

La .olucJ6 del J"lJobU.ta 

L Aes~~:~:~ ri~I~:a~~ms:r~~ C;::SPerelal~g~I~~~6 
per conveniència. En efecte, d senyor Crna volia 

a totes passades que la seva filla es casés amb nn lWble. 
l amb un noble es va casar, un baró, que, sl seguim 
la lWva ortografia catalana, no (cia gaire honor al 
seu titol, o millor dit, al Cemeni rt'aquest lllOt. Ja 
m'mtellen, oH 

HI cu & quc POC! dies despr& de casat, el lMdt 
es cregué en ci cas de fer una greu revelació al senyor 
Gras. 

bast:ir~~i~~e~~~é esU'c j;e!~\~~~:n~id~i cu==~ 
que he fet. Olt! I lo pitjor és que o. la <;evo. filla li 
passa el mateix. 

- l com és això? Es <¡ue la Rosalia lW és una bona 

no~ ~:n~i~ hJ.~:¿~d en tinc el~ meus dubtes. 
\Tostt-, dc jon', ha llegit algun cupiDon Pere d'Ara
gó? 

-Si, senyor, 
_ Doncs, a mi em passa exactaDl('llt el mateix 

qU~~N~ l~u::~~~~o:lqueri<lOr. 
- Si, senyor. Que la nit de IlU'';s, quall va arribar 

el lllOment culminant, cm va fer l'efecte de que en 
lloc d'ésser el més feliç dels bomes, estava tirant una 
carta ('fi 1m bllss6~ 

K. AST AÑItR 

El st'nyor Gms es quedà reflexionant. 
_ Això, a primera vista, It'mbla molt greu. Però, 

~~i t~r~~mh~ c:~tiIan:r ia~ !~~~d~~~:r;~~td~ 
que vin eu Ull pis massa grun més que quall té pocs 
nwbles per a omplir-lo ... 

c. •• ,...Iat." ..... , ..... , 
Oh~ el. re .. a ...... ! e _________________________________________________ G 



f 1~t¡ Va"gr~a,.djt¡ p\lblica,-a en la secció telegràfica de 
a ~, diC!!, 1m3 noUda de J,mtdns encapçalada de la 

''l'J?UMlt mQI\('rn' 

. La tnltad del lrente allado .• 

.\ixò de la mitad 110 ho v"-rem entendre ni fent-nos-ho 
explicar per nil XClliu$. Però d~préS vàrem parlar amb 

~~:~~~~d~l: t~l~~;~I~~ ~I::;;iu~~ .;~~~~~[J~~/&~~~ 
te allado. i els cnixi"t~, COlll qlle l'home té molt mala 
l1('tra, varen hadar. QII~ "olen fer-hil Co:;cs de l'edat! 

De El Dilt.wi: 

cJ!uecas de Mar/il, por Conella Espina .• 

-'("lIcas de marfil? Això l\l? pot és5cr df' la ConxaEs· 
re~ S::,~afO éa {'apoç d'pscnure-ho més que En Gómez 

L'AJ??&tolat Social or~a.nitzà, diumenge passat, una 
excurSIó al Santuari de:N. D. de la Cisa. 

I no dirieu mai qui é-s N. D, de la Cisal 
I,11 patrona de les raspes, 

................................... 
De la vida alegre 

l.A TUIl!S-18 

bonica q ue 1In nngt'It't; la Dotita, que mai fa tard; la. 
Claver, q ... lIay cla-1'tr (Pe2'donin, això 6t \In x;sto). 
1)0 :E1!1 <!e l'.\polo 110 baclen. Tenen a l'Ideal Pa.'itora, que 
e8l1a din ,ap!i.a.el ~'Ij, amb aquella al~rin: la Sa1esia. 
que· - AI • .'),u,~t(I. al, Sllllllla. 1;0 fRasUl'Ú$ refakssia ... ; 
¡'."-urea Alba, Ile qui ronfea.,,~m estar qua~i enamorats; 
l~ R~r Alrm~, que fa d'a.<,tr~ i a qui de bolla gana li 
rhriem tre,¡ cose1e!1 a l'ordIa, que segurnm\>ut ilO Yolclria 
fer-nos ,::elU ni mira de CM. 

> AlcRo.,.a1thel1l Yil\t a Int'('n~udo, i ala Charlot, aquella 

fu~ls 1)~~~~:i\~~i~;:O~1~~~~:1I~iom, que éa de 
AI cFoli<'St hi hu l'Addm.'l Dunín, tma meravella de 

criatura, que bolla com els proris ò.n~e¡"¡ dellMl ballar, 
i que té un Cos que tot ell é" ntme, i una c::areta més 
bOnica i ~U1." ull~, que." vaja, (11 tina pamula: ('S la xicota 

;~d~tI:~: a~~11~~::~~~~ItM~~i:lI~~O:d~:;la·u~rl~i~ 
que ell11ten, bulkn i fnll tornar boig al píJ)lic amb la 
seva gràcin j fQr1110Mtra, 

El, COSINF.T nI( T,A, TUIJ~s. 

LA CAPSA 

- Vol que 11 porti, senyoreta? 
- Fugi, home, fugi: prou feina té en portar-ae 

Ja seva. 



U-LA TUIES 

T o'l'S t'Is rtnllclulnnrlC<K5 r('Co.rden, a bon segur, CODI re
f'OHla ¡!Clue.t hlllllllllef\'H!r,r, aqu('ll COIllCllça1Uent 
(ll' la més fanlO3a d~ leo obres catalanes: 

(Olll \'os dda, Fontanella."., 
l'1 món t'!>tn. lIIolt fOlllut... 

Aix.), amh la mOllificad6 flue JO 11(,' illtrOo:l\lit en raó 
;Q k~ cirClIlIlst:\ndl'!l, pod ia (Ur-St' de la ,¡<'la teatral bar
-cdOllÍlla l'U ¡¡flm'St histò,!k final dd l1K>s d'aRt sl. Perquè, 
vaja, ai:cl'l (ll' que li') III h8(:1 lli IIIUl ~h('lIa, ni ulla re
presn, IU >lisf[u<'rn ulla xiulada. {os d'allò que sembla que 
110 pUJ::ui ('$,o.;('f 

",s dar qut" vO!iH·~ ('III diran que mentre hi hagin al 
.. Còmic. ¡t'li npcht()f<1."!I j rodoll~ rantorres de h:s lU-'nt'S 
dl'l UI(·pk, \In hOIl1 -- que diut'll a l,a Vell _ podia 
d¡vtTtir-fK", pt.'rò, C]ul! voh'n qUI' I:Is hi digni? Jo, quau 
"Vei!,: una T(·vi."la 11 lo l'TlIlCl!>.Ll }'all1("(', muntada l'li pla 
d'el'oru,mits, ('111 fa l'dl'<.'te qu(' ~ÒC a UlL' funerals del 

• Tlobrc JI('tran l!o.rés. i !II't"lItrist~xo, 
R<'Stl'n. d"Ita:. Los eha/,'s al tTalia, i DIC/ad", i Calli. 

laMS al ':SO\l •. l't-'''ò. f;l1cts de J~I\' !'.i ja el1.:> eb ~ahelll 
~,~U("~'):~~'l;~I~~;:~ t~~.~!~~~¿~;!apren,¡re totes I pinA 

'fc" Li qu, ell aqurst darn:r teatre (-'IB pr{'paten 

- No m'amoïnis, Totó, que avui esHc molt 
cansada. 

................................... 
El .",lIor 

QE n'havia vi~tes el paUer aquell d'escenes!!! 
Prou n'havia suportat de frases amoroses, 
sospirs, sorolls estrany i riallades!! :Mai, 

però mai, havia dit res, 
Però, ara, era impo~~ible contenir-sc més. Aquell 

parell de p;alifardens portaven traces de no acabar 
mai. Feia ja tres hores que eren ulli, i a cada petó 
i a cada 110\'a carícia, \111 bri de palla era arrencat 
de ~on si per a pa.5~ar a la butxaca d'ell, que 
d'aquC'sta manera. portava ta comptabilitat amo
rosa. r, el paller anava carni de quedar-se CalL'Q 

~i allò seguia gaire. Dc bri en bri, es notava ja 
un forat cotl.c;iderable, i el bon paller, el pacient 
paller, dC<'idj ageure's, fent-ho precisament sobre 
d'ella, que era la que e:.tava damunt de tot. 

l'erb Ja desesperaci6 del palter arribà als 1imits 
quan senti que sota el seu pes, al contacte del pal 
que li feia d'ànima, sobre tes albes carns de la noia, 
aquesta exclamava: 

- Ara, home!1 Bé t'ha costat prou decidir-tel! 
SÒl'ofI!'lES li 

................................... 
CORRE U SECRET 

CIu",. etc. Hls tres contes que elis envia estan molt 

~~~~~ !f~~:~ ~~~:¡!~~I~I~~~ns;::6 I~~~I~:! lf P~~b;~~~~ 
amb aq1lella n\l'~ia. - MaSl/ercl. El conte que acompa. 
nya la seva eXl're.~si\'f\ lldra ells el llegirem amb cabassa, 
qUAn anem de YAcaciolL'I, perquè ~s una co~a mé.'1 llarga 
que It'i gast.{c\"¡cs de ('omptacluria. _ Sar di Net/a. 
Vmtè és itadà. Li conec ell el scudónim i en la lletra. 

~~~:I ~~:~~l~;~~~lt~1 bl~t~~1e~~t~I~:!:ill qCI~i~~t C~ïl~~idl~¡~~ 
des. Ara, que si t'lI.! ell envia al~'l.1I1 altre, domino.
Card A .. 'tell/a. Hem rebut tot el seu pctreco1. L'anirem 

11~~~~lalW :1!:;t1:7:iit.lè~~t:l~ilid;~~~~':oi-~~ ~ I;~:: 
~l¡/lIsa,/.Ç. N'cna, \'o!'\tè 1\0 estA de sort. El conte~!'\ ml!!! 

~:::I(\~1sl'~~t~~Slil;~~i"'Tj=t~~~\l.!ar~~~~ r~t~i~ 
~~rna~ ~~~ ~~;l~~~~ 1~~~t~[~~¡6,dX<1~:i~i~~~76,àg~:~ïó 
i Contra,]irccci6 dl' la c8..'\n, que lo que demana 110 pot 
tlssCT. El t.l'll\'(')f R\tfo"ta, té compromisos ~erios i 
("Om qUl' eoli ~ U" homl: molt formal. no .'Iil:" pot contradir. 

;;r:~~":ft,,~~l:bUb,~~t':¡; S~:~.arl~¡~~~II: ~~~~I:~: 
seva lletra és !IInlt gT"QC'i6<l¡ i el tramd.em a la ~E'l'ci6 COA 

n~pollellt. - - lJ !JJ,da. Gr'C'i~ o Déu que tellim IIOH;' 
!iCV~r F.l\viill,-'J C()M.~, qut' ja ~np se ¡'aprecia. _ Rub¡
IIi')lC. ~i qllt' el\,~ prOlIlt·téll d para.tlls de ~rahOllla. o\ha!lS 
elis fadem pos¡;ihi!i!¡{es. ·Xi,¡ Xe/o. Els Yeno~ ~Ólt pit-
jors que \Illa n'<.'aj~lI,la. , 
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A~lIIor O.uat elSanc d'Elpan,. ...............~ .. _.o. LA 

ORAN CONFORT . SALETES DS BANY· T",'on priva' 
COIOII ...... ta. _ .......... ...,.. 
"'pd. o. _1<2'.", ""coU"'TI 

H.bltaclonl a li pa.et" 
... ¿l'fOIl'AV .... O,.. ... , ...... , 

T ...... ""lptI' .. _1 

Posada SAN ANTONIO COMTE DEL PERFUMERIA IUm, 69 
I14aru'~,.~.D'" 1Il01SM1Q'C7U I ..,~ .STRA Vla"'lf1I!Iel,IUlt.'a ,t. 
,,, ...... n .,0." ..... P ... "D ........... Ull .u OI 

-Un tt" unu ,er cent "ee. 
nOmi .. Especialitat In mitJa. 

1 A UPUlIWU ... da. • 71, COMTE DEL ASALTO, 13 

, 
No val a badarf ••• IE~_,~~~,OI SIFILlS CURA 

\I RADICAL UQ
·' . Mandlll 

. . "",Ilal,., ,l'I. 0.11 all', I., , . <> 

POSADA DE LA VEGA ,I - de_plranelJ\lr. 

!I,aU.r •• 
foni. c ••• 41'! c,uraclt'l DlsSlbl", In,lecllns •• 

IlRCELOII 
r.:U~'~l'f.~:II'oc.: 
:~~'. d.:;f~:l7 .. ~ ~~: ......... ~.r- ... _III UI I 914 • 8 p.u.III. 

de 40lu pOtet;. _ Sani Olltg.d, 17 • a"ftCELOHI't -
~LA MASCOTA" SULFURETO CA8AllERO PURGA ClONES 

PR/MERA Y UN/CA CASA , urelrl!!. ,toda el .. e de 11utol de I .. 
.,1I1~II~nlto-urlurl .. , .. ldelhombrl 

fN 6Of'fAS /fIO/fN/CAS .ruo.. po.~ _ ... b&a.t. .....,.,. como4ela mUIU,leeUUD pronto, 

"'~IIII~I,"".t._lO 
blenconlutanconocldu 

f5 tA l1uOR SURT/DA GraJ~!JIUII_ '!.D!!SD!" 
. '. fLm.UDlluSUPoL'lQ.f'w.noCr..lt. 

..... ~ ....... IaI ....... 

co ... Da L',u.u." ..... "'-"U eu,osret;u1!adoIHnotanllllprl· 

l SAN RAMON. I. Ic.uw ......... mef .. to ..... 

BARCELONA Cm hlll'- I.ablllu nltll, 1'·Blm~u 

Es:lt InsospUall La LAURA DRUNET HtA Que no hi veu de up ulli Havrm totalment acotat 14 
primera dltl6 de 

Para hacerse aIDar con locura 
Primer fa~dc11 de 

EL TALISMAN DEL AMOR 
Cap m~s obra ha auollt un hlt tan gran I tJ:pontanl con lalormoslulma creacl6 de la notable escriptora 

LAURA BRUNET 
Mentre n'electuem una selona tirada, estem Ja preparant el .e(on 'asdcle d'aquufa obra, en el 

lIue s'eltudla magistralment el surgtsUU tema 

Arte de conquistar rapidalDente 
Una volta cDn.guda en termes (enerals la manera de Jugar I dominar el cOr de la penona amada 

~,::~c~ee Iht~:~trl~5jaare~t:1 :'~~~~v::~ad:;e:SII~!: ~e~t~:l~c:~ ~'~'!rd~:!'~O~~g':e,!e c~!r;:r •. p:!:n~b~ 
;6:blslr~~!al;eenl~ c~~u~O;I:~ü~~;,d~e\·:u::t~~::~~o:: AI:;:lnctl~~~:S ':~lt~~~a.:;:a~O::II~~S If~l-;'f::~~~odltt~ 

I"",,, Red .. , ¡ A.dlQla .. lüii •. Pi .... ,IO 



16- LA TUIES 

= ~~rt :,O:~~íc'~~::~:~:: It~:~:·~~:tft~bUCar aquut dlbuJx. 
- Prt:clument: tothom la contlxerll 
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