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LA TUIES 

El pag(.l: Retlell, com que toll el •• enyoretl ja són fóra, em .embla que aquesta " hauré de collir iot 



,",O .0'0 LA RETAGUARDIA H,' &51& 

.1\1ftQ .. s.'''''- f'_""'''ITf' Y l..u,¡rIlA!)"lil!l "VI.')., .. t'CU~~IO"" .. ft"l,tt'r.L.l8 "O.T11011I"" 

ISAL!'. HOYI 

e hllo~, qUf' lo elevan a la LJ l.\.. l. LJ IUu j uido de SaloJn6n I .. "b1,,'m'onto d, b<t" l "spE"rH"h"S 
.obre el preeio de un jaJn&n. I ~~~~~~ ~:ll:tr~!;e;:por-

VerlOS decadentel a el- Y l1eg6 el ju¡cio verbal.; rc:';~~I,m:~!V~u;I;~ 1~~~~: T~TRE COMIC 
tilo de UbuI. que nOI ha el juez era un hombre ha- mquemo. al publico que ContlDue:. ela InDI 
mandado eata semana [to, el cuarto de la. manunaa, b:it. d. 
nuestro director .eSor Ru- in~:i~:~e:told~ la viata I q.ue ~me. edta;n ~n dI Pda. J O Y _ J O y, 
~~·rt;a::I~.el rec.dero de ¡rit6 furio.a la dama: ';:tra:doq~e ~a~o Id:~~:h: 

_I He dormido cuatro 

Una dama muy a¡e¡re 
tUl favores concedfa 
• un SClent6n propieta.rio 
de una lan tocinerla. 

Vo no d porque moti· 
[VOl, 

pero con o .in ra~6n, 
la dama y el tOClnero 
tuvieron cierta cuesti6n, 

Rifieron, J el buen ten
[del'O, 

que era hombre qu~ no 
[badaba, 

u fui a enminar lo. li· 
[bros, 

para ver eua.nto adeuda-
[b. 

¡Setenla Y euatr~ pesetasl 
-d.ijo con indl¡naci6n
e. verdad, pues alÍn me 

[debe 
entero, tOOo un jam6n. 

Envi6 a cobrar la cuen-
[ta, 

y la dama, sofoeada. 
conte.t6le al depcndiente 
que ella no debla nada. 
Fu~ ante el juz¡ado la 

[ço .. 

[noches 
con ese que ahora recla

[mat 
El juez, recto y muy 

UN INVENTO 

PRODIGIOSO [.evero 
al punto dic:t6 .ente~ei., 
y dict6 a .u lecretano Un ami¡o nue.tro, doc· 
estas linea" con paeien- tor en medicina, .h~ in· 

[cia: ventado un procedlmlento 
"Condeno a la demano tIIpecial.para curar'" mal 

[dada I de barrttll. No nOI ha 
. querido deeir el aecreto, 

:e::f~d~o~~ ~~ J::~~~ ~~!' ::I¡~~r:r;:'~e~' a~~~. 
cual juata colllpenucl6n, te en una lu:r. Para ¡'acer 

~~: d::o~;r~ad~o~;~~ , ~!~er6i,:e~~~1 P~~~~;;'t!~ 
con el tendero, que ~~lj~~~ I ~~en P;d:íl~~s:lit~~~ af;~~ 

, [to sencillamente lorprenden. 
las pa¡ue a pr[~~¡~nt~~~ te. De los veinte. enren-

Firm6 y rubrie6 el r~~~~ :~~' reaultaron velntc cu-

y acab6 la discu.i6n ,...... lió lió....,., 
que la dama y el tendero 
otuvieron por el jam6n. 

ALZAMIENTO 
RUFASTA 

DE BIENES rival de Samanielo. 

se,oDa part d. 

YES - VEl 
~I millor upecUcI. d. 

.... 

ESPANYOL 
Contilluen els aran. 

ultl de l'ellpaterrent co
media galant, adeptacló de 

l'AM1CHATIS 

La Cocama 
Dissabte, llit, estrt!IlB de 
EL TINENT CUPIDO 

4t EDEN 4t 
..... _______ ... IOIPPrT?2Iiii!IiiI I Una menor que ae dice Conde dt!1 Asa/to, 12 

I 
I Paca Recaria ha denun· 

U:A~~~~~~I~E r~:~~A e::t~'¡a~~~~?', I ~~~~~d!~ ~uezc:.d;'n~~e~: LAS MIL Y UNA 
"La ¡acetiUa de paco"'1 .uro la Uev6 a Laa Pla· NOCHES 

E.t' a punto de inau· "Pellculas cortas" y "No- na. y te vant6 la cami .. , 
pruit en nuestra capi- tas de sociedad". diciendo que aquellol rin_ Dandn¡ 
t.1 un teatro de van¡uar. No no. necar'n u.tedes cone. er;taban lIeno. de De seis tarde a tres 

:~~' :~rae¡ :eu~!e.t~~~~:~ que e. un teatro de van· i se~.. I madru¡ada 
modernos intelectuale.. ~UBrd;a. 1 con~6 m:s m:~:r u~~. e~~ Tarde JI noche: 

nlf~et~:,~~~I~odii::t~i:\~~ ~~~:ed~6pa~~ ~~~Z~ld~~~~:. Carmen CHINCHILLA 
quedado intal.do en el ME/ORA dor le haMa quitado un y Iai beUenl ru ... 
kio.ko de ACUItin, de do. IMPORTANTE recuerdo de .u familia al 
• tret de la madru(ada. que contervaba singular, I S A E F F 

He aquI IOl thulol de Nos comunica nuestro aprecio por ¡uardarlo in-I 
••• nb nJqo "J~w!ld IW¡ querido ami¡o adl.or Pau tacto desde que naci6. A la una de la madrucada 
estrenar'n en la presente Piu haber efectuado Im. (Elte último elttremo po· 
temporada ~ portante. mejorll ~n IU drfa ter IU cofia,) - Concurso de Tanlo -



B"celooa, 1I de Novembre de 19~6 

LA TUIES ha guanyat un premi! 

E ~~.~~ s~~~~¡71;~' ~~:: ~elnT~f~:x:o~:~ ~~~~~~ 
un parell de letml\nel rabilll\fem de rotativa, l'a
mo gRIllarà querida amb brillants i la Laura Bru
net el comprar,', unl\ altra torre fi 5al".t Gervasi. 

I per què redimontri, lot ail(ò~ - preguntaran 
vostè......-. Done., lenzillament. perquè hem fet un 
descobriment senwcionul que l''nl portarà a 1"'1"1-

pinàculo" de la glòria. que deia don Joan Pich i 
Pon. 

Tenim una prova palpable. irrefutable, indiscu
tible. de què en Cristòfol Colomb era de la Ilo.tra 
terra. 

Les peles d'en LUC8 de Tena són de LA TUIES. 
En efedc. l'altre matí. a casa del nostre grava 

dor. vúrem descobrir la .egüent tarja, els honors 
.de quina publicil1l.1 relrlvem al. nostres llegidor •. 

Cristób.1 CoIón 
Oibujante 

Urgel. 108. 3-1 Barcelona 
En Col amb eapanyoll En Colomb català! En 

Colomb bArceloní! En Colomb vei del districte 
.etè (nova divisió m'Unicipal). 

Abans d'enviar la tarja a Madrid, hem decidit 

que tothom pugui admirar el na.tre descobriJ"lent, 
digne d'en Carrera. Candi. Durant la present set. 
mana, servidor de vo.tès es pa'l5ejarà per la Ranl
bla de tres a qualrl! de la matinada i l'ensenyarà 
a tothom que li d~ml\ni. sigui home .• enyora o se
nyoreta. A n' aquestes darreres, si és qu~ hi ·tenen 
"usi, demés de la t,uja el. hi p<l,lrà C:1!JcnytJr f¡llel
com mé .... 

F .. minisme pràctic 

E Nco::c:1t~~~eant ~~~1 ~IuèfHlt't:;;u~i~a:n~~~i~ic~a~~~~ 
na1. creiem oporlt. leproduir nqu,,"lIta conveU;1 
que vàrem .enlir l'altre dia a l'''Ateneu'', entre 
duee nenee intel-Iecotuals: 

-Aixi. llulllltre!l .• i lorna li haver·hi eleccion •• 
tindrem vol, oi:> 

-!\Iaturalmt:ntl 
-Per qui penles vQlar. Iu} 
-f.ncanl no ho .t!, però. "desde luego", mïn-

din;ué Clip a Iet! drete .... 

U piltl" lh..ninosa 

H~~ I:~a~::;t~'e ~a~~;a~:~\eJ:::aa~e~:)n~~~ 
misel.les de I.~ nOltra bona societat} Si hi van, 
veuran 11"1 e,,, ctacle nou a fhrf"elona: la pista lIu
mmON\, t. acta d'una claraboia de vi':!: ,,'I! e _ 
lars. sol l t-I" quals e. projt'cla un raig de llum eJ¿'c~ 
trica l'CI mitjà d'uns projector. especials, Fa molt 
d'efed, quan les parelles hi dancen, 

NOtv·~re. ht'm vil'" AqUf'~t mateix espectacle a 
Paria, però n n'allú és molt mél suggestiu, perquè 
al sòtl\iI on hi hnn intal.Jats el, projectors hi te-



'-LAnJID 

n-. .... ma. cie "sriD toom" on es heu. el fuma 
i • naenja. La claraboia '- d'wu vidrM ..,...... 
__ .Iaçar. ¡ com que. D'aquella tern. 1_ noies 
ac.cNllulDea • ballar lleMe calces. creaui'n que re-. 
.utt. d'.c\ m" divertit! 

Lli.elma que et senyor Sala no em faci tamM 
un .... "¡rri11.room" IlOta la..t. de balir C aireM: 
podn. arrib.r a acredl ... lo tant com aquell ··C.
buet du TanCO" on wvem no.altle. quan érem 
joyenetl i encan teníem humor per fer el tomltec: I 

........................ 
AL carrer de I. Faritala. de ¡. barriada de Vall. 

carca. hi ha una .... d. ball, on vlrem llelÏr 
l'alIN d;a el .. allant.....u, 

• ~ prósimo dominao. gran baile con manu
'bno. 

5 .. maneta -" enpnucla en un "Ford", 1_ 
p ...... podran duçar amb jazz·band ... 

D'UNA Doni-I .. alemanya que es titola "La. hi-
j .. del doctor Feuling", original d'un tal Ro

dolf Herzoa j traduïda • r e.panyol per un aulor 
que suardaranònim. .ens dubte per el-Iudir l'acció 
de la jUlllcio, 

"Paca uombr.b. a toda. por llU pu .... ute ¡ro--
a.ía. .... 

Oebia ncriure amb aipa de Car.baayal
L_do_Bai 

LJ. .•• ,~ 

ID DONES NETES 

L
A Ba1dirona havia anat a fira a vendte un 
xic d'aviram. i ja de retorn, caminet del po
ble, trobi una veïna. 

_I donca, Baldirona. com ha anat. el mercat) 
_ li demanà la veïna. 

--Molt bé, F rand..:a, ho lt.e venut tot. i a molt 
bon preu. 

-I no haveu firat ret) 

:%: r..::-" ___ Iea --- i ni. _V_ ...... _ q" oóe, leo ...... ' 

--8f. aquella .,..;a de t.la. per llençol. i cami.... 
"" F .. ndoea .. ""'" III ..... I. pal .... 1'._ 

la matxuca. i d"prft d'aqUMt exlmen diu. fent 
una ganyota: 

-Em tembla que no haveu pa. fet bon nellna. 
Baldirona. Aque.ta roba. un cop rentada, .'e ... 
t'Jr'" molt. . 

La Baldirona arronça le. e.patll .. i. reprenent 
el camí vere el poble, rellpon amb convicc.ió: 
-I bé. dona. poc penso pa. rentar-la I 

Fand_1 

VESTIT DE SOCIETAT 

E
L senyor i la senyora .'e.tan vestint i fent 

l'equipatje per a.lltir a una cacera a la. 
qual el. han convidat el. marquesc>. de 

Malle.tret. 
-No comprenc - diu ell - perquè hMl de 

tri.r I .. millon camilft i combinadona de .eda per 
anar a una cacera. Cane. de fer malbé la teva ro-
ha interior. 

La .. nyora, atalei.da en aju.tar ben bé le. se
ve. milj .. en le. mapí fiques cuis .. de matrona. 
ni se'l mir., però respon amb certa indolènciA: 

-Ja .. ba que sempre m'ha agradat fe,..te "ue
dar bé davant del. amÍCIf 

LA ........ d'Or 



EL DOT DE LA MARIA 

Q
UAN eh Manel retornà del NU viatge de 
noeu ft Mon~rrat, no va fer més que dei
xar a casa a la Maria, la seva esposa, j com 

un cohet ~'n va anar cap a cala d'aquella "!te

nyora diKrela" que li havia arrealat el C8aarne ".l. 

-1 donca. lenyor Manel) - li preguntà aqueA 
ta en veure'! entr.r _. Com ha anat el viatget de 
núvi.) 

--Com vol que haii anat) - respongué en 
Manel, .reient foc pel. queixal. - que no hi Iu. 
hagut una de.gràcia per caaualitatl 

-I això, què ha pa ... t) 
-Què h. pa_I) Que vOltè em va en¡;anyar 

miterablementl VOltè em va dir que si I,é Ja 1\11'1-
ria er. un xic ¡cperuda i coizcjava, en canvi te
-ni_ vint mil durol de dot. 

LA 1\JII!S - ~. 

-I què) 
-Que la Maria no té ni un clau. qu~ H roéa 

pobre que una rata I . 
-Bé. però con.li que lo ahre que li vaig dir 

ha reluk.t veritat I 
En Manel no e. va ferir. però se n 'hi va faltar 

ben po," ... 
K. K. T .. 

ELS ETERNS NANOS TERRIBLES 

E N Vicent~1 é. més dolent que la pelta. Té 
cinc anys. però armf\ més IOroll ell sol que 
un regiment de loldats. 

Aquest di" va començar a fer el rebe<: i a dir que 
volia unn lligacama de la Lola. la minyona, per 
fer·le un tirador, 

La seVA mamR. canlada d~ t ·~lir·lo, va dit a !t, 
xicota: 

-I bé. Lola. dóngui·1i la lli¡;awma. Al cap i a 
la fi, d'aquí cinc minuts se'n cansarà i li tow.uà. 

La xicota. que era de bona pasta, s'alçà I. fal
dilleta negra i es dilposà a fer content al metilaL 

--No. no, no vull aquesla - començà Ilo cridar 
el menut, en veure l'acció de la minyona -. Vull 
l'altra. la vermella, aquella que Ahir et VA pa.r 
el pApà .• 

Ja podeu comptar com va acab"r aques\.!. e.
cena, Com el rosari de r aurora ... 

----Què. l' ....... la vida de calnbrer. d'botel? 
-De mica al mica, em VA entr.nt, .enyord ... 
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n_:.s",-----..¡¡!W,n;r---¡ CURIOSITAT 

L
A L1uiteta, la nova cambrera del. aenyore-

~m~ ... ¿.fl l'~:~:;~~i!é I¡~~.cl:e:a:o:~ ftraa~u:~lt:natnra~~ 

CADA TERRA 

E 
S b<:n verill'll 1\\lò quc diuen que cada terra 

fa .l'I luerrR, çada poble té lel seves cos
tums i cada raça respoll al clima i a lell t':xi

gèncit':' dt': la naturale88, 
Qui pretellKui nelAr que to-:. els poble. tf:nen 

un .egdl e!lpccii\1 i una manera peculiar de veure 
i fer le. co.e., és com ~i el propolés negar ;. obm 
de la divinitat. 

E.. tan ve,;tat .. ixo GIlC acabem de dir, que en
tre UQ fill de rho.tia i un de Sam. hi ha tanta di
ferència C U .. l etlht': un lluç i una tortuga. 

I en Ramon. que e. un gran defensor d'aque.ta 
te~i, I"akre diR. fOn ple Cauino de Vilacorn9, va 
prt':aentar el segi.ient exemple: 

_Voaahre. dieu que els pobles no es diferen
cien tAnt com jo dic, i ara VOt demostraré que 
e.teu l''n un error. Mireu: aquí. a Vilacorns. tole. 
¡CI dones tt':nen una piga a la cuixa dreta, i le. 
de Vilacalda la tenen a J'e!lquerra. 

Voleu Creure que encara no havia "cabal d leU 

exemple, el pobre RRmon ja havia hagut de fu
git e.ac:alcs aVI\ II, empaitat per tob els mRrit. que 
~ .. istien a la controvèrsia ~ 

Quel de Ueida 

espia amb ¡ran ¡nterè. la comèdia conjugal que 
a dintre comença a desenrotllar·se. 

La Carme, la cuinera, se li apropa i li pre ;~unla 
amb veu molt baixa: 

--Què fas aquí. L1uïseta} Mira que .i els .e
nYOll le n'enteren. et delpatxaran! 

-Oh, é. que des de que he entrat a n's'Ives!" 
casa, tinc un dubte terrible. i vull aclarir-lo ¡'una 
vegada. 

-I quin é., aquell dubte) 
-Senzillament: tu sab. que el senyor i la .e-

nyora podrien éut:r membrè. tots dOI de la !locie
tat del. cent quilo •. Tenen mé. panxa ells solli que 
tota la meva familia junta. 

-Sí. i què} 
-Oh. que voldria aaber com redimontri ,'ho 

fan per ... per dir-se que l'eltimen. 
-Vaja un dubte, tu també! Que com .h,') fl'ln 

per "dir-te" que .'eltirnen~ Com vol. que ho facin 
"mb la boca! 

Did. RoUt 

.----------- :: --------K 
EXIT GRANDIOS 

la 'Ida amorosa de 

RODOlfO "AlENTI~ 

Cómo envolvía • las mujeres en el .ortile¡rio de. 

tul 0;0. : Cómo deJallecían de amor al conjuro

de tul I.bio. : Cómo ae adormec:ían en la muelle 

caricia de .UI b...... : Cómo ae embelesaban en 

.,.. la armónica cadena. de au baile . , 

Preu: 40 ccals. 

.---------- .. --------. 



UNA NOIA DE BON COR 

F EIA més d'un any que l'Emili buscava el 
'qüt'nto" a la Matil.d~, però. aquesta ., .... es

IlIvl\ per ròm'mçoa I • escorTla com un.\ lln 
$:uiln cada vegada que l'Emili li plantejav", la 
qüestió. 

Aqut'Jlt dia. enlloc d'anar a lïril, l'Emili va 
c(,nl('guir que la Mnlilde accedís a fer una .ortide
ta a Les Plane •• que és una mena de cltn Ver
dura a l'aire lliure. 

Delpré, d'un bon berenar, compolt de boids i 
butiflurll i d'un vi més endiastrat que un bitlto. 
l'Emili va començar a buscar les pClIsigolles (I Ja 
leVf\ xicota, i jugant, jugant. es varen endinzar en 
Ull bosquet de pins i la noia no es IT)()strava tan 
f'lqUl'rpi\ com el, altres die •. 

Quan Iol anava d'allò millor i semblava que ll'I 
COlC' 1'llnAVen 8 pOl'8r bé del tot, la Matilde '\"1\ 

tfOnir un di\rrer e.crupol. 
-No, no. Això no ho vull! De cap manera! 
-Però, per què, tanta} 
-Per." perquè- porto el vestit blanc i me l'em. 

brutaria. 
-I bé, dona. no t'hi amoïnis, Mira: extendrem 

a terrA el meu abric i tot quedarà arreglat. 
I. ~nse fer-s'ho dir dues velades. l'EmIli va 

portar" cap la seva idea. Però, així i tot, la noia 
fu¡ria d'e.tudi. 

Dc encerI!. 
-I, porta moltet pecet, Uuú;? 
-UnA, però molt groa&a! 

LA TUIES - 1 

-I qlJ.è 11 It'IJ\bla, doctor, em C\a'1lJ'é avial? 
-Això, depen de qui li dongui les injet:cions. 

-Això no Cità be, ho senti. Matildel _ li di
gué ell, tot empipat -, Ara que ja m'he tret ra. 
bric amb perill d'encostipar.me, em surta amb ci
rir. trencats. 

La noia s'hi pens¡\ una miqueta. i per fj digué al 
seu xicot: 

--Eltà be, no en parlem més, però consti que 
accedeixo per a què et puguil tornar a po .. r l'a
bric de seguida i no t'encoatipisr .. 

Gatll. Moixa 

LA CATASTROFE 

E NTRF. T otaanls i Manresa havia descu"rilat 
un expr~1 i dall del. vagona t:havien in. 

cendi •• , 
D'entre les runes en tragueren els cadàvres i en 

baiards i tariranes els condulren cap a l'ho,pital 
de Totaant.. Tots els morts pogueren easer iden
tificata, menys el d'una senyora, aparentment jo
ve i que s'endevinava que havia estat molt maca, 
per les línies perfectes de les sevea cames, ja que 
de mig cos en avall, no havia aofert ni la més pe
tit" esgarrinxada. 

l, no obatanl, aquella senyora, havia d'éNer de 
T ouants, perquè se li trobà al damunt el bitllet 
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de ferrocarril. per el qual ea veia que del de Bar· 
ulona el dirigia vera aquella poblaci6. 

f .. cridà a les autoritat&, però no hi ha¡ué ma
nera de lreure'n l'aigua dara. Per fi. l'agutzill llen
çà un crit d'horror. 

-Què val palM, Ramon ~ - li preguntà el 
jutge. 

-Que aquelta aenyora. é. donya Merúl 
-La meva donajl- preguntà l'alcalde tot e-

mocionat ----" No pot éuerl Precisament no havia 
de lornar de BarcelonA fins demà. M'ho deia en 
la darrera carll'!., 

-Es danya Merce, acnyor alcalde. é. donya 
Mercèl 

-Però, en què val fundeu, pet dir-ho" _ in
_¡Ití l'alcalde. 

-En aquelta piga, senyor jutge. en aqllesta 
piga que té aquí a l'anca uquerral 

En dir aix.ò en Ramon, el jutge, el secretari. el 
carter. el nunci, l'estanquer, i deu o dotze més allí 
preaent.. no pogueren menys que exclamar: 

---Ea cert I E. cert! En Ramon té raó I E.. donya 
Mercè ... I 

El pobre alcalde, davant d'aquell '·detall'·. no 
en va voler aaber cap mé •. Ja é. ben cert. que le. 
dea¡ràçies mai no venen solea en aque.t món, i 
el pobre .enyor alcalde. aquell dia, e. va enterar 
de trenta o quaranta. tote. d'un cop. 

F.iC ..... 

RECORDS DE FAMJUA 

E N Llui.d, el mé. pdit de tola de ça.a del 
aenyor Condorn. e.tava que no hi veia de 
cap ull. Aquella nit .eria feliç, La Colo me· 

ta, aquella cambrere!a que tan te. voltes no l'ha
via deixat dormir tranquil penaant amb el aeu da
vantalet blanc. la aeva còfia ri ... da i le. fl,.ve. 
&abatde. de xarol, li havia dit que .í, i aquell:) nit. 
de puntele., quan tothom dormí., l'aniria fi \c.ure 
al aeu quarto. 

I tot va anar çom una aeda. Cap allà a mitja 
nit. .fI Lluiaet. tri ... tra •. tri ... tra •. enfila el corn·dor 
i up al quarto de la çambrera .'ha dit. 

La Colometa el va mo.lrar amb ell tot lo ('ari· 
nyosa que e. pot mo.trar una cambrera de \ int· 
¡-cinc any. amb un ~nyoret de setze. Una volta 
acabada la runçió, en L1uiset ja eltava a ;'lunt 
d'entornar-ae'n i la Colometa li pre~untà. tota e.
tranyada: 

-Esc:olta, nano: i el regalet) 
-El regalet) - preguntà el xicot com si veié. 

visions -. Quin regalet) 
-El qu~ él costum de fer, home. Mira. 
I ettenent la mà, li enaenyà trel magnífics anelli 

que hi portava 
-Veu •• aque.t él del teu papà. Aquelt. ,~8 del 

-Ai fiU., D'he panades de molt groue-, .io. en .q~1t mon! J. no m'espanta res, • mi, 
--Bé, conegues.i. en Regordosa, no PITlaries .ixi! 

.enyore! Rnmon, el teu germà. Ara falta el leu, 
homei 
-I aque.t) - preguntà en Lluilel. senyalant 

el tercer. 
-Aque.l." - conte.tA la Colometa, tom~nt· 

le molt vermella _. E •... él de la teva mamàl 
L' endemà ,en L1uiset complí com un home tuan 

i entregant un mode8t anell a la Llui.eta, li d¡.,u~: 
-Té. aquí tens el darrer record de famili" ... 

Paquitu Parí. 

LA nJIES - 9 

UN HOME.cURJOS 

E L aenyor Casel I con Rafelet van paueig de 
Gràcia amunt, parlant de negoci •. El IC~ 
nyor Casel é. agen( de borlll., i en Rafelet 

corredor de cotons. El primer té cinquanta any .. 
el aegon, la meitat. 

De IObte. en Rafelet diu al .enyor Ca.el: 
-M'haurà de perdonar. amic meu, però J"hai!{ 

de plantar en sec. 
-I això. Rafelen 
-Res: una aventura. una petita aventura, que 

e.tic urdint pacientment. Veu aquella r08la que 
baixa per \' altra banda? 

-Sí. 
-Doncl, cada dia, a la mateixa hora, pa.M 

per aquí i se'n va al Catalunya, 
-I això què: té que veure? 
-Ea que jo la segueixo. entro tamb;' al cire. i 

me l'eltic treballant que é. un gu.t. 
-I... ja han arribat a ... ?-pregunta. fent l'ullet 

el aenyor Cases. 
-No encara. però aviat, aviat." 
-Eacolti. Rafelet - diu el senyor Case .. mos. 

trant un bon xiç d'interès - el dia que.,. la faci 
pa.tar per l'adre.ador. m'ho dirà? 

-Prou, home. però no entenc el perquè. 
--Oh. per res, per saber·ho, pura curio.ita~ E. 

que é. la meva dona. sab) 

Fly Candor 

LA MODEL 

L
A Raquel, en llegir l'anunci de "La Van~ 
guardia", no .·hi va ~enlar Ilenl: agafà la 
brotxa, el carmí, el r¡mme!. va fer refor· 

mes general. a la fatxada i, ja lleMa. e. contemplà 
al mirall i no pogué meny. que exclamar: 

-Avui, em .embla que faré negoci. 
Però, per a .. egurar-ho. agafà un Aaacó de vio· 

leta i ae l'abocà materialment damunt del seu ca., 
refregant·se'n tots ell reçon. de per tot arreu. 

Ja a punt de IOlfa. agafà el gro. moneder i 11\ 
diminuta ombrel-Ia i cap al carrer '-ha dit. 

En arribar a la direcció que portava l'anunci, 
trucà discretament i un criat tot (!:alonejat va .or· 
tir a obrir·ll\. 

-E. aquí, que han posat aque.t anunci) _ 
preguntà, en.enyant al ('riat un retallet de diali. 

El çriat lIeií: "Numismàtic, senyor ariçionat, pa· 
KIlrà a bon preu exemplari rars." 

-Electivament. aenyoreta: aquelt nnunci ¡.. del 
.enyoret. 

-Podria parlar amb ell) 
-Paui. faci el favor. 
Moments despré8. la Raquel, .·assentava còmo· 
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-Seria tan amable, jove, de dir-me 
ra és7 ... 

-Prou, maca; h .. arribat a punt, perquè per 
.ort teva, em trobes. l'hora tanta, 

dam¡ent en un butacó, davant de r opulent col-Iec
cionilta, ensenyant-li, com qui no hi toca. un gar
rot de pantorrilla que marejava i un començament 
de cuixeta que feia perdre el món de vista. 

-Vostè dirà, .enyoreta - començà el col
leccionista. 

-Vinc per aquelt anunci. 
-Ah, molt bé, molt bé. Que té alguna coa&. 

d'intere~nt} 
-Això. no IÓC jo la mél indicada per dir-ho, 

peró li vol. vOltè mateix podrà jutjar de ~@'lIida. 
-Amb molt de ¡UIt, ~nyoreta. 
-Aqui mateiJ:} 
-Sí. li, aquí mateix. 
La Raquel l'alçli, i en un trel i no re., quedà 

nua com una fruita davant del col-leccionilta. 
-Què li sembla} Ea pot aproFitar} 
El pobre home. no sabia on era. ni de què a

Dava tot aquell tripijoc de la Raquel, però no el 
va pal (er convidar dues vegadel, i apropant-se-li 
trèmol de delig, li relpongué: 

-Ho aprofitarem I ... Ho aprofitarem!.., Però, 
li no él molestar-la, vol fer el favor de dir-me 
per què ha vingut a delpul1ar-Ie davant meu. 

-I aral VaJa 'Jnft pre~untaf No dei" vostè que 
t'ra afirionat al nu-milmàtic) Doncl. aquí em té, 
lIenyor" C..,m que jo IÓC model de nu. puci!Ül.-
men~ ..• 

Ripalda 

LA DONA lNNOCENTA 

IXO. que podria éuer el titol d'un drflmi\ 

A de r Amichatil o d' en F ontdevila. no és rel 
mél que la ~inteai d'una comèdia conjugal 

que enl rlcaben de contar i que noaaltrel traslla 
dem ala nOltres tafanen l1egidorl. 

L' eacènn palla a caaa del senyor Cucurell.a, i a
que.t e8 paueja a gran. gf\mbades amunt I .:..vall 
del aaló, llençant renecI i frase. fortes. 

L'Adela, la seva esposa, disfressada d'Eva. Len
se fulla i !'1mb mit¡c .. Cità arraulida en un recó del 
sofà. amb In viata clavada a terra. 

-Eta una porca 1. .. Una mala donal Engaliyar
me lImb el criat I ... Amb el criatl 

Ella, call!'l. El mONeia els lIavil i ... seguei ( mi
rant a terra. 

Però ell, cada vegada crida més: 
-AiJ:ò no acabarà així. ho lents), no acabarA 

aiJ:ísl Jo t'n (aré una de groua. A mi em costarA 
anar a "precli", però tu. tu no m'enganY!'lràs 'nés. 
ho lenta, dona .. dúltera) no m'enganyaràs mé ..... 

L"Adela romp a plorar i per (j, amb una ve,'eta 
que quasi no le la lent. exclama entre sangloti: 

-El que ben mirat. Ramon, jo no en tin.c la 
culpa. d'això ... 

-Què dius) Què diu .. que no ten. la culpa} .. 
Done!, qui la té, pervertid!'l, qui la té. el nunci} 

-No, senyor ... eta tu. qui realment té la clllpa 
del què hIl panat I 

Mireu, quan el senyor Cucurella va sentir a I" 
leva dona donar-li la culpa, se li va tirar ni da
mu nt i, $8uejant-Ia com un ninot. continuà cri
dant: 

-Es li dir, que jo en tinc la culpa} Ea a dir. 
que despréa d' en(lanyar-me. encara em vols fer 
carregar t'Is neulen} .. , 

--Sí, senyor, perquè tu també em podies haver 
avilat, que tornariel una hora aban .. i hauríem 
anat mE,l de preual. .. 

El noi de ManresA 

POR L"Y DIVINA 1. petit. ob .. me.t .. 

de la no.tra dilecta 

col-Iaboradora LAURA BRUNET. La trobareu, 

menlrel en quedin, en el quioac de l'AGUSTI. da

vant del carrer Nou, qui ha adquirit l'excluuiva 

de venda :-0--: :-0--: 30 cèntim! 

~ 
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AL VoLTANT A\"'~ 
D.RAJER 1lW.~' DEL g ~~.~ F!!f4 

"'" 
ALERTA, M I NYONSI 

Ib aquesta Secr:i6 bi publicarem tots els CONTES 
que .e'IU envlin propis d'lner contats a les "elln 
• acrosts de qUiDU anys per amunt i que sifuin dir
Des d'lssar conefuts pels barrilaires lectors de LA 
TUIES. D'.quests contel, il!'n premiarem un cada 
número, amb I. respectable (¡uantit.t de "deu pe
l ... •• cobuble. en la Deltr. AdminisUaci6 o per 
fi r postal al. que vl.quin fora de Bare.lon., AIe,... 
ta. doncs, I .pret.r fjp;O 

UN HOME PREVISOR 

e OM que ja tenien fet un bon bouot, el m._ 
trimoni Cas" decidf tr .. p .... r el negoci de 
belel-i-fiI1 i retir.r-Ie • pagh per acabar 

Aquelt dia va trobar en el Palleig de Gràcia a 
la Cloti1deta. una dependenta viva eom una cente
lla i que li té el cor robat. 

La Clotildeta portava en mig de l'elcot una mag
nHica rou . 
-Qui podh éller aquetta rosa I Qui podh o
cupar el seu lloc! 

-Tant. envej., li té? 
-MéI, Clotildet., mh! 
-Doncs. miri, trobo que no n'hi hauria de tenir 

ni hauria de voler ocupar el Doc que ella ocupa. 
-Per qu~, Clotildel.? 
-Perqu~. per pOlar.me·la aquí. primer li he r;.-

lI.t el tronc, I.b? 

Rdes 11 

amb tranquilit.t eh diel que ell hi quedaven de BROMES D'ESTUDIANTS 
"ida, 

Varen comprar una malia, porCI, conill., gallinet 
i fini el varen decidir a comprar un bon parell de 
vaques. 

Quan lel v.ren anar a triar, la lenyora Cas .. ha
"¡a triat dues vedelletel bl.nquel com un floc de 
n~u. 
-I ara, noi.l _ intervingué el m.rit -. On VII, 

• mb dues ".ques bl.nquel? 
-] aidI qu~ té que veurel 
-Per tu, no; però per mi, li, Veurà .. compren 

una de blanca i una altra de negu, que ja .. b. que 
a mi m'.grada molt el caf~ amb llei per esmor%ar ... 

K. K. TUl . . . 
GA LANTERIES 

E N Lluiset és un ntudiant ,al.nt com un cava
ller de la cort de Provença. En veure una 
dama, el m.drigal floreix inconlcientment 

en ell leul U.Vil, 

A dilpesa de la senyora Calamanda, era el L quarter general de totet les malifetn del 
barri. Allà ac n'hi feien de totea. Les minyo

net de lervei, duraven elc .... ment vint_i_quatre 
horet, i encara no en sortien pal Iai com hi havien 
entrat. Totl el. establimentt de per aquella vol
t.nlt, anaven esverall amb els ditxolOs eltu:ilant • 
de I. senyora C.lamand., perqu~ ell n'hi feien de 
verde. i de madurn, 

Aquest dia,le'n v.ren empetcar una de leli que 
pallen a l'hiltòri •. Un d'elll el va fingir malalt, 
però malalt de ... p.rt, i ".ren envi.r • cercar a la 
llevadora, una bona dona, j. molt d'edat i que qua
li no hi veu . 
-I donc .. qu~ ha estai, això, qu~ ha eltat? -

v. pre,unlar, en entur • la dilpesa. 
-Si, miri, cOlel de I. vida! - va fer, tot tritt, 

un deI. ntudi.ntl -. Una minyona que tenim, que 
n va diltreure un xic, i. .. rn, du¡ràciel. 

La llevador. t'.propl al llit, introdui la mà, p.l
pant a 1. malalta i, tota elverada, ordenà: 

-De prea .. , de pre .. a, que això és molt urgent! 



H •• 1Tib..1 j.,tet, perquè ja ha començat a sortir 
un braSI.,. 

K. M. A, Sulr. 

CONTE MARSELLES 

L 
'ANTONET era un ¡ran nedado!. Hsvia ¡ua

nyat, totu les prove! de velocitat i de relis
U:ncla, perb, en el darrer campionat, es va 

quedar a I¡¡ qua de tot •. 
-Sembla mentida, Anton, el què t"ha pUtolll

li deien els companys en el cafè. 
-Què hi voleu fer, fill. meus, lón C05e1 de la vi· 

dal Ha est.t un cal com un cabaç, creieu· me. Fi
¡ureu·vol que de lortida em llenço a tot braç i em 
POlO a la davantera per mh de cent mel res, Ja po
deu comptar quina ale¡ria jo, en veure'm altra ve. 
¡ada campi61 De sobte, començo a penlar amo vos
altr«. amb lotl vOlaltrel, que m'aprecieu tanl, amb 
la familia, que utarien orcullOSOI amb el meu 
triomf i amb la xicota, que em premiaria amb lel 
sevel carícies i els leUI petonl en arribar a la meta. 
l, ve't aquI que, tot pensant amb ella, començo a 
notlT uns efecte. estranyI, com li esté .. im al cine, 
i lïmatce de la xicota, amb els seus pits i les seves 
líniel temptadores. no em fu¡ia de Iïmacinaci6. 
Llavors, un pànic terrible l'apoderi de mi, 1 si ara 
et mosseCava un peixl I li topes amb unl bltixol~ 
Jo suava dencúrtia, creieu-me. l vai¡ començar a 
relTasar_me, finI a quedar_me el darrer de tOtl, 
Una del,rlcil, creieu, una veritable delcrl.:ial 

-Perb, ncolta, Anton - li di¡ué un dels amics 
- i per què no nedaves de panxa enlaire? 

L·Anton.et le'l mirl de cap a peua, i responcué 
~mU,tic: 

-De panxa enlaire~ Mira que n'etl, de ben~itl I 
ell ponti, ximple, com ho hauria fet, per (lauu 
per .ata ell ponta?" 

Q, Q, RuJJII 

••• 
lA TEMPESTA 

L A Rosalia eril una pastoreta xamosa com una 
poma camOlma, que tOtl ell bordecano!l de 
la rodalia li anaven al darrera, perb que cap 

no havia IoC rat en¡atussar-Ja. 
-Prou ho li el ouè voleu - ell hi deia - perb 

16c pas 10nli!. jo, per deixar-me en¡aliparl 

rc~6, ea tapava la cara cada velada que un llamp e" 
quinz.va els núvo!t amb I. 6cva lluentor. E. clar 
que la car. te la Up.va amb el raldelli, deixant al 
ducobcrl altt'fll co.ca, que eren l'alciria del l'alto· 
ret, que: ac la mirava embadlllit .. Però. aviat amb ci 
mirar no en va tenir prou, i mentres eUa CI tapava 
la ura. ¡-homenet l'aprofitava de valent. 

V. mimvar la tempesta. i en arribar a cau la 
ROlalia. la .eva mare li va dir, tota cl'l&uniada: 

-Ai, que m'hal fet patir. mentTes ha. utat fóra! 
Amb tanta llampI tom han cai¡ut. temia que t'ha
¡ub pa ... t al¡una cosa. 

I la menuda rupon¡ué, tota innOGcnta; 
-Temeu paa rCI, marc. dels llamps I Mireu, jo 

n'he ecntit trCl o Quatre que em queien en mi, de 
lea carnet, perb, llevat del primer, els altrel m'han 
fet pas ¡ens de mall 

El Noi de III ConCII 

LA VIDUA 1 LA BALENA 

O 
ONYA Clara .. una vIdua tardoral de Iu in· 
consolables, el11 parlant amb un amic que 
no para dïnslRuar-Ie i de fer proposicionl 

més o menyl encobertel, Ella, ni fuiC ni .'entreca, 
Van vorejant la questió, perb ni l'un ni l'altre no 
I·.treveillen a parlar prou clar, 

-Voltè, donya Clara - li diu ell - es conlerVI 
com li encara t¡ncui. divuit InYI, 

-Ai, IlO me'n parli, Frederic, no me'n parli, per
què cada dia CltiC més avorrida de mi mateixa I 
-I a¡ ... b, donya Clara? 
-Perb, que no ho veu, sant cristià, com m'en-

Ireixo? 
-Bé, no n'hi ha per tantl 
-Que no n'hi ha per tantl Si .emblo una bale-

na, talment una balena I 
-Ai, donya Clara - ellclama en Frederic, poaant 

ell ull. més bllncs Que un llençol -, Qui podés h, 
ler JOI\1I, en Iquest. momental 

_Vol dir, Frederic? Ja sab que Jonàs va pa ... r 
trel dies i tres nitl dintre el ventre de la balena 1 - - S",. Trust. 

""= 
Conte premiat en el número passat: 

CONTE ESCOCES 

Demaneu a tots els quioscs: 
Un dia, la lempella la va sorpendre en ple bOlC, 

, , ..... O", I ••• ,0 •• 10", ,Ixop"'''''' • I. f\'VENTURf\S Gf\Lf\NTES 
seva cabana, 

Ell llampI i ell troni es succeïen run a l'altre del IIbate CI\SIINO'VIIS 
que feia fredat, i la pobra Rosalia, arr.auJlda en unDo. volum. ) I-lu.trat.: 4pte •• 

f< 

p 



-EIIic aYOlricla:"fa du. horee que m'Mtic al'

...t-_oada. 
-I .. d .. miaub te la _I 

UN AMIC IDEAL 

L A Ramona. era mé. lletja que una negativa 
de ca .. da jove. Però tot el que tenia de 
lletja, ho tenia de ... de ... nemOM. 

Encara no veia UD home, let came. ja li feien 
pont. però l'hosne paM8ft de llarg i ella et que· 
dava mú trieta que un. educanda el dia que no 
reb carta del proma.. 

Feia m" d. mi, Ml,. que cada dia anava a cau. 
d'una "_nyora diec:reta'". ft veure li li lrobaV:l un 
aeomodo. fot corn fOL Però no hi havia IDIInera. 
En quant la futura vfctima veia aquella cara de 
&,0. xato, .preta ••• córrer, i no hi havia qui el 
f. deturar, ni enMllyant-U un bitllet de mil. 

Un dia. la .... 7Or. diKre .... va trobar el qui 
I. Ramo ... ~va i la va enviar a cercar. 

-Aval " que utad contenta. Remoneta I He 
trobat par ... l'amant id .. 1I Li donarà .mor i 
dinenl 

--De deM) Ai, que eetic contenta I _ va .J 
clamar I. no... _ntint que el cor i tot el dem" 
te li aiamplava -. Que " ric) Que ú CUapo) 
Que é. jove) Que ¡. ha viII: el meu retrat) 

LA1lJD- " 

-H& ha ... el _ nt>é; pera " ;poJ. Poe 
donar--ho p« fel. 

-Vol dir, que DO puarl com ........ ) Vol cUr 
que qun ... niem) ... 

-No tin:cai por, dona, no tib.-d "'1 l' ..... 
que li he trob.t. .er' .1 ma eDamorat deJ. ...... 
perqlM\ el pobre, é. cec de _K~ .. 

l'llitA. ea-
ENTRE ELLES 

N e.tU -aura de què va. entendreu. amb a
qu_t tenyor que t'ha acrit. Carmina) 

-&gurí .. ima. De tot. el. que han ru
po.t • l'anunci, ú el rné. inte~nt de tota. Ea: 
ric i noble. i té un cuteU al Piñneu per an.,- a ... 
tiuejar. Ha d'é..., molt limpàtic, creu.me. Dem&. 
per aeabar·me de convèncer. m'h. enviat una 'o
toarafia. 
-Seva~ 
-No: del cutelll --

-Jo ... " .. _ ..... ,. .... __ .. _ ....... -.-,_-.Joi_ 
.. _tatlo_ .......... do-. 

-Ea _ ...... _ .... 6 ...... _ l'EROTYL ¡ _ .... _-
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A~r:?~~'~a:·u:: e~~~~ia di:;:~ ~: ;i~~:~i~:'~~'t:II~a q~~me;a¡:;¡'aca~ 
Sallsone, aquell lenyor ameri ca que VI', di.tin¡ir, 
recita ell verllo, gairebé millor que Mirin li va ~lIer ¡ran l'èxit, 
en Mora¡uetu "1<;1 Canto del Uru- del tinent, que l'endemà, 
t&ú", titolada: "Todo un amor o si al despatx de la taquilla, 
no el verdad, ¡\cbicra ~crlo" no hi havicn "¡cncr.II", 

L'obr. Va tcnir molt d"èxit , 11 o o 

~~~::ma~~e~t~í~~lf:nté L'~IT~aE c~~a;e u;i:t~e t~anYf~~tR~~. 
-que a la ¡cnt li va molt bé, numental de la Plaça de Catalunya 

i per poc t'hi ofe¡ •. 

A ~::~~ió"~~:(:~: ~~cL~~~~. :~:~~~ in~~~::"~ ~:re ::;:;.~!~ broma, 

Va¡i',,-Ia a veure, perqui: hi ha 
una elcena. que ell hi plaurà, 

Hi lurt l'Elainc amb trajo de 
·'lOirie". xuclant àvidament alhora 
duc. palletel col.locades en un pa
reU de COpCl de Iiè"or. Mentre. tant, 
un lenyor que és dels que s·aprofi. 
ten, li fa un pet6 al braç. 

J com ja .'hauran dat compte. 
retulta molt lu¡¡estiu, 
un pct6 i duel palletes 
que CI poden veure al viu, 

D ~~!~~~Et~rn::s~~b::r ~:;!:I; 
nandulandelc local cone¡ut per 
"Cln MlStc¡a Pardals", "vul¡o" 
"Royal Concert". 

Hi va haver xcrinola, bons de· 
buts, xampany per "todo 10 alto" i 
felicitadont a l'amO, 

Celebrem la reobertur1 
citi mat .enyor Pep'!t, 
i quan enl va¡ui la feina, 
hi anirem al¡un ratet. 

Goudonofl", interpretat per un !lC- ~'~:t;~u::ltt ~~t~~~ttnd/~U". 
:ro;en~~ ~~: ~~!I\~ 'rli;:~e~u~ol~ o o o J A h~n anat a ve~re fer, "Xe.c 

!~~~i~et?~~~~cltce~t:.enunclcn a lel S ~~sO:~es a;:r~O~~i:"~jU~:t~;::: ¡Ui~:~ lco~: I~:tfa~n;~~ ~~ec~~~a~;i 
Aquett vcr .. irc modelt, rilme hauran de pa¡ar rarbitri pel. E. t{.~c:a d.d u~~ revista Solt ma~a 

provi.t del palli,. hi. IcrA, anuncil que hi tin¡uin all fanall de :::'t I;n a cl¡a m~~:~YO~seee:::~o de~ 

:u:d~:~~ra¡cIUI;:n~eftl:r~~a'hi ha. ICI ~~~:o de c~n Verdura ~~:;~a~~~~b;~t_:: ::~::: ::e ~o~~~ 
o O o feliCitem per I aco~d,. . .i¡ui a fer la cerveseta, que la do-

S ~~~~~a ~~:f::~: :~emt~lt::a:ae~; r;:uI~a::¡~~~acd~íl C~r~1 ano:m ~~n c~~l\:S~~d!::~:b:u~n r~C:::n:o~ 
"La venta de loa ¡atol", pcrò no el O O Q tcndrer. 

::: ~~~~:~e~:.rr~~:' li manca temps A ~~r%~lita~~~I'a~~eltf;:lsP:~~~I~~~~ pe~r:o:::~~r6:~ ¡':~~~!iitat, 
I delprés d'aquUla nova. i tot, han tin¡ut quc veure 1mb el naturalmcnt, el quart acte, 

encarA hi haurà badoc jutjat dc ¡ulrdia. d'allò mh ben presentat. 

~erx~ir!a~~: ~~c ~e~oorc~a s'h~ud~ ~r~bva~u e~~~~~~~1 COlel, L'Ah,,!. Poble. 

O O O de no viure en cala pròpia 
ni cap blu6 utilitzar, e: EGONS acord municipal, ci car· 

rer d'en Fivaller, que du de feia 
alaun tenapl u deia carrer de SC¡Ò-

pii~a»:, tornarl a dir-.e carrer d'en A ~!~Tci~:~:"::~'ce~~n:~lu:i;~:~ 
I li hauran canviat el nom Heuia americana titolada "Luce. y 

perÒ en canvi hauran deixat. Sombras", de la què és protaaoni!!ta 
aquelll munti d'elcombrerie aquclla Icnyora que CI diu I::laine 
que al que pas .. fan fredat Hammeratein quc, entre ¡larèntcli. 

o o O és capaç de fer perdre la contini:n-

D ~~~:O~'::E~·~n:~~"~~~id:,r·E¿ ~~a c:~i~::iia .. enYOr Ribé quan està 

Cura la Blenorragia 
(PurgaCions) 

-----'"-

Angllle.t - Alou1. 
Rouquer. 

Venda: 
SEGALA I FARlIACIES 



fAlSON WUBI t: /1.lt d'Or IllbI'l llA MSanJI: 
(VERDURA) (VERDURA) (i!l1A!rf(adI sa/ull",* 

Conw do ....... 17 r-do _ -.-.. ~~~~ 

TetfoII--:; _ A. .. ...... :.:-... ~~ "'~IWII. 
c:... -.lloe - Sol-. do ... _ T.... ...... ...uus,a-.. 
v .......... -- -~ ._ ..... _ _ ~/IITA{lalEs50CO. 

......... I l.s.u.~BARCf" 

I:DEA~'Io~~6"t'fBLÉE I PANYERIES SALMERON 
~ c:...w..:w.. "":'::!i.: == I01oIoIo,.. - 70 ... 100 

GINJOL. ,~(J ...... PLT"lro) CARR!R SALMERON, 1I 

EPI... EPJ.. . 
No ......... ai. __ li 

I P ...... po _W ..... _ 

P • .-. ... ..... ,. ......... .......... _ ... -
~LAI 
ISPALna. • 

SARNA (RONYA \ -----'v· "ITO C"ULUlRO .:-., ......... -.....BARCELONA 

PURGAOONES .......................... ............................ ...... - .......... ---..-,. .... - .-..-. 
GRAJ.A. AUITI 

-- -=:. -:..:::- .... 
Itt l !tt tllt ... '4·1In111" 

8LENORRAGIA 

¡¡li l'II.llmll 1IIIIIIIIIIIIIIm __ er-.'" S I F I L I S _oe ... NdItotIa,,..... 
............... _ • .,.".,atl, ... ,.. 

C •• pr...... I.BIRT 
0-____ Y ~ __ ...... lacIoaor 

"""""' ........ ~ Ia.....-. El """""wico ~ do 
io-

LA CAJA llit 10 a.PIUIIIDOI. nAS. 7'10 .. _"-'-"-_~"-2' __ H. - __ .... n.-., .. _. 



Diversos exemples, fonne. i maneres de com unanoia pot jugar amb )eI pilotes. 
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