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_Manoi, li el. homei fouÍn com et. ànec.! 
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RUFASTA, L!.ENO DE ENOJO, 

TIENE UN AZUL EN UN OJO 

Un pere.nce de.cracia
Ido 

me tiene muy fornicado, 
¡ ., el que un ami¡o im_ 

¡portuno 
: que acciona como un tri
~ {buno, 

I 
di6me al vol ver una e .... 

lquina 
con el dedo en la retina. 

t Confiando en IUI accionca 
, pretend(a IUI ruonel 

I 
por el 0)0 introducirme, 
mu no aupo qu' decirme 
al reprocharle IU banña, 
beeba con tan poca maiia. 
Y abora lo tenl'o infla

[mado, 
muy trilte y amoratado. 

• PienHn que es mi ojo 
(derecho 

y de la cara un buen tre
, (eho 
~ eltl como un ecce-homo, 

que me duele euando co
(mo, 

• c:uando d.uenno y cuando 
(do. 

Y yo que aoy como un 
(crio 

: raBa~~e~~~~dre ~~. ~!~~ 
[jOI, 

como a laa nillal bonitaa, 
que hacen I¡empre fielte

Icital 
a IOl aaiduol clientu 

• que acuden !l'uy dili¡en-
(tes 

a Iu doce de la noche, 
en lutO, a ple o en coche 
a cau. de la Mamf., 
aahiendo lea abriri. 
Chiapal por el ojo echan-

(do, 
.. iempr. eltoy, conlide-

, .. • (rando 
que ha, que eltar 0;0 

lavizor 
plUil corre cada lellor 

: tan faltado de pupUa, 
COtnO ,actualmente le el
" (tila, 
que no anda nunca con 

(ojo 

'I que no el manco ni co-
[jo, 

repartiendo manotadal 
lin ton ni lon diaparadal, 
Ved, puel, queridOI lec-

(tores, 
transido por IOl dolorel 
a vueltro pobre RuflSta, 
que le ha de ,utar la 

Ipasta 
en conlulta 'I medicinu, 
¡que hoy lon earas, Iai la-

Idinas! 
Mi ojo de lince yo eapero 
que en p1azo no duradero 
no lea un 0;0 de I.nee, 
ni me vea en duro trance 
de decir con ¡ran enojo 
que fuE l'rave lo del ojo. 

RUFASTA 
poeti astracanelCo 

COSAS IMPOSIBLES 

Hallar un dependiente 
del "Barato" que no ~e 
crea ser el rey del "ehll'
lest6n". 

Que "'La Vanl'uardia" 
no elt' llena de esquelal 
mortuorial, 

Que "La N eotaSa" no 
dil'a que es la emprela de 
pompa. fúnebres de que 
mejor recuerdo conserva 
el público. 

Que voelva a haber f6s_ 
forol de madera 'I que, de 
IOl que ahora le venden, 
le puedao aprovechar mia 
al1i de trel por eajl. 

Que sc estrene una zar
zuela que no tenl'a un no
venta por ciento de m(j· 
lica obtenida por el IOCO
rrido procedimiento del 
"lusilen". 

Que vaya l'enle a "No· 
vedade!l". 

Que "A B C" no busque 
otro medio para lalir el 
lunes antes de la hora. 

Olie haya una reunión 
periodística 'I no ocurran 
incidentel. 

Que CarraMa no diga 
que el el mejor rep6rter 
de Barcelona y pueblol 
a¡re,adol. 

Que la Compaliia del 
"Metro" baje lai tarifas. 

Que la. ehiclS ale,rel 
no te pidan propina. 

Que le acabe la Re
lorma. 

Que MuRoz Seca no 
hal'a chiltel maiOl. 

HOMENAJE 

Estamol organiundo 
uno en honor del conoci
do pintor de Paredel, le· 
Ror En Blank Quina. 

NOI parec~ oportuno 
que despuh de los ho
menajes que le han he
cho en honor de 1011 pln· 
to~es de Barcelona, Ma
drid y Sevilla, se hal'a uno 
en honor dc un pintor 
del HUltre publo de Pa
redes. 

'íc~fa~ d: ~sr~~~~c~6': :~: ~ 
cional y no haya jotal, se_ ESPECTACLES 

~;:;:!~~mu~icak.~dancu, TEATRE COMIC 
Que IOl cicarrol dc la 

TabaCllera sean fuma- I ContÏIlae.J al8 era-
blel. " .. iu. d. 

Y que uno lea "La Re_ - la seeOll1l versi6 de -

tal'ulrdia" y no tenia J O Y - J O Y 
~~\raC::;~~. a comprane El millor espectacle de 

EXPOSICION 

Hemol recib!do elta 
gacetill. luplicad~ que 
publicamol emulsionadol 
huta el cabo de arriba: 

"A cada momento le or
,aniun EXpolicionel de 
automóbilea, de bicicle· 
tu, de motoa y hasta de 
camionel. l Por qu~ no or
,aniur una expolici6n de 
tranlelintes? Serfa una 
cou. muy interellnte. Se 
admiten .dhesionel en el 
Pueo de Oracia, canto
nada I la Gunví., de do
ce a una del mediodta." 

Como nOlotrOI opina
mol que elta rente tie
ne ml raz6n que mala 
pata Rulalta cuando le 
vilte de frac, nOI adheri
mOl a la Expolicl6n a 
cuya reuni6n preparatoria 
aliatiremOI en tranvIa por 
lo que pudiera plAr. 

Barce/ollll -r.RAN TU T1tI: 

ESPANYOL 
Ex.it coloaal 

LA REINA 

DEL MERCAT 

.. EDEN .. 
Conde del Aulto, /Z 
LAS MIL Y UNA 

NOCHES 
Dancin, 

De seil tarde a trel 
madru¡ad.a 

TI/l'de Y lloche: 
El éxito del díl/ 

Lo que llunca se .,;6 
El ml/raviIloso espectieu-
10 de Jas ---
- 12 PRECI0SAS -
- INGLESAS-
Y las etoUes amerJcallas 
GAR<;ON Y 

DIETRICH 
A Iu doce noche y una 1 
media de la madrul'ad. 



Barcelon •. IOde Febrer de 19¿7 

"C8.2.8.POl pelieulerOl" 

AMB aquelt títol, el popular setmanari "El Cinc" 
ha obert un concura oferint premis al. ll egidors 

que recullin Ice badades mê. divertides que tro
bin al. film •. 

Naturalment que el primer premi se'l deurà en 
dur el deecobridor d'al¡una reJliacada d'En Renzo. 

Nosaltres brindem aquesta al que la vulgui apro
fitar: 

"Lya de PutLi ha abandonada la P.ramount, 
-.cansada ~e q.~e lola le den a interpretar papelc, 
de vampira ... 

No.altres, que tenim cntés que .ha de dir "vam
piresa", ja el pensàvem enviar al concurs, ja ... pe. 
rò. enl hem adonat de què el parrafet en qüestió 
ha :sortit a "El Cine" de la 8dman~ passada. 

La nova Rú"ia 

A IXO no é. pa. cap llibre d'en Pla ni de cap 
ateneiata influent. 

A "La Vanguardia" de fa pOCI dicl hem vist 

un anunci d'una botiga de calçatt que diU aixi: 
"Z~pato naco c1aro con adornos de Rusia 

clara. 
Fina ara coneixíem la Rúuia blanca i la RÚ-.id 

roja, però ela aenyou bobtevistca ea veu que ho 
trasbalsen tot i n'han inventat una ahra: la Rússia 
clara, A menys que ela bolxevi '.ò tel no siguin els 
mateixos .abater •. 

"Maison de chapeaux" 

A QUESTA xafarderia l'ha enviada una mecanò
grafa que llegeix LA TUn-::S i qtl : , segons ens 

diu, és rigorosament autèntica. (La xafarderia, no 
la mecanògrafa.) 

E. el vell ca. que un xKOt viatjant va anar a Pa
TÍs per a vi.itar el gerent d·un" de Ics ClUCS que 
lepreaenlava el leU principal. Coneixia el francès 
d'una manera bastant elemental, de manera que 
les .ubtilitats de la llengua d'en Molière li escapa
ven absolutament, 

Heu'a ací que el xicot. un cop lealitzada la ges
tió que li havien encomanat, va voler divertir-ae 
un xic i demanà a un cambrer que li Krvia el di
nar a l'hotel. unes quantes adreces confidencial •. 

El cambrer n'hi va indicar una a la TUe Damre
mont on, li va dir, hi trobaria compatriotes. 

El xicol, tot .. tisfet, ac n'hi va anar, però, en 
lloc de trucar al segon pi., on Madame Simone té 
la aeva acreditada pensió de noies maques. va tru
car al primer, en la porta del qual veié un rètol 
que deia: "Mai.on de chapeaus:". 

-"Man(m de ehapeaux", .. , casa de barrets, va 
penaar el nostre viatjant. 
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Heu'. ací que la dependenta que el va Bortir a 
rebrer. era filla de l'Empordà í. en ~ntir.lo enrao
nar, comprengué de seguida que tractava amb un 
compatriota. 
-I què delit; •• jove} - li va preguntar. 
-Abans que tot,. una barretina. 
Com que la caaa tenia. ultra el seu negoci de 

capella, el do lJo¡¡'Ucr de roba per a lel disfresaca. 
no Ij va costar gaire -.tisfer el visitant, que, en veu
re .allò, enlamà: 

-Però. de.graciada 1 que no veus que amb ai
xò n'hi hil. almenys, per a deu bcrrol com el que 
teníem a cau} 

Un drama en preparació 

EL nOltre assidu col-Iaborador senyor Marcel 
TUTa - a aquelt senyor només li manca l'ai

re i el foc .per a rcunir tota el. elements dintre del 
aeu nom - Cità escrivint un drama en vuit acte. 
que dem.rA a l'alçària d'una claveguera el. que 
ncrivia el senyor Foia 19úrbide. 

Perquè jutgin el. nostrel llegidors, copiem a 
continuaeió un fragment del tegon acte: 

-Ah! Ja retorna! Ja li ha paaaat l'atael Ja obr::!; 
un ull! Ja n'obre un altre! Ja n'obre un altrel 

Deeprés d'això no creiem que li quedi a cap lIe· 
gidor el dubte de què el &enyor Marcel Terra és 
un &enyor que està d'ullera. 

ED Pkh ; la policia . .. . 
E N Barangó, des de "El Imparcial" , ha gastat una 

brometa pesada a don Joan Pich, anunciant la 
posaibilitat del teu ingrés en la política governa
mental. 
~uina llàstima! - ens deia ¡'altre dia un se

nyor - amb el bon paper que hauria fet Don J uan 
.l'Anembleal Un home que és un "pich" d'orI 

L'hortolÀ de Sant Boi 

" 

-VCMtè é. el pri~ cop que ...-f • esc:eaa, __ 
nyo~ta7 

-Si. senyor. 
--Ja m'ho semblava, perquè veig que encara ea 

PON. molta roba per interpretar aquest paper_ 

lA FALSA AVENTURA 

P
LOVIA a bots i barra.1L En Jaumet es ficà 
en una escaleta estreta, esperant que pa.-

lés el xàfec, 
Un eap de dona - i quina dona I - aparegué 

a la porta de l' (ntreasol, se'l mirà i tornà a ama
gar-se. La cosa es repeti tret cope i en Jaumet va 
començar a pensar que havia fet una conquista. 

Per fi, la dona inicià la converl&~ 
-E.scolti, jove ... 
-Digui, pren da ... 
-Que no porta paraigues' 
--No, He sortit que feia sor.._ 
--N'hi deixaré un ... 
-I ara' no ho vun. de cap manera I 
~ vol fer enfadar;> Tingui, tinfi(ui. Ja me'l 

tornarà demà. 
Aque.tea paraules el [eren acceptar, donca va 

pensar que es tractava d'una cita dj!IIIÍmulada. 
Amb l'excul8 de tornar el parai¡ues. etcétera,. 

etcétera. 
L'endemà, en Jaumet va anar a tornar J':ute

fade, no sense haver-se- ..-estit de fes- festes. ,~ñ
ba, truca j surt Ja raspa_ 

-ta senyora? 
-No hi é .. Que ..-e a toma:r et paraigues-1' Do.-

¡-ui.-me' r a mL~ 



-Emoció, mét , 
de nuvis i )'("Xpreuió &età justal 

-.oh, així vol dir que pensi en vuit die. abana 
d'aquella nit." 

--Et que", voldria parlar amb ella", up) Vol
dria donar-li leI gràcie.", 

La minyona el clavà a riure, 
-No CAl, no CAl. I creguïm, jove, no es faci 

ü.lusions. Sap perquè va deixar-li el paraiguea, la 
~nyoreta) 

-Per què) 
-Per treure'l de l"escala", 
-Vol dir) 
--Sí, homei No veu' que el seu fulano havia de 

~rtir, i no volia que el vege8l!lin) .. , I a la "cuenta", 
és conegut de vostè ... Deixi, deixi el paraigues .. , 

En Jaumet se n'anà més escoTlegut que una 
bUbr;aca de pobre .. , 

M, Annota 

l:i.s MUSCLOS 

Q UE hi hagués peix a Valldecabres. era un a
conteixement, E.sent un poblet ficat en el 
cor de la muntanya, tan sols de tant en 

tant hi arribava un barril d'arengades. un produc
te que de peix .ols en té el regust. Per això, el fet 
de què el recadr.r hagués portat un cistellet de 
tnusclo .. despertà tanta curiositat com si hagués 
Ilnibat el diputat pel dismcte, 

La senyora Pona, la dona del mestre, així. que 
ho aapigué, va córrer a cau d'en Quel, el recader. 

-Eacolteu, Quel, que el. porteu per a vendre'la, 
aquestl musclos) 

--cal Ni ell mils I Ja lón venuts. Són un encàr
tec de la .enyOl1!!ta Alicia, 

LA 1lJ1ES - S 

Mirïn que era prou. q ue aquella donota. que 
ningú no sabia qui era, ai de què feia, sempre ha
gués de fer la denteta all del poble. 

I, amb ràbia, dirigí una mala mirada a l'elegant 
torreta on l'estiuejant barcelonina vivia. 

Però el que cremava més a la senyora Pona, era 
el fet de què pel poble corrés la veu de què la fu
lana de m8.ITa •• entenia amb el seu marit, 

E lla no havia poaut comprovar-ho, mel el dub
t~ li rossegava els dintres, Perquè, això si~ el seu 
10anet. el meltre, era guapo i ben plantat i no 
fora re. d'e.trany que aquella donota se n'hagués 
encapritxa t .. , 

La senyora Pona se'n tornà a casa de molt ma l 
humor i sense musclos. 

A la nit, de.prés de .opar, el senyor Joanet di
gué a la seva dona que tenia que sortir. 

-Tinc d'arribar-me a l'eac.ola, saps) D'aquí 
una estoneta torno ... 

La senyora Pana e. quedà petant de dents. 
Si, .i, l'esc.ola! A casa la flàvia, anava el perdut 

del IICU marit! 

Quan, a la una tocada, en Joanet entrà a casa, 
trobà a 18 muller que l'esperava amb cara de tru 
deu .. De sobte, ella començà .a en.umar, acostà el 
nas al. bigots del IICU marit i, no poguent-se con
tenir, exclamà amb ràbia: 

-Poca vugonyal Pillet I Vens de casa l'Ali
cia I Tu ha. IOpat amb ellal 

-Jo .. , sap.) .. , - tartamudejà el marit. tor
nant·se vCTmell, 

-No m'ho negui .. mal homeI ,Si encara el bi
got et fa olor de- musclol! 

En Joanet no I8pigué què respondre, 
A l' endemà, la senyora Pona vt:ié amb sorpre· 

sa que a casa del recader encara hi havia el cistell 
de musclos, que la. forastera no havia volgut. per 
trobar-los pauat .... I encara agafà mé. ràbia ... 

K , Britet 

EL BON REMEI 

N Oem aap un remei per aprimar-me) - li 
preguntava una opulenta jamona al doc
tor CU8CunH1es, un "corrido" de primera 

quota. 
-Prou .. , 
--El aap) Digui-me'Jl. c, 
-L'exercici I 
-L'exercici) 
-Sí, maca .. , A condició de què en faci d OI o 

tres cops cada nit, en ben &Opat, i que el lli t sigui 
confortable". 

B. Aldula 
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D e I foll Carnayal 
Tomem-hi que DO ha e.t.t rell 

Ja 10m a Carnaval. Ja el preparen els ball. de 
disfre..e:s. que tant fan d¡.hufar als senyor. de 
casa bona, 8 les " querides" de pOltín, a ies menors 
impacienta i a lel "jamoncs" que, com s'apropa la 
primavera, tenen fogota. i ja el regent de "La Mun· 
dial" comença a rebrer comande. dels corrida. en
carregant-li dotzenes i dotzenes de "anillos de go
ma para llevar bien cerraclo el variUa;e de 108 pa
ragua .. ·• puix ja és sabut que pel Carnestoltes lel 
humitall .6n molt perilloses i el que bada. ja h!l 
r~but. 

Le. noies. van escamades, recordant anò de què 
el. bonYI del. COP' rebull per Carnestoltes acol
tumen tl reventar cap allà a Ton. Sants. Però elll 
corrido •. n' hi van més. perquè a ells, el bony els 
hi lurt mé. de preua i per a molts allò· de l'enter
ro de Ja sardina resulta un enterrament de nomI 
i de fe~, encara que, 'Com que son a la primavera 
i en aquesta època de l'any, es reviscolen les cu
que .. aquelt enterrament no és de llarga durada i, 
excepció feta dels cassol molt ¡reus, ve de8prés la 
relurrecció i cap a mitja Quaresma ja estan en dil
pOlició de fer honor al bacallà, plat de consuetud 
per a la ¡ent tradicional. 

Amb això, nandulandiates. no badeu, obriu l'ull, 
però el bo, que el sàndalo va ar i els metges pen
sen apujar les visites. 

La petita anècdota 

Ahir va fer vuit dies que, al T entre del Bo.c, de 
la popular n!\ndulandi.ta i xafardera barriada de 
GròciA: es va cdebrar un ball de disfresses. 

Per cert que a un nmic nostre, que ea diu .enyor 
Pau. n'hi va pall8ar una de crespa. 

La seva dona. vulgui. no vulguis, va voler. de 
tole. pallades, que l'hi portés. 

Jo, si fOI casat, que gràcies a Déu no en .óc, ni 
$:anes, no ho faria mai. 

Demés, que ve a éaaer com aqueU que va anar a 
E.còcia i l'endugué el bacallà de Barcelona, un 
hom pot trobar .. 'hi en compromisos que fan tron
tollar la pau conjugal. 

l, sinó, escollin: 
Paaaejava el matrimoni pels corredorl, quan una 

disfreua, amb la cara tapada se'ls hi aCOlta i di
gué: 

-Apa, Pauet, que has fet una bona conquista I 
Ah I I encara ¡astes aquell. calçotets amb rat11ea 
morades i nmarreta de lIana ... ) 

Calculin el compromís' La senyora Catarina es 
posà feta una fera i en ésser a cata per poc es.
prrapa el marit. 

-Llibertí I Qui era aquella donota que coneiX 
tan bé la teva roba interior} ... 

-Jo què sé ... I Creu-me, Catarineta, que jo ... 
I el pobre del &enyor Pau barrinava qui redi

moni podria éuer la xafardera disne .... 
La Pilar del carrer de la PaU. L. Era més alta. 

La dd TupiL. Era més prima ... I no hi queia. 
Fins que dilluns vinent, en anar la Sila, la buga

dera d'Horta, a cercar la roba, va dir-li rient: 
-I què en feieu de goig al ball del Boac.1 
Era la bugadera' 

El ball de l"'Edén" 

Diaaabte vàrem tenir ball a )'''Edén'', primer de 
la sèrie que ha organitzat l'infadigdble senyor Co~ 
zana. El méa e.col1it del gremi dels "tunelal" .hi 
va congregar. Amb motiu de l'esdeveniment, a can 
Verdura han refet els matalassos i les senyorel Emí
lia i An¡deta han rebut palla nova, segons enl u
aeguren, en molt bon estat de conservació. 

Del ¡remi del motor 

Demà, dijous, que és dia de moda, el popular í 
acreditat gremi de xofers celebrarà, a dos quarta 
d'onze del vespre, el seu ball tradicional a t' e .. 
paiosa sala de la "Bohèmia Modernista". 

Recomanem a lel senyoretes que volen fer ra
mor amb taxis, que n o hi acudeixin, perquè el. 
xofers no els hi agrada anar a hores. Ells volen 
anar pel' carreres i procuren que ae'l. hi all argui 
quant més. millor. 

El Pierrot romàntie 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RESPOSTA A TEMPS 

E N un magatzem de sastreria d'aquesta ciutat. 
s'hi havien de fer reformes en el deflarta 
ment de taller. Això féu que l'instal-lea.

lin en un cOltat de la part destinada a comprova· 
ció de metratges i repàs de IC1l peces. 

Una noia estava aaaeguda junt a una pila de pe
ces i tot era repenjar-l'hi. D'això se n'adonà ut! 
dependent i en broma li digué: 

-Miri, Júlia: si tomba la pila, després li faré 
aixecar. 

A la qual cosa contestà un altre dependent: 
-Pep: el que ha de mirar. és que ell " no 11 faci 

aixecar Ito vostè I 
R.Od .. 
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EL MOMENT DE LES CONFIDENCIES 

E· N u:1~~ :ae;: t:~":i:n::lq::~~;:r;a:::e~:; 
i jo, i ens dedicàvem a l'agradós passa

temps de contar picardies de la nostra intimitat. 
Res més interessant, res més afrodis/ac que es

Coltar la cAl-lida narració d'una aventura plca
resca sortint trèmola i vergonyosa dels l1avl's d'u
na casada, que, encara que un xic desin volta, evo
ca 1mb certa temença el saber agredolç de la 
fruita prohibida. 
-lo _ començà lentament la Isabel - si em 

vareig decidir a enganyar el meu marit, va ésser 
~rquè el1 em va ensenyar el cami de Jer-ho. 

-Una venjança? 
-No; més aviat una conformació. Escolteu: 

era un cap al tard del mes d'octubre. Sortia de 
I/lsitar a la Mercil, aqueJ1a amiga meva d'internat 
que viu al Passeig de la Bonanova. Una plata
forma d'un "vint_i_quatre" plena a re ventar , em 
va temptar. Vireig deixar fauto, i amb penes i 
neguits em vaig enquibir en fatapeïda platafor
ma. No sé si vosaltres en coneixeu de dolces sen
sacions de les plataformes tramviaires ... Estic 
Convençuda que sí. No hi calen, doncs, grans 
ezplicacions per a fer-vos compendre la il_lusió 
1mb què em vaig deixar caure indolentment con
tra un jovincel d'uI1s somniadors que hi havia 
en un dels angles de faprofitada platalorma. 

Aviat vaig poder notar l'efecte dels sotracs i 
de les oscil-Iacions del tramvia. El jovencell no 
baixava pas de l'hort, com vulgarment es diu. Sa
bia ben bé de què anava, i s'aprofitava de valent. 

De sobte, en el vaivé del tramvia, val'g sentir 

~~::u~:asem:n~:i:aem~~~~:'~r:à;~;;~:~:m~a~;"::r:~!~ 
fortament els 1m!US braços damunt de la panxeta. 

Vj~~:I~:te·U:n.::!e;;:,~ir¿~~t;:n~:~~~;'i~U~~;=':ea~ 
caient cuixa aval1. 

Em vaig tornar de mU colors. Em semblava 
que tothom em mirava. Per assegurar oue no 
1tl'acabessin de caure, m'apretava tant co~ podia 
Contra el jovenceJJ, i ell. el murri, Jeia de mi tot 
eI que volia. .... • 

En arribar el tramvia davant de casa, jo lla
Vors vlvia al passeig de Gricia, vaig baixar com 
em va ésser possible i precipitadament entri a 
l'escala. El jovencel1 saltA darrera meu i, segura
IrJent la dure~8 de Ja meva mirad8, el va deixar 
plantat a la Blnda de la porta, sinó, hi ha un con
flicte dels grossos. 

Sense a penes correspondre a la cordial salu
tadó del porter, vaig enlllar rescala, i en arribar 
al primer replà, un sospir profundIssim va ei~ir 
del meu pit. 

Lliures ja les calcetes de la pressió de les 
mans, varen anar relliscant cames avall, i en un 
tres i no res les vaig tenir Jora. 

Em disposava a guanyar ja els graons que em 
separaven del meu pis, quan sense saber com ni 
perquè, vaig veure el meu marit plantat darrera 
meu. Un gest lògic j natural de irreprimible pu
dor femení. va fer que intentés amagar les indis
cretes calcetes. 

Què vaig haver fet, pobra de mil ... Ni mai que 
ho hagués intentat. El meu marit es va empenyar 
en saber què era allò que volia amagar i, vulguis 
no vulguis, li vaig haver d'ensenyar. 

Des d'aqueJJ dia, no hi va haver pau ni tran
qui/itat a casa meva. Per més esforços que vaig 
fer, el meu marit no es va voler convèncer de 
què aJ/ò de portar les calces a la mà, era un acci
dent absolutament fortuit. 

-Et dic _ cridava jo ofesa - Que les calces 
m'han caigut soles, l!ue jo, avui, no- he estat més 
que a casa de la Mercè. i que tu no tens dret a 
ofendre'm amb els teus dubtes... .. . 

-Si jo no dubto, dona - em feia el 1m!U marit 
8mb sorna - si ho trobo molt natural ... Quasi 
tan natural com això que dius de venir en tram
via, tenint l'auto a Ja porta ... 

Mireu, aquell home em va fer perdre la xaveta. 
I ell, eJJ va ésser la causa de què em vengés de 
l'insult que se m'inferia, amb tan poca delica
desa ... 

Cregueu que si vaig caure,.si les portes de la 
felidtat que totes portem entre les ca1m!S es va
un obrir de bat a bat per aquell jovencell del 
tramvia, que ja no em va deixar ni a sol ni a 
ombra. va ésser ben bé per despit i contra la me
va voluntat. 

I ho compendreu de seguida. El tne'u marit 
estava convençut de quil jo l'enganyava, i es va 
llençar a una vida de disbauxa i de cràDula in
dignant. 10 cridava, protestava, però com si res. 

Va ésser fatal. Vuit dies després, el jovencell 
del tramvia comprobava. en un reservat, aue si 
la o no fa, teníem la mateixa alçada... -

! no li va ésser gens difícil, no, pendre'm la 
mJda, perquè des del dia latal en auè em varen 
caure les cal.ces, per evitar compro;;'isos, sempre 
més he sortIt sense ... 

LAURA BRUNET 
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--Si lel fulles són pareU., diré qu~ li a en Lluís; ai .ón ~. diré que sí • en Ramon, i ai em 
descompto, com ahir, no tindré més remei que dir que lí a tola dos. 

NO CAL PRECIPITAR-SE 

E L .enyor Eustaqui era una bona person&, pe
rò de· tal manera, que diFícilment ,'ht\uria 
pogut trobar el leu parell en aquclt m6n 

on 10m tants el. lIogaten. 
N'Eu8taqui - ell ens permetrà que li d;guem 

lIixí, ft seque .. doncs entre nosaltres no hi cap l't'. 
tiquet. - eltava caaat amb una xicola 1'0881\. que 
er. un bé de Déu. 

Aquestll lenia uns vint-i-quatre anys i ell qua
ranta cinc. però malgrat la diferència d'anys legna
va concòr<:!ia, donca N'Eustaqui complia com a 
bon marit. 

El cas va éuer que, una nit, N'Eustaqui va v·)I('p 
anar a la ciutal veïna a cercar un amic ..eu pe.' a re· 
soldre uns a .. umples d'importància. 

I com é. natuntl va enviar el mono a portar 
\lna carta a la .eva tenyora aviaant-I". Aquelt se 
n'anà cap a ca .. de l'amo i va donar la milliva a 
la dona de dalt Eustaqui, com ell deia. Mes, oh 
eneapritxament de donal, la que havia estat lem
pre honesta i honrada, ara ea d(.perlava en ~IA 
méa e.tranyl detitjol davant d'aqueU home fornit 

Llegí la carta en la que li deia el seu marit que 
no vindria a l'endemà al mati, doncs un 8.l18utr:p
te de molt interèl, (;·tc" etc. 

Una ¡deli. va creuer-li pel cap. Va fer-lo &entar, 
i amb excuttes d'això i d'allò, ara li t:nSC!inyava unIL 
superba panlorrilla, més tard un blanc. i tur¡ent pit. 
deixant-lo en un estat que ... ell, que no era tonto, 
va compendre el que volia, i ... granota fica't al 
cove I 

Però, noisl A l'Eustaqui, camí ja de l'estaci6, 
li agafà mandra i resolgué deixar-ho per a l'ende
mà al matí. 

Se n'anà cap a cala, quan ja eren més de lel 
onze 10Pir. i ae n',mà a dormir. En arribar a l'alco
va. on tot estava aumit en tenebres, començà a pal· 
par i trobà un coa nu en ll oc de la pera de l'elec
tricitat; ell que tot intrigat palpà més ¡ trobà un al
tre cos nu; torna a palpar i troba, finalment, Ja pe
ra, l'encengué i vegé un home de boca terrOSla, al 
qual no pogué conèixer, pel què, tot estranyat. di
¡ué: 

-No ..; ,i é. un veí que ,'h.a t"quivocat de pia 
C> Ull miserable que m' ha volgut robar l'hemo": pe
rò, de tote'B maneres e8peraté a què e. detpertj, 



donCII no seria gaire humanitari despertar-It. ara 
que dorm de gust. 

I se n'Mà a donnir al canapé. 
Guillem d e Preua 

LES EMPENTES 

L 
'E.SCENA en una tramvia dels de Gràcia, a 

la seva arribada als Josepe18. Una gala.n t 

xicota anà a baixar i el cobrador, amatent 
l¡ d igué: 

-Haurà de fer-ho pel davant, senyora. 
I la xicota, somrient, li respongué: 
-Ai, li, sí! M'agrada mél pel davant que pel 

darrera. No hi han tant~. empenles. 
I baixà mentre els panatgers reien ... 

Ben Hant Dhin. 

A L'EXPOSIClO 

E
L senyor Pinyac i la .eva codella, donya Ro
sa .. vilitant una expolició de pinturel, va
ren parar..e davant d ' un quadro que re

presentava un limi que, amb un plàtan a la mà, 
baixava d'un arbre. Com que la bestiol. estAva pin-
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tada de costal, i, pH tant, po ensenyava la docu
mentació, va dellPertar la curialitat del &enyor Pi· 
nyac per a .. ber a quin sexe pertanyia, i va in
linuar-ho a la .eva dona per veure ai el treutla del 
dubte. 

Aqu,lta - recordant. seguramen t. "SUI mocc
dades" _ va respondre al seu marit: 

----Es femella. Què no veuI que porta un plàtan 
a la mà? 

El senyor Pinyac quedà convençut. 
F. i K. Mela 

El. SENYOR DESCUIDAT 

E
N una reunió cnsolana, amb ball de gramòfon 

hi havia un lenyor de seixanta anys, molt 
de la broma i baltant elerant. puix procu 

rava prelentar-se lempre que no li faltés el més 
petit d,. tall. Mel aquesta vegada, o li faltava un 
botó en un cert lloc o s'havia descuidat de cor
dar-lo, 

El cas és que a1-cap d'una estona, i quan la con
vena citava mél animada, una de lel senyores se 
[!' adonà, i, dirigint-se a ell i indicant-li el lloc de 
(n'avetat li digué: 

-Senyor Joaquim. Fa molta fresca perquè va' 
gi tan deaabriga t. 

- L'empre..n m'ha dit que em vindria a visitar per extendre un nou contracte, El contracte dcc 

&.et- jo .. , 



10 - LA TUIES 

Tota el. reunits es fixaren en l'obertura. i com 
tocata per un mateix reseorl, junta. exclamaren: 
~oohl .. , 
Mes ell, sense immular·se ni perdre Ja serenitat. 

va contetllar tot seguit: 
-Ail això el. estranya) En el meu poble. quan 

hi ha un difunt en una casa s'obren totes les finea
tres, i encara no ,'ha fet el miracle que en rugls mai 
capi 

Fly Candor 

NO S'HI VAL A PENSAR MAL 

N o hi ha paa en tot el poble dona més tafane
ra i més malpensada que la Mònica. Ell .... 
fica el na. per tot i després, amb més ma

licia que fidelitat. conta el que veu, el que sent i 
el que li ha .emblat veure i sentir. 

-Creu-me a mi, segueix el. meus consell.; ca
.em..no. i serem feliÇOl. 

-Tu ai, però jo •.• 

Mes, aquelta mania seva de pensar malament de 
lot el que ensuma, li ha fet Eu més planxes que don 
J uan Pich i Pon quan fa un dil!JCurs. 

Un dia, per un corriol sentí al Ton de Ca la 
Cisqueta que deia a un company seu: 

-Donca, .í. En veure-la tan maca i tan plena, 
jo que li que l'agafo. la tiro al danlunt del mt.u llit 
i m'hi agec, •. Rel: que m'hi vaig quedar adormit al 
damunt, .. 

La Mònica, amb això, ja en va tenir prou, Si 
aapigué .. iu el que va dir d'en Ton i de la Sió, la 
seva xicota, noia plena i maca I 

I pensar que en Ton parlava d'una màrfega I 
Bur t.cUa 

UN JOC NOU 

E N una reunió el parlava de jacs de manL 
Ell velll parlaven d'(.'n Canonge i els Jovel 
d'en Watry. La quitxalla, embabiecacla, es

coltava lel prodigiosel fetel dels 'cis de la martin
gala. De prompte, la Nini, tendra noieta de cinc 
anyl, exclamà: 

-PH un joc de mani maco, un que en vai", veu
re fer al meu germà ... 

-Qui) En Santiago) - respongué la seva ma
re -. Ves, ves, tontal Què I8p ell de fer j.->cs de 
mani. Un noi de catorze anyil 

-Oi que Iii Jo ho vaig veure mirant pe; forat 
del pany del seu quarto. Treia hOl'I4ta d'w1a ea
pelma. Jo ho vaig veure. 

No cal dir que la riallada fou general i que la ma
mà, avergonyida, no sabia on amagar-se, 

Vanda Rhotta 

L'ANGLES GALANT 

L 'ESCENA a Paríl, en un extrem. 
Una senyora va per traveSlar el carrer. 

però en v~ure'l ple de bauala i de fang, 
resta 'uapesa a la vorera, sense I8ber què fer. En 
aqueU moment paua un anglès, el qual en veure 
la lituació apurada de la senyora, es dirigeix a dia 
i, agafant-la .uaument per Ja cintura, la passa a l'al
tra banda de carrer mentre la transportada. muda 
per la .orpresa, agita ell braça. i les cames ¿eaor
denadament. 

En deixar-la a terra, la leny.ora, revinguda ja de 
la seva lorpreaa, mira l'anglé. i J'apoltrofa: 

-"Cochon", InlOlentl 
L'anglès. llavorI, amb tota serenitat i sense im

mutar-Ie, torna a agdar la senyora, la porta al
tre cop a la vorera on l'havia trobada i, fent una 
reverència, se'n va anar carrer avall, deixant a la 
madama amb un pam de nal . 

T. Q, Uoneb 
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ALERTA, MINYONS! ' aque.t lent tan a¡arrada, Fe. tom ton pare i tOD 
avi, que al cel .iguin, que per no pagar el llit, va-

En aqu~sta S~cció hi publicar~m tots ~/s CONTES ren morir .olten", 
que se'ns envIïn propis d'lluer contats a les velles 
;flac roses de quinze anys per amunt j qll~ si,ilin di6-
n~s d'~uer coneellts p~/s barrilaires l1e6idors de LA 
TUIES. D'aquests conU's. u premiarem un cada QUESTIO D'ESPERAR 
número, amb Ja respectable quantitat de "deu pe-

Dy d'Alet 

~::'~o:~:::~~e:u:n v::q:¡:s~:raA::;;~;::~:;', ~~~~ L A"i~a:~:~~:b~a~:s:t::~:~a, e~~::n~:t=~~:e:e~: 
ta, doncs, ; apretar r¡ ):1 re.pectiu. amOri. 

-Jo - diu la Caterina - eltic molt contenta 

FES COM TON PAREI 
d'en Ricard. Es molt bon Doi, m'estima molt i pro
cura complaure'm en tot .. , 

-Doncl, jo no. En Pepet i jo ens utem baraUant 

E NT:n~~::et~eerl:i(:~:de cal Borni, va dir al ;~a~:in;ealmCean: .... No paasa dia que no enl tirem els 

-Mira, Ton. Ja ups que em vull calar amb la -Doncl, per què no vos lepareu i tireu cada.cu 
Poneta de cal Gravat, Vola venir amb mi a dema- pel vOltre cOltat? 
nar-la i parlar deli capitola? -Oh! El que espero que enl calem, per a fer-ho, 

El Ton, com h natural, accedl i vutits de les K. MjnduJa 
feltu le n'anaren a cal Gravat, a fer la demanda. ~ ~, 

El Gravat u poll força a la ra6. Donaria a la , ~ 
Poneta un troç de terra, alpn beltiar, la roba ELS PERILLS DE L'A VIA CIO 
blanCa i al(una co.eta mh, 

En /l'omalet, Pe!, leu cant6, duia una caseta, tres ES deu del velpre. DOI .enyora prenen cafè 
vaquel, dos ~rc. 1 unl bOUI per a treballar, L al "Royal", L'un d'cU., canut ja d'enraonar, 

Mes, quan Ja lemblav~ que ~Itaven. d'acord, ~I ha a &f.t e! "Ciero" i el Ue¡eÍl: per damunt. 
Gra~at pre¡untA al Ton 1i pa¡anen el Iht de matn- -iei¡ _ diu al cap d'una estona, que l'aviació 

monl, . ., es torna cada. dia mEs perillosa, 
.--:Alxb .[ que no, Gravat! El lilt, qu~ e! pa¡UI la -Per què? Hi ha ha¡ut alluna altra catlstrofel 

nuvl~'b~s un co.tu7 delia meva fanúha... -Ja ho crecl Miri: a Nordam~rita, ha t¡n¡ut 

=1 c.; ~:n~:;;:lo~:U c;::::"una ¡itana va dir- lloc un caaament en aeriplà .. , 

li que e! de la famIlia que pa¡ués un llit, moriria 
jove ... 

-Falbrniell El que voleu és que jo pagui! 
LES COSTUMS EQUIVOQUES 

1 l'ani. enredant la qüeltió, .ense arribar a cap 

BitLleta 

:i~o:~::~:~l~u~tud;e~~~,e~i~:t~ii~remat i f6ra de E Sc:::~:, ~:e~n:e;leu¡n~~n~:j:~:~:' :~:~'e:~:~ 
~Dem, anem, Tomalet. No hi vulpil res, amb ten, b com una mena de cooperativa. 
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~- -El una bona noi •... - diu .1,ú. 
-Pa!t .. - diu un altre, aomrient equlvoc:ament. 
--Que hi troblu a dir? E. una xicola que "no 

deiu fel a desitjar" ... 

G. Arret. 

UN FILLET CARINYOS 

E N !~";.:bt::: :mci::
a t:l:i:!~,::~ ~:::: ~; 

el lleu efecte. 
L'home ea fic! al Uit i comen,! a donar voltel, 

.enae poluer dormir-.e. La tabola l'havia delvet
nat i li era Impolllble aclucar l'ull. 

A l'últim el decidí a empipar una eatona a la lC
va dona i a parlar-li com li eltigueSlin en plena 
lluna de mel. 

-Aixll - va pensar - m·adormirf,. 
Al cOltat del llit de matrimoni, en un petit lli_ 

tet hi dormia el leu fiU mb petit, d'unl quatre 
anyl. qui, delut al loroll que feien els lIeUI parel, 
va delpertar_le. Aixecl el cap i precuntà catranyat: 

-Papa, papal Què li faI, a la mama? 
En Ramon deid anar un renec. 
-Vajl, nen, calla i dormI 
Desprél d'una catona. de Converu. paterna. el me

nut no va poder contenir la leva curiOllitat i creient 
que n baralla.ven va dir, plorant: 

-Papa, papal Que no veus que la mama té pupa? 
-Et dic que callís I 
l el marrec relponlué, tot resolut: 
-Mama, no (emecuis, que quan jo leré gran, 

faré al papa tot el que ell et faci ara a n'a tul 
TitHella 

EL SEXE DEBIL 

Ramon deixa la trinxera cautelosament. Una vet
na li diu: 

-1 doncl, lenyor Ramon? Quan treurl el ¡~nit? 
I la víctima rClpon manloiament: 
-Ja té lort, Ja, que pertany al lexe dèbil, que 

K.AraJlot 

LA POCA VERGONYA 

L Am~:p;!a t~m:, ~:~:t ;s~~:e~ ~:p~~:o:a f:!: 

all leUI paru que no volia casar-Ie amb en Pepet. 
-I aixiH Per què no ci vol.? 
-Perquè no f6ra felí,1 Té molt poca verlony .... 
-I aral Què t'ha fet? Què en .aps? 
-Deixem-ho c6rrer. No el vull, no el vull. Rel 

mhl ... 

Perb, mal,rat el terrenyen què es posava, u. ma
re, per fi, la va fer confesur: 

-Erem al. banyI, Upi? ] • n'cU, sense vollUer. 
li va caure el taparrabol, all6 que amaga lel ver_ 
¡onyCl ... l, vaja' Que no el vull. Que no f6ra fe
liç. Que t! ma .. a ... poca vC!rlonyal 

] no v.ren poguer tréure-Ia d'aquí 
Val d'Hui. 

............. OI 

f\'VENTURf\S Gf\Lf'lNTES 
DE ¡ACOBO CASANOVA 

Surt ell dijoUl 30 cèntiml 

e Re~:S~c;~:à:~~!~nIO:O~ei:~da~r~:di:::iX~O:~ EP! ... HA SORTIT ... 
pati, el .enyor Ramon, amacat darrera d'una Cl. 
vi, de c.onill., e. defen .. com pot dels COPI d'e •• 
cambra que li arria la bi,otuda senyora Quima, sa .L6all:ll.anaC: 
muller. 

-Dc!lverlonyitl Gandul! Ja et daré, jo, jaI... de LA.. TUIES 
-1 això, .enyora Quima? Qu~ el, hi passa? 

--Cuidïl de vostè, :ur.rdcr.' 
-1 quina pocs modqll Uixl UNA PELA, BEN CASTADA 
--Surt d'squl, ,.lllns I Surt I T'haie de reventaTl 
-Per Déu, Quimetal Qu! dirà el veinat? 
-Tenl ra61 T'cspero ,I menl.dor! T'haa de re-

cordar de mil - Conte premi.t en el número pll.SSat: 

L •• enyora Quima entra dini del piB. El lIenyor 

IGUAL QUE LA MARE 

• 



- Fa mitja hora que em mira i enc.ua no .'ha 
.trevit ni • aaludarme. A veure .ï espera que sigui 
jo la que el porti a 1m raervat 1 

ABANS QUE TOTS ELS MODOS 

U
N vapor quc fa la travcnia del Paeífi.:. per 

a fugir del. perilla d'una for ta tem peala· 
que .et desenrotlla a la .eNa ruta, cs desvia 

d 'aquesta anant a donar una gran volta. A l cap 
d 'unes quantes hores dc navegació fora de camí, 
des de bord vcuen una petita illa n o assenyalada 
en 1~ carte. ¡eOpàSqueL M", quina és 1" IOr
prON del. tripulan ts del vapor quan observcn que 
de. de dos punt. de l' illa. bastant acostats l'un de 
l'altTc, el. hi fan senye. com ai demaneuin auxili 

E l capità ordena que de seguida ,'arriï un bot 
que vagi a a .. abcntar-se del que .ignifiquen !'que
lc. senyes. 

Quan els triPLllant. de I. petita embarcar ió s'a 
propcQ. a IïU. veLlcn do. homes, anglesos per sa 
parla, que des de duc. roques apartades una cent 
met res, procuren é.ser notats cridant auxili. Des· 
prés d'havcr embarcat un d el. anglcsos. J' ofi cial 
que comand a el bot i li p regunta: 

_ I quant. a ny. fa que 10U cn aquesta illa ;¡ 
- Fa r';' deu any •. 
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-I aqueU altre nàuEma que ara anem a cercar, 
qui és) 

-No .é; el conec. de vista. Com que no me 
rhan preeentatl... 

Guillem. d e Preua 

NO S'HI VAL 

E
N un cinc, tot d'una .• apaguen els llums. 

La gent .cn-era i amb empentes i llumins 
tothom cs diri¡:eix cap a la sortida. Un 

"mano", que pel que es veu és dels quc les apro
fiten totes, val(·nt-sc de la fOlCor, agafa una se
nyora pel .cu compte i es dedica a manipular-la 
pels voltants d'allò que lel doncs tenen mé. o 
meny rescrvat. La mestressa d'allò, que pel que 
el vcu a la llegua. no hi tenia pèls s'encarti amb 
l'atrevit: 

--Ep. jovcl això no vall 
--Què vol dir) 
-Que mcntres nosaltres anem a les palpentes. 

vostè vol anar alcI palpantes. 
A , Rambaire 

_I amb un. hc.rIe de teÏDrtta atIoy' , et TOll ca
_1 

-ObI Aú<ò ... H li fm pencI ... l'ERO'TYL _ 
be o CÏftC COI" al ctiat 

E t • .... pood--ro '" , .. , . ..,..,¡,."" .... y _ lo IMPQ. 

TENCIA i lo NEURASTENIA. _ ....... 
quel i rebels que ..... . tot altN ~t 

V ...... reapM I 1ktIIIl: Alt ... .., "'H. -. 
I • ..."".. ,¡.,J).a.r •.• .,...... • • arntea. 
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EL lenyor Morano, aquell aenyor 
que quan lurt a les taulea aem· 

bla <,ue faci mitin, debutarl aviat 
al "GQYa". 

A veure li el ¡ran actor 
hi farl anar molt. abonatl, 
puix el "Goya" lempre sembla 
la penYa dels quatre cata, 

I comentant la jornada, 
un amic em deia: -Noi! 
Quina llbtima no hi polin 
a don Emili Junoy! 

El que molt poc li va plaure, 
perqu~ ela malclea no li van 
i él client de la Pepita. 
de l'Em1lia i la Mamà, 

ooC) 

El "Ciero" va dir que havia eltat 
motivat per un curt circuit, I t'em
presa va demanar que rectifiquellin 
perqu~ no era cert, ço que el diari 
féu senle proteltar. 

ten con f recuencia las "pannes" de 
electriddad durante las representa~ 
cionel, derivàndose de esal fre· 
cuentes "oscuridades" casas muy 
chuscas y, especialmente, parol en 
la escena, que perjudican notable~ 
mente el interél de I .. obras que se 
representan." 

Creiem amb el nOltre coUe¡a que 
en decte, aprofitant la falcar deuen 
passar "co.a. muy chulcas", elpe
cialment Iota lel faldillel de les da
mes i damisel.les de quiru:e a qua~ 
ranta cinc any .. 

Lo de la "panne de llum", 
aqut hauriem de posar, 
de moda, i aid ela " corridos", 
el podrien aprofitar. 

Nosaltres creiem que tenia raó r.~~.~r.:"'II''''''''''_ 
l'empresa, 

Perqu~ foren ela ullalol 
d'una elpaterrant menor. 
que's mirava amb ¡ran tendresa 
del jazz-band a un tocador. O" Q 

(1) Jo dic esperitualment, 
perqu~ els calers de l'entrada, 
serviren, de matinada, 
per tra,uejar ai,uardent. 

E ~a:~;iIr iaor:.S;:íf~:a ad:::!e~~ 
"Pel teu amor", del gran Poal Are· 
¡all, 

Ala dOI, que són bons amiCI, 
un gran ~xit delitjem, 
un bit que els dongui ,lbria 
amen d'un bon rendiment. 

s ~?a~~:',h~ ra~~:~i!r~ ~~e;: D E ria, vs donar l'altre dia "La Travia· 
ta", (nterra, cantada expresament 
per als aensfmstes. 

LA TUIES 
A mi m'hauria a,radat 

molt el poper-la sentir, 
per a veure com resulta 
"La Traviata" sense fiL 

L'Alart. Pobres 

L~t~=i!,~,i.~ ~~r~~~~~nto~'e~ :~ és «el noVamas de los 
raz elemento" no va fer cap des,rà. 
cia personal, i ea va limitar a dea- novamases» 
::;.~~, unl quants artdactes del jazz- 1101 pela I bon pron. 
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Teèfon ~:l21 - A T"lèfon tRill,¡ A 

PROU SIFILlS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URlNARlES, PELL, PURGACIONS, MALALTIES SECRE
TES, IMPOTENClA, EYACULACIONS I MAL ALTlES NERVIOSES, lÓn tractades al 

INSTITUT MEDIC POLlCLINIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL" l,' 
per el modern procediment ultra sensacional del Or. S L I V IOT O S HI RO, de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament eerió. - Eficàcia reconeguda 

El, que visquin apartats. poden escriure amb de
taU. a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínic. 
Alt de Sant Pere, 59, pra!." i ae'!. indicarà gratuï
tament, baix sobre: tancat i .ense cap indicaci6 ex
terior. el tractament enèrgic indicat en cada ClIl 

Consulteu-noI una volta I _ Vosaltrell sereu el. nOllrel propagadanl No perdeu el 
temp.I Cada minut és or per la vostra salutl - Veniu a l'Institut. o eac.riviu avui mateix --

Demaneu cada dijous al vostre quiosc: 

A VENTURAS GALANTES 
DE JACOBO CASANOVA 
Espl~ndida il.lulltraci6 30 ,èntims I 

BA.R DEL ESTE 
Servici esmuat-Resopons 
barats - Es tanca quan 

ningú demana res 
Begudes I Totes í bona 
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-A..w Ni de · 'vi';'tat~me el doctor Albert i no aé .i rebre'l aquí o .1 llit. Bé, si 
farà poAr ell. 
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