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LA TUIES 

-Ai. a mi, aque:ttet pel.lícules amb tants petons, m'encanteu.. 
--Oh, precium~~t per això hi venim nou.ltrel .1 cine, per trobar-hi noies encantad_ 
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Diario temanaI. flaman~ y luatrado, de aviso., anuncio. y ~uela. mortuori •• 
,SALE HOY' 

Rufa!lta c:uenta. con !IaI. 

un c:uente ¡to inlUoral 
Hechas lai Oportunas 

averiru.aciones por la 
(Uardiam unicipal manta_ 
da, vestida de raia, resul_ 
t6 que la dama en cues_ 
ti6n, le hada hacer lo! 
vestidos en una tienda de 
modas de la calle de la 
Uni6n, y que, al probar_ 
le uno de ellol, el mo
dista, que ea franch y se 
llama Pierre Net - por 
lo que todas las arnista_ 
des te dicen "l'ami Ncttc" 
- le dijo que habla que 
Icvantarle la falda porque 
era demaliado larra 7 no 
estaba en coruonancla 
con las 6ltimas normal 
del corte. 

Cierta respetada dama 
en la pla)'a conoció 
a un ventrllocuo de fama 
que pronto la enamor6. 
Un Brummel crl el .r-

[tilta 
t en la arena te paaaba 
toda la maiiana al sol 
para ver si se tOlt,b. 
'T el calor car.eterl.tico 
del bronce al fin obtent. 
para IU eucepo de atleta 
que con orcullo cz.hibia. 
El artiata vió a la dama 
.. lud6la muy atento 
y al obacrvar IU somi .. 
te qued6 todo contento. 
Total, que a 101 poco. 

Cdf .. 
la dama, que efa casada, 
al vcntrllocuo en cuc,tión 
cita amorOSa te daba 
en IU propio domicilio 
del pobre espolO en au_ 

Cacneia 
que de IU eaposa ¡cnora

Ib. 
lemejante complaccncia. 
En cueres eat.ba el hom-

Ibrc 
cuando el marido volvi6 
y al oirle que l!arn.ba 
.sultado ae qued6. 
No viendo en donde ocul. 

Itane 
se lubi6 en un pedestal, 
adoptando una poltura 
cali, casi, celestial. 
El marido lorprendido 
al ver aquella escultura 
interrol6 a !IU mujer, 
la cual con descnvoltura 
reapondi6 que era un re-

l,alo 
que uoa amira le eoviaha 
como prueba del carifío 
y afecto que le guardaba, 
-¿SeTi huecI, o bien va-

Ida1-
el marido prerunt6, 
y en el bruo del fulano 
un co1pecito le di6, 
-Tr¡¡¡¡¡nl-<ontelt6 cau 

[to el homhre 
¡mitaodo muy formal 
el ruido caracterbtico 
que produjer. el metal 

Y el esposo convencido 
ni por asomo dud6 
del honor de su sdlora 
en el que siempre crey6. 
El ventrUocuo a esta trt

debi61e la salvaci6n 
[to 

a la treta y a SUS piernas 
taltando por el balc6n. 
El e.pOlo ni siquiera 
la e.tllua encontr6 a r.l_ 

[tIr 
porque con una de verAl 
la aupo ena reemplanr 
Y aqui el cuento termin6 

:~~o~~":: ~~7z:n~a_ I 
[d," l " aunque 10 dude la gcnte. o o 

RUPASTA CASA DE COMIDAS 

cuentista I ~~I~I;:A~o~~foA;~n t~!:'~~ 

DISTINCION 

MERECIDA 

Nueatro amiro lel'lor 
Mac Harr6. rabricante de 
fideol fino., ha sida nom_ 
brada soda honoraria de 
la Sociedad Protectora 
de Animales. 

NOI place 1& distinci6n 
por conslarDos que el se
fior Mac Harr6 es un 
hombre de buena pasta 

DENUNCIA 

INFUNDADA 

Un marido celoso, que 
por cierto se dice Eme_ 
renciano, deound6 al juz
rada competente, que un 
individuo habf. levantado 
I •• raidas .. su mujer en 
el interior de una cas. de 
I. caUe de la Uni6n. 

te. Probar el canejo de 
"La Calti.ta", es adop_ 
tarIa y relamene los bi. 
rotCl de rusto. 

Co,.,.e.pondencia 

Pllyesll e4udit.. _ Si 
quiere ,usted mont.r un. 
,ranja avícola, .iendo jo
ven y bonita como el U.
teci, no nos PllTcce bien 
que le dedique .. la crl. 
del laDo, ni del pato, ni 
del paloma. Lo mejor, es 
que se dedique usted a la 
polla. 

Financiero modernista. 

- Yo, de usted, no ca
manditaóa ele nerocio de 
aeroplanos. A 10 mejor, 
au capital se pued.e quedar 
en el aire. 

V :;JU:'sted~:::rC:~ted-: 
Si ese Ilbopdo CI joven 
y (U.po. y quiere colo
car .u fortuna en bumol 

valores. no vemos incOO' 
veniente en que se 1& eh, 
je colocar usted. 

Un contrlltista de obrII-· 
- El aafalto lo puede UI' 
ted haU .. r hoy a bueo preo 
cio. Es una cosa que v. 
por 101 suelOI. -ESPECTACU:S 

TEATRE COMIC 
COI1tiaQe;l .. pa.

~lh d. 
- III .tlllOnll versi6 de -

JOY-JOV 
El millor tlSptlc'.c/e dt 

Barce/onll 
~iIi!$.~ i_ 

GRAN TEATRB 

ESPANYOL 
Exit colo .. 1 

ELS FILLS DEL 
CARRER ,...... . .. 

Conde del Au/to. n 
Tarde , nocbe: 

De seis tarde a trel 
madrupda 

Dandn, 
LAS MIL Y UNA 

NOCHES 
Gran bito de 
LAS MANICURAS DEL 

AMOR 
Tarde y noche 

2, Or q u e s t a I, 2 
con la formidable 

- CRIOLLA_ 
-PARELLADA-

bandone6n y .ierra 
arrentina 



Barcelona, 14 de Abril de 1927 

l'eatadíatica demogràfica 

.EL noslre benvolgut confrare "La Vanguardia" ha 
tingut una enlopegada ni mel ni menys que 

~,~r~:~°kor;te~:e dt:tle~a n:~::a~u':n::n c:n~:~~~n~ 
Cies i que la coaa l'ha reduït a mitja Il:hnana el
Caa.sa de vacances. 
<I ~ lots el. periodillet, qut':, t':n honor a la veritat, 

eJXen lempre en aque.t. cauol partidismes i rt-

h~i::~~:1 ~~~i:ta~e~a~. dad'~~~:t!~d::are:eut~~~I~ 
irans rotatiu. que van acollir la nova de la. SUI

Penaió amb certa aalisfacció intima, 

d'~u~ï:~ ;~~:~ri~:~ dit" eaperaven una pluja 

Però no ha eltat així, El bon burgéa barceloní, 
~L:n te li mort un parent, publica una eequela a 

ha te;n:;~~;~ia" o no la publica en lloc:, No hi 

D'això, que tot. el. ptriodilte. n'estan conven
'ÇUIa, el. administradors delI altrel diaril, no ho 
~&taven gaire, 

-Jo crec - deia dijou. pa~t un d'ells - que 
el. metge •• han poant d'acord per a donar injec
cions d'oli canforat a tot. el. mftlalt. gHU' perquè 
no e¡ morin fine que .1 '·LII. \'anguardill." li ha¡ón 
aixecat III. lu.pen.ió. 

Un triomf de In prem!a 

AL ParaU el, ht':m pa.al uns diell de I: ,·a;;ol. Uns 
bona amic., tot~ excel.Jent:l compa~,y. de pro

fessió i digne. de tota 1I0Rnça, l' nse excepció de 
cap mena, que havien auolil grans triomfa en la 
confecció de lell rl"vi3le>' que ,hi reple,entaven, 
havien tetat Irets d'all, sense moliu de ca.p mena, 
Però, hi van haver:onciliàbuls i, al final, el bon 
sentit es va impoanT, dellpré. de diverses alterna
tive'i, Tols hi tornen a clSer. 

Ha ellat un triomf del lentit comú, però ha tI

tnt també un triomf de la premsa. I és reconfor
tant con.tatar que I\lguna vegadn triomfin els nOI
tru, encara qu~ aiguin norr.él ~I Paral-IC'!, aq~'elt 
Paral.lel quin primer lovi' I prelideix Junoy el 
Jove. Ic,:ona les level propies manifeltl\cionl, 

El. rèto~$ nanduJandcaca 

EN un eltabliment del carrer de l'Holpital, on 
\'enen articltl de perfumeria, hi hem descobert 

el següent luggeltiu rètol: 
"Señorita: (Qué pol VOl UJa usted;''' 
Suposem que si la interpel.lada és aenyorela de 

debò, no en deu gallar de cap mena". 
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Talla que tallaràs 

D'UNA noveUa recentment publicada: 
"-En efecta: despiertan recelos .. entre \a 

gente que ve las casas con los ojcs de la cara-.. " 
Quina altra deu ésser la gent que veu les coses 

amb l'altre} 

El barri gòtic 

EL senyor Rubió, per a fer més clar el seu pro
jecte del barri gòtic, ha fd publicar un plànol 

en el qual els edificis actuals que no tenen aquest 
caràcter, cstan marcats en negre. 

Que és del color que tots veiem el projecte. 

Let gaites de Barcelona 

RETALLEM de la pàgina de cinema del "Ciero": 
"La empresa del Tívoli para poder presentar 

el cuadro gallega vivien te de la película "Carmiña, 
Aor de Galícia". ha pasado grandes apuros, pues 
a pesar de cuanto pueda decirse, la verd ad es que 
en Barcelona só]o ex.iste una gaita. si bien son va
rios 109 que- saben tocaria." 

Ja ho crec que són varis. I variesl Vagin, sinó, 
8. veure les nenes de ca la Madame Pepita del sis. 

L'hortolà de Sant Boi 

EL MOCADOR 

E L senyor Ramonet visitava amb unit ame. 
un establiment on hi havia un Roret de :z:i
cotes caie.. capaces de fer perdre els e .. 

tTeps a qualsevol. 
Un dels visitants digué al se·nyor Ramonet: 
---Els soldans. quan visiten l'harem, tiren SOl'l, 

mocador damunt de la xicota que escolleixen per 
(I, matar l'estona. Si vostè f08 soldà, sobre quina 
d'aque8tes nenes tiraria el mocador') 

I el 8Cnyor RamoneL modestament. respongué: 
-Ai fills meus I Jo ja fa anys que no em moco I 

Quim A. Preta 

S, 
-No vull ballar més el xarlestón: després eh; 

ballador& es queden tots afligits i ullerosos i cap 
em diu per acompanyar-me~ 

ELS JOCS DE L'AMOR 

A Conx.iteta, sis anys ï vïvlr com un estor-

L nell, està prenent la xacolata matina\' quaD> 
tot de sobte crida tota joiosa pieant de 

-Mamà, mamà: mira què fan aquestes molt
quesl 
-I ara, nena! - exclama la mamà tota ver

mella i fent voleiar les mosques amb un cop de 
mà. - Això 00 es mira. Es. lleig! Es pecat! 

La Conxi teta calla. sense entendre un borrall deT 
perquè no es podien mirar dues mosques que ju
gaven a veure quina tenia més força. 

Passats tres o quatre dies. la mamà. en tornar 
de fer unes dilïgències. es disposava a entrar af 
saló, quan la Conxiteta. dreta a la porta. li barrà el 
pas tota seriosa. 

-No e ntris pas. mamà. no entris pas! Es lIeigl 
Es pecat! 
-I ara. nena, i perquè no vols que entri'} 
-Perquè el papà i la minyona estan jugant "li! 

les mosques"!.. 

Dida Roth. 



(:UPLET~ 
Que: el. nois de LA TUIES han dedicat a la 

'COlia de cantaire. de "La Musa Catalana" perquè 
.-repleguin fortea OUI el dia de les caramelles i ho 
Q)ehrin amb aquella alegriB. 

I 
El. 'Port. eatan de moda 
del de I. boxa al futbol 
,¡ tothom parla d'en $ami 
de rUzcudun o en Pedrol. 
Tot lon fauta. penal. i teorel 
i directe. i balon. 
¡ entre l'Europa i el Barça 
ena faran tornar lirons. 
1 el poble que tempre bada 
'Contemplant aquelt jovent. 
entre xuts i "zancadille .. ·. 
lot el dia va calent ... 

11 
'L'.ltra tarda una xicota 
de lea que avui dia hi ha 
amb el pel a la romana 

j el baatonet a la mà, 
digué .1 .ell promé!, de sobte. 
mentre ~taven festejant: 
--E.perem que de teguida 
a n'aquí m'Breilaran! 
I el xicot. amb un somriure 

contestà tot fent l'ullet: 
Done. mentre. a tu t'afaiten, 
jo faré un xic de ganxet I 

III 
.El. sarauI que ara" estilen 
als vells deixen admirats 
perquè entre Shymmis i Blues 
tot són balls endiastrats, 
Tot són ae.lts i tombarelles, 
i contonions colonals 

que a les noies desencolen 
i als joves causen grans mal .. 
Si els avis d'ahir tornaven 
i veien el Xarlestón 
esverats preguntarien 
si .ha tornat boig el món I 

IV 
L'altra tarda una xicota 
en el Barato va entrar 
i un pam de tricot de acda 
al dependent va comprar 
i aabeu el què va fer-ac'n 

d'aquell IrONCt de teixit) 
-Unes caiac .. dues xambres, 
uns enagus i un vestit!. .. 
I és que les nostrea xicotes. 
quan ens volen fer patir, 
ensenyen, poc més o menys 
fins als voltants del aagíl 

lA rulr.S-' 

-No justa: hi ha de pOlar 
més cor, més emoció ... ,'ha d'entregaT tota vostè! 

-Tot. els autora em dananen el mateix! 

DlPLOMACIA 

E
L batlle de Viladom' ja estava empipat de 
què cada diumenge.. a la "'Sala de Baix", 
quan s'acabava el ball, una xicota o altra 

deixava quelcom de molt interès. sota alguna fi
guera o alaun pallc.r dels voltanu del local. 

Un dia tingué una gran penaada ¡ ordenà a la 
junta de la "Sala" que fixés en un cartell els 8e

güents avisos plens d'una saludable previsió: 
"EVITEU ELS LOCAl.S DE GRANS AGLO

MERACIONS. PROPICIS A TOTA MENA DE 
MICROBIS. - EXIGIU. EN BEURE ALGUNA 
COSA. QUE ELS GOTS SIGUIN BEN NETS. _ 
NO E5cuPIU A TERRA. - NO AIXEQUEU 
POl.S EN BAUAR. - I, DE MES A MES. EL 
MIlJ..OR SERA QUE LES NOIES PORTIN PAN
TALONS TANCATS. - LA COMISSIO." 

No es pot negar que el batlle de Viladoms era 
un diplomàtic de primera força.. 

Noi de Re. 
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EL MAL AMIC 

Q UAN en Rodoreda va en

trar a casa la senyora :\!ta

ria, aquesta. dc&espera.da. 

li digué, tota c8vcrad", i tremoll'lnt 

de cap a peus: 
-Fuig!... Corre!... No t'enlre

tinguis!. .. 
-Però què hi ha} Què pss.t.a} 

-Ell, el meu marit. qu ,'ha 

enterat del nostre tripij<M:. i Iii et 

lroba aquí, diu que et matarà 1.. 

-Vols dir que el teu marit ha 
dit això} 

-Sí. sí, veslc'n, vestc'n, per

què ho faria tal com ho ha dit! 

En Rodoreda CI dava el captll 

d'una rc,'olada i exclama tot in

dignat: 

-Vaja, conllti que no hi ha 

dret! Un I\mie íntim com ell. trac

tiu-me d' aque8la manera 1. .. 

P . taconl 

--Eatic més n~toee.l Em tembla que ha....é de 
aidar al criat, perquè em d on.¡ui. aIa'w»a ooea que 
em calmi el. 1MWYi., 

CONFLICTE RESOLT 

Q UAN l'empresari va rebre l'avís telefònic. 

~~e~:f;i~la:~r:~c~e~;i:~;:;:~jil~::a7a~: 
podia actuar aquella nit, 

Per fi l'home, va trobar una lolució al conRicte: 
la dama jove no prenia pllrt a l'obra i podria lub ... 
t¡tuir la primera actriu. 

-E..apero, Enriqueta - li diKUé l'home en to 
de súplica - que em treurà d'aquest compromís 
i que ocuparà el lloc de la Rosalia. 

La dama jove rumià un moment, com concen
tront el. seus pensaments: 

-Es que hi troba a lgun inconvenient? - pre-
guntà tot omocionat l'empresari. 

-No, no senyor: rumiava qui n dia erem ... 
-Divend rell ... 
-Això mateix: pot dir a l'abonat del ai. i al 

dd dotze que poden venir com de co.tum. al quar
to de la Rosalia. peró adverteixi'ls abans de la 
substitució. 

L'Enriqueta era .i:xi: Iu COKI fer-Iel o no fer-
Ie.. Guillem de Pretaa 

COMPLIMENT 

E N Borde. aempre ha estat un x.icot molt 
atent i cerimoniós amb lel dame •. Ea el que 
vulgarment .:.'n diu un caramel.Jo. 

Ara fa un any ea va eaSl\r, i la seva eapoaa l'ha 
obsequiat amb un nen roa i bufó com un angelet. 

L'altre dia van anar de viaita a casa ela senyo,. 
Rocafreda per ensenyar-Ioa el menut. 

Dellprés d'un. quant. complimenta, la conversa 
ca anar a parar de dret Cllp a ço que era objecte 
de la villita. 

-Ah, vostèll ai qUf. són feliço.1 - va exclamaT 
la &enyora Rocahed8, tot fent un petó a l'angC"' 
let - Un any de CllsaU i ja tenen un nen l Ert 
eanvi, nosaltre .... ja en E8 cinc i el méll calent é •• 
l'aigueral 

--Senyora - intervingué en Bordes atent i aD
sequiós - en tot el que jo li pugui ésser útil, dia
poti .. , 

No eal pal dir que la visita el va donar per aca
bada en aquell matdz moment, i que en Bordet 
no ha e.tat mai més atent amb le. dame., 

K. M. A. Sutra 



RAPSODIA DE PRIMA VERA 

JA 8';b t:::;e;sq~~~SS:'s:;a~~o;; 'ioars~ad:r:;~;; 
d'ocells, d'escots vaporosos, d'interiors semw 
calces de faldilles transnsrents j de pantalons 
de fra'neUs, que ells i elies, admiren embadalits. 

Jh, Ja Primavera és una cosa sèria, molt sè· 
ria! Es, com si diguessim. una dona guapa en 
camisa. I ja és sabut que una dona guapa en 
camisa, és un dels afers més transcendentals que 
t's pugui oferir .. Ja consideració dels mortals. 

A mi m'encanta la primavera perquè és l'esta
CI:Ó dels grans optjmjs~s i de les grans convul
SIOns. Tot és joventut. tot és enlairat: el florir 
dels rosers, el brotar dels p/àtens de Ja Rambla. 
el diumenge de Rams, ple de color i d'ingenuïtat. 
les carameJJes. els balcons de reixampla. amb 
:Jenyores abocades prenent la fresca, cobert el 
cos amb un quimono japonès damunt la pell, les 
plataformes tramviaires amb les seves enrpt!n
tes corresponents, les terrasses dels cafès gra
ciosament ornades amb una exposició general de 
mitges, Jligacsmes i altres coses que tots sabeu i 
no val ni la pena d'anomenar. 

l, sobretot, per a vosaltres, les noies, la como· 
ditat.la senzillesa amb què podeu dir: "me'n vaig 
al cine!". No cal preparar res, no cal pens.8r en 
res: una camisola, una brusa, una faldilleta. L. ja 
POden començar que Ja cabina està oberta i sols 
manca un bon operador. 

I no és sols per aquest detall d'anar al cine que 
la primaverll és digne de tots els elogis. Ho és 
també perquè, en pujar al tramvia en una gra
ciosa pirueta, podeu demostrar als vianants con
~~mplatius que els vostres encisos són naturals. 
1 que no hi ha trampa ni postissos. 

I no parlem de les nits delicioses en els nos
tres parcs d'atraccions i dels capvespres plens 
de poesia en les reconades del Montjuich i de la 
ensomniadora VaOvidrera, Hi ha coses que més 
val no parlar-ne, Fer-les és molt millor .. paraula. 

Si jo fos govun, però no d'aquests governs 
que no en saben. no: dels que manen, dels que te_n la paiel/a pel m.nec, dictaria una llei orde
nuu que tOt l'any fos primavera. 1 que no hi val
~r". protestes de l'estiu, de la tardor i dI! l'hi-
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vern. S'ha dl!mostr8t de totes le::; maneu!> palpa
bles, que la primavera és festació més propícia al 
"creixeu i multipUqul!u-vos", i en què creixi i es 
multipliqui fespècie es basa el progrés de les 
nacions. dels pol)les, dels districtes, de les llars 
i dc tota cosa que visqui i es bellugui. 

A l'hivern tot s'srronça, tot s'encongeix. Això 
no és nou; és una llei ¡¡sica; el fred, contreu els 
cos .... os i el calor els dilata. 

A l'hivern per tot haveu de pendre precau
cions: en tot hi trobeu inconvenients -: "AquÍ, 
no, que fa fred!". "Mira. avui deixe.m'ho córrer, 
perquè plou", "I ara, noi, que no veus que fa 
11UIssa vent?" "Si ~r cas hs d'ésser en un mo
blat amb calef.cció central!", "No, no, que estic 
molt refredad.! ..... 

En li. que tqt són pèrdues de temps, d'ener· 
gies, i de f.cultats i que costa m~s organitt:Sr un 
matx .morós que una sessió de campionat mun
di.l entre fUzcudun i en Tunney. 

En canvi, 11 la primavera, no haveu de fer m~s 
qUf! dir,' 

"Oh, quina posta de sol! ..... i. catacruc. O bé: 
"Oh. quins dos colominets més bufons! ..... i, ca
t.cruc, 

Si nosaltres ens sent/ssims filòsofs i trans· 
cendentals com rOrs o en Junoy, far/f!m una fr.
se immortal. 

Però, no: som modestos com la violeta i la dei. 
xarem lleugerament anotada en aquestes planf!s 
entremaliades. sense ssp;rar. en absolut s la im
mortalitat: 

"La primavera és un llit immens que serveix 
per tot, menys per li dormir." 

1 fets ja la frase, em permetran qUf! m'hi age· 
guio veritat?, .. 

LAURA BRUNET 
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--E.atà bé: .upo.em que ú, que ell l'hagué. enganyat i l'hagué. pervertit, com diu l'autor, vols 
fer el favor de dir-me què hi perdia ella? Perquè l'ha de tenir en compte que .ban. d'engany ... -I. 
era una modiateta, i ara té auto. xalet, joi~ i tres aInIU1t. de cot" ••• I Ift1cara :ea queixa!. •. 

GUERRA DE FRASES 

A
ixe ha pueat entre un actor j una actriu 
d'un popular teatre del noatre mai prou ben 
cantat Paral·le]. 

Feia diet! que, tot representant el. aeus papen 
reapeetiuI, el galan jove i la dama .'anaven entu
ai.lmant i. oblidant la ficció de l'e.ICena d'amor, es 
petonejaven i s'abraçaven en plena escena amb 
la més crua de lea realitats. 

Ell é. un xicot molt poca cosa; primct. vincla
d¡ç, i de maneres luaUI i ariltocràtiqucl. Ella é. 
una primera dama d'empenta: alta, ferma, ulla nc· 
grel, llavi. moltuts i seneuals, carregada de pit. 
ampuloaa de contorn •... 

Una nit. després de la representació, van donar 
esplai d. "u. cor. en una cambra discreta i con
fortable de can Verdura. 

PC'I'Ò el x.icot et va declarar venç.ut al primer 
combat, i ella en va quedar fortament defrau
dada. 

Poc. die. de.prt:., amb motiu d'un gran èxit 

personal d'ell, el ¡alan jove va rebre una fotogra
fia de la dama que portava aquesta dedicatòria: 

"AI notable IOldat quc podria ben bé portar UP 

fuselJ." 
El gala.n jove e. moue¡à el. llavi .. cercà un 

retrat leU, agafà l'e.tilogràfica i va eaeriure la se
güent dedicatòria: 

"A la famosa artillera que podria ben bé mane
jar un canó," 

La primera dama, en rebre-la. hagué de fer un 
gr3n esforç per no fer-ne mil bocin., 

L. A, Punta d'Or 

RESSORGIMENT 

E N Ramon Duràn havia estat un gran e.crip
tor, però degut al. abulo. de la .eva jo

ventut. en arribar al. quaranta any. va quedar tan 
agotat en el filie i en el moral, que no hi havia 
manna d'a.rrencar-li una quartilla, Era una traaè-



dia, una veritable tra¡èdia la d'aquella d~ferra 
humana que no era ni aombra del que havia estaI. 

Un dia. la Ramona. la lleva minyona fidel i obe· 
dienta, baixà lel eac.alel tota nerviola. i t.n arribar 
a. la porteria. començà a cridar amb una joia irre· 
primible: 

--senyora Adela. llenyora Adela. lurti. corri... 
La portera IOrtí tota elverada en sentir aquells 

crits i aquellel ex.panaionl. 
-I ara, què té, què li pa ... ? - preguntà tota 

estranyada, 

-Un eedevenimentl Una cala extraordinària I 
El ICnyoret torna a eslar bo I 

-Vol dir) - preguntà la portera amb certa 
incredulitat. 

-Li puc assegurar! Figurï. que aquesta nit 
m'ha "cridat" duel vegadesl 

I com que la portera ignorava le. relacions d'in
tirn.itat entre el ecnyor i la .uventa, es posà les 
mani al cap i fugi tota e.verada en ecntir l'ingènua 
confe .. ió de l'aturdida Ramona que en el leU en· 
tuaialme no havia pa. dit "cridat" com havem ~. 
crit di8Cretament nOlaltre .... 

LA TIJIES- ~ 

UN TRUC FAlLAT 

E N Picafort i en Ficandin .. eren cls propieta. 
ril legítims del eran establiment de modes 
"London Ladie .... El nom d'ell .. en. popu

laríuim entre tolc. le. donetes de I. ciutat dels 
Coml(.s. 

I és que elles no el podien sentir pronunciar sen. 
se penlar en el. mil objecte. de temptació que en 
aquella cala hi havia. 

Dir a una dona: "Picafott i Ficandins", era fer-li 
rodar el cap com una balduf •. 

No é •• dona., et1.rany, que els doa socia s·ha· 
gueu;n calat amb duel dones formidables, d'a
quellea que le. autoritats haurien de perseguir com 
8 eatupefacients, i de més a més, tampoc no té res 
d'estrany, que tot el dia anellin enredat .. tant l'un 
com l'altre, en afer. perillosos de faldil1e •. 

Però ço extraordinari del cas, és que el barra 
d'c·n Picafort no en tenia prou amb la lleva estu
penda dona, amb les encarregades i amb les dien· 
tes, que encara a'entenia amb la IIenyora del lleU 
l aci. Hi ha homes que són volcans en perpétua 
CTupció. He dit "erupció": no val a confondre let 
paraules. 

Un dia, la dona d'en Ficandins, que era el crà-

Difer.e.nts i divertit:. upectea de les done. del nostre b!mp. 
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ter del volcà d'en Picaforl, li digué: 
--Escolta, noi: hauries de buscar la manera de 

regalar-me aquell abric de "Marta" que avui ha
veu rebut de Parí •. 

-Precisament aquell;' - replicà. en picaroTt 
amb certa indecisió -. Ja et donaré el, dinen i 
compra-te'n un altre, dona. Penaa que el teu ma
rit Ie n'adonarà ... 

-Vull aqutU, i el tindré, Mira: com que l'abric 
és tan car, vos lerà molt difícil vendre'l. PropoM 
al meu marit rifar-lo, li fa. comprar uns quants 
números, fas trampa a l'hora del sorteig, i aixÍ, in
conecientment. ell mateix me'l regalarà. 

-Noia, lel dones sou e! qué no hi hal Has tin
gut la gran penlada t 

I. tal com a'havia acordat, es va fer. 
--Qu(. no et quedes uns quant. números per lfl. 

teva senyora - preguntà en Pica fort a en Fican
dini -. Jo. per la meva, me n'he quedat deu. 
~Donca. mira. per la meva, dona-me'n deu 

més. 
Esgotata els tiqueta, vingué el dia del sort~1g i 

va .artir premiat ci número 205. 
En Pica fort li estava lali.fet. La trampa li havia 

sortit bé. Aqueat número l'havia donat a n'e! leu 
lcei. 

Però, ai I, que en el món, sempre hi ha un però ... 
Quan aquella nit. en Picafort arribà a casa aeva. 

la aeva doneta el rebé fent-li mil festes i abraça
del ... 

-Saps. Picafort~ Avui, a darrera hora, he utat 
a la botiga, i tu no hi eltavel: però. he tret, he 
tret l'abric de "Marta"! 

En Picafort començà a auar. 
-Que has tren Impoasiblel Jo et vaig donar 

el. números mil u al mil deu. 
-I ca I Et devie. equivocar, reiet meu I Mira: 

també hi havia el 205 entre migl 
En Pica fort ea polà la mà al hont i de. d'aquell 

dia va considerar al seu soci Ficandinl com un a
mic dulleal i més barrut que ... més barrut que ell. 
ve' t~ho aquí! ... 

fly Candor 

CONDICIONS DEL SERVEI 

E L .enyor Closes. com tots d. senyors 101 •. 
neceaaitavB una minyona. i l'ha demanada 
a ('agència. 

Com que l'agència ja aap quin és el tempera~ 
ment i el. costums del. senyor Closes, li ha enviat 
una minyona que Iol. per mirar·la ja hauria de 
fu pagar entrada. 

respost ~f!nlK' dubtes i marcant ben bé les parau
les: 

-No fregal. 110 ren lar. sortir dijous i diumen
Gea. llevar-me a lel nou, dos devanlals blancs i 
un veltit ne¡:-re sl mes, baixar a buscar aigua cada 
dia dt nou a dtu, anar sola a la plaça i quinze du
rOll al mes. Li Cità bé~ 
-Si noia. accepto lel condicions amb molt de 

gust ... 
-Perdoni ha interromput sobtadament la 

If!rventa - ja no hi pensava; això del gU8t, és 
1\ part ... 

Vanda Rhota 

El aenyor Closes ,'ha quedat embadalit con
templant-la, 

_I quines lon lea condicioni que vostè exigeix) -Veua, Ramon, avui la mamà e&tarà contenta 
_ li ha preguntat mirant-la de dalt a baix. perquè no he anat al cine. Diu ~ eI. c::ines estan 

Ella, ftmb el. broços apoials a la cintura. ha plens de perill, per 1ft noiet. innocente. com jo. 



'ALVoLTANT~~: 
DELSRAJER ,. 
't- . 

ALERTA, MINYONS 1 li eta tu o un altre Q.ue ha fet la feina amb la 
Mont.errat. .. 

-Papit., ja t'he dit que ella ... 
En aquesta Secci6 hI publicarem tots el~ CONTES -No t'cxalti'l, home, no t'uahi'll Mira, jo no 
Que se'ra en"';n propis d'lutr contats" les "ellfls pol.ri Ca,¡:! inconvenient al teu cI.ament, perb 
z acroses de quinu anys per "munt i que si,uin di,- n'h .. de prometre que t'esperara. a qué la Mont
Des d'ésser coneluts pels barril.iu! llegidors de LA serat haci desocupat, 
TUIES. D',quests contes, en premianm UD CId" -Pcrb ,~r què, papi ~ 
númrro, 11mb I. respectable quantitat de "deu pe- -Perquè, perquè,,, a lo millor sortirà un "ne-
Je~·. cobrables en 1. nost,. Administraci6 o per ¡rito" i llavori haurl. de donar-me la ra6 encara 
lir post.J .Is que visquin (or . de Barcelon., AI~r- que no vulCuï.r 
rll, doncs, ; .pretllr r, . 1 lIerceneu 

LA DARRERA ESPERANÇA EL DEBUTANT 

V 
OSTES no deuen •• ber el conte d'en Xi.inae., 

E L fill del lenyor Sillacl, comcrciant de con- veritat) Done. no val la pen. què l'igno.in. l 

foccionl I l'en¡rbl, ha. parlat molt lèriament ara el. hi ..,.:plicarem en quat.fI ul'OT •• padu. Allà VII, 

a l .eu llare. que t.ona: 
-Mira, papl - li ha dit - fa un any Que em En Xinnac. er. un barlton de lecà que tenia ben 

vaig enamorar de la Mont.errlt, la preu-fetera de bé cI. ,''u. trenta cinc .ny. i "n portava una dotu!n. 
"combinacionl" i tot fent broma resulta Que la fent de batlton P" .queltl poblu de Déu 
xicota utl un. mica mica embaf .... da. P"rò en Xirinae. no feia méA qu" debut •. All. on 
-I què peme. fer? - h. precuntat en to solem- an.v. un cop ja '10 ,'hi podia .eo.t.r m.i mé •. 

ne el .enyor Siltacl. Ell arrib.VI .1 poble. e. Veltill, cantava el primer 
-Tu dirll; complir amb el. meuI deurel d'ho- .cte del, "Hulonol'" i .ban. que .qu.t ,'.e.bé •. ja 

me honr.t: cuar-m'hir havien .nat • p.r.r le. bul.qUel. l'a.cena,i i la fun-
-Perb que t'hll tornat boiC? No sap. que aqUOI- ció '·.cabava en mia d'una veritable batalle c.mp.r. 

te. preu-fetere •• 6n complaentl amb tothom i que Però el quà li v. p ..... r • Grat.llop. v. é .. er real-
quan Vln a tornar la feina et. encarrepts .. , meni extr.ordinari. F¡aureo.vo. que e.nta I • .eva 

-No parli'1 .i:.:I, pa¡p11 - cridi el noi indicnat, pari del primer a(:te i Ile.t .qUelt, (:om de .:o.tu," 
La Montlerrat no éJ d·aqUeltes!." .'envio (:ap .1 'eu qu.rto ; començ •• de'pullar-'e ; • 

-Jo et dic Que li. fer le. malet"', .eaur d" què !"emp.e .. ri j. ".t.v. lli u-
-Jo et dic que no, i m'hi ca .. ré co.ti el que r.nl .mb "I púbric r."o'lumeda bat.lla, 

co.ti. Me' heu', .d que a mia de.pull.,·." entra l",.m, 
Aid, en IQuutes discussionl, es pas .. ren vuit pre .. ri Iol :I:;roi .1 "' ... q .... rto i li pr,.",nla' 

dies pare i EiII, fira que un dia el .enyor Siltacs --Qu"" tar, j. ,.. pr .. par. per al '''Ion ."te) 
va cridar el noi a capital. --E.I Hlon .cl,,) - v. pr"auntar tot nver.t en 

-E.colta, Rafel - començl en to conc iliador- Xifin.CI. 
j •• é Que és poc meny. que impouible comprobar --E.. cl.r, bome, ,.. el .. 1 



~ -Può que •. upe •• el públid Que no bi ... .. •. 
aut cap duord.e ) 

-~o, 'enyor, no; el ..... ,r.d.t molt. 
El pobre Xirin.u e' v. qued.r .cI.p.r.t. 
-Què li p .... , "ome de Déu) _li dem.nà l'em· 

pru.n. 

-Oh, ê. "orrible, honible 1... No .é p.. com en 
IOrlirem1 

-Com en .orlirem de què) 
-Fïaurï. que en dOll.e .ny. que c.nto et. '·Hullo. 

not.", mai, pero m.i, no he •• rib.t .1 '''aon ,cle, i 
no en.ê ni un borr.II ... 1 

CUEUeU que en .qu"'l mon no ... al p •• I. pen. de 

I .. ni. un èxit. 

El Noi del Bombo 

EL LLORO INDIGNAT 

E Nca~a~~rle~':a~:::~ ::a~~e"'~::~n:i~i~:~r c~~ 
pletiste. dels no.tre. concert •. No ens acr.da o. 
fendre a ni~, a nosaltres, í fent .questes comp.
racions, els Uoro •• utèntic., els d'Amèrica, estem 
se,urs de què s'enf.d&rien. 

Parlem, doncs, d'un lloro d'.quells de plomes ver. 
des i ,rogues que es pa •• en el dia armant escàndol 
des de la ¡-àvia. 

I anem al gorl. 
El nOltre amic Cornudell .abia que la .eva dona 

l'en¡.nyava, per(l mai no havia porut aapi¡-uer" amb 
qUI ... 

-Per uber això f.moine.? - li preruntl un 
dia un leu amíc • qui enterl de la seva de'crleia-. 
Fui&", home, fui&", li no hi ha re. més .enzill que a. 
veri¡uar-ho. Mira, va. a caSa d'en Bertran i li diu. 
que et deixi per unl quant. dies el seu lloro, que el 
té ensenyat en aquelta especialitat. 

-Vols dir QUC un lloro? .. 
-T'ho asse¡uro, homeI 
En Cornudell aecut al peu de 1. lletra el con.ell 

de l'.mic i, una volta el lloro. casa, va .imilar un 
vi.t&"e d·ur&"ènci. i estiiu! vuit die •• ense comp •• 
rèixer pel .eu domicili perquè el lloro tineué. temps 
de fer els leus treballI iodaaatoris. 

Passatl els vuit dies, l'home va comp .. r un re
vòlver i ae n'anà decidit a cala seva. 

Encara no havia entrat, que j. el lloro li va pre
l'untar: 

-Com te dius, maco? 
-Hola, buf61 - va fer en Cornudell _. Que no 

em coneixes? S6c en Rafel, home, .6c en Rafel, 
l'amic del teu amo, que et v. portar aqut 

-Ah, ai? Donc., mira, ja m'e.tàl tornant cap a 
ca .. , perquè aquI jo m'hi tornaria boi" Figura't 
qUe en vuit diel ja m'he harut d'apendre quaranta. 
trel ntlm. d'amicl de I. teva donal ... 

IC, K. Tu. 11 

l.A FONDA DEU SOSPIRS 
. 

A ~~v~L;,A n!~n~:nd~I!~ t~::i:e:~~~:!:i:a ,,~~: 
tel de Pari,", perll tothom la coneixia per la "Fon~ 
da deli Sospin", perquè l'amo, un lenyor d .. Certa 
edat, molt complaent i humil, feia acapirar a totea 
le •• enyorel que l'hi hOltltjaven. 

T.n popular es va fer .quella fonda. entre lel ae. 
nyorel, que hi acudien com 1 ... moaqu .... IOl mel 

El Cisquet, un deIa a.rçona de temporada, v. fi
lar el dau de se¡uid&, i com que ell tenia tambl 
les mateÍll:es aficiona que el .eu amo, un dia, apro. 
fitant que ell ... tava ocupat, va .cudir a lervir una 
.enyora estiuejant. qUe nece'litava ell leUI .er
veil amb molta ur&"~nci •. 

Quan el Císquet estava a lo millor, ve't aquí que 
l'.mo el començà a cridar: 

-Ciaquetl. .. Ciaquetl 

Perll el Cisquet no compareiu6 fins .1 cap d·una 
bona estona. 

-On est.ves, troç de bèsti.? - cridll'home tre. 
ient foc pels queiul. -. Com éa que baa dei .. t 
l'eltabliment acl? On tenies el cap, beneit. on te. 
niea el cap? 

I el Ciaquet respon¡ué, amb Certa timidela: 

-Allà on l'.coatuma a tenir voatè quali .empre, 
lenyor ... 

De. d·aqudl dia, l'amo i el moço es varen partir 
la feina, i l'eatabliment v. pro.perar t.nt, que per 
fi l'.mo el decidí a .. aceiar .1 leu dependent, en 
premi a la aeva laboriOlitat. 

F.iK.Me/a 

LAMENTA CIO 

O )8 "corridoa" mée cutata que 1 ... vi ... de la 
Rambla, parlen de COIS trl.t ... . 

-...(:r"uo.Jne, Manel - diu un d·e.lb _ qu.n 
penso que et va. a casar, m'env.eix una triltesal, .. 

-1 per qu~, què et creua que no .eré feliç? 

-No, ,i no h per tu que em fa ¡pena ... Ea per 
eUa, pobret •... 

Conte premi¡u ell el 1I1Ím~ro pu •• t: 

CAÇAT AL VOL 



--sembla que plou, veritat? 
-No ho sé, però anant al darftra d'aquesta 

-.. eatigui segur que aviat hi haurÀ mullader ... 

UNA VENJANÇA 

Q U~N el lenyor Piatraca. de retorn d'un llarg 
V1atge, va tornar a entrar a casa seva sen
se previ avia, va semblar que e l aoatre li 

queia al damunt. En mig de la sala, molt ben col
loeadet damunt d'una cadira hi havia un pijama 
que no era seu. La seva muller tremolava com una 
fulla a l'arbre. 

-Vola dir-me què éa això, dona perversa? -
va preguntar el aenyor Piatraca amb ¡Tan dignitat 
ensenyant el coa del delicte a la aeva dona. 

-Un ... un ... pijama ... ja ho pota veure. Te'l 
tenia preparat per tu ... 

El senyor Piatraca somrigué menypreatiu en aen
tir l'excusa de la aeva muller. 

--.Preparat, per a mi, eh? I aqueates lIetrea. que 
no diuen reti? 

Efectivament: el pijama tenia a la part esquerra 
de la veata un cor Aamejant j, al voltant unea lIe
trea que deien "Emili Coata". 

--Eta una mala donal - cridà el st.nyor Pia
traca - I ell, ell un mal amiel En Coatal L'home 

:e~~: ~~ f:~:;;:;é~aE%s vdeU:j:~~II.~, meva vida! Ah, 

-Rafel! No et perdis I - auplicà la muller .. in
cerament ptnedida. Ha eatat un moment de bo
ieria, creu-me! 

LA 1lJIES - I J 

--Em venjaré I Em venjaré!... 
-Però. què penles fer, Rafelet meu? - inaiatí 

encara l'esposa adúltera. 
-Què pen&O fer) El que en Costa CI mereix: 

no tornar-li el pijama encara que me'l demani de 
genoll. en terral. .. Que .piga que de mi. ningú 
se'n burla impunement I 

CuilIem de Prt .. 

FlM!If iN' • •• -
OORREU SEORET 

K, K" Tua: Així ena aluda, que treballi força 
el luro. Enviï altres coses. - Mrrcener.: Trea 
que n'envia. i trCl que n'hi fiquem. No es pot pa .. 

queixar de no ... ltres, - B/rost.: No t~ solta ni 
volta. _ K. R.lJo!: ~s massa conelut. - Coio Lim_ 
P/o: l1egei .. i el que diem al senyor Birolta. - Ras_ 
Pali: vost~ fixi's amb el que diem al senyor Cojo 
Límpio. Apa, apa, barrinar un xic mb i enviar co
les que s¡lin més ncrvetes. - Noi Tendre: el pu
blicarem, perb vOltè potler no el coneixerà. -
S.,. Trustl/: Ai, Sareta de la nostra ànima, si la 
cone¡uéssim li fadem un petó per demostrar-li el 
molt que ena a¡raden les coses que ens envia. -
eaçMor Se¡on: Anirà, perb h un .. ic fluiJ: de fi
nal. _ CarIeu: is la duel mil velades que rebem 
el mateiJ: conte del (OI que el , .. ta els dinera 
pel carni. Envii cales rr.és nc vel. - UaIIlP: apro
fitarem el deli OUI. 

-Creu-me que avui serem molt feIiço., He pm 
du~ tornea d'EROTYL! , 
-Du~? .AJ, mare de Déu aixó aeri. una he

catombel :0--_ ........ _9' ................ 
r _ t I és el producte magn 

.IA-O "Y ':;:e~:~:a~~~= 
TENCIA i la NEURASTENIA. per cròni
=lues i rebela que sigan a tot altre tractament 

Venda a l'en¡rbs i detall: Alt de 5ut Pere, SO 
(IFmiCJa del Doctor W. DUTREM. Buce/ofla 

C',¡~ 

1"",n-'.a..~ ......... s.., Pe ... , , s..cel.>. 
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Ara diu que .e'n vol anar cap a 
Madrid, per a diriair el. treballs de 
construcció d'un u.let oue es fa a la 
Ciutat Linial, . 

Després de monja, paleta, 
o manobrt, pel que es \leu. 
Ens .embla Que la Raquel, 
no sap de <!uè se les heu, 

AL "Colileum" ha tr~ballat la Nita-

DIVENDRES passat fou el unt Respecte a aixb, diu un impor. !o, aquella cup:letlata contempo-
de la lenyora Dolorl. Noultru. ta~~ rotatiu yuperti: ~~:ia den Junoy I del senyor Pu-

que .entim per la manlà I ICI .eves _A qUlén atrlbuye uited el . 
limpà.tique. nebode. un. afecte ,01, modo de hacer el reparto? - le preo E. veu bé que en aquell cine 
Comparable a.l qu.e ~ns Inspiren els luntó un periodl.t.a. es p~.opo .. en expo.ar~ 
bitllets de vint·I.ClnC endoles - --Suponlo, ha dlcho el .eñor Fer. en questlons de vanetb, 
qUlln en passa algun, que van e.c .. · nln.dez Florez - que .e ha teni(fo totes lel antiluetats, 
IOl - virem oferir.1i ell no.tres c:n cuenta el distinto tamafio de Iu 
rcspectu. duit~ant-li moltu feli. tt'es o,bru: "Tigre Juan eo!' la mh 
citatl. , volumInosa; ligue en tamano "Altar 

Hi van haver dolços, xampanyy I Mayor", y la mla ula m,its pequeSa" 
crim~.li,a, i la Camèlia. la .Tuanita i Que és com dea¡raciadament, 
la Tnnl, en. ensenya.ren les pa,lmu es ;ut;en avui en dia 
que tenien per anar a beneir. AI, els tots eil lIibrel: pel tamany. 
anlelet. de Déu! sense mirar la valia. 

Sinó per le. quinze peles. 
amb CUit hauríem guarnit 
lel palmes de les xicotes 
amb un nandu ben f\orit, 

D E.~:%~~~ .. ,det f~~!a~e~~ a=~~ 
d el Centre, d e Madrid, volea el tre
nsr una comèdia en t res acte. d 'en 
Marcel( Dominco (. ) " J eaús qu 
torna", que du per ti tol " Juan ain 
tierra", 

Creiem que el .enyor Dominco 
fent comMiel 6cI molt viu, 

EN un teatre americl, el públic va perquè ninrC! pot Cielar..).i 
demanar al cran arti.ta Sthalia. que h un autor ben featla 

A
L "Nou" faran "La P untsire" en ~Ii:e'i e{~h:~:'a~~: ~:~ta:~~~eb~~~:: Q O Q 

sarluela. Els empre .. ril lón un. vic. va dir que "naranja,". 

b~c~~, ~~I~!r~~r:~i ~:~:::~n ur;:o;~ pa~si:~ ~:rrd~~':;tcc;~, no tant 1011 R~;c~~L:':u:~i~':La VanIUardia", 
Xlt colo ... I. 

fI'ant gran com el que tincué 
"La Puntaire" a )"'Elp&nyol", 
que va é .. er molt ,enyalat, 
oÍ no el té tothom que vol, 

Puix tenim a Barcelona, 
lel xicotetes a mill, 
que per molt que ell hi aCradi 
es neguen a repetir 

"Sc delean reuresentantes de acei
tes lubrificantea extra njerOI en 1 .. 
provincial de Lérida, Reus. T arra
cona y Torto ..... 

El veu que a E.panya es canvia 
la divisió provincial , 
perquè "adelantan la. cienciu 
que es una barbaridad". 

L L'~~:r~"~ la secció teatral del LLQ de Q.uè I. Meller CI volia 

"En el "Royalty Theatre" se CI· A fer monja. ha resultat IIn "mito .. A L "Moulin Rouge" ha debutat la 
trenó la obra de Pirandello "Vestir que diuen el. ells,ics. "T roupe Piz:pireta" de la que 
al desnudo", Que no ha me~eddo la formen part el no,tre ~andulandeac 
aprobación de aquello. ~rltlcol. I:.. amic en Pep Marquèl i la Perla 
<ensuru IObre IU tell' y técnlca AntiUana. 

~~:":.t;~a e~P:~~ec;;e eanut~:n¡:~~:n~~': :'~~ari:':aenearalam~~~C;;:~~da 
I h que .empre és preferible I!Pt_ EPt_ puix en Marquèl .ap la prima 

el delpullar que el vutir, No ho du,".. ai de dur el "tinglado" endavant. 
lobretot si 16n xicotes u. "'_1: ... 
que tin¡uin unl quinze abrils. "'_ ...- 1>1- L'Hortol. de Sant Boi 

[ NC,ARA està enlaire 10 delI preo 
ml, d'en Fernàndez Flórez, la 

COlllUI E.pina i en Pérez: d'Ayala 

~:'''::-.I ;:' ~ ----------
I fIllillíll~PIIl!!'J1 :!":~~,,:. r: ............ '"""I~~ ..... ,._¡_ 



SARNA 
Sin baño, sin peligro y ri-

pidamenle, Ja cura el 
ANTISARNICO MARTI 
VENTA, 
Bruch. 49, Parlamento. 17 

y Farmaciaa 

PROU SI FILlS 
MA LA L T S, 

, 

, 
CABRES li en teMa I 

I .. oleu que Iu 
~ M.ende. C<MrI .. 'N'!i_ 
.in el llop, compt'eU J. 
lOTION L A O I L 

que I. trobareu pc!Ir I DOS PESSETES, .1 

¡III" l' l'hil. ¡.,. 

PROU MALALTIES SECRETES 

~. ~~~~W:¿tf.EE~J~lg~t~LA"t;!¡t ~~~~~S;.;. ~~~~ SECRE- I 
INSTITUT MEDIC POLlCLINIC 

ALT DE SANT PERE . 59. PRAL . . I.' 
Per el modern procediment ultra KnaacionaJ del Dr. S L I V IOT O S H I R O . de YokobamAt 
proporcionant una curaci6 complerta i ràptd •. - Tractament acrió . - Eficàcia reconeguda 

El. que visquin apartau, poden elCriure amb de
tall. a: "Director de l'In.titut Mèdic Policlínic, 
A!t de Sant Pere, 59, pral." i se'l, indicarÀ gratuï
lament. baix aobrc tancat ¡ aenee cap indicació ex-

Con.ulteu_nos una voltal te~r. ~o:~~::;::ucn:í:icn~~~:: t ;~o;:;:d:::1 No perdeu el 
temps ' Cada minut ét or per I. vOltr. aalut l _ Veniu a l'Institut. o escriviu avui mateix -

Aviat les nostres nenes sentimentals podran 
disfrutar llegint la meravellosa novel'Ja 

RÓMULA 
Que és l'obra mestra de la literatura dels 
tendres amors. 

--~----_ .. =---



-F. cinc any. que bUKO lm home per ca ...... m·hi. perÒ per mé. que en probo. no ea trobo 
cap que m·ec.abi d'omplirt 
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