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LA TUIES 

-sembla mentida, Toni, però, cada vogada que veig aquestes col., de te¡uida peDaO en tu. 
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¡SALE HOY\ 

RUFASTA. CORRIDO VIEJO. 
SE DISPONE A D1SFRUTAR 
CON ENTUSIASMO SIN FIN. 
LOS DIAS DE CARNAVAL 

Ya ae acerc.n pru.uro· 
laos 

y raudol, 101 c.rnavalel 
donde haeen ¡reaca IOl 

[chieol, 
y rlen IOl carcamalel. 
Laa nochea de jueria loca 
en loa baUea de diafueel, 
donde si ea Que elUI al 

[tanto, 
con una menor te hacea. 
Yo iré, de primer entuvio 
a "Novedadel", bUlcando 
Iu chical Que I. M.mi 
Ueyar' de contrabando. 
Deapuél, me daré una 

(vuelta 
a ver ai en el 'Iril Park" 
me eucuentro al,una mo

(dilt. 
con quien poder arrambar. 
M6s tarde, iré a la "Bo· 

{hem i.". 
donde liempre h.y paja 

(nueva, 
bien eaté el cielo aereno 
o bien a dntaroa lluev •. 
También, li ten,o ocaai6n 
paaa.ré alruna eatonita 
en la "Paloma", a 'bulcar 
una inocente raapita 
Que ac deje pronunciar 
tiernaa pal.braa de amor 
al oldo en un cuartito 
de IOl que hay en el "New 

[York". 
Todo elte plan he di .. 

Ipuuto 
y Jo pienao reali_ur. 
Ii alpna cou imprevilta 
no me 10 viene a eltorbar. 
Lo que no he reluelto .6n 
el qn6 diafru emplear 
para que no me conozcan 
cuando )'0 vaya a bailar. 
¿Me veltiré de pierrot? 
¿ O bien de mozo de cuer· 

(da? 
¿ O tal va de domador 
con un oao Que no muer· 

(da? 
¿Si de "Don JUln" o de 

ICiutti? 
.zDe Mlnelic o p.yél? 
lO li no de alabardero. 

con 181 cabas al revés? 
Vaya cual vaya, me temo 
me deseubran en seguida 
pues mi popularidad 
cada dia es ma. crecida. 
Vaya de paje o leilor, 
de noble o bien de elcu· 

[dero. 
me temo que me darin 
un dl .... el susto primero, 
PUCl durante todo el ailo 
servidor, va de señou 
• la casa que posee 
dolia María, la Mor., 
y así que entro, 1. aelun. 

Ida, 
que es una dama muy tal· 

u:c1ama con ,ran cont~t:~ 
Ito: 

-I Aquí esti el señor Ru· 
{aital 

RUFASTA 
juer,uista de Carnaval. 

ANUNCI0S 

ECONOMICOS 

Sastreria "La Sintaxil". 
Veatine en elta .. atrerla, 
es hacerle la competencia 
a Riul Y Riul en cuelti6n 
de elelancia. HacemOI 
traje. de todal claaes. pe. 
ro nue.tra especialidad, 

~¡: q~: v~:~¡:~. I;~nu:be; 
W. Curry, el rey del char
lest6nl 

Muebles "La FideU. 
dad". Camal patentadaa 
de matrimonio. Llevan un 
muelle Iraduable le,6n el 

~e~fe~:n~::: deiur;::¡:i~:; 
otra penona, toca en se. 
,uida una pianola el "Ay. 
ay. ay". Probarlo, es a· 
doptarlo. 

Taberna "La Jnmaeula
da". Lular de cita preo 
ferente para 101 amantes 
del buen vino. A todo el 
Que bebe mia de cuatro 
COpat, le le re,sla el amo· 
niaco, 

""" Funeraria "La Delola· 
ci6n", Tarif .. lin compe· 
tencia. A todo el que en· 
car¡ue mis de trel atau
dea, le le relala uno de 
pequefto. por li le le mut. 
re .II6n vht.,O. 

""" Ca .. de Sombreros "La 
Perla Auatraliana". Los 
tenemol a medida p.ra 
toda clAle de cabezaa. Los 
hay de mil anchol y de 
m's eatrechol. Predo 6-
nico: die! peaet.l. .in 
propina. 

UN ESTRENO 
EN PERSPECTIVA 

cine I IEatuvo muy ama· 
ble conmigo I 1 Haat_ ;ne 
permiti6 que la .yudar' 
para poner el .bri¡o a II 
nina, par. Que no le conto 
tiparal IMe deepidi6 coD 
una lonrisa Que iluminl 
mi vida como una OOm.· 
billa de las Que flbrie' 
Pich I I Abriro una Espe' 
ranzallLa Glori. me .on· 
del 

Tenemos entendido que 
el día del estreno hab~ 
misticol. -ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
Contln.u ......... 

bi,- •• 
- la secona v~rsió de ' 

JOY·JOY 
El millOT es~ct'cJ~ di 

BaTc~/on. 

Un ami,O nueltro, que ~ ., 

:~!~:ad¡ate~~it!:~a u~ib:;~ r.1Wf TEA'" 
~:v~~::r:!~~~t~~to;lt~~~~: E S P ANY O L 
colradol de las paredel, E.xit coloaal 
q~e elti de aquello mia LA REINA 

bl~~estra al canto: I DEL MERCAT 

di:!n Ni;~~~~:~oq~e e~~ ,.,.,.... .. li ,,, 

cribe venol a la luna, el
ti que ae derrite por una 
cauda. Elta cauda le di
ce Glori. y tiene una hi. 
jita a Quien bautiuron 
::=:ra~1 nombre de Elpe. 

(Todo esto, le lo han 
de apunt,r ultedes pri_ 
mero para acord.rae, por
que aino, el cbiltecito que 
ae villumbra en lontanan. 
:ta, como Un trueno ,or
do no les relultar!&.) 

S.le a la eacena el poe. 
ta y .e encuentra con un 
.nti,UO conocido. 

-IChitol - te dice-. 
I Eltoy radilnte de ale· 
Irta! ,Ayer tarde entono 
tré iii G1oti., al .. tir del 

.. ED E N" 
Cond~ del A .. lto. 11 
LAS MIL Y UN" 

NOCHES 
Dancinc 

De aeia tarde a tret 
madru,ada 

Tlrd~ y noch~: 

E l bito d~1 día 
Lo qu~ nunca S~ ,,;6 

El mara.,illo!lO ~$nct¡cU' 
lod~ / ... _ 

- 12 PRECIOSAS -
- INGLESAS-
'1 las etoiles IlZHricanJJ 
GAR~ON Y 

OIETRIC:tl 
A laa dote noche '1 una 1 
media de la madrupcIJ 



Barcelona, 27 de Gener de 1927 

I" 
El temps, no sol. é. or .•• 

EL temp. és també una altra cosa molt agradoA, 
una cosa que plau molt a la xamosa R. S.r, una 

ClI.sadeta de poc que .'ha emmaridat amb un home 
de negoci. que no té un moment lliure i que e. 
recorda de la leva ¡entil muller amb molta meny. 
freqüència del que nece .. ita el xardor6. tempera
ment d'aque.la. 

L'altre mig dia. mentre l'home menjava preci
pitadament per agafar rauto i c6rrer al despatx, 
on l'eeperava un dient. e. lamentava de lo mala
ment que van el. negocis i de la crisi que es pre
senta, 

-Mira, noia - deia ell. tot capñcat -, Si això 
segueix així, em .embla que tindré de plegar i a
nar-me' n a paaseia I 

-Millori - féu la caudtta amb un deliciós 
impudor -. Així farem l'amor cada nit I 

Bé, ella no ho diaué així, .in6 que va emprar un 
altre verb, de doble eentit i que el leU marit com
prengué peifectament, puix precisament tracta 

.:amb lIane .... 

La vergonya de la familia 

H I ha un reportatge a fer, que en Marlí Martell 
.·ha deacuidat, EA el reportatge de Iee case. 

d'empenyorament que, deede que mimva la feina 
i tot es pou cada dia més car, han vist augmentar 
d'una manera prodigio18 la xifra de lluu negoci., 

Aquest reportatge, que .'ha deecuidat de fer en 
Martí Martell, en. permetrà escriure una anècdota 
ab.olutament hi.tòrica, ocorreguda fa poca dies , 
en un del. carreu més nanduland , aca de la mo
dcrna Barcelona, 

Un xicot que fc.teja - d'alguna manera ho hem 
de dir per a no ofendre lea caates o'ldea de Na 
Laura Brunet - amb una modisteta, li va comprar 
pels Rei., un magnífic joc interior del millor que 
va. lrobar. 

"La cuella de enero", que aqueal any él una 
cosa gTeu, fou fatal per a la modilt.eta i 'Per la Ie

va família. i un jorn, mare i filla tingueren junta 
general i acordaren portar a treure taquea - ig- J 

norem si en tenien - pantalona, IIOltena i cami-
se-. 

L'endemà. la mare, que és alegre i conñada. va 
sorpendre a la parella al m(njador, practicant cer
tea maniobre. no aaire en armonia amb ço que dia
posen lel lleia de la moral, però molt amb ço que 
determinen lel d el la naturalesa, 

EJ xicot Ie lel va arreglar com va poguer i gui
llà i la noia reltà plorosa i compungida, elperant 
el eermó de la mare, 

-Indecenlal Pocavergonya I - va exclamar la 
vella -, Si ara aquelt xicot .ha donat compte de 
què no portel el joc que et va regalar, ves què pen
urà de nOl8hresl 
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--Oh NoI Per això no passis ànsia I - respon
gué la noida -. Precisament, ensenyant-mc un al
tre joc molt bonic no ha remarcat aquest detall! 

A cau. del senyor Quimet, un moblista que té 
duel filles .altera, jamones i més lIetje8 que 

la casa d'cn Cüc.II. però que en aquest món n'han 
fet de verdes i de madure. per )'''lri9'', "Bohè
mia" "Venus Sport" i hotela amoblats "adyacen
te .. • •• està parlant de lo cara que s'està posant Ja 
plaç.a. 

--Es un esc.àndoll - diu una d'elles -. Pensi 
que de peix no en podem tastar, perquè, o re.ulta 
a pes d'or, o ena el donen pudent. Verdura) Ni 
parlar-ne. Fruita) Eatà pela núvol,. 

-Ja té ra6. jaI - reapon una dona alta i llet
ja que eatà de visita -. Quan penso que abans, 
per dOI ral •• e. podia comprar un bistec de filet! 

-Filet) - respon l'altra filla del senyor Qui
met-, Això, les venedores ja ni es recorden si en 
tenen I 

V erdura cara 

C ADA matí, quan la raapa de la senyora Mònica 
arriba de plaça i fan totes dues els comptes, hi 

han barallet! pels preua, 
La senyora Mònica, troba que la minyona no 

sap comprar a bon preu, 
-Això no pot anar I - exclama -, Una el

carxofa, trenta cèntims!." 
---Escolti, escolti, senyoreta - exclama la mi

nyona -, Té raó que rescarxofa val trenta cèn
tims, però, en canvi, l'home que me rha venut, 
m'hi ha pOlal un nap, i no me n'ha comptat rea .. , 

eo.e. d el cine 

L 'ALTRA tarda, no sapiguent què fer, em vaig 
ficar en un cine dels voltanta de la plaça de 

Sant Antoni, amb quin acomodador tinc b'llalanla 
franquesa. 

Em va cercar un lloc per asseure' m i, en el mo
ment en què jo anava a fer-ho, vaig veure entrar 
una parella joveneta, d'allò mél acaramelada, 

Em va semblar conéi:xer a la noia, i vaig dir a 
l'acomodador: 

-Qui és, aquesta xicota) 
-No ho sé ... - em va respondre - , Cada lar-

da ve amb el jove aquest que l'acompanya, i s'hi 
eatan fini a lel nou, .. 

--Però, tenen quelcom que veure) 
-Home, no ho sé, si tenen que veure. però de 

que tenen que tocar, d'això n'estic .egurl 

La Laura Bnmet, cinegètica 

L A no.tra Laura, acabarà fent-noa rodar el cap 
a tota, Cada dia li df.8Cobrim una nova activi

lat i un aspecte nou de la seva vida plena de in
quietud. creadore •. Ara, se'na ha tomat cinegèti
ca, Tot el .ant dia ae'l paua darrera de les pecca 
gro.u del cine, I en dir peces grosses, no vol
dríem qUt el. nostres llegidora malpensessin: ens 
volem referir a lel gran. exclu8lives, a lea "Iuper
visioni', que diria f.n Renzo, 

Col. labora en "El Cine", adapta pel.lículea, fa 
crítiques cinegètiquea, i ara se'ns ha despenjat 
amb una noveUa senzillament formidable. adapta
da de la pel.lícula "Hajas de Parra". 

Quina novd.la, filleta de Déu, quina noveUal 
Llegiu-la, llegiu-la i, ai no n'eslaveu convençuts. 

podreu enterar-vos de qui és la n08tra Laura amb 
la p loma a la mà. 

L'hortolà de Sant Boi. 

UN C RAN AMOR 

L A Carmeta i l'Hortènsia, tenen promès, i 
parlen d'ells. 

-Vol. que et sigui franca) - diu la Car
meta, en un moment de sinceritat, 

-Parla, dona, parla. 
-No t'erd adaràs) 
-Per què m'haig d'enfadar) 
-Doncs. bé: no arribo a compendre com redi-

mon tri et vares anar a fixar amb en Uuis, Ni és 
simpàtic, ni intereuant, ni agradable ... 

-Oh, no me'n vàreig paa enamorar 'Per la vi ... 
ta! Mira, únicament et diré que quasi ni li havia 
vist la cara. i ja l'e.timava, 

-Noia, no ho entenc! 
-Senzillament: al cine, es va auentar al co.tat 

meu i amb el tacte en vaig tenir prou. Els gran. 
amors a6n irreRexiu •. Per això no m 'hi vaig pen~ 
sar gena ni mica, 

_Abn-Dmo 



-Jo vui lma euència ben i.ntenaa., que mareji, 
qae faci rodar el cap, •• 

-Molt bé, però ja porta unet lligacames ben 
telnptad.orea, per ajudar a l'euènda? ... 
".L RELLOTGE AMB PEN DOL 

J
A 'eia dies que a la Lluïseta., la germana me· 
nuda d'en Francilquet, li barrinava el cap 
per aclarir què redimontri hi anaven a fer, 

el leU germà i la Cermeta, la minyona, cada tarda 
a} quartet fOK, mentre ell papàs feien la mig· 
diada. 

I aquella tarda, va mirar pel forat del pany i ... 
no ho va entendre. En hona refé que no ho va en· 
~dre. 

Tan aviat semblava que e. barallessin com que. 
flgueasin a fet, com que fessin un partit de cavall· 
\ort. 

La L1uïaeta. va arronçar les espatlles i ho va doi· 
lAr córrer. 

Però. die. despréa. en entrar a casa d'un joier 
¡ml) la .eva mamA, la Uuïleta va veure un negre 
1mb un rellotge a la panxa i un pèndol penjant 
.J davall. 

--Què mires, nena) - li preguntà la mamà, en 
1'éure-Ia tan embadalida. 
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-Oh, rea. que ara ja ho entenc! 
_I què és el que entena. maca) - li pregunti:. 

tl joier, fent.Jj una carici .. 
-Res, que ara ja sé el què li ensenya el Cilquet 

a la minyona, quan e. tanquen al quarto: el re
llotge de la panxal 

La pobra mamà es tornà de mil colon i el jo· 
ier hagué de fer com si no ho hagués sentit per sor
tir del pas dificil en què l'havia col.locat aq'Jella 
menuda entremallaa .. , 

K. K. Tua 

LOCICA APLASTANT 

L
A senyora, en comptar les peces per donar 

a la bugadera. obatfVa que la seva cambre
reta embruta molta roba interior y creu 

oportú cridar·\a a l'ordre. 
--Escolti, Ramona - li diu - faci la mercè 

de no embrutar tanta roba blanca. Fixi's. avui ma· 
teix. dono a la bugadera tres camises meves i tres 
de la .enyoreta, mentre que de vostè n 'hi han set. 

La Ramona, molestada per l'observació. es li
mita a respondre: 

~""" 

-El dia que et tomi a trobar amb Wl altre, et 
planto en .ec. 

- V «11, ai tinguessis hores fixes per venir aisò 
no et p....na... ' 
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-P~rò. per què dubtes tant? 
-No, ai no és que dubti: ét que l'anell qUI!! 

m'has promèa, més m'e¡timaria que me'l regal __ 
.ban .... 

-Naturalment. lenyorl'l. naturalment. Mentres 
jo he de tractar amb el carboner, amb el1ampiata 
i amb el. mil obren que entren i surten d'aquesta 
casa. vostè ¡ la senyoreta no tenen entre 19 sevcs 
relacions mé. que per.ones de carrera 1... 

No cal dir que la serventa, que amb tanta de lò
¡ica argumentava, va ésser de.pedicla aquell ma
teix dial 

Band. Rhota 

"EL CAMI DE LA VERITAT" 

A la carretera de can T unia, que com totl sa
beu condueix. al cementiri. hi ha inataU.da 
una tabern&. que porta peT titol el que en

capçala aque!lltes ",tlles. 
Aque.t dia. un. quanta company. de barriJa vA-

rem anar a parar per aquells ¡ndreta, i en Tutu
saUI, un company de "juerga" que portava una vi
ga més fúnebre que un enterrament de tercera. va 
començar a filosofar lobre la vida i la mort, i al b6 
del seu sermó, exclamà tot compungit. 

-FixeU-VOl, fixeU-VOl en el rètol d'aquella tas
ca; ell VOl dirà la poqueta cosa que 10m en aqueIIt 
món! "El camí de la Veritat", El cementiri!.., La 
mort I PollI... 

-Perdoni, senyoret - intervingué el tabemer 
- vostè .. equiv0C8: en posar aquest títol al meu 
establiment, no volia pas referir-me al camí del 
cementiri; per mi, en aquesta vida, nomél n'hi ha 
un, de camí de la veritat: aquelt!... 

I en dir aixó, el bon Reco senyalava lea panxu
del botes que emplenaven tota una part de la b~ 
tiaa." 

GuillemdeP~ 
¡. 

LES PUNXADES DE L'AMOR 

DESPRES d'haver recitat quatre verlOs poca
soltel i d'ha.ver cantat mitja dotzena de 
"Romanzat", encara més pocasoltes que el. 

vetlO .. va començar el ball, i la jovenalla va co
mençar també a di.rutu, 

El untet estava boia 'Per la RafeJeta, i no cal 
pal dir que en sentir les primerel notes d'aqueU 
fax lent i cadenció .. eataven ja ben arrapadeta ¡ 
feien com .i baUeuin. 

El Cintet aptetava com un lladre, i ella etI dei
xava apretar com una víctima. 

-Cregui, Rafeleta - li deia ell tot ballant -
que el meu amor és pur com la rosadal AVOrTeixo 
la matèria, la carn I S6c tot esperit, tot!.., 

I la RafeJeta, encela com una brasa, diu ba~ 
baix, que quasi no se la sent: 

--Escolti, Cintet: vol fer el favor de no aprd:ar 
tant amb .. , amb l'esperit, perquè em fa mal a les 
cuixes} .. , 

F1yCandGr 

F1DEUTAT 

, 

E NTRE IOlpirs i batzegades, el senyor Cardo-
na diu a la seva entretinguda: 

--Escolta, ninda; com és que sempn 
em diuI "rei meu", "ratolinet", 'Dufó" i aJtrce fi.. 
nues, però mai. mai, en IOspiru, surt el meu nom 
de la teva boqueta} 

I ella respon inaènuament: 

--Ca, barret I En aque.ts moments, és tan fàcil 
equivocar...e de nomi ... 



LA INGENUA ROSALIA 

D ~~~N~i:;~r~:;:!~:1 e~~n~;~c B:è~~o~r~~:: 
. que exhornen Ja seva testa de magnflica i 

esplendent bola de biJ1ar. EJ senyor Bontoc ~s 
Un sibarita del pentlnat, N'ha arribat a ler, de 
cOmbinada ns, amb els seus cinc cabells grisos, 
~I senyor Bontoc! Ara, tres a l'esquerra i dos a 
a dreta, Més tard dos a Ja dreta i tres a l'esquer

ra. I aixf, eJ bó deJ senyor Bontoc, porta letes 
m~s de vuit centes combinadons, 

Però avui, segurament degut a l'exdtadó dels 
~us nervis, es pot ben dir que no n'encepega 
IU Una. 

Per dues o tres vegades ha comptat d'un 11 un 
els seus cinc magnflics cabells grisos, per si n'hi 
:ancava algun. Però, no; hi' són tots. Són els 

r:~::;:~::;eòn e:! ;;:~:~~~:~t~:~ qa:!:e~/::r;~:~ 
;ava els dies al llit, dormint com un angelet, l I:: ~'~~:se~~l~a;:bo:r~~;,s pels cana~s o per sota 

d L'abandonaren, i no ban tornat m~s. Foren, 
,;~c:, més ingrats que les cèlebres oranetes deJ 

Per això se'ls estima tant! Per això els mima, 
eJs cuida, els embriaga d'essèndes i els abrillan
ta amb Cosmètic. Són quelcom consubstandal del 
~u jo. Potser, ben mirat, són el seu jo mateix. 
d ull dir que potser no són els cinc cabeJJs que 

eCOren la seva persona, sinó que ells són tot el 
:enyor Bontoc, i el senyor Bontoc no és més que 
~a decor, un detaU, una peanya per sostenir els 

CInc oJfmpics pèls grisos ... 
Però avui, sembla que s'hagin ,ebelat. No 

fUeden bé, No queden escaients. Produehcen la 

:;r:~7~;:s d;a;::~ ~:t!:~o~:¡;Aie'::ta~arcades amb 

I el senyor Sontoc n'estA desolat, 
A.vui! ... Preclsament avui/, .. 
EJ senyor Bontoc, tremola d'emoció, sols de 

pensar-M! ... 
J La RosaUa, 111 ingènua Rosalia, ha acceptat, a 
a U. d'anar a sopar amb ell. 

Tremolava, pobreta, en dir que sl. 
b ~s.sentada davant de la rmquina. amb els uJJs 
li .'zos i les mans juntes damunt de Ja laldeta, 

a let un JJeu moviment de cap, s'ha tornat tota 

vermella i ha agafat el bitllet de mjl pessetes que 
el senyor Bontoc li oleria en premi a la seva la
boriositat. 

-Vindràs, Rosalia? - li ha preguntat ell, en 
un barboteig quasi lnlant/vol . 

Mil colors han iriçat el rostre de cera de la 
Rosalia i, tImidament, com una gaçela, ha repe
tit que sl amb el seu caparró: 

1 per què ara els seus cabells semblen protes
tar iradament d'aquella soperba conquista? Per 
què no s'avenen com altres vegades a partir-se 
en una elegant i donjoanesca clenxa? Per què 
es retorcen com un sarment damunt la terra el
xuta? 

Oh, el misteri, oh, el drama dels dnc darrers 
cabells grisos d'un galant conquistador! ... 

Quan el xampany començà a tornar-se parau
les incoherents ... Quan la Xartrosa i el Cointreau 
començaren a entaular aqueJJ deliciós dJaleg de 
paraules trencades; Irases a mig acabar. el se
nyor Bontoc començA tamb~ a desfer Daços. li 

coJ.Jocar petons, a palpar carnositats i a midar 
el gruix de les pantorrll1es, la duresa dels pits 
i la Rexlbilitat de cintura de la Rosalia, de la 
més ingènua de totes le;;; RosaNes bagudes i per 
haver, 

I quan, tota envergonyidB, s'assentà a fampH 
solà, duent per tot vestit les seves mitges ne
gres i els seus xapinets menuts com dues nous, 
el senyor Bontoc li demanà a cau d'orella: 

-Et trobes estranya, veritat, tota soleta da
vant d'un home? 

I ella, amb aquells JJavlons que sembJaven dues 
maduixes l aquells ulJassos ombrejats per la 
boscúria dels seus pàrpres, respongué tota lnlan
tina: 

-Oh, si! ... M'agraden tant, Jes comblnacions 
de dos! ... 

Com eriçons, cregueu, com eriçons, s'alçaren 
els cinc ~ls grisos del pobre senyor Sontoc, en 
oÍr a Ja dolça, a la ingènua, a Ja ,'nelable i sen
zilla Rosalia! ... 

LAURA BRUNET 

~ 



—Quant temps fa, que es va morir el seu i 
—Trenta sis nits. 

ERROR FÀCIL 
Una nit de llana plena 
varen pujar a festejar 
la lamosa Magdalena 
i en Pauet, dalt del terrat. 
Ella ^ra forta i ardent a 
i ell un brau, de pit colrat 
pel aol que bat damunt l'horta 
que hi ha prop del Llobregat. 
Tant ell com ella es dalien 
per arribar al jorn somniat 
en què els amors que els unien 
prengueren forma d'estat. 
Però en Pau, que no badava, 
prengué la coaa amb dalit 
i engrapa a la Magdalena 
estrenyent-la contra el P't. 
La noia, tota esverada 
es defèn» del minyó 
cridant tota emocionada: 
—Ai, no, Pauet I No, no no! 

Prou volgué ella resistir-se; 
el seu esforç í °" en va 
venguda i aclaparada 
al seu xicot s'entregà. 
Si ella hagués sigut sincera 
hauria reconegut 
que també tenia ganes 
d'entregar-li sa virtut. 
Però encegat com estava 
i aixa fou el gran del fet, 
fou que va errar el camí 
en fer l'entrada en Pauet. 
Es cert que ella va notar-ho, 
però no va protestar 
i ell, en Ia seva follia, 
de l'erro no es va adonar. 
I ara diu la Magdalena 
a les noies del veïnat 
que la porta de la d i t » 
é> la porta del terrat. 



LA TUIES -, 

-No, dona : aq...ell, &l'a te l'ea.enyaré. 



JO - LA 11J1E5 

-Que no et trobea bé? 
-No &aire; IM!nto com un buid ••. 
-I per què hi lÓc: jo, aquí? 

AMOR SINCER 

E L senyor Rostoll, fabricant de gèneres de 
punt de Mataró, utà que no .hi veu de 
cap ull. La felicitat li tra.pua a n'el. defo

re •. L'alegria li lurt pel, ull .. 
La. ruteta. la formoM dançarina del "Royal", 

ha acceptat un pi, en el carrer de Muntaner. i d'a
ra en avant. nomé. Iterà per elll Ha estat l'amor. 
rel més que l'amor qui ha obrat aquest miracle I 

El senyor Ro.tol1. quasi no ee'n sap avenir. de 
l'èxit que ha coronat Ja seva atrevida aventura. 
Qui s'havia de pensar que Ja Riteta. una noia tan 
alegre. tan e.bo~r.da, e. deixés convèncer tan 
fàcilment) 
-I, com va éaaer, com va éaer. Riteta meva 

- li preguntava aquelt dia el llenyor ROltoll. que 
et vares enamorar tan bojament de mi? 

Ella se li IUsenta. a la falda, li fa un petonet al 
front. i li rupon, tota somniaaa: 

-Recorde. aquell dia que vare. donar vint du~ 
ro. de propina al cambrer} Doncs. aquell dial ... 

L. A. Boca d'Or 

CONFlDENCIA 

E L Tòfol i el Badar ea tro~ 
ben tornant de l'hort. 

-I doncs. Tòfol. 
què conte. de nou} 

-Què vol. que conti. Ba~ 
dar. què vols que conti} Que 
les collites no van bé, que el 
govern se'ns menjarà vius. 
que ... 

-Per cert. Bador, que ,,
queat dia vaig tenir un aust. 

-De debó. Tòfol? 
-Figura't que en tombar '" 

ma.ia del Roc.. veig en un pa
lier un minyó i una donaaaa ... 

-RedelI 1... I què feien} 

-Ja t'ho pots pensar, home 
ja t'hb pots pensar I Ella es re-
volcava com una truja, ell 
l'embestia com un boc i ... rel. 
tururut, dotze hores I 

-I per això vares tenir un 
auat} 

-Sí, home, éa que, de pri
mer, em creia que era la meva 
dona, però, després. vaig res
pirar ... 

-No ho era, veritat? 
-No, home, no: era la te-

va! ... 

fJ Noi de Manresa 

SERVEI MODERN 

D ONY A Clara acaba de llogar una minyona 
nova i la posa al corrent del. costums de la 
CDsa, 

-AI senyoret l'ha de cridar a les nou i a mi .. 
lea deu, em portarà l'esmorzar al llit. A la una en 
punt dinem. A les tres, m'ho tindrà tot preparat 
per sortir, A les vuit en punt, aopem. El. diumen
ges, els panem a la torre d'Horta, Vostè, cada. 
quinze die .. tindrà una festa complerta, dea del 
matí fina al vespre, alternant amb la cambrera. li 
eatà bé} 

La minyona rumia un moment, fa mentalment 
uns comptes, i pregunta: 

-La cambrera tamb~ surt cada quinze. die.} 

-TamM. 
-I doncs. eom .ho fa. per eapera:r dues set-

manes} Potser, de tant en tant, la senyora li ce
deix el .eu marit per una nitL. 



ALVoLTANT ~, 
DELBRAJER '" 
".. 

ALERTA, MINYONSI -Si ... li ... Jo crec que m'ha fet perdre el leny a 

En .. quest .. Secció hi' pub1iclTem tots els CONTES mi i ~ot. bt H ~ . t' . d . 
que u'ns envl7~ propis d'~sser con~.ts • ~es. vell,es za:te o:e

CI
, ir ~er :~tu::tl&~.I~m~e:-~::: l';:' 

a.acro~es de qUInze .nys per .~u~t' que SIguIn dll- de dOrrv.:-: Se li han de rebai:arqtm xic les I I. 
IJt's d ~uer coneluts pels b.rrlla,res ,lectors de LA Ja veurh, deixeme'l per mi. anc 
T~IES. D'.quests contes en pre~,.rem .~n c.d. DOI meacn deapr61, la .enyora Rita va dir a la 

;eu;.,er;;b~:bjt!!· e,:s:.ec;::!;. q~~n:::j:t~:cióde: ;:; leva ~ica t q~ ac~l't ~ parc, on li ret~r~ria el 

:ir ;onlJ1 ~Is que visqu~n lora de B.rce/on •. A/er- le~t:!:~ent:' !~:n ~::;: ~:ert~:.f: ~DCU6 aI 
., ones, I .preur r'¡pltl JeU davant el jovenet que li havia fet perdre la 

:avet .. quaai no el coneisia. E.ta .... prim. nUer6s, 

• LA BONA CONSELLERA 
decairu.t i rDlnlO com un moltÓ . 

-Perà, qu~ hal fet. Rita? - prepntl tota d ... 
lori.da 1& .enyora Hortm.ia -. Aquelt no h el jo-
ve À. i fort que jo et ni, trupuaar. 

L 
~ .myor. Hort~naia - trenta. any .. cuada- -st, dona, .t, 61 el mateix., perà ja et rirei, dir 
1 1& lenyora RIta. - trenta Cinc anYI, vIdu que li rebaixaria un xic lel ~ 

. _ anaven cada tarda al eine. Hi anaven per _Devies voler dic que li zu.c1ariel tota - coo-
felDa, i la feien amb diacreció i laboriolitaL telli rablOM. 1& caaadeta, que coneixia a fODl a la 

Un di&,. donya Hortbaia el ya enamor.r com lev •• mi¡a, vido .. com una vibra. 
1lna IOmereta d'un jovincel de 1& primera volada que 
1& f,ia anar de cap. 

La len)'ora Rita, .e·n v. adonar, i com que apre
ciava molt a la a6Va ami¡ .. 1& .. cridar a cap[tol, 

-Mira _ li dieu' en t6 conviDCea.t _. Tu etl L'HOME EXAGERAT 
una dona de compromJI, teDI ell teuI deures ccm- -- _ .- -
juea1I, i aquelt moe61 .ellle elbravar, que el com--
pOrta com un caba.Uet boi¡, et comprometerl. AQUELLA t.rd. de ban)'l, el leayor Martí l 

-Voli dirl _ va fer la .enyora Hort~nli .. tota el lenyor Bertran, .company.tl de let leT • 
..... erada. respeetives querindan¡ues., .'baTien .j .... t 

-Vui dir. De manera que hauriel de mirar de maadroaament damunt 1& platja i per matar les ho-
qul la teva monada DO fel taDtel t01lterie., rel, ea d6dleaven • con'tar eonte. 't'erol i bon.-motl 

-Perà, i com fer-hol p~iOIOI. 
--Senzillament: domant-lo, portant-li fermel lel D'aDl. co .. en vinenli una .1tra i lellle .. ber com. 

brides. anaren a I*rl.r de I~ facultatl amatàrlel de cada 
-FiUa, jo ja DO .é qd fer_hi. Et conEe.1O que a.n dels dOI mudes. 

10 j. li he advertit moltes "t'erades el que tu Dl·.... -Jo - dicu6 ell Bertr.n _.1& primeria de co
c.abe& de dir, I no en puc lortir de cap de lel 1IIa- Qlixer a n'aquelta, era un home de molta reli.tla-
.IIere.. d •. Fipra't que moltetl vepde. l'havia fet conten-

-Donc .. n'bai de lortir I t. deu i dotze ve,.des le¡uidet . 
...... Jb tan jOTenet. pobret! -Aixà no té cap importlncia - intervinpé du-
-Pkà, t. hu de tenir ezperilnc:ia per ell. pectivament en Martl -: tot " qlleati6 d'aJl&r 

L 



prenent ,aletea amb zampany i aid: es pot arribar noia perdE ja el compte, i quan eU dieué proa, qu· 
a contar moltCl ve,ades .elUïdes en l'arltmltlc& do li li hauria demanat pennll per .. fer una bacaina .
l'amor. En canvi, jo, ja li una altra cou. Filara't ban. de sortir ... 
que tinc una anna d'.tac, que ben bé, ben b6. l'hI Però ell, impassible, un cop el cor li va haver dit 
podr:en sostenir al damunt una dotzena de pardals prou. tornl • vefltir·se traquil-lamcD.t, el renti. car. 
posats de renglera. i maCI, CI paslà coquetament 1& pinta i, ja altre cop 

La falana del senyor MuU, en untir aquelta o- trClc i decidit. demani: 
:.a¡eraci6, ae'l va mirar de cairell, com volent dir: -Anem 1 
"No e~cria. pavero, no e.aceri,l" l l'home, te- -Aocml -féu ella. 
mcr6a d1laver-ne fct an DC mul&, rectificl a,ma.. I, un cop forcn al carrer: 
teD.t: -Ara. em falta papr-tc. Me o'ba,.¡. oblidat. U. 

-He dit dotze pardall, veritatl No, no 160 dot- home de nelocil com jo, t6 t&ntca COIU al c:.ap .. , 
.e, m'he equivocat: pole-m'ho a dea. perqal dn Llavotl tirl ml del portamonodel i, reverellCiON.-
p&n!al., ja compendrev. que... ment, treJU.6 un trOllet de cartr6, que li aJJ.arcl, 

La {alana, Iquelta ve¡adl, enlloc de mirlr-n1, dient-li: 
l'acontenti amb tOllir artificiosament, i en Martí -T6, maca I 
contin .... : -1 ara I - ell:da.rnà la Ciaqueta. -. Què em 4(1-

-Ea a dir, deu, deu ... No aón deu, en realitat, nea, aquí? 
.6n VUiL., Vuit li que l'hi podrien a,uantar. Pre- -.El que hem COIlVlnpt: un bitlleU 
ciaament cm recordo que una vepda... -Un bitllet I Perb, quin bitlletl Un bitUet de 

Peró com que 1& fulana upia amb els leu IU' tranvia de deu dntima de 1& naia de S.rrill 
tea de protcata. en Mard dip6 relOltament: -Què? Que potser .firmaria que t'be ~.tl 

-DaDeS, b6, dei..e·m'bo a set i DO en parlem T'he ofert un bitllet i te'l dono, I que consti que e" 
mb. No em ne-¡areu que set pardalI-. cara bi panyes, perc¡uè, .i b6 61 cert qDe j. ha IV-

En sentir aixó, 1& rulana cregué oportú inter- vit, només ha lipt una vecada, .meJ:ltres que tL_ 
't'enir per acabar d'una velada, i alçant-ae mandro- Dca d'aquell dia, la Ci~ueta demaaa paca i Ie-

.ament i mirant. l'horiu:ó repllcl: nyal. 
-Eatà bl, Mard, deixe-m'ho a let, perb, COl1lU . F. Orrol/. 

que 1'6ltim l'hauria d'.pantar amb una 10lt. pota. 

ZLBITLLllT 

A17ENTURAS GALANTES 
L A Ciaqueta el ~ltjava aquella nit. com di DE ¡ACOBO CASANOVA 

cOltum, amunt I avall del carrer de l'Uo.I6. 
llençant miradu insinuantl a alpD qae IIltre SlD1: e" dijous 30 cèntim. 

vianant, quan un home se li acost'. 
-Jo voldria anar amb tu - di¡ué l'home - pe· 

rl. tota la nit. Et donaré un bHUet. Eatla eODfona'? E.~ 
Vostès diran, .i 1& Cisqueta ho va catar, de con· 

tental Va acceptar 1mb aleeria, i tot leluit comen-
ç! la deliberació, EP!. . HA SORTIT ... 

-Anem a cua, donea? 
-A casa teva? No, dona, noi Jo vull quo ~ .. em 

unl nit d·aquelle. que un le'n recorda tota la vida. 
Anirem a un hotel moblat, .... &farem uu. habitació 
de 10 mi1loret que hi hq:i, i ja v",rla que 011 farem 
de bromal de LA. TUIES 

RI veia que st, que l'home anava per feina. Apa
rentava tenir Unti !Vint-i-cinc anyl, era alt, moreno, 
afaitat de cara i tenia un tiPUI de aportma.n força U~A PELA, 8.t:N GASTADA 
atraient. EUa mateiu, ja el comença .. a en¡rucar, 

Quan. foren a l'hotel, eU. amb un ,ran laxe de de
talls, començ1 la le .. ió. La Ciaqueta veié aviat que 

:~r 1::::-:: ~;o~:e~p:~~:~~ q:~ ~~.-¡e~ Conte prf!miat en el númf!rO pauat: 

internacional, anava demanant i demanant fiu a 
uhaurir el repertori, Tan I tan durà la col&, qae 1& &SC~NA D'HOT~L 

I 

, 
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-Té, Miquel, pren aquest ou, i així podrem fe.
tejv més estona. 

PREVISIO DIVINA 

L
A moral é. una cosa que no es pot tocar. E8 

més fràgil que un val de vidre. De seguida 
es trenca. 

Per això, únicament poden predicar moral aque
lles persone. a lea qual. no se' l. poden reba
tre els argumenta, per respecte o per temença. 
Així que es pot discutir. el pobre moralista ha de 
tocar retirada més de preua. que corrents. 

Però nosaltres érem temibles. a la nostra clas
se. No en deixàvtm plllur ni una. No té. doncs. 
rea d'estrany que el. nostres professor. anessin 
amb peul de plom per explicarnos les classes. 

Recordo d'un any que el dia de l'inauguració de 
curs ja vàrem desbancar al catedràtic de religió i 
moral. 

L'home ,'anava explicant i per fer més com
prensiblea les idees. ens posava extmple darrera 
exemple. 

-Mireu li és previsora la naturalesa - ena 
deia _ que lel pucel. aquut animaló molest que 
no enl deixa dormir tranquils, les ha fe tes de color 

negre perquè ressaltessin damunt la blancor de Ja 
pell i l'home III poguel caçarl 
-I el. negres) - preguntà un amb veu de 

falset. 
_I quan a le. done. ee'ls hi amaguen "allà") 

_ cridà un altre, de. de lel darreres files. 
El pobre proFel8or. ja no va fer ret de bó dunmt 

tol el CUtl. 

K.M. A. Sutno 

D'ENTRE BASTIDORS 

L
A Uuïlc.ta, filla d'una famosa característica. 

ha portat una amigueta seva al teatre, per
què vegi treballar a sa mare. 

E.tan totes dues dretes a la primera caixa. se
guint el CUtl de la N:presentació. Però ha tran .. 
corregut ja mig primer acte de la comèdia i la ma
re de Ja L1uïseta no ha sortit encara a etcena. 

-Trigarà molt. encara n .ortir la teva mama) 
-li pregunta la seva amiga. 

t la. Uuï.eta respon: 
-No gaire. Mira. ara surt el primer acA:or, des

prés la dama jove. que és aquella senyoreta que 
l'està esperant. i quan ella sigui en eecena, de .e
guida la mama ... 

L A. PW1ta d'Or 

-Mi .... en lloc de donar-nu! din...'"TS, més m'e.. 
limo que vaigi. al carrer Més Alt, i et compris _ 
flucò dH<Erotyl". 

E t l 
"'.Ip,od~ .. _ 

ro y I:~.~~ 
n:NCLA ; I. NEURASTENIA. _ ..w. 
quel i reltel. que ai.-n a lot altre trad:a..-t 

v ..... l'~ l .... : Alt ü ••• ".n. a, 
I.,_el, HI _.cr.,. Jr . ..,." .... • -'--



14 - LA ïvi~ 

Trobem que el títol estl molt en,· 
certat i Que atreurà la curiositat de 
molta lent, 

Sobre tot, de les :!ticotes 
que hi han a cua la Mamà, 
i les que paasejen sempre 
pel carrer de Barbarà. 

n "" 
S ~~~~~a u:e~~~:~r=~q~:i;a !~: 
tal la companyia de revistes que di. 
ri¡eix en Manolo Su¡rañes, la qual 
donarà vàriell representacions del 
celebbrim "Kiss-me". 

n ILLUNS es va estrenar al "Ca. siava davant dels anys, li varen a- Després de tantes des¡rAdes 
talunya" i al "Kursaal", la cinta fanar la pasta i encara corren. com han tingut els cubans, 

"La Iocura del día", Que no ês altra I es va quedar l'Inocenci ja convé que ara ea distre¡uin 
'Cosa que la revi.ta del "Foliel Ber- pensant, no sense ra6, amb espectacles plants. 
¡~re" de Paría, quina prot.¡Onilta ue el nom ra molts cops la COll (,) o o 

;~tli~:hl:i~~simj~.~~=S¡S~i:~;, I~~~ encara que ~¡~n oque no. A ~~~:I j~~iO~,eI~~r~~~n:!¡ P~:ie:~ 
:~:;: q~~~a v::rf~sf:r~~rb~:~II~lIri: t" I;,~i~:~~~~~~: t~ei~~al~:?eal :ee~ ~:~~~:~Itr~'ej~:~d'o:: ¿~:¡I:~s ... si.ti-
",erlOS, cuplet. 1 artIcles els mlllon hostat¡e a r"Edén" ens pre¡a fem SI ~llun cop a Parts es celebra un 
autorl frfvoll de la Ciutst de la constar que no té re~ que veure amb c~mplonat de joc de damell, que avi_ 
Llum,. . la colla del "Vina¡re", un de quina IIn... . 

Jo penso, 11 ho fan molts dIe", capitosts és el celebbrim senyor Hl enVlarem vàncs nenes 
~~r a veure qu~ és, Pebrot. ~ue a calla la Pepita hi han, 
1 SI em recorda les ~eates A més, la penya del "Biber6n", I que tots e!s jocs dominen, 
que fan a la rue Rlcher (1). per evitar confusions, enl ha enviat del més peta al més ¡ran. 

la llista dels seus membres, que su- Q Q Q 

O o o posem són uns membres d'allb més E L sainet "La reina del mercat", 

D ~~~~::c!~c~o u~lo::;re:r u~e ~~ ro~:~t~~uests: a~i~e~l~:~~eR~:~~~ t60~:~~i! ~: 
rella de lIadre¡ota, l'un jove i l'al. El Ge~erut, el Marqub de Pera- h:~:A"Um i . . 

!~:i::I~i~i c~~~e~o~~~~:t~~:~:sC:~; ~:~e~ 1;1~~~~tr~, ee~ ~~:~U('q~: ;~~ un ~riomf :~r!o;a~r::~m~lp:i~ f:-:~! 
cnt::u~ep:: ~~e~~~c:'í~~': ' ~~flO~.~1 p~~~e'h!i e:::~"cio~1 ~.~!!: ;:;il~~~~e cresci6 del paper de "Te-

Estava l'home Clperant el tren 3. rehrat amb una dama de I art que S ha~rl d~ fer u~ homenatre 
l'estaci6 de Sani, quan se li varen bellug~, tornant després a la pe!lya, a la simpàtica actnu, 
.. costar ela lIadre¡ot. i li comen!;a. penedit del &Cu "pecat), ci Salon~,' e! Que de treballar a les taule~ 
ren a donar conversa, Que ai el ';Cuc.Xuc, el torero-¡anadero . I demostra que en lIap Un nIU. 
temps, que .i la rrip, que li les sub_ I Elefa~tet, que, selo.ns ens ha dit . o o Q 

si.t~nciCl, que ai la luerra civil de una nOIa que el coneix a foni, està UA sIgut nomenat governador de la 
la Xina, que ja feia bé aq.ueUa ve. molt bé de trompa. provincia de Huelva, Un doctor 
~~': I al final, el lladre vell li di_ a ~!~d~:,~ .. ~~n s~:~a n~~da, :~~;:.ialitzat en el tractament de 

-Sort que jo eatic molt ben con- on. per cert, va tanta lent, Si jo fOI d'aquella terra 
servat ... Quanta anyil em fada? que allb elltà ple com un ou. aniria a protestar ' 

=~::~'::. QQ~~léatj~1 Sd .. nta E STA a pun~ ~'!trenar.1C una :ri;Ob~U~t ~~::::~nt, 
cinc? pel.Hcula que es titola "Hombrel o o Q 

-M~sl que pagan". A can "Muim's" ha ruillat la 
~utanta sil? "Ibedan Orchestre", que ha es-

=.set!~!lta nou? Ya ha sortit!... ~~~;e;~:¡ui.~ pels acreditsts Tsi· 

=~!U~~:I sif!,a molt bonica per a. (> colo"~al i ::~e~nam~ft"\::: ::it':.uenm:~!: :! 
!1I~~~~I~~s~;t~:.:~U(~~ ~:~~\:r:~~: AL M A N A e D E ~ense::er~~i6~~r:;e d~;~ ~':~~te:o~ 
que li de~ CInc lpats.) ben posat •. 

'tn;¡~~rtli:~ :r~~~! d::' arriba:-ia LAT U I E S Ai~! eni. h;o ha fd~na Doia 
-No ho diria nin¡61 , :~~ unr~ef~Od~q:esta ~rquestra 
Total. Que mentre l'home s exta· que eatà molt M de cabals. 

(1) ~i.b ho posem per.a qu~ .:11 és «el nOVama ... de los 
'Que hagIn estat a Parh, splruen que 
no ¡Inorem a quin carrer el troba notJamases» ,.._¡'-UO.;;;;.a..::=I';;;;,¿--'I 
:: ::~o~~¡!n B!::~~~:'~ U •• pel. I bOD prem 



MAlSON MEUBLE IMont d'Or Meublh 
(VERDURA) (VERDURA) 

Canor de --. %7 P .... d. Sou .. Mod.-, • "-- .a _l'' ... T __ a.- ........... 
Tet.foD ~nl - A TPIt.fon 4&eR - A 

er... comoditat - s.J ... de IMa., - Telèfon priyat 

Calefacció central - Habitaciona a S pte$. 

Reserva ablOluta 
ea 

:A::~I'~:.:. :.! ~}m~ :~m: I 
Un .obn BETTER "al 50 cò.,.ti.. i una c.ap.a 
d'alumini contenint tret BETTl.R "al 2 p .... n 

D. "enda: Farmàcial Unió, 5 (Ob.rta tota la nit) 

SARNA (RONYA) 
et cura en deu minuts amb 

SULFURETO CABALLERO 
Comte de l'Atalt, 86 i centres d'específics 

Barceloua 

EP! .. EP!.. 
N. h. dul:otau 
.. i ...... mantl 
Pa' bo .... ,.,.. 
_. t..irii"ique. 
Per boa. I ••• t· 
... . biaiftiu: 
POl' bo •• pol· 
•• " d ••• ta, 
ub, .. l ... LA 
ESPALTER. 6 
MUNDIAL 

CABRES 
ciu ....... --· ..... _ el Oop, compI"MI .. 

LOTION LADIL 

que la trobarea ~ 
DOS PESSE'n:S, ol 

Cmlr jll'lIll, 1.'1 f,'T CI· 

PURGACIONES 
.. lrttte, tMa .. _ ......... 

l..,."" •• -,.tta~"'''' 
~c_""~." __ __ ta' ...... _ ........... 

CRAJEA5 AU5TI 
-, .. ~---.~ _.-
Rambla de Iu Flora, 14 

PROU SIFILlS - PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS 
LES AFECCIONS DE LES VIES URINARIES, PELL, PURCACIONS, MALALTIES SECRE-
TES, són tra.dadea al 

INSTITUT MEDIC POLlCLlNIC 
ALT DE SANT PERE, 59, PRAL" I.' 
per el modern procediment ultra. sensacional del Dr. S L I V J O T O S HI RO, de Yokohama, 
proporcionant una curació complerta i ràpida. - Tractament serióI - Eficàcia reconeguda 

Els que visquin apartat., poden escriure amb de
talli a: "Director de l'lnltitut Mèdic policlínic. 
Alt de Sant Pere, 59, pral," i le'l. indicarà gratuï
tament. baix sobre tancat i sense cap indiCACió ex
terior. el tractament enèrgic indicat en cada cal 

Consulteu.nol una volta I _ Vosaltres ae1'eu els nOltrea propagadors I - No perdeu el 
tempII Cada minut él or per la vo.tra salutl - Veniu a l'Inltitut. o escriviu avui mateix --

D~maneu cada dijous .1 vostre quiosc: 

A VENTURAS GALANTES 
DE JACOBO CASANOVA 
Esplèndida. il.luatraci6 -- 30 cèntim. I 

BA.R DEL ESTE 
Servi" csmerat-Rcopons 
barats - Es tanca quan 

nÚlllú demana res 
Beguda t Totes i bona 

blTer en.e tlcl INU. ... 2 



." 

-J. m'ho ha demanat llu vegades i m'he relÏltit heroican1llllllL .... mna virtut ettà ja dflllM»o 
trada. Ara, que puai el què el deMí dï.po.i. 
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