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LA TUIES 

-Espero que coneixerà toll el. M!UI deure, i tole. let seves obligacion •. 
-Primer, no hi perd~m ret quo el tenyoret m'expliqui quim són ela deures ~ les obligacion. 

que entren en eJ tracte. 
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ISALE HOVI 

RUFASTA SE HA CONVERTlDO 
EN UN FIEL MEMORIALISTA, 
,DE LOS RECALOS DE REYES 
EL HOMBRE TIENE LA LISTA! 

ALZAMIENTO 

DE BIENES 

Un individuo que atien_ 
de por Sandalio Sarganta. 
na, ha denunciado al juz. 
gado que una meuca con 
la que vivia en un "meu_ 
blée" de la calle de Bar. 
bar', le ha escapado en 
aeroplano con un diente 
de pOltin. llev'ndOI~ con
li,o una cosa que era 
el única sustento del de. 
nunciante. 

Como el juevel lon 
'Iol Reyel, 

y Rur .. ta el secretaria 
de muchas chical alelres, 
(completamente hon~ra-

[no), 
ha elcrito dí .. p .. ados 
una serie de cartit .. 
que Ie han encar,ado ha

[cer 
cual tiern .. criaturitas. 

La Cbelito, .iempre in
(¡énua 

pide que vuelva.n los 
(tlempol 

en que ha"a pul¡as a ~o
[jo, 

sin temer 101 contratiem
[pOL 

La Seról, un muil.equi
Ito 

para ju¡ar-¡a" que mo
[nal

I Va el bien verdad lo que 
[dicen 

de que el molt ,ran Bar
lcelonal 

La florista que trabala 
en el concert Ba-ta-dan, 
que le cedan un eltanco, 
pUel las COIU, mu" mal 

¡van. 
Las tanpistal del "Edén" 
un corrido con.umado. 
que les ponaa un pIla 

I ¡rande 
con toda el caato pacado. 

La Marcaritifla Vila 
vaIver al tiempo ideal 
que levantaba IOl 'nímol 
" el telón, en el "Ro"al". 

La Antonia Fuentes un 
Inuevo 

sistema de rumbear, 
porque SUI dOI Pllomiul "a ae empiez&n a canlar. 

La "Dorita", otro auto_ 
'm6vil 

que ,aste menol bencina, 
puca la bace cada factura 
trq:ar muchhima quina. 

La Zoe que no le bablen 
de Iai cajaa de cart6n 

que hada cuando era jo. 
Iven 

en la calle de Arag6n. 
La Frands, que no le 

rgasten 
bromal sobre su apellído 
que dan lugar a hacer 

'chistes 
que tienen doble sentida. 
La hermOla Teresa Pons, 
crecer, siquiera un poqui_ 

Ito, 
para que ]e luzca mJ.s 
su simpitico palmito. 

La Mami del diez y 
[nueve 

dOI dncenas de menares, 
que ante los clientes sien

ftan 
inundarae de ruborel. 

Ante elte ah:amiento 
de blenca, el juu dijo quc 
vela la cala mul" peluda, 
l" que si la haMa perdido 
ne,ra, que la bUlcase 
blanca. 

El denunciante, en vi._ 
ta de ella, ha decidida es
perar sentado, hasta que 
a IU el( amil. le sal,an 

La Pepita de "Can Bai_ Un caballero muy res-
lz.... petable ha presentada en 

TIMO 

una remesa de hermosas, el juz¡ado una denuncia 
que eltén meti das en car· contra cierta dama que en 

lnes, una torre de San Gerva_ 
amable. l" carifiosas. sia reune a lo. seHore. de 
DoHa E~i1ia, la del doce, compromilo con unas ni. 
que lupnm& los Roreros fias que juelan a prendall. 
q!le le llenan el sa.16n Se¡ún se dcaprende de 
sln caatara~ los dIneral. dicha denuncia. la sdiora 

Y la !,ctlva sucesora I de referencia, le puso en 
de Bri'lda Bonacasa. relaciones con una mucha_ 
que no decaira el buen cha cacocela, ase,ur'n. 

. [nombre dole que era m" inocen_ 
de IU acreditada casa. te que lai poetas de jue_ 

La bella Laura Brunet. 101 Roralel. V, como el 
nuestra I(entil redactora buen seSor Se encontr6 
también ha escrita una con que no habla tal, 'e 

I carta enfurruñ6 y la tir6 por 
sencilla y conmovedora. los tribunalu. 
Ella no quiere brillantes, El oficial de llIardia, 
perill, piele. ni brocados, que u ami,o de Yorba 
ni un autom6vil de lujo Molins, le acon.ej6 que 
cual IOl crandes patenta_ si querla hilo de Escocia, 

[do.. que se fuera a una merce. 
Pide tan solo le traican da. 
como premio a IU beldad 
unOI veintido. centlme_ 

[tros 
de ardiente felicidad. 

RUFASTA 
Sucesor de los memoria_ 

Iistas de la Virreina. 

OFENSAS A LA 

MORAL 

Por demo.trar su cntu_ 
liumo por una yecua, 
e.tando en el Pa.eo de 
Grada, a la bora de la ¡o. 
ma, fué denunciado al 

juz,ado, un caballo me
nor de edad, cul"o nombre 
Y demis circunstanciu se 
¡,noran. 

Como consecuencia de 
ella, ayer tres maridol no 
pudieron salir de casa, de. 
bido al trabalo que Iu 
dieron IUS respectivas es
posas, 

€SP€CCHCh€S 

TEATRE COMIC 
Coatlnue.:a ela I(I'&!D 

hita da 
- la $eeo.na veu;6 dfJ 

JOY-JOY 

"'SPANYOL 
Exit eolosal 

LA PUNTAIRE 
fi,*"", _ ~iIJ"" 

CODde del Anlto, 12 

LAS MIL V UNA 
NOCHES 

Dancing 
Dc ac is tarde a tret 

madru,.da 
Tarde 7 nocbe: 
El ~Jt;to del dí. 

Lo que nunca se vi6 
El maravil/oso especticu. 
lo de Iu ___ _ 

- 12 PRECIOSA S _ 
- INGLESAS_ 
7 las etoi/es amer;can.as 

GARSON Y 
DIETRICH 

A la. doce nocbe y una .,. 
medi. de la madruc.da 
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Literatura femenina 

e OM que a LA TUIES li lurlen freqüentment 
competidora. i nosaltres. que som molt bons 

xicots. no ens hi enfadem, creiem oportú repro· 
duir aquesta crònica que hem llegit en un popular 
.rotatiu nocturn de Barcelona, 

Diu així: 
"Boudoir elegante, luz de pantalla velada por 

sederias de colores. El y ella toman el te. Ella el 

una mujer rubia, Sería bonita si llevara el pelo 
bien arreglada y. en vez del kimono de mal gUito, 
un traje inoterior elegante. Adanàs, no lleva ni si· 
quiera POIVOI, '" 

Aquí. un comentari, Per què se'ls ha de posar. 
ella. els polvol. si té al seu cOltat a un home? I 
quin home! Segueixin lIegínt: 

"El, e1egante. Ni un detalle reprochable en su 
impecable toilette, 

"EHa, con voz melancólica: 
"-Re.almente. yo no sé qu: p~S:l.r ni qué ha

cer. Eddy me huye cada dia mà •. Apenlls harà 
afio y media que nos hemos casado, y !li me ve en 

las horas de las comidas. muçho. dias cena y co
~r:.~'~ el Club. no me dirige mas que cortas pala-

A n'ella. aena dubte, li agradarien llargues. 
"El, sc sonríe con su IJOnrisa de buen chico. pe

ra no conteala, 
"-No sé qué hacer - prolligl1e ella de.alacia

porqlle antec no era a.i. Oh. no! CarIo ha cam
biado! ... 

"-Y estàs tegura de que h" sid·" li q¡.ien ha 
cambiado? No has modific'ldo nada ("11 li miimn, 
por tu parte? 

'"-No.,. 
"-Vo creo que si. y aun te diré qUt encuentro 

ràpida. .olución dande tú te ahogas. Lss mujeres, 
o al menos algünas. sufti. una grave equivoca.ci";n 
al casaros, Pen!>ài. que. sólo es precilJO conquislar 
al novia. y toda la coqueteria y buen gu.to que 
durante el tiempo de vuestra.s relacione. gastàis. 
luego ya no lo creéis necesario. Tú misma, Amy. 
Di la verd ad. Antes de caaarte, cras una chiqu.illa 
presumida hasta la exageración. Qué has hecho 
de tu buen gusto? Lleval un peinado que no te· 
favorece nada, Vas veslida completamenle a la 
'"negligé". Para esta hay un remedio. C6rtate el 
pelo. hazte la manicurl\ y pínlate 101 labios, o· te 
bién necesilan un poca màs de vida. como los 
ojos. que hay que animar artificialmente. Perltj. 
mate con perfumes de gusto, que yo mismo. In 
descas, te escoJleré y enviaré. Viste en una modill
ta de fama v hnzte los IJOmbrerol en una buena 
IJOmbrerern. Qué sé yo 1. .. Haz lo que quina~. p"rn 
vuelve a <;er tú misma. Tu marido se cansa aparen
temente de li por la falta de buen gusto con que 
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vas arreilada. E. una equivocación y grave, te lo 
repito. el dejar de presumir una mujer casada, 
que, por el contrario, dehe h..cerlo aún màa, parit. 
re~~Pe:~.~tantemente a au lado a au marido. 

·'-No. déjame acabar. Tú te viatea y te vienea 
• hora mi.ma a una peluquería, donde te dejaràn 
complet.mente e.mbi.da. Lue¡o te acompaño a 
Lanvin y allí te dejaré para Ir a buscar uno. fra.
coa de perfume y objotol de tocador. Tú me IA

bru dar cuenta del resultado que mi remedio pro
ducirà. y eatoy segura de- que me lo agradeeerÀL 

"AI cabo de unOIl diu, 61 recibe un biIJete cor
to y perfumada. Ea de ella. 

"-Amy te agf.dece IOl buenoa y útiles cOnl.e
jo., que tan buen retlultado han dada. 

"Y é1. ante el laconi.ma del billete, que huele a 
'ï-Ieure Bleue", se .anrÍe de nuevo con IU risa de 
buen ch.ico." 

De manera que una xicota cuada .ha de pint:u 
els llavis, fer-se la manicura i abillar-se com una 
meuca. I això li aconsella un xicot que pren el le 
amb ella i que sap triar pentinat. i perfum. feme
ninL .. Quina c1aue de pereona serà aquest ami
guet "buen chico" de la deldenyada Amy} Al
gun competidor del decadent i desacreditat Alvar 
Retana} 

El lUIyor batlle i la moral 

N O ha estat poca cosa. el batibull que .ha armat 
altre cop. amb les famosu atàlues de la Plaça 

de Catalunya I Altra volta protestes. altra volta 
reunion&, altra volta damas d'útropajoaa, i el se
nyor batlle, que per lo vist és home d'empenta, 
declarant a un ealimat company nostre d'ofici, que 
ell no admet lliçons de moral de ningú, i que les 
estàtues es col.locaran, perquè )' art és r art, i amb 
l'art, el peix. que .hi fica, es queda enganxat. 

Molt bé, senyor batlle I Nosaltres, que no som 
politics, perquè no perseguim altra cosa que)' en
lairament dels esperits, ço que entra perfectament 
dintre el programa de la Unió Patriòtica, de la 
Monàrquica, de la Lliberal, de Ja Republicana i 
fins de la Cracienca, que és la mél modeata de to
tes, l'aplaudim de tot cor, 

Si a Barcelona hi hagués civisme .hauria d' obrir 
una subscripció per a comprar una placa i posar-la 
ni peu d'una de les estàtue&, per a què restés un 
n:cord el geste varoni! i diane del nostre batlle. 
En aquests temps en què es parla tant de masculi
nitat, caldria donar aquesta prova. Nosaltres, se
nyor batlle. no tenim .casa pròpia com "La Van
guardia", perquè les CO&eI van molt TDalament i 
avui en dia a un no el deixen viure, però, esperi
tualment, la té, des d'aquest moment, en un reco
net de LA TUlES. 

La doble dedicatória 

u ~e~~::!~t u:a:r:f::t~:~;e ~~~~c:~~~:.~.n I~~;: 
després, en fullejar-lo, va trobar en una de les pla
nes successives, una nova dedicatòria, escrita a I • 
intenció d'un altre company ... 

El fet és absolutament cert, i la badada de lea 
arosses. 

. ,. El "Tana" de la Plaça de l'Aogd 

EL "Tano" de la Reforma, és diferent del. al-
trel. El túnel és doble. La Companyia ha apro

fitat ell antica túnels fets per l'Ajuntament fa al
¡uns any&, que, com el recordarà., no van servir 
i van ésser ~mplenats de sorra, per a que no ea 
fessin malbé, 

Recordem que, quan el fracàs d'aquella primera 
empresa, un regidor parlà en plena scsió de Ja sè
rie de badades ocorrt.gudes. I, en un dels paragrafs 
del seu diK.uu, obscrvà: 

"-Primera dijeron que se construiria un túnel y 
ahora nos hemos encontrada con que eran dos. 
Qué ha ocurrido} Misteriol" 

I un altre regidor, que elColtava: 
-Molt senz.ill- va relpondre--. Es que n'hafl. 

fet de petitll 

L'hortolà de Sant Boi 

CAP D'ANY 

L 'ESCENA passa en un relervat del "Mont 
d'Or". 

Ella, davant del mirall, ja vestida, es dona el. 
darrers retocs a la fatxada. 

Ell, ·.està acabant de fer el nus de la corbata. 
-Ademés - diu ella, continuant una conversa 

- sàpigues que tu ets el primer home que ... 
--Que et penses que baixo de l'hort, noia} 
-T'ho asseguro I Ets el primer d'aquest anyl 

K. K.T-. 



-Miri, no el deaespm: jo e.tie aquí per suplir 
f!D tot al seu marit. 

-Eatà eqmvOCIIt, don Manel: hi han buida que 
'"t'.è no pot omplir-lo.. 

UNA DONA PRACfICA 

QUAN la .enyora Lluïsa va estar certa de 
què el leu marit l'enganyava, enlloc de 
pendre'I'ho a la valenta, va lospesar el 

PIÒ i el contra de Ja cosa, i ea va decidir a callar 
i RUrar de venjar·se de la millor manera possible. 

Un dia, cap a mi¡ dematí, el va arreglar ben aro 
reglada i se'n va anar cap a caSl'l la querida del seu 
home. 

-Voltè no em coneiJ[, veritat? - li va pre
guntar, en trobar-.e davant d'ella. 

-Realment. senyora, li no s'eJ[plica ... 
-Done., bé: ;0 IÓC la muller del senyor Ma-

"oea. 
--El tM!nyor Max.enca) T ampoe tinc el gust. .. 
--Sí, ~nyora, té el gUit, no ho dubti. Elaenyor 

MuencI, no é. altre que el "Cuanitu", el .. Nitu .... 
que li diu vostè, per engalipar-lo millor i treure-li 
I~ peaaete. amb m6a facilitat. 

-$enyora, em permeto oblervar-K que sóc a 

LA TUIES - S 

calA meva i que exigeixo que ~. m guardi et de
gut reepecte. 

-$i, ja sé que vOltè 1011 ea deixa mancar al 
respecte pels senyor. que paguen per fer-ho. Fa 
bé: en aquest m6n, la qüestió són diner .. Demés, 
reconec que vOltè és prou guapa per buidar I. 
cartera de l'home méa pintat ... 

--Ea favor, aenyora. 
--Ea ju.tícia. Vo.tè és guapa, però consti que 

jo no sóc lletja. 
--Confesso, aenyora, que no Iol. no és lletja . 

• inó una "tardoral" molt agradable i molt. .. 
La mondana l'assentà al co.tat de danya Llui

sa i aqueata .'apartà instintivament: 
-Miri. jo no sóc el "Nitua", sab? - digué ae

cament -, I amb mi no hi ha rea a fer. Vinc úni
cament per saber quan li pa .. a cada me. el meu 
m8ri~. 

-Ja compendrà que jo no puc donar certa de
talls de la meva vida intima 

-E9tà bé: ja ela hi daré j,,, , E! r: 'f''.l l'1"uit li 11 , " 
cada me. un xec de mil peesctea. Tinc les matriuI 
dels talonaris en què consta d'una manera vaga a
questa quantitat. Donem, donca, per aaaentat. que 
li passa mil peasetes. Vol fer el favor de dir-me, 
ara, quan te. vegadee la visita per aetmana) 

-Dues: els dimarts i el. dissabtes. 
La .enyora Lluï .. fa ràpidament un wlcul men· 

tal i ja a peu dret i allargant la mà a la mondana, 
li diu, de.pedint·ae: 

-Trobo que vint-i-cinc duros resulta car. Ja 
podria fer-li un xic de rebaixa. jaI 

-Facïl càrrec de què tot l'ha apujat. Rnyora. 
-Rel, no en parlem méa, Cada u a casa seva 

fa el què vol. He tingut molt de gust, aenyora, 
Disposi d'una rival, noble. però toçuda, que el 
proposa vèncer-la amb armel de bona llei. 

Del d'aquell moment, danya Lluïsa va dedicar 
molta atenci6 a la aeva toaleta, i cada nit, abanl 
d'anar al llit, procurava entusiasmar un xic al aeu 
marit, que aemblava reviure la dolça lluna de mel 
i s'entregava en COI i ànima als agradolOs jocs 
matrimoniala. 

En arribar a fi de mes. danya Lluïsa el va cri
dar a capital. 

--Escolta, "Nitu." - li digué amb veu melin
droaa -. Suposo que em faràl un regal et. Em vull 
comprar un abric de pells i com que aquelt mes 
no hauràs de fer el xec per ... per aquella. podries 
fer-lo per mi ... 

-Veuràs, noia. els negocis no van gaire bé. 
però, ja que hlll .. but fer-me oblidar aquella vibra 
que em xuclava tota els diners. digue'm quant 
vol. i et faré ol xec de aeguida. 

--Oh. poca COM., tu mateix fes-te el. comptes; 
a meitat de preu del què et costava amb ... l'altra. 

El aenyor MaJ[enca es va auentar a Ja taula d'es
criptori, plantejant una regla de tres. i es va que-
dar horroritzat. El xec que havia d'cxtendre, teni .. 
d'éaaer per mil vuit centes setanta cinc pesades.. 
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UNA D'EN PEIUS 

S ENTAT en un recó del Lon d'Or, el barret 
,)v"',l'r~~~==---.,.... de ~8irell. Ja capa a lo Mefisto. en Pei~ 

segUI contant: 

-Llavor. tenia jo vint anys i estava en el .e
gon cura. Era el m¿, terrible de tota els meus 
companys d'er.udi •. Cada dia en tombava una. 
La meva fama de Don Joan començava a fona
mentar-se aerioaament. 

EÀtàvem unl quants amicI prenent el sol al Jar
dí del General i, de sobte, de la part de 1'0.tia 
veiem venir a una xicota que ens portava tarum
bel a tots. 

::? ....... ~~~LlOI -La Carmetnl La Carmetal La teJefoniataf.. . 
-txclamaren el. meus I\mica. decidits a dir-n'hi 
unes quante, a l'orella que la fessin tornar Ver
mella. 

vingut a 
--Sí, senyora; el mes.tre del poble em va dir: 

jo ja no (t puc en6t:nyar rel; a Barcelona en.sek 
n",":I molt mél. 

-1 tu, què op::,ea? 
-Per ara, que et meftrc tenia raó, tieta. 

DOIlYA LluïM ea \'80 ¡¡donar de lo fabulós de la 
suma i apropant'le_li carinyoBn, li va dir a cau 
d'orell,,: 

-Bé. \·njl-'l. perq~lè ets tu, pots descomptar un 
~ltre cinquan':'a per cent. 

-Bé, lli. pe:ò, el mes que \'e, haurem de mirar 
de ... de ftor mC:lVl transaccionl, no puc gastar tant, 
Mbs) . 

-No siguil lonlo. home: el mes que ve et faré 
més descompte, perquè només hauré de comprar_ 
me un~s !labates. Et sortirà a menys de dues pe ... 
.~tes. JI\ veus que sóc una dona enraonada .. . 

I marit i molla. del d'allavon, varen ésser feli
ç,>. ¡ cada fi de me. la senyora Lluïsa podia com_ 
prar ... e un gavadal de case. amb el producte de 
les nombroses (ranaaccionl que feia amb el seu 
marit. 

Fly Candor 

-Tothom quietl - vaig ordenar imperioea
ment. 

La Carmeta va paasar, em spmrigué. li vaig o
ferir el braç i lots es varen quedar esmaperdut. 
en veure que cridava un pesseter i ens perdíem car
ru Ample endins. 

Era terrible jo. quan era jove/ ... 
Ell que escoltàvem a n'en PeiuI, l'inefable nar_ 

rador, celebràrem aquelta aventura &e.va que en
cara no coneixíem. però un pintor jove. extrema_ 
dament escèptic, observà amb certa timidesa: 

-Ha dit que era una teldonieta, veritat don 
Pompeu) 

-Sí. 
-Es que ... él que lIavon ... en aquella època, 

encara no hi havia telèfonl a Barcelona ... 
-I això què té que veure I _ exclamà amb 

vehemència el &'Tan filoloi _. }o ja el prcasential 

A, Boca d 'Or 

NOBLESA D'ORIGEN 

DJNYA Maria, l'eterna "mamà" de tote. te. 
corilte. i c.upletistes debutanu. ac.ompa

nya a la Lluileta al marquès d·A .... un 
deli mél inAuents personatjel del Liceu. 

El marquès el mira a la xicota, ¡ com que la tro
ba senzillament estupenda, demoltra de .eguida 
&Tan interès per protegir-la. 

-Ah. sí, molt bé. molt bé, danya Maria. Et: a
quella que em va dir que era filla d' un capità, ve
ritat) 

-Sí, senyor marquèl. però arur no estava enca
ra prou ben enterada i avui puc donar molt mi
liars referències d'ella: aquesta nena. aquí on ta 
veu. no &e sap ben bé si él filla d'un capità o d'un 
coronel! 

B. Raguela 



ELS MALS EXEMPLES 

Q UE a la Clareta se la trobllva tot el sant dia 
i bona part de la nit pels recons de la re

botiga i del despatx, això no hi ha per
què negar-ho. Nj jo hi tinc cap interès, ni crec 
que els meus estimats llegidors s'empenyin en 
fer-me dir una mentida. Queda, doncs, establert 
amb tota claretat que la IjlJa del senyor Esteve 
es passava més hores dc cara a la pared que de 

cap a la màquina, com era la seva ob1igaci6. I 

ara que ja hi som, ac/a rim ¡' deixem sentada una 
altra COsa: entre la pared i la Clareta, quasi sem
pre hi havia un dependent del despatJC o de la 
botiga. Com que al fi i al cap, això tampoc és 
cap cosa de l'altre m6n. no costa res fer-ho cons
tar, a li de què no se'ns pugui titllar de barroers 
,. descuidats. 

L. Clareta era una noia menuda i enjogaçada, 
qUe no contava més enllA dels catorze anys. Pe. 
ró eren catoru anys ben aprofitats. 

Tots sabeu prou com és la joventut d'svui en 
di •. Sap més una mocosa de deu anys, que no sa
bíem nosaltres quan ja ens començaven a sortir 
~/s pels indrets on Déu ha tingut a bé dis
POsar que ens en surtin. 

I bé, preguntareu vosaltres: què hi leia, pels 
recons, la Clllreta? 

MiDor dit: no ho preguntareu, perquè ja vos 
ho penseu, i ho encerteu com una malla. Pa-
raula! 

-Però t'exposes a que te'n facin! 
-Et juro que no/ Si total fem broma, i res 

més ... 

Tant i tant va arribar a empipar-la el senyor 
Esteve amb les seves recriminacions, que a l'úl
tim la Clareta va decidir venjar-se. 

Oh, va ~sser un venjança d'aquelles de "ojo 
por ojo"! 

S'havien quedat sense minyona, i la Clareta es 
va cuidar de llogar-ne una. Va anar a una agèn
cia i va triar una mOSSa d'aquelles amb uns da
vants aixIs, i unes curves aizAs, i uns ulls de dei
xe'ln enctwdre. i uns llavis més petoners que una 
galta de nen de bolquers. 

Ja podeu suposar que una minyona així era de 
les que tots coneixem amb la vulgar denomina_ 
ci6 de "criada para toda". 

La Claretll la va ensinistrar, li va allargar uns 
quants duros i dos parells de mitges de ~da de 
la botiga, i al cap de quaranta vuit hores, ja era 
ella la que estava entre el senyor Esteve i la pa
red. 

Però no va IInar a Roma per la penitència, no, 
l'auster pare dc la Claretlll Sembla mentida que 
cspigués tanta vivor en el cervellet d'una nola 
tan jove! 

Figureu-vos que al bo dc la {eina de la pared 
de la cdlldll i del senyor Esteve, la Clareta va 
sorglr com per art d'encantsJ7lent, i posant els 
IIlls tots esverats, com si hagués vist alguna cosa 
d'en Vicents, el çapat mosso del magatzem, va 
exclamar tota indignsdll: 

~I senyor Esteve treia Ioc pels queixals veient 
la conductll butant sospitosa de la seva lilla. 

-Aquesta nola acabarA malament! _ es deia 
SOvint, veient·/a tan ullerosa, tan tmcesa de cara 
j mirant_se als joves com si volgués menjar-se'ls. 

-I ara, papà! Vais uns exemples de dOnllr! 
Li sembla M, ço que vostè està lent amb la Car
mets? ... 

N'hi {el. de sermons! Però com si piqués en 
ferro fred! Ella seguia per les reconades, sospi_ 
Tant i g~megant com si li fes mal alguna cosa. 

-Mira, nens, que em IlIràs enfadar! Mira, que 
et tancaré al convent de la Punxa! 

-No siguis aixIs. papà. No laig pas cap mal 
a ningú! 

Res, que des d'lIquell dill, ja se n'hi podia pas
sar, d'hores pels recons, ja, la Clareta, que e/ se
nyor Esteve en leia e/ mateix cas que si esti
gu6s buscant agulles. 

I tots sabeu d'una manera clara i indubitable 
que no eren pas agulles, no, ço que hi buscava! 

LAURA BRUNFJT 
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LA SEGONA TIPLE 

Q UAN la Marina 
va entrar en el 

departament on 
es vutien lea coristes, 
totes ,'atabalaren a 
preguntes. 

-Com ha anat) 
-Què t'ha dit) 
-T'han acceptat;' 
La Marina abraça· 

va amb Iu llàgrimel 
al. ull. a totes lel se
vel companyes coria
lea. 

-Si, si -.deia jo

iaaament -, El mel

tfe m'ha aoceptatl Ja 
.óc aegona tiple 1... I 
m'ha dit que ai em 
porto be. aviat ~r~ 

primera ... 

-De debó) I què 
t'ha fet cantar. per 
provar-te) 

La Marina el quedà 
tola eoptada. 

--Cantar?'" I per 

què havia de cantar, 
per provar-me;' 

L. A. Punta d'Or 

RECONCILIACIO IMPOSSIBLE 

L A Pepeta va entrar a casa la teva amiga isa
bel, amb el. ull. encara vermell. de tant 
plorar. 

-I doncs. nena, què et passa;' - li va pregun
tar aquesta, tota amatenta. 

--Estic. deaesperada. Vull separar-me del meu 
maritl Això no ¿I viurel - va reapondre la Pe
peta. plorant com una Ma¡dalena. 

--Però. dona, hal de tenir un x.ic de paciència. 
En aquett món, ell unl havem de auportar ale al
tre&. A veure, explica' t. que ja veuràs com troba
rem remeí al. teus mals. Per què te'n vols sepa
rar, del teu marit} 

-Perquè té un caràcter insuportable. Cada dia 

el torna més sorrut i em tracta mél malament. 
Això no pot continuar, creu-me, no pot continuar! 
-I bé, donal A tots ol. matrimonis passa el 

mateix I Jo mateixa. també tinc ell meus diagu~ 
t<n amb el meu marit, però delpré .. senle saber 
com, enl aco.em l'un a l'altre, els braços servei
xen de bandera blanca per demanar la pau, i pas
sem un) moments veritablement deliciosos ... 

La Pepeta es quedà mirant a la seva amiga d'una 
manerl\ que es veia ben clar que no l'havia con
vUlçuda. 

-No trobel que tinc raó} - inlittí aquesta 
-Ja ho crec, qut. en ten.! D'aquí plora precisa-

ment la ~riatura I Que no et recordes que el meu 
marit ja ha pa ... t deli cinquanta anys} Veurà .. 
deixe'm eJ teu, que aviat ens entendrem!.. 

Dida Roht 
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UN HOME MODEST 

L 
A Lilí cava 
quedar més gro
ga que la cera, 

quan a la finestreta 
del Banc li digueren: 

-No catà conforme 
aquelt taló. Hi falta 
la firma! 

Brunzents com una 
bala. la xicota se'n va 
anar up a casa d'en 
Recolons. 

E,tava que treia foc 
pels queixals, de tant 
rabiosa. 

_Mira - li digué, 
una volta el tingué al 
davant - al Banc no 
m'han volgut pagar 
aquelt taló que ahir 
em vares donar, de&
prél de passar tota la 
tarda amb tu. Diu que 
hi manca la firma. 

En Recolons el mi· 
rà el taló i somrient el 
tornà a la LiJí. 

ettat despatxant correu. Creu-me, 
DeIla, que ~ treball ~ molt pesat. 

-Em cregueui& • mi: aquí, el que falta és un 
.ecretari qua faci I. feina, i tu potM 1. firma i rs 
mé •. 

-Ja veuràs. tu em 
varel demanar aque .. 
tes mil peuetes com a 
favor particular i jo, 
no vui presumir quan 
faig un favor d'aques
ta mena. Per xò no et 
firmo el taló, perquè 
no vui que se sàpiga 
que jo t'he fet un ser· 
vei, que alabar-se'n 
seria indigne d'un ho
me d'honor· .. 

UN DETALL INTERESSANT 

H 
AVIEM arribat en auto a un poblet del Pià 
de Bai~ i com que la jornada del de Bar
celona havia catat llarga. enl decidírem a 

<,-erear una fond •. 
A l'entrada del poble, trobàrem una pagesa, 

fre.ca com una poma i amb un joc d'anques i ~<; 
pitrera que semblava talment que les portés posti.· 
~. Quina formosor de curves, filla meuII 

Eni hi apropàrem i li vàrem preguntar: 
-E.colteu, bona dona, que en. farieu el favor 

F, i K, Mel. 

de dir·nos cap on cau l'hostal del Pep? 
-Del Pep? - preguntà eUa, amb els braçol 

en ança damunt la cintura. 
--Sí, un pagès enl ha dit que a l'hostal del Pep 

ens servirien bé. 
-Això segons com: quin hosta1 voleu dir; el 

del "Pep Carr6" o el del '·Pep Cornut"? 
-Oh 1... - vàrem fer nosaltres, arronçant lel 

espatlles. 
-Deu ésser el del "Pep Cornut"", que és ei del 

meu home _ va aclarir la pagesa amb tota la na
turalitat del món. 

Noi de Manresa 



10 - LA 1'UIEs 

L'ARREL DE BOlC 

A QlJE1.L di. era aran f .. ta a cua de donya 
Conatança, Feia cinc any. que no havia vilt 
al Ru nebot, i ara, una volta aprovat el bat

:ailJerat, anava • p...., I .. VAcance. prop d'ella, 
deixant per Rmpre ma nntemat on havia fet el. 
atadis preparatori. per a I. carter. de medicina 
que de leguida començaria. cursar. 

Danya Conlltlulça era una aolterona en I. pleni
tud del. RU. quaranta an~ arnatronah. De tem_ 
JJer-.ment ardent per natur.leu, aquest .' aCIlAva 
ara amb major força per la virtut de I. continèn_ ca obJioad.. 

ElL en Manel. tenia divuit an~ i ell trobava en 
el IDateix cas que I. Rva tieta: er. nn donzell en
cara per merax.,. EJ. lleU. Pumen .n)'ll d •• do ..... 
cent ela· havia ""'t a l'intern.t i aoi. per imaain.
ci6 a per retrati coneizi. ol m'- dolç de tolil eJ. -.. 

Si la tieta er. \IDa br .... el nebot er. un Cftc ... 
..u. Inevitablement .havia de Produir l'ince-ndi, I 
- PI'Odui, però de la manera. Iha orieinal que 

hom es puga imaginar. 

Un dia. un bell matí d'e.tiu. caluró. i ple de 
calibr.a. en Manel. en anar_li a _mr l'esmorzar I. 
leva tieta. ¡irà I. taça del revé. i digué amb una 
_rietat que .. u.tava: 

-Aboca_me" aizí. el cafè amb llet. que n'hi 
cabrà mé •. 

Dony• Constança ea va¡ mirar a son nebot to
ta estrany.da, i tornant a airat la taça. exclamà : 

-Ai. nen. que està. de broma. avuif 
--Et dk que me raboquia aizi. que n'hi cabr.òJ. 

més. donar Com que tu utà. tan gr..... no vol. 
que el. altre. .engreixin, oi? 

I en dir-li això, li va clavar una plantofada a lea 
anques que I. va fer tornar tota vermell •. 
-I ara, nen, fet el favor d'e8tar_te quiet! 
-T'ua. tir •. aboca i calla, que tinc IMa' I mi-

ra, de.prés. tab. aquell poll.atret que hi ha al CA
laix de dalt de I. calaixera)." 

t. tieta. eacoltava al nebot i no aabia li pendre
.1 en aèria o en broma. però era tal l'aplom amb 
què parlava en Manel. que donya ColUtança co
mençà a e'rlai.role en oirolo ¡Morl.r dO.queU. ma
n .... 

-Donct., lli - continuà en Manel _ "apfu. 
li talles Ie. orelles, mel fu e.ca.betzat. i dem' 
mel ClUIpiñ. 

-Tu creu., Manel, que ... ) 

-Re .. Ee. el què et dic. i prou. que per alguna 
cosa aóc .1 teu marit. 

--El meu ... > Ai, ai, que ., lllleu nebot .'h. tor
not boig' - ell di~ tota etYerad. danya Con ... tança. 

I en Manel, alçant_R de taula, continuà: 

-Reclell, j. I6n '" deur Apa, .pa, • dormir. que ja ét hor.r 

-A dor,qr) ... Però, Manel, .; ar. t'acabe. de llevar I 

--5i que elll de Ja broma. noial Au. au, anem cap al lliti 
-Tolil do.) 

-.E. clar. dona, é. cI.r r Apa, de pre.... que tinc ~nl 

I donya Con.tança, temero.. d'excitar al leU 

pobre nebot, no tinrué rnét remei que accedir. 
P .... d. I. tamborinada, donya Con.tança et 

tornà. Uevar •• mb un. rialleta de -tiaE.cci6 pin_ 
tad. al. U.via, per h.ver ... but calmar al RU nebot. 
i te n 'anà de dret a bU8Car el mete •• 

-Afortunad.ment, això no a ra. dony. Con ... 
Cança: un aneJ. un eehZiJI anel de boia, que no er 
perjudica en rea. porqui" una c:oaa PUUtaer .. 

o. d'.queU dia, a en Manel li &coetuma ap_ 
far l'anel un pareU de copa, cada -.tmana, i ella. 
Ja. tieta, n' .. li ben ...... dad.. de l'arrel del leU nebot. 



ALVoLTANT ~ 
~EL BRAJER W. 
ALERTA. MINYONS! cin,l i cabarets. 

Elf aquesta Secció bi publicarem tots els CONTES -I bé, dona, no t'ho prenllUís aixísl (l'ant tu com 
que se'ns enviln propis d'ésser contats a les velles ell, ja aneu pel. qu~ranta. No tardarà en donar-se 
~acroses de Quinze anys per amunt i que siguin dig- ~ompte de les delíCies de la tranquilitat conju¡al 
nes d'ésser coneluts pels barTJlaires lectors de LA I torn,ari cap a tu. " . 
TUIES. D'aQuests contes en premiarem un uda -SI, perb seri tard: Ja • haura fet malbé la me-

número, amb la respectable qualftitat de "deu pe- v~~I~u~:lric ... 
les", cobrables en la nostra Administració o per 
lir postal als que visquin fora de Barcelona. Aler- -Ho era, perb ara, ja fa més d'un any que estl 
ta. doncs, i apretar Pipit' empenyant el meu patrimoni. 

EL XAMPANY 

E N Ricard, el ¡ran pintor, va éuer convidat 
pels lenyors Fanall a un sopar Últim per ce
lebrar ¡'bit de la seva expolici6, en la qual 

figurava un retrat del senyor Fanal. i un altre de 
la .enyora Fanals. 

-Ep, aixb ja és més teri6.1 Pirla-li clafl Exi-
¡eix_li un canvi immediat de conducta. i .i no va 
per bon carni, divorcia't. 

-Ai, aixb si que no pot ésser! 
-Per qu~, per l'e.càndol? Riute'n ... 
-No, si no és per l'escàndol... Es perqu~ com 

que els hi fa tanta il.lusi6 all jovenet. que conec 
al cine, quan els hi dic que s6c casada! ... 

Banda Rbota A mi¡ .opar, la lenyora llen~i un sOlpir molt 
fondo i en Ricard apartà ràpidament la destra d'on 
la tenia., de Iota de la taula. 
~u~, ja comen~a a fer-te electe el xampany? L'HONOR 

- pre¡untà malici61 el senyor Fanals -, Noia avui __ _ 
hal de tenir un xic de paci~ncia, perqu~ ja compen
drll que davant de forasters". 

I l'home lIen~l una ,ran riallada. 
-Apa, Ricard - exclamil, diri,int_le al pintor 

- pOli xampany a la meva .enyoral Més, home, 
més! Apreti, Ricard, apreti! 

1 el pintor, que per Iota la taula apretava amb 
la destra tant com podia, conte.ti lomrient: 
--Oh, aviat e.tà dit, que apreti! Si tan apreto, 

senyor Fanal., tacaré les ntovalle .... 
FI., Candor 

EL DESESPER D'UNA CASADA 

QUE en Cuscunille. era cornut, ho labia tot
hom. En el café no e. parlava d'altra cOla. 
Quan ell entrava, cada amic que saludava e. 

comptava com .una infidelitat de la seva uposa, 
l'ardenta ex carnicera del Ninot que, se,ons les 
malu Uen,ues, ja de loltera pa,ava Iu factures de 
la carn .ota la taula de la plana, 

Perb lo ell:traordinari del cas, és que ademb de 
tothom, també ho labia en Cuscunilles, que lea 
portava mh lIar,uel que un cerf. 

Era un dnic, un veritable clnic. Ell no upirava 
a re. mEs que a dar-se la ,ran vida i tot el demés 
no li feia fred ni calor. 

Però un dia l'ex carnicera va trobar la forma e-

CREU-ME, Rosalia, el meu cas és dese.pera- xacta per la .eva Illbata i el va enamorar com una 
dor; el meu marit es porta d'una manera in- beneita d'un mil centre del "Barcelona" que no li 
di¡na. Té duel querides, duel' I encara, ca- donava ni una pela. 

da nit, el fa malb6 la lalut i les ener,ies per dan- Prompte a can CUlcuni1lel començaren el. mor-, -



ro. 1 ... -te. car ... lA lalta de calen " .... UN _orlU POD •• OS 
pn IDOtla de maJ.atar ea UI IDIIUbaoal. 

.. 
L'u candcer .. darrera del futbo1t.ta" DO .. cU- L A. marqaneta da Pr ..... i .1 aoble .... 6 de 

da.,. de csItl'ftr cap ma. amiatat, I _ dia _ c... JIIDOP1IC. tal ... b IlCOtaQ de caca 1'1Ul al 
C1IIdD_ er....., arribat ,I !DO_t d, qadrar ... da- COltat de l'altre. 
VDt de la sn. doaa. Ni ea Di ...... podiea ... eare. Per q .... "1 .... 

-llir .. DOla - U dip' - H, laportat pedent- tiu. f,¡,a que Uur, ,dyocata arretlauia I .. coteI 
meat tot .. lea t .... r.WK&dn amb tob .b ..... per la .ia jarldlca. 
amic, M"be eaterat d, tot i mai DO he dit r .. per- Ua dia, la marqaeuta, ~t. capat. ,'intro4ai,. 
qaa em f.i. el dnec de quil et aerificav" per "la sense cloaar ... 'a compte, ea. l'acotat del bar6 i .. 
cua" ¡ jo t&mbf: coatrlbuia, callaDt, • D'aqlIelt sa· qu .. t la IOrpreacú ell el momca.t ea qa6 mata.,. 
crifici. P.r6 el qa6 ara f ... d'aur al darrera d'a- un colliU d'un tret. 
quest mi, centre qae no et dona UD clau •• 1.1:6. No cal dir que la COI& va acabar al Jutjat. 
crea-m., BO ho pac tolerar d, cap malMlral -Es cert. "DJorata _ v& prepD.w el jot,. -
-I par qua no ho poti toler.rl - interpeLLl. que voat6 .a ma",r 4IIn C01llU en l'acotat del HDYor 

rebio ... l'e .. caraicera. eft veure que li toca"en el baró?' 
.... cariayo. -SI, lenyor jutee. 61 cert - relponau' la mar~ 
-Perqu~, .. perqu~ .¡ .. b afecta al meu honor, \ queHta _ perà conaU que va 611er ea def ... prb-

.mb l'houor no hi vui bròmell... pia i del meu honor, 
SentI Han Diu Ea oir aquelta raó. totl ell preleutl a l'acte de 

rt POBRE .ENDICANT 
conciliació el varea mirar plenl d'eltranye ... 

-Ba defellU prbpia I del leo honor?' - prelQll
t1 el jutle. recalcant Iu paraulel, 

d -Tal com li dic. HD7or. E L pobre veU, tot, elpeUifat, anava puaant
f

: -A 'IlIGre, • veure, ezp1iqui'l, sen,.oret&. .. 

:=e,~n q::"~;u:o:·Ii~: ~= que el& i ~M::~ H:~T:;r~~::.t'p= :!!:;r: : r: 
En arribar al capdaYall de 1& reDClera de lea tau- meua do:n, em .ail .propar a Ulla font que bi ha 

In. i CD .. ura que la darrera, era buida, .a comp- en l'acotat del .. a,.or, per refrac:ar-me el peu d0-
tar ela caleroua que ba't'ia fet, I .a ~e~re que 1& cou lorit, Quan anava a fer-ho. vel, .emr c.p a mi, fu~ 
"'lla anat W, l'.uenti com un mlDlltre, fb b.t~e rient eom una bala un coniU enormement ,rOL Jo 
soroUoumeat lel mau, i davant de l'eltupef.ecl6 esta .... UHDtada a ~erra. amb I .. faldillal recollida 
da tothom. demaU: i DO em podia a1;ar perqu el 11ft em feia mb 

-MOlO I Ua coctel de .. rm.U... mal I cada momellt. Bl conill aDUI eanr&L :s. 
A. Soca IOr 't'eo que cerca .... el au, i ea el .... el .... rameat _ 

PR&OUNTA INNOCENT 
dirictl ap I mi, De .eplda valc dour-IIUI ~ 
de l'error d'aqueDa beltiola, No m'hi ".i, pensar 
Di un momenL Per a que no ,'equivoqab de cu. 

E
NDuran DO havia vi,ltat all leUI amicl Fer- drei, encarar-li l'escopeta i el val, encepe .. r de 
rater, dea de qua ea varen de~ir al bal- ple. Ja compendr., len,.or Jut,e, que Jo elt ..... o
Deari, on encara contiDUlren uua qoantl dies bli¡ada a delenur el meu honor,_ 

.Ia do. eapoao., Tots els pr ... atl ea quedar_ aClaparata I la 
Aquelt dia, l'bome .. dlpe: "Tanmateiz, ell c.- marqueaets de Pretam¡. Ya .... r absolta amb tC\tI 

poMa Perr.ter et dea .. trobar a faltar." ' el. prouaaciunenta f."rabl ... 
Ba fer-..... uuta. obsarncl6, .. Darau pluralit-

::::.:: !¡!::~i:'o ~~ .;:::. ~:7~t~:ip:! _____________ _ 

an UD& .. rit&bla d'bUitst. 
Quan en Daraa fou introd.it per 1& rnia,.ou.a, la 

HD7Or& Ferratar el reb6 .. eeuda CID un canapf:. UNA BELLA CO~CCIO 
-Ja bas popt venir?' - li prPfUatl eUa malha-

morada -. Qu. DO ho .. bln, ,!ae Htan maWta' 
-De debó, reiu. ..... ?' Demaneu a tob da quiOlCll 

u.:r.·i -::~ t::-~;'c!:~:l~e~ve;:b~ ~ 1'\ QENTURf\S 61\LI'\NTES 
~~L.ï, compranc, afta dilca .. i6 amb el tea ma- D. /ACOBO CASANOVA 
rlt, •• ritaU 30.-... 



u:.s AUBERGINIES ENDIMONIADES 

E
L llenyor Rafecu. el farmacèutic del poble. 
allargà una capseta a la senyora Mercè. lol 

dient-li: 
-No dubti, llenyora Mercè, que poaant aquela 

pol vell en el plat preferit del leU marit, aviat tor
narà a éuer feliç com el dia que el varen casar. 

Danya Mercè, tola contenta. se'n va anar cap 
a casa i digué a la minyona: 

-Miri. avui porti aubergíniel. que: ja sah que 
a\ senyor li agraden molt, però abans de aervir-les 
a taula, tiri-hi un. quantl polveta d'aquest., que hi 
donen molt bon gulll. 

En arribar l'hora del .!opar i quan marit i molla 
e8 dispo.aven a sentar-se a taula. uns grans crits 
de la minyona el. ompliren de lobreualt. 

-Què hi ha de nou? Què passa? - preguntà 
donya Mercè, en entrar a la cuina. 

-Ai. senyoreta. quin lust he tingut I 
-Però. què li ha paeaatt' 
--Oh. que quan he tirat aquells pol van a les 

aubergínies. .han poaat totes tivantel i es beUu
laven totes sole.l... 

Koko 

GLOBEOL 
DA. FUE:RZA. 

Necesario para bRen vivir. - Agotamiento. 
Enfennedades nervioeu. - Neurasterua. -

Aum .. 

Un mes de enfennedad quita un año de vida. 
EL CLOBEOL quita la enfermedad aumet'l

tando I .. fuenu de raistena •. 

LA nJlES - IJ 

LA CAMBRERA INEXPERTA 

L
A senyora Riudoms. una vídua encara de 

molt bon aprofitar, ha pres una cambrera 
nova i li dóna instruccion., 

--Sobre tot - li diu - no s'atabali i no perdi 
mai la serenitat, M'agrada que el meu servei obri 
amb c.ordura i vagi emb peus de plom. Això dóna 
caràc.ter .li. una casa. 

La c.ambrereta. que darrerament havia servit IL 

una entretinguda de "pastin", escolta amb molta 
atenció les instruccions de la senyora. 

-Miri _ continua aquéUa - ara, dintre de 
poc. vindr.ll.n do. senyon. Facïls pauar de s.,.. 
guida. 

I Ja cambrereta, fent-li l'ullet: 
_Mare de Déu. senyoreta! Totl dOI alhora} 
No cal dir que la xicota va ésser despedida punt 

en blanc, 
Banda Rhota 

Aquzst número ha estat 
passat per la censura 

-Res. Es inútil tot quant m'ofereixi's. Si no va. 
• buscar un Rucó d'EROTYL, DO vui ni sentir-te 
parlar d'aquest ... umpte ... 

E t I .elp""¡uct ....... 

r o ....... Ipc" comba"" et;. 
~ eaçmeot la lMP().. 

TENCIA ; I. NEURAS!'EN1A. per criAi
que. i rebel. que sigan a tot altre ~t 

Veo4a & l'eDCT~s 1 detall: Aie tI. 'ut P.r., -. 
¡.rfllle/. fI.1 Doeto' "., DUTO_, .aro.r.. 



14-i...A,ui~ 

Cosa que féu molla ¡rlcia 
a baltantl deli cOncurrentl, 
que volien que lea noiea 
ae la empassenin correntl, 

DIUME NGE pallat, un matrimoni 
q ue va anar a l'''Olympia'' va 

~Sler ferit per un cavall que es va 
upantar. 

Ea cosa força sabuda 
que els cavalla hn molt de mal, 
per aixà jo me'n vair aempc-e 
abans a ca "La Mundial", 

DE LA 
TUIES 

EL MILLOR DE LLOFRlU 
IDETOTES LES 

NACIONS DEL VOLTANT 



MAlSON MEUBLE \ Mont d'Or Meubléa 
(VERDURA) (VERDURA) 

CarTer de Barbarà, 27 Porta de Santa Madrona. I 
... . c__ ...... tu ... T_~ Orc.. ........... 

Trt{oa ~:t:ll ... T"I"!nn 4' '11\ - A. 

Gnt.n comoditat - SeJdell de bany - T daoa pñvat 

Calefacció central - Habitacions a 5 ptes. 

9E'i"iRIMd""' .... ___ ""', __ 

¡¡nO mós inyeccionem ¡¡nO mis molestiBS!! 
r;almDos d. S I F I L I S cr6"; .. o ber.ditari., pu.d •• 

cu.raru ~D ur Ilotad • .su eD/er~d.d. COll los 

Comprimidos GIBERT 
Oeaeubrlmicnto reciente y .cnuciona!, dutinado • revolucionar 
11 mundo médico y la tuapéutica.. El mb enél'a1co depurativa de 

I. I&ftlTe. 

LA CAJA DE 60 COMPRIMIDOS, PT AS. 7'SO 

Ito .¡tnta: F.l'maclu: Sarriu. PlaIa Santa ADa, J. - T.rr~ •• ClrmeD, '4. 
_ S.ratl. Rambl. de I .. Flores. U. l'tc. 

A VENTURAS GALANTES 
DE JACOBO CASANOVA 

BAR NOCTURNO 
Resopones econ6micos
Vinos y Heores de todas 
mareaa - Predas limitadas Espl~ndida i1.IUltraciÓ 

'

Granada 

S. O L E GAR I O, 2 7 
~ .... ~~wr~e~ee~Ee"BB""EaBB.e"EB~HB,,HB~E&~ 

30 c~ntims 

Demaneu cada 
El cue:n.to 

dimecres 
clé.sico 



- Veia que aqui al davant ja hi ha el jove de cada dia. Em sembla que ja puc començar a d __ 
pullar-me ••• 
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