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LA TUIES 

-Creu-~, noia, quan una s'enamora, sent unes sensacions m~s estranyes/ •.. 
-A.ixò depén di) si Ja passi6 d'en t'entra moh endim. 
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ANO SOSO LA RETAGUARDIA 
Diario ....-na! fIarnuIte y lu&tndo, de .m.o... aDunc:ios y e.quelu mortuon.. 

,SALE HOYI 

"..-tro proenma: SeriecIMI, ecooomía, rapides ea 1<» eoc:arcc- y • Thir como te poeda 

La aventura de Ca.ilda 

c:onfiada rnenegilda. 
EtJCuchad la triste historia 
de una inoeente muchacba 
a quien au novio dej6 
que pare! \1. '""la facba 

Era una mon. ¡arrida 
ale¡re y coloradota 
que esuba de cocioera 
ck la seBora de Sota. 

Lle¡6 baec poco del pue-
[bla 

inocente, casta y pura 
.in sospech.r la aceehaba 
una ,rave desventara. 

EUo fué que en Ja "Bohe-
[mia" 

le prend6 de un carnicCfo 
que ae Ja lIev6 una fielta 
de Montjuich a un mt 

(rendera, 

(Qué le ocurri6 alU a la 
[chiea? 

I Viyalo usted a averi
[,uarl 

Lo cierto ea que deade en
[tencea 

la pobre empes6 a engor
(dar, 

Ruta que un dia ac puao 
con dolor a lemc,ar 

I 
y aprisa, a la llevadora 
tuvieron que ir a buscar. 

Dos ccme10s muy roUilol 
dió a 1ul: tras mucho &,ri

(tu 
y eso que, liendo ,emelol 
de uUera babla de eatar, 

Terminada la trifa1ca 
y puada Ja emoci6n 
entre la dueña y la ra'lpa 
hubo cierta conversaci6n' 

-¿ Y usted ?-dijo la de 
[Sota 

no se di6 cuenta, tan iii
[t. 

de que estaba", 
-No, aeñora 

IEI que say corta de 
[vista' 

RUFAS1'\A' 

narrador festivo 

(hace llesta siernpre) 

ContluUorio partic:ular de 

LA. RETAGUA.RDIA. 
Un aficionado a la pa- cuenta y tres metrol de 

lenteolo¡la. - Efectlva- tarlo por aesenta y dOI de 
mente, el Camelometerio andlo, y bada .uI nidos 
era an animal antediluvia- en IOl irboles, principal-
no de padre y muy .d'ior mente en ~os tilo .. para 
mia 1 con toda la barba. poder tomar tila cuando 
S610 ac conoce un ejem- Ida arUcu101 de Romano-
plar fosilizado, que M en- nonel o verans de Sa¡<l-
(ontr6 en lai ellcavacio- .nra. Ttni;a en la parte 
IlCl que la muy i1\111tre Y polterior dos trompa, y 
muy empipadora Compa- tr~ trembones, Ademll, 
lla Te~f6niCA Nacional era PIIK:lforme, ve¡eta-
~ uliu en la calle del Sa- riano y caperantllta En 
ca. L .. caraeterf,ticu del loa lejanol ti.emp05 de IOl 
amelometerio eran ta. I ano. y de Ibi otrol, fué 
ai¡uicntet:: Tenia cin- uti1indo para abrit m.r~ 

du. en las reví. ta. de ve
r.no. Peaaba diu y aiete 
toneJada, y It encaramaba 
con facilidad por IOl te
jado •• 

Historiador, - La pri. 
mera partida de tre.il1o 
se ju¡6 en Aten .. , por IOl 
aef!.ore. a¡(uitntts: Solon, 
que ¡ha al solo, Plat6n, 
que iba al plato, DeKar
te. que er. aiemprc el pri. 
mero en deKartauc y 
Pérdicas. que perdt, .¡em
¡pre, como todOI IOl buc
nOI iua:adores. 

Un .corrtdo retro.pec
tivo. - La coet umbre de 
1 .. meue .. de pedir pro
pina, ac remonta a lo. 
tiempOl mil anti&uoa, 
asl como se a.e,ur. que 
una de las ,iele plalM de 
E,ipto fué la de 1 .. ac
fU~' ma.trena •. 

Erudito. - sr ."l'ior. 
Ah! vln los verlOS de la 
maldidón del cardeMI 
cuando lorprcndc al trai
dor. Dicen aai: 
I en el cendré et clavaran 
pcrqu6 fa molt mal i cOlta 
una pota de nalolta 
i amb força te la treutan 

El nutor CI de.cOMei
do. rrodavIa coue de la 
panadera con que le que
rlan obleqular lai c1aMel 
pal¡v", 

MAS VERSOS DEL 

"MUNDO GRAF ICO" 

En viata del bito de. 
lo. veraol de colabora
ci6n upontinea del Mlln
do Gt46co, ahi va otro de 
los de a,arT.rM, 

¿TE ACUERDAS~ 

¿Te .cuerdal amada mia 
de aquet dichoao di. 
En que yo nerv.ioao elta-

[b. 
Y a ti te atormenu.b,\ 
Y no ubia lo que !)a::l. 
pidiendo con anaia lo ... 
Un belO de tu linda boca? 

Menoa mal que estaba 
nervioso y ac contentaba 
con \In buc, 8er9ídot hu
biera pedido ml •. 

Yo !lor.ba de emoci6'l 
Con tus manos, er: las 

rmias enlazadaF 
ManOI lineln que yo be

(ubo 
Con el iuero ardiente 11e 

[la pasi6n 
Tu a n.i ml': viste llorar 
Por el bt'BO que yo delta 

(bo, 
Feso que a r •. i me blt, t<1i 
PaTa no poderte olvidlr. 

Sí que hada un lloro 
por poc aCON, 

Pero nena, ¿no me ves 
(sufrir~ 

¿ O es que no tienel eo-
[r81'601 

Me quieres dejar morir 
Con esla cruel i1usi6n 1 
Tu con los ojol entorna-

(doS 
Y luapirando fuertemeote 
Declas, ¿ me amaria eter

[namentel 
Yo he visto alnOI vo

lar, yo he escuchado a 
Pich dilCursol elocuentol 
y he Jeldo artleulos de 
Cunar~ ain faltas de or
torrafla, pero, con todo 
y haber vilto eosas tan 
raral, no he visto nunca 
ilusiones crueles, 

Si Carmencita mia 
Te amar~ halta la eaa,e

Irad6n 
Pues estoy deseando el 

[dia 
de unir nuntro corasón. 

FrancilCo Marin 

¿A qu~ COl&. llamar' el 
eorazón, ute hombre que 
esti nervioso l - ~ ESPECT ACLE5 

TEATRE COMte 
L'hit dels biu 
Tothom ha d'anar a 

LOVrME 
¡Qaiéremel 

¡Eltima'ml 
¡Alrne-tnC11 

El mIllor e.~ct.oI. de 
Batc./oJl' 



Barcelona, 23 de Juny de 1927 

Telegrames en vers 

S OSPITO que al "Cicro" hi ha entrat un poeta. 
. Naturalment que el nacional, no--aquest "na

CIonal" no és el torero, ni a:quell rotatiu que surt 
nOmés els diea de loteria - Els direm el motiu. 

E.I periòdic es va tOI1nant tan acurat, que fins 
..aUrtell telegrames en vers. 
die~:8i no, ve~ïn la mostra, retallada de fa pocs 

tvt~~~~. Advcn tetuani., q~ estudia mucho en 

. Pronunciïn en castiç el nom de la vila de l'os, 

~1~n:~i~ne:C:r~::~I:~!i¿~:Pf:~a~~~~:arv:r:l:~ 
Jtandrins Ics cequeles mortuoricsl 

La mamà raonable 

.ES protagonista d'aquesta petita anècdota la 
mamà d'una xamosa cupletista que treballa 

-corn a estrelleta-ho diem en diminutiu perquè 

es tracta d'una nena de disset anys - en un 
popular cafè concert barceloní. 

La xicota torna a casa bastant tard: gairebé 
quan ja el sol està a punt de sortir. Arriba sem
pre sola, i, sense fer soroll, per a no despertar 
l'autora dels seus dies, es fica al llit. 

Però, heu's ací que l'altre matí, cap allà a les 
onze, quan la mamà va entrar a la nena el des
dejuni, trobà damunt del coxí, al costat del ca
parr6 oxigenat de la cupletista, un altre cap. 
que pertanyia a un corrido gairebé tan guapo 
com el mai prou plorat Rodolf Valentino. 

La mamà somrigué, benèvola, j no digué res. 
Inclús, quan ell es va aixecar i se'n va ¡lnar cap 
al carrer, li féu entrega del capell i dr:l bastó. 
que eren al paraigüera del rebedor. 

El tenori se n'anà content, tant, nue, la nit 
següent, ell i la xicoteta tornaren pl~egats .. a la 
casa materna . 

Però, la mamà, aquesta vegada. estava aixeca
da i, en veure arribar la parella, es dirigí al xi
cot i li digué: 

-No, jove; avui no pot ésser. Aquest matí 
no he dit res, perquè he comprès que amb això 
la nena es divertia. Però, un altre cop, no. La 
meva filla s'hi podria acostumar. .. i això ja no 
estaria bé. 

El coixí 

U NA de les més encisadores galants que van 
a pendre el te a la "Granja Royal" es va c1a

v:ar l'altre dia una agulla de cap al pit esquer. 
Van telefonar a un metge des de casa seva i 
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aquest va arribar en un taxi, proveït de tots el. 
aparelli de cirur¡:ia neceaari •. En un moment, 
l'agulla fou retirada de la blanca i temptadora 
carn de la zicota que lomri&,uE, veient que bi 
havia hagut m~. esglai que mal. 

-Caram I - li di,uE el metge tot rient -
Que havia prea aixè) - i designava el tempta
dor lloc operat - per un coix(? 

I la xicota, en el mateix to, va respondre: 
-Cada dia hi ha homes que l'hi prenen I 

Les noves matemàtiques 

UNA xicota va anar a oferir-se com a figuran
ta, en una revi.ta que eatl a punt d 'eatre

nat-sc. 
El director la va examinar, va veure que la 

noia tenia condicions i li va dir que cstava con
forme. 

-1 quan em donarA? 
-Dotze pessetes. 
-Es molt poc I - protestà la noia - Sap 

quan guanyava, jo. a :Madrid? 
-Quan I Vint pesaetes? 
-Afegebd un zero I 
-Un zero? 
-Si senyor. M'en donaven trenta I 

Veient vodevil 

fEIEN a 1" 'Espanyol", pocs dies abans de ple
gar el ram, "Els allotjats". A la segona fila 

de butaques hi bavia dues noietes d'uns quinze 
anys cada una. 

_No comprenc _ digué un espectador al seu 
vel mostrant-li les dues espectadores - que 
una noia de quinze anys hi pugui trobar gràcia 
en aquelt. espectacles. 

-O I - féu l'al'tre, somrient - Una. no, 
però. és que .6n dues I 

L 'hortolà de Sant Boi 

-Mirin, sl ara que acabo de Regir aquest Di
br~,. algun jove em voUa tocar el cor, me'l dti· 
XaTJ8 tocaT de seguida. 

UNA AMENAÇA 

N o vulguin pas saber l'escàndol que es ~ 
annar a casa de la senyora Càndida quan 
aquesta e. va assabentar de què la Pepeta, 

la seva filla, havia perdut quelcom que no sabia 
pas on anar a cercar-bo. 

AI principi. la noia negava. però a força d· ... 
pretar-Ia a preguntes. va anar confessant-ho tot.. 

-De manera que ha eatat en Rafel? 
-Si, mamà, 
-I tu dius que no volies? 
-No maml. 
-Donc8 perquè no cridaves? 
-Ja cridava. però ell em va amenaçar ... 
-Ai el iran brètol I Que portava algu~ 

anna? 
-No, mamà. 
-DoncI. amb què et va amenaçar? 
-Oh, em va dir que si cridava, no hi tornaritt 

mai més ... 
Vaca LenN 
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.~{'P-' ~ ... ~~. ,* ~rYfA/~~ 
• b.~\, . r"~ .4(jetrranèc~G\". . :, . 

, 

ANGELICA 

Els mestres de l'amor 
.i\ .1' :.~~ 

De Notat BruneI 

E ~r::~;. l~:g~~C:~:;~~:: :::em~r:s'hea:i:e:= 
re-la., em vaig sentir , cnvolcaDat per Ja 

gràcia dels seus ¡encisos. Era ,una f¡galina d'uns 
.divuit anys, rossa, vincladissa com un vimec, i 
que caminava amb els ulls baixos, exposant-se 
.. què un auto l'atropellés o bé a ,què algun des
vergonyit 'es lés 'el topadiç ,per magrejar-la 
descaradament. 

A mi, la innocència sempre triba encantat. 
Es deia Angèlica. L'bavia trabadla iaI p¡uc, 

embadalida contemplant dos colomets I que es 
lliuraven a jocs primaverals, però que ella, n'es
tic cert, ignorava que els coloms ho fessin d's
quells mena de manera per celebrar els torneigs 
de l'amor. Tenia tot raire d'una col.legiala m1s
tica, en èxtasi perpetu. 

Que es deia Angèlica ho vaig saber després. 
Però encara que no sabia el seu nom, aqueU an
gelet bufador em va robar el cor de seguida. 

Sota la bruseta de seda, Ruixa 18' la cintura, tl
"'VaDteta de dalt, thil.laven els seus pitarroDs 
Com dos ocellets que volguessin Itreure el bec 
per dessotl1 d'una fulla. I Em vaig dir interna
lllent: T'agradaria, dar-los-hi una becada, a 
7l'aquests dos ocel1ons! 

Es deia Angèlica. M'hi vaig apropar i , bar
ret en mà, li vaig dir amb veu ben baixa, per
què no se triespantés : 
D;;;::~~d:e~:!ta~~nyoreta: -vostè es diu losephina 

Ella es va tornar vermella com luna -cirera: 
-No, senyor ... no ... vostè s'equivoca. 
-Veu? MillorI M'agrada haver-me equivo-

Cat, sobretot tenint en compte que jo no conec 
cap senyoreta que es digui losephina DeltaU, i 
que vosM és una nina encantadora! 
:rn!a veureu, com que es dela Angèlica, en oir
:Za; es va tornar encara més vermella, va abai
i els ulls sota rombra dels pàrpres I8bundosos 

-eSn:e;: ~:;~/~:a~' S'ha de tenir en compte que 

-Ja que Déu ens ha reunit, senyoreta _ li 

vaig dir confidencialment - em permet que li 
ofereixi una taça de te al " Dorat Room" ? 1 

Ella somrigué amb rubor i com que jo havia 
començat a caminar, ,ella, per no donar-me un 
desaire, va seguir-me tota temerosa. 

-lo em dic Norat BruneI o-..- li rvaig dir per 
començar dient alguna cosa -. Dispensi, se
nyoreta, jo no en tinc cap culpa, de portar a
quest nom. En posar-me'l, no Iem varen deixar 
triar ... I vostè, senyoreta, com se diu? Ara, en 
aquest moment, no em recordo ... 

-Em dic Angèlica - va respondre amb un 
tremolor de llavi, 

Angèlica! Es deia no res menys que Angèli
ca! Es clar, ja mho podia pensar, jo, que es deia 
Angèlica, aqueU querubI! I 

Res, que de seguida li vaig !dir ¡que l'estimava. 
-L'estirrio, senyoreta, pel seu aire cast, pur, 

ingenu! ... Oh, s6c molt sentimental, jo! 
I li vaig passar ¡el braç per la cintura, i el/a 

s'hi abandonà, pAJ.JMa çom una verge. 
"Aquesta noia es pot desmaiar!" , em vaig dir, 

i la vàreig .entrar fer en un cafè sol.litari. S6c 
molt previsor j humanitari, jo. I 

Vaig demanar dues copes de menta. Em va 
fer por que .el ,te l'excitaria massa. 

Quan haguérem buidat les respectives cope
tes de conyac que després havia demanat, li và
reig dir que tindria molt de gust en ensenyar
li uns objectes xinesos que tenia en el meu pi
set de solter, si ella m'hi volia acompanyar. 

Ja vos he /dit que es dia Angèlica, i ja com
pendreu que no havia pas d'ésser tan crudel que 
despreciés la .meva invitaCJ"6. 

-Ai, objectes xinesos~ - va fer tota infan
tina _. Sl que m'agradarla de veure'ls! 

Vàrem sortir del cafè, vàrem pujar a un taxi, 
i encara no ens havlem ben assentat . Que els 
meus Oavis es col.locaren castament, Imternal
ment, sota mateúc de la barbeta de la innocenta 
criatura. 

Jo s6c bon xic Rac de mem6ria, i en ardbar 
al tm!u piset de solter, ni tan sols em vaig re
cordar que hi havlem anat per admirar la meva 
col.leccl6 'd'objectes xinesos. 

I ena, sense gosar 11. IJ)Brlar-me'n. l'O; va deixar 
caure indolentment, amb esllanguimrnts de ser
peta, damunt una encoixinada "cha!se- longue". 

Pobreta! No veieu ~ue 'es deis Ang~ljca! 
Li vaig desfer la bruseta . peuf!'?! Pol') tinE!u6s 

calor. . 
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-Ai, que ,estic nezuitosa! - va dir e11a. 
Es clar, .nò, aquell neguit. UB culpa 'de Ja coP 

tillet •. Li va;K treure. . 
Ella no va dir res ; no parlava de f¡rs,·se per 

la finestr •• com tantes altres. i 
Bé, ~rò és que ~n., es dei. Angèlica! 
-Ets Ja mateira e%quisidesa, nineta! - li 

vaig dir .. frel d'ou}la. 
Ell. V8 somriure. ]0 viu;, continuar: 
-Ets tan exquisida, que vull obsequiar·te 

amb una copa de xampany. reineta meva! 
Ella, em v. mirar amb dos ulls oberts com 

dues llunes. 
-Xampany, ara? - va Jer, tota estranyada. 

_ No , noi, no: mis m'estimo d'aquí una estona, 
a;zf "tornareM' 11 .galar forces! ... 

Pobreta! No veieu que ~s deia AngMicaJ 

Adaptació de LAURA BRUNET 

Respostl breu .. Una revi . ta QUC per de&pi. tar diu 
que ~ de cinc. pa.rlo de "Popular FÜJnI;", em diu 
unes co.e. molt l1et¡~ perquè, c~int deures Ia

¡ra~ amb el públic, he dit des de ¡.s columnes del 
per.iòdJ.c mh ''ci~a:~ic '' d·F..ça~, ara ~r1o de 
" El Cine", naturalment, Que la "Marieta" era una 
pel.lícula molt deficient. Serurament per casualitat, 
ha coincidit amb el meu ~rer tot. 'la critica cinenw.
to¡rifica i, per acabar-ho d'srw-e¡lar, es veu que el 
públic també va opinar el mauiK, ¡ quan el cridaven 
lleia que s'alqf1;va de veure'le bona, Secura e5tic de 
què l'~miehat. opina euct.ment irual que jo. que 
la cntlca i que el públic, perquè bi ban COMa que pe'!" 

~ t.len~ que et! tineuí, es comprenen de seru~, i 
I Amichaha no té pH res de r\K, 

"Popl1lar Films", done" ha posat ea peueta al cos
ai i, enlloc. de fer una crítica seriau. defensant la pd_ 
Heuia, , 'ha limitat a insultar-me dient que jo no en
tenc una papa de cine. 

Ai, els ancdets de D6u I Voleu dir que ja 6rau al 
m6n, l '.ny p ....... U Mir6u, reiets de la meva yida: 
quan vo.ltrc. encara xlKllàveu el bere.nd literari, 
la Laura BnulCt ja feia crbniqute "cinecètiques" a 
una de .Ie, pdmer" rev~tcs cinematocri.fiquca del 
m6n - I ara ar que IlO cal dir que .parlo d"'Arte y Ci
n~tol'raf(," - amb la mateiu sem:illHa que t'I 

deixava (et' un petonet d'eaquitUentes pel seu promÑ, 
que llavor. porta". el, llibres del trunvia de (oc de 
Sant Andreu, Ja veleu que no és d'ahir, que parlo I 

Ap •. bufo,.. an,u a estudi, i no féu entremaliadu_ 
res, que el marre vos r.ri quedar se.n.e dirwn ,i 
50U dolents I. - L. B. 

Les. donea pràctiques 
--Si la IIeIlYOI'da em fes l'honor d'acceptar un_ 

__ de_y1 ... 

-Eatà bé: i de .,....cIa, podríeaa topar; DO Jí, _1 
ANAR PER LLANA 1 .• . 

IUMENGE passat, aortlem del "NuevO' O Mundo" méa trempats que un ginjol, per' 
què les xicote., tot fent veure que ba~ 

lIbem, en. havien deixat guanyar la videta, 
De wbtc, en aCl:iba.r dav~ del uner de 

Sant Pau, un de la colla es va quedar embada~ 
lit mentre ena deia, a.senyalant una xicota que 
esperava un vint-i-nou: 

_Mireu quin "nano'" 
Et sicot t~nia raó; allò no era una noia, era 

una invitació a poaar en pràctica tota mena de 
pecata, p~r capitals qu~ fossin. 

-Segui,m-Ia? - di¡uE un. 
-Ja ~stà ditl - va afea:ir un altre. 
Ens hi v,am acostar i aviat les paraules dor~ 

cu van aortir com el doll d'una font d~la nOI" 
tru llavia. 
-Qu~ si té un "d'això" rodonet i bufó C()PJ 

el de la Norma Sbearerl 
-Que ai el. aeua uUs són mb traïdors qut 

ela de la J etta Gouda1l 
-Que ai eta seua piteta són mEs bufona qut 

cia de la Mac Murray I 
En fi. que entre tota vam aconseguir atabalar .. 

la. Sort que llavori va venir un vint-i-noU i cUa 
salt. a la jardinera com un ocellet. I nosaltrC6 

al ;:;;::a~onaet~~:t=n:~aentata, vaig picar l'uH 
ala meua companys com volent dir: "prepareu" 



vos a riure, nois l'' I tr,aient la petaca, vaig dir 
a la menuda convidant-la: 

-Un cigarret, "nanu"? 
~lIa no contestà, es mossegà la llengua. però 

~rf~I~~~~:el~aP~~:~~:t~ del moneder, va replicar 

-Un xic de p6lvors "Marieta"? 
No hi vaig voler saber res més. D'un bot vaig 

saltar del tramvia, on les rialles eren tan for
tes, que em varen eixordar per tota la setmana. 

Ja vos dic jo que corren uns "nanus" per 
aquesta Barcelona! 

Arres Lequim 

LA SENYORA CURIOSA 

E N R.amonet baixava Aribau avall amb les 
mans a, la butxaca i la vista tota tèrbola. 
Ja hauran comprès que al davant d'en Ra

~onet hi anava una d'~quelIes fragates que tot 
5 ho gasten amb popa 1 que el xicot es donava 
un banquet de bones vistes. 

Per dues vegades, el xicot es va acostar a 
l'esplèndida fembra i li va dir unes paraules a 
l'orella. Però ella seguia avall sense correspon
dre a les preguntes i movent cada vegada més 
rftm.ic~ent les seves am.puloses anques. 

A la fI en Ramonet es va decidir a jugar-se el 
tot pel tot, i col.locant-se al costat de la matro
na ,com si anés amb ella, li va dir amb tota la 
frescura: 

-:-SUp?SO que no la molestarà que l',acompa
nYI, ventat? 
-I ara! - cridà ella indignada - Fassi el fa

~or de separar-se I Vostè s'ha equivocat, jove, 
JO no sóc el que vostè es pensa I 

El xicot va quedar tot escorregut i, un xic 
més separat, anà seguint els passos d'aquella 
fragata amb la qual s'hauria embarcat de bona 
gana. 

De sobte, quan en Ramonelt més desanimat 
est,ava, la matrona es quedà parada davant diu_ 
na vitrina de joieria, i quan en Ramonet passa
va a prop d'ella, li digué molt dissimuladament: 

-Escolti, jove, i ... cas de què jo fos el que 
vo~t~ es creu, quina d'aquestes joies em rega
lana? 

Llavors va ésser en Rarnonet el qui va tirar 
avall sense dignar-se ni tornar resposta. 

Vanda Rhota 

~OMESES D'ENAMORAT 

E NCasta tenia una especialitat: les vídues. 
Quan ell deia aquesta me l'apunto en el 
meu carnet, li apuntava. , 

Però un dia en va trobar una del morro fort: 
d~nya Gertrudis. Per més que va esgotar amb 
e la tot el seu art <1e conqueridor irresistible, 

LA TlJIE! - 7 

-Es inútil, no insisteixi. que no en treurà 
res! 

-Oh. no es tracta pas de treure! 

no en va pas pC>der sortir. 
_Cregui. Gertrudis - li deia - que si vos

tè ac<:ed1s a les meves demandes sabria el què 
és la felicitat. 

-No m'amoïni, amic Costa, que no en treurà 

res. 
-Jo per vostè faria tota -mena de sacrificis!.,. 
_Paraules I 
_Fets! 
-A veure: si jo li demanés la lluna, me la 

portari.a? 
_Sí. senyora - respongué amb fenDesa en 

Costa que mai no perdia J"'oremus" - però amb 
una petita condici6. 

_Quina? 
-La de què vostè m'acompanyés a buscar-la I 

Guillem de Pressa 
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-No, senyor, jo no s~ ni escriure a màquina. 
ni taquigrafia, ni he estat mai en cap allcin •. 
-Vost~ I!s Ja secretaria que em convé. 

1111 drama ea el .ll1le XXIII 
ACTE PRIMER 

El IIcnyor 33.333, entra sobtada
ment a casa seva ¡ sorprèn la seva 
senyora en robe_ més que íntimes 
amb el atnyor 44.444 agenollat als 
seus peus, i abraçant-la per la cin
tura. 

Elscnyor 33.333 treu la seva ame
tralladora el~ctrica de butxaca i 
zas I dispara damunt del corruptor 
de la leva muller. 

El senyor 44.444, estirat a terra 
com un mort, obre el seu botiquí 
comprimit i procedeix a la cura de 
Ica seves fcrides. DesprEs s'aixeta, 
s'espolsa i diu impertorbable: 

-Aixl> li costarà deu anys de ze
pelin forçat I 

_No scnyor: la llei m'empara I 
Vostè reia l'amor a la meva sc
nyoral 

-S'equivoca; no li feia l'amor: li 
prenia la mida per una faixa ven
tral. 

-Aid estic perdut I 
-No del tot. Vost~ m'ha ametra-

nat perqu~ ea creia que feia l'amor 
a la seva senyora. Doncs bE, si vos
t~ m'esten un xec autoritzant-me a 
fer això per la qual cosa m'ha cas
tigat injustament, jo em considera
r~ pagat. 

-Confonne. Vost~ t~ ra6. 10 l'he 
agredit suposant que vost~ em de
via el meu honor. La meva obliga
ci6 ~s que el reintegri. Aquí t~ el 
xec. 

ACTE SEGON 

El senyor 33.333, troba assentada 
la seva senyora damunt dels genollS 
del senyor 55.555. Entre el senyor 
55.555 i la senyora 33.333, nom~8 hi 
ha la pell. La cosa estl clara, però 
el marit no vol sofrir m~s equivo
cacions i pregunta cordialment: 

-Vol fer el favor de dir-me què 
li està fent a la meva senyora? 

-Ja ho pot veure: l'amor. 
El senyor 33.333, treu la seva 

ametralladora el~ctrica de la but
xaca i zas! fa una descàrrega da
munt del seductor. 

El senyor 55.555 cau a terra tra
vessat per trenta bales, pren una 
pUdora de "Nova-vida" i s'aixeca 



somrient contemplant les seves fe~ 
rides. 

-Senyor - diu al marit - vostè 
a'ha equivocat: jo tenia el dret de 
fer l'amor a la seva senyora! Ai~ 
xò li costarà. una condemna terri~ 
ble: l'escapçaran a vol d'avi6-gui-
1I0tina! 

-Demostri 'm que tenia aquest 
dretl 

-Si és servit: aquí té un xec del 
senyor 44.444, endossat al meu fa
vori 

-Això és terrible! Estic perdut J 
-Nol-intervE: la .enyora 33.333 

-No estàs perdut' Qui està. perdut 
és el senyor I 

-Jo 1 
-Ell? 
-Sl! Aquest xec ~8 fals. El co~ 

til1aire era un timador i l'ha falsifi
cat. Mira, aquí tens l 'autèntic amb 
el segell "cancel.lat", 

El senyor 55.555 es torna groc, 
opal, ivori , vert radi, blau naon ... 

-Doncs per què ha permh que 
jo li fes l'amor? - exclama deses
perat. 

-Perquè vostè ~s l'amo d'una 
mina de diamant •. Si la traspassa a 
nom del meu madt, dI no el matarà 
com té dret a fer-ho, segons les nos
tres lleis. 

El senyor 55.555 dubta un mo
tnent, però per fi es decideill:: 

-Donguim una ploma i paper. 
Conforme. Deixi-ho aquí damunt 
de Ja taula. Vol fer el favor de re
tir,ar-se un moment, senyor 33.333? 
-I això, per què? 
-Senzillament: vostè m'ha tren-

cat les oracions a mig cami. Jo faré 
la cessi6 de la meva mina de dia
mants, pero abans, necessito bler 
culpable del tot, consumant l'adul
tui. 

-Vostè t~ ra61 Abreviï' Els 
seUs minuts s6n tan preciosos com 
els nostres I El temps és ori 

ACTE TERCER 

El senyor i la senyora 33.333. 
propietaris absoluts de les mines 
de diamants "Diamond's Phul ol 
~hu] and Good", s6n feliços i mi~ 
hOnari •. Do. angelets han alegrat 
la seva nar conjugal. Un es diu 
"4."4" i l'altre SS.S5S , 

M . A . Ramau 

LA TUIES - 9 

-Cregui, Albert, el que vostè em proposa , 
s6n molts que m'ho han volgut ficar al cap, j 

no ho han logr.t. 
-No ho 56, petÓ' mi el cor em diu que jo li 

ficaré ... 
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-No bo entenc: t1J senyoret, per llogar-me. 
m'ha preguntat si algú m'bavia trencat mai el 
respecte. Jo li he dit que no, que no me fhavien 
treDut mv ... 

L 'OBRA IMPERFECTA 

S ERrA una tontcria que ara us volguéssim 
assabentar de qu~ Déu va fer la terra i 
el cel en ,i, dies. Aixe} ho sap tothom. en

cara que no hari anat mai a l'escola. Pere} en 
canvi, el que mo1ts no saben, és que una vegada 
fet el Iol, aqueat va començar a posar-se triat i 
capficat, a l 'extrem que el Creador va voler la
ber què li pallava. 

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

-1 done., noi, què tens que fas aquesta caro' 
ta? - li va preguntar'. 

-Què voleu que tingui? M'aborreixo sempre 
tan sol. sempre tan sol... En canvi , Adam es pas
sa el dia jurant a saltar i parar amb la seva com
panya, i jo, del d 'aqu{ dalt. me'ls miro, i em 
migro de veure' ls tan feliços I ... 

-1 bl, home - li digué Jehovah - no t 'hi 
amoïnis ; des de deml tu també tindràs una com
panya. 

l li va fer la Uuna. 
Al principi tot anava bé. El sol s'entretenia 

tirant amoretes a la seva companya i de dia es 
feia un fart de c6rrer per acabar aviat la tasca, 
sobre tot a l'hivern, i poder-se estar un ratet 
contemplant la seva enamorada. 

Però al cap de pocs dies, el sol va torn.ar a 
posar-se trist i a fer una cara de pomes agres 
que va alarmar el Creador. 
-I doncs, qua et passa, ara? - li va pre

guntar amb un zic d'acritud. 
-Sí, qua voleu que em palli?, que trobo que 

no m'baveu servit prou M , senyor. 
-I a¡zò? 
-No sé, però això de qua quan jo me'n vaig 

al Uit, la Uuna ac'n vagi tota sola per aquests 
mons de la vostra propietat ... 

-Home I Es per estalviar-te feina a tu. Aiz{ 
ella treballa de nit i tu de dia i DO fa tan pesat. 

-Oh, bé, .f, peròl .. la veureu... és que ja 
van per dues vegades que em torna "Uuna 
plena" ... I 

Mer~neta 

LA CELEBRITAT 

L 'ESSER c6lebre, o quan menys popular, h 
l 'obl8e .. i6 màxima de tota la mata gent 
que es tira a la vida de l'art. 

Aquest dia, un pedant que ha vist tres voltes 
el seu nom en lletres de motllo en les llisteS 
d'assistents als enterraments, va entrar a casa 
d 'un anticuari i va demanar preu d'una pintura 
gòtica. 

L 'anticuari, que b un xueta més fi que els 
p6lvora de sabel, H diruE fent grans admiratius: 

-Oh, mestre I El seu preu són quatre centes 
pelletel , però per tractar-se de voS1:è, li deis:arE 

per setanta duros. 
L'home qued¡ tan satisfet de l'elogi, que ,en

le regatejar un clntim, va adquirir ta pintura. 
pregant que li enviessin a casa. 

-Molt be, melrtre admirat _ responguE el 
xueta, embutzacant-se els calen - pera, fa~ 
el favor de dir-me com es diu i on viu? 

El pobre pedant ea mossegà la llengua i en
tregà una targeta. 

K. K. Huet 



ALERTA, MINYONSI SEMPRE TENEN RAOI ... 

::e a:;:t::v:;:i:T:ip~u~~::m ~::;J: ~~::::. A ~~ .~7ti~:;~r::n~.i :~:e~\u:o:~:u;o:~~P:: 
ZICTo.es de quinze "7S per .mWJt ¡ que .¡,U;II. di,- bi ha ru a fer. Val m~a deiur-lea i no 

lIea d'iluT colle,uu pels barril .ires lIe,¡doTs de LA am~nar-a~¡: . el B 

TU/ItS. D'aque.t. comes, elJ premiaram u uda ea fe::i~ enlau=~~~ .. i6 a::;bo;a a:::o:a~:~a.poe 
.úlJlaro, amb I. rHp.etd/a Quam;t.t de "dea pe- Firureu-voa Que el .enyor BrotOM ea va eD
I~, fIObrab/el et! la DOsfra Ad",itJistraci6 o ,.r terar per un .nl!nim eente firma, que la seva dona 

,Ir po:naJ aj. crua "IsQuilJ forl de Barr»/olla. Aler- l'encan)'a.a. 
ta, do~, I çrriar ru ., Decidit a rer un eacannent. l'home b! va cri-

dar a capitot. 
_EKolta. tú, barjaula - li diruE: doent ela 

punyi. _ He labut que m'encany« miaerable

menti 
Ella va arronçar leI elpatlles. 
-Eta una pervertida I Ai"l! no acabar. així I MOMENT SOLEMNE 

Avui mateÏll¡ ..• 

L
A Me.r1ceneta b.av:S. arribat en aqueU mo- -.sí, ju.t, nomE:a falta Que eocara m'in.ulti'at 
mont Que totealel done. nan somniat: al - interrornpE: ella, mh arreuiva Que ell. 
dia de la boda, -Qu~ rYola dir? Que potaer no tinc raó de eri· 

Perl! la Mereeneta. eatava tota trista, com ai dar? 
una ,ran pena li oprimls el cor, rr:;=°laq:e:: ::~;:::a~~eS:~rb~~e~:':°d':~ p:o';. 

-1 M, Merceneta - li di¡u~ la seva maml - nuU ... 
h veritat que el moment b solemne, és trltcen- Rel, no hi dilcutiu, perqu~ hi perdreu quartol, 
dental, perl! no per liJ:b t'hat de pour d'aquelta creieu-me, 
manera I Apa, bufona, alep-at i no polil aquelta FI)' C.ndor 
cara de pomea acrea. Pensa que del d'avui, tin· 
drb un homenet que IOls penuri en tu, que et 
f.,l ditillO", que,.. DETALLS INSIGNIFICANTS 

-Ai ma,ml¡, aixl! h el que em fa posar triata, 
precil&D\entl 

-Per qu~? A mami ha .. but qae la aeVl nena, e .. ada 

-PerqlH, vea ~u~ leri de mi, d'ara endavant ai L dea d~ fa dOI anyl, les fi portar mh llir. 
m'hairr de conformar nomh amb unl .. , CUes 1 mél recarrrolacln que un cep al leu 

La mami de la Merceneta va eatar a punt de marit, 
caure en baaca, n~E:,~~t:, .:.eD;~p~ ~~:i:lu~U~~:P;::it::t e~~= 

p, Hastartld. rena M1 
L 



, 

! -1 .qu~ fai, mami que se'm pucui tirar er. 
a.ral 

-Et sembla poc 1 Encanyar el teu marit amb 
el primer xiU.reUo que sc t"COlta. I aixa h 
indi,ne d'una noia docent, que et consti! Eta CA
.. da i tem deurell 
-Ui, mami, i què et. primmirada I - exclama 

1& caaadcta - Si uoa a'bapél de fiur amb aqucata 
petit. detall., no podria ni donar un pal en aquclt 

m6nl 

L'HOME 1 EL BASTO 

E ~e~~~:~~:n~ ::::::c::'::::i~~:~l;~ 
tant en tant en troba alcun& d'aquelles que no el 
deÍll:cn convèncer i llavors CD ROma&Ucra ta penc
¡ueix amb m& delit que mai. 

Aisb prcci .. meot ta el que li acaba de punr 
amb la vldua Tup.inet. Per més que la peracrueix I 
.ol i a tombra, no Icorweruehr. d'ella la més petita 
eonee.i6. 

Aquest dia, en Romqucra va veure la vldul Tu
pinet aMentada prenent una horata i ensenyant 
aquell bE; de Déu de pantorriUcl quc .6n la acva 
desesperació. 

El zicot .hi acolti fent voleiar una "java" enor
me que acabava d'adquirir. Una "java" d'aquHtCII 
que lemblen potel d'elefant 
--Qu~ tal e.timada donya Enlrlcia? - li diu 

allar¡ant-li la ml - VOlt! aempre tan formoM I 
-1 vOlt~ .empre tan lalant I 
-Em pennd Ulentar-me al leu cOltat? 

-Si ú bon miny6, li. 
En RORl8IUera a'Ulenta, col.loca entre lea levea 

cames la ma¡nHica "java" i comença a tirar 80re
tes a l'opulenta vidua. 

-Miri, Romaauera - 11 diu ella amb certa acri
tud - ai ha de començar com aempre, m'obliprl 
• «tirar-me. 

J com volent canviar de conver .. , afeleiz: 
_Perll, on va, fill meu, amb aquea! but6 tan 

Iroixut? Si li arriba a caure al. peuII 

-Qu~ hi vol fer, donya En¡:rlc.ia I El b .. t6 fa 
l'bome. EU b, com li diauhaim, rupreni6 exacta 
de la .eva peraona, 

La vtdu. Romaluera le'l mira fi.u.ment, ea torna 
vermella, tus. e. belluea ne¡u1toaa, i per fi u
clIma: 
-El terrible, ROml&uera, !s terrible I En fi, ai

xequi'a diaimula.dament i eaperim dins del meu 
auto, De .elUïda viDe:o 

K. M. A. Sutu 

--------~- .. '-, .... 

UN HOME SATISFET 

A O:!L~ti~~~e;:elaalt=:,f, ~ :~~o:; 
aomreia, el Iol em lemblava mú radiant que ell 
altres diu, Mai, en la meva vida, no m'havia tro
bat tan M en aquelt m6n. 

No n'hi havia per men)"a, de totes n..oeresl Fi
aureu-vol que el dia &bau, diasabte, en caure la 
tarda, m'havia topat amb una modiateta que era la 
mateixa. Bor de la innodncia. Rosca, ulla blaua, fal
dilleta curta fina al lenoU i caminar lent, ritmic i 
aenlual. De tant en tant, en alluna voladeta de la 
faldilla, dejxava entreveure un cornen~ent de 
cuixa, resum de tota belle ... femenina i exaltada en
cara per la ratUa excitadora de la tivanta llilacama. 

M'hi vail acoltar. EUa va apretar el pas aVUIO
nyida. Jo tamW. Precisament és quan m'qraden 
Ics noiel, quan el mcatren innoc.entes i plenes de 
rubor. 

A lea nou aopavem junts. A lea deu una deliciou. 
cambreta de can Verdura era el marc adequat a la 
nostra amorOla puli6. 

En deapertar-me, a les vuit del mati, el meu ten
dre ocellet havia volat, deixant-me anotat darrera 
d'un prospecte: 

"Reiet .meu: no et vui despertar. M'en V&.ÏI a 
casa perQuè tinc por deI. meUl pares. Espero que 
ena tornarem a veure, - La teva ver¡e folla, Con_ 

xita." 
Em 'Vail veatir cantant i xiulant com un coUe

lial. En aortir al carrer, tothom em mirava ad
mirat. Era la aatwfac.ci6, l'aire triomfal que U.lu
minava el meu rOltre, i 1& lent em tenia enveja. 

Les noiea, en veuf\e'm,. aomreien envermellides, 
com ai endevineaein la meva afortunada aventura 
Els homes em miraven obliquament i feien una ra
nyota plena d'enveja. Jo tirava Rambla amunt, amb 
lea mana a la butxaca, el pit enfora. el front enlai
re i mirava a tothom olúnpicament, com ai fa. un 
deu baixat a la terra, 

En arribar davant d'''El Sillo" un urbà ae m'a
coatl, em mid, de dalt a bai:x i en un to aee i que 
no admetia rèplica m'ordeni violentament: 

-Vol fer el favor de cordar .... e Les calces, beneiU 
Horrorl L'urbl tenia raó I Vet'aqui perqu~ em 

mirava tothom I 
Com ai J'ordre imperativa d'aqueU urbi m'baau!1 

despertat d'un .amni, em vail aentir de cop, cansat, 
laç ... lea camea em feien fira.·. una e&Calforeta ~ 
tnnya, febril, cremava ela meUI ~mull ... 

Voleu creOTe que fiu llavora no em vair donar 
compte que Htava embriaC com una sopa7 

Víctor Ripaldll 

CODte premiat en el llÚmerlll pa!iUt: 
EL BOXADOR 



CADA COSA PEL SEU TEMPS 

E
L senyor Bonfrant arriba a casa la Irene 

un xic més aviat que de costum, i el pri
mer que veu és la seva amigueta Irene i 

el seu amigàs Bontr~8. fent ¡imnàsia sueca da
munt d'un sofà, senst més roba al damunt que 
els leus corresponents pijames. 

-Suposo - diu el senyor Bonfrant -~qüeñO 
intentaràs negar també aquesta vegada I Em 
sembla que anant tant lleugerets de roba. no em 
dirà. que en Bontros t'cstava ensenyant el 
FIturil 

l la Irene, que ptr més que d6na voltes al seu 
cervell, aquesta vegad.a no troba excusa raona
ble ,'atreveix encara a intentar la seva justifi
caci6: 
-Lleuge~ de roba ... neulers de roha... si és 

veritat. tenl ra6, no ho nego, però, és que pot
ler no t'ha. fixat amb la calor terrible que fa? 

Vanda Rhassa 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VlAS URINARIAS 

Obra pronto y radicalmentc - Suprime lo' 
dolore. y evilft toda claae de eomplicacionel 
Blenorrqiu aaudu y c.rónicas - Pro.tatiti. 

E.atrechece. - Ci.titi. 

Una buena Iimpic:w:a interna con 
c.ra tod .. I .. ben_ del .... r 

P A G E O L 

LA 11JIE5 - 11 

EGLOGA 
En la blavor del cel, tota eUa transparències. 

un núvol coquet6 camina suaument; 
la terra es deixondeix, tota fragant d'essències 
i el. arbres, ensonyats, es ,ronxen dolçament. 

Lent i pesat, un grill remou les seves serre .. 
i contesta un gripau, monòton i mandrós; 
el sol, va acolorint les prades i les terres, 
amb sa polsina d'or, mantell meravell6s. 

Oh dolça lo1itud de valls i de muntanyes' 
S6u b11sem del meu cor, goj6s d'ensopiment I 
Oh, reconet soliu I Oh, tu, que en mes entranyea 
despertes el delig d'ornamentar de banyes 
la testa sense un pèl, d'un marit decadent I 

Vlctor RipaJda ---Aquest número ha estat 
passat per la censura 

I·,ernatlta 

:& t I 
é. el producte magn 

O "'" ,per a combatre eS-
7 caçment la lMPO

TENQA i la NEURASTENIA. per cròni
:Juetl i rebel. que aigan a tot altre tractament 

Venda a l'~b. i detall: Alt d~ Sut P~re. 50 
'.rmjci. d~1 D.ctor W. DUTREM. B.rc~loD' 
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D~~~a~,T;; ;:n::iC~e~:b~: ~:;f~; A ~e~:tr;'u!:r~:~~~ta~'a;~~~~i:~ 
Xatart. La simpàtica actriu fou ob- que du el nom de Vianor. Diu que 
jecte de sorolloaetl ovacione, perqu~ imita les grans estrellel de Reus, 
una dona com ella, a qui admirem París, Londres i Masquefa. que ea 

No m'explico .questa criai 
puix aeaona eos han coutat 
• casa de l'An¡-elet • 
• empre el. homes v.n armat... 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

E L tribunal competent que VI en· 
tendre en el recur. d'alçada in

terpout en el processament de l'A
juntament de Sant Marti Sarroca, ha 
deixat acose efecte l'.ute del j ut¡e. 

Que és lo que ens dei¡¡ d.isaabte 
un periodiata al J u tjat: 
-Tot ha quedat seose efecte 
rel: h un au to espatllat. 

::sl:·-::r:~,c=e:.~;~e~: f~;~: r~:n~~n~n;~ ~~h!::6sd:~:e 1:0:: EL CONSEJERO DEL AMOR 
\lna dona popularfnima. femella . 

~'a~~:~~i!!ïe=~me ¡u~~~b~usí¡ dtn:-:!:~'~~o hem po- A ~~ic:~:I,P~;·'c!r!;rl%~ron;~ f~~~er~~ 
~~~C¡~è ~:~a~trt"t;: ~ee;~;~ Ho sentim per en Ret.na "~er • completar el projecte, no es-

~~~e:te~ue:t:r. ~=titdOrs taria mal, prolonpr-lo fina al Beabt;, 
volen pendre-Ii el mercat. p .... nt pel carrer d·Aracó. 

EL CONSEJERO DEL AMOR A veure ai surt un home 
que _¡,ui el bastant viu 

A 
can "Mundial Sport" la no hi ha EL CONSEJERO DEL AMOR per ve~r • ~arcelona 
t.rompad-. Ar. f.n t~tre d"i .. üu, • 1. Clut.t, I fer un ri u. 

:~. rf.~~~;a ~tu1:t~ee~itae~or ~i~ ENpI~¡¡a~r~ ~a!:~~la:. ft~~:~~ EL CONSEJERO DEL AMOR 
duprb ~ en. Ln\denber¡h. I. conatl i ae n'ha anat c.p • Cuba on, ae,ona 

~:: :\.d;:-av&;;!~i~oaè~:. refenm ~er ~~~:nse~:~le;a~ra~~r~=~:a c:=~ A Q,UE~TA nit, li no hi ha deltorb, 

~ ~~rr: ~~~f~ .ie~u!n ~'~:hl:':~~~; !:~ s~l :.oa;~f :~~:~:ia:e:~% ~~~~:= 1Ac:,,~b~lr: :~~'h7e:a~"~~~~e~:; 
XIC I dlatm,lt .no dubte~ que hi b.u- tl de rputiceria que es diu "Popular boxeladore~, una terrassa on ea bl· 
t'à eoncurrf,ncll femem na de pClmc- Plan". llatà el dèbil, el :lI:&rle.t6n i ela ,oi.¡". 
ra quota (Aribau, Muntaner, Casa- d. Sant Prim si la ,ent no eatl per 
nova i .Itres carrera nandulandea- I en embarcar-ae li deien I cutar xampany, i que "la colla de l 
C01l c¡ue, no aabem perc¡u-è, duen tOtl alguns sod., en¡'adlta Geperut" hi tf, promesa la seva IS-
noma de peraonat¡ea dlebre.s de la -Apa buenaa, aenyor Mauri aistèneia. 
noetra hillbria), que ens ha deixat defNludatal 

Al popular e~I'CNri 
moltl aort li delit¡em 
i que pa_i lel vetlladea 
entretin¡ut i fre.:¡uet. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

Amb tan atractiu pro,rama 
aervidor no hi faltarà. 
i la setmana c¡uc ve 
una eltona en l'arlarÀ, 



"M\ ~0111' ~ MAISON MEUBLE Monl d'Or Meublde 
(iJ¡iJdedi\.d. sol,./¡¡ Vendd m (VERDURA) (VERDURA) 

defJOme5wq¡enk¡rJf5dellt5fl1i.' l@.!p·ortadesantaMadrona'6CarrerdeBarbarà'27 
Dor; marqUeJ -c5en5! riVal·.J al coatat d"~::I::D;~~~O~:~O"h Telèfon 466;·:D::'~ 
PRGVWilS y US CONVfNaRru Gran comoditat _ Saletes de bany _ Telèfon privat 

~MATA-(ABRES 50 CU@PSA Ventiladors elèctrics _ Habitacions a S ptes. 

! tSANRA!1ÓN,I·BARCtlDNA Re.e .... ab.oluta 

~--S ARN A i UNA REYOLUCIÓN CIENTIFICA 
~ ¿Quiere usted alcanzar éxito en todas sus empresas? 

.. l.Renc;!,,,,;::,~ I ~~~I~~~ lao~:; El talwlÍmelro 
S CUALBFAULRLEETROO ~ y t!lIa le dira el momento oportuno en que podra ejereer influencia 

~ flobre !lUII aemejantes 'i la ocaslón mh propicia pars dominar el 
Comte de l'A.aIt. 86 ~ éxito en sn!! emprell8l. Predol S pesClas 

i centres d'especlfics fií Pedld •• a: J. Sanxo, cdUor. aDa de San Pcdro •• 
Bar e e I o n a ~ BARCELONA 

~.JWiil~mf~I~ffi!re!i2ffi?l212fi~.ffi!li~re!Ji~iii!Ii!!i~'ii!121~1i~121ii!Ii!Ui~ffi!m[¡mll~12¡iIDi~"~i~!m2f¡W1~Ej1il$I'!Yi!!~ 

Prou angúnies!! 

Sífilis - F urgacions · 

MALALTIES SECRETES 

Amb rapidesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlfnic" 

Alt de Sant Pere, 59 - prat 1." 



-A veure quin d'aquells joves serà el meu s.lvador. avui, quan m'ofegui •.. 
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