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LA TUIES 

-Aqueatea .. b.tetes amb 11-..0., ~ un aventatge: q\MI'I volt entrar en conversa amb \11'1 j0.
ve, ~o hu de fe.¡- més que detfer-le'l, i ell de .eguida . 'ofereix • fer-te'n W'I. 



ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm. 555' 

OLario temanal 8amanre y taatrado. de avao., anunciOJ y etquew mortuona. 
I SALE HOY I 

Naeatro prOKftma: Seriedad. ecoruxníII. ..pidu en I.. IlIlcarvo- y • ..trir como .e pueda 

Los "ersos del "l'fundo GrA-

(ficoo 
Rufada .ique glollandoo 

y dice que tales " .. te" 
ya le " .. n .. to .. ig .... ndo. 

En vista del ~xito de 
los versitos que os enco
lam! la pasada semana, 
ehi van otros nueVQS, de 
la misma procedenda, que 
oi Sociu Aldape les hace 
la competencia. Y si no, 
pruebas al canto: 

"DESE O·' 

Tengo una novia leche· 
I,. 

Mis !impia que oro de 
(Iey, 

Mis ardiente que una he· 
[brea, 

La mas hermosa mujer 
Que pisa fuerte en In Tie

rHa 
De los toros y el jerez. 

Asf como antes haMa 
mujeres del morro fuerte, 
abora se ve que las hay 
de la pata d'ura. 

Por las mañanas tem· 
(prano 

Espero a mi lecherita, 
Para que apague mi sed, 
En el lu¡ar de la cita. 

¡Ah, piUin! ¿Conque citam 
y todo? 

Como es tan sutil mujer. 
me alcanza la cacharrita 
Y me diu sin querer, 
Toma solo una poquita 
Que lo van a conocer. 

Rugenio ClOR DIA 

I TE PERDONO. SI! 

Ayet 

¡Te amo locamente! 
me dijo un día, 
con frenesi. 
¡Bésame fervientel 
I bhame l-repetia_ 
jasll... lasil 

Ho, 
Por mi mal te ví 

de perlu orlada 
... y sin decoro. 
J Qu~ dolor senti 
al verte comprada 
... del Oral 

Mañana 

Del dolor la hiel 
tu alma henchida, 
vcnd.ra/il a ml. 
¡Perd6n ... te fuí ¡nliel! 
dir!s dolorida .. 
I Te perdono. 6(' 

Vicente Moliner Nadal 

I Qll,lén sabe de d6nde 
habtan salido aqu~llas per
lasI ¡A 10 mejor, todas 
de la misma ostra I 

FLOR DESHOJADA 

La conod de rnuy n,ifla 
cuadq quince años tenia: 
jugaba cort otra niHa 
f la maldad no conada. 

I Que se cree usted, eso, 
compadrel ¡Cllalquiera se 
fia de juegos, entre nHias 
de quince aRos I 

Mi declaradCn' de amor 
Menoa mat que habla fu! la primera que oyó. 

lola de la que se bebe y y sin demostrar temor 

10 lv~~ !e~a:bfaUr'~~drO!s~e~ ¡Santa ¡noceneia! 

no de la que sc dCn'ama. I a mi amor correspondi6. 

Es un poco m!! mala, pe_ Y como en la primavera 
ro distrac. crecen lozanas las flores. 

sin que nada lo ¡nten'um
(piera 

crecieron nuestros amo· 
[res. 

Si eran como los ver
sos no envidio a la pareja. 

Pera de nifia El. mujer 
pas6 sln notada a penas. 
I Ray odio yo a esa mu-

!ierl 
Y ella llora SU8 penas ... 

Es lo que pensaré ella: 
cuanto mis pene, mejor. 

¿ Mas a qué atormentarme 
con tan amargos recuer_ 

(dos ... ? 
I Si su desvIo pudo matar

[me ... ! 

ITambi~n a ella ... mis cris· 
(pados dedos! 

I Hace usted bien, qué 
caray I I Déjela tranquila 
y deje tranquilo al lec
tor! 

Pera la vengam:a es otra: 
pues ella tiene hoy un ni. 

[fio. 
él se ha casada con otra 
y yo buscar~ otro carifio. 

Julin Barriuso Salvador 

Nadll, un folletín en 
vel'SO con l'ip!os gratis. 
¿Que va que me hago ca· 
labol'ador del MUlJdo Gri· 
fico~ 

RUFASTA 
poeta mediana 

••• 
POR TOCAR LA prA 

NOLA 

Una l'aspa italiana de 
aquella mb uia, que es 
hija de Pisa y se dice Pia 
Nola, ac fué al "Nuevo 
Mundo", no a descubrirlo, 
anulando a Co16n el del 
Llana del Hueso, sino a 
baUar un rato. 

Pero la chica se encon
tr6 con que los galantes 
cabaneros de aquet !:Ial6n 
esta ban mas por hacer co-

rrer los dedos que por 
bailar, y como lIno de 
ellos se atrevía mas de 10 
tolerable, le solt6 una 
morma. 

Ya ven ustedes 10 que 
pua por tocar la Pili Nola 
a destiempo. --ESPECTACLES 

TEATRE COMIC 
L'~xit dels èxits 
Tothom ha d'anar a 

LOVE-ME 
IQui~remel 

¡Estima'ml 
¡Airne.moil 

El miI10r espectacle de 
Barcelona 

~ 
GRAN TEATR' 

ESPANYOL 
Variats i divertits vode
vils cada dia. Els èxits 
més grans de la tempora-

da I Tots a riure I 

Ii .......... .... -

.. EDEN" 
C"tUle del ASIIlt. , 11 
Tarde Y Docbe: 

De seis tarde a tr.' 
.IIlAdrugada 

Dancing 

LAS MIL Y UNA 
NOCHES 

Gran bito de 
LOS NEGROS 

JACKSON 

Tarde y noche 
2, Or q u e t t a li , 

E~ito cll! 
KIN " ARDlNET 
LA }OLlE MELEK 

LEVI WINE 
",I negro mar.viU",· 



BIITceJona, 9 de Juny de 1927 

La estètica 

EL nOltre amic X (respectem la incògnita. que 
prou dc&gràcia té amb ç.o que li PASsa per a 

que encara esbombem el seu nom a ls quatre punts 
cardinals. o al. quatre punta filipina. no estem sc· 
gur. ai es diu d'una manera o de l'altra). ha reblit 
el conaabut anònim: "Senyor Fulano: la &eva dena 
l'enganya. L'enganya mieereble.ment amb el seu 
millor amic. Viaili i se'n podrà convèncer. Un que 
hi fila més que vOltè." 

El pobre marit pensa qui podrà éaaer el dt' lin
qüent. L'anònim diu que "el teu millor amic", I 
l'home sc'n va a trobar a en RoseU. el seu amic 
d'infància. 

--E..coltal - li diu amb un tó melodramà!ic. 
- Vol. fer el favor d'explicar-me què és.. això? 

I li f rcllR pel. naMOS el pa.per que acaba de re
bre. 

-Això> - respon amb ap lom en RoseU -, 
Un anònim I 

-.Bé prou que ho veig, que és un 'l.nÒnim! I IU, 
què hi tens que dir, a n'això) 

-Jo) Que tan ximple é. el qui el. e:vr;~ •. c;)m 
el que els hi dónA importància I 

Però el mArit no es dóna per satisfet arrb "quc;~
tA expliCAció. i acusa al seu ami, d'tOsser l'at.lor 
del seu deshonor matrimonial. 

-Sembla mentida que diguis aqne:.ltes uses!
exclama per fi en Rosell -. T li creus que jo sóc 
capaç d'enredar-me amb la te"n dona? r.scolta. 
home, e.colta, i no perdis la serel'ltat. Ja saps que 
jo, en qüettió de faldilles. &Oc malt (!;xi~ent, i vull 
que a la formosura t'a~ompanyi sempr" l'estètica. 

- I què vols dir, amb això. Rosell ) 
-Molt senz.ill: que la teva dona no m'a~l'Iba-

ria d·agradar. De bonica, ja n'~, però trobo que 
té les cuixes l11allJ8 primel en proporció i\ la gran
dària dels leUI pita .... I. ja aaps que, per" !' e!llè
tica d'una dona. 10 interior ha d'acompflnyar a lo 
exterior, .. 

I el marit. amb Plquella ex.plicació, es dona per 
IJ8tisfet i .c'n lornÀ IPln tranquil cap" cala, 

Altre cop lH'espagnoIade" 

II N amic nOli re que acaba, d'arribar de Paria, 
enl conla que en una revl,la que el repreeen_ 

ta en un deli més populars locals de la capital 
francesa, hi .urt un actor abillat de picador, que 
canta lo següent: 

"Je luis espagnol. olé I 
je suis un grand togueguó, 
et. par deMUs le marooé, 
fil. de Don JUl!.n Tenoguió," 

No el. hi fa gràcia) Quina llàstima I Tanta que 
ens en fa a nosaltres I 



f- LA 1lJ1E5 

La pea.te blanca 

ARA, ja no són aolcs les senyores que es quei-
xen de lea minyones. Un amic nostre a qui la 

Taapa li va volguer netejar el vestit amb salfu
mant - sens dubte perquè era de color de rajo
la - repetia els seus planys en una penya d'a
mics: 

-Perquè. no ho dubteu - deia -. Abans. 
deien que la pe.te blanca era la tuberculosi, però 
jo, estic convençut de què són les minyones ... 

Contra la moneda falsa 

A~;Uf:I::8 p;;:a Br::~~ :,~ ~:s:~m~:e ;:~8 c~~: 
tar aquesta petita anècdota. 

Un viatjant que acostuma anaT sempre amb la 
senyora, arribà a Sevilla amb aquesta, que duia 
una xamosa panxeta de set mesos. Però la cria
tura ea veu que portava pressa i, una nit, estant 
a l'hotel. ai què tinc!, ai què tinc! es presentà en 
aquest món de mones i de mals de cap. 

El viatjant es va quedar un xic preocupat. A 
n'ell, que era partidari del terrer, no li feia gens 
de gràcia haver tingut un fill a la terra de Ja Ma~ 
carena. Però el xicot era enginyós i, quan va ve~ 
nir el moment del bateig, tingué una idea. 

-Saps quin nom he pensat posar-li al nen) 
-No. 
-Amadeu. Així. ningú podrà dir que és "se-

villana ..... 

L'hortolà de Sant Boi 

LA DESCONSOLADA 

F A dos anys que són casats, però sembla 
talment que en faci quinze: cada dia es 
tiren els plats pel cap i armen mitja dot

zena d·escàndols. 

-Què volen que ela hi digw: trobo que J($ 
noies decents, no està bé que parlem les camises 
tan curtes. Vés que penaaràn de nosaltres, els n.,.. 
tres conegub 1 

Un dia, la xicota, dellprés d'una veri'table he
catombe conjugal, es vesteïx, agafa les joies i 
se'n va cap fi casa la seva mare. 

--D'on surts, nena, a aquestes hores ~ - li 
pregunta la mare, tota estranyada. 

-De casa, on no vull tornar-hi més! 
-I ara! Què et passfl.? 
--Que en Carlets és intractable! Que jo no 

puc suportar ni un moment més viure al seu cos
tat! Que a casa és un infern! 

-Bé, bé - diu Ja mare, conciliadora -. NO" 
t'ho has de pendre aIxí. dona, Això són núv.ols 
d'estiu, que aviat hauràn passatr. .. 

--Que no m"ho haig de pendre així} - excla
ma ella furiosa -. Que això són núvols d'es
tiu~ Com se coneix que no l'has de tractar tul 
Si el papà t'hagués lTactat amb la duresa que em 
tracta en Carlets.. , 

La mamà aixeca els ulls evocativa, sospira llar
gament i diu. tot movent el cap: 

-Ai, filla meva! Precisament d'això em quei
xo: de la falta de duresar ... Ja li passarà, no tin-· 
guis por, i massa aviat que li passarà, no ho dub
tis, al teu marit!: 



-J 

E
N els tramvies, sempre 
se'n .enten de bones. A
quest dia, en el carrer 

d'Aribau, es va despendre el lro-
llei d'un dels cotxes. i va comen
çar a brandar amunt i avall, d'a
quella manera tan estranya que fa 
pOAr vermellea a lea noies. 

El dia que ena vagui i esti
guem un xic d'humor, prometem 
fer-ne un elogi del trollei sallant 
del cabi ... i brandant amunt i a
vall. 

El tramvia, com és natural en 
aqueals calla., el va quedar pa
rat. 

--Què hi ha, què pasaa) -
preguntà el cobrador, que no 
a'havia donat compte del 8I'l1t del 
trollei 

I el conductor, que es veu que 
encara é. daquells que menaven 
tramvies amb mules. responl.fU" 
cAtxasaut: 

--Què vol. que paasi, beneit) 
Que el cotxe .ha fixat amb a· 
questa moto que hi ha parada 
aquí al davant. i està fent el 
"burro"! 

Efe<:tivament. davant del cot
xe hi havia una moto coquetona 
d'aquestes amb cistella i el. pa.
.atgen, en veure-la, celebraren 
amb gran. rialles la sortida del 
conductor, 

Ad_Had_Dahl 

_Ahir li veia' dir ben clarament a n'en Uui.: 
con.ti que li accedeixo a la cita, és per veure fina 
on arriba la seva audàcia. A vewe li é. vental el 
què diuen totes les .e,v. amÏgue$, de què la té tant 
.,..,...t 

CAL PARLAR CLAR 

A 
la porta del "Catalunya', havem IOrprèa 
un diàleg de duc. damisel.!es ca.tellanel, 
que, si volen que ell hi siguem franca. el. 

hi confe..arem que no l'havem acabat d'enten
dre. 

Emwen diacutint a quin cine anirien, quan de 
.,bte una d'ellea exclamà: 

_ ··Entremol aquí, que haccn "El sembrador 

de dichaa". 
_'·EI sembrador de qué)" .. , - preguntà I"al-

tra tola elverada. 
_"De dichalt De di-challl De--di-chasllr' -

respon¡ué lïnterpeJ.lada, remarcant ben bé lea 

aí1.label. 
Noaaltre. confessem que no hi vàrem entendre 

K. K. Huet 



6 -LA rulES 

-Aquells beneita del jurat de l'exposició, no 
han premiat el meu "Bob"! Si coneguessin com jo 
totes les &eves habilitab!.. 

LES CARAMELLES 

D ILLUNS. en passar pel Passeig de Gràcia 
una de les colles que tornaven de fer el 
tradicional tiberi, un dels que contempla~ 

ven el "dasfila", digué a un dels coristes: 

---Ep, tu, on haveu deixat les dones~ 
-No en volem, de dones, nosaltresl - res-

pongué el cOTiMa, sense perdre el pas marcial 
de la marxa -. Tot ens ho fem nosaltres matei
XollS 1. .. 

I seguí avall. com si hagués dit una sentència~ 
Consti que per nosaltres poden anar-s'ho fent.. 

i ... que aprofitil 

Miqueló 

POESIA I PROSA 

L A Suzy - Merceneta Cabarroques, de ve
ritable nom - està encantada. Li ha sor
tit un poeta que cada vegada que la va a 

veure, li porta un vers dedicat a algun dels seus" 
encisos. Ella, a canvi d'això, correspon amb una 
apassionada sessió amorosa. 

Aquest dia, tot fent saló a casa de danya Ma~ 
ria, la Suzy va explicar orgullosa els seus romàn
tics amors amb el poeta. 

La Mimí - Adelaida Parellada de neixemenl 
- en sentir a la Suzy, arJIonçà les espatlles amb 
displicència i exclamà tota desdenyosa: 

-Ai, filla, no sé pas què hi veus! Jo també 
en tenia un, de poeta, però me'n vaig desfer. 
perquè m'estaiava, 

--Com vols dir) 
--Sí, dona: l'editor. per cada vers que ell li 

feia per publicar. n'hi donava tIes duros i si ho 
contes bé, veuràs que ell m'estafava set duros per 
cada sessió, Des de que vaig sapiguer això, que
mai més he volgut sentir parlar de versairesl 

Ben-Hand-Di:ns 

ÇAMPEROLA 

El pastor i la mestre'ssa, a darrera el pal1er~ 
parlen baix i suau. amb les mans ben estretes. 
Ell és fort i çapat com un brau traginer, 
i ella té en el mirar turbadores 88.getes. 

Cap al lluny, lentament, la carreta dels bou~ 
va avançant pas a pas cap a l'ample masia. 
Ella agafa corrents la cistella dels ous, 
i li diu: -Fins demà, que serà un altre dia. 

La carreta ha arribat. L'amo baixa amb catxassa.. 
i les garbes mostrant, cruixidores i plenes. 
va dient satisfet: -Vaja anyada que passa I 
Mireu quin espigam! Se'n podrien fer trenes l 

I el pastor, fe in ejant, bó i mirant la carreta, 
li respon satisfet, i amb rialla burleta: 
-Bona anyada, recIelll D'hivernades amargues, 
no en poden pas venir. si les 'porteu tan J1argueaf 

Víctor Ripalda 



LES DAMES VIRTUOSES 

A ~a~:7s\!;;'c;neruan t;~~:~~e~o Qp~~:v:lJI;~~ 
a deixar-hi bretxa. 

Ben plantat, bru, de maneres suaus i aristo
cràtiques. estava ¡convençut de què les doneg 
no podien tenir un no per ell. 

l, malgrat això. n'havia sentit molts de "nos" 
en Ja seva llarga vid. amorosa. Sobretot en els 
moments en què eJJ, satisfet d'haver assolit una 
nova victòria. es disposava a donar per acaba
da Ja sessió o el diàleg que amb tot ardor esta
va sostenint amb la seva darrera vlctima. 

Això demostra bel) clarament que fEnric a
nava ben equivocat si es creia que les dames 
sempre Jí havien de dir que sl. 

ni ~:~e~:r~I;~d::,;ie~l t:::ei:m!j;:Jl':'~7;:· é:~d:~ 
senzilla qüestió de consciència, i així com n'hi 
ha que Ja tenen feta amb aixamplis, n'hi ha d'al
tres. tantmateix, que la tenen pen estreta. 

A.ixò"prou ho sabia, l'Enric, j per pròpia ex
periènCIa. que ho sabia, però com que era tos
S~t. quan ell es proposava uns cosa, no parava 
Ims a logra1-/a. 

Pe,:ò aquell an~, snaven mal dades. Feia quin
~e d~es que haVIa arribat al balneari a estiue
Jar, I encara no havis pogut parlar íntimament 
amb cap de les estiuejames. 

I no vos cregueu que no hi posés tota ls fe j 

tot l'entus~as~ eu sssolir el primer triomf, que 
tot l'entusIasme en assolir el primer triomf, que' 
que aviat es [aria interminable. 

Prou ho sabia ell, que una voJta romput el 
foc, les bata/les es succeirien les unes a les al-

~;:~ ~;: z~%~:niria augmentant per jornades i 

, En, v~ fe:. de temptatives! En v. posar en joc 
d oIStUCle$ I entremaliadures! Però com si res: 
les be11es estiuejantes, estaven cad~ dia més im
penetrables. 

El pobre Enric s'hi tornava tarumba. Ho va 
~robar. tot.' els pantalons de Irane1.1a, els mil'

?ts aJustats com una pell, les /largues exhibi
cI,ons a l'hoTa del bany, els mitjons amb vora
VIUS' llampants, les mirades volciniques j pro-

LATUD-7 

metedores, les frases de doble semit, tot, en 
una paraula; per6 tot li va fallar. 

Es vefl que aquell any hi havia una plaga de 
vútut, en el balneari. 

Un di3. empipat. va ordenar al propietari de 
l' hotel que li les fer les maletes. 

-1 això. don Enric, que no se'l serveix' bé, a 
casa. que ens vol abandonar tan aviat? 

L'Enric li exposA clarament els motius que 
l'obligaven a canviar de balneari. 

-Això és insuportable! _ acabà dient el xi
cot _. Mai en ma vida havia passat un estiu 
com aquest! Es veu que a n'aquest poble hi han 
vingut a parar totes Jes dones honestes de la 
terra! Ara. veu, si vostè em volgués ajudar ... 

-Sembla mentida. don Enric, que parli de la 
maners que parla! - li respongué l'hoteler -, 
Vostè, un home tan pràctic, tan coneixedor de 
les dones. i haver I perdut tant de temps lent 
tonteries, com un col.Jt'ziaJ darrera les modist~
tes! En aquesta casa no volem escàndols! A
quest hotel no permet combinacions entre els 
seus hostes! A questa is una casa sèria J ben or· 
ganitzada!". 

-Està bé, dispensi: ja ho tindré present una 
sItra vegada ... 

-No hi ha db.pensi que vslgui! Aquestes 
proposicions, e trU, no se'm lan ni de broms I 
Tingui: posis aquest davantal; agali aquest to
vaJJ6, posis .quest número a ls solapa, i vagi a 
"servir" a la senyora del 6. que la més de mitja 
hora que està trucant perquè el csmbrer li porti 
111 xaco/ata!... 

LAURA BRUNET 



6 - LA TUIES 

RES, PER PASSAR EL TEMPS 

L
A L1uiaeta i en Rafelet, trenta 

dos anys ben repartidets en
tre tots dos. han quedat 80ls 

al menjador i, aprofitant aquesta o
portunitat, es posen a jogar a "mans 
u amagar" igual que si fossin al cine. 

Jo no sé si vostès saben el què és 
això de jogar a "mans a amagar", 
però per poc que hagin festejat, ja 
en deuen conèixer les regles, d'a
quest joc tan innocent. 

Aquest joc. i el del "conillet ficat 
al cau", eren els preferits d'en Ra
felet i la L1uiseta. 

!li Aquell dia, 'com que tot juet co
li! mençaven, no havien arribat encara 

al del "conillet", 
Quan més distrets estan els dos 

enamorats ,entra la mare al menja
dor ,i me'ls troba entregats a n'aque
lla agradosa feina, 

Crits, escàndol, amenasses. i el xi
cot, ple de bona fe, diu a mitja veu, 
p e r amansir a la mare: 

-No s'enfadi, senyora Maria. 
Cregui que no ho féiem amb cap 
mala intenció. Era només per matar 
el temps. sap? 

-Es d'aquell senyor del prosceni. Diu que vol
dria parlar amb vostè. 

Si no fuig escales ava1l. no és al 
temps. sinó a n'ell, a n'el que hau
rien enviat a ean taps, 

Guillem de Preua 
-Avui no pot ésser, perquè ja he de "parlar" 

amb tret, acabada la funció. 

L'INEXPRESSABLE DESIG 

A l'internat femení de la Bona Nova. estan 
preparant els examens. 

A la classe de dibuix, fan pràctiques 
d'ingeni i de rapidesa. que hauran de repetir el 
dia dels examens, davant del tribunal. 

La professora exclama de sobte. per sorpendre 
les deixebles: 

-A veure, senyoretes: que cadascuna de vos
tès expressi en un croquis què és el que més li a-
gradaria. Tenen cinc minuts de temps. . 

Passat els plaç assenyalat, les alumnes van pas
&ant per davant del pup;tre de la professora i 
dixant,;hi el seu treball. 

Una ha pintat una Ror, una altra un colomet. 
\lna altra un àngel." 

Sols una d'elles, la Ramoneta Bordes, ha entre
gat un pnper absolutament blanc a la professora. 

-I ara. senyoreta Bordes? - exclamà aquella 
en veure'! -, Com és que no ha dibuixat res, 
vostè? 

I la dolça Ramoneta respon. abaixant. verg,o~ 
nyosa, els ulls: 

-No he trobat la manera d'expressar el meu 
pensament. 

-Tan difícil era? A veure. expliqui's: què és 
el que més li agradaria? Ja veurà com jo li di
buixo en quatre esgarrapades. 

-Casar-me - respon la menuda, tota ver
mella. 

La professora es queda un moment amb la 
punta de.! lJàpiç al drununt del paper. Totes les 
noies la miren encuriosides. Després d'un silenci. 
la professora llença el llàpiç i es limita a dir a les 
deixebles: 

-Ja és l'hora: s'ha acabat la classe. 

Merceneta 



ARDIT FALLAT 

e ARRr.R amunt i carrer avall ---: carrer de 
)' Argenteria - en Cisquet PitxOl, estu· 
diant de quart any de dret, dea de ja en 

fa si .. ee passeja nerviós .enlte perdre de vieta 
una botiga. 

[..pera que ella aurti. Ella ea la llenyors Salam, 
la jove i opulenta e.po_ d'un afamat banquer 
que fa mé. d'una hora que ha entrat a una joieria. 

Fa mig any que li va a\ darrera, però no ha 
pogut aconteguir fer-la seva. 

I no é. que ci pobre Ciaquet no hagi posat fe 
i constància en la teva empreM. no I 

Dc tanta que n'hi ha posat, ja no li queden IU

gument_, i tem haver-se de confessar venç.ut dc
finitivament. 

Però aqueU dia eatà decidit a jogar-se el tot pel 
tot, i en veure-la sortir de la botiga, carregant-se 
d'unea quantes tones de barra. CI planta davant 
de l'auto. li obra la portella i CI fiCA a dins amb 
ella. 

La senyora Salam es torna groga, però per e
vitar una catà.strofe davant del xófer. exclama 
amb la major naturalitat: 

-Ja em creia que no vindria, amic Pitxol; pre
<:i.arnent el meu marit m'havia dit que vost~ se
ria aquí a cau del joier per triar el regal de la 
noma amiga Ernestina. i l'he estat e8perant fins 
aral 

L'auto arrencà i la ~nyora Salam mormolà en 
veu baixa: 

-Aquelt atreviment li c08tarà cari 
-M'és i8:uall EAtic desesperat amb la seva re-

aistència i tant se me'n d6na del què pugui suc
ceir, Jo l'estimo I Jo estic boig per vOltèl 

-Doncs, jo noi Sóc fidel al meu marit i és 
inútil lot el que va.tè faci I 

-Fidel a n'en Salom I A l'home més viciól i 
depravat de BarcelonR! Sembla mentida I Es un 
vell .. àtirl .. , . 

La senyora Salom es quedà mirant fixament a 
n'en Ciaquet. Ell somrigué enigmàtic. Aquest truc 
del. gelo. no li havia fallat mai, 

-Què vol dir. 8mb 1« lleves insinuacions) -
preguntà amb ferml!l8. la casada. 

-Vull dir que mentre vostè es conllerva pura 
com un àngel, el seu marit l'enganya miserable
ment i cada dia clava una nova punyalada al seu 
honorI 

Ara és la senyora Salom qui .omriu maliciosa-
ment, 

-No em creu) - pregunta en Ciaquet 
--E.neaMl que volgués. no podria. 
_I això, per què 
--Perquè en Salom té el punyat torçat degut 

als seus anys. i ja compendrà que amb una arma 
eixl. li seria molt difícil anar davant punyalades! 

En Citquet Pitxot. renuncià definitivAment a 

LA nJlES _ U 

la conquisLa de la senyora Salam i la con.iderà 
des d'aqueU dia com una plaça inexpugnable I 

Quan una dona ée fidel a un marit amb el, pu
nyal torçat, é. inútil perdre-hi temps. Val mes a
nar per una altra. Guillem de Preu. 

CONVERSA BLANCA 

D
UES col.legiales que volten ja I~s qui~ze 
primaveres. usentade. en un reco del Jar
dí, parlen de te. ICves C08ea· 

De tant en tant. riuen. es tornen vermeJ1e. i 

.. abrl\cen totes nemene •. 
_A Iu, si t'haguessin donat a triar, a quina è· 

poca t'hauria agradat néixer} - pregunta una. 

d'elit:$. 
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-A mi a Versalles j en el segle divuit. I a tu? 
La preguntada es mira de cua d'ull a la seva 

amigueta i respon tota maliciosa: 
-A mi, a l'edat de pedra I 

Viola d'Or 

UNA RAO LOCICA 

E L doctor Recasens és un sàtir, un vell libi~ 
d¡nós, que fa servir el seu consultori pels 
sellS fins inconfessables. Quan en el geU 

despatx. hi entra una casadeta d'aquestes que en
cara no saben ben bé què tenen però que neces
siten tenir alguna cosa per anar a passar resti'u 
en algun balneari. el senyor Recasens se n'apro
fita de valent. 

Les fa desvestir, les examina. les ausculta, les 
palpa ... Ara els hi mira això, després els hi toca 
allò ... 

Aquest dia, una de les seves clientes, després 
d'aguantar pacientment durant mitja hora l'exa
men del doctor. li digué amb 80rna: 

-Bé li costa prou, doctor Recasens, de ... de 
trobar a quin balneari haig d'anar a passar l'es
tiui 

I el doctor Recasens, amb veu apagada i sen
se interrompre el minuciós examen, justificà amb 
senzillesa: 

----Facis càrreg, senyora. de què jo ja no tinc 
vint anys!.. 

F, i K. Mela 

UNA DONA SERENA 

E N Roquetes entra a casa amb un revòlver a 
una mà i 'Una tranca a l'altra. No és que 
l'home es dediqui a cap esport: és que ha 

sabut que la dona l'enganya. i en vol fer una de 
crespa. 

-On és el miserable;> - crida enlairant la 
tranca -. On és L. Parla I 

Però el miserable, ja ha guillat, i danya Candi
da, que és la muller d'en Roquetes. se'l queda mi
rant com si en lloc de dues banyes, en portés tres, 
cosa sempre digna d'ésser vista i admirada. 

--On és;>-repetí ell una octava més alta-, 
Ho sé tot, tot, tot 1. .. 

I donya Càndida fa amb la major naturalitat del 
món: 

-ToO No ho crec: a veure, on és el carrer 
d'Espolsasacs;> 

El pobre Roquetes va quedar desmuntat da
vant de tanta fresc.ura i naturalitat. 

Ben Hand Druns 

-Mira "Lea1", com que avui no passa cap pa_ 
gès per convidar-lo, em sembla que tu t'hauràs 
de menjar la &eva part ... 

ELS NAPS D'EN NANOU 

E L Nandu i en No.fre, són dos pagesos de Lla
&iu que .&emipre van a la grenya. 

Que si el meu nort això, qtJe si la meva 
vinya aJlò . Sempre estan discutint, i ni l'un ni l'al
tre volen donar el braç a torçar, 

Aquest dia, en el cafè de Baix, entre cigaló i 
cigaló, van tornar-se a enredar de paraules: 

-Fuig, home fuig - deia en Nofre _ On vas 

a oomparar eJ teu hort amb el meu f Mira, jo tinc; 
unes tomaqueres, que si t'Ili ¡P0ge8 al costat t'arri

barien ben bé més amunt de J'espatllal 

-I això què té que veure - re&pongW; el Nan· 
du, menypreatiu - Jo tinc uns n.a.p9. que si t'hi 
poscs d'~uena. t'arribaran ben bé al.. d'aixòf 

V .... LenIa 
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ALVoLTANT .~~ 
.. BRAJER 1LWII ~EL . ~~.1~ 
ALltRTA, MINYONSJ 

_ ¡nsi,ti eUa, '¡l'cunt-te la faldilla fitu a la cin

tura. 
El patle, de ¡enoll. ah leu. peu •. no sayia què 

~IJ .questa Secci6 hi publicarem tots els CONTES conteltar i cnc:h com una br ... de foc. li respon

Que ,.'ns cmllin propi, d'éuer cont.ts a les velles ,ué: 
•• croscs de quinze anys piU .mum i que "i,ula di,. _Tampoc:. miuenyor •• tampocl ... 

~. d'ésser com!""t .. pels barrilaires 11t,idors de LA c1.~~e:;n.P::lea~~~:lt·bUff:l::dad:l'pl~:~:r:~r~::~~Cia 
TUIES. D',que.u contea, Ito premiaum un cada -Té, mal educat. perquè .prenlui. a bser ,,

número, amb I. U'.pcct.lbl. qu.mit.t de "deu p~ lant amb Iu aenyore. que tenen le. cames ben fc

le"', cobrable. en I. no.tr. AdmÏlustrac;ó 12 per tCII - 11 di¡ué dupreciativI 
l'ir po~tv ab Q'ue visQ'uin lora dr Barc:eJona. Aler- El pu,e .'aixeel rupectu6., i pre,lIntà amb veu 

UNA CONSULTA 

molt baixa 
-I .i vo. ha,uh dit la veritat, .enyora, m'hau

rieu bufetejat, també? 
_NaturAlment I Per atrevit. llavors I 
-Essent aixI, .enyora, no puc queix.ar.me de les 

meves dues rupO.tu, perqu~ feta la primera, m'ha 
perm6. el ,oi, .uprem de veure les vo.tres mera· 

S
EGURAMENT tot. vosaltres estareu ente- vello.es cuixes Q.ue, tal com jo .upo •• va, .ón molt 
rat. de Q.u~ I •• enyora Luer~cia Bòr,ia era mh belles que les vo.tre. turb.dores pantorri1le. 

m6a de la broma que en Quimet Montero. Ea ve· Lucr~cl. no vo1&u6 .entir res mh. Davant d'aquell 
ritat que de ve,ldes tenia bromel un xic pesade., en,iny61 homenat,e va fer feliç al .eu p.t,e du
i per un tres i no res escapsav. a mitja dotzena rant tota la nit, 
deli leu. va'lalll posat. en renele i d'un Iol cop I això no h que ella ho expliqués a nin,ú, però 
de sabre del seu encarre,at de fer aque.te. feinel, com que. l'endemi el p.ta;e ro •• pareeu6 penjat 
Però això no t6 cap importlnci. per la nOltra hi.- en el lloc aco.tumat en aquelt. ca.IO', quan ella 
tòria, explica.va, or,ulloll, la primera p.rt de l'aventu-

Veu'a aquí, doncs, que una ve,ada, en arribar ra, es lupo.ava de leluida la .elona. 
d'un tornel" va tenir el caprici de fer-'e treure Dida Rbot 
lea lIi,acame. per un del. patee. rOllO. i bufonl 
que ella tenia pel .eu lervei i que de ve,ade. el • 
• eu. ,erman. tamb6 feien lervir per fer-lo.-hi .1. LA MAMA EXIGENTA 
lun. traïdori •• 

-E.colt., Vinifred - li di,ue mentre el pat,e 
estava r~.litzant la .eva delicada labor _. No et L A Mercenet. ~ una ~villa d.'aquCl.tes que 
fao sentir res, les mevel pantorrillel? .cn.e .nar • 1 escola, Ja ho han aprés tot, 

El p.t,e el tornl roll com una rOlella i contestA, Ara, li ha .ortit un promh formal I iii marc vol 
per no ofendre a la seva .enyora: endossar-li la nena el més de pressa penible. A-

-Oh, no. missenyoral Jo, soll .ento respecte, al profita tots el. moment. per a deixar-lo •• 01. i 
co.tat vOltre I lacrar aixl que el. aconteixementl es precipitin. 
-I le. meves cuixel, tampoc et ran lentir resl --S.p., Ram6n _li dei. aquelt dia la x.icota, al 



leu promèl - la manU, ahir, el va enfadar molt 
amb tu. 

-Amb mi ~ Per quH 
-Perquè ahir a la nit, quan talàvem Iols ... 
-1 aral No em vai, paa propaaur en rul 
-Precisament I Diu que el va paasar tota la nit 

mirant pel forat del pany inútilment I 

EL PREU DE LA INNOCENCIA 

R ~:'l:~;a~·~:a~::i:/~C:: :~a~~~. ¡L~ueR~~a;i:~ 
la cambrera de l"hotel on pu ... va aqueU utiu, em 
tenia boi,. Era una xavaleta petita, bonica, en la 
flor deli disset any. i amb uns arrodonimentl tan 
pronunciau, que aemblava talment que ja fOI una 
dona feta 

Ea veritat que en aqueU hotel totes lel cambre
re. eren luapel, però com la Rou.lia, cap. 

Una nit, quan tothom dormia, em vail ficar al 
seu quarto i, vulcuel que no vul¡ruel, va haver de 
c:1audicar. 

Però, ail, que en aquelt m6n no 16n paa tot florl 
i viole.: quan mh entusiasmat. utàvem en el nOI
tre idi1i, . ·obre la porta de l"habitació i em veil 
plantat al mi, del dinteU al .enyor Bartomeu, ra_ 
mo de l"hotel. 

Me·n va dir de tote •. Eltava deaesperat. Jo, prou 
volia calmar_lo, però no hi havia manera. 

-Sap vOltè el compromíl en què m'ha posat?_ 
cridava l'home -. Una noia que encara no fa un 
mea me la varen confiar el •• eua pares I Jo en .óc 
responsable, ho lent? jo en IÓC reaponaable de tot 
el què li pu,ui pllaar! Li adverteixo que li no eatl 
di.posat a caur-.'hi, demà mateix en donar6 part 
al jutjatl 

Realment, la ¡;ituaci6 era compromela¡ però a 
força de pre'l i dOI bitllet. de mil, el fondiata em 
va deixar luillar d'aquell poble que tanta periUI 
tancava per ml. 

Però, ve't aquí que ja en el meu departament del 
tren, vail veure a .. entat al davant meu un altre 
del. eltiuejanta de l'hotel. 

-1 doncs, ja torna cap a Barcelona? - li d
rei, pre,untar, 

-No me'n parli, perquè m'hs lalvat d'una i bo
nal.,. 

-1 això? 
--sap la ROlllia, la u.mbrera que acrvia li nOI

tre pis? 
-81 
-Doncl, rn, que jo i ella en. vArem començar a 

enredar, d'una cosa en va venir l'altra, fini que ahir 
a la nit 11 vai, arrencar la flor de la innocència. 

-Ahir a la nit? - vail fer jo, tot estranyat. 
-Si. Virem aproCitar un moment en què el fon-

diata eltava parlant amb vost~, precisament. Però 

vOltè. varen acabar maau aviat la conver .. , el 
fondiata enl va .orpendre amb la innoeenta xicota 
entre ell meua braçOl i, res, .. que per po,uer ¡ui
llar, vai, haver d·afluixar duu mil pessetes a l'amo 
de la fonda 

En sentir al meu company de vi.t¡e, vai, caUar, 
però internament em virei¡ jurar no creure m6a 
en la innocència de lel cambrerel compIaentel, 

Fly Candor 

UN TRAJO ORIGINAL 

E :'h:ner~::. !a~~;~ ::1 ~ner!~=~~~;;lta~~I:1 ~:~ 
nic. (Té una rendeta de cinc durol diari. i com que 
ell lap .dminiltrar molt bé, sembla que li,a mi
lionari. El capltol de lel dones l'ha resolt de la 
manera mh sen:rilla que vos podeu ima,inar: no 
li cOlten una pela. S·ha muntat un taller-estudi en 
el qu~ hi t6 una col.lecció de trajol femenina de 
totea les èpoquel i convida a totes lel 'xicotes que 
li lemblen lusceptibles d'obrir-Ie de braçOl llci!
ment, a veure la seva interessand .. ima col.lecdó, 

Però, el m6a ¡nteresaant 6a la manera de conquIs
tar-Iea. Fixeu-voa-hi: Iu rep molt Imablement amb 
una bata quimono de .eda del Jap6. Les fa alien· 
tar en un divA magntfic i desapareix darrera d'un 
biombo, Momentl deaprb, reapareix lense quimo
no, i an¡lncia leMilI.ment amb tota la barra: 

-El primer tr.jo inventat: el d'Adam. 
La xicoteta el queda com qui veu vi.lon •. Però 

re¡ularment aUl queda acabada l'expolicló, Dea
prb del d'Adam, els altres trajol ja no interellen 

K. A. M. Sut,. 

BONA MERCADERIA 

L A senyora Pepeta del .i., di.ta de can Baixas, 
.empre t6 ar(Ument per lloar lel level pu· 
piles. 

Aque.t dia n'hi vlrem aentir dir una Que enl va 
deixar elcruixita. 

Un .enyor d·aquell. de compromíl que quan en
tren a una CISa rin apII.r tots els lluml parllva 
amb eUa confidencialment en un reconet de la il

leta de rebre. L'home estava un xic difícil i tot era 
trobar inconvenients. Per fi, la .enyora Pepeta li 
di,ué en veu molt baixa i petau .. liva: 

-I, a mia a m6 .. , senyor, a ca .. no ha de tèmer 
res: lea meves nenes Iea pot acceptar a UUI clucI 
com si fossin de la leva mateixa familia.,. 

En sentiria, vàrem apretar a c6rrer, i encara no 
hem parat, No parem mai, no.altres. 

El bon xicot 

Conte premiat en d número punt: 

DANSA MODERNA 
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LA NUVIA TRISTA 

e OM que el aenyor PBrceri.aes té. bon. pata~ 
conl i una botiga de rohel de 10 milloret 
de la ciutat. no li va éuer gaue difícil de 

convèncer a la R088lia. la .eva caixera de què ca
cant-.e amb ell. faria un gran partit. 

Es clar que eU p" ..... va del. cinquanta anys i 
ella nomé. en feia do. que .havia plantat al. vint 
però aquestel c(nu no tenen cap importància en 
el. matrimoni, moderns. 

El dia de la boda. la Rosalia «tava tota trilta 
i una &eva amigueta cuada de poc. se li apropà. 

-Què lenl, Retalia? - li preguntà catinyeu. 
_ Que et fa por la primera nit? No sigui. ton ta. 
Mira, jo també tenia por i total. .. 

-No, si no é, la primera nit la que em fa ¡;¡oor 
_ respongué 11\ Rotalia, mirant-se els cabells pla
tejats del leU marit _. La primera. Tai 1. .. Les .1-
tres, lel altre.I .. . 

Vand.- Rhota 

-Jo. ~.b~oel~ •. sentounacOla.,,_ 
--Ja se qutna el; no parlis me •.. . 

EL COSTUM 

U 
NA magnífica venedora d'amor, de verita
ble "pot¡tin", fa la &eva aparició a la platja 
d'un bnlnenri, Le. seves carnolitat., forta

ment sensua\.s, .'acusen violentament davall del 
mail10t de seda, aju.tat damunt del cos com una 
~gona pell, 

Despré. de pnMejnr le • .eve. voluptuolel grà
cies per la platja, e. capbul8a com una sirena i co
mença a nedar d'una manera magnifica, insupera
ble, Sembla un peix que l'hagi panat tota la vidn 
al mar, 

De. de la platjn, el. home. la contemplen em
babiecall, i ella segueix nedant rítmicament, ca
denciol8ment, fent ara la planxa, perdent-se des
pré. sota le. onades. per tornar a aparèixer de ca
mes enlaire i mostrant la delic.ioea arquitectura de 
le. seves pantorri11es, de les seves cuixes, de Iu se-
ve. anques. .. 

-E. molt bona nedadora! - fa un mari ja 
"ell, que amb la seva barqueta està sempre a punt 
d'acud;". en cas neceuari. . 

-Així, així _ re.pon ella modutament. 
--On ha fet l'aprenentatge, senyoreta} - in-

sisteix el barquer, intrigat. 
-Oh. CI pot dir que enlloc I Ea el costum, sap} 

Com que vaig començar la meva "carrera" trotant 
pels canal, de Vt'nècill .. , 

Vand. Rhota. 

I 
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No obltant, les primerel projec
cions de la cinta" es veieren molt 
concorre¡udes, que era precisament 
el qu~ e. tractava de demoltrar. El
tem lelur. de qu~ els plens aniran 
continuant, i ho celebrarem. 

S6n moltes les xicotetes 
que al cine volen anar 
per veure la Marieta 
quina cara "en cinta" fa. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

o ~e~~~~,Z~! ~:lnt~~~::iC v~~~~ J ~is~: :i~~:tmlase~t~~=r'i,jafr~:~: 
sortir diumenge puut dOI elpor- ment, ens agndava mh quan can- "L Aes:~:i~: ~:t~~:::e;~~ ::a~a~~ 
tistea d·aouella poblaci6, que es pro- tava el "Ven y Ven" a l'Arnau. 
pOlen donar la "Volta a Espanya en No sé que hi trobem ara, que ens vel-la d'en Vidal ha fet en Lluellel, 
cinc mesos a dintre d·un cistell ti- fa pensar en cOle. tristes, i per mh es va estrenar dissabte al Victorla. 
rat per un ruc. que volem. no ens lap fer alegrar Encara que els tem!)s no estan per 

el cor. tragèdies, nosaltres, per tractar-Ie Gairebé pot afirmar_ae 
que estan tan de bon humor 
com a fi de méa quan cobra 
estl sempre un servidor 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

Aixb, potser éa degut 
a que en aquella llunyans temps 
nosaltres érem més jovea 
i més jove la Raquel. 

d·en Llue11es, no hi vàrem faltar. 
L'autor de "L'obstacle", n·ha tret 
molt partit de l'original i ai:':! ho va 
reconèixer el p6blic aplaudint d'aUb 

EL CONSEJERO DEL AMOR m'" 
Que lilUi l'enhorabona A Paris estan fent una casa per als 

pallas&Ol vells. A ¡-Espanyol van tornar a fer l'al_ i per molts anyl, Enriquet 
Això ens explica ell viatles tre dia "EI~ a.llo~jats". Jo, què pUluil fer tan bones obrel 
que amb molta freqüència ran vol~n que els hi dllUI, perb els ~o- com "La Verge de l'Infern", 
alluni polítics anticI devJ\s que ~s represent~ven fa qUin· 

cap aquella capital ::éta~~~ ~:g:::e:'e~~~~~~ :!~~d:~ EL CONSEJERO DEL AMOR 

EL CONSEJERO DEL AMOR di~i havia més paata, més "salero" 
I u~ hi pallava t~es horetes com li S EQONS "La Van&"uudia", ravia-

D ISSABTE es va tltrenar al Cb· estlguh a la glÒrta. dor Chamberlin s·ha endut les 
mic la famou "hyper-re"ilta" I és que lIavon no s'anava se&"üenta provilions: 

"Ré~~e dee
n c~~~~e;,:'· el "Manolo" es ~:~pe:ecr~~~~~n~~~.ea~;~e amb ·preses ';IOOS botellal termos.; una 10pa de 

va apuntar un altre deli seul b.iu. pe\" a poder_ne sortir. po o y una de café; clerta canttdad 
Es una revista d·estiu, legons diuen de tabletaa de leche malteada, una 

~~.~ie:rtells, i nosaltres enl ho EL CONSEJERO DEL AMOR ::::~~ ~:I~~~anjas y die:t sandwi-

I cre¡uin que el titulet . Confenem que després de lIel"ir-

~~t:qUr;O~~ ~~~iif~:d: xicota j ~i:~me:l~e;~~:uJ:,a~ie~~ ~en~·~~ ho ::t~a ~otzena de è vegades, uca-
que tarumba et Ca tornar. a&"radat. Resulta quali tan avorrida ra o avern ent s. 

i pocalolta com una crònica cine- Ens en hem anat al Sui. 

EL CONSEJERO DEL AMOR cit~~A!:~a~i~I,:p h;eti~e::t una en. I hem parlat amb el cuiner, 
IOPt&"adeta, i corati que ens sap i en. ha dit que no sabfa 

L 'INFAOIGABLE Montero, que ve :~I~l~~u~o~e~:b:t és un xicot que hi halués .opa de caU:. 
a ésser una mena d'encic1opMia 

de la grimèlia, va eltrenar dissabte 
pallat al Novetall, la leva nova re· 
"VIsta "A Barcelona". 

Nosaltres, com ja poden supoaar, 
no hi vlrem faltar, i en vlrem sortir 
satisfet •. 

Amb dir·los que la nova produc· 
ci6 té més &"rlcia que un article de 
"El Debate", enl lembla que està 
dit tot 

Encara que ell anys hi p&!Isin 
en Montero és el mateix 
i Sempre ço que ell escriu. 
an el püblic diverteix 

L'Afarta Pobus 

CONSEJERO DEL AMOR 

• 1 



t
·LA MASWYA\OI MAlSON MEUBLE Mont d'Or rleubléB 
(iJ¡4dedl(ddasIJ¡'.'" vendd (VERDUR") (VERDURA) 

def1Jmesll1lJ1ellJquesdtlil5~ Porta de Santa Madrona, 6 Carftr de Barbarà, 27 
/lorJ fIliJIY/Uf'5 .Jm;t rJVal; . 1 eco. llo t d~e::~o'-~l~D 8: eD.<>d. T.IM .... 4668 ~e:.or 

PROVW{fS., US CONVENCtRfl.I I Gran comoditat - Saletes de bany - Telèfon pnvat 
.~MATA-(ABRES 50 CT.l(AP:sA , Ventiladon elèctrics _ Habita \..;on. a S pte.. 

1 SAN RA"6N.l-BARCElO1'.A R ........ bsolula 
1 !íir¡i,~~ ____ íílil'bt~:~'~ ~ 

SARNA voleu que fu-

Sin baño, ,in peli¡yo y ri· 
pidamente, I. cura el 

ANTISARNICO MARll 
VENTA, 

:t: c:t:~:;: c;:m;~e:ei~~, (RONY" A) 
el cura en deu minut. amb 

CABRESoien'eniU; 1 SARNA 

LOTION LADIL SULFURETO 
que la h'obareu per CABALLERO 

Bruch, 49. Parlamento, 1 7 
DUES PESSETES .1 Comte de l'Aaalt, 86 

¡ centres d'específics 
y Farm.cias 111m di 1'1111. 5 '" B • , e • I o •• 

Emo~9aHBE&~oe~ .. ~""CS"~.B~'*F~3ê ',e@r.!i!!jiI -PROU SIFILIS PROU MALALTIES SECRETES 
MALALTS, 
LES AFECCIONS DE LES VIES URINARIES, PELL, PURGACIONS, MALAL11E5 SECRE
TES, IMPOTENCIA, EYACULACIONS I MALAL11E5 NERVIOSES, ..;" tnoclAd .. al 

INSTITUT MEDIC POLICLINIC 
ALT DE SANT PERE . 59. PRAL .• !.' 
per el modern procediment ultra aena.acional del Dr. S L I V IOT O S H I RO, de Yokohama, 
proporcionant unll curaci6 complerta i ràpida. - Tractllment aeriól - Eficàcia reconeguda 

El. que visqwn apartat., poden elCriure Ilmb de
talls a: "Director de l'Institut Mèdic Policlínic. 
Alt de s.nt Pere, 59, pral." i le'l. indicarà gratuï
tament. baix aobre tancat i lente cap indicació ex
terior, el tractament enèrgic indicat en cada cal 

Con.ulteu-nOl una volta I _ Voaa1tr~ IeTeU els nOltre. propagador.1 No perdeu el 
templl Cada minut é. or per la vOltra ..Jutl - Veniu a l'Institut. o escriviu avui mateix --

?n l 'i1_,~ea+5F!e~i1ii1 Q'85'B3 AAi€_iJiRi3~ 

EL CONSEJERO DEL AMOR 
• 

Ea l'obra matre que no pot deixar de llegir cap enamorat ni cap home o dona que .. pirin a fruir 
de la mét dolça de les h\llDlUla aeIIl8c:iom 

Heu'. aquí el. quMlems de què conlta: 
Tlrots • publicat 

i. Para haeerse amar con locur. 6. Pari ler eternarner:r.te bermo", 
2. Cartu y verlOs de amor. 7. Pira enloquecer con un beso. 
3. Pari saber li au novia le ha sido siempre fiel. 8. Rueda de la fortuna Y lenluaje de Iu Rores, del 
4. Para tener nl80 o nilla, a voluntad. pañuelo. del aba.nieo, etc., etc. 
5. C6mo le conailue una mujer. 9. Lo que debe .. ber toda nwjer la noche antea de 

su badi. 
10. Para vencer y dominar al novio. 

Ela quadern. .urten cada divendret i ~ venen al p reu d'UN RAL, en tola el. quiotCl. 



,.. 
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