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ANO SOSO LA RETAGUARDIA Núm,5555 

Oiaria 1t'.tUan" Ramanl€' y lustrado, de avilo" anuncio. y tIIquelaa mortuori .. 
¡SALE HO),¡ 

Nuestro programa: Senecl.d, economia, rapidez en lo. encaf'lrOl Y • 'VÏ\'Ïr eomo se pued. 

Una planc:ha c:olosal 

por c:ulpa del santoral 

he dClcubierto 1. cosa I Nin¡-uno como ~1 "vi. 
Quedé corno a rin de mel via" las pc¡ículas que fil. 
euando le paio .1 casero maba. Sobre todo, en 101 
porque mi mJJ.jer me ha tran!tportCI amorOSOI da-

[dado boa una senaación tal de 

Me ha ocurrido un ca-
rio ins6Hto 

que me ha dejado en ber_ 
delante de la Marta Clina 
mi simp!tica sobrina. 
Fi¡udos que .¡empre 

[atento 
y dilpuesto a bien quedar 
penaé el dia de au lanto 
a la muchacha oblequiar. 
Mal, como no ten¡o crE-

{dita 
y abora me encuentro sin 

[ pasta 
Quise recurrir a un truco 
marca Eleuterio Ruí"la 
Y fulme a ver a un ten-

(dero 
de la calle de Fernando 
Que vende objetos de 10%8 
muy propios para re¡alo. 
Pre¡untEle ai terua 
un jarr6n deteriorado 
auoque estuviese hecho a 

[trina 
o 1610 resquebrajado. 
_Ayer se me rompi6 uno 
de may61ica, preciolo _ 
me contest6 el corner-

{dante. 
-Era ¡rande, muy her

[mala ... 
-l En dondc estin los 
-Aqui. [pedazol? 

-VeD¡an en.e¡uida. 
[be? 

R. para una broma ... ¿ .. -
a una vieja prelumida. 
En una caja metimOI 
lai rCltos de aqueI jarr6n 
y yo pcn.E: estb lalva_ 

[do, 
mtrced a tu ima¡inaci6n. 
Car¡ado como un camAl i

[ca, 
pera, ain ¡astar la plata, 
lle¡uE y dije con miste_ 

[ria: 
-E.c(¡cham.e, Liberata, 
manda ense¡uida elta ca
a casa de la Maria. [ja 
y hule decir de mi parte 
Que le deseo un buen d(a 
Y me m.archE satisfecho 

de idea tan excclente 
que me pon!a a cubierto 
del mal pensar de la ¡en-

[te. 
PUCl al recibir la taja 
pensaria mi lobrina 
que el ;arr6n le habla ro. 

( .. 
al chocar contra una CI

rquina. 
Y aunque no le hiciera 

[¡racia 
ni palabra me diria 
pun, de saber lo ocurrido 
tal vc% me dis¡u.taría. 
Cuando yo lIe¡uE a cenar 
a mi mujer prc¡untE: 
-l Mandaste la caja? 
-IVayal Poca dupuh 

[de Iu tres. 
Pero, oye lpor quE hal 

[comprado 
aquella cacharrerla? 
Cuando he abicrto la caja 
de tanto reir, moría. 
-¿ Mas, no comprendu 

[el truco?
a mi mujer repliqui. 
Y en poquhimas palabra. 
mi combina le expliqui. 
AI e$cuchar mi. palabrlll 
fuE dcmudando el color 
y eij SUI ojos dibuj6.e 
una expreli6n de terror. 
-I Qui plancha, Señor, 

[Qué plancha' 
dijo cuando termini. 
V yo sin comprender na
enle¡uida repliquE: [da 
-¿ Por QuE hemOI hecho 

con ésto el IU.to primera. realidad. Que no había 
Si allún lector s.be como "star" que a IOl nueve 
.hora me podré cxeu .. r meaes de haber filmado 
que me explique de que una luperproducci6n amo_ 

[modo rosa no tuvjer. luceai6n. 
puel voy muy mal a que· Y, a pcsar de tan txec-

(dar. lentes condicionu para el 

RUFASTA I ;~~~U;n~~r~in~~ :c~a~:: 
Truqui,ta frae.sada prc~ con IOl kil6metrOl 

y kl16metrol de celuloide 

~~~~ ~:;a t;~i:;UI~~eH~C;:ota~t:~ 
ACUDIDOS NUEVOS que duró un rollo entero. 

DE fI'RINCA El ladr~n ~o~rra, corria 

l Cual es el pato que 
mAs empipa a lai estu
diantes? 

Pues, el pltO ... 16¡ico. 
¿Y el ave m'I molea_ 

tosa? 
El abc-jorro. 
lDonde se encuentran 

mejor los cerdol? 
En una f'brica de ce

pillos. 
(Esta, aunque no lo pa

rezca, es verdad). ¿ No 
ven u.tedes que una U~ 
brica de cepillol elt' lIe
na de cerdas? 

Un ¡¡brero de viejo, 
l en quE .e parect a un ... 
bueno. a uno de elOI ca_ 
balleros que le ponen 
nombre de Itñora? 

Puel, en que tomo por 
aqul, tomo por aU6 ... 

delelperadamtnte con el 
producto de IU captura. 
Huta que llció a un pOI_ 
te de ~provilionamlento 

:~ v~~~eCI~oll;r:r:~i~:: l~ 
tom6 por un ¡uardia ur
bano y le rindi6, con IOl 
bruos en :alto, al emplea_ 
do que media los ¡alones 
de esencia. 

Era t~n o v~io .. , que 
cuando un ami¡o la re
quería y le hablaba del 
¡ran acto del amor, se ru
borizaba y pensaba que 
aquEllo era una monl_ 
truolidad repurnante. 

ET! 1í3i!!Ji!i'" _ 

ESPECTACLES 

[una plancha? 
explrcate, Liberata, ~ 

TEATRE COMIC 
L'bit dels biti 
Tothom ha d'anar I 

y dilo en pocu palabru 

GREGUERIAS 
que me eltAs dando la la

[ta. 
-I Por quE yo s¡empre 

. . [.lIevada I Aquel hombre, prlncipe 
de, la m.elor mtencl6n de Iu finanzas, se arruin6 
fUI cO¡lendo ca.da trol'o p~r .u mania de interve_ 
del destr~lIdo ,arr6n I n.lr en todos 101 ne¡ocios. 
lo envolvl en papel de ae- Si le hubiesen dada faci_ 

[da hdades de pa¡o, hubiera 

~el~~d~e q:~,I~~ :~e~~~ :ier;ar;a:: SJ~~:~I el de-

LOVE-ME 
La més gran de lea 

revistes 
REVUE EN FOLIES 
El millor espectacle dI' 

Sarce/oaa 



Barcelona, 18 d'Agost de 1927 

A l'estiu 

A la porta d'un d'aquests establiments que, a la 
vei'na república d'ultra Pireneus, tenen sem

pre a la porta un fanal vermell amb el número 
pintat, veiem entrar un vell amic nostre, a qui 
creiem ja retirat a Ja reserva absoluta. 
-1 aral-li diem -. Vostè per aquests llocs? 
l el nostre amic, amb un somriure ,ens respon: 
-Veurà, com que diuen allò de què a 'estiu 

tota cuca viu ... 

Les cames de Miss Hany T urner 

A Nova York hi ha hagut un concurs de cames, 
de cames de senyora, naturalment. El premi 

se l'ha endut miss Harry Turner, una deliciosa 
"f1apper" que no es donava vergonya de mostrar
les al jurat. 

Com que unes cames tan perfectes s6n dignes 

de passar a la posterioritat, que diria el nostre 
amic senyor marquh de la Bombeta, s'ba encar
regat al cèlebre escultor Pompeu Coppini que 
les reprodueixi en bronze i es guardin en una 
artística caixa, que serà tancada en un sumptu6s 
panteó. 

Quina llàstima que la "Chelito" no se n'hagi 
anat a Nova York! Qui sap si allà li haurien [e~ 
també escolpir en bronze alguna part de Ja s:va 
interessant persona I 

Don Joan. condecorat 

D ON Joan de la Plaça de Catalunya, ha estat 
condecorat. res menya que amb les insignies 

de gran oficial del mèrit búlgar. 
Amb aital motiu. el nostre il.lustre amic en

cara no ha fet cap frase. 
Però ela seus subordinats ai que n'han fet una. 
Diuen que don Joan de la Plaça de Catalunya 

està de Yoghourt. 

"El sp/~n de Venus" 

A IXI es titula una refinada pàgina humorísti_ 
ca del gran escriptor americà En Robert Ga

che, que publica "La Naci6n", de Buenos Aires, 
en un dels seus suplements literaris. Hi ha un 
tros que traspua un esperit completament nan-
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du1andnc; per .ixb no podem reai.tir la temp
taci6 de reproduir-lo: 

"VenuL - A veces me entran tentacione. de 
ponerme, por lo menOl, media .. 

La aeB.ora de López. - I Seda el colmo de la 
indecanda' 

VeDuL - Rottetanto. eomprendo que mi t¡po 
no entu.i ..... Ja a IOl hombreL A IOl modi,tOl 
tampoco. ¿ Crecràn ultede. que ni Patou ni Poi
ret me quieren por maniqul? Patou me ni,e que 
beje de puo. En euanto • Poiret, se ri6 de mi. 
cadaru anchaa y me aconaej6 que ulara faja. 
"A lo aumo - me dijo - servida ulted para ma
dre de famili .. " 

L6pu. - I Vo ealti,aré ele inlulto' 
1I(lter W.atlon. - ,E. una inloleDeia inau

dita I 
El profunda doctor Gerundi •. - La, medid •• 

de IU cuerpo, mi querida ami, •• son ca.icas y 
perfectal' Esa ac en.efta en toda. Iu elcuel ••. 

IIltter Watson. - Y, ademb, lo dice el Bac
deck:er. 

Venua. - ¿ Qué importan I.a medida.? Lo, 
bombru no hacen el amor con el metro en I. 
mano· 

La seBora de López. - ¡ Fe1izmente , .. 
Es veu que la senyora de López es contenta 

amb poqueta cou. .. 

L'Horto/j d~ S.m Boi 

En Cd. t'Eo .. de Dom~Dec 
Ha mort en Criatc)for de Dom~nech I En 

"Brand", .ot. el qual pseudc)nim a'bavia fet po
pular et nostre bon i diuortat amic, er. un del. 
poca valOri real. amb qu~ comptava la nostra 
moderna literatura. 

No malparlava de nin&ú. ni mai en le. aevea 
cntique •• en el •• eu. etOli •• en ela .eua comen
tari., va parlar altra cou que la veu del cor i de 
la conlCiincia. 

Mai no va fer el joc a cap campanya innoble; 
mai no va formar part de cap .ocietat de bomboa 
mutua; mai no va e.campar gasetilles .uplica
de. ni es féu fer cap banquet d'homenatle, 1QIll. 
crat mereilEe'l ~. que cap altre. 

H. mort en la fredor d'un llit d'ho.pital. i 
poc. hem eatat el. amic. que l'hem acompanyat 
a la .eva darrera eatada. 

LA TUIES •· .... oci. al dol que tea Detres cata
unes aofreÍll:en per la pèrdua de l'inoblidable 
filc)aof i. com a darrer homenatge e. complau 
a reproduir una de le. .eve. més belles narra
cian •• en la qual vibra l'emoció deia jorn. terri
ble. pell quall va puaar Barcelon. fa una quanta 
any •. 

Deacanai en pau el mode.t i noble amic. 

EL XAGAI 
El Xacai, e. lleva. Dilplicent, e. calça lea ve

llea e.pardenyes. Amb an¡aldropida pana, a'a
propa a la palan,ana. A la paret. emblanquina
da. un miraU fOlC, d'ordinari marc de fu.ta, re
fieu aquella mi, .. dormida faç del XaCai, enor
me i mesquina alhorL 

El Xapi 'a alt, d'amplea eapatUea, bra~_ 
prims i 11arcuea mans nUOle., sempre venne11eL 
Le. cames, luperbament fortes, tenen tot un tra
mer de feH. prompte a Mtrer damunt la preu. 
S'hi endevina tota una beat;.} energia contingu
da. en repba tcnibJe· 

El X-cai edonsa 01 bipti eap&. (oec i Jaç el) 

l'aipa que aobreis mullant 1lDH njolea netf .. l
mea. I amb lentitud d'orilany. l'eilEuga. En el" 
ulls groguenca i verdoaol, ara gaire bé oberta. 
hi manca el més petit besllum d'intel-Jigènc\a. 
S6n mates, obscurs, freds, indiferenta. imperao-

als com un vidre. 
Mentre endn un cigar, que lEucla amb parai~ 

mllnia, truquen di.cret. a la porta. A fora d'eU, 
niDell no compendria que han Iol-licitat entra
da en una easa. Pen) el XaKai no a'erra. 

Sen.e fer soroll, entren dOI homes vestita de 
meelnic. El que porta la gorra verda. d'eaport
mano li diu al Xapi amb veu bai:u i autoritària: 

-Avui. a do. quarta de dotze en punt. al bar 
de l'Enceaa. Com de coatum. T'acompanyaran 
aqueat. el Sec i en Mitja-Gorra. Aid ho hem 
pensat. 

El. doa home. silenciosament. lubreptlcia
ment perb indiferent., deaapareisen. El Xapi 
tanea la porta sense fer '0'"" de frHA. Sembla 
que no ha puaat rea. De.prEs d'un fnltant in
voluntriament pen.fvol. naturalment. el Xagai, 
ae'n va al menjador a cuaitar el reDotee. 

-Lea deu. A eamorzar i vestir-H-
Llavora, entri. la dona, la Guela: menuda .. 

blanca. rodanlEona, aixerida - pa¡Un8 de bona 
aminal vitalitat. 



-Encara no has esmorzat? Qu~ fas, home? 
Espera·t. Deixa'm fer a mi. En un obrir j tancar 
d'ulls el tindràs a punt. 

I, tot rient, mirant-se al Xagai que no diu mot, 
li endega la taula amb extrema pulcritud. El sol 
també riu en aquell menjador net i alegre, _ tan 
ben endreçat. 

El Xagai, mastodantic, esmorza, tot mirant se
gur la Guèla vaivenir lleugera de la cuina al 
menjador. 

-Avui no vindré fins a dos o tres quarts de 
duea. Sents? 

A la Guèla se ]i seguen les cames pera dissi
mula, perquè si el Xagai se n'adonés, Déu nos 
en guard del que succeiria. l diu solament: 

-Així, dinarem a les dues, oi? 
El Xagai, aixecant-se, ni respon. 
La Guèla, fent el cor fort, trasteja i canta amb 

una fruca veu mica vel-Iada per un impercepti
ble tremolor. El Xagai mentrestant, seriosament, 
hieràticament abstret en la feina, neteja amb cu
ra meticulosa duel grani piatolea autom1itiques. 
DeaprEa, ea posa el veatit nou i la gorra bona. 

-Si ve alg4 diguel que sóc al moll. 
I ae'n va, imponent. Pera torna un pic huma

nitzat per a dir: 
-Dical-li al noaa que li fa bondat li portaR 

canael-Ia. 
Baclaida, la aual •• reu devotament i dolorida 

davant d'una imatee de Sant Antoni - que el 
_eu home no sap que 6a a cala. 

D'esma, preocupada. el cor cusit d'angúnia. sa. 
breixint dels uUs les amarguel llàgrimes, la Gu~
la, endreça la casa i ¡uin aquell dinar que li lem
bla tan lluny. Cada quart li éa un aegle. I la ca
derner. refila dolcel p .... des. el sol gaUeja, la 

-LI a.ada viu. en aqu •• poble' 
-Abril depin deIs ¡ov.s que bi hagi a la c0-

li, ••. 
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ciutat fimbra com embriaga de moviment. 
Quan a tres quarts de dotze, amb una xiscla

diSla d'ocell, truca alegrement el nano. _ l'ins
tint maternal ofega en el sí de la Guèla, per un 
instant. ses temences. 

l ta Guèla, convulsa. punyida, emocionada, 
amb tota una ombra de terrible esgarrifança, be. 
sa d'una fais6 animal i copiosa al nano xam6s, 
fort, gai, que s'assembla prodigiosament a la 
mare. 

-Avui és dijous, mamà, i fem festa a estudi. 
Mentre el seu nano cstableix una bella sbie 

de projectes per a la tarda, el Xagai, dsprés d'ha
ver fet una gran volta i haver-se personat en 
quatre o cinc establiments. fa cap al bar de l'En
cesa. L'esperaven. 

En Mitja-Gorra, li d6na un paper, que el Xa· 
gai llegeix i torna. De seguida, tots quatre sur
ten i el dirigeixen deven un ample carrer. En 
Mitja-Gorra va amb et Xapi. El Sec i l'altre ell 
precedeixen. S6n dos quarti d'una. 

De sopte, et Sec i l'altre, l'aCOlten a un traa. 
seunt furtiu i canvien un. mota. El tranaeunt el 
diri,eix al Xagai. 

Un home apre.ut, pa .... El tranaeOnt furtiu 
fa un ligne que el Xapi copça fredament. . 

El Sec i l'altre, davant. treuen les piltoleL 
Quan l'home apreuat 6, entre ela dos grupl, deia 
que ninp no ea fa cas, el Xa,al l'acon.eauetx l, 
literalment, li aep l'e.patlla amb cinc tretl. 

El Sec i el Mitja·Gorra apreten a corre ence
gant trets en l'aire; ell altrel do, criden i ,'es
munyeixen entre la gent lorpresa; el Xapi que 
ha amapt l'arma. OI mira naturaU .. im la vfcti. 
ma oue, boca-terroaaa, el cap tombat deven lea 
case., la cara intensament empal·1idida i ensole
Ilada. parpaUeja amb raplde ... La u.nC, lenta
ment, comença d'eixir fent un ample ba .... I . 
• El Xapi, entra en una porteria I demana, au

toritari, una cadira que li donen ¡ en Ja que la 
cent deposa el fedt, en Mtat a,anic. Quan el 
póblic se l'emporta. el Xacai, fa una pnyota sui 
6emrl., ICVI., l, amb llar,. pa ... ea dirigebr al_ 
tra volta al bar de l'Ence ... Manquen cinc mi
nut. per a la una. 

Un Individu zen abillat, graa, d'ananim upec
te el crida i entren en un reservat. 

-Home - diu malaC1'adoaament el Xapi _, 
AQueat bitBet tambf me'l podrfea CUl""'. 

Senle mot dIr, amb un .. guard 'llur i celte rl:' 
pld. rl.dlvldu. 11 canvio. 

-Que no veieu que no em .urtirla • compte 1 
L'altre no responent, el X.pl coDclu(: 
-Penseu que .6c plre de famUfa. 
Hatu,.lment. t'indl.tdu retpon: 
-BlC, home, anem a pendn el vermut. 
-No. Seti. un altre dlL Avui E. dijous I van 

portar el nano • panele. 
L'Individu somriu amb .uflclancl •. 
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Acomiadant-se eixut, el Xa&,ai. ix del bar de 
l"Encesa de pressa, aense guaitar-se ningú. Com
pra bombons, dolços i fruita. No pensa amb ell. 

La GuèIa, des del balcó ple de testos, el veu 
venir rabent. 

-Ves. nano: corre a rebre el papà. 
El nano, en un dir Jesús és el carrer, omplint 

de festes a son pare que tot just somriu. 
Arribat al pis. el Xagai es despulla, s'asseu da

vant la taula, ea pou el noi damunt d'una cuixa 
i, amb aquella manassa, tapa la caroia de son 
fill, tot dient-li amb la màxima manyagueria de 
què és capaç: 

-Tanca els ulls, nano. Ja veuràs després qui
na cosa més dolça. Obre la boca. I ara, que és 
això tan bo? 

I el na'no, després de menjar un bomb6, diu, 
alegre: 

-Torna-m'ho a fer, papà I 
AI cap d 'una estona, el Xagai, insinúa sec: 
-S6n les dues, que no dinem avui? 
La Guèla, extraviada, temoreja, atuïda i en

sems cohibida per una alegresa inconscient, or
gànica. mica forçada, mica d'instint del perill 
passat, respon amb una veu dolça, en apariència 
gaia, sumisa, apressada: 

-De seguida I 
-Au, doncs, que tinc ganussal 
Tot menjant, el Xagat, que no deix de l'ull el 

nano, en veure la seva mobilitat i adonar-se una 
vedaga més de la seva intel-1igència, diu a la 
GuèJa: 

-Si aquest bordegàs arriba a gran farA tre
molar les pedres. 

-El mestre diu que és una gran malUra que 
no li pOgutm fer estudiar una carrera. 

Els ulls del Xagai llampeguegen amb una vi
víssima flamarada d'odi i d'esperança, Es mira 
la dOM d'una fais6. profunda, pega un ferm cóp 

~~aP~:~:t;~o:,u~~e~t:~:~a, rancuni6s i enorme, 

Esporuguits. la Guèla i el nano callen. Però 
Artuell dia el Xagai. no està de malhumor i, com 
per miracle. amb relativa amabilitat, exclama: 

-Apa, apa, mengem, que aquest vespre anirem 
tots plegats al cinema. 

La Guèla, creu somiar; el nano, s'atreveix a 
estirar-li el bigoti. I el Xagai adust, seri6s, bru
tal; - el Xagai terrible - deixa fer, 

Cristòfor de DOMENECH 

ELS MALS HEREDITARIS 

L 'ALTRA matinada, no sabent que fer, vaig 
~ntrat a l'Excelsior. Feia molt de temps 
que no hi havia estat, pera les xicotes enca-

Vàrem estar parlant .. , Que si ara els homes 
s6n menys generosos, que si desde que no hi ha 
joc .. , que si lel dones honrades ens fan la com~ 
petència ... 

En aquestes em vaig fixar en un home que el
tava ballant amb una xicota molt caia. EU no era 
professional. però ho feia d'allò més bé. Feia 
uns punts de xarleston que semblava que fea 
lletra "redondil1a", 

-Qui és, aquest? 
Em van dir el nom, afegint-me que, pobre noi, 

pateix d'una malaltia molt empipadora, Figu
reu-vos que ... res, que quan esfà amb una aenyo
ra, no n 'hi han de cuits, 

-Què és estrany, tan jove - vaig fer jo." 
-Oh I - em contestà una de les noies -. No 

t'estranyi gens! niu que això li ve ja de son 
pare ... 

A. Rambaire 

ra em van conèixer, sobretot, quan -Ja estic tipa de què el Li1y se'm posi sem-
que les convidava. pre entre cames! ~ 



DELS TEMPS PASSATS 

A
IXO ocorregué en un miting que es va do
nar al teatre Espanyol, fa deu o dotze 
anys. 

En e~ mo~ent .d·a~ribar a Ja taula de la prem
sa un aixeca periodista, que avui ocupa un gros 
càrrec a Madrid. un orador deia: 

-Catalunya, la terra gloriosa d'Aribau, d'en 
Muntaner. de Casanoves ... 

-Què diu? - va preguntar el que arribava a 
un company. 

l en Fontdevila, el gran humorista barceloni 
que també hi feia informaci6, va respondre: ' 
-R~8. Nomena els carrers de la dreta de l'Ai

xamphs ... 

UNA NOVA PROfl:SSIO 

E N Ramonet Mullar - vuit 
any. - està e.coltant una 
converaa de negocia entre 

el seu pare i en Sa16m. Com com. 
pendreu pel. cognom.. 9 tracta 
d'un ¡pareJl de jueu. que han fet 
bon. dineron .. 

Tant l'un com l'altre, varen 
començar pobre. com una raia, 
i han acabat quaai .milionaris. 
-I tu, maco, què It!rà .. quan 

.¡guia gra.n) - pregunta. en Sa. 
lóm n en Ramonet, 
-Jo) Un comerciant honratl 
-Molt bé, molt bé, maco I 

Ve't aquí un bon ofici: qualÏ no 
tindrà. cotnpe'tència I... 

K. K, Tua 11 

-

Un gat vI!11 

LA TUIES - 7 

EL PADRO 

L 'URBA que tinc al meu barri, ho és de 
noms i de fets. Es l'home més servicial i 
atent que he conegut en la meva vida. Si 

el senyor Ribé se n'assabentés, el faria objecte 
d'un3 distinció. 

L'altre dia va anar a una casa a portar el padr6 
de les cèdules. La mestressa, una casada de nou, 
va sortir a obrir·1i· . 

-Si és servida ... el padr6 ... - digué l'urbà, 
l, per no haver de tornar a pujar - és quart 

pis, amb honors de sisê - afegí: 
-Vol que li ompli? 
La casadeta va somriure maliciosament i res· 

pongué sense turbar~se molt ni poc: 
-Gràcies, ja me l'omplirà el meu marit I 

Ark Hetta 

l'hO~;a veritable emancipació de la dona no I! xistirà fins que tinguem tots els atributs dI! 



6 -LA TUIES 

UN RETROGRAD 

L A senyora Carme està molt disgustada 
amb el seu marit. Figurint-se que eUa vo
lia que la Conxita. la sev~ filla, estudiés 

l'anglb i el pare diu que de cap de les maneres. 
-Però, home, no veus que farem el ridícol? 
-Tant se me'n dóna I 
-Vés perquè ens has de donar aquest disgust, 

a la noia i.a mil 
-No sé què dir-te I 
-Però, per què no vols que la Conxita estudiï 

l'anglès? 
-Perquè lel dones, amb una 80la llengua, ja 

en tenen prou pCr a marejar-nos I 

Cap Cigrany 

JA HO CREC, QUE S'HI HAVIA FIXAT 

E
N un hostal de poble, hi havia una dona 
que era la que arranjava les cambres i feia 
els llitI, perÒ era tan lletja, que dificil

ment sc n'hauria pogut trobar un,a altra que 808-

tingués comparaci6 amb ella. 
Un dia, va arribar un viatjant a l'hostal 
Mentre esmorzava, un vell cambrer li va anar 

a portar una ampolla d'aigua. 
-Recristina, i que és lletja Ja dona que fa eh 

llits I - va dir el viatjant - S'hi ha fixat? 
-1a ho crec, que m'hi he fixat! Per desgràcia! 

- féu el vell cambrer. 
-Per desgràcia? 
-Tanmateix I Ks la meva dona ... 

F. ArigoJa 

L'ASTUTA MECANOGRAFA 

E L senyor Pasqual fa dies 
que va mig tarumba dar
rera de la seva taqui-me

ca· Aquells pitarrons movedis
sos com dos matonets de ca la 
Serafina i aquells ulls negres com 
dos ,abims i quelles pantorril1es 
tornasolades com fetes a torn, li 
fan ballar el cervell, però com 
que no està acostumat a aquests 
trasbalsos, no sap per on comen
çar per fer unes proposicions el 
més deshonestes possible a la 
seva dependenta. 

Un dia, que no podia ja supor
tar més aquell martiri, va fer 
quedar a la xicota amb l'excusa 
de què havia de dictar·li un con
tracte pe. a Ja nova agència de 
Cuenca. 

Quan estigue.en 80ls, va co· 
mença. a donar voltes pel des
paig i a clava. ullades d'esquit. 
llentes a la taqui-meca. 

-Les joies. és el millor 'que pot ensenYar una 
dona. 

De sobte, com si l'hagués pi
cat un escorpi, preguntà a la xi
coteta: 

-No li agradaria guanyar 
cent duros cada mts? -T'equivoques, noia, Hi han ¡altres coses molt 

milJors. La taqui, que era més d'allò 



que le ... IUne.. VI. baixar el. 
uU .. " va alçlr un aic mE. lea 
f.1dtu"" i no va respondre. 
-I cent cinquanta? - v. in. 

ai,tir el .. nyor Paaqua1. 
Tampoc r .. poneuE la taqui

meu; creul una cama damunt 
de l'altra, debc.nt al dncobellt 
un bon xic de cuia, tivanta i 
temptadora, i de la lleva boqueta 
va lortir un lo.pir profund, 

-Com E. que no cont .. ta? -
inltlti el .. nyor P.aqual amb la 
veu trémola d'emoci6 -, 1 dOI 
centl, no li aembJa que aeria una 
bona menda? 

Aqueata veeada la taqui inicià 
una riaUeta, perb continul ca. 
Uada. 

-Com l'hai, d'interpretar 
aqu .. t lilenci? - li demana el 
.. nyor Paaqul, molt a propet 
d'eUa. 

I la aicota, aclari, molt baix, 
molt baia, que qua.l no H ten
tia: 

lA 'IllES - g 

--Que no "p, HDyor Puqual 
que el allenci " or? Per alxb ca. 
no jo, mentre vOlt~ va parlant. 

-e.o no __ ,.. 1101 B' proa 91'- bo al, que 
VO$fI •• 1 que buquen I. tocv ... rol 

Vanda Rheta 

L'ALMIRALL HEROIC 

U N llenyor contava la biltària deli .. u. 
avantp .... tL 
-El meu cornom ve d'un almirall del.e

&Ie VI que, mireu li era valent, que a c.d. ba
talla que hi prenia part, perdi. un bnç o una 
cama ... 
-I va .. tar en molu combati? - li va pre

pntar un del. que l'escoltaven. 
-PH ... - re.¡K)nruf l'interpelat -, Bn total. 

un. trenta o qu.nnta. •. 

SINCERITAT 

E L .. nyor PlaneU va a veure Ja Ien ami
¡ueta, que viu en un confortable principal 
del mai prou alabat carrer de lIuntaner. 

La ra.peta, que" molt Uuta, lurt a obrir. 
-Que no bi fi. la ]u1ieta? 
-Sento tenlr.U que dir que no, tenyor PlaneU 

- rupon la miDJ'oneta amb un graci6laomñL 
-Ah I Ho Ien.? t per qu.? 
-Perqu. em up molt de (l'eu baver de dIr 

mentideL .. 

ANALlSI 

A IXO va puaar DO fa pire en un • .nameaa 
d. cmdtlea. 

-Dirui'm un nom COIDpost - va dir el 
profeuor. . 

I el deiaeble. molt terioumen.t. en&ela: 
-EocaIL 
A.tonment ,eneral i el profeaHf que diu: 
-ERala. n .. compoltl I de qd ntl compoet 

elmotncalal 
Lla.an el delzeble ea queda mirant el tribu

nal amb aire de .uficltnda. i eaclama tot cofoi: 
-De qu~ .01 que ea compo.i una eK81a 1 De 

,raoDlI ... 
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EL RETOL COMPROMETEDOR 

_,o 

A RA t':.lC e3 rarT;] t¡1'I (Ie n:or31 i de bon!! 
costums, no catarà ma) contar aqutst con
te, que vindrà a demostrar una vegada l!lés 

que, en aquestes qüestions, "lo pear es meneallo". 
En un carrer molt cèntric de Sevilla, es va es

tablir un esmolet que bavia anat a més, com di
ria el nostre rran Fontdevila. Ultra l'anunci dels 
¡an¡vets, estisores, fulles d'afaitar, navalles, et
cètera, que venia, l'home hi va fer posar un rètol 
que deia aixl:: 

Se afilan toda clasc de instrumentas eortante! 
y se cehan vainu." 

L'anunci no tenia rcs de particular, però els 
ve 'os hi van tenir quelcom que dir en aquella 
manera d'anunciar el ram de la indústria del 
cuiro, i va anar a trobar l'alcalde de b.arri. 

Aquelt va escoltar les queixes del veinat, i 
amb molta bona modoa. ae n'anà a veure l'esmo
let, i li va pregar que canviés la redacci6 del 
rètol 

L'esmolet va accedír aense dificultat, i des 

-Tan cansat estàs! 
-Figura'tl Amb cinc nits de no sortit de casa! 

de l'endemà, es podia llegir a la seva porta: 
"Se .. filan toda c1ase de instrumentos cortan

tes, i a echar vainas, a otra parte." 

Tonet 

L"ESMORZAR DE LA CARMETA 

L
A Carme ta, un tornaquet amb possibles. vell 
propi i pis al carrer de Viladomat, s'aixe
ca a les dotze - naturalment -, es banya, 

es vesteix, s'empolva i es disposa a anar-se'n scn
se esmorzar, perquè té pressa i a dos quarts de 
dues ha d'estar a la Bonanova on l'espera un dels 
seus amigueta. 

La minyona entra al tocador, amb una tasseta 
fumejant i una cullera. 

-Que no vol la llet, senYoreta? 
-No, noia - respon la Carmeta _. Ja te la 

pots beure. Avui, la llet la pendré fora de casa ... 

Van Boll. 



• 

!ALERTA, MINYONSI 

1:n aqucsta Secció hi publiClum tou els CONTES 

qu. It!'ns enVIJn propi. d'éucl coat.!t.! • Ics 'l'clic. 

.acroscs de quin~e 11"7$ per amuDI i que siguin di,. 
oes d'hUI ceneluts 1'1:111 b.rril.ircs lIefidoTS de LA 

TUIES. D'aquests conUs, I!'n premiarem un cada 

n6mero, amb I. respect.ble quantitat de "deu pe· 

Iu", cobubles en I. nostra Administució " per 
gir po.t.1 als que viSQuin for. de 8.,«100., AJer

t., clonel, j .pret.r rl a' 

PLANS PEL FUTUR 

L 'ANT ON ET era un jove advocat d'una elo
qü~ncia extraordinària i d'una llesteaa que el 

feia recomanable per a qualsevol assumpte, per 
dirlci1 i delicat que fos, 

Naturalment, quan va 611er detingut el famós re
henta pisos cone¡ut pel "Manu", la família d'aquest 
va anar a cercar l'Antonet com a advocat defensor, 

Jo no a6 l'Antonet com ae lea va compondre, per
qu~ al "Manu" l'havien a¡afat "con las manoa en 
la mau", La "mala", en aqueat caa precis, eren 
trel bitlletl de Banc de cent peles, trets d'una ca
laixera que acabava d'eabotnr. El cas €a que el 
"Manu" va 6 .. er absolt, amb tots els pronuncia
menti favorablea, 

Quan v. lortir l'acu .. t del Palau de Justícia, un 
cop pa¡ata reli¡iosament ela honoraris de l'advocat, 
aquest li va pre¡untar: 
-I ara, quina plans t61 
Perqu~ l'Antonet era un viaionari que creia en la 

regeneració del delinqüent, 
1 aquest li va reapondre amb tot aplom: 
-Ple ... Per ara, dues argenteries i una casa de 

canvi.., 

K, Ast~l1et 

RECORDS I 
A CEGUDES a la platja duts xicotcl prencn el 

bany de Iol. La una lIcieix una novel.la de 
l'Elionor Glyn._ i rallrR contempla el mar amb 

aire de melancolia. 
-qu~ tenl? - preeunt •• obladament la que De. 

,cix. 
-Rel ... 
-Et trobo tota preocupadL .. 
-El que penlo en aquell banyista ... 
-Donea. qu~ voli que et dieui: no li vei, la 

puntal 

UNA REFINADA 

L 'ESio~~l ~~I:On dbea\:e~:i;raasa de l'hotel, un 

¡rup de banyistCl d'''.mboa aexoa" malparla 
dels abaenta. 

-ff'haa fixat. Lluilet - diu la xicota -, 
aqu~lla rona del vcstit vert? 

-Aquella que diuen que 6, cupletilta? 
-Sí! 
-El la don3 mh refinada de la platja I Fí¡ura't 

que fina per tiraf-ae al mar el pinta els ulla! 

RummeJ 

CURA DE REPOS 

L A Lluisa Cità enraonant amb duc, amiguel, 
tot prenent el te en un lux6a sa16, 

-El metje m'ha recomanat una cura de 
repbs i dilluns aortim cap ah Pireneul, 



~,----------------------------~ , -Va • .oId CONTRASENTIT 
-No, amb el mfll marit. No et dic que el metje -----

m'ha recomanat una cura de repln1' 

PER no .. bem quines raou, cn Llu'_ el va be-
K. O.tell. rallar amb la Consita, la Icva xicota. 

V. rpII ••• r molt de temps i nin,6 no en VI 

poder eabrinar In caUICI, fini que un dia, un In
tim amic seu li va prc¡:untar: 

-Perb, eacolta: qua et va p .... t amb la Con-
LA MINYONA NOVA llita I 

--Qu.! voliel que em pa.'. Que DO la podia 
a¡Ulntarl 

S ON leI deu I, com és Mturat, la Lola. conc- -[ per qul' 
pela en l'art de le. varietat. par "L. Bella -Per ma ... Ueueeral 
Platanita", DO ,'ha Devat cnura. 

En aquelte. antra la ra..,., que is nova, I 11 por
ta l'e.morlar. 

-El aenyor AdeU ha vineut - li explica - i li 
he dit que VOlt. encara era al Uit. 
-I l'ha, deiut anar1 Mare de Dfu i que n'etl 

Gom Ouu 

de poc e~viladal SUCCEIT -, 

E 
LS hi ¡arantciJ:o l'autenticitat i el. hi canvio 

aquest conte, .1 f. que ens proven que f. ful. 
En un can de Barcelona treb.U. una xico

teta de setze any., la mare de la qual, del mat.la: 
ENTRE CASATS DE POC ofici, encara eatl de bon ",eure. 

L'altra nit, va arribar al concert un d'aque.ta 
ocellots que, des de la ¡uerra, s'han tornat m'a ea-

E L MARIT. - B1 primer cop qUe .. pipE. que callos que e15 bitlleta de mil sndoles, Va convidar 
m'encanyavea et mataria I la nostra protaconiata i a una altra, i deaprfa ac 

LA DONA, diatretL - A ta -.-ona' :. ~:i::u: ~n :a~~:' :: c~!-:v:n.a ~~ C:a:at!:ed~ 
R, E. T.lle, del mati. 

DIFICIL D'ESPLICAR 

E L &enyor Quim va trobllr a ca .. aeva a la dona 
amb un deaconecut, Naturalment, que l'home 
DO podia pas dir que eatan aD1 esperant que 

A la tarda, quan la xicota va arribar al concert, 
la seva amila 11 dilUf: 

--Què? No t'ha renyat, la mamà, per haver arri
bat a call a lea cinc 1 

-Noi Avui, he tio.lut la .ort de què ella no via
.. uh fins a doa Qurta de .i .. 

III Cabrit Aud~ 

paa.a el tramvia de Grlcia-Rambles. Va adoptar, IIIPOSSIBLE 
dODea, el ailenci com a aiatema, eaperaat que e.- ____ _ 
c:latfata t...,eat •. 

-Canalla I lodecentl Poc:a.ver,onyal Lladre U NA aenyora lletja interpe1.la, en un ball de fes-
d'bonre.' - n comeD.¡;ar a dir el .enJor Quim _, ta major, un Jan vel. 
Vol fer ci fllVor de dir-me que hi feia vo.t~ aquir -EKoltl _ 11 diu _, Voatl ha anat dient 

L'altre, a tot aixb, bavia recuperat ta "va barra per &qui que un dia cm va fer un pet61 
i el HU aplom, -I .r., .. nyor. I Com vol voaè que jo dip" 

-Homei J. veurll Jo, el que eatava fent, em co.- una cosa aemblaat! Que DO bo veu que aJrc6 DO 
taria molt d'eaplicar-li. Vol que li eDacayi i aal- .'bo creuri" .. l 
rem mh de pre ... l B. A. D'oci 

Bl Mayor Quim e ..... ferir del "llUIto", 
Conte premiat en el n6mero pa ... t : 

Rostoll LA NOIA EDUCADA 



UN INCONVBNIBNT 

Q
:JE en Rodoreda f, un ,ran' fabricant de 
taps de IUro, .iac) ho up tot el ram de 
farmlcia i de be¡udH puose.. El que 

molu no .. ben 6, que t6 una querideta molt ..... 
llU" en el carrer de Muntaner ¡ que lot toao. 
totxo, ea d6na la Iran Yida d',IIDllptotia de la 
lleva muller. Sobretot ara a l'eltiu. l'home utl 
com el peiz a raip8. Com que tE la dona a fora. 
.ón molt. ela din que va a sopar a ca .. l'Engra
cieta, que .i:ai ea diu la .eva protegida I deapr'. 
pallCn unes nitl tan deliciosel com ,i ntealin 
en plena lluna de mel. 

Aquest dia, en Rodoreda. va arribar a ca .. la 
.eva ami,. amb un cara de pom •• agrea que aem
blava talment que li hague .. in proteatat una 

PAGEOL 
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS 

VIAS URlNARIAS 

Obra pronto y radü:almente - Suprime t_ 
dolores 7 evita toda clue de OOmp1icaci.oaM 
Blenorrqiu qudu y cr6nic:aa - Proetatitil 

Eot.echoceo - Ciodtia 

Una buena limpieza intema COll 

cura todu iu h ... idu del amor 
P " G E O L 

LA '\lJIES - " 

Ue\nl d'lmportlncla, 
-Q'" tenl, Rodoreda, q'" et ..-1 - 11 pre

l''''olellatota_ 
--E,tic: manJat. Ditubte ni, anar a Arb4-

cie. a veure la dona i avui. en tomar. he pueat 
un viat,e de mil diables. Ficura't que tot el ca
mi he vineul • contravent i be quedat baldat d. 
la bande dreta, 

-Perit. home de Dtu. perqui: no demana •• 
a 11",n vi.teu per canviar de lloc:? 

Prou que ho voli. fer, pero no m'ha estat P"
.ïble. 

-1 .iab. per qu.? 
-No veu. que anava 101 en el 91.161 amb qui 

volie. que c:anvif. de lloc .•. ? 

Picod 

I! •• IIIIIII.III ___ II!!I!!!!!!!!!!!!!!!L~';""';:::~'~"" -:. < .. .............. ....... 

EL PAPER D'AQUESTA REVISTA, HA"LA PAPELERA DE" aGAMA" 
___ repreHDtaIlt a Barcelona: ---

ESTAT ESPECIALMENT FABRICAT PBR- TOIIAS RIBALTA - V.leDda, 116 -
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E ~h~~~u~~r ;:rií~~r A~~i~a ~~c~e~~:~ ~f~li~~aV~~li~;at:r~~nd;lí'üi::u::n,un 
donat un bonic exemple de patrlO- Aixó enl inclina una mica 
tisme inscribint-se per una impor. íl creure que s'ha ficat 
tanta IUlDa - malirat la cri!il mon- a cronistl deia e.ports 

~t~1 ::~ ~:C:~~r-;- e~e~ J~~:n:~~c:t aliun autor d'altracl, 

d(! permetre a 11 França pendre part EL CONSEJERO DEL 
en ela JOCI Olímpicl. 

Hem anat al "Royal Concert" on 
hem trobat la mar de velle. conei
xen!el: la Roseta Angtada, que ba 
polat carns i enteniment, que son 
le. dues coses pitjau que pot ponr 
una cupletilta; la Sarty, que enyora 
els seus - i nostres - bons te"!PI 
de rEdén"; la Domi. i la Paqulta 
Miret, Que ena lentana més bé de ... 
prts del ressopó que una talleta. de 
te del mateix nom (reclam cratulta) 

Puig la xicota es molt caia 
i e. vesteix d'alió mh bé 
com es desnull;:¡ voldriem 
.lrun dia aapiguer. 

EL CONSEJERO DEL AMOR 

Fa l'Albin Mic.hel molt bé 
cooperant en aquestl jocl 
puic lenle .queltl ni ell de dames 
que és lo que leria el m6n 1 

Pel "Moulin Rouee" segueix la 
animaci6. Com no n'hi ha d'haver, 

AMOR treballant en aqudla santa CUa la 
xamou Elisa O.chs, que Es una 

Dintre pOCI dica .'e.trenarl al noia de lo milloret que corre? NOI
"C6mic" la nova revista "Not_Vet". altres, si no que ~a 10m vell., li di: 
Seiona ena diu un amic que ha preo riem quelcom a l'orell~. pero no ~I 
senciat als SSsatjCI, "Not·Vet" eatl ha fel a fer, que la Eh.8 f. una XI
a la alçària de lea acvca ¡¡-Iu.trel cota que no catà per romanço •. 

EL CONSEJERO DEL AMOR p.redecessorel .. Donea boniques. m6- I tampoc n'c.tem no.altre. 
l,ca fàcil, llum, color (acnle "encar- que lea COICI no van M 

"El Noticiero Univeraa¡" en par- nado pierdc", riquesa. ( .. tuclitat, i avui no trobem manera 
lar de l'autor de I. mort del presi. "enc.~tra". que .~e¡a aquell cx,porter d'estalviar algun caler. 
dent del Cancell de Ministres bava. del Barcelona , 
rh, Kurt Eilner, que, com saben els Desitjem an en SUlrailes 
nostres lIe~idors, ha estat detinpt que obtingui un èxit t.n cr.n EL CONSEJERO DEL AMOR 

a ~É,aW:~U~a~~nA~be·' ::~~." 1i~~ ~tàree~~lt!ols¡:c;:n~.d.l. A can "Pompey." f.n vodevil. 
Home, senyor Carr.sco. no hi ha Diumence hi vàrem ser-hi i en feien 

dret! EL CONSEJIRO DEL AM.O,R ::i:enh-.:t~~! ~~~lt~:lf:~~~~ir~~n: 
Per criminal que un hom llCUi un enmleat de Pompes F6nebres, 

no sc l"ha pas d'insultar AI "Concert Apolo" hi treballa la De femelles cs!ticu hi tenen a la 
donant lloc a que allú crelui Glòria Velàzquez. Encara que no té babelita Trigo, la Ney, la Monti. 
que tot l"Arco, no hi b pas, rel que veure amb el pintor del m.- chelvo, la Ruiz, que no té rel que 

t-.. -... ... teix nom, creguin que la seva visió veurer amb el boxejador del mateix 

'EL CONSEJERO DEL AMOR ~~~t¡~~U~~~ ~:~e!in:~:d~~:s~é~,:~: ~:~~~I:: ~a~~~~:.t~~~a~:~qieueq:: 
mirar en tota la nostra vida. ballava la rumba se li m.rejaven Preparint.le a comprar calçotets 

i samarretes per l"hivern, perquè, 
.eronl les nOltrel noves, le'nl vé a 
damunt liDI formidable puja del 
cotó, 

Aque.ta CI motiv.da perquè les 
p1a.ntacionl cotonaires americanel 
tnen la "cuc.", .elon. hem Decit 
a "La Publi". 

Si fallim riCl amb molt CUit eh colominl. 
la duriem .1 MUleu Lli TU;~I que h molt .mila 
que tenim a casa nOltr. 
per a lel nole. de preu. 

EL CONSEJERO DEL A.M.O,.R 

de la xicota en qüestió 
li envia amb tot el re,pecte 
i el carinyo, un cros pet6, 

EL CON~O DEL AMOR 

Fet que demoltra un cop més "En bUlca del meu noi" h titola 

::ecal:llI~u~a'c.a::e!o:!n~on m::e~t: E:e~"''':n~sh~o~::e:i;iiè:l~ ~:e v~:e=::' q~~t!a~eals;~::~i~~~n;ò! 
de mal de capa i traltorn.. ques. _ Per bona lavatcel higiènic., miquel, de trucl oritrinall i de xi .. 

a. CONSEJERO DEL AMOR i;: ~OÜN&~!\r·~eES;~~.;EbR~·~ ~:.ng::v~~·:rd~sic~~ • .:~r a~bcr:c!: 
Llecim li. la rúbrica esportiva d'un 

cran rotatiu velpertí: 
"Una huafta del Vasco IbilRez," 
Primer ens pen.em que hem Degit 

malament i que han equivocat el 
pronom i el nom de rautar de "Ma. 
re No.trum". Pen~, no. No el tracta 

NOTA cra 1 per 1;)OC es mor de riurer. ço 
que, com compendran ela Ueaidora, 

Sc lervei.en COA hauria estat per a mi una .ort mf. 
gran que treurer la crOIU. 

m.ande. per cor· MenYI mal que vaig veure cuixa 
reu, amb tota apetita_a i al.6 

diacreci6 .i no él treure el primer premi 
és una aproximació. 
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-llA MASCOTA-

, (iJ¡adedi(dda SoI",1a vtndÍJ 
de If!1TICl IJiqietliqul'J de lil5 "'!; 
OOl'5I11iJIr{Ul'J -c5efue rival
PRII'IIIIUS , us CONVffl(lJlOJ 

~MATA{ABRES 50 C"~ 

t l.SANRAM6N.l·SARCELONA 

SARNA 
RO.N'YA) 

ea cura en deu minuta amb 
SULFURETO 
CABALLERO 

Comte de l'A .... I. 86 

_Mi i centre. d'etpec:ifia 
Barcelona. 

uss 

Prou 

MAlSON MEUBLE 
(VERDURA) 

Carrer de ~!:!à. 27 

Tel.'Ol'> )nl - A. 

Mad'Or Meublée 
(VERDURA) 

Porta de Santa Madrona, 6 
.. I co.t .. t d.a T .. b'e'Clrco a ... ulod, 

Td.'oll 46611- A. 

Cran comoditat.- Saletes de bany - Telèfon privat 

Ventiladon elèctrics - Habitacionl a 5 ptes. 

Rae",. absoluta 
arrns I! 

UNA REVOLUCI6N CIENTIFICA 
¿Quiere usted a1canzar éxito en toda s sus empresa s? 

;"~~I~:~,lao~:; El tatwametro 
)' ~IIH le diré el IIH)!l1pnlo oportuno en que podró ejercer Influencia 

lIobre "Ull lIemi!J"ntt!~ y Iii OCO!llón UII\1 propicil\ para dominnr el 
éxito cn BUS ell1pre~nl. Preclo, 5 pesetas 

Pealdos a: J. San~o. cdUor. Bou de San Ptdro. O 
BA.RCEL;.)NA 

'R@S~FJEI8fi!iI!jIirwunTI 

angúnies!! 
UIISIg- • 

Sífilis - Purgacions 

MALAL TIES SECRETES 

Amb ra~;.Ïdesa i economia vos 
seran curades en el 

"Institut Mèdic Policlinic" 

Alt de Sant Pere, 59 - pral. 1." 



-Que t'jMtà enfocant aquell jove? --S". pl!rò no en treurà resi Te 1'IlpareJJ ¡'nutilitza~ 
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