
Any 11 15 cèntims NÍlm. 26 

LA · TUIES 



_ .. 
ANO un LA RETAGUARDIA N,' MEDIO Y 7 

O • .4.RIO DE AVISOS. AI\iUNCIOS Y !!.8Qt1eLAs /IlORTUORIAS 

¡SALE HOY¡ 



Barcelona, 27 març de 1924 

.......... ............ adk Il---...:..::..: ..... M. _"'_'_" _' _" _" _"' ____ _ '1I.' EU OLJlHlS 

Més baixI 

Aquest potin és re<'ent i, com que nosaltres som 
~~~rs~ts, callarem els noms, l~rquè lla estem per 

Una xicota de la balla societat barccloniua till. 
gué darrerament Ulla relliscada amb el seu promès. 
El fet ocorregué per Carnaval, durant un asalto. 
Aprofitant Ull momcnt que tothom s'entregava a 
la diversió, el novio agafà a la seva adorada i amb 
un hàbil pretexte li féu cltSl'nyar la seva cambra. 
AlU cU se les compongué com li donà a entendre 
la ~va mala intenció i granota fica't al cove, que 
qUI gCI1lL'ga ja ha rebutl 
. Ja ho cr~"C quc gCll1l"g3 la pobre noia! Figu. 
nn~·sc .. que l.a s'ha nnunciat ci casament dels dos 
dchnquelll~ I. que 1~ COS~ anirà molt ràpida perquè, 
altrament, hi .bauna pmner bateig que noces. 

Quan In 1l0la c~nfessà la seva falta al seu pare 
- era ~ua falta, la ho crec que bo era, i amb tots 
~~~I~~ià. utsl-aquc::>t restà pres d'una viva in· 

Però,r d{osgraciada! t'xdamà. C011l pot 
haver cstut aixi)! 

-Mira ... di '-a a~afar-Illc llor la c:ntura ... 
L'iracund papà, tem~Tlt que la \'l'U de la pe· 

endom sc sentís, n'l'cnUllla~ 
-Més baix! 
l la xicota, baixl'lIlt lis ulls i l:Ilhll\'I't una altra 

cosa, respongué: 
- Això matt·ix, papà .. , 

Servei de parroquià 

A ca la sl'uyor.t D()lor~, d"l carrer de l'Hospi· 
tal, l'altra llit "a haver-hi ü:sta major. ltiguril1t-se 
que va prCS<'lItar-sc Ull riquís~im americà i va dema
nar, després dl' donar a I:t .\!a01à la sem tarja, que li 
porte~sill Ulla J\t.:lla. 

La bona !;Cu)'om, amb la ~atisfacció que pot so
posar-se, féu artl"glar la millor cambra i cridà a 
una vieiOScta mj'nuda que hi ha de poc, fent-li la 
recomanació següent: 

- )oHm, nena; allí hi ha un americà milionari. 
Figura't que és no res menys SIue el rei dels porc •• 
A veure si saps quedar ben bé amb cU ... 

La teoria de la relativitat 

I.'esccua a l'Audiència. El processat, damU1lt de 
qui pesa Ulla acusació de malversació de cabals, 
pregunta al defensor, abans de començar la vista: 

- N'hi haurà per molt? 



-- Segons - respon l't,dn>caL 
- Com vol dIr? 
- &!¡;:ons. Jo, ner 11l ' \nt m:m::h' vostè,! r 

UnI tres an)'s. 

L'ofici pesat 

¡";n B.rtr. ls ,¡U fC'cot d 10 nu:' t nd! I q:: 
\'aneu, Ira [.'t (' l\quant 1 ofi¿c, ha l:ngut Wla !fI:, 
t!\, col 'locacions \'('t1tatjnk5l, que ha perdut ~t"mpre 
pt,llk'u mal ~p i no pflt t,\t \tu mes en un lloc, 

o fa tOlit!,! 44th! 'Ça trobar a b Rambla a un 
company ..:11 dI"' cafè. 
~ Com \"a això, lla:? -li }lr('gnutà, 
- lblalllèpt - digué cn B.to, Aquc-st ofic; 

tan esclau! f-i sapib'1.1CSsis lo C~l!l~2.t que éS1'lOlLt 
sacs de çart,c, ~ coll tot el d;;.,! 

-Vol. dit? 
- No tu'ell por1zsl 
...... Bé, pttò, ~\m ho saps hI q'b~ és l ut 11(:

S;.lda afiuem L·ina. 
- Com bo sN Mira aqu st (rU:1 surt! p.rqué 

hi treballo! 
- Ah! "~o (t toudxia :'.qUbt ofici! FI! Oll>lt 'Jue 

dfas? 
- COmCl,\'O dt~m:\ 

}'·Ut>R'r\.JL:\ VE S:\:.;:,' HuI 

EPIGRAMA 

La llàntia de baix l't:,,,:ab 
arreglava d criat d'en l}er~, 

quant \01 Imssm la. l~as<¡l1ala, 

uua nOla molt pitera. 
-- Ah, ~alau! -- ell li d:gué 
si la llàntia fos \'ootè! 
- tiixl ........, li contestà. la noia·
!Iii jo fos llàntia, baboia, 
tu HO tendries prou ble, 

S. P. 

Ell. - Ea Hnle: aquest tiOl: t, veritat? 
1::lIa. Primtr no em ('onvencia, però ara em 

va entrant de mica en mica. 

L -""!l'oi xosa ~ituacló 

~~ Mateu ("Stava dCtit;::ijJt:I"at. La k;\'a. x:cota. 
L molt bonka i jon, 1'",:1" cert; .... li l'l4I-via donat 

ça baau. UI xitat ¡)fuif.a'"'" dav .. ut d'ella pc'J 
11 s:mtct i un bell jom la J10f8 ~'enter" que el 
~'U promèti havia estat betlaut tota la nit anterior 
a ~a - Bohèmia. i ha\':. retirat a lc" c:uc del ttuo.tí 
amb uu. ~ fep.omct\Jl. 

Sópl;qlt ... deman~ de PèMò. pr_úé pe-
1il'dim('nt,~ hi "Algné. I.a.noia, qu ra d'u¡¡a. fa
milia molt dt'çt'l1t, fOll ;nfh'xihL,. 

El (b¡.;u!'t que \'a agAar ell ~Iat'.tl fou dd& 
<¡\Il..' fan l'poca, El -:-:Ï(:ot sc l'('stim:>,\·:t d,~ debò i 
l1itO\':l inC()llsnL¡hl~. Aqlll:ll ub !lO ,mà al ò('f,ptlb: 
¡ e~ quedà :l ct\sn. Rumià, rmUt:l, i, com a darrer 
n'Curs, I.:!k:rib'ué 1111:l l1c.rJ:::n c,lrta ;4 h\ ~":\·.l l'.dorada 
rleJ1l::lIlant-li novallll'nt perdó, Ea 1.Iatt-1.1 crda íJu~ 
tal \'olta la tK"\'a p1oD1:i seria Il1('S t IO(jüent que la. 
seva ]I::.r1a. 

A In tarda, l'rdt'ut que e~ta\-a malalt, ml dd-s 
SUIS cOIl1]1an~'$ d'oficina l'anà a veurt·r. 
~ ~ dOllcs? --li prcguutà, _. (.h.lè t'h."\ passat? 

Que t has trobat malament? 
- Xo m'UI parl:s ~ \'a rcspondr~ (;lI :Mateu,

J~m passa una t'osa ~ross", 
-F.xplica't! 
En breul5 mots, t:I noi contà tot lo ocorregut, 

acabant per exclamar: 
- I calcula quiull. l'S ara lo. meva ans;clat! l:¡

gum't que es tracta d'una x:cota completament 
pura ... 

I:amic d' .. ,u Mateu somrigué, dient: 
- Aix! digues que ara cstas pendent d'un fil 

S. ARDY NETTA 



Les delicles del matrimoni 

Dl<'<"PRE~dctres au~ .. d'ull~ vida b::a:.bnt ~K;· 
bda, la Rns:t.:t.t, 'luC havia esh:..t SUC~l\"n

. lnentcnpMra. !JUp. la de ta Pcpïta. tall~U¡~t<J. 
ballanna de t.1I1~ i cntrctill~uda d'~ L'l.rifa nlta, 
es \'a casar. t 'Jl bou ";t'nyor que ('Ta ddu i teuia 
(IUa~anta any! 1 tres ltliliOIl~ de pesscte:-1, s'ena
lUora, .s'ho pr~·!l¡., .. \\é pel cuntú scriús i la portà 
a l'altar dc la lhn<lnQv:\ amb flor ü·~ taron¡.;:ina i 
tot. 

El matrimoni s' illsbl'là en una magnífi.:a torre 
de ~ant l\cr\',:.si, on la Roseta passa\'a le$ SCVl'S 

.hores d'avorrilllt:llt llt'g:nt lIovd 'l!!s per a scl1yo:es 
I rcbcl~t a les sC'\''-~ ~ntigut.'s amiglll.'s, que allav~ D 
a adlll1rar la 111.\l{lllflCència ü'aquc111uxós estatge. 

-,I (ltH~?, com te pro,'u la Ilova vida? li prc· 
~Ilnta Ull <ha \lila dI." les visites. 

- :M'avorr~,ixo molt. 11I)i3-- rc.;ponguê la Ro· 
~ta. - Alxòd'és3t.'r e¡)s:1da fa e1mat<.'ix cfttb.· que 
!'I ~ada nit l't filll.1e!< ... is al1¡;t amb e1matl'ix parro
fItllà. 

A.it·. BI-:RCOCK 

La bona !Illa 

AQUE['['.~ nit en. Carll'S bavia fet Ull bon 
negOCI I tt'!ma ·gaues de celebrar·ho 

, S'en. anà cap al .Suiç., i va sopar COi1~ 
~n l'flnccP.I, Ull cop encès l'havà que epilogava 
I àpct, es hcà ell un auto de lloguer es i féu 
conduir a 1',Edêlllt. 

L'Escolàstica, la simpàtica i rnondana florista, 
que. és tot un tractat de galanteria, entrà a la 
lIot)a que en Car1~ bavia ocupat i li preguntà si 
volta alguna uena. 

- Sil - digué en C.ules que tenia ganes de fer 
festa complerta. -:-Que.pugi la que vulgui! to/ll 

Passaren WlS IUInuts t una xamosa ballerina de 
les q~e surten a la revista es presentà a fer com· 
panYla al nostre juerguista. 

- ~~ vols pendre? - preguntà e.1 xicot. 
- :MItja dotzena d'ostres 

. ~ xic?ta no trigà en i~timar amb en Carles, 
SI bé pruner li digué que l'endemà havia de pa· 

gaQ~~~ c:c~g~e~~ e~u~~~;a ::~~l~~ la modista. 
- "-ols '.l1~njar alglUlü cosa? 
- SI! Mitja dOttcna d'ostres! .... 
- Altre.c0p? l)er ,/Uè en menges tantes? 
-Per ajudar a la amllia, saps? La meva mare 

en ven ... 

1,.\ TUfES - f, 

LI agrada la qclllta ~infor.la. C!ot¡jJL;? -,..-. 
Qu~ vol que li dieu l, m'agrada més la "Q..Ila 

ta VIoleta" (11). 

Mimi, I" f0ll'0.a 

Encara que nescuda a Masquefa i batejada amb 
el gens poètic nom de Calamanda, es fa dir Mimí, 
s'oxigena el cabell i nfirma que la Torre Riffe! 
i el Sena la vegeren néixer. 

Tal volta immerescudament, gaudeix de ta repu
tació d'ardent. Sens dubte per això, el conegut 
ooctAmbul barcelolll e.rr.r.s la conquestA una nit, 
m.itjantsa.nt un present principesc, i se l'endugué, 
democrAticament, a can Prim. 

La nit fou deliciosa, sJ menys per en c.rr.r.s, 
que se sentia transportat més enlaire del setI!: cet. 

A la matinada la Mimi observA al seu company 
de nit: 

- Un altre dia no vindrem aqull 
-Perquè? 
- Perquè el sostre està ple de terenyinesl 
-Ah, si? 
- Si; tota la nit que les he estat veieDtl 
- Tota la nit? 
- Si, és clarl En alguaa cosa havia d'eDtrete-

nir·me, mentre t'entretenies tu amb mil 

RICAU 
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L .. bell .. m8~~ .. tgl~ta 

L A )IcrccOl.>ta ha-da troba.t d seu-truc i gua
nyava eIs diners a palades, comA vulga. ment 
se diu. 

Quan la varen despatxar de El Sigla per no se 
sap què, d'ulls 1:08 amb els apr('Ddlts, eIs de
pcndcnt"i 1 d {Jud,) de la 5('cc.ó. la xi
CObl, vergonyosa d'anar n demanar feina a altr~ 
botigues, segura de què desscguida s'cutcraricl1 
del pt.'rquè l'1tavicn d~spedida. va muntar un lll·tit 
gabinet de massatgi5ta i va publicar cu els prin
cipals diilris l'I segÜt'nt anunci: 

LISSETTE 

MASSATGISTA 

Especialitat: .lfalalties del cor 

Cobrava lt..'S visites a 2 pessetes - al alcance de 
todas las !ortunQs.- però en suplemt.'n~ i esped
fics buida'\"D. la bossa de tots els seus clients.' ~ 

El procediment era senzilltl!:im: una volta estès 
fol dient damunt la taula d'operar, la xamosa Met
ceneta, entrtgada o. la febre del massatge, proeu-

-;NO tinguis por, ton ta, si no es coneixen\."';-
- Et que no voldr' conèixer ningú, serà ~ lo 

que em resulti .d'aixb. 

rava que t'I paci('ut entrés en reacció valent-se 
de m(>dis hàbils qu(. sempre sabeu trobar ItS 
dones quan elles volen. 

Era a11avotS quan la ::\Ierccneta aprofitava l'oca
.;ió per oferir Ics sevCl; especialitats: 
. ~ Contra aqucst mal que vostè pateix, senyor. 

tinc a les mans un gran remei, però és car: val 
doscentcs pessetL'S. (La qu:mtitat variava segons 
l'aspecte del client.) 

El bon malalt primer ho mmiava un xic, però 
per fi acceptava l'oferta; i (.-S per aquest motiu 
que la "Merceneta guanyava els diners a palades. 

Un dia, In pobre )Iercè es va trobar davant d'un 
cas clínic que no va poder rL'SOldre. 

Arribat el mowent OpOl tll, va fer la consabuda 
oferta, que fou acceptada pel client. La xicota va. 

~li~:;i!~td~~!C~~~s:h~~II~ta;~~~:sj;:;;:~~r~~ 
curació; però quan la massatgista ja creia acabada 
la feina, la part ndolorida C:) mantenia en el seu 
punt, com si res hagués passat. La Mercè, resig
nada"va començar novament el massatge i també, 
dcsprcs de la segona frotació, obtingué el mateix 
resu~tat negatiu. R.epetf per tercera i quarta vega
da, J sempre igual. Empipada ja fins al punt de 
dalt, la noia preguntà amb soma: 

- Escolti, senyor: vostè deu ésser de l'edat 
de pedra, oi? 

- La senyoreta no en faci cas: és que quan 
me dona l'atac, devegades em dura vuit dies. 

La Merceneta va pagar una bona indemnitzaci6 
al seu client per a que no la desacredités pet seu 
fracàs professional, fent-li de passada un preg: 

-Quan li torni a venir l'atac, passi'm a veurer, 
però a la nit, perquè és un cas clínic que el vull 
estudiar personal meu t. 

DON JOAN 

L '.tern Infant t.rrlble 

Es deia Jaumet i era l'ends dels seus papàs, 
els senyors de VallbrÚ. Encara no tenia qua
tre anys i ja començava a sa.piguer les pri

meres lIetr<,s i comptava fins a cent sense equi
vocar-se ni una sola vegada. 
• Mes, com quasi totes les criatures que gaudei
xen del preciós do de la precocitat, en Jaumet era 
la criatura més entremaliada que ha nescut de 
mare des de què el món és món. Ho atropellava 
tot, malmenava qualsevol objecte que li vingués 
a mà, fos com fos, i no deixava en pau a ningú. 

Com que era fill únic, al principi, els seus pro
genitors li consentien tot; mes un dia que n'havia 
fet una de grossa, el senyor de VallbIÚ l'agafà. pel 
seu compte i li clavà una sobirana pallissa, sense 
tenÏl en compte els plors i lamentacions. 

Pas.<;areu uns dies, i un mati, el senyor de Vall
brú, que de tant en tant enganyava conciençuda
ment a la seva muller amb la Carmeta, la mi
nyona de la casa, volgué reprodu:r l'eterna 



comMia aqut'l1a quc fa uns quants anyS \'ar~ 
Hb'enar cls nostres rcspt.·ctables papu Adam 1 
Eva, i qUe hnt d'èxt ha obt"ngut Cll totes les 
tpoques. 

Ea. Jaumet, que havia presenciat l'escena pel 
:lira~::l:pany, corregué al costat de la seva mamA 

- MamA: la Canncta deu ésser molt entrema
liada, oi? 

- Pcr què, maco? 
- Perquè ci papk la té agafada i li està pegant 

una surra com a mi l'altre dial Oh! I es veu que 
deu ésser més dolenta que jo perquè, a més de 
pegar-H,li clava mossegades al clatell! 

BIT I.I.ETA 

Fleu·vos de les menors . .. 1 

"E"s deia Ferran, era dependent d'un sastre ~el 
L carr~r de Sant Pau i el terror de les modlSdel:' aprenentes, mecanògrafes i sabateres 

Darrerament va fer una d'aquelles conquestrs 
de deixa'm ence:nclreo. Es deia :a.lerct: i eta Ulla 
zicoteta cie catone anys. alta, ~. cie Ior-

~~n::,i~T=::::'t~: 
uns Uavis venne11s i molçuts tem.Pta~ com una 
magrana, i un cabell negre i riçat que semblava 
d·êban. 

El noi no s'hi veia de content. AUòera tenir sort! 
Allò eren conquestes i no les que feien els seus 
amicsl FJ1 no estava per rebrecs, noI Cosa tendreta 
i final Ohl I de què se la faria seva, n'estava com
pletament eegull I seria el primer. Perquè no hi 
havia dubte de què aquella deliciosa criatura no 
havia tingut mai xicot ... 

Per donar una apariència de serietat an aquelles 
relacions, cu Ferran va demanar oficialment la 
ml de la Mercè a la seva mare, que era- vidua des 
de feia sis anys i, des d'aquell dia, el noi pujava 
abans d'anar a sopar a casa de la promesa. 

Encara no havia passat una setmana que en 
Penau ja havia aconseguit d'ella els primers pe
~, !lDleD d'alguna que altra aproximació mal 
Intencionada. Tot anava bé! 

1a podeu. figurar-se els nostres llegidors amb a 
qwna intima satisfacció obscrvk una nit que la 
mare de la Meret abandonava el pis per allar a 
buscar una ampoUa d'oli que s'havia descuidat 
a la ~ga d'enfront. 

Sapl.guent lo aficionada que era la mestressa 
la botiga a xafardejar -.b les parroqu¡anes. cal
culà que aquella absàlcia li deixaria el temps nc
cessari per tal d'aconseguir 10 que tant desitjava. 

En veure's sol, agafà a la Mercè entre els seus 
braços i començà a petonejar.la. 

- Que en serem de feliçosl - deia ell, mentre 
l'acaronava. 

u;.:~ .~.:.:: .... aD era __ I -
- AlI.OIts colllllclol ni; tIDc ........ ml .. 

, .. oldre·11I 

- Vols dir qUI m'eIti .. tul com d:Jus? 
- Més de lo queta et_~ trobo paraules 
I expresar-t'bo. .• 

- Sempre .... _beu cie'" -Doncsjotloboria_ tol 
- Bél MI- fel. Ja ~ o siguis d~l 
- Estigas quiotl 
- Que no tens caa.fl .. en mi? 
- Au, au! Fés boodatl 
- Mercenetal 
- Et dic que siguis bon minyó. 
-Mercent"ta! 
- HomeI No.i~tl 
-T'estimol 
-Jo tamM. 
La xavaleta, de pIÏI1ítr tant mosca balba, COo

&ençà a animar--se '* mica en mica i mentllt 
.. ~li _V._ .... t.COII.,¡· .......... 
ça canç6 de l'amor, ella se li encarà tota deci .. 
dida, L. 

q~:~':a ,:;:{mp;~r ~~ dei~ 
COIIIOllI¡ jol ... 



LA PRIMAVERA 

F~::~:~ ~1l~n~~~~~~'~:;:%~ ~:~¿:~r~~~n~~ 
JKnhlll •• ,.urp .. .. e.rr.r ' "tn MuntaUef l/eMUt-1a Im' lotl 

pom,. I r .. tuolltat .1 m6n 'e 1'. lflrl. nln_ulan •• ,. 

La mandra del paleta 

L \ ;.:\" ltil ,·oret. l"orndls {' ,tJ.\" ... ndign:uL1 
lIub el .lIlestT(· d (J;JT~S. Li l'staYCJl fel1t lUl~S 
r 'paraC10:l!i a la torrt.' ' no acabaven mal . 

. \n dL all,) do! les gan·tes, l'I ciment i els lll:lOJlS 

f. dillbc de ('a~a 1.1 molestava d'tllla 11l;'\11tra \."$

traonlillàri;\, Se li omplia tot d.: pob, li l'lIlbrut.1 
n'u l'l~ mobles, la roba, lt.·s l'arets, t-l SO!;trc d 
jan1i i :\116 HO Jlodia continuar. 

1'11 mati, la ~l'ny(Jn:ta Fornells es Un'à, t'S pn~lI
i,,:ué h xacolata, fullejà el N/I(1'o .\lu/uJo i, com ~¡ 
}¡avés prt:s tina de.:issió, s'adreç:\almcstrc d'obrl'S 
i lïnt~'rpt'l.là com s~gu('ix. 

:'lird!, :1ixò 110 pot continuar d'aqul'sta llir\' 
l1('r;\. Aquí t's pcrtll'i temps t:";l:undalos:lmcnt, Ara 
matdx alllll'1I palt:ta s'ha pa..;sat tot l'i mati l't'r 
tapar-ml' ",I for;\t dds r~\tolins, 

l, ,\r.r.o Ros 

El darrer con.ol 

D EM.ATf. Davant d'una taula de caOl, la se
nyora l:i!o01l·na c..;pera que li toqui el torn 
En aquestes arriba una ex '-eina scva, que 

al rL'COI1t!ixer-la, la !'all1da afectuosament. 
- Deu la guard, !i('llyora Filomena! Com ~tà? 
~ Ai , molt malament, senyora ) Illnda! 

l dOllcs! 
- Xo m 'en parli! 
l aquf la bona ~lIrora fa un geste de desesl'lC

ració, 
Ah ! J3 comprenc! - diu ta senyora ~[ulld :l.. 

- m reullla, oi? Hi ha taJlt a humit at en aquest 
Barcelona! 

Oh! Si només fos això! llerò figuri's que fa 
Illes i mig que ti nc m alalt el LiU, pobret! 

Què t é? 
- No ho 9\:1 El menescal, per mi , 110 li ellten 

la malalti a, Jo crec que s'em morirà! 
- Només li falta ria això, desprès de la m ort del 

senyor Clim~nt, senyora FIlomena! 
- Figu ri'sl l t.s t'únic cousol q ue cm queda 

setl5e el meu marit! 

J, SoROLLA. 



FILOSOFALS NANOUlANDESQUES 

C"rnestoltes. carn estulta i carn i peix 

1+1'\ r;nit el l'amant E.<; l dir, ja \"a fiuir h 
dics. l)l'I pobre 'Iomo ja ,o 1.:1\ qlltoda l1l~S 

. Ij\1C alguna butxaca btúLt, nl¡;1Í que va COiX 

1 al!~ulla que l'sn CS\"l'r,uh Pl"H¡uè cI,; p.ntors ilO 
li f:Hl la ~\'a hnbilual .... isita. E .. t:1 hnU i s'ha dI.: 
ballar nI so Ile la música qut' li tOljU'!l. Jo ho crec 
així, i com <¡Ul' aquests dies llW l'han tocaòa el 'Ulla 

Illanera c~('alldal()sa, amb 1111 esbojarr~~mel1t mon
d~, jo c~cric uI so d'aqt\l'sla música de iiJz-b¡tnd. 

Hi l'I temps dl' les \\'II\lS uc dotzc' f:ll-: per amunt 
i dds Bacos de la !Iobl .... borratXera diària l't·r a\'ull, 
i prou ... 1l<.+, Bm'o!S i t1d. btH'olls c::I el te.:ml'~: 
perquè hi h:t be¡..:udcrt¡uc a~afa tantes paperilH:':i al 
Cap de 1(,s .... int·I-r¡u:\trc hOrl'!i, 'JUI: ja és un nuco 
slll't.'rlatiu. l)er això Il'S fl'im's del Carnestolks són 
les rrallC'i:s~s i 11.:8 tunlU(·S, Pllix Il"'; turques \"éuel1 
a ésser una l'mba;xada dd déu dI! la bcgl:da l'el 
broc gros, i Ics rrllnc('~s, les cal'riciO:'<l'5 i guturals 
frallcest-t<-~, t¡lIe 11mb tot i lo 1ll1l};1n1ent que parlen 
el ctltalà, lo millor que tenen és la I!t.:Llgua, són 
les embaixadorcs per excd·Jènc;a de l'amor també 
pel broc- gros. 

Aquests dies, aquell qui barrina amb ('erta pre
teJ,ci6 ascètica sobre les compar:5e!', s'hi capfica, 1 

perd la ga.ua i cI gust; més el gust que la gana. 
Però, el qui s'ho tira tot a l'esquena, com els 
drapaires, es diverteix de dalt a baix, perquè sem
bla que tot el món hagi arribat a fi de mes, la 
fetxa de cobrar el sou i de repartir-lo cristiana
ment eutre els cabarets, els anglesos i les pobres 
víctimes de ca la Rossa. Tothom s'aixampla les 
mànegues, i fins hi ha qui va sense mànegues i 
tot, per fer les coses ben fetes. Els que yau esmo
lat! del sentit del tacte i del contacte, aquest sentit 
tan desarrollat en els conills i els gats, criden: 
visca la barrila I l els que tenen la gola seca per 
un excés del sentit del gust, dcl gust del paladar, 
criden: visca el barril! Per mor dels uus, els mel"" 
blés, les fondes i els caus de la corrupció de majors, 
treballen com lladres. Per mor dets altres, la man
tellina gentilícia, aquesta mantellina que és l'au
tltessi de la mantellina que gasten les guetes i les 
beates, es POrta més que mai. 

Entre~tfg de tot aquest nl/mdanal mido, les do
~es quruu. honestes fan ta relliscada del segle, sense 
fixar-se SI el ma~t Ics porta l1argueso curtes. J..es 
meuques, protegides pel disfraç, fan \'cure que es-
correu et bl1lto, q~an hom les empaita pels rcser- LA TARDOR 
;ats¡ amb la mala II1tenci6 a la mà i, melindroses, pERO tlll. meu', 'nprel fe la ,riOler. ve rUllul htpr" I. tutlor' 
. an a nyeu-n):clI, es f~n venir els colors a ht cara 1.II~vort, ... pobre.Remel, 'ot. melindro .. I .mll'" f.ldllleta un xic 
~ ~~ re~t els Iu fan vemr a <¡ni els busca el qüent?, m.ver::rt:.d:~~:~d~: ~ :!:~·o~~7C::·mter~~~I~~:r ••• :6r~~: e~' buft'! 

t dIent no vull, no vull, donen gat per camIl ptr .vll.r qui ... IOrprtnluln el. IIle. fret. fe ¡hivern que l'.rosl.lmp •• -
al més expert i guanyeu la ¡)rimera peta. .Ibl, ¡ tllereldom, 
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Elles si que !J0dl'Jl ben dir que fan l'agost cap 
al fehrl'r ? al m'¡rç. l'er contra, l,ls homenol.;;, els 
g:l1l:lS."l"'J I neulls dd~ homenots, en canvi de fer 
l'a~o~,t. fcnt l'I \mrro. Pa~ucm. paguem i paguem, 
tot l,'k'gat l'l'r una toçuduia sentimental, }Jer \"0-
ler fl('ar L\ banya ell un forat, perquè no ellS 
~ll'm con ... èncl'r d(~ qtt~ l~h:m fent ús de la per· 
~ciu de les doncs allí all no hi ha f{:S per perdre, 
IU }Jer Jl\"lar. ni pl. .. r w.Il'\I1yar tumpoc ... T'assa d 
C:lfll~toltl"S i dk"S diuen: apa, fill, que et vagi bél 

a t'he fet l"Squitxar ,,1 ra! l ja no k"S "l'ien mé~ 
f1i Cll serveu cimés pdit n:cord digne d'apn_'Ci: que 

e tl'cord, inllignes ! l'o::;to:-OS de trcuf<.,;·s del da· 
munt en dl'ixen 1llD.SSC!, si hom bada. 

Això és l,I '1':1.' busquen 1,~ grandíssimes pupi/es: 
quc C'Squ:txcu, clu,:ara 'l11t' elll'5 es mullin amb ds 
l"5quib(~. 1\·( això l'ouen, penquen, fan la gata 
maula i la gata fiO maula, i la pu:,sa i la Ramoneta. 
Per això cirçokn tnntC's Colombines que us en
Ç(JI(lI~len microb:s per posar dC'u "¡Meros, i tantes 
al:mclancs, çapa~st'S d'alçar la camisa al barrilaire 
somniador, i d'alçar-:-i¡.-'-1a elles mateixes ... Es la llei 
illí:xorable de l'egoisme, nois! EUes saben per ne-

CC" itnt (Iu<" qui Y\lli;.'lli l'<'ix <¡ne es mulli Ics da
rrencs 1 que, n rio r(','uc/lo, Il('i:;: ni cove. I ~r 
aCIU('.' t!l .. "l<.lgis pOr\lU{.jrols, que per desgràcia són 
més bca clav;,lb¡ que els daus que dava un ~r
\-idor I d1...:\ l~II\l{'n lIubarros i sanines, a t'cncesa 
1 entr\."mig de la hdl:mga: i a fe de ncu que en 
pesquen pel pare i per la 1llHe, i se'n ab.rten tan 
d'aqndl:i peixo:" (IUe~'cnfiten; i passat C.'rtlesto1tcs 
(:; h~pital'l "'&11 l·lells i els metges no s'hi entem'u 
de pescadores llUC Voln a c('rcar-hi remei i de pes
cadors que eis hi han trencat la canya. 

BARRA II 

La mitja v irtut 

-.:'s diu Horl'ntinól, té vint-i-dos anys i du una 
L "ida un xic smp<'cta. Es el tipus perfecte de 

la mitja virtut. 
D'eUa l'S mormola molt, es diuen moltes coses; 

mes el « fou meva! t trionúant i definitiu, no l'ha 
pogut dir encara ningú. 
IS A la terrassa del • Royal t, on l'altre mati la 
noia prenia el 6C\1 coktail matinal, dos noctàmbuls 
barcelonins comentaven el seu aire picardívol, les 
sc\"Cs malleres distingides, la seva història alegra ... 

- J molt viva!- deia un d'ells. - No pots arri
bar-te a pensar les coses que ha inventat per a 
no mancar al sisè manament! 

A. LIGUETA 

Lli darrerlll pessda 

J A reia dics que la seguia i mai tenia ocasió 
d'agafar-hi COllverl'a. Era tant 10 que l'intri
gava el posat l'criós d'aquella dona, que la 

por d'lm fracàs li f('ia ajornar la declaració. I 
l'ocasió 110 es pr('scntava mai ... No hi ha que 
forçar el desti, pensava ell. 

Uu jorn, l'ocasió desitjada arribà. Passava ella 
per Ull carrer dCSl:rt, al capvespre, quan li caigué 
el mon('der i tot el contingut del mateix rodolà 
per terra. I.t's monedes van dispersar-se d'ací 
d'allà i la ~:l1yora s'ajupi per a recollir-Ics. 

Ell s'hi va precipitar, mes la futura conquesta 
ja havia acabat de recollir tot el contingut del 
mOIl(:dcr. 

A1J:n"ors, el nostre tenori tingué una idea geninL 
Agafà una peSM:ta que duia a la butxaca -la da
rrl..'ra que li restava i com.:gué al costat de la 
dona: 

- &-nyora - li digué molt finament, - he tro
bat ai xò a terra. Pot éS."'.l'r és de vostè. 

Ell creia que la senyora refusaria i a11a,'ors es 
presentaria ocasió per fer petar la xerrada. Mes 
ella, impa~~ibll', agafà la moneda, la guardà i mor
molà: 

.Moltes gràciesl 
l marxà, emportant-sc'u la darrera esperança del 

seu admirador i la seva darrera pesseta. 
D UT I. l"ARRÓ 



l.A TUlSS.-1l 

AL VoLTANT A\~¡ 
BRAJER 1LWà, DEL ~\'~I~ 
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ALERTA. MUIVON.I 

I. ....... hccI' III ........ tots ell CONTU 
................ .,. •• · ... n ..... ' la .... .. un_" .... h..,. ... _ .. I ............ ... 
t· .... ce .......... '-"I ... ,. ......... LA TUl'" .,. ................................. ... ........................... ......,ceIIr ..... .. ....... ,.. .......... ,.. .. ,. ............... .. 
.... , .... a.ctI .... Alerta, "llU, I apretar I· ..... 

"Debut - ........... 

de saU que era l'¡'mica prtsó dels ~UII encants. su
periors. i ràpida, pa.WUlt el" braços per damunt l'ea
patUa del pianista - que ni s'havia adonat de la seva 

f:,~~ .. ~~~~~~~rq:~·~ue~~: 
repraeutava la rolucló de ta &eVa carren ar1.htica. 

CJ,dA Doo 

... .u.creo •• ci ........... 

El' BatiAt&, pintor de fau, poIIIeia un estudi amb 

~~':td~Gttc.d'a r:!B~ ~:: 
~~:!. ~f!:i:.?,i:-8IIIb'!:i: 
~ !~~ ~I~:e~e :::u::.~e:' tro-

ba,:IoBatbta -li d'pl-. hauria de fer-me Ull f. 
\'01'. Tinc au eellyor& ,puat de earlllDdlo. IIIP!? 

~~I:Pí!!~~tt!.~~;:~ 
=giaJ~~;!:=J:~..=:~l:..ta4I ... 
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D-~~~--~ __ ~_ '~'----~-~~--'~--D 
SI, hamel .. \11i l'S li coadt:1• am C~, ja hO!lap31 
Tantes It·l;,- no 
J1bpo."1l, home 
lla fit do! fel·te una recom~acóó .. aft:gi en Ri. 

~ae~ ~n~j~~n~~:: t~ ~~ =~;: r:. ~~~~6 
Deseu' ,la. hmn~. (iCS(' lidc' Ja S.1p3 quo! jo M>c 

uu home mon,lj, lli!lC""rt. 
L\lldl"f!I¡\, ell Riba. .. rompa~e:x:a all1b la S('va COli· 

questa al l:lIkr 11'1"11 llnthta. LI féu la prcxnb.dó, 
car:lan'tl. d'nrt .• \11 PO':S n1Olno:nb. l'eslruL1.nt St'XCUSIl: 

Sen~·ora. encalltat dt' la seva \i.$ta; però. ai em 
JX'l"III,t,~n"-.l~c:citJ.talt'!lcilll' 

\'ag'. Vagi, uo fAltava rues .. 
.-\~oafà d LC.Hl·t. l'abric, el b.tó, i quan ja anava (l 

fIOlt'r, ('~ EC:rà rAp:(!;lIll{'lJt 
Ah, tu. l{¡ba.~! Xo llIe lI'h:wiarl'Conlal. I.cslova· 

lJoll'S lt..~ tl\lbaro:u a dintre l'armari 

A, I,. 

F2~i:liln~4~sq~~lÏ:! ::~~r ~~ad; ~:t~~~ 
I.a ;:~I~V~~U;~~~ ~1~~~a:~~lIe parlem. ulla 

r~pectable ,_mf/J, que ¡'avenia dif1cilmcnt a rellun
dar ab plaers de la decsa \"enu.t, malgrat els seus any. 

l com que ci -enyor çoma anava un xic de.~ga. 

~~t~ ~~~~~;'aq:ul~~~tla~~ad:v:~!~r~\~~r~~t~i 
proclUé" aati-fcr el lleU ju~tlficat apetit. 

- Senyor COtna ·-li digué un jorn el més ¡nlim 
deb IICU$ companys de penya cafeteril. - Hi ha un 
jove que, de tant en tant, donll amb la seva dona. 
.. pI 

~U:C~~~S:i:'np~&i!~lli~t~~t~~ a e:J;!tt:~ 
-Ah, si? Heu dit que és jove, oi? Dahl Quan tingui 

els meus anys, ja s'en cauaarà, ja! 

VO!ò BSN'r 

La don. d e llei 

N°a e~::::¡;J ~~~bete:'=:e~~;rd~nan~ 
any. :T~~:ant de cervesa establert fa molts 

Alta. plena. blanca. d'un 1'05 daurat. l'bHolna 
d'aque.t <:onle gaudeix. dintre ¡asocielat bar«lonina, 
d'una reputació de dona rr~a. 

En una con\"etAa Intima, un cronista de 8OCielat. 
amic nOtòlre, amb¡}, a interrogada sobre aquest, de-

lic~fÏ!:'éa veritat? -ddlla.nà. -Ell pos.sible que 
voMè, tan bonica, tau jove. tota ~e de cap a peus, 
sigui in_enSlble a les carides d'uit home? 

I.Í (lin:' li (liré T{,l'pongué h 5.m~·Ot a. I.es 
dones no SÓn tan ardent-. ('Om en.~ pinten ds. ew:np
tors. 110; quan Ull homr em cerea 1('5 pesi~oll(1I. m'en
tén', qua.od em mútcsla 

Uu~dhl au 
l,a \"c:itat exacta.. EI1l1:\5('le em re.'l1.llta bmtal, 

de..provdt dc tot t:ndcq ... 
- . .us Il dir, don('~, que vO'>tè. quan Ull homc.,. 

dlllJ,,"st", ... n(Jrlln¡a.~ 
Veurà, v(·mà ... t·na, al ertl? d'a\'~Il, .~~. dona . 

~it 'h~e~~:è j~llllh;:::.n~~e nt¡~af¡~~llit ~~~i~lr' 11~ai~ 
de f~r rept:tir 

A2l"p."r.",. nit,. e'll D~lgràs, pintot cubista. Sentia la 
1l .. 'C~ltat imp~l"Iosa de propordon3f.se: Ull x.ic 

la R~~r!aia h~~~~e ~¡ ~~i,::e~~:~o~::: li~~l~"e! 
~~~~b!;lle~: ~~~~;~:.a;U::I:n~: :~~jjI:fa~ ~:~: 
11 !IeD1blà .força acceptable 

Li va plcar l'ullet. 1 la xicota, amb un somriurer, li 
confirmà l'occelltnció. que diu la gent de n~s. En 

~~~II~=ld~ ~:be:rl\i ~ a~~r g~~g¡¡:'S:o~~ 
un hotel amoblat. 

Quall tra.c¡pas:saren la portn, la xicota ~ girà: 
Tu eta en DelgrAsl 

=~i~ ~~::~i;x'neixes? 
En Delgràa començà a fer memòrin. On dimonI ha

via vist aquella noia? No hi queia. 
- No m'en recordo pasl 
Ella esclata. en UUB. ria1Ja fresca ... Pujaren a l'ha. 

bitació. l comeU$aren ulla espècie de matx, per ~a
piguer de què i d'non e.~ conexien. 

- A veure, a veure: tu ha~ treballat mai a l'FAen? 
-NoI 
-A l'AIcAçar? 
-Tam.pocl 
El temp.~ pa,:!à, tot dialogant, les ~ seguien 

el ~~~=t~ ij)·e1grAs._Ara et conecl La Re
mei, la meva modelI 

- Quina poca mvnòria tens! 
- No - nctificà el pintor. - No és poca memO-

ria ... :Ea manca de costum. Pensa que DO t'havia vist 
mai vestidal 

La. fortuna del •• n;vor 
UartoDl.eu 

- --------------------------------________________ D 
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S'ha itltl.uJ.,oufnt d \ inI" )liria, allà on ¡Ib:ms hi havie!l 
putxiuelis. J, mai dineu (,m d cQ1jfjCB l'emrn.:sa l'11 
uns anu~l'is llu\.¡lit'nt¡; 11 la pntl1Slt diària? UOI1\:5 _ el d,,~ 
tk la I/I/,"ut,.,. t 

g\l~lIf~t-tl~~:n~i 1~~i~1 ;~::;~~~:S'nl\lè d~; ¡womeSOS 1"'u-

l)e lluNeúl "':(I{ial, setmanari lIo,:ialbln que L'S publica 
a Barcelona: 

, LA FIQA I LA fLOR 

(oplem del número lf)R de la n,-llita, l'l\tal:ma t In 
seg\\ent nota folk.·lòrica, çans,ervant l'ortografia de 
l'original: 

• l'I!A~Th':.\ St:PERSTKIOSA 

~a~ uDa~.:: d::aD~~:k~!~~th~': clu~~ ;; 
('ntre 1'C:x y'l del mig, es a dir. fent la creu y c10uent 
d pua)', Y diu: - 1 .. figa y la fior. 

lI. X.\VI.:a FOSSAS t 

A'JUt~ta ..:~ U~ la llo,.;lra gran amiga La r:l"glla,Ji~ . 

• Stt.&. distinguida L'Oli pi:so puesto casaria con Srta. de 
posiciÓIl .• 

Vajol que aqUtstcs l'OSCS 110 c:;ta&1 héJ On s'ha vbt 
fer propo!Ck-1011fi1ebiant·s d·.'5 d'el. ruaerari rotatiu d'cn 
(iodo! 

De l a vida alegre 

l,A TUIES.~13 

(lul~in.la «('Ilxita Clin. 11 que ,'\'1:8 tonul nrisVIC'Tata, la 
banllmrc Aun'n ,-\11. ... i In c.:&Ii~Is.sa l'lw::\ ROInero I.a) • La 
)Ioritat. També hi ten.n 11 I 15.11bel T(,mà.s, trullpada i 
íf(~a, (IUI.' (,.·mp« té g~~ lk aaltur, lIe postft:s d<men 
un laa,"'. uno cant(1< '"~ I una bafu.o,a qUf' .'s }lOf'len 

=~~::' f~: .. i ~ti~~~:ri R~~ ef"t!:~~i~ ":Sl! 
~::I~l::r!~ tl:;::!~'-' ~n gtUla la !(fi1J1logia d'aqucl1 

l: AI ,Uonte--i..'arlo .. el1 ealittlt de pld fort hi ha el 
Trio JJibertat (un trio que ¡w','1 quntn" un mascle i tns 
fMl1l'll~ 'IU.' ('antw , ballnl), La foarty segueis: tan mo
dosa i (jllieh,tn. La l'annoctll ~an.-'" està encantada de 
vinH', JI1 ho l.'1'\", tMtM ho ('st:mn jo amb lo !leu! l.a 

~;I~:~·l~i~n ~:::~~!. c{~ilr.~~n :~~1i:l~:ni::'lam::n~:e c~ 
lIi~I}{,~;'~;~~~ ~/ij:\1l t\:~I~~~ l'1\ prf:paració la IIOva n. ... ·ista; 
l:s n'\I (1\11.' t'iII (h-l trio BIWbtlll, Artabau i Parera, ni 
haden, ili pllru\ - - això .It, parar ~' .... en el ~ Rlltit de 
In paraulu, l'h l 11I:11Itm' l'ayikn. Lm simp6tique;; l'on
:xita Martl, l'l':>l't.\TCg Ilt, la l-rl\'cti, l,a tram'pan;nta :\'inl. 

~~ t;I;~~~~~~~I'i<l(I~c~~r~i¡~~r;'J\n~~~~:~~~;aSi;~e~i~~~i~! 
AIAtl~~,,~\~! !:: I~~r!'~~ll=~~ \1.~:~~;lc:iü~a~~~of1i~ 
:\lolinn fan l'I (1IIl- podl!n rer m1ugT,r-.'. la Moreno busca 
un ros i la (,:Ollxa, de-('1l11a .lel ~ctui de cambreres, R"' 
gneix tan trempllda i ('ustiss:l. cum ¡>i tingués els quinze
anyct.'I. 

p]¡!tl~:h~t;ttri~;~u~I~~~be~~a:~~::pJ!~ ~~ 
tot fent banila vment ratWi a les nelleS di! la cua: I ... 
Margarideta Vila Juga com quan vil-ia al carrer d'en 

Ella. _. Aquata postes de . 01 .6n a.traltla. 
Tenen unl eontraUums meravellosos! 

El de la p¡pn. - JI ho pot ben dir, noli, Ja h. 
po' ben dlrl 
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- Infames! Brètols! Criminalsl 
Veus?, ja m'ho he pensat que et creuries qui 

sap quèl 

Rot; ), .. \rIMdis prt'8lun de tmir tocador propi i balla de 
bona fe, la ("&nnel1 \'nTgl\.'i tira <l'rures rcglonal~ i l'Emília 
DOllljll~UC;¡ \'a tirant de la rifeta 

AI t Roynl " cOUll5i (ligll~ssim l'ou fCfl'at del ParoleJo 
tenen a la Comdta., U11o:1. rurubb;la 1II0lt simpàtica, a la 
Maria Tubal!, tau filleta i elegant, a la Ibarra. mera\"c' 
UOISaIucnt bonica, a la Soh, que '\"3 fent. i a la I.-.-'O-POI1I1. 
lleugera l'On¡ un pardalet i bo~ca com una lliura esterlina. 
De nou, t fOn ('~.htal d astre, Ili ha la Tilllinetta. que amb 
eb!M'US cants I In K\'Q picardia t:ns porta torrats. 

L'U!lIpn-;¡a dd • ?roulin l també ha refonnat l' tle'lll'O. De 
nou hi ha la l'cria. que no é.'1 cap de les dues gcrm~I('S 
que COIll:IXctll, és UM altra que tampoc. tindricm malUCS. 

Er. COSL .... U'r Dit LA TOrRS 

P R1I. fi Bri" _ /J,« amb tota IB; ,C'-8 complicada ma
quinària, H preto::nlarà al 'Principal Palace' davant 
el fallo d..t públic. 1 com .que Bru; a 8'ac és una 

eo&a ~, reta a cops de bItlleU de mil peles, amb 
IIlnlta grapa, com ho I18p ,f(Or l'e Amichatis _ I amb WIR 

1!:(l~~ m;ir~ia~e ~~~;:r2U~ iae~edart~rr~~~~~~ 
: ~ t~:~~·! \:~e J,~,: =;.P~i~.U tUlgw 

AI • ti\·oIi. s'ha <"Iitn'nat Sol IU Sroilla, lletra d'en 
Prada i míwca d'en l'adiUa, el popular PtuWlita, autor 

tu~ :=;:ta'l~ ~~~E~~:~~t t~~~e:eft.:~!~ni 
La L"OlIa del, Victòria. o.lIuncia l't'l>trena (l'una opereta 

~~nS!;I:I~~ ~~:rel:Jql~~14~i~l~s\~~~~r.m;~-:;;;:e as~!¡ 
vt!uell d~ fresqut5. 

Al, ROIl1<!a. talllbé hi han hagut no\'edats, Cada cosa 
,,,,.1 Ulj ll"c, d'cn Crehucti A (aigua. de l'Apeles lfC'!>tres 

r-.li Sl"nyors dc l', Apol~. ara tirO;!n de cartell valencià: 
Arr08, tarttllla. la horta, I preus n'duils . 

. l ~I ,TealrO;! Talia_,. t"!"~ dcl J>aralcl. s'omple cada 
dia I. dl4 IIf'nyON :\fchà-Clbnan l'an donant a con;'¡xer 
lo mllloret del lleU repertori. 

CORREU SE CRET 

l.au,a I1rmret. El!! hi ficarem tots dos. Hstà contenta? 
- P'''III,ts. ).Jcrcès pel retall. al què li fem els hOllon 
deguts. Gu.o;t0808 acceptem la !!eva aillable ofrena i es. 
perem les kVCS noves. --- K. U. Pido. en es vcU i l'altre 
elL'! CO!It8.ria anRr a l'tlStaro. CQllque, vegi si estem avialS. 

- fOkP l'!full. Aniran publicant_se. No es pot matar tot 
ci que és gras!· - Ba"elinaire, Es més pcril16s que jogar 
alUb Ioc. :!'io obltant,veurcm dc fer-lo entrar. _ f. Olt. 
FlICA,. lliri, .si \"01 que li publiquem, elis hauria de pre
/lentar a la 8Cnyoreta B. I.l. a qui va dedicada la pl/uia 
per comprovar ~i és cert tot el que vootè diu, i si és 
cert." compri's Ull sabre: i nosaltres li regalarem la vai na! 

U . .ci, P..ula. Va po...'1' vOIItè el pollastrel Al1irlem de 
dret a la torrat Segueixi enl'iant, que vostè en sap Ull 
II1U .\/..¡la'OlU"<l, l,i tocarem una mica i la complau
reni. I~ngui reCON.i a n'en n iam:mt. _ Fresea/es. J a es 
n.cc~.:;¡t~ ~e:r frl"!tC, ja, pt·r escriure el que escriu. jove. 
I~I dibwx l'a al lflJ.olcu S, ~rct, 011 hi farà Il~ bon paper 

I 
ORQUESTRINA JAZZ - RAND I 

IWHOS - SKA 
PICa CONTRACTa' 

I . DurAn. .. ..... ", I •• J, BARCELONA 

I GRAN SALO DE BALL 

. I 80hemla Modernista 
!'D~~i~~t! i I 
o RAMS BALLS 

DE CARNAVAL 

I ~frm°~A ~~~;:¡~XOWsI~ I L'ESTUDI 

CATALONIA - Asallo. 56, entlo. 

I VIES URINARIES ~~T~I~i~I~:s;1 
SalYlfMlI, ... ·114 • ANiLlSI DE SANG - RAIG X 

POLICI,tN'JCA l'ARRI!! 'IJUAN 
RoINI. Unlverlltal, $ (pn;.pc. l'dai) .. ])e • • • • diuma!&'e (k U.I 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT 

PER LA CENSURA MILITAR 
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NOli CUl di IO.~ lllllllqo~ AVI AT 
LA CORONA 
C" COiñi"DiLAsi~ 
............. 1IoItftIII •• I.tac. LA Bric Brac COROMA ....-ta .. ta""-dtd.ptftt a ",,-pd. 0..""111'" ·.00 ..... 1"11 
na. NO ""'O'PUon .. 1. , l' ,,", 

T ........ I,.... totIIl 

l SULFURETO C1B1LLERD - ¡EL CUPIDOI 
9 NIO O'OR __ '.lIlXlQtFU 

~ .. _tat _tt. ..... U.1u. \I'00I,-,). - T~_ ... a I 0_ .. tJNRALI .... taI .. .., .. MIL 

Ioe. """"-pUtl..r , •• IoU" ca 10 
Mtubl~ • Grn Confort 

....... o...tt •• -... ... Ial~. - C&ldacci6n Central 

I 
Bafios en cada habitación ¡ POSADA DE U VESA I I ce.Ta III L'ASAL"o, "' ..... acu..N" $erTiclo de carruajee 

I Cnt ............. IIIp1tadlda .... bltadotIIo • l'mia ~U!tI 

I I S.nl Olegarl. 17 • nl'\ftCELON" 

6. LOMIR -

M A !~~~;f 8; ~ E I M ~,~.!~~:~r:~:: I,é 
8 ACADEMIA BLAT 

BARBARA. 23, 2.-, 1.' 

QRAN CONFORT· SALETES DE BANY· Telelo. priva' 
--Matstro BRULL--

LelT •••• BLAT, BEUT , 
HebUlclom I 5 pessetes CLAVARI US 

Posada SAN ANTONIO COMTE DEl PERFUMERIA ASAlTI, 69 
1lUIlTAClON'l autN'AU", llIoDlKtgva I uP.f..toeaa aSTRA Vtnd··cranel,alltreslaph 
QUAR,.. 011 BAl'IY· fRU IINTRADII RBlII.VADes 0111 oR 

-Un lru cents per cent .'eco-
nomia. E.pet!aUtat en mltJ.' 

III. .1,IIUI!tU ., n ••. - 73, COMTE DEL ASALTO. 73 

, 
A" mants de In No val a bada.I ... SIFJLlS CURA 

11 U Qt:';¡;';¡~ 
Cossa centrifugal RADICAL 
Llegiu 

::!:~::~·.=ll ••• ' ... 1, .. ,""" •• ".11 ••••• MIUlal ".m"" ,,, ..... ,. 

ORSAI 
~ _de.per.no,nar • 

.., foa •. C, .. d. clI •• cló DlssUt.,. 11, ... 1'" ~. 
alt", • :::t::~~rf.~"!"c.: 

t4UfLO.. :~~'. d.:~~::r..; ~~:.:~: ... • "4 •• ,.sslt"· 
dedoIUlpoltt.- -

LA MASCOTA 
011 h¡ trabateu la PURGA ClONES 

l'Ii.w:u. ca. ftIIedora d'I.-
CANçó DEL TURURVT 

IIrelrtlt. 'I IOlh cl .. e de n.doa de I .. 
pe:r..blel pd NANnU. ""·I~ .. Lto·ll"'ul ..... ldelbombre 

com.)del'mll!er,.eCII.I. pron!o, 
b~bIS. que es farà més blen cua I •• I ... çonocló •• 

T..w taba ~ per m.atar 
aq.lla _ol et. 'file "~en cèl'lcbre que en GrI".S 111&11. IInInII! 
~:l:~:'u Ir P:c i POll i el ~~~: "o~:~~.dOI IMI nOlllD I I .. prl-

l, Sant ftl.mon, I·S"ftC!.LOH" Conde de Saint Gcrmain. tm 11,ll~ 1 ••• 11111 nuu, 1Hunlm 

'm ., Rea ... i Admtn.-Rbl •. Plori. Só 



l o. ~ LA ' ·UI ¡·;S 

- En Rlmon tot ... nant m'ha dit que tinc I. cir. molt Crolxllda, perqd cm mlran IfAU,". 
Ell sJ que Ja té &rolxudal 
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