
- Escollen, Llúcia, que mels donaríeu a lats i «"prové aqueste dos melons? 
- Pro; j , Nandú, per i,il que vós m'hi dongueu els voslres pebrola. 



P Í 8 p e r l l o g a r : Amb davants i darreres espléndits. Prop-
per a senyor sol o per dos amics que valgan fer societat. 
Cas convenient, te dos entrades. Confort i comoditat. 

Adressarse: Pepita N- Muntaner, 83, escala interior. 

G A I * I E I I R E ESPINYOL Telefono 1242 A. ^ Com-
_ . —-—-.._.. „^. panyia de Vodevil l i grans 
espectacles, dirigida pel popular primer actor [ Ü 5 E P 
SA NTi-'EME, de la que forma part la primera actriu AS
S U M P C I Ó CASALS. — Totes les n i ï s : l é x i l del día 

El rei del aucre 
Pròximament: A l'ombra de Montjuich (tres actes de Juli 
Vallrni l jana). 

U R G E N T Tinc un negoci entre mans. Necessito i 
senyoreta instruida per col'loear-li. P. T. 81. 

I L C I Z I R ESPÍHÏOl ° r°nd 'ó '" faíc"i , a '1 

— — = Unió, 7 - Tel. 2212 A. 
Exira s de les estrelles Eva Segura, Oranito de Sali 
Aixa de Solí, Alicia Abel/a, preciosa cosonista; Paquita 
¡fosa, excelent ballarina; Oermanes Dasay, duetistes ; 

Germanes Ortigas, ballarines 

TAHDA i NIT GRANDIÓS BXITAS DEL S K E T T 

Aquí està la Qloria, en tres quadros i un apoteosi 
per 30 senyoretes, nous desnuíts artístics i Oranito de 

6a7amb sa toïlet Lluminosa 
Dt 7 * * I ela 1 a 4 Tnbí rln - Dancing - Varklés - Tilgarw» F E R R I Z 

Oran èxit dels dos nous quadros Holanda i MOnfmartre 

Un collar de perles ^TWsZ"^ 
l'hagi perdut és inútil que es gasti quartos en 
anuncis, perqué no en treurás res. 

R O Y R L C O N C E R T M a r q u è s del Duero, 1M. 
T e l è T o n o 1 2 3 8 A. 

Èxit ideal Coralito, Marguerida Vila i Pepeta SoUet 
Gran èxit ¿luisa de Tormes 

nn^irin v o ^ r ' a ^ e r amistat amb JJUMMU, fl0Ía ( j . u n s 1 5 a n y S j q u e 

no pateixi de's genolls ni dels queixals. Escriure 
a EL NANDU, 7 B., amb foto 

Senyor de 

L ' A S Gran Saló de Varietés - Telefono 4628 A. 
= Marquès del Duero. 100 i 102, i Borrel l , 1 i i 

El millor programa de Barcelona. — Èxit de Pouslnet, 
Cole and Paga. Pepeta Martí, Pepeta Sòria i Maribel, 
ballarina. — Gran èxil de la Rondalla Aragonesa de 

Moncayo, 2 senyoretes I 4 coballers 
Per excés de programa comensaren Ics funcions a les 

3-30 tarda i 9'50 nit 
Èxit grandiós, èxit, Maruja Lopelcgui. Elegants toilettes 

Reina de la plasticitat 

De 8 a 10 Aperiliff-Souper. Tres plats a escoll ir, 7'50 pies. 

F m n l e o L'Administració de EL NANDU de-
1 mana un senyor, de quant-evol edat 

(no hi Fa res que sigui casat) que aporti diàriament 
mil pessetes. 

T E A T R E V I C T O R I A Companyia G l S Ü E R T 
Mestres directors i concert 

ladors : ROSELLÓ i C O N T I . — Tols els dies el dos-
grans èxits 

La gran Dumont 
i el t r iomf de 4m¡challe i de iots els intérpretes, 
P/m - Pam - Pum o También loa del Paralelo quieren 

tener su Revue 
Tols els quadros ovacionats — Esplèndida presentació 

Sarna, Ronya. 
qualsevol assil municipal 

N'adquiriran infalible-
ment dormin una nit en 

P R I N C I P A L P A L A C E PIOW del TCro, 1 K - Teltlono. 1 U , , < r 3 e A . 

trevis"><"e™<uo»ucm-citi.Magninc de™., del. 
escenògrafs Deshays i Arnon ld , C i s te l l s i Fernández, Morales i Colmenero. — 600 trejos nous de lo ens 

Max Weldy de Paris. — 100 arl isles espanyoles i estrangeres 

C a v a l l s ! Pur sang Anglesos, francesos, ita- Ç a b r e S Col·leccionista arruinat per l'afició 
lians i andalusos. Proveu i us con- * " * traspasará col-lecciò comnlcta N H 

vencereu: Mad. Petit, Sevillana, Manco, etc., etc. ha de tots els paissos. Dugués d ' e l l S Ï A , „ 
Les úniques cases que garantitzen el «género», tenescut a l'ex Kaiser. n p i ! r " 

G A M I A N I 
Demaneu a tots els kioscs aques
ta meravella de In l iteratura ga
lant, peró,i?Ar/jj,;'(/quesig<i l' i l·lua-
t-ada per el gran OXYMEL. 

Val i r e * p e l e s , però f i 
l ié is , es lo mellor de lo mellor 

Per correu: 3 * 4 0 . Cont inues 
a la nostra Admkis t rac lé . 

La Novela Galante 
Demaneula cada di jous a l vostre 
kioac, encara que no la vegeu 
exposada. Vos fareu un l ip de 
d'alio í riurer. 
Cada di jous, 1 3 c è n t i m * 

UN LLIBRli DL- BARRILA 
Demaneu a rnts els kioacs la 

nova obra 

Noche de Novios 
que porta vint fotografies esna-
tarrants del nalurel. 

Cinc r<ilets ben aprotl tals 
Comandes a la nostra Admi

nistració. 
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R E V O T A ; 
•/"ElMAlNAl-. 

DE LA 
GRIMEJIA 

Redacció • AdmlnlMmclú: Rambla de Ics Flora, 30, 

j e c c i o 

Oficial 
Ja És lora nostre l'cati fie govorn.Jor; i. a fc, É, 

tora però encara el tennn a dintre- JE.ntcnguem-sc: 

el tenim a dintre Jet govern civil, però ja no ocupa 

el govern civil. No està clar, tampoc: Doncs, que, 

encara que el tenim a dintre del govern civil, perquè 

ocupa cl govern civil, ja és lora del govern civil per

què no ocupa el govern civil. Es governador dum-

sionori, vaja. Sols està al govern Je I O S p l ' l ' M - l j t . 

Però, coin que encara el tenim a dintre, i ja no 

ocupa aquell lloc d'espatarrant eminencia al qual 

«ois se li podia escriure en paper segellat, RXnb llen

gua protocolaria, aml> tinta vermella i aml. lacre 

"A,U„„iai,, „o¡. El No.fr. S o „ o , Jcl Bo„ P„J . ¡ 

taconsoli del pecat capital d liaver vist anit la cua 

J= I'„ll U. Jono.e, .U.vcr.o,.,..!-. qiie pa.scjaven 

temptant a la caro. y¿ue 

Esperit ligui amli tu, i si mai tornes a é"sMr gover-

nador civil (que maj [p.,, .seràs, pola i tranquil}, pre-

-Tel . 465AA. - ApMelX c a d a dljoua 

Al menys lio veuríem lot de color de rosa. 

1 eró en* ttaurem de consolar amb Port-e-1*, lie 

„, ,,,,.. l; 

No.tr. .l..nt., J. Dcfco..., U ,cl„„ ,„„. eut. ¿A 
donan t-noa la benvinguda a la po

lítica i ofermt-te per apoiar nostres justes demandes 

Ami) tot i estar redactada la carta en japones 

llengua que no entenem gaire, l i e » fe. t»J»ir¡ 
liem cciitcstat molt agraits ( Jeprén, Ardanail) 

aprofitant I avenintcsa per dcmanar-li que ens envií 

unes ijtiu es japoneses buíonei mili viatges pagats, 

pera practicar 1 intercanvi de Ilengucs. 

Si les envien, avisarem oportunament I organitza-

••• i -» . * . 

NorJ .Ilrlanja („„„. ,,„i„ ; . , , , i,,,,,.„.„.;„,„,!!) p „ . 

1 , . , 
1 '!"" 

A llora , „ . „ „ i v ; „ „ ,. . 
,-,»• ' iV,m * n < d '«en que par « fui.-

" V " " " ' " l " " " ^ 8°vc,„a,!„, v¡1,,|,;, | 'A,„,¡ 

.q—.U,.,.™,,,,.^,; , n t ; ; 
P°t«r volar,, , ,„ En Róbelo. 

guntant-no. e l 

I ¡J 
,l;ll„.„ Al.„ 

No , . l , 

. , 1 , CO í Jcl, lio 

r e l ,li.„,„s;t 

que els dissabtes s'apu 

pregunta els representants Je l'Ulí 

trobat en ella res de pecaminoa. 

. Kan f, 

:>cluts o 

¡t aquesta 

no W 

N o , t «loe En ,I„S=1, M . Folcl ¡ To, 

http://No.fr
http://No.tr


4 - EL NANDÚ 

patrocini nostra revista, ni que estigui subvencionad;, grama, explicant que anem principalment contra el 
jjcls Pomells de Joventut, monopoli de la d'ona. Txitxeriti es fregava de mam. 

Ja IU tlit- jo que és un tremendo. En Cauri, el ]>re-
• * • snlent. que es un mUCM que no exerejx, no cm 

taJits de les nacions neutral». Vaig entrar jo en nom me do,* ajudants a comcuíta, o ióc perdut* 
di- N.indulàndia, ¡ vaig Jir un resum d.'nostre pro Ij'KlWlat C'/'CCial 

U'S^t^^i^^^^mp^:P4VP¿^mpl^^^ 

IMPERTINENCIA 

El!a.~Escolle, Lluisei meu; Et recordes d'oquell abric de pella? 
£LL (empipat).—Sembla que ho tásala expresadmeni! Sempre em recordes coses llistes en el monten! 
temido y deseado. 
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H I S T O R I E S D E G R E S C A 

Una dona practica 
Personatges: Senyoreta Camila Lerrof, 25 anys, dona 

escultural, alta rossa, molt apetitosa. 
Senyora Matilde Qoulin, 45anys, grassa, baixa; figura 

de lluna plena, amb petits ulls negrea i lla vis grossos q ue 
evoquen idees de sensualitat. 

Lloc de l'escena: Habitació de Camila; a un quint pis 
del carrer de ¿èpic. 

Sra. Òoulin, que acaba d'entrar. — Que em podrà 
concedir, senyoreta, uns minuts de conversa? 

Camila, amable. — Amb molt gust, senyora. Faci'm 
l'obsequi de seure. 

Sra. Goulin, seient pesadament. — Mercàs. Suposo 
que vostè em coneix. 

Camila.—Si. Es la meva veïna de l'esquerra. 
Sra. Goulin. —Justament. La senyora Matilde Qou

lin, esposa del senyor Isidor Goulin, comptable pri
mer dels Camins de Ferro de la R. C. Sé que vostè és 
una noia molt discreta, que no s'ocupa del que pugui 
passar a la casa, que no balla cancans, que frueix la 
consideració de nostra portera i exerceix la professió 
de moael. 

Camüa, estranyada.—Es ventat, però... 
Sra. Goulin.—Té per amic un escultor que poques 

vegades ve a visitar-la, però a casi del qual va vostè 
gairebé cada dia. 

Camila, intrigada.—Voldria saber... 
Sra. Goulin. — Per què he pr*?s informes de vostè? 

Perquè vaig a demanar-li un favor; un fa,;or de natu
ralesa... un xic especial, i abans d'entrar en rdacions 
amb vostè em calia saber amb qui anava a tractar... 
(somriu). Per la meva part haig de donar li algunes 
indicacions necessàries sobre el senyor Isidor Goulin 

—Esa dir, cuc l'amrr li fa crcíïer l'inspiració. 
— Si senyoreta: en equesr>omenf sento que em crcí.s-

i la meva persona. El senyor Goulin, com la majoria 
deis homes, és un brut. 

Camila, rient.— Alií ahí 
Sra. Goulin.—Jo, com la majoria de les dones, faig 

per no ésser enganyada. 
Camila, pensant. —La cosa és bastant difícil. 
Sra Goulin.—Però no impossible. Jo dono al meu 

Isidor une.i pessetes setmanals per a fumar, i s'estarà 
prou de demanar-me'n més. Vaig a trobar-lo al des
patx a l'hora d" plegar, i com d'allí no el deixen eixir 
ni cinc minuts, no sé pes quan ni com podria enga
nyar-me. 

Camila.—Amb aquestes condicions... 
Sra. Goulin.—En canvi, estic ben certa de què, si 

no peca per acció, peca per pensament. Miri, els diu
menges dinem a can Duval. Si, em fastigueja fer la 
cuina en diumenge, i havem pres el costum d'anar a 
dinar a can Duval. Doncs, en tornar a casa nostra... 
el senyor G ulin sembla que tingui tard per anar al 
llit i... demostrar-se molt apassionat. 

Camila, amb sorpresa-Vol dir que no li fa servir 
plats amb espècies? 

Sra. Goulin.—No. El faig servir per la cambrera més 
maca de la casa. Oh, cregui que no em faig cap illu-
siól Es amb ella, únicament amb la cambrera, amb la 
qual ell pensa quan acompleix els seus deures matri
monials. 

Camila. - I vostè no és pas gelosa? 
Sra. Goulin - No, per tres raons. Primera, perquè 

no hi ha cap dona al món a la qual el seu marit no 
hagi enganyat amb el pensament. Segona, perquè tinc 
el talent de veure'm tal com sóc .és a dir, no gaire 
bufona i penso que amb el meu físic i amb vintitrés 
anys de matrimoni, és una sort rebre una carícia set
manal. Finalment perquè, si bé és veritat que la cam
brera és la que escalfa la sang del meu Isidor, sóc jo. 
qui l'apago. 

Camila, divertid* — Oh, molt bé! 
Sra Goulin, amb satisfacció. Sóc una dona pràc

tica, i una dona., -abaixant els ulls< molt... amorosa .. 
Doncs bé; figuri's que un dilluns al vespre, quan, com 
de costum, el dia anterior Isidor m'havia... 

Camila.- Enteso?. 
Sia. Goulin —Doncs, el dilluns es va mostrar tant... 

impetuós com als bells dies de la lluna de mel. 
Camila.-Vol dir? 
Sr». Goulin.—Jo no m'ho podia acabar, i la meva 

sorpresa augmentà en veure que quaranta vuit hores 
després... hi tornava Ja compendrà que jo no atribuía 
als meus mèrits aquelia. . resurrecció. Vaig reflexionar, 
vaig esbrinar i a la fi he descobert a quò devia la meva 
felicitat. (Somrient). A vostè. 

Camila, estupefacta.—A mi? 
Sra. Goulin.—Si, estimada veína, a vosté. Vagi al 

seu gabinet de -toilette i ho comprendrà. 
Camila, cada moment niés e tupefecta. — Al meu 

gabinet... 
Sra Goulin.—El seu gabinet està embà pc-i mig 

del despatx del senyor Goulin. El maligne Isidor ha 
fet un forat discret a l'enibà i es dona bones racc'ons 
de vista... 

Camila.-Oh, dimonil Jo estava ben lluny de pensar... 
Però vaig ara mateix a ta ar ., 

Sra. Goulin, esparverada.—No, no ho fàcil En nom 
de Deu, no ho tapií 

Camila.—Però... 
Sra. Goulin—Escolti, senyoreta. Vostè exerceix la 

profess'n de model... No li hade venir d'aquí que ia 
vegin despullada. 
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úo nn bones raccions de víalo. 

Camila.—Evident No tinc cap escrúpul de mostrar
me nua davant d'un artista, però el senyor Gonlin, 
que jo sàpiga, no és pintor ni escultor... 

Sra. Goulin.—No, però es un bon marit, gràcies a 
vostè i jo espero, senyoreta, per solidaritat femenina... 
jo espero que em farà el favor de... continuar posant, 
per a ell, i fins i tot perllongar la sessions de «pose-. 
(Vivament). Vostè em dirà a quin preu cobra als estu
dis dels artistes i jo doblaré el preu... 

Camila, rient.—Vostè? 
Sra. Ooulin.—I encara li estaré molt 'atraída. Oi, 

que si? No em pot dir que no Si vostè no fos model, 
ja me'n faig càrrec de... Però amb la seva profeissó... 

Camila. - No digui uiès. Acceptat. 
Sra Goulin, estrenyení-li les mans. — Oh, gràcies, 

gràciesl D'això se'n diu una bona noia! 
Camila.—Li ben asseguro que ho fag sols per do

nar-li gust. 
Sra Goulin —Segurament que el gust serà tot meu. 
Camila—Ja m'ho penso. El senyor Goulin, després... 
Sra Goulin.- Si, senyoreta, això és. Ara, si gossé* 

a dir-li. Vostè s'en fa compte de les coses... 1 les 
dones deuen ajudar-se... Doncs, si de tant en tant 
pugues fer venir a casa seva a una o dugués com

panyes models. . Podrien fer quadres vius. Les Tres 
Gràcies, per exemple... 

Camila, rient amable.—No dic pas que no. 

Diumenge següent, a la tarda. La senyora Goulfa 
s'entreté custn/. Isidor, que des de fa una hora estava la 
sea despatx, compareix de sobte, amb la cara con
gestionada. 

Isidor, fent un petó al clatell de la seva esposa:— 
Amor meu!... 

Sra. Ooulin, amb frissansa de febre. — Oh! Quin 
petó m'has fet? 

Isidor, abraçant-la —En vols d'altres? 
Sra. Goulin, mirant-lo tetidraini·iit als ul ls .- Oh, 

Isidor, Isidor!... (Moll mimosa) Què vols ara, maco?... 
Vols dir?.. Voldries?... Sens esperar a la nit? .. (Ell 
l 'ibmça) Oh! < om quan érem nuvis!... (vergonyosa-
ment) Al menys tira les cortines... 

Isidor, molt conturba!.- Si, H... 
Sra. Ooulin, mentalment.—Tindré de triplicar fls 

honoraris de la veina. 
E.-Q, Giuck. 



Vida i miradas dd Nandú i la Tules 
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StEPORTATGt^ K >?fv3 
P E . cAriDiP V^A^y 

UN CRIM MONSTRUOS 

A nostra immortal Nandulàndia, quan més gent 
passava pel carrer del succés {digueu-ne del mal 
succés) es va cometre un crim esgarrifós. En saber 
que s'havia vessat sang, correguérem cap a la redac
ció, disposats a lluir nostres excepcionals condicions 
de repòrters, i entràrem atropellant redactors, cadi
res, taules i diaris. Una mica més i atropellem també 
a !a mecanógrafa 

Les primeres noticies 

— Senyor. Director, s'ha comès un crim d'impor-
ttacie. 

—Quan? 
—Fa vuitanta-dugues hores. 
—Arrivarem els primers No ha tingut temps enca

ra de saber-ho la policia. 
—Quanls morts hi hà? 
—No s'han trobat fins ara; però s'Iia vist la sang. 
—Vol dir que els morts han fugit? Això no és pcs-

—Mir̂ 'u qu--¿-i tonto cl itiju promè-»! Moll demanar 
m.it J^.im.ir i ¡lo « eap pendrv re». 

sible. A Barcelona fugen els lladres de trens, els car
teristes i els pistolers, però els morts els troba sem
pre la policia Es un èxit que no se li ha pas de negar. 

—Senyor Director, a Barcelona se n'aix quen molts 
de morts. 

—Doncs seis ha de obligar a que perdin aquest 
mal costum. Apa, anem corrents darrera dels cadà
vers i feu per trobar-ne un o dos, i convencéis de 
què deuen geure fins que arribi el jutge a aixecar los. 
Es llur obligació. 

—Varen aixecar-se per si sols diumenge al matí. 
Tinc indicis... proves impreses... 

—Ja les corregirem més tard. No estic ara per pro
ves d' mpremta. 

— Són proves que han quedat impreses al llit. li! 
crim ha estatcomès a una fonda del carrer Nou. Un 
pagès que havia vingut de fora i va dormir a l'habita
cto del costat, va oir la batussa i els gemecs. Al de-
mati no s'ha trobat rastre dels cadàvers, però hi era 
la sang. 

—Ja hi som altra vegada amb la sang? Prou xerra
meca. Aneu cap el lloc del succés i feu un interro
gatori. 

Primeres illlgènclas 

Les primeres diligències foren fetes cap al segle 
XVII, aleshores que no hi havien camins de ferro ni 
auto bu-os. (Aixi ens ho ha dit hn Rusiñol, que és un 
home d'història). Les que hem fet nosaltres comencen 
a la casa fronüssadela fonda del crim. Nosaltres sabem 
el costum de tots els porters que compleixen llur 
obligació i perçò, e-1 voler interrogar al porter de la 
fonda, hem anat a la ciisa d'enfront, on estàvem se
gurs de trobar-lo. 

—Vostè era aquí la nit d'autos? 
— En aquest cairer totes les nits són nit d'autos. 

Amunt i avail, cap a la Rambla o al Paral·lel, no es 
ven d'altra cosa passejant lloros. 

—Coneix als assassins? 
—Em sembla que han sortit. Pugi aquí dalt... 
-Kh?... 

.. al pis i pregunti. 
—No es tracta de cap di-pesser, sinó d'assassins 

que assassinen. No va veure si els cadàvers fugiren 
el diumenge al matí? 

— Què diu ara? 
— Dissabte al vespre entraren uns cadàvers que 

encara no eren morts, i diumenge al mati, quan ja 
eren morts, fugiren. 

—Búfal Com poden fugir uns cadàvers móns? 
—Això es el que no sé, i vinc a esbrinar-ho. Vostè 

no pot donar llum? 
—Això a casa ho fa la dona. 
Comnrenent que de la seva conversa no en treuria 

res, vaig pujar a la fonda i vaig demanar l'habitació 
que la nit del crim havia ocupat el pagès delator. U» 
cop alli, vaig demanar la del costat i em trobí en el 
lloc del enm sense que l'encarregat de la casa saben 
que era alli on jo volia anar. L'havia despistat la mas 
nera indirecta d'entrar-hi. 

teterreialerl sense resiltil 

Conèixer les fórmules de la judicatura és un aven 
tatge. Com nosaltres les sabem toies, voliem dir 
aquel a de -cadàver, qui l'ha mort?-, que sempre ens 
ha semblat molt convenient per tractar-se de l'inte
ressat, encar que els jutees mai diuen cl que els ha 
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contesten els cadàvers. Però atti no n'Iii havia cap de 
cadàver. Llavera ens dirigírem al llit, a la tauleta, a 
les cadires i al mirall, i els hi férem un Interrogatori 
en regla. 

L'interrogatori no va donar cap resultat. 
No hem vaig descoratjar, perço. Tots els criminals 

calle.n quan els interroguen Doncs (horrible sospital) 
aque Is mobles que callaven serien els criminals? 

Torno cap al lavabo i el mirall. Allí havia un home!! 
Però mirant-lo amb detenció el vaig reconèixer. 
Era jo mateix. 

Obrim cl calaix de la teuleta de nit, hi trobem una 
barretina usada i un pot de vaselina. Amb això no 
podem fer una informació 

Pe ra que l'inspecció sigui o-cular, ens seiem per 
tot arreu. Quan seiem al llit donem un crit de dolor. 
Regirem el llit i trobem l'eina que ens havia punxat: 
era una agulla, però ha estat nostra sort, car, desfent 
eis llençols, veiem el matalaç. 

Una taca de tann 

Era la sang de qnè ens havia parlat l'amic pagès-
una taca fosc;», al bell mitgdel matalaç.., Però en ¡ota 

eia ben poca cosa: quatre gotes No podia ésser quel 
allí s'hagués mort a cap cadàver de persona. To t e 
més, un conill 

El faritablt ifcflm 

En eixir del lloc del crim tornem a trobar l'encarre
gat de la casa, que anava a canviar l'aigua d'una 
palangana de mà, i li preguntem: 

-Qu i va dormir-hi la nit del dissabte en aquella 
habitació? 

L'encarregat fulleja un llibre i després riu i ens 
respon: 

— Una noia que està per casar-se aviat i volgué 
venir amb un cosi a fer assatjos de matrimoni. 

Correm a la redacció. 
—Senyor Director, tot està en clar 
—Quantes victimes hi ha? 
—Una. El marit. 
—I el culpable? 
-Es un home feliç. El víctim resultarà el culpable 

- C o m ? 
-Si. Perquè el cosí ja se l'ha carregada i ara el 

mort se' carregarà el marit. 

BLS QUE AB&AMBEN. 

—Quina manera de cenytr-ac en Quimil. 
—li ho pots ban dir, |a; lo que fa ta que ball» rtnb ell pot ben dir que batia a la punta d'un punxo. Sempre porto 
In clau n U butxaca! 
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fer el favor de donar-me dos cops de puny aquí 
el cap: no sé, trobo a faltar hi quelcom... • 

— Un cop continua el senyor Andreuet,—ja 
cansat de les infidelitats d'ella, vaig vigilar-la 
estretament: llavors, veient que no podia de cap 
de les maneres seguir el seu camí, es veu que ho 
portava des de naixença, buscava totes les oca
sions: així si pujàvem al tramvia, em feia passar 
a dintre i ella es quedava a la «plataforma...» més 
tard vaig assabentar-me de què quan pujava a 
casa en l'ascensor ho feia amb el porter i els dos 
s'entretenien en posar-me l'atribut dels dimonis... 

Un dia se m'ocorregut un medi Saben el paper 
de goma que circunda els segells de correu? Porta 
adalt una xifra—mai he sapígut el que vol dir— 
insubstituible si es que es perd- Doncs bé, amb 
un boci.¡-t d'aquell paper vaig segellar la porta 
davant-'ia d'ella per on li entrava la infideiint: 
així passà molts dies; en arribar jo a casa li aixe-
cava les faldilles i m'assabentava de si el pa
pero! estava al seu floc tan sencer com quan l'ha
via deixat... 

—Què? Llavors si que no deuria enganyar-lo 
mai més... 

El senyor Andreuet mogué el cap concirosa-
ment, i resignat acab;i el seu monòleg: 

—...Poc temps després vaig haver d'afegir dos 
bocínets de paper més, per altres tants llocs 
distints... 

UI. I lu què n'opines de les disposicions del nostre 

SW*.—Dc les disposicions res. Ar * , de lo altre... Amb 
un cop d'estisores ho tindria arreglat. Com als harems, 
sabí? 

Segelleu ies portes!... 

— ...Si, senyors! no els hi càpiga dubte: quan 
la dona vol enganyar-nos, troba cinquanta mil 
medis per a fer ho. . 

Tots els concurrents moguérem el cap dubtant 
un xic: un hom sempre creu que en aquestes co
ses pot ésser passiu tractant-se dels altres, empro 
mai de sí mateix. 

El senyor Andreuet proseguí: 
.jo, no sé si saben quo la dona m'enganya

va.—Ja ho crec que ho sabíem! com que molts de 
nosaltres estàvem al corrent de lo llargues que 

Eorhíva les camises—...Ara ja és morta i puc dir-
o sense avergonyir me; a més, ella ho feia amb 

tanta de politesa, que sempre tenia compte en 
procurar que jo no trobés mai als seus amants per 
l'esoala... perquè no m'havia enganyat ni una 
vegada, ni deu... 

La veritat és que el senyor Andreuet era dels 
predestinats: d'aquells que a lo millor quan la 
dona no els enganya troben'a un amic pel carrer 
i tot treient-se el berret els hi diuen: •Home, vol 

CONSELLS D'UN VELL TREMENDU 

Sempre que v g i s a un music-hall fes-te el propòsit de 
no avalotflr massa, desde !es butaques. Però si els a les 
llotges, la qUsttó canvia d'aspecte. A les l lotges pots c r i 
dar, poteiar, pesaigir o les pupellones, renegar del iulge 
de La Bisbal i trencar una amjioha si cop del cambrer. 
Per tal que a l'hora de pagMr no miris pr im, tot va bé. 
D'altra manern, si hi íornes no el deixaran entrar. 

Amb les anistes procura ésser correcte. Pensa que 
l'art mereix un respecte I consideració d*l seu afeclfsslm. 
Pensa t imbeque entri! ¡iquesles noies pol haver-hl un» 
germana teva. (Qui s^p on aniria el ieu pare els dissabte» 
ni vespre, i les conseqüències d'nQuelles sort ides?) 

SÍ le n 'agradi alguna, no la ofenguis preguntant-l i ai 
té preu fixo. Demana un reservat i fica-la al l í . Als reser
váis sempre hi han eines per ao.ue.ites feines. Treballa bé 
i. en acabar, ni veus que ella ngofa el seu bolso, tes el 
pagès. q « potser s'equivocarà i et donarà un duro per 
comptes de demartar-te'1. 

Si no vols anar hi a Un reserval, gra»eja amb mi ra
ments, sense dir males paraules. Pensa que moltes d'aque
l les xicotes estan acostumades d'anar en cotxo. Perquè, 
abans d'artistes, eren iti l in ideres de casa bona. 

http://ao.ue.ites
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ALERTA, MINYONS! 

En aquesta Secció hi publicaran tels els "COSTES BRUTS'' 
qne s'ens enïisn I qaa signin d l in i t d'ésser CDBBOUÏS pels 
barrilalras lectors de E NIMU. 0'aquests "centes" en pre
miarem un cada número ana la respetable quantitat de "deu 
peles", cobrables en la nostra Idnioiitrsclo o per gira pas
tal els que visquin lora de Barcelona, inerta, doncs, i apre
tar l'àiiiü 

r,l m a n q u i n 1 lo d e v o t a 

. lamhé :nub els, 1(11 

L a l l e i » e c i 

Mlster Cllmpso 

A l'intcrlure'a cregué del us fer 
Maitre I H H M , 

—Oip Díltd. Mi ten ei un pequeñc 
darse dormido en l i mesa, NecMilar 
par» llevarme a l i habitación, deinudi 

- E l defecto, no ca pequeño, mit 
- M i dar buena propina... 

—Doblar propina... 

. In i . i Eapmya. 

i pelitet observat i OBÍ a 

•fecto. Mi beber y que 

Hotel... 

-Clar 

- M i . 
Vinguí la nit, 

<l"c ho t u verer 
El HUBO que 

mioma. 

strr mister agafa una papcrma d'aq 

¡a, ja adveriil, l'agafi culdadosament 
i, procedint a detpullar-lo, per f i 

an el tingui dta.pdl]ida)t, «I mono, 

tMipt» 1 f " : l'«PB»Uli contra el l i l i , 

•olí h»kn tingut i 
Pero ell anava 

envcgcles i maleí 11 

i de perdre algún 

-ap al tard del r 
¡'apropà diligeuta 

bal», I 
EKOIH, «'"tí que sembla lan b 

-Digueu, hon home. 
Sobre Tnt. prometi'm no ofend 
Digueu, digueu tense por. 

"va habitació t 
rtcrr 
nucho estriña. En 

sohrrhunií per «fllai 

@ 
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Aquesta setmana ha estat més dolenta que l'alt», 
per això dels teatres. No hem pogut riure més que al 
Cóvnic. al qual, «como su nombre indica» es fan les 
coses més tristes. Però nosaltres riguérem. Som' 
uns descansats, vajal Creieu vosaltres que n'hi ha per 
riure amb allò tant tràgic de «El último beso-? 
Doncs... aneu-hi i veureu com sí. 

Al «Tivoli» *E1 castell dels tres dragons». Els 
crítics diran el que vulguin, però ;il NANDU va agra
dar-li allò. Que potser l'obra ha perdut amb l'arreglo 
d'En Francesc Pujols? Qüestió és aquesta que esbri
naran els savis de l'Ateneu i l'Institut d'Estudis. A 
nosaltres se'ns en fum. Per ara, de totes les obres es
trenades al Teatre líric català, aquesta és la que ens 
va niés bé. La música del mestre Morera... no l'in-
rnortalitzárá, però fa bon efecte. 

Ah! Encara que vostès no s'ho creguin, contínua 
representant-se allò de «i'Ou». 

-Eldorado» s'ha posat de peus a la galleda amb 
«üianada mía». Apuntem al l'ibre vert els noms dels 
autors, En López Monis i mestre Àngel Barrios, per 
si tornen a «ngegar una altra .gr ¡nada»,., amb aquest 
• mal Àngel*. 

• Apolo». Una sarsuela de Ferran Vallejo i Antoni 
Pijuan titolada -Pablo el pescador.. Val a dir que el 

veritable -Pau» de l'obra es en Pijoan, que l'tia es
crita, el «pescador» és En Vallejo, que firma i cobra 
sense haver escrit L'autor de la música es diu Ama
deu Cristià. A nosaltres ens ha semblat moro. 

A <l'Espanyol*'.. Eixempla't, cor. que quan l'en
certa un amic és cosa d'alegrar-se! <-A l'ombra de 
Montjuich- esta lant bé o més bé que en les altres 
obres d'En Juli Vallmitjana. Són tres actes molt ben 
fets, amb situacions molt pintoresques i un fons de 
brutal tragèdia, molt ben trobada. La companyia den 
Santpere, fent de lladre* i gent de la mala vida, esta
ven molt bé, i amb això no hi ha ofensa. En resum 
un èxit per tots. 

«Principal Palace» anuncia per a divendres un 
nou quadre de la revista -Cri-cri» titolat -Idil·li de 
nines». Nosaltres ja hem escrit a En Bayés demanant-
li que, a ulls closos, ens deixi una d'aquestes nines 
per a la nit de Reis. Ens agradaria Fer un altre idil·li 
particular. 

Al «Nou»... qui iio diria*'Preparen la represa de 
- Los sobrinos del Capitán Orant». Oi, que és -nou»? 

Al -Tivoli», nostre amic Poal Aragali ha donat 
dos actes que's titulen «Pel teu amor». Avui per avuj 
no sabem a quin amor fa referència, però no trigarem 
a saber-ho. Diu que la música es del mestre Ribas. 
També es diu que l'actor Bergés encarnarà un vell 
pescador i que la senyoreta bugàtto s'encarrega d'un 
paper dificilissim... Com que haurà de dir al pescador 
allò de -tira peixet»! 

—Que voleu que vos digui? Estic més tranquil fenl de 
mico que descendint a home. 

»Novelty».--Ja no hi són aquells de la bandera' 
però hi ha d'estrella la Manolita Collado. Lletja no, 
que no ho és, però... seria cosa de preguntar-li allò 
de "Ja ho sap ta mare?» Veiam, Manolita, qué no tens 
un amic que t'aconselli d'anar un parell d'anys.a 
estudi? 

• L'As».-Hi ha In Lolo Duran, que ha orinat un 
enrenou d'allò més. En el número que ve m'extendré 
llargament sobre questa estupenda sabadallenca. 
• Epl Si ella m'ho permeti... 

•Roval>.—U Coralito sempre maca i sempre bé. 
Quan l'anem a veure pensem en la casa que tenim oi 
Passeig de Gràcia. El mil or dia sentireu a dir que 
l'hem hipotecat. També hi és la Margarita Vila, cada 
dia més graciosa, més toi nejada i niés rumbejant. La 

Soviet-., com pera fer propaganda dels de Moscou. 
La veiem i... tot «mos-cou. 

El Secretari del Nandu 
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Grïmègïa estrangera 
—I ara! Poca vergonya! Ha donat un abraç a la 

meva dona 
—1 què, home? Faci el mateix amb ia meva. 

—Quin dia som? 
No ho sé. Som a la nit 

—Em sembla que m'enganyes, Adriana. 
— No, Enric-
— C„. de Deu! Devies recordar-te que em dic 

Gustau. 

—Doctor, estic desconsolada. Lo meva Ulla va perdent 
la vista a cada dia. Tinc por u>e devindra cega i precis-
aament està en vespres de casar-se. 

—No tingui paa por. UI matrimoni li obrirà els ulls. 
(De Song-Oenc) 

• * * 
El jutge:—Per què haveu tallat a la vostra dona 

en vint-i-set trossos? 
L'acusat:—No he pogut fer-ne més. El meu ga

nivet ja no tallava. 

• • • 
—Abans d'ahir em vares demanar mil francs; 

ahir em vares demanar mil francs, i avui em de
manes mil Francs. 

—Però no mels has donat encara... 
—Es que et sembla que t'haig d'entretenir amb 

un presupost de mil francs diaris? 
(De Le Soaríre) 

• * # 
--Aquesta nit he somiat que la meva sogra mar

xava de viatge. 
—Però si no ets casat! 
— Doncs ja veus si és curiós: m'ha donat la 

mateixa alegria. 
(De Reigen) 

- Dispensi, senyor! M'havia assegut a sobre els seas 
btno:kal 

—Això rai. | a hi estan acosluniats de veureooueixes noses 
(De Le Regiment) 

—Que als tres mesos de matrimoni arribi a ea-
ganyar al meu marit... Bé, vafa, mai ho hauria 
cregut d'ell. 

(De Le Rire) 

—Sempre em parlen de matrimoni. Lluïsa, i 
saben que si'ic partidari de l'amor lliure. 

- 1 jo també: de l'unió lliure en el matrimoni. 

El marit:—Voldria saber el que faries si no tin
guessis polvos d'arroç. 

La dona:—T'enviaria a comprar-ne. 
(De Le Journal Amussant). 

;i, senyor fioircau, quin pantaló mes maco 
porta! 

—Disposat a posar-lo als peus de vostè comtesn. 
(De L'amour) 
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— Li uic que sóc una dona honrada.. 
— Crcsui que ho sento, senyora...! 
— Oh! més ho sento jo! 

. 
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