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S A L E HOY! 

Nuestro prugrama: República — Vegetarismo — Expansión juvenil y ias tres clases de vapor. 

MOSCOU DE NOCHE 
("NAIPE ESTUPEFACIENTE Y A H T I E S P A S -

MÓDICO QUE NUESTRO ACTIVO V C I Í L O -

SO IJIKF.CTOR, DON SX1UTERIO RTJFAS-
TA NOS MANDA A O l t í l í E COCIDA K » 
EL Rf.CADKKO DE SECUITA.) 

Limes 36 de febrero. — He atrave-
fl .'¡I.Vri!. (.'.'(líTO COMO WHU CO^O 

.-. *¿# malo (ff« « •*» ' " " ' *»* 
pbitn). He pasado ya de Figueras. El 

donde me llaman voy. Ahora 
esloy delante de Tolosa, patria de Tu-
rulí. apóstol de la Sociedad de las Na~ 

• ustedes en 
qué st paree* el Tratado de Fas al ma
trimonio'.' ¡Ln que aquel ha de 
se en la Cámara de las I 
itle en la cámara... nupcial. Rccadi-
los a l'ich. et futuro alcalde de R. 
O. de Barcelona. Que rabie Rius y 
Smu f 

."- de- febrero. — He estado 
teta. De ¡¡uc de que 

no celebro una fiircUñj ciencia con 
Poincaí c que hubierais quedado losta-

fei aún han- patxoca. 
¿Conque a • habló en- el 

'eiiio 110 le entendió ni May-
. 1 tt cuestión de >. 

• Luenfal 
Miércoles a8 de febrera — ¿En qué 

se parece el corsé de la Repita Fems al 
agujero de 
Ahora si que Kibé hará patXOi vesti-

mtra Hará 
• a Merina y a! bríaad Luna. 

¿Aún sale "l.a Palabra"! 
••-. r a — Ya c >v en 

Alemania. Hemos pasada por un ueblo 
con una estación de mala mto 
llama Molinos de Kaiser. Aquí hoy un 
hotel que se llama Herrcnsieiubappcl-

,;ue quiere decir "La 
'XCIIÍHS' se 

quería hacer ciervistaf Cosas de la ju
ventud, i :¡s haeedme 

Einstein en nuestra redacción 

el cine, se corrió con una ra-
••- Einstein, 

que conocía a Rufasta de ouai 
nvel.at.s J jugaban a saltar y parar nos 
honró el jueves, día ag de febrero, con 
una visita a nuestra modesta si que tam
bién honrada redacción. Como Rut asta 
está WIWH lo recibió la mujer que 
nos taca los trabajos y el repartidor 
que en aquel momento vagaba y estaba 
clapando como los concejales del Ayun
tamiento cuando habla Tusell. 

El ilustre profesor hojeó muy com
placido una colección de nuestro peric-

cinco de las vallas del Metropolitano. 
Viernes 30 de febrero. — ¡Ya estoy en 

Rusia l De buena mañana atravesamos 
la frontera. Dos bu/otes que tenían más 
malo piula que Marial vinieron a pre-
yuniamo? por que sirle sueldos nos ha
bíamos endenirado cu lo tierra de los 
soviets. Les dije un colmo: ¿En qué se 
parece una región de Rusia a un niño 
que está haciendo aguas? En "Crimea". 
Dijeron un reniego en ruso y me de
jaron pasar. Expresiones a Fernando del 
Principal y decidle que cuando vuelva 
le traeré dos rusas en el infierno de la 
/Huericara, -lía inventado algún truco 
el "Cordita"? 

.ti de febrero. - - /•• • 
a Moscou, de noche. Salió a I-, 
a recibirme un mujiki y tres miembros 
de la guardia roja mas tren ;• 

• 

ban! Uno de ellos, si me descuido, me 
escupe en la cara. Si llega a estar la Che-
lito hace más lieslu que mi perra con 
un hueso. Me dijeron que a que iba a Ru
sia y les dije que quería Qa 

• 

e contestó uno de ellos en 
un frunces más castizo que el que es
cribe Mu 
que en el Pándela ya vurir, 

¡lar la montana de la discordia? Feli
citad a Cosía y Deu. 

Domingo 32 de febrero. — Aquí la 
• 'a que un artículo de 

Pujo!. No hoy diversiones nocturnas y 
una señora cuesta 69.00c rublos. Maña
na salgo para Retrogrado acompañado 

ote de benine y de una palíen
la del general Kamefohaloff . 

OS que habrá mO iudeco. Do4 
un pellizco a la Lola Montiel y decid-

'stá tan cachonda. Mandadme 
fondos porque estoy a las cajas. Elias, 
que quiere decir apa... 

RVPASTA. 

dico que tenemos encuaderna.: 
de cabrit» y nos exhortó a continuar lu
chando por 'las garrofas con aquel en-

G A M IA NI 
Demaneu a fots els kloscs a q u e s 
ta maravedís de la literatura ga
lant, pero exigiu que siga Hi - lus 

trada per el gran OXYMEL. 
Val t r e s -petas, però fillets, es lo 

mellar de lo mel 'or . 
Per correu: 3 ' 4 0 . Comandes a la 

nost ra Administració. 

Nosotros, como ; 
obsequíalos con unas copai 

<ie cazalla y unos caliqueños de nueva 
labor checoeslovaca, pidiéndole nos hi
ciera cinco de la teoría de la relatividad. 

— I-;- muy sencillo, nos dijo. Un to
lo ejemplo hará comprender .• uMcdc-, <i¡ 

• ia. Leerles se sientan a un 
liar, viene cl camarero, despnrs de ha
ber picado hora y media y piden uste
des un vaso de cerveza. El camarero-
Íes pregunta si quieren cerveza piteen o 
del país. Ustedes dicen que del país y 
•le.-, traen cerrera negra. Ahora bien; ua-

.iu a Baviera, se sientan en un 
bar, llaman al c.iuiart:-(\ ¡" ;.n un doble 

•. Pfflsen. 
—Admirable 1 Y íiaiy algún otro 

—Ya lo • ••! de las 
cuplet isla.-, 

de loa diputados y la inoot n 
que van ai cine. 

—Cree usted que la tierra .se. mueve? 
—Ya lo creo] Y con rraaa 

ia rum-

¿Quién le imprime el 1 
-La gente qu 
•¿ Y por la noche ? 
•Los serenos. 

—Y pasando a 
¿puede usi • 
•pital y el trabajo? 

—-Es muj 

.pital y t i trabajo 
explicar por el si-luiente ejemplo: vie
ne un amigo y le pide a usted cinco du-

el capital. 
—Muy bien. 

—Mañana usted va a que se los de
vuelva. Y ese es el trabajo. 

Nosotros, ante la elocuencia de las 
palabras de! sabio quedamos más atóni
tos i\u<: cuando dijeron que DucJi y 

I ' calía. Y ¡iara te;-timouiar-
le nuestro agradecimiento, Je di j imos: 

—¿Sabe usted, profesor Einstein, en 
que se ]iarcce un conciudadano de us
ted que se llame Haras y que haya he
cho muchos negocios con eso del Ruihr 
a -11 amigo e1 profesor de la Universi
dad? 

—No sé, 110 sé... ¡murmuró Einstein. 
— Pues en que campa l'lfans! 

El ilustre autor de la teoría de la 
relatividad salió disparado de nuestra re
dacción sacudiéndose las melenas. Nos 
dijeron que de allí se marcliaba a ver 
bailar sardanas eu la Universidad In
dustrial. 
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TOI. 4658 A. APAREIX CADA DIJOUS 

•HWfira LAliMÍLtLOlNA. 
TRC/ALLA. i J JGA 
Bravo, nois! Ara va bel Heu demostrat que 

sou nandulandescs de debo i que escolteu els 
nostres con celis. Cada dia es ven més E L NAN
DÚ D E L L O F R I U . A n'aquest pas farem den-
teta a "I-a Vanguardia". 

L'escena al Lion d'Or a quarts de tres de la 
matinada. En una taula discuteixen una pila de 
bohemis d'aquells que están carregats d'il-Iusions 
d'idees noves i de brutícia. De prompte un pre
gunta : 

—Has anat a sentir a l 'Einstein? 
I un de la colla, agitant les melenes i treient 

una bufada de fum de la pipa monumental que 
exhibeix com un signe d'intelectualitat: 

—No — respon, — on canta? 

o o o 
Els -senyors de la fulla de dalt, de la íulla de 

baix i de la fulla del mig tornen a bellugar-se. 
Ara es diu si faran posar la fulla a les mascu

linitats dels lleons del monument de Colomb. 
Mentres tant, aquell gos de bronzo de la Di

putació, quin posterior contemplen de reüll i 
" e n t com unes bogetes les mecanógrafos del se

nyor ConJH, quan surten del trevall, està tot 
preocupal i amb la quúa entre les cames. 

—A veurer, pensa, si a mí també era tocará 
cl torn! 

o o o 

A Madrid, un capellà que va donar unes con
ferencies sobre la moralitat ha sigut castigat pels 
seus superiors. 

J a veuen que això de la moralitat és una cosa 
perillosa de remenar. 

Tornem a tenir al nostre nandulandesc alcalde 
entre nosaltres. 

Les nenes de la Pauleta estan d'enhorabona. 

Dissabte passat, al Magèstic Hotel hi va haver 
balleruga de valent. El senyor Pastrats hi havia 
organitzat un ball de Mi-Careme on els nostres 
corridos "bien" posaren una nota alegre i frè-
vola. En un recó, el "Rei del Sucre" feia d'allò 
més forrolla. 

En Pastrat, que ja no porta gabardina, estava 
més satisfet que En Ribé amb el títol de gentil
home de Cámara. A la sortida va venir a veu-
re'ns i ens digué: 

—Ara, a mitja quaresma, hem fet el ball de la 
Mi-Careme, Pel final en faren un altre. Serà el 
ball de la "F i Careme". 

Són quarts de quatre del matí, al foier del 
"Edén" . Quasi ja no hi resta ningú. Les pape-
llones que han fet fer un xic de gasto han obtin
gut permís de marxar. Sols hi han tres o quatre 
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taules ocupades. A una d'elles, al fons, està re
unida una penya de vuit o deu corridos amb tres 
xicotes que fan lo únic que poden fer an aquella 
hora: avorrir-se conciençudanient. Una de les 
noies, per matar el temps — oh, poder de les 
costums! — s'entreté amb la palla d'un "cock
tail", «na altra per fer alguna cosa, crema egip
cis amb aire de displicencia. La darrera de 
totes, cansada de dir i de sentir n icio íes, llegeix 
una novel-leta alegre... 

—Sabs, Lina — fa per fi un dels habituats de 
la colla, — el Tomàs, aquell alt i prim, que ha
via anat tant temps amb la Conxita? 

—Si! On és? 
—Ohl Ha fet una mala fi. Es va entrampar, 

va començar a jugar, a emborratxar-se, a pen
dre cocaína... Res, va tirar-se a la cràpula... 

I la xicota que llegeix, alçant el cap: 
—La Cràpula, dius? — pregunta. — I on tre-

valla aquesta cupletista? 

EL N O C T À M B U L I N D I S C R E T 

Que sigui el que vulgui 
Es deia Marguerida, era bonica com un bitllet 

de mil pessetes i trevallaba a la fàbrica del se
nyor Piulachs de Sant Martí de Provençals. 

El fill del senyor Piulachs, bon mosso i el-le-
gantot, la va filar un dia, inspeccionant les sec
cions.—Caratsus! pensà. Be va prou bé aquesta 
noia! S'enterà de que no tenia xicot, de que era una 
mica enjogassadeta i presumida i que li agrada
ven les mitges de seda i els bombons de xacolata 
i el noi, diumenge al mati, a l'hora que la Mar
guerida sortia cap a missa, l'anà a topar resolta-
ment, demanant-li permís per a acompanyar-la. 

La Marguerida, tota orgullosa d'anar amb el 
fill del burgès, acceptà. En Rafelet, que aquest 
era el nom del fill del senyor Piulachs, no s'en
tengué de romansos, i, de cop i volta, li demanà 
relacions formals, a lo que la noia respongué que 

Í
'a s'ho pensaria, i que era anar massa depressa. 
íesultat, que al cap de tres setmanes, els dos 

anaven de bracet en sortir de la fàbrica i dona-
ven llargues passejades pels carrers més deserts 
i foscos del barri. 

Una nit — era istiu i feia molta xafagor — al 

Rafelet li va agafar una cosa estranya. Co
mençà a parlar a la Marguerideta d'una pila de 
coses que fins llavors no se li havien ocorregut. 
Les seves careses se feren més incitantes. Se 
l'endugué a darrera la paret d'una fàbrica on no 
passava ningú i allí tots dos caigueren, vençuts 
pel desig, l'un damunt de l'altre... 

Petons, abrassades, unes faldilles que s'alçen, unes 
cames que s'obreu, un xiscle, un gemec, molts sos
pirs 

En aquestes, un bordegàs deguc veure'ls, doncs 
feu un crit de: Apa, calents! 

La Marguerida, astorada, esclatà en una ex
clamació de terror : 

—Ai, Rafelet! Un nen! 
I el Rafelet, que en aquell moment ja no sabia 

lo que es feia, contestà: 
—Que sigui un nen o una nena, lo que Déu 

vulgui, però no m'amohinial 

F IG ASA 

ELLA: 1 aro, a que podriem jugar, Uiiis.it'! 
ELL; Al tuti i jo et fallaría i/as d'oros 

http://Uiiis.it'
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J_¿a ven jança del Soldà 
Or 

El soldà Abd-el-Kak-Uet, tenia vint hermoses 
íembres en el seu harem. Havem de començar per 
confessar que vint doncs no són mo'tea doncs per 
un soldà que s'estimi, però cal també reconèixer 
que vint dones per un home sol, és una cosa que 
està bastant ben enraonada. N'hi havia de tots 
colors, de totes les races i de totes les procedèn
cies, i aixís el bo del soldà podia anar saltant 
com un canari flauta, més flauta que canari, de 
la rossa a la morena, de la blanca a la mestiça, 
de l'europea a l'assiàtica, de la boca a la "co
to r ra" i de la "cotorra" al "cendré" satisfent els 
seus variats desitjós cada dia d'una manera dife-
renta a fi de que la flauta (la del canari, natural
ment 1) trobés sempre un incentiu per a sonar 
amb tota la força recargolant passades i refilets 
que deixaven esmaperdudes a les seves caligino-
ses esposes. 

Abd-el-Kak-Uet, estimaba a les seves vint mu
llers per un igual i a totes donava la racció d'a
mor corresponent per ordre rigurós. Però el bo 
del soldà, que ja havia traspassat els quaranta, 
no podia satisfer-ne més que una cada nit, con
demnant per lo tant a abstinència absoluta du
rant dinou nits a cada una de les seves mullers. 

Aixa, una de les esposes del soldà, era una 
morenas» , alta, £erma, de carns tornejades i amb 

tanta fam de mascle que era capaç d'empassar-se 
i deixar escorregut al més ardit i destre dels 
capdills de cupido. 

Era francesa, del propi Paris, i una nit en que 
el soldà la veié dançar en el Gran Theatre de 
Constantinopla, va suplicar-li de dedicar-li un* 
nit per a dançar per ell tot sol en el seu Palau. 

Lulú, que així es deia la franceseta, va acce
dir i, és allò, d'una cosa en va venir l'altra, i ja 
no va sortir més de l'harem, quedant convertida 
en Aixa i en esposa de Abd-el-Kak-Uet. 

Però, Lulú, anyoraba París, els seus bulevards, 
ois seus dancings i sobre tot les flautes dels ca
naris parisencs que ella jugava admirablement i 
de les quals en necessitava un parell cada nit, 
per a satisfer les seves aficions filarmòniques. 

L'abstinència a que el soldà la condemnaba 
durant dinou nits, de conferència a conferència, 
se H feia senzillament irresistible i després d'ago-
tar tots els procediments valent-se de dits i suc
cedanis per a satisfer les exigències del seu ardent 
temperament, començà a mirar d'una manera es-
pecial i convincenta a Ali, ciclòpíc primer mi
nistre del seu espòs, a posar els ulls en blanc a 
contorsiona! el seu cos lascivament cada volta 
que en els jardins o en els passadissos el tropes-
sava i el pobre Ali, de mica en mica, insensible-
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ment, anà caient en la xarxa que l'ardenta Aixa 
Ji havia anat parant. 

Prompte arribaren a un acord i la magnífica 

flauta del cicK>pic ministre de Kak-Uet va omplir 
el buit que aquest deixava sense omplenar du
rant dinou nits consecutives. 

Però, ni un harem es el Xalet, ni el palau d'un 
soldà te res que veure amb a ca'n Prim i pocs 
dies després d'entendres el ministre i l'infidel 
Lulú, el soldà s'enterà de tot per boca d'un eu
nuc que havia espiat a la parella. 

Abd-el-Kak-Uet, va reunir les seves vint es
poses i tots els seus ministres i figures princi
pals del imperi i una volta tots aplegats va dir 
sentenciosament: 

—Germans en Mahoma. Sols Alah és gran i ell 
sap com disposa els acontexements que fatal
ment es desenrotllen d'acord amb els seus alts 
designis. 

D'entre les meves vint esposes n'hi ha una que 
m'ha estat infidel amb un dels meus ministres. 
Si aquesta esposa infidel i aquest ministre in
grat confessen la seva falta espontàniament, jo 
els perdono, perquè Alah és gran i els seus desig
nis s'han accomplert fatalment. SÍ no confessen, 
la seva testa rodarà per terra abans de pondre's 
el sol. 

Callà el soldà; un gran silenci seguí a les seves 
paraules i pocs moments després, trèmols, lívids 
com desenterráis, avencaren Lulü i AH-Ben-Fot-Ut 
agenollant-se als peus del sobirà. 

Aquest se'ls mirà llargament i els preguntà 
paternalment: 

—Vos estimeu? 
—Sí, gran senyor — contestaren a un temps. 

ministre i adúltera. 
—Molt bé. Alah és gran. Facis la voluntat 

d'Alah. Caseu-los. 
Un santón avençà i va casar a l'atribulada pa

rella. 
Llesta la cerimònia, el soldà continuà el seu 

discurs: 
—Ja sou casats. Que la felicitat siga eterna 

sota el vostre sostre! Alah és gran!... Sí, és gran, 
però ademes és just i com que tu, ministre Ben-
Fot-Ut, m'has fet cornut a n'a mi, llògic í just' 
és que are jo t'en faci a tu. Ben Air! Ben Ab-Uil 



Vida i miracles d^ Nandú ¡ la Tuies 

Agarroten a Alà-iBen-Fot-Ut i feulo seure en el meu 
sitial. Així! de quatre grapes! 

I traient de l'estotx la seva garrida flauta, el 
soldà va enforcar traidorament a Lulú cavalcant 
en la seva opulenta gropa. 

Ali-üen-Fot-Ut, hagué de •ontcuiplar resigna- pe 

dament ¡'ultratge i solament s'atrevi a dir al seu 
senyor una volta aquest estigué llest: 

—Jo accepto el vostre càstig exemplar per 
merescut, però, digueu-me gran senyor: perquè 

lloc d'anar per les vies naturals haveu entrat 

—Perquè per les vies normals, no tenia cap 
mèrit. A n'aquella habitació ja hi haviem estat 
tant tu com jo. Lo essencial era no deixar-te res 
per estrenar. 

—Ai, gran soldà, que Alah vos faci bo! Jo 
sempre hi entrat per aquesta porta i tinc la flau

ta feta un Sant Llàtzer! Ja cal que aviseu promp
te un Tebib (metge) perquè Aixa portava un 
mal lletg de París i precisament el guardava a 
l'habitació que vos acabeu de visitar! 

H. TASTA 



QUI TE FAM... 

ELLA (somniant).—No, Bafetet, per aquí no! Qu 
Ai... Ai... Ai... Vaja, ja t'lias sortit amb la teva! 

t'equivoqnes de porta, lióme! 

El debut d'En Martinet 
En Martinet complia els dotze anys i ja comen

çava a sentir aquella frisança que comença a la 
médula i uneix damunt d'una senyora. 

Encara que la seva mare li deia sempre: "Noi ! 
no vagis mai a Barcelona, que hi han molts tren
ca colls!" el! ja en començava a sentir ganes de 
sapiguer lo que eren aquells trenca colls. Un diu
menge a la tarda, el noi no pogué més i com que 
vivia a una casa de pagès a un quart de Les 
Fonts, se'n anà cap a agafar el tren de Les Planes 
i després d'un viatge que a n'ell li semblà el de 
Stanley a l'Àfrica selvatge, va baixar a la Plaça 
de Catalunya on restà sorprès i embadalit, puix 
no coneixia Barcelona. 

Un n t du per< 
veurer que la gent anava Rambla avall, ell va se
guir la corrent. Ouant fou a mitja Rambla, un 
quelcom misteriós semblà atraure'l cap a la dre
ta. Sens sapiguer perquè, tirà carrer de l'Unió 
avall, fins que en arrivar a la cantonada del carrer 
de Sant Ülcguer, una xicota plena de cos i amb 
tines mitges calades com ell només en veia per la 
festa major, ii feu l'ullet. 

Somrigué En Martinet, i la xicota, que conei
xia molt bé el "panyo", no esperà més; agafà pel 
braç al noi i se l'endugué escales :.munt d'una 

"malson meublée" d'aquelles que per tot moble 
hi ha un llit i una palangana. 

Un cop dintre l'habitació, En Martinet lo pri
mer que va veurer fou un instrument extrany, 
que semblava una guitarra sense manee i amb 
quatre potes. La xicota començà lentament a des
pullar-se... El pageset se la contemplava embada
lit, sens atrevir-se a fer res. Però ella, destrament, 
un cop se trova en camisa, una camisa amb pun
tes, molt escotada, que deixava desbordar dos 
matonets punxaguts i bellugadissos, el prengué 
en els seus braços i tot el seu cos càlid i sensual 
s'enllaçà al del petit debutant incitant-lo al plaer. 
Tots dos caigueren, fets una pilota, damunt del 
llit i aviat no se senti en la cambreta més que 
una remor de sospirs i de petons... 

Però el pobre Martinet no savia passar d'allí... 
Ella prou assatjava, iniciant-lo, però en va. Per 
fi. en vista de l'inutilitat dels seus esforços, ella 
es decidí a dir-li: 

—No, home, no... No és aixi. Mira: tu t'has 
de fer el càrreg de que anant pel bosc has trovat 
un aucel!, diguem-ne un pardal. Aquest pardal 
l'has de tancar dins d'aquesta gavia. Com que la 
gavia es estreta i fosca, tu, cercant, cercant, amb 
la maneta tens de trovar la portella. Un cop la 
tinguis, l'obres suaument, sense fer-me malet, 
sents? dones pas al pardal, i el fiques a dins, eh? 
Apa, reiet, ves fent! 
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—Sí, sí! — respongué En Martinet ï en efecte, 
començà a fer. Però quan estava al bell mig 
de la tasca i la noia començava a engrescar-se 
davant dels ímpetus mal dirigits del pagès, sentí 
En Martinet que pronunciava un "Maleilsiga!" 
al mateix temps que es quedava tot compungit. 

—'Però que fas nen? Au, no siguis tonto, qu'ara 
va bé! 

—Redell! 
—I are! Que tens? — digué la noia. 
—Res; que quan ja tenia el pardal a punt 

d'entrar a la gavia se m'ha escapat i lo que és 
pitjor, se m'ha embrutat a la mà! 

EL BARÓ DE LA RONDALLA 

© ^"© © # S>* 

TOiEíJlÀftèíNS 

.ítNToE S4NTEECL 
4J 

! explicat, fil 

—Avui si qu'ein faries fer un cop de cap, noia. 
—llu cop do cap, de qué'í 

Conte premiat del número passat: 

LA PIPA 

com la del noi de 
a una mellor orien-

tancia extraordinaria 
l'adroguer et pot ser 
l a ció ! 

—Aboca. 
—Era pela volis de Nadal, Es dir: fa cosa 

d'uns quinze dies. He de confessar-te que jo no 
estaba tranquil al despatx desde que vareig co
mençar a duptar de la meva dona. No és que 
tingués proves fehacients, irrefutables de la seva 
infidelitat. Però, no et sembla que per els detalls 
que t'he explicat, jo havia d'estar al tanto? 

—Naturalment, per evitar que li fiquessin bo
tons tot!. 

- Q u e dius? 
—Ah! Res. Estava distret pensant en unes 

mostres que acaben de portar-me. Digues, di
gues. 

—Doncs, sí. Jo estaba intranquil, neguitós; el 
cervell em ballava. Esguerraba totes les sumes. 
No em recordaba dels aplassaments... 

—Home! 
—Lo que et dic: una veritable calamitat! Per 

acabar amb aquesta situació, vareig decidir po
sar telèfon en el meu pis particular i d'aquesta 
manera en qualsevol moment podria telefonar a 
casa i exercir una perpetua vigilancia sobre la 
meva dona sense per això abandonar els interes
sos sagrats del negoci. 

—Una gran pensada! 
—Vareig fer més de trenta viatges a la central 

per a que em fessin la desitjada instal-lació. Per 
fi, un dia, el senyor de la finestreta em digué 
tot satisfet: 

—Avui si que estarà content senyor Santpere! 
En aquest moment li estan col·locant. 

—De debò? 
—Com H dic. 
No vareig voler sentir res més. Mes content 

que un gos amb un ós vareig adressar-me cap a 
casa. El camí em semblava més llarg que de cos
tum. Tenia tantes ganes de veure col·locat l'apa
rell. 
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—Sí, sí. Naturalment. 
—Vareig pujar els granos de l'escala de quatre 

en quatre. Vareig obrir la porta saltant-me el 
pols d'emoció i corrent com una criatura vareig 
adressar-me al salonet que de comú acord amb 
la Roseta havíem destinat per a col-locar l'apa
rell. 

—I estava ja col-locat? 
—Si vols que et digui la veritat, ni ho sé. Al 

apartar el cortinatge de la sala vareig veurer a la 
meva dona apoiada contra una escala de mà i al 
seu darrera, apretant-la amb totes les forces l'ofi
cial de telèfons que la sostenia. Vareig retirar-me 
sense dir res, per a observar, A mi em sembla que 
la meva dona no em va veurer, perquè després, 
amb el to mes natural digué al operari: 

—Apreti fort, sent? Ben fort! Més! Mes! Are! 
Are!*¡|a està! Cregui que és un quadro que me 
l'estimo molt i per això l'he volgut despenjar jo 
mateixa. No vui que ningú me'l toqui. Es el que 
ens vàrem fer a ca'l Audouard jo i el meu marit 
el dia que ens vàrem casar. I are moltes gràcies 
per haver-me aguantat l'escala. 

O o O 

El senyor Santpere callà i quedà mirant-se al 
aeu soci en espera d'una opinió. 

citat està en joc. Donem un plac. Deixem obser
var. Deixem estudiar a fons la qüestió. 

—Però que jet sembla, m'enganya la meva 
dona? Quina impressió n'has tret de lo que t'he 
contat? 

—Una de dugués: o que la teva dona és mes... 
pussa que les gallines o que tu tens una imagina
ció molt exaltada. 

—Jo em penso que deu ser això últim. 
—Jo també, però dintre de quinze o vint dies, 

després d'unes observacions personals que em 
proposo fer, et donaré la meva opinió definitiva. 

RIPALDA 

—Apreti foitl Mes! Mes! Are! 

Aquest s'alçà, s'arreglà un xic els pantalons 
com si a la part devantera li fes nosa quelcom 
i després de rumiar una estona. 

—Mira, Antonet — li digué. — Tot això que 
m'has explicat són elements amb els quals no es 
pot formar un judici definitiu. Necessito, calma, 
repòs, meditació per a contestar d'una manera de
finitiva a la teva pregunta. La qüestió de que es 
tracta és massa greu per aconsellar-te a la tun-tun. 
S'hi ha d'anar amb peus de plom. La teva feli-

rimqi©* 
Al Paralel ha tornat a reviscolar la llibertat 

d'ensenyança. Nosaltres, que amb això hi tenim 
un criteri sà i ecuànim, ens en felicitem. En català 
diuen que on hi ha pel hi ha alegria, i no hi tin
guin cap dubte, que al Royal i al Novelty i al 
Moulin i Al As i altres centres de barrila nandu-
landesca aquests dies hi ha alegria de valent, i ai
xò vol dir que hi ha pel. Are, que lo que tenen de 
fer els nostres "régiseurs" és procurar que 
aquelles xicotes tan sinceres que no amaguen res, 
procurin tenir certa gràcia al exhibir-nos els seus 
encisos perquè n'hi han que "aixequen el teló" 
amb el mateix geste monòton i poca-solta que 
dirien: vols pagar-me un cafè amb llet, maco? 

Al "Royal" la Condesíta Zoe està cada dia més 
trempada. Canta i balla que dóna gust veurer-la 
i més en donaria si ella volgués. Ah! I constí que 
no és que ara jo li estigui fent un bombo. Que 
més voldria jo! 

També al "Novelty" està .la cosa força enlai
rada, perquè hi ha la Bella Dorita que seria ca-
passa d'enlairar fins el Banc de Barcelona, i això 
que està més atropellat que un vell de vuitanta 
anys. La Murcianita està com per a menajr-se-
la. Ai, lladre! Quina mossegada! 

Al "Folies" continuen prenent-s'ho de bona fe. 
Hi ha l'Eva Segura, Els Hartura i l'Adela Hun
gría. La Pepita (a) La Capitana ha posat carns 
i enteniment. Ja no fa aquelles coses que feia 
quant anava en auto a Montjuich, 

A "L 'As" hi trevalla la Mora. Ves, jo que em 
creia que no hi havia altre mora que la del carrer 
de la Mercè! Ara hi va la Carmen Vargas, que 
segons els cartells es nova a Barcelona. Apa, co
rridos! 

L'aviadora cada dia més capritxosa. L'altre 
nit volia tirar-se del foier a la platea. To ta : "An-

EL SECRETARI D E L NANDÚ 
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CONTE 
ALERTA, MINYONS 

En aquesta Secció hi publicarem tots els '-CONTES 
BRUTS-' nuo s'ens onviln I que siguin dignes d'ésser cone
guts pels barrllalres lectors do EL NANDU. D'aquests con
tes en premiarem un cada número amb la respectable quan
t i tat de "deu peles" cobrables en la nostra Administració o 
per giro postal els que visquin fora de Barcelona. ¡Alerta, 
doncs. I apretar l'àpl t! 

L'Inicial 
S'acostalja el sant del promès i la T nietas volia regalar-

li una dotzena de mocadors, però de lo millor que hi ha
gués, de vora foradada i amb ['inicial brodada. 

A l'efecte va entrar a una botiga, de roba blanca i va 
t r iar t&S mocadors. 

- -Mi r i — digué al dependent — miri posarà aquests i 
m'hi farà brodar una T ben bonica, perquè el meu pre
nies es diu Tomasct. 

Molt bé, .senyoreta. Vol que li fem brodar pel sistema 
graf ològic ? 

—Grafo què? 
—Loyic I 
1—'No í é què vol dir, fill meu. .,. 
1—Jo li explicaré. H i ha una ciència moderna que s'on 

diu grafo-logia, que determina cl caràcter de la persona, 
segons fe seva escriptura. Aixís per exemple, a un tempe
rament timit l'inicial es fa fineta i voltadeta de punt ets 
Pettòs; a un temperament afeminat, .la lletra se li ía an
glesa i amb molts perfils i "cargolillos", i a un ternpera-

—No pari] més. Aixa no podrà pas ésser amb els mo
cadors del meu promès. 

—Però, per què? 
—'Senzillament. Perquè d'acord amb lo que vostè ání, 

hauria de fer la T tan tiessa i tan. grossa, que no cabria 
dins del mocador I 

SARHOD . 

sabut que en aquesta deliciosa terra, d que jcmega j a ha 

d anem al grà. 
'Érem uns quants cínics crp-de-trons i barrilaires que 

organitzàrem una forada a tot gasto, portant-hi cadascú la 
seva -maturranga. 

É r e m cïnc parelles ben avingudes, més en Joan, el mosso 
del meu despatx i la Tresinetas una nena de deu anys molt 
Eiixci-ida i uvbodi'la de l a Rosalia, l'amiga del que atxè 

E Mastegador 
« a í w ' " d P ° b r e J w m U v a : b e n m w - < d a r d m o t i u de "™as*«-
" , 1 *°d*U '-en crenrer q„e encara que sota aquest 

on el coneguin a iai " P a z y Justicia", de Sant Marti, 
«•UB» n o t U a . que t t x h rigui, j a i m di n o t e n j , m m 

W U Ic culpa en lla broma que vàrem j,ug a r-l i una quant, 
«mic.^de la bun-ila nandulandesca, 

ero, res : Déu nos en guarí d'un j a està fet i ja és 

Cada un de nosaltres os va cuidar de portar una p u t de 
la -niinestra i qui niés qui mttaye tota ens vàrem lluir. El 
del xarel-lo en va portar dic tires menes diferentes. El de 
la carn es va carregar com un burro de CotteÚea, òunílis 
i pollastres. Kl del pa i els entreteniments v» escollir !o 
millor de lo millor que va trovar tant amb ous com sardi
nes, olives, anxoves, etc. 

iA mi em va tocar portar les postres i no cal pa* dir que 
també vareig lluiír-m'hi: fruites, bescuit gelat, pastes i per 
damunt de tot un tortell com una .plassa de braus. 

El dinar va ésser una orgia continua i cada plat que 
en Joan servia e n aclamat amb veritable frenesí. 

Va arribar l'hora de les postres i al ser a re
partir el tortell vaig fer una advertència solemne: 

—•Alto, nois I A n'aquest tortell hi ha sorpresa^ Jo, que 
j a sabeu que soc csplcndit, he volgut obsequiar al més 
afortunat dols concurrents a n'aquest pantagruèlic festí, 
amb un recort digne de la costra colla bairi lake. A dins 
d^quest tortefl hi ha un objecte preoiós que quedarà pro
pietat d'aqpcll que tingui la sort de tocar-li al repartir els 
f.ills. però amb una condició prèvia: si J'afortunat és nu 
maisclc, la seva parella li col·locarà en el lloc adequat l'ob-
gecte preciós qne jo li regalo i si és una femella, jo em 
reservo el dret de fer-n"hi present da t an t de tots a fi de 
que la donació sigui més solemne. Aprovat? 

—Aprovat 1 Aprovat 1 
Començàrem a rcpartlr-nos els talls i tots anàvem amb 

molt de compre per a no fer malbé l'obgectc que hi havia 
dintre el tortell. 

De sobte, en: Joan, començà a fer ganyotes j a fer anar 
les berrea amunt i avall com una manxa de ferrer. 

—1 aïra I Què feu Joan? — vaig preguntar jo un xic 
alarmat. 

—dies, qmc aquest tortell sembla una sola de sabata. J a 
eotic tip de masregar! 

I dient això clavà estirada ai tortell i li quedà penjant 
de la boca un dbgecte tubular, color de rosa i que semblava 
talment el guant de goma d'un dit molt gros, molt gros. 

Una rialla general va acollir l'acudit1 del na 
mentres una véneta trita fresca i plena d'ignoceuciia deia, 
ÚLrjgint-M a la Rosalia, Ja meva que.rindanga: 

—Tiicta, tieta, és un biberón d'aquells que tu gastes quao 
d ve a yewer cl senyor Pepet I 
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La mera ¿triaría es va quedar groffa, jo em vaig tornar 
vert i tors els meus amics varen saber des d'ai|ivcll moment 
^ue 3a Rosalía, d'amagat tenia un amic per ajitrfar-me en 
les tasques de l'amor que jo ero creia omplien a r sobrada-

Infanticidi 
:: dia quan sortia del despatx per anar 

a casa leva I | I c a f r « de Montessión i cn 
•,i itiitat carrer bi treia sempre una parelle-

ia que a cop ule vista s'endevinava que eren promesos. 
Eli no ,'i 

ui per la forca de la costúm, siguí parque havia 
f tu ros bon xic nandutari< 
• ,.:!i gue no donés llambregada an aquel] 

'. de la parelteta amorosa, 
.:•!, segurament pel res so], havien tirat la persia

na per damunt de la barana del balcó, però a> 
nMteíxa s'lii 

feien certs jocs de mam i certs treballs dcsacostuniats a 
la seva vista. 

Com a xicot que no H agrada ficar-se amo nin i 
,. calla i deixà fer ¡a feina •• 

dessota del balcó va 
sentir que li queia quelcom damunt del barret, i llevant-se 

causa de! sotrac damunt de ':• • 

i ue's tractava de certa mate
ria molí pee aerad, ' 

I 
a senyora ja entrada en anys : 

—Què se li ou 
—Per,d< i • dir-me qui es aquella senyo-' 
—Prou; si «enyor: ¿i ,!a n 

rib fila ? 
i promès, 

—Doncs miri, senyora; si no arriba a e-ser p l 
pell, el seu nét s'estrella el cervell contra l'accra. 

I va deixar a les mans de la bona senyora el s 
... ¡ cos del deMctt, bo i dientdi: . 

de més ja passaré a cobrar la factura, 
regUÍ escala avall. 

BORINOT ROS. 

i _3?g 

límm 

y 

I N - j l f l E s t ru fen J^L-^J^tt 

EI Legionari 
L'altre nit, a ¡'"Excelsior", varem parlar amb 

un legionari. Contava les seves aventures de cam
panya, plenes de detalls interesants i d'anècdo
tes més o menys verídiques. Les noies de la casa, 
se l'escoltaven embadalides... 

—Oh! I advertint-hi una cosa — digué de 
prompte, — Que encara no haviem començat, 
varem tenir un "arrojo"!... 

—Ahí Sí? I on va ésser això? — va preguntar 
una de les que se l'escoltaven. — A Tizzi-Assa?1 

A Zeluàn, A Mador? 

—Cà, cà!... Al barco mateix 1 

—I dones? Que varen pasar algún temporal? 
—No, no... 

—Algún motí entre els mariners? Una explos-
sió, potser? 

-Res d'això, res d'això! Es que com (|nc d e i s 

q u e hi a n à v e m , qu i m é s , q u i m e n y s n o ' s ' h a v i a 
embarcat mai , l'un, cambiaba la pesseta per Wüi' 

1 a l t re per allà. . . 

P H I L H E T T 

-Al Joan; no se paí çue tinc Seuto un nepiit, un malestar... 
- S i pera ¡a s»t>i quf jo sala t'ei puc curar cada quinze dies. 
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—Això (lo les relliscades, al nostre temps, 
ho guardàvem i>cr desprès de casades, que 
sempre es mes dissimulat. 

(UJürt) 

(De'Regiïnenr)" 

lap . EL SPORT. -

^ - ^ - — « — — j . 

ïiVLV.—Usaras do pendre páctesela tí]l min. 
CUPIDO.—Es qii'avni ja n'he pres cim recades, 

(1.3 Vil ! 

CORREU SECRET 

Sarrob: Van a l'hora, — Borinot Ros: Rebol origina] i 

Bárralo: Noi, aqueste versos son esguerrats. 

Són coixos de lotea leí carne», — Tdful PehU: E* moH 

'.. però inir.'iicm d'ftTregUr-bo, — K. B. 7,.: Mi

rarem (Paprofitar-los. Mercèa por la ttn carta. — / . R. 

Stntmenat: N'hi ha on d'aprofitable, — £)«< ?' Farra: A 

tothom te tí acal grapejat b figa per fer contes, roquín 

aftre* COK», ñlla mea», que «ixo ja i : -

í '¡H No* UUonditta: S i mojí fluix. Km-ilti ;ili 

vourem. — Stmprt vtlli Quan d'un oontc cus agrada 

ffdea, l'aprofitwn, per.', respectant [a firma. A 

sou cas. — Kutiüa; Anirà. — Armand: Kls dftxaUofl no 

van a l'hora, — Caroaw: Lo dol maaquet està ja publicat. 

Rrijta -. i'i dabais es deficient B) ofionto es va publicar 

semblant cti cl darrer número. — Abi-tl-Kfim 

•gastat. — Mestres: Ho aprofitarem. — Carolina: Si, se

nyoreta, amb molt de gust. Vol ésser tan amable oa indi

car-nos lloc i hora? N o dubti que quedarà contenta. — 

" ' , . ' • ' Sal: Veurem, veurem, però és molt poqueta. 

cosa, — Cri-Cri: Aquesta vegada no farem fira. 

Ci t u or AI, 13, II» reclou 
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Escolta, Lulú, que no sabs qu'e! director ens to privat ano u,*ÏZ . . 
-Noia, que y„!s „ . . t « ¡ ^ J f . „„„ m ¡ c s J^o^a Vcs , ^ 

' que diria ei meu senyor! 
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