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S A L E HOYI 

» programa: República — Vegetarismo — Expansión Juvenil y las tres elisia de vapor. 

Rufasta, candidato 
La noticia, cuando se conoció en 

loa círculos y concéntricos políticos, 
causó más sensación que el estreno 
da «La Reina Inca». Kleuterio Ru
fasta, nuestro incólume y recalcitran
te director, se presenta diputado en 
las próximas elecciones, en nombre 
del partido progresista - conservador, 
dándose por descontada su elección. 

El acto de la proclamación se efec
tuó en el local del Centro Ecuánime, 
sito en la barriada de la Franca Xica. 
La sala estaba llena a rebosar. Esta
ban allt la Pepita Ramos, una repre
sentación de las niñas de OHI la ma
ma, otra de jóvenes bien de la calle 
de Fernando, un delegado del Esbart 
Dançaire y un pariente lejano de 
Pich y Pon. Rufasta tomó la pala
bra entre grandes aplausos y dijo: 

Caballeros de ambos sexos: la satis
facción que siento en este momento 
al ver congregada a mi alrededor ee-
ta multitud consciente y laboriosa, 
que haciendo una figura retórica di
ría que parece un empedrado de, i:a-
bims, li no tuviera mieldo de que os 
pensarais que os estaba comparando 
con una colección de adoquines; la sa
tisfacción que en estos momentos me 
embarga el ftnimo, que es lo.único 
que tengo por embarcar, porque los 
últimos cabales los descaminé para 

ir a ver a la Conesa a Novedades y 
resultó que hablan partido peras y 
que no hubo de qué; la satisfacción, 
digo, que siento, es tan grande que 
no puede compararse más que a la 
que sintió Ribé cuando lo hicieron 
gentil hombre de cámara. 

Habéis de saber que la Junta elec
toral del partido de que soy presi
denta y único vocal por derecho pro
pio, ha resuello que acuda yo a los 
comicios para representar en las Cor
tes eL Distrito de Nandulandia, sos-
teniclndo ante el gobierno central las 
reivindicaciones que forman nuestro 
programa, que son la implantación 
del régimen de la patata libre, la JU-
presión por Real orden do los cabri
tos y la tasa de los macarrones. 

Las últimas palabras de Rufasta, 
fueron saludadas con nutridos aplau
sos y gritos de «Encara no acaba, 
aquest incordi?». 

Emocionado por la adhesión inque
brantable demostrada, Rufasta dio el 
acto por terminado. 

Hemos de desmentir, a su ruego, 
el rumor tendencioso circulado de 
que nuestro director habla dudado, 
antes en presentarse, por la Unión 
Monárquica o por Acció Catalana. 

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A LAS CORTES DE "ALLÍ ARRIBA' 

DISTRITO DE NANDULANDIA 

PARTIDO PROGRE3I3TA - CONSERVADOR 

Eleuterio Rufasta y Cantalapiedra 
Reporter consciente y procreador de las tres clases de vapor 
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Iii:i. EXTRANJERO 
LAS BASES DE MANRESA 

Ayer el obrero Cándido Manresa, 
que trabaja como ahumador de uile-
ras en casa de un óptico, presentó a 
su patrón unas nuevas bases pidien
do que se le aumentase el jornal, 
cuando se. aproxime la época de los 
eclipses de sol. 

Parece que con este motivo las ba
ses de Mamosa dirán mucho juego. 

PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS. 
Grande fué el hombre que inventó 

la eapada, pero aún lo fué más el que 
inventó la vaina. 

Mariscal Ludendarff. 
¿Un hilo con derivaciones? Eso es 

un embuste de1 los periódicos d« Ma
drid. Iluy juegos que con los hilos 
no pueden hacorse, porque se rom
pen en seguida. 

Consuelo Pórtela (Chellto). 

No val a badar!.. 
Qui hada, ensopega- Sapigueu nedar ¡ 
i!(i:iTil.ií \;i roba. A vans d'entrar al hany 
passeu per LA MUNÍ UAL a 

i * 
EN LA TIERRA DEL PIEBO MA

RROQUÍ. 
A mi que no mo vengan con taba

rras. Esto de Marruecos está entor
pecido y parece un juego de huevos. 
Abd-dl-Krim dice que quiere hacer la 
paz, pero yo creo que lo que quiere 
hacer son moros. ¿Sabéis cuál es *I 
colmo de la desconfianza? Entregar 
efl alma a Dios y pedir recibo. ¿Y el 
de un usurero? Prestar atención sin 
cobrar interés. Enviadme caliqueños 
porque las picaduras del país son muy 
malas. Solo las hay de piojo, de mos
quito y otros animales mayores. 

Una mujer que da a luz antea de 
tiempo, ¿on qué se parece auno que-
no quiero reconocer a su hijo? En 
que «mal pare». 

Aquí, aunque parece que estoy en 
casa del ancho, la bailo muy delgado; 
me parezco a un baranda, porque casi 
me alimento sólo de higos. 

Querfa ir a Axdir, pero tengo mie
do de Hogar a misas dichas. Un moro 
infuyente me ha dicho una como un 
cuévano. Romnnnnes qniere _ venir 
aquí de incógnito, vestido de indíge
na. ¡Habría que ver a Don Alvaro de 
Albornoz! 

Decidme si e's verdad que en Bar
celona ha vuelto a salir el «Al*C0 
Iris» y hacedmc¡ cinco de le indisposi
ción de María Conesa, que con esa 
afección a la garganta dejó la otra 
noche ¡.1 público a tas cajn.s. Dad re-
caiütos al «Diario de Cataluña» y a la 
Lola Montes, que es una muchacha que 
todo el mundo habla de ella, porque 
siempre dice que¡ la Montes por arri
ba y que la Montes por abajo.... 

Merluzn Ox-IIIdinlo. 

Melilla, 37 de abril de 2351. 

<£> 
(Verdura) 

Habitacions a S ptes. Barbar!, 27, telefo
no :(Z?I A. Haiv.l -<irrnn-in'.(orl's¡1: 
leles de ban* - TtJUon privat - Ascensor 
Contínuament refonMrl I •• " I ·" l ' : r"·1 ' 
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J a em dispensaran que no digui el seu nom. 
Pertany a la penya que a l 'Ateneu tenen en Bo-
rralleras i l'Aguilar i dirigí, durant molt temps 
un conegut setmanari català. 

En...-^dispensin!—Ja anava a escriure el seu 
nom—està, des de fa unes setmanes, enamorat 
d u n a simpàtica actriu catalana que coneix molt 
a fons les delícies del «mènage à troiss. L'actriu 
n ° és esquerpa del tot, però es resisteix. El 
nostre ateneísta, que és, a més, filòsof, no perd 
Per això les esperances. 

L'altra ni t l'home ent ra al seu camerino i molt 
seriós, li diu: 

-Pero a veure, senyora! Quin dia em donarà 
e l «sí»! ansiat? 

No sé, no sé... Haig de pensar-m'ho, perquè... 
asprés, una rep t an t s desenganys!...—fa la co-

edianta, amb un cert mimo... 
r~*:>eró, per l'amor de Déu!—insisteix el filo-
•~~I)ecideixi's, d'una vegada! Tan bé que seria 

«collida Li nova ent re la gent de teatre! Tothom 
se n alegraria! 

U'ógenes, el cínic, no hauria parlat millor. 

La setmana passada, un redactor d'un periò
dic quina redacció es troba a la Rambïa, arriva 
corrents i demana a un company: 

—Ha donat vostè allò de la multa que lian im
posat a Fulana de Tal, del music-hall X, per im
moralitat a V escena? 

—Es d a r ! 
—Com, que és clar! I vostè es titola company? 

Vosté, sapiguent que ella i jo... Vaja! L'home que 
obra com vosté no té caliíicatiu! 

—Pero, escolti, què se S'estima, vostè, a n'aque-
11a noia? 

—Home, és ciar! 
—Doncs, si se l'estima, no li deixi ensenyar 

l'a poma de la discòrdia, angelet de Déu! 

Mes no tot en aquest món nandulandesc han 
d'ésser protestes per lo que podríem nomenar 
la restricció de la l l ibertat de cults. La senyora 
Madrona, mamà «putativa» d'un dels més popu
lars llocs paralelescs ens deia l 'altre nit mentres 
esperava a la noia en un bar del carrer Nou: 

—Ai, gràcies a Déu que tornen a fer-les-hi dur 
calces! Vosté no s'ho pensa! Em costava t res rals 
més de savó cada dia! 

• * * 
L'altre nit, no sapiguent on anar a cercar esplai 
als nostres ardors, pujàrem a ca la Mamà. Ca la 
Mamà, per a nosaltres, és una mena d'institut de 
la corridologia. Allí coneguerem les catorze Ca
mèlies que hi han hagut a la casa, allí esi/rivirem 
les nostres primeres quartel-les i allí contarem 
l 'argument del nostre pr imer drama a una xico
ta ingènua i sentimental que abans de començar 
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la funció, li agradava que li contessin contes de 
fades. 

Mamà Dolors, aquella dona que és una mena 
d'institució en la Barcelona frèvola, ens acolli 
amb el seu eternal somriure, oportunista i bon
dadós. Com que en aquell moment havien en t ra t 
dos senyors de compromís ens va fer passar a 
una de les habitacions de les nenes on esperarem 
la marxa dels visitants. 

Por a distreure el nostre avorriment, agafarem 
un llibre amb unes covertes de color de rosa que 
hi havia damunt del llit i començarem a llegir. 

Al mig de la primera plana que obrirem, un 
mot ta txa t amb llapiç i reemplaçat per un altre 
a mà, cridà nostra xafardera i inquieta atenció. 
El paràgraf deia així: 

«El Conde de Villena fundó la Academia de la 
Lengua Española.» 

Aquest darrer mot estava esborrat i a damunl 
havia estat reemplaçat per «francesas. 

En aquestes, Mamà Dolors venia a obrir-nos la 
porta de l'habitació. 

—I ara!—li diguérem.—Aquí hi ha una equi
vocació! Miri què han canviat en aquest llibre? 

La Mamà llugí i somrient com sempre, respon
gué: 

—Ah! No en facis càs! Les nenes, pobretes, fins 
quan llegeixen tenen el cap a la feina! 

i | 

El Noctàmbul Indiscret 

L'anglès impassible 

Anaven en un tren cap a Caldetes un mari t i 
muller joves sens altre companyia en tot el vagó 
que un senyor que per lo seri i estirat es veia 
era un anglès. 

El marit, desitjant fer petar la xerrada amb 
aquell mussol li oferí un cigarret. 

—«Mochas gracias»!—mormolà el fill de la ros
sa Albió amb veu a penes intel·ligible. «Yo no fu
mar». 

Passà una estona llarga. Com s'apropés l'hora 
del dinar, el matrimoni començà a t reure provi
sions d u n a cistella. La senyora, molt amabje aga-

—Saps, noln 4M IH'IULS ne atiat 1H oaldorllla! 
—81, JJI be M M OH U'IIÍPN H cnrtntxo «corre^nt. 

fà un sandwich i allargant-lo a lj'impassible com
pany de viatge, li oferí: 

—Vol acompanyar-nos? 
—«Gracias»!—contestà l'anglès amb el tó d'*' 

bans. «Yo no tener apetito». 
Transcorregué un bon rato i, a l'obrir una am

polla de vi, el marit omplenà un vasset d'alumi
ni i digué a l'anglés: 

—Té sed? 
—-«No, gracias. Yo no beber». 
Empipat ja per tants refusaments, l'home aga

fà la seva dona i plantant-li davant, decidit a t r a " 
var conversa fos com fos, li digué amb un to q u e 

volia ser amable: 
—«Usted perdone, había olvidado presentar a 

usted mi esposa...» 
L'anglès se'í quedà mirant, i, sempre amb *a 

mateixa calma: 
—«Yo estar moy agradecido mas no pode 

aceptar. Yo ser impotente». 

Toflí"¡» 
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—Y«ii*, U mossegada vn ésser a H'aquf. 
-Vols dir que no Ya ésser un xtc més smuntí 

EI fill del miracle 

Un matrimoni, ja en t ra t en anys, a qui jes 
costums severes i un rigorisme extremat, havien 
donat un caire gairebé «estevista», tenien com a 
filla única, una noia d'uns disset anys, ardenta 
i bonica, però educada també, aparentment, baix 
Jes normes atàviques dels seus progenitors. 

D'«amagatotis» de|s vells, sostenia relacions 
amoroses, amb un jove congregant, viu com una 
centella, i més sensual que mossèn Pollastre. 

-.1 un jorn sobrevingué (o inevitable; la noia 
cedí a les demandes porfiados del promès... i que
dà fecondada. 

Prou ànsia es donà la moca per evitar s'ente-
ressin els pares de la caiguda, valguent-se de les 
mil manyes acostumades en aquests cassos. 

EJs mesos passaren, i finalment els dolors pre
cursors de la materni tat feren acte de presència 

Els. pares, ignorants de tot, anaren a cercar el 
metge, el qual després del examen previ, els do
nà el senzilj diagnòstic següent; 

—Senyors, no hi ha perill;... El par t es presenta 
bé!... 

Inútil dir l'indignació que s'apoderà dejs po
bres vells, segurs com creien estar de Ja puresa 
de sa filla. 

De cap manera volgueren donar crèdit, a ço 
que eljls suposaren una vij calumnia dej doctor. 

El p a r t anà com una seda, i un bordegàs, gras 
i sonrosat, féu la seva aparició a la vida... 

La cólera del vell, arrivà llavors al; paroxisme, 
i encarant una pistola al astorat doctor, li mostrà 
la porta dient: 

—Fugi d'aquí, vostè i aquest ninot, j \ ho
me! . . . Voba perdre'ns, miserable...! La meva Ulla 
és pura, ho sent?... 

El metge intentà parlar, més, davant l'aspecte 
terrible d'aquell home, no tingué altre remei, que 
embolicar ai rescent nat com pogué, posar-lo sota 
l'abric, i desaparegué ràpidament escales avalï. 

No havia encara caminat vint passes, quan es 
trobà davant per davant d'uns antics clients que 
el venien a cercar amb tota urgència, per tal de 
auxiliar al seu pare, que es trobava en perill 
imminent de mort. 

Volgué el metge arrivar primer fins a sa casa, 
a fi de deixar el, «farcellet», però, davant l'apre-
miosa insistència dels ajtres, no trobà al t ra solució 
que encaminar-se alj domicili del malalt. Aquest 
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—Al, tinc muí por (tu© em coo«ro(ii «tp amin del n 
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es trobava veri tablement en perill de mort ; un 
cójic «miserere» el recargalova, i no es donava 
compte de res. 

Llavors una idea lluminosa, diabólica, creuà pel 
magí del doctor... 

Per fi, podria desempeïïagar-se del «non nat»! 
Amb estudiat dissimul ficà el marrec sota els 

llansols, i afectant una fonda preocupació, os di
rigí als fills del pacient, dient-íos-hi: 

—Amics meus, el càs del seu pare és una reve
lació per la ciencia; un càs clínic, insòlit...! 

I donant un tó enfàtic a ses paraules, afegí: 
—Eï seu pare, senyors, va de part!! 
Els oients, restaren astorats. 
El metge, entretant , simulà manipuli'-jar per 

Wta el tapall, i als pocs moments, «neixia» un 
infantó, gras i somrosat, que daba goig- de viure.. . 

Imilü dir la sorpresa que produí aq:;ell nai
xement. De tots modos, el pare de la criatura era 
«1 que menys sorprès semblava d'aquell LiEÓHt 
aconteixement... 

El noi anà creixent, i arribà a home. 
«Corrido» pe r excedència, portava en renou a 

íes mucos del barri, i una d'elles, la més llamine
ra filla del adroguer de la cantonada, portada de 
la seva alició al «carmctlo» del mascle, havia que

dat «enfilada», i cl seductor, bon xicot al fi, volgué 
reparar, amb elj casament, el dany produït. 

Un jorn, ja a entrada de fosc, el vell que ell 
coneixia com a pare, el cridà apart, i emociona-
díssim l'i digué: 

-—FiU meu; vaig a fer-te posseïdor d'un secret, 
que sola coneixem, jo, els teus germans, i un met
ge ja difunt! 

Féu una pausa curta, sanglotà fortament, i con
tinuà: 

- ,lu, aquí on me veus, no sóc el teu pare!... 
Admirat el fill, va interrogar-lo: 
—Doncs, vós, qui sou?... 
—Sóc ta mare, fill de les meves entranyes!! Un 

càs insòlit; un càs clínic, lo que vulguis... però 
sóc ta mare...! 

Un xic calmada la excitació que aquesta terri
ble revelació produí al noi, s'atreví a preguntar: 

1 doncs, qui és el meu pare?... 
Una onada de vergonya cobrí la faç del pobre 

vell, i plorant abundosament, li digué: 
—El teu pare, fill meu, é s l 'adroguer de la can

tonada! 
—Horror!!!—replicà el filL colpejant-se el cap 

furiosament—he deshonrat a la meva germana!! 

El vell va morir de re.pent... 



8—EL NANDÚ 

Descobriment 

—Apa, Joanet!—digué la pubilla de cal Ros al 
veure al noi del Tòful.—Ara sí que estareu con
tents amb tant de mullader! 

—Ja ho crec! Ja veurà dintre pocs dies quina 
manera de créixer el blat! 

—I que vos sembla: n'hi haurà força, enguany? 
—Així. així. Amb prou feines mitja anyada. 

Com que ha plogut t an t tard! Si vostè hagués vist 
quatre dies enrera, els camps feien llàstima de 
veure! Tot pansit! Les besses, mig mortes; les pa-

1 unes ja tenen el grill sec; els naps, amb 
prou l'cines eren més grossos que el dit xic; les 
faves, 11.0 cal dir-ho, arronçades, secallones, una 
tabella peti ta i migrada que ni el bestia les volia. 

—Ja es ben dolent, l'ofici de pagès! 
—Què si ho és, diu? Miri: si jo tornés a néixer, 

primer llenyataire o pastor que pagès. Sempre 
tens d'estar amb l'«ai»! al cos. Que si una pedre
gada, que si el fred, que si el mildiu... vaja, que és 
l'ofici més dolent i més pesat! 

—Si, però vosaltres, els masovers, t an t és que 
met» se vos posi a les faves com que el 

«cadell» rosegui les patates, que sempre esteu 
grassos. 

—Es que deixem fer i no ens amoinem gaire. 
serà lo que Déu vulgui. Ara mateix sem

bla que tot torna a rebifar. 
—De di 
—Tot Fina jo mateix. Miri, ja veurà. 
I el xicot fi agafà la mà sense que ella quasi 

-No t'In" oscari-ü.'·-sl'í, nenn, qne aqtrat ximplet (pe pas-
H* n! tmir suís s'Iii ha Niat. 

se'n adongués. La xicota sentí una cosa estranya 
ent re els seus dits que creixia, creixia per mo
ments... 

—No ha sentit contar mai la llegenda d'aquell 
home bo que anava sembrant faves i a darrera 
seu creixien, florien i granaven en un instant? 

La noia anava a respondre quan sentí una hu
mitat tèbia i llepissosa a la seva mà. 

—Sí,—contestà.—Però aquesta mena de faves 
no necessiten ni humitat. Elles mateixes se la 
porten un cop granades. 

Davant la resposta de la pubilla, el Joanet en
rogí com una magrana... 

Hcu-inot Ros 

Dolça llengua de Moliere... 
En un vagó de tercera classe venia de Girona 

en Buscarons, el viatjant més t rempat de tot 
el ram de filats de Barcelona i «el llano». 

A una estació de peti ta importància, d'aquelles 
on quasi mai hi han passatjers, pujà al vajïc una 
senyora d'uns t ren ta anys, grossa, oxigenada i 
amb un aspecte francès inconfonríible. 

A penes feia un moment que havia pujat, la 
viatjera preguntà a n'en Buscarons quina hora 
era. EU ii contesta que les sis i d'allí s'esdevin
gué una d'aquestes converses vulgars que s'acos
tumen a sostenir en els vagons de tren. 

El tema que començaren a discutir al poc rato 
fou si era més bonic el català o el francès. 

—Oh! vaja, «ne dites pas!»—mormolava la súb
dita d'en Poincaré—El francès és elegantíssim! 
On trovará vostè en català mots que tinguin la 
força expressiva dels nostres! Hi han termes que 
omplen la boca amb poques lletres. Vol vostè res 
més harmoniós que «bijou», «ckarmant», «che-
ri», «joujou»?... 

En Buscarons, cansat de tanta petulància, ex
clamà: 

—Tot això és veritat, però nosaltres, ela ca-
talans, tenim un mot encara més curt, que és 
cíava», el qual no sols omple la boca sinó al tres 
coses més interessants... 

I és fama que abans d'arrivar a Barcelona, el 
nostre viatjant havia convençut a l'oxigenada 
jamona de què' no exagerava a l'afirmar que 1* 
«fava» dels catalans és capaça d'omplenar mol
tes coses... 

Rar AU Street 

Per enfermetat del nostre redactor A. Gim-" 
nez, no donem en aquest número l'acostumada 
auca del Naudu i la l'nies. 
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El treball de la Marieta 

La Marieta, cora la de l'uld viu, era raspa i te
nia un «novio» soldat, que tots els diumenges 
anava, d'amagat dels amos, a fer-li una visita a 
la casa on la noia servia. 

ES pis quedava sol completament durant tota 
la tarda, i a la saja de rebre un magnífic sofà con
vidava a tots els esplais amorosívols. Aquestes 
dues circumstàncies, unides al temperament dels 
dos promesos, que no era, precisament, de glaç, 
feia que cada festa el pobre sofà hagués d'ésser 
testimoni d'una sèrie d'escenes al roig viu ca
paces de posar fóra de lloc a un benedictí. 

Una nit., cl xicot ja era fóra i els senyors es
taven a punt d'arribar quan la Marieta notà que 
a damunt del sofà havien quedat senyals inequí
voques del festí amorós celebrat poques hores 
abans. La noia corregiré desseguida amb un drap 
i aigua calenta i estava en lo millor de la tasca 
quan els amos trucaren. 

La raspa acabà com po^ué la feina i sortí a 
obrir. 

—«Caramba!—digué la mestressa.— Cómo es 
que ha tardado usted tanto a abrir?» 

La Marieta restà un xic confosa í per ñ va res
pondre: 

—Es que estaba acabando de limpiar ei polvo... 

—Lo o,ue ni> enU>nc es <i<im s'lxi lia fot el pintor u«r 
ylntnr la UHHJVI damunt M i inin.N. 

—Oh, ho devien «rreitliir sobre un Hit. 

—Llulsctil, si vols, t ' esp Heure un qlkMilo no». 
—SI, al qUuiito da la henil pipa. 

De la terra d'Abd-cl-Krim 

Sabut és de tots que els beniburriagalencs, a 
més de guerrers i astuts, són gelosos fins a un 
extrem que Otel-lp resta pàl-lid al costat dels 
súbdits d'Abd-el-Krim. 

Al Koràn hi han unes quantes màximes que 
no fan més que refermar la seva desconfiança 
envers les dones. Diuen els llibres sagrats de 
Mahoma: «La dona, per a tenir fruit de benedic
ció no necessita ésser beneída». Un traductor 
dels íextes rel-ligiosos marroquins, en acabal 
aquest paràgraf: «L'amor no convé a les noiec 
massa joves perquè els omplena el cap d'idees 
nocives», afegeix: «Si no mes les omplenés d'i
dees!» 

—Allà—explicava un jorn cert viatger — les 
dones van sempre covertes amb un vel i estan 
la major pa r t del temps reduïdes dintre de cas* 
seva. 

—Quin suplici per les xafarderes!—va inter-
rompre un que escoltava. 

—!lo duen tot tapat menys els uils,—continua
va dient el viatger,—fins quan estan soles, p e 
que on aquestes coses, Mahoma filava moll prim-

—1 doncs,—tornà a demanar l ' interruptor, 
si un dia es descuiden de posar-se el vel i entra 
un home a casa seva que no és e) seu marit, qu« 
fan? 

—Ah, llavors, se'l tiren desseguída! 
Kumls 
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(5ÒNT 
ALERTA, MINYONS 

En aques t a Secólo hf publlo ntota els '-CONTES 

"cobrables en la nostra Adir _. 
I J U I visquin fora de Barcelona. ¡Alerta, 

Iones. I apretar l 'àpit! 

El pantano 
La Margueriileta, Itt nena de cíln Tarrida, havia pujat 

molt fava. Tant, que un mati, mentres s'estava vestint, 
començà a m¡rar-so alió quo tota bona noia deu guardar 
fins quo no pugui más, i digué a la seva mamà: 

—Mamà] Com s'on diu d'això? 
—I ara! — respongué la mamà tota escandalitzada. 

Això les nenes no ho pregunten. 
—At, ail Per què? Qu'és un picat? Bé deu tentr al

gún noml 
—SI filla, si, — va dir llavors la bona senyora sentint 

apropar-se el perill d'una sèrie de preguntes indiscre
tes —. Això que tu assenyales es el pantano. 

La Marguerideta ana creixent i es feu una dóna.. . . 
Un dia, de cop i volta, se senti malalta. Molt mal de 
cap, sensació de cansament, dolor als braços i a les ca
mes. De prompte es notà a la roba una taca vermella 
tota estranya. Corrent s'aixecà del llit i refugiant-se en 
els bracos de sa mare exclamà, plorant: 

—Ay, mamà! Pobre de ml, que se m'ha reventat el 
pantano! 

Rar roí>. 

l Aquestes criatures! 
La Hosalia ora una serventa garrida i capada com un 

xiquet dels de la seva terra, i em sembla que acabo de 
dir que era de Valls, la terra de l'aiguardent i d'aquell 
joc de paraules tant popular de: *A Valls veuen vi bó, 
d* la bota vella de c&'l Vicentó». 

Quan la Rosalia caminava, hi havia que veure aquell 
bé de Deu d'anques gronxant-se amunt i avall i aquell 
joc de palpissos sobressortint a la superfície, capassos 
de mare(ja,r i fer perdre la brúxoïa al home més ecuànim 
i més fret d e . . . . temperament. 

Don Rafel havia observat moltes voltes aquell amun
tegament de carns fortes l temptadores que «n forma de 
minyona II havien caigut en sort, però don Rafel ara 
casat i a més tenia un nano més viu que una centelta i 
això moltea vegades havia posat una prudent sordina 
als naus Instints naturali, que de dret se n'anavan cap 
*ls encisos de la seva formosa serventa. 

Però lo que està «scrit, asta «scrit, y es vau que don 

Rafel tenia en la seva planeta assenyalada una missió 
molt delicada prop de la seva minyona, i un diumenge 
al mati, quan la senyora era a missa, don Rafel donà 
compliment a to que poders superiors a les seves forces 
havien ja fatalment designat. 

La Rosalia li servia el xocolata. Ell sentat a taula, 
llegia pacientment el «Brusi». El nen jogava en un quar
tet proper. 

Nosaltres, com a fidels cronistes, podem assegurar 
que don Rafel, l'opulent borsïsta, tenia tota l'atenció 
posada en la lectura i que els seus pensaments giravol
taven entre els alts i baixos de les divises monetàries. 
Però, fills meus, la fatalitat volgué que al portar ¡a 
Rosalia la sucrera i dexar-la al damunt de la taula, 
fregués lleugerament amb les anques el coltze de don 
Rafel i que aquest senils com si una descàrrega elèc
trica li somogués tot el sistema nirviós. 

—Caratsus, noia, també pridries tenir un xic de comp
te, —- digué don Rafel amb un tó que volia ésser sever 
i qué li resultà com de vedellet degollat. 

La Rosalia es feu càrreg desseguida de la situació i 
com que ella estava acostumada a que tots els senyorets 
li paguessin mitges de seda i sabatetes de xarol, cregué 
arrivat el moment de tantejar el terreny i veure BÍ don 
Rafel prenia vares. 

•—Perdoni, ha estat sense voler. Com que una està 
tant ben proveïda, compren? moltes vegades no pren 
prou be1 les distàncies i 

—I fa com els autos, que atropellen a qui se'ls hi posa 
a la vora! 

—Tant com aixòl Em sembla que una senzilla frega-
deta no és ni molt menys un atropelli 

Don Rafel se sentí tot trasbalsat amb les paraules 
de la minyona, dites per cert amb un tó tant familiar 
i insinuant, que per ell era complertament desconegut i, 
sense saber què conleshir. li sortí un exabrupte que la 
minyona recollí inmediatament: 

—lloiilment, realment, aquí la que està per ésser 
atropellada, ets tú i no jo, Rosalia. 

—Que vol dir que hi ha aljrun «autos per aqueta in
drets, don Rafel? 

Aquesta vedada les paraules de la minyona portaven 
una tebioneta tant dolça i captivadora, que don Rafel 
sense aaber com, es trobà dret davant d'ellu i apretent-
la tremolós contra del buffet. 

—ï are, don Rafel, que fa? SI ens sorprengués la se
nyoreta! 

—Es fóra, no tinguis por! 
—No m'apreti tant fort, que em fa mal! 
—Es qu« Calla, no et moguis 
El dialeff quedà interromput i les mans de don Ra

fel resseguiren amb emoció les carns fortes, tremants, 
voluptuoses de la garrida Rosalia que protestava sensa 
convicció dels atreviments del senyoret. 

Les coses s'anaren enredant de tal manera, que promp
te «Is dits inhàbCls patró atrevits dol borsista, as tro
varen furgant par dessota d'unes faldilles i palpant 
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aquella abundor de carn forta i morena que per esmor
zar li servien en lloc deL xocolata acostumat. 

Tot això la minyona ho aguantava pacientment i amb 
displicència, però hi hagué un moment en que anava 
ja a sortir el «Sant Cristo Gros» i lla noia que no havia 
perdut la serenitat exclamà: 

—Per Deu, don Rafe!, que vostè es casat, i jo soc sol
tera. Tot es pot fer en aquest mon, però amb enteni
ment. Vingui, vingui aquí. 

El portà carinyosa al banc proper. S'assentà, cl feu 
agenollar a n'ell, s'alçà coquelonamemt les faldilles 
pudoroses. obrf les seves formidables cames, i don Rafel 

trobà l'esplai que anhelava, però per un procediment 
molt en boga «allendcs els pirineas. 

De sobte el nen aparagué en el menjador i don Rafel 
•'alçà precipitadament mentres la Rosalia s'arregïaba 
les matxucades faldilles. 

Han passat uns quants dies. La senyora de don Rafel 
està prenent un bany. 

El nen entra i surt del quarto on sa mare es banya 
i aquesta no en fa el mes petit cabal. 

En una de les entrades del menut, sa mare està dre
ta davant da'l mirall, aixugant-ae. 

El nen, de sobte es queda mirant-aela embadalit. 
—Que mires, Titet? 
-Miraba això? Que és això? 

I bo i dient-ho senyalava amb et ditet un lloc molt 
comprometedor. 

Ella tota roja. no sabia qué contestar, peni per fi 
trobà una sortida decorosa: 

—Això? Es un raspall. 
El nen, com sortint d'un dubte que tingués: 
—Ah! SI! Are ho entenc! 
--Qné? 
—Que aquest dia el papa es netejava los dents amb 

I] de la Retalia! 
rJo cal dir que aquesta història Otaba, com el rosari 

de l'aurora i que la minyona hagué de buscar-se.... 
dents on aplicar el seu raspall. 

Conte premiat del número pesat: 

«EN TEEPZE» 

La puntera 
La Fineta era una d'aquelles n*nes bé que dintre el 

pensionat ja saben moltes més coses que altres que ja 
fa temps qui elis han donat «L'alternativa». La seva de
bilitat havia estat «1 passar-se les hores d'esplai llegint, 
d'amagat de les «madres», totes les noveles i noveletes 
que podia comprar amb els cèntims del breñar O dels 
premis, als kiosks on Ien exhibeixen amb una faixeta 
a les cobertes per a que aixi el públic s'en rdongui nit-
llor de lo que tapen. 

Visitaba la torre on vivia la Fineta amb els seus pa
res, un xicot nomenat Daniel, méa entremaliat que Don 
Jaume el Conqueridor. Als dotze anys ja hpvia esbotiat 
la raspa paternal, i als catone ja havia tingut de co
rrer amb una modisteta a casa d'una d'aquelles lleva
dores especialistes en fer desaparèixer compromisos de 
bulto. 

Baix l'eepecte quasi místic que tenien la Fineta i en 
Daniel, ningü hauria descobert les càlides idees que 
duien amagades als aeus jovenívols caparrons. 

Un matí, en Daniel proposà a la Fineta jogar a la cam
paneta la nkig nins;, amb una altres companya. L'objec-

te que devien amagar era un llàpiç, ja que do moment 
no trobaron altra cosa, El noi la cridà apart i li propo

sà, un cop sols, amagar el llàpiç en un lloc on ningü el 
trobaria si ella prometia no mirar ni dir rés. La Fineta 
pensà desseguida que pel magí d'en Daniel no passava 
mai cap idea bona, i, poseïda d'una emoció1 que no savia 
si era de por o de desitjf, digué que sí, mentre sentia 
córrer per tot el seu con un pessigolleix inexplicable. 

Després de tapar-li els ullfi, en Daniel tancà tots els 
finestrons do la seva habitació on havia portat a la Fi
neta, i sens dir un sol mot la prengué en els seus bra
cos estrenyent fortament el cos de La noieta contra e! 
seu. Ella, al dolç contacte, llençà un dèbil crit de pro
testa, apagat desseguida per una pluja de petons,. . . 
Les seves boques se juntaren mentre en Daniel aixecava 
les faldilles de la seva companya de poc i li enmonsuva 
a F.cjriciai el> lloc. on pensava amagar-13 el «Faber». 

La Fineta, més encesa que la bola de la casa del ca
rrer de Pelai a l'hora de sortir les modistetes del tre
ball, optà per e*itregar-se fent-se l'ingenu*. 

Tot d'un cop, els dos amants sentiren al jardí veus 
que els cridaven, trobant-los a faltar. Promptament, els 
tendres gemecs s'apagaren i, a corre-cuita, la Fineta i 
en Daniel acavnren la dolça tasca, sortint com pogueren 
de l'habitació l'un després de l'altre i unint-se, dissi
muladament, als altres companys. 

L'endemà, camí del Conservatori, on anaven tots dos 
a estudiar cant, l'atrevit Romeo trobà a la seva Julieta, 
que lo primer que feu en veure'l fou demarnar-li, tota 
sorpresa: 

—I are! Qué és això que vaig trobar al llit després 
de ser-hi nosaltres? 

I en Daniel, agafant Una cosa fina i arrugada per 
l'us que la noia tragué del moneder, respongué: 

—Es la puntera que vaig posar al llàpiç, per a no ert-
mescarar-te. 

Tull Hat. 

Un mati es pressentà a una de l'ca sales de l'Hospi
tal un pagès a qui tenien que fer una operació al ven
tre. Es deia Joanet, era ile Montblanc, alt, robust í amb 
Uns atributs masculins que el practicant, quan el vegé 
despullat, va fer-s'en creus. 

—No havia vist mai cota semblant - - exclamà—. Vaig 
a dir-ho al doctor Pi Xamusas. 

El doctor vingué corrents i ajustant ben bé les ulle
res damunt del seu nas, inspeccionà cuidadoaament al 
pacient. 

—Sab que vostè és un cas patològic com no n'havia 
Vist un ên tota la meva vida? Té una energia de 
lb més gran que he vist! Oh! I ben formada, bonica! 
En Joanet no pogué menys que dir: 

—Esta a la seva disposició, senyor doctor! 
Que de qui» qu'el treuen de l'Hospital a empentes. 

Mnhomed Mal Jhalom. 

SIVNIMJI. el Kirwkcr. Lo primer, l'educació 
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—Què ml rea, ara! 
—Que <un sembla que Imurlcui de comprar un l)liaiet,p«r«|ia> n n'aquost fo& es IM- H|WI seinpre uiw Itt fl

anes has de trenrer. 
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Estem de crisi pilosa. Les xicotes deí Parale! no 
deixen veure ni el «crèpé» de sota l'aixella i si 
acàs mostren quelcom ho fan com si diguéssim amb 
reserves mentals. Es com si fessin sicalipsis amb 
sordina. L'altre nit, un «figuer» va entrar al «Ro-
yal» i va preguntar a un cambrer: 

—Que ja no ensenyen? 
—Home, veurà, les noies com que les obliguen 

a dur calces, han d'ensenyar la bona voluntat... El 
senyor Raventós no permet res més. La bona vo
luntat i... gràcies. Però n'hi ha que tenen una 
<bona voluntat» més negre! 

AI «Pompeya» s'han tornat nandulandescs i fan 
«Escudella de Pagès». No s'alarmin: aquesta es
cudella és una revista que omple bastant i re
conforta. Més val així. 

Els senyors de «L'Ass han confiat el govern a 
un Comitè de les «Cuatro», com a la Conferèn-

—FfcMla el favor de no apretar, quf tinc dnsues 
Mtatmm i a n a t i m,el.s farta baixar! 

eia de la Pau. Són la Júlia Espanya, la Condesita 
Zoé, la Lola Miralles i la Beïja Dorita. Amb un 
gabinet com aquest jo m'hi deixaria tancar sem
pre que volguessin. El cartel diu que és «La mejor 
combinación» Res, ni que alió fós una cursa de 
braus! 

Al «Novelty», el senyor Serrano va t i rant de 
la rifeta amb una cosa que és diu «Novelty Re
vista» on canten, bailen i fan... disfrutar de va
lent. La Florita Valenzuela ens ha fet el salt i és 
a la ter ra dels manyós. Ja cal que es guardi sinó 
li deixaran la flor tota pansida i quan torni aquí 
no li farà goig ni que la posi en remull. 

Per can Buxó (a) Edén, hem vist palla nova: 
la Mary Palmenta, la Teràn, qui ha prosperat més 
que en Pich, les germanes Reduí, aquelles que 
ensenyen esgrima i donen lliçons de parar, sí, se
nyors, de parar els cops. També hi ha la Mary Na-
varrito, més salada que la senyora que va tenir 
la bona idea de posar-la al món per a esplai dels 
noctàmbuls barcelonins. 

I a la «Buena Sombra» posen «Dancing Ruleta». 
No s'alarmi, senyor Almodóvar del Valle, no és 
res de «recreos mayores». 

I, malgrat això, tant que m'hi recrearia jo, amb 
aquest joc, que segons diuen serà una mena de 
joc de bitlles! 

El Secretari deí Nandn 

Correu secret 
l,lnis TIL Anirà. — Sarrob. Entren en torn de publica

ció. — Oreu mes y Cia. Els enquibiran, X, Tanpo. 
Això de la ullera i ela papers ús de la quinta d'en Cas-
telar. — Sullaba. Va al número. — Shnckln?. Cap al con
curs s'ha dit. — A. Realmetnt, anar de dret a la closca 
no ens sembla un mal pxocedimdnt. No obstant, creiem 
qu'en treuria mes partit obrint-se de capa i ense
nyant-li una bona cpessa». An aquesta «senyoreta» amb 
lo primer se la convens i amb lo seigon se l'en ternori x. 
Arei, vostè trii, perqué tot això «ardides del juego 
sons... . — Cull Onada. Anirà amb temp3 i paciencia.— 
liiit\ai[ues. Es un xic vell, però com qu'està ben escrit, 
li donarem cabuda. M. Arinjó. Ja s'ha publicat. — Soc 
Jo. Té algún defecte i no ens acaba d'agradar. — Ve-
frnra. Son un xic deficients.—Pe|ret. Va al calaix de les 
idees. — Posoiia i Saco. Tots dos ens envien el mateix 
conte que ja s'ha publicat. — Mos Ka. El publicarem. — 
Bárralo. Ens ho penserem. — A. Ratnhaire. L'hem pu
blicat. — K. Cnp llenoit. Lo meteix li dic. — K. 11. & 
Anfritu alguna. 

Imprenta «El Sport», Casanova 15.—Barcelona. 

^ ^ — — — — — — — — - - ~ - - unaanas por rerjeiues y crónicas que sean, caimaiioo .i M» 
meras tomas, por su accióntra anestésica, toda clase de dolencias e irritaciones producidas por la utetritis. 
prDEVENTA: Segalá, Ram! de las Flores; 14; Salus, Fontanella, 7; Dr. Perelló, Rambla del Centro, 37; y enlas 
principales Farmacias y Ccbnos de Especiíicos. . 
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GRIMEGIA E S T R A N G E R A 

—Tot, to,t Vlin lmn '•mliiii-Biil: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
—No: íii'hnn deixat ••! bidet l la camisa coni a elne 

lie treball. 
(De «Le Sourin»), 

—Com es, nena, diN. r», pasws i,«t rl: snnt illa a la fl-
Mttrtl 

~~ï1^ *i»o Mtlo rumianí qnehanrlen ds* trenar aquell 
•"naden-, pflrgaé s'hl »eueii mies coses! 

( ! ' • • I Riret). 

-Estic cansat, nena, ereu-me quYsiir causal. 
—NI i|iie tiiuruessbi fet un dlsenn al Conjrés! 

(De «Bataclàn»). 

-on tenies n u n aqseSla nttl 
—No sí, nero Pin semilla que molt cnilliilrc. 

(De «Le Rire»), 

La ¡Mascota 
Primera y única rasa dedicada a artículos 
d t t on t hifMnlca. Es la mejor surtida y 
'a que puede garantizarlos por su buena 
calidad. Compre una sola vcip«ra con
o c e r s e . : MATA LADILLAS en polv. 
Una caiu.BO céntimos. 
' , San Ramón, 1 -BARCELONA 

PURGACIONES 
Eitillo- iiiin.'irias. asi ili'l hombre como ilt 

i mujer, se curan pronto y liten, con las 

GRAJEAS RUSAS ROV1SOLFF 

Casa Sagalá, Rambla, Flores, 14 
B A R C E L O N A 

I N S T I T U T l A E Ü I C f l L 

F É M I N A 
Vies urinàries, sífilis i matriu, 

Comte del Assalt, 23, pral. 
Visita de 11 a 1 i de 6 a 7 

Consulta especial:Carme, 76, prl. 
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—Tarrada el Xarlot. Nuria! 
—ünè rols quCt cHfeiii, MU fa l'efecte que no m'ompUrta tlcl tot. 
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