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- Senyoreta, lil ba i:l senyor Blafonu oae Olu que porta ««aeJla pesaa H*T« par *l Ut t 
inVui's n u no lil soc. Ja n'he tacadee proa «e pettea «rail 
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R U F A S T A EN B A R C E L O N A 
El r ec ib imien to que e-1 pueblo de 

Barcelona t r i b u t ó a nues t ro d i r e c t o r 
a su regreso t r i un fa l de la repúbl ica 
bolchevique, fué altro prandioso e ine-
nar rah lo . como hacía t i empo no ha
bíamos vis to en la c iudad de loe con
des y de las cal les suc ias . 

Acudieron al muel le n u t r i d a s re
p resen tac iones de Nandu land i a y pue
blos Agregados, c i e n t o c incuen ta 
c roap ie ra «si nf t r inen» (queremos de
c i r sin t r aba jo ) , q u e ahora han t e 
n ido que c a l e n t a r s e la panxa con la 

ion c e n t r a l que explo tan MUS 
señoras , veint iocho comadronas del 
d i s t r i t o quin to , ocho «regisseurs», 
u n a represen tac ión de la «Penya Nan
dú» del Folies Bergére , un p a r i e n t e 
p róx imo de Luengo y varios comi
sionados de las t r e s clases de vapor, 
i nc lu ido el de vela . 

Rufas t a pa rec ía el m a r cuando es-
ido. por aque l la de que ola! 

por aquí j Dial por al lá . Varias pa-

a x p res tunen t e de Ráscalo 
I i honor «la danga deis q u e 

la bal len magre» , o r ig ina l d e A u r e 
l i Campmany . 

Después de habe r desembarcado 
de la «Golondrina» que le condujo 
a n u e s t r o pue r to , R u f a s t a ee enca
mino j un to con sus acompañan tes al 
Xirin.uuitu, donde le fueron servidos 
c inco cén t imos de la dulce. 

Rufas ta , con e locuentes frases, ve
ladas por la emoción, agradec ía el 
del icado obsequio, y con voz v ib ran
t e y en honor a l a concur renc ia , can 
tó aquel lo de «Mozo, t r a i g a o t r a co
pal» que nos f ac tu ró a los barce lo
neses el g r and í s imo b a n d a r r a de 
Mui ño. 

T e r m i n a d o el acto, un g rupo de 
adictos acompañó ¡i Ru Casta a la ra
lle de las Moscas, donde se hospeda. 

L a semana q u e viene, p robab lemen
te , se o rgan i za r á el homenaje en su 

No decimos que sea b ienvenido en
t r e nosotros el i l u s t r e Rufas ta , por
que Bienvenido e r a el cuñado de la 
propia de un mozo de la i m p r e n t a 
que nos afanó una vez pe la con " 

MUSEO CLASICO NANDÜLANDESCO lio para acabar de e n g a t u s a r a las 
P a r a el Museo Clásico Nandulesco, 

• 

Dos toballas de 
articulares. 

Un pr .v • inri con in-
'fil uti!iza..i) por 

rases t i l , ha l lado en 
• das en las 

: p e r t e n e -

a la en fe rmedad que 
de la conquis ta de 

• Don J u a n 
.; el bolsí-

G A M I A N I 
lots els kioses aques-

lant, pero «xiglu que • 
trada peí 

Val tres peles, però 
mcllor de lo mettor. " 

• 

:.i ;t t i ro . 
Y un magníf ico c a t r e de pino sobre 

c:l cual perd ió l a inocencia l a Co-

OESDe MELILLA 

Fíe cogido un bote y roe be plantado 

lo qué cara pusieron los infelices al 
a Mcrluxar Ox-4ii-dadho que rondaba 

De primer entuvio fui a ' v e r Uu 

de la calle • • nto, senti 

un bohemio a mía mata de habas? ¿No? 
ni, habita 

da? ¿No c 
cir.i "pupila". 

Palabra" y 
Ayer vino un 

Krim, a encoctrai i 
jefe me estaba esp 

de Aydir. Le mandé a la quinta... di; 
salud. No quiero saber nada con los 

oros de la cuesta. 
¿A -riiic no sabéis cu que se parecen 

las señoras de sombrero de la calle de 
Barbará, al invento de Edi ion? ¿Os 
donáis? En que hay comunicación sin 
hilos. Preguntad i Eduardo ScJá cuan-

K enviará el pase para el Metropo
litan Cine, que parece que va para más 
largo que la Sagrada Familia. 

Hacer rogativas a Gual, para quí es-
ene, por que todo está muy ÍCLO. 
Mr dispongo a salir para Zeluan. 
Anoche, después de cenar, if>edí una 
Lción de moras, y me parece que me han 

hecho daño. 
i me dijeron que eran muy traido-

l Salléis ? Las moras dicen que leí 
ta mucho hacer tortillas. ¡OhI Son 
excelentes cocineras. Ademas, saben 
g i r con los huevos, como expertas 
l abar i s tas . 

j E n qué se parecen los diputad* 

gus-

iS? 
i de i públic 

adme fondos que ésto está que 

i horroroso. Hasta e! Hace 
próximo 

Apa buenas. 
Melilla 9 de marzo de I392 í i) . 

MER.LU.ZAiR O X - H I - D A D H O , 
(i) Creemos que nuestro atribulado 

corresponsal, ha tergiversado las fechas. 
No hagan caso, ¡Es tan fresco I 

AVISO SUPLICADO 

Nos ha v is i tado a] Doctor Gallego, 
para r o t u n o : , LI.I;-;,tinos constar qQ« 
no ti Cl al Gallego a que alude «El 
Diluvio» en sus campañas. 

g u r d a complacido el i l u s t r e apl ica
dor de inyecciones de acei te fpit. 

(27) Maison Mcublèe 
(Varcfuro) 

• • • • • • ' . . . . . . . . . . . • - . 

IHI.U21 A. !'..-,UVl. MI. - ( i , , - I I r u n M l l I rtil-
r - • ' ' • ' • • ' ' ' ' 

- . 1 >r 111.1 r ÍI la moderna. 

No val a badar!.. 
ni h.i.iii, ensopega. Sapigueu nedar i 

http://MER.LU.ZAiR
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—tenia vagues sospites de que la seva dona l'en-
ganyava. En efecte, no fa gaires dies logra sor-
pendre-la en flagrant delicte amb un vet del se
gon pis. 

N... tragué el seu revòlver, apuntà fredament 
a la parella i digué a l'home: 

—Vesteixi's! 
—Perdoni, però... 
—Vesteixi's i calli. 
Astorat, aquest obeí, mentres la dona, amb 

uns ulls com unes taronges contemplava el canó 
de l'arma. 

Quan ell, tremolant, hagué acavat de vestir-se, 
N... li digué: 

—Pagui, i vagi-se'n 
—Còm vol dir que pagui?—preguntà el veï se

ductor. 
—Sí, home, sí! Això es paga! 
—I quant t inc de donar? 
—Un duro! 
L'home tragué el duro i se'n anà. 
—Ara, vesteixo't!—digué en N... a la seva do

na.—Hom de sortir. 
—Tremolant de por, l 'adúltera va arreglar-se. 

Un cop liabillada, N... ordenà: 
Anem! 

Sortiren al carrer, EI marit portà la dona in
fidel a casa d'un joier. 

Miri ilií;iii'-.--Aquest duro, però aquest ma
teix, eh? el montará en un pendantif de plat í . 
Vos noia, iria el model que més t 'agradi. 

A l'etzar, ella en va t r iar un qualsevol. 
Un*cop al carrer i no poguent-se contenir: 
—Però, què significa això? 
—Res. Aquest pendantif oi portaràs a totes les 

festes ou anem. ï quan algú pregunti què és 

TREYALLAJ JLJGA. 
kn C. r. I. s. S. n. h. j . , l l iterat i guanyador de 

tot un jardí do flors naturals, no ha curat encara 
«e la seva timidesa. Les noies intel·lectuals, te
nen per ell una afició més gran que pels bom-
hons d'Ambrosia. 

L'altre tarda, en una reunió familiar, en C. r. 
• H- Ja havia recitat mig tomo de versos i llavors 
na mamà va proposar jogar a «prendes». A la 
ePona o tercera vegada, elj noi va perdre. Las 
•cotes més atrevides se reuniren en junta per 

ernunar q u i n a penyora li farien pagar. 
Que digui un renec!—proposà una feminista 

^ P o r t a v a ulleres. 
" "^«nyoretes...—protestà, quasi* seus atrevir-

^ e n s . n. h. j . 
„, '• ••''!—assentiren totes,—Un renec, encara 
* » Mgui molt petitet. . . 

fcormii r u m i í l u n m o m t ; n t i, en veu molt baixa, 

~-Cig'aleta! 

carií a r r c r d e V a l è n c i*. és ros, comercia en 
m '!!' ' ™ '''"'••• i íes perfecta ca*-

^ . i xona , encara que sigui fill de Blanes 
- Ja discreció ens obliga a aomenar-lo així 
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aquesta moneda, jo respondré: Es l'únic duro que 
s'ha guanyat la meva dona en tota la seva vida. 

MOT DE LA FIN: 

Sabeu com nomenen a una, coneguda i xamosa 
tiple que, segons males llengües, t é quelcom que 
veure amb un empressari que en aquests darrers 
temps ha fet anar amunt i avall mitja Espanya 
teatral? 

La Figa de Fraga. 
Podem assegurar que nosaltres no l'hem tasta

da. Paraula! 
El Noetantboj Indiscret 

El compromís d'en Bieló 
En Bieló, el moco del Màs Lloret, del poble de 

Sampedor, malgrat tenir ja els seus divuit anys 
fets era encara innocent en coses d'amor i això 
el feia ésser tímid i respectuós amb totes les do
nes. 

Una nit, trovant-se tot sol amb la masovera, 
que era una vídua revin(rudeta d'uns vint-i-vuít 
anys, més apetitosa que un tall de llomill 
aquesta es sentí súbitament malalta i en Bieló 
tot espantat se'n anà cap al poble a buscar al 
doctor Torrents que va vórrer dcsseguida. _ 

—No és rea això—digué el metge.—Vagi a bns-
i-li pendre una cullerada 

cada dues hores i demà al matí dongui-li una 
ajuda. 

Què diu, doctor? 
-—Sí, home, una lavativa. 
• -Miri que estic sol! 
—I això que té que veure? 
- -Però jo tinc de donar-li? 
—Es clar, home! No havent-hi ningú niés al 

Màs... 
—Però, doctor, comprengui que això no esià 

bé! 
—Perquè, home? Davant de ïa salut no s'hi 

ha de tenir miraments! En aquell moment no heu 
de pensar en res sinó en que cureu un malalt! 

—Està bé, està bé!... 

L'endemà va tornar el doctor Torrents i la ma
sovera de Mas Lloret no havia millorat. 

—Que no li ha fet efecte, l'ajuda? 
—Oh...—digué en Bieló tot confós.—Es que... 

no li he donat! 
—Perquè? 
—Perquè com que vaig veure dos forats i vos

tè no va dir-me si havia d'ésser pel rodó o pel 
llarguerut! 

El metge, davant de tanta innocència va indig
nar-se: 

—Però, cap de brot! Per quin forat voliau que 
fós més que pel rodó? Que no sabeu que pel llar
guerut es necessita una cosa més groixuda? 

Sur rol». 

-No et pvnsHbcs <|uc ho (Of llílll, »lí 



E l s nociera 

; VANÇA SUPUEMÀ ™ ^ 
j 
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—r*.v«, Q«Í (M Mattnil 
—lles, dinin; <'"»i <i»i' wtri'iii's luiueft TMtlt, mirara 

si finirá lt£ per ilwreni. 

EI descans 
No fa gaire temps en un vagó de primera clas

se del tren de Barcelona a Madrid viatjaven sols 
un esculptor català molt conegut pel seu enginy 
i una senyora d'uns quaranta anys, però encara 
fresca i apetitosa. 

Duran t el viatge sostingueren una d'aquelles 
insignificants i grises converses de vagó de fe
rrocarril fins que a la senyora se li ocorregué 
deixar anar una ventositat al mateix temps que 
deia al seu interlocutor: 

—Dispensi, jove, sap? però, com que això és 
un descans tan gran pel cos! 

L'esculptor no digué res, però al poc rato i 
amb una flema completament britànica os des-* 
cordà la bragueta i començà a executar amb la 
mà dreta cert moviment de va i vé al que BÓü 
molt aficionats ela xicots quan els hi apunta el 
pèl moixi i no disposen de cap femella per es-
plaïar-se. 

—I ara! què fa? Poca-vergonya! Indecent! Mi
ri que truco el timbre d'alarma! 

L'esculptor se la quedà mirant i sense inte
rrompre la seva feina, li contestà: 

—Senyora, perdoni'm, però, com que això és 
un descans tan gran per... l'esperit! 

Misiona 
—j,Ves uní m'ht lutria df ilír„ <iu:in Tqreif lortír *6 

Lloí'l !u «iie acabaria ínunliíiil 11 l'alt* eacota! 



Els nuvis de Montserrat 
La Laietà era t an t innocenta que estava a la 

vetlla de casar-se i encara no tenia la niés peti ta 
idea de com es feia l'amor. El Nofre, cl seu pro
mès, ja algunes vegades li havia volgut tocar... 
['assumpte, però la xicota, molt recatada i catò
lica no li havia donat lloc a cap iniciació. 

La senyora Madrona, la seva mare, prou ho va 
veure, que la noia no savia de què anava, per ai-
xò, dos dies abans de la cerimònia va agafar-la 
pel seu compte i li digné: 
— Laietà; tu no deus encara sapiguer res de lo 
que és la ni t de nuvis, oi? 

—Ai, mare, no! No més hè sentit a dir que ela 
nuvis dormen plegats, que s'estimen molt, que 
es fan moltes abraçadetes, i molts petonets... 

—I què més? 
—Ai, ai! mamà, no sé res més! 
—Bé, doncs, mira: tu no has vist mai els gocets 

lo que fan? 
—Ai, ai, sí, mamà! 
—Doncs, mira, abans de dormir-se, els nuvis 

fan allò mateix, saps? 
—Què dius, mamà? 
—Sí, sí, allò mateix. Igual que els gocos, 

saps? 
—I s'han de mossegar els nuvis? 

—Jo no i* «om *ls bones ros nflclonoa al Tlciot de 
J» Mim. 

otar, ¿a mis natural «no »'U afldoobi lea done*. 

7—'DE'LXÜFRIU 

—Perquè pilera, ara, bcnéttl 
-Es IJIIC ne ITIíiis trencat ' no méi en tenia un! 

—Mare de Déu, Mare de Déu, quants en va dei
xar el rei Herodes! No s'han de mossegar, dona, no. 

—Oh, com que vostè deia que han de fer com 

—Escolta, escolta, beneitona; no saps que quan 
es t robin un gos i una gossa, es fan moxaines, 
pujen l'un sobre l'altre?... 

—Ah, sí! Ja sé lo que vol dir! 
Doncs això és lo que heu de fer amb en Nofre. 

Vingué el dia del casament i el Nofre i la Laie
tà, acabada la cerimònia se n'anaren cap a Mont
serrat . 

Un cop hagueren sopat se n'anaren cap a l'ha
bitació qe tenien reservada a la fonda. Així que 
cl nuvi hagué tancat la porta, la Laietà agafà la 
clau i la posà dintre el calaix de la tauleta de nit . 

—I ara! perquè fas això?—preguntà i 
nyat el Nofre. 

•—Ai, reiet meu! Perquè no vull que després 
er tota la fonda, com fan els goços-

quan s'enganxen, que em faria molta vergonya' 

To Ulls 



Vida ¡ miracles del Nandú i la Tuies 
/ÍJO U DIC QLÍ'EL ) ( 
Mgg PSRDi OUERES 

í - i t n O H QueL DE 1 / 

ni lio les MTM vtrhits 
perqní ée n >ÍÍ- nerillffl 
I et pot dur sustos eri)l\tils. 

Resal m muí) iuiuosi,t fefetorla 
toe is leniiiia j exemplar 
i guarda-to a ln mfmorta 
si no mis nisoprírnr.. 

EI promès de lá gata 
L'Anton teta, la raspa dels senyors Daura, te

nia promès. Un promès formal, que havia aeon-
seguit el permís deis amos per a pujar al pis i 
fer companyia .1 FAntonieta els diumenges a la 
tarda que es quedava sola. 

El ten ps 1 • • ' ntonieta no ere de 

fusta, el Rafelet, el seu futur, era un xicotàs ver
mell com un pebrot i ardent com un bitxo, i és 
efeu*, en el silenci de la casa deserta, els dos a'en-
tregaven a certs esplais tan agradosos com pre
maturs... 

FA Ricardet, el fill dels senyors Daura, una tar
de que els seus paros el deixaren tancat a casa 
cartifral per 10 sé quina rebequeria qtie havia fe^ 

a l'hora de dinar, els veié, però com que li dona
ren bombons, callà i no digué res. 

Als pocs dics, la «Mimi», la gateta de la casa, 
va desaparèixer. La cercaren per tot arreu, pel 
jardí, pel quarto dels mals endressos, per les ha
bitacions del sefron pis i res... Per fi, a un recò del 
«fumoir», la mamà del Ricardet descobrí a la mí-
v>n& sota un gatot negn • poleos que li moMega-

va el clatell tot esbufegant mentre la «Mimí» feia 
uns «miaus» la mar de tendres. 

—I ara!—digué la senyora.—D'on ha sortit, 
aquest animalot? 

—Deu ésser el promès de la «Mim!»—digué en 
Ricardet—A veure si també em portarà bombons, 
com el lvaielet, qv - quan mossega a l 'Antonieta, 
sempre me'n dén; 
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—Diu mu' hi hnn PCI·L·IN dolents I·II nqneeta caial 
—Ne t t a n l i jiorj lot lo luís afcuna .sardina. 

La bicicleta 
Aquell dematí, don Segimón estava impacient. 

L'Agneta, la seva filla li havia anunciat que el se
nyor Soperas, el pare del sou xicot, aniria a de-
manar-li la mà, A veure, a veure, si tot anirà 
com cal!—pensava don Segimón. Quina cara tin
drà, aquest senyor Soperas! Amb quins mii-
jans de vida deuen contar, aquesta gent? En fi, 
com no siguin massa exigents i els informes no 
desmereixin... 

—Senyoret! Hi ha un senyor que el demana— 
digué la minyona. 

—Fes-lo passar al saló!—ordenà don S 
I després d'haver-se mirat dos cops al mirall i 

haver-sc convençut de que la seva mise era tot 
lo correcta que es requeria per a rebre una visi-

• •!, es dirisri cap al saló i allí es 
trovà .'ii presència d'un senyor d'uns cinquanta 
anys, d'aspecte molt seri i respectable. 

- ^ Ja veurà -començà dient el desconegut.--Jo 
pe r mi no hauria vingut, però, és allò, coses del 
noi, sap? 

—Sí, sí, ja , naturalment.. . 
—Jo crec que ens entendrem, sap? El meu fill 

no mira prim, però jo vull sapiguer lo que entra 
a casa, sap? 

—Ah, és clar! 
—Amb això, miri, jo, abans de tot, lo que vull 

sapiguer és si es forta, sap? 
—Què diu?—preguntà don Segimón, esverat. 
—-Que si és resistent, sap? Perquè el noi pesa 

vuitanta kilos, i com que és un tabalot, mal m'es
tigui el dir-ho... I, després, ja sap lo que passa: 
si no són bones, al cap d'una dotzena de veda
des de muntar-les ja no serveixen per res... Ah, 
escolti: jo no he pensat a dir-li: és nova o ja. ha 
corregut? 

Don Segimón estava vermell com un pebrot. 
Sentia ies sangs buUir dins de les venes i no sabia 
quin posat adoptar davant d'aquell indecent. 

—Que si ha corregut? 
—Sí, és clar, si està en bon estat, si ha sofert 

reparacions... 
Don Soííimón fent un esforç suprem per a con

tenir-se i alçant-se amb dignitat: 
—Senyor, —li digué—surti desseguida de casa 

meva i digui al seu noi que no pensi més en la 
meva filla! 

El visitant obrí uns ulls com unes taronges. 
—La... seva. . . filla... Què diu? 
—Sí, home, sí, la meva filla! Vagi-se'n, li dic! 
—Però ja veurà permetim i precisem. Vostè 

no té una bicicleta per vendre? 
—Jo no, senyor! 
—Vostè no és el senyor Rovira? 
—No, senyor, el senyor Rovira viu al pis de 

sobre! 
—Home, haver-ho dit abans! 

CAltOINA 

—Nu rl coneixia fttjMet pm í e inlaun/l 
—No, tero en » M D U aat I,I .i<><mi un mal »as. 



v Ba scjniiiii. searor Ramón, que no es queixar*. 
—Ca, si de ens la qne «i queixarà serà edla. 

L'amagatall de la Pepeta 
En Joan Mossega i la seva filla, la Pepeta, xamo-

sa nena de divuit anys, promesa feia pocs dies, 
anaven do viatge, quan el tren fou assaltat per 
una partida de lladres que se'ls apoderà de to t 
So que duien. 

Un cop els lladres hagueren desaparear . , en 
Joan encara arbolat pel foc de la .seva indig
nació, exclamà: 

—Per lo que em sap més greu és pel teu anell 

de prometatge. Quin disgust tindrà en Peret! 
—Ca, n o í - d i g u é la Pepeta.—He p o t i u t salvar

lo, 1 anell! 
—Però on te l'has amagat? 
La xicota devingué tota vermella i digué uns 

mots a 1 orella de son pare. 
- ( J u i n a llàstima que no hagi vingut ta mare 

—digué en Joan Mossega. 
—Perquè, papà? 

-Perquè hauríem pogut salvar la maleta! 
.1 11. 
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—Tampoc es pot 
—I amb les mans? 
—Reïra, tampoc! Es tant estret! 
—Doncs, com ho farem? 
—No tens unes estisores, per aquí?—demanà 

el Miqueló amb veu impacient. 
La mare estigué a punt de caure en basca. 
—Miqueló! fill meu!—cridà a través de l'envà. 

-—No tallis res, home, que la mataries, pobre Car-
mcta meva! Prova ensalivant-la bé i tingues un 
xic de paciència! 

De la cambra nupcial part iren dos esclats de 
rialles. 

—No t'espantis, mamà, no!—digué la Carmeta. 
I en d ique ló afegí per a acavar de tranquil-

litzar-la: 
—Era una beta de les calces, que no es volia 

desfer, però ja l'hem descordada. I ara, bona nit, 
que anem per feina! 

—Ai, menys mal,—va dir la mare.—Jo em pen
sava que anaves a obrir en canal a la meva filla! 

I després d'aquests mots, la dona s'adormí ben 
tr-an quila. 

M«rv Khon 

—On fra, senjoretï No ren que aquest és 
quart*. I que ora Tnljr a íicar al llitt 

—Oh, per xò renlfií 

La nit de nuvis 

En un poblet del camp de Tarragona, no gai
re lluny del Francolí, se celebrà un casament. 

La noia, la Carmeta, filla del masover del Pi-
nyet, era molt innoscent. La seva mare, tement 
que el promès, el Miqueló, que era un noi molt 
decidit i enèrgic, no fés algun estropici ïa pri
mera nit, decidí acompanyar-los a Barcelona en 
el seu viatge de nuvis. 

S'intal-laren a la fonda de Sant Agustí i la bo
na senyora demanà una cambra al costat de la 
de la nova parella. 

Arrivà l'ansiada ni t i la mare, amb l'orella co-
thda a la paret, escoltà. Primer sentí una remol
de petons i sospirs, després uns quants : «Ai, no!... 
Això no!...» de ía Carmeta, i, de prompte, una 
exclamació d'angoixa: 

—Ai, no puc! Es molt fort! 
—Espera't , no t'amoïnis, que de tot sortirem-
—Provp. arr Ja boca. 

—Scnyorn Mai-qursn, presentar-se a ixis es niu pro-
TOCJlCló! 

—No parli, no parlí, que ]a seva pessa I.IULKII també 
fa fi seu paner! 
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NTE 
ALERTA. MINYONS 

B R U T S 1 ques'ens enviïn I que siguin dignes d'esse 

Sutspels barrl lalres lectors de EL NAN DU. D'aque 
98 en premiarem un cada número amb la respectable quan

t i tat de "deu pelea"cobrables en la nostra Administració o 
per <|íro postal els que visquin fora de Barcelona. ¡Alerta, 
doncs, i apretar l 'àplt l 

Previsió 
En Peret Llonffuerai riatjavs B bordo del veler «Es-

trella», portant un burro que havia comprat a Valèn
cia. Era una tranca que de sobres II pujava els fi-u.st.ijM 
de transport. Se tractava d'un magnífic animal, jove, 
de bona pinta, molt àgil. En Llongueras estava molt sa
tisfet del negoci realitzat. 

Mes, all que en aquest mon quasi res acava bé. Vin
gué una tempestat el veler os desvià del seu rumbo, i 

•ii a escassejar les vitualles. 
Passaren dos diei i e] capità crida a n'on Peret, 

diem.-li que com que ja quasi no quedava menjar, el 
burro hauria d'ésser aacrifcat per al consum de la tri
pulació i dels passatgers. 

—Però em pagaran el seu import?—va preguntar 
en Llongueras. 

—Si, home, si! No passi cuidado. 
Quasi amb llàgrimes, es va despedir del burro que 

anava a ésser inmolat en holocaust de la colectivitat. 
Vingué el cuiner amb un ganivet per a degollar a la po
bre bestiola i jfl anava a tallar-li el coll, quan un 
passatjer va apropar-se i agafant B l'nnimal li començà 
a fer pessigolles a la panza, fins qu'el vego SOStenir-se 
sobre cinq cames. 

—I are! Que fit? — li va preguntar el capità, 
-Vetllar pe* hl colectlvlta) respongué el passat-

jetf. — Are ja'l poden matar qu* tindrem carn per dos 
dies mes. 

Hahomed Mal Jb*l«m 

T 
Maledicció gitana 

Una tarda del mòa d 'Agost estaven sentados a unes 
cadires del Paseo de Cuenca (a) Passeig de Gràcia, una 
•anyorasaa d'uns quaranta anys, tota maquillada i ple
na de brillants» amb una nena, d'uns vuit o nou. S'ende

vinava en la mare a una mondana retirada a temps que 
ara tallava el cupó /i feis de persona decenta. 

Poca estima després d'haver-se assentat, passà una 
gitana amb dos nens i els demanà una caritat. La maro 
anava a obrir el moneder, però la nena, que no era gens 
caritativa li tocà ej colze, fent-li senyal de que no ii 
donés res. La mare retirà la mà del! moneder, mentre 
la gitana, que havia vist la maniobra, fent un movil-
ment do despit, s'allunyà exclamant en el seu pintoresc 

—Premita Dio que to Barga un galo negro entre la 
pierna!... 

Passaren dies i un jorn la noia s'adonà qu'en efecte, 
al lloc que havia indicat la gitana començava a sortir-ii 
una pelusa negra... 

Tota esporuguida se'n anà a trovar a la i 
qu'en aquell moment estaba banyant-se. Al vcuie-la tota 
nua, la xicota no pogué retenir una exclamado de sor
presa: 

—Ai, mamà! Aquell gat de la maledicció de la gita
na ja comença a sortir! Oh!... Però... i tu I 
tens un, però és molt mes gros qu'el meu!... 

La maro se la quedà mirant de fit a fit i agafant la 
tovallola per a aixugar-se, li digué amb tfi filosòfic: 

creixerà tant com el mou, ja, filla meva! So-
.: menjar tantas rates i tant grosses 

com s'ha menjat aquest! 
l l i m i . 

Els infants terribles 
Feia vint anys que jo no havia vist al meu amic Baft-

cas. Sabia qu'estava casat, que vivia a una torre de Sant 
Gervasi i que la seva senyora era de les que van per fei
na perquè el primer cop que havia desocupat havia en-

Veus aquí que arrivat a l'adressa que m'havien indi
cat, truco a la porta del jardí i surt a obrir-me un noi 
de sis anys, prim, escanyolit i groc com una menor sense 

—EsColjta, maco, que és aquí que viu el senyor Ra
iceas? 

—SI, senyor; — em va respondrer amb una veu pri
ma com una flauta. Es el meu papà! 

—Ah, si? 
—SI senyor, I aquest es germà meu — continuà mos

trant-me un altre noi també d'aspecte malaltís. 
—Com te dius, maco? 
—Pepet, per a servir-lo. 
—I tu? — vaig preguntar a l'altri. 

http://fi-u.st.ijM
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—Jo? Ramonet — digué també amb una veueta de 
tiple. 

En aquestes vingui"' un bordegàs dels mateixos anys, 
gras i vermell com un pagès de l'alta muntanya. 

—Aquest és l'aitre germà—va seguir dient en Pe
pet. Vàrem néixer tots tre3 a l'hora. 

—Com te dius tu?—vaig dir al que acabava d'arri-

—Tomàs!—em va contestar amb una veu de trò. 
—Qu'és estrany! En Pepet i en Ram6n tan prims i 

tu tan robust i amb aquesta veuassa... 
Es qu'aquests dos, sap? ela va criar la maiaa, aapT 

—SI! 
—Cada hú es va agafar a un pit, m'entén? I a mi, em 

r .1 i 
,\. Qambalre. 

Feminisme 
En una societat feminista qu'es formà no fa gaire 

temps la Directiva feu estendrer pels efectes d'identi
tat, uns carnets daurats, amb lf inscripció: «Titol a fa
vor d« la senyoreta Na*. .:> s 

Vingué una reunió general i una de les xicotes, que 
per lo vist era molt lletrada, prengué la paraula i dema
ni que com el mot «títol» era masculí, se canviés pel 
femení «títola.». 

Qu'es passi a votació! — demanà una obstruccin-

Així s'acordà i la secretaria començà a preguntar a 

rota Figampla: qui desitja vostè? 
-^Jo, títola. 

—Senyoreta Pit.lrm: vostè qui desitja? 

yort-ta Filnovell: vostè què vol? 
- J o també títola. 
—S'aprova la proposició? 
—Aprovada! 

aixeca: 
—Companyes: Ja que s'ba acordat per Dn animi tat la 

modificació proposada, sols em resta pregar-vos, per 
raons d'economia i d'estalvi, que totes procureu guar-

• títola per a que no's faci malbé ni es rebregui! 
Llavors, una ile les aocies fundadores ;;'aixeca i digué: 
—Jo. i • duré neul

ida la títola al Hoc preferit de lea 
munt del cor! 

••> un geste noble ea guarda ta títola a la pi-

Mestres. 

Conte premiat del número pasat: 

La Precaució 

Correu secret 

Son coses que tot 
es i'acostumar-s'hi... 

Així ho diu el gran Muntaner en una de les 
escenes més culminants del «Quixot» nandulan-
desc, «Don Jaume el Conqueridor». 

Les senyores que concorren als tés que donya 
Matilde dóna els dimecres al seu palau del 

•carrer de València, cantonada a Aragó, no se sa-
vien avenir que l 'opulenta esposa del banquer 
rús Titoloff contés a qui volia sentir-la sa gran 
alició pels plaers que segons la Bíblia es practi
caven a Sodoma i Gomorra per quin motiu la cò
lera divina descarregà damunt d'aquells perver
t i ts infractors de les lleis de la naturalesa... 

Donya Matilde, una tarda de confidències, ho 
explicà d'una manera ben senzilla i Ilógica: 

—Quan vàrem casar-nos, en Sergi, tenia una 
costum detestable. Fumava com una xemaneia, 
deu puros! Sí, amigues meves, sí, deu cigars pu
ros cada dia, d'aquells grossos i enfaixats. M'em
pestava la casa, les habitacions, el llit, els llen
çols, jo mateixa, de fum de tabac. Jo estava des
esperada. Una tarda vingué a veure'm donya (ïu-
mersinda, que al cel sigui, i li vaig explicar el vi
ci funest del meu marit. 

—Això?... Oh! Això és un mal molt fàcil de cu
rar. Cada matí es deu posar els deu cigars a la 
petaca, oi? 

—Sí, senyora. 
—Doncs, no tens més que agafar-los-hi abans 

de que ell se'n adongtli, íicar-te'ls al forat de la 
cloaca, i miracle fet. El tabac agafarà un regust 
t an t dolent que el teu marit se'n desacostumarà 
desseguida. 

I en efecte, en Sergi se'n va desacostumar des- • 
seguida. Qui no se'n va desacostumar, ai! vareig 
ésser jo. I és clar, que com que no tena cigars, 
vaig haver d'iniciar al meu marit, per a calmar 
"1 mrju desig, a ent rar per la porta de darrera... 

Csxoina 

«* 
'i. /.. Aniran u ¡,.:ltl it.is. Li publ¡|-

liil Hoque. Ho 
llorinot lto*. \n];':\ tot amb aquella aicuria. .1. l·L de 
Seímeiia!. i.i tocarem una mica i li ficarem. T'iful Pe
lut. Ens Interessa. Don ,1 milito. Vol pi 
•redacció i Hartona. Va de pot al nu
mero. I a forner de h-.i «¡arrimi. Mirarem d'aprofitar-lo. 
L'home de fe Sam . .,,„[, e¡ c i e r 0 i ^[ÍU( 
KOII etc. ! . , H arreglarem. Sarro*. Va 
de pet al número. 
anem al e.staro? Albert KsCOda, Aceplat. 

^ ï> 
t 
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G R I M E G I A E S T R A N G E R A 

BIS NOI'S ules 
—Que <-p sí-iii i* ifiu Lateta, on he arrtrat nmb el n n 

«tf«rcl 
—Jo lanpre ho déla que arrlTnrlu a persona do pés. 

(De «Ruy Bla») 

' la i'l iens arrerlat l'assnmpto deis Barcal 
k / ~ ' ,'M- 'lona! Ni cidii diji nu luiixeii Iros o (|ii:ih'i> 
"CUdosl 

(Da «Bataolw») 

( JH'.LIII. home, a propasfti precisament m'harla des
cuidat la ulaii! 

(De «Le R¡re>) 

' N S T I T U T A E L · I C A L j 

P É M I N A 
V l ( , s urinàries, sífilis i mgtrlu, 

Comte del Assalt, 23, p r a | . 
Visitada 11 n 1 i de 6a 7 

c°n»mtaespedal¡Cafmt»76,prl 

PURGACIONES 
. • 

i:i• i'iÍ Mriiis.flBl del hombre como de 
ik mujer, se curan pronto v bien, con I»! 

GRAJEAS RUSAS ROVISOLFP 

Casa Segalá, Rambla, Floras, 14 
B A R C E L O N A 

La ¡Mascota 
degomi hlgiénti 
!• no* i1»''-!!' prsntiztrloi . 
ralldad.Compre uní sota vwparacofl' 
vencerte. MATALADILLAS en polv. 
Una cafa, EO í 

I , San Ramón, 1-RARCELONA 

impronta «El .Sport», Casanovas, 15. Barcelona. 
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-Al!, senjoreta, cui ÍJI imtfr Mt gaaa la sento xisclar d'aqnella manera! 
-No en fae¡> ca»* tonta. Bi iwniuè s'lio creguin I alxís acabo més uvinU 
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