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Después de las elecciones 

EL T R I U N F C T D E RUFASTA 
A mi que no me vengan con tabarras. 

Esto de las elecciones lia sido un her
vido de Casa del Ancho y aquí el que 
más v el que menos tienen el de aquo-
ik, más sacio quu la cata de un gita
na No se por que los minyones de 
«Acció Catalanas se han dejado hacer 
como los gorriones, que loa cazan con 
«SÍS», porque yo el domingo por la 
mKUoa encontre a su candidato y 1̂  

—Basa el ojo vivo que le quiere.-
hacer una como un cuévano. Rovira... 
«VUffüü». * olato> "° e v i ' 
d« se fué en orna, t u fin, que en la 
Barceloneta hay el torin y que alque 
v» de buena fe ee lo sortean que «s 
un com culo. , , 

A proposito: saben ustedes por qué 
1» han quitado el acta a í'uig de la 
Bailacasa? Pues: 

Por una mala paitída 
Ladrón! 

Bueno, eso de «Ladrón!» lo debe 
cOBtStW el que lo suelvan el chiste , 

C™a,e,'i usicdo» en deínde v 
, , , . ' Ño caen? Pues es bie 

« • • . p o r , ™ » » 

„ , „ i . •••'' J S ; « 

a, que Los PW 
2 U tod» i.s P « ™ » " ;'«"" ; . 

¡1 colmo de UJV tatberol Alevui 
U°S\bT.l<;™;,o puede uno » * * « « 
d™t™ d. » w«e.-«lc«t d J W * * 
h , , „ hecho 1" suyo! Haciendo viso 
Vuand. .!as law veo-

tanas del A'lenco. quei semejanzatie
ne " salen de K M con v.» herbola-
rio? Pues que «se ven-tilo! 

Y por qué Urbano Fernandos Zanm 
(„ to no es un rentero que consto) 
«1 simpático periodista, no quiero ha
cer nunca la información del Ayunta
miento? Porque dirían que Urbano 

n reportar municipal. Recaditos 
a la Amaya, 1. menor de Aid», y de 
cieïe^ue i.ó lo haga coser celos que 

^ r i o s ' m i e o t o s activo, del C.ntr, 

Ecuánime querían hacerme un ho-
menaj«, pero a mf eso de los miem
bros me ha hecho siempre mucha ver-
Si acaso, vale más que me manden un 
paquete de caliqueños, que a lo me
nos sirven para ir tirando. Yo soy 
modesto como la violeta bosquetana, 
y aunque mi triunfo es de lo más de-

|DE!L E X T R A N J E R O 

ISebldn \l(a,'6. - - Anoche llegó da 
arribada íoriosa el vapor «Sublima
do de Potasa (ttalia), que estuvo 
tre* 4las perdido en el mar, porque 
al capitán se le- extravió el conoci
miento de embarque y claro, como 
habla perdido el conocimiento, no aa-

¡bía la ruta. _, 
auxiliado en el Dispensario, 

i donde le dieron una copa de agua 

Corresponsal. 

BaacHlobo! . G. - Ha contraído m«-
a bellísima señorita Cleta 

mcua, von el simpático y aventaja-
i de grafologia Tito I 

- Ignoran los motivos que les im-
•nn a l.-nnar tan fatal 

Francia KM». 

ía incompa -
Con cate •-

luvo sin agua durante dos horas 
V. Alm.it," i 

HATLl.Uia 11 Í.VÍOUT . 
El 1.....-.U li iro del pacto de s.an.ION VKUSATIf 

Sans, que al rollar el acia al gran Üii-
fníst.i, MÍ Itu hecho un riovn In iiii«.;e-
riilud polftica. 

Adm 

fiíiitivo, no culero presumir. Si aca-
|so, cuando me muera ya me D 

.; cas y un ramo de 
florea. Procurad comprarlo como unas 
i cabras que 
de la quema de los conventos una cu-: 
pleitista del «Arnat» que son (siem
previvas. 

tiro* que yo no haya podido1 

ir al Congreso, porque líovira y yo' 
. éxito de la tem

porada. Yo hubiera pedido la aboli-¡ 
Ir» macarrones, el destierro 

do las floristas y la tasa de los hote
les amuebladas. Después hubiera exi
gido que se protestaran las letras de 

iples malo*, y que a las mamas 
i cupletistas se le3 prohl 

por la calle después de las doce de 
la noche. 

Pero el pacto de Sana ha Impedido 
mi proelamacifm. Ya decía yo que los 
de la «Lliga* eran unos cucos. ¡Como 
que tienen Morera! 

Bnfustu. 

iúbase un payés 
de ver qae en su tierna infancia, 
todas las chicas en ! 

diabólico es — 
dijo torciendo el mostacho-

Ique aquí lo hagan en gabacho 
y que en camhio e» La Bisbal 

' " idas lo hagan mal 
i quii } (1 

SeJiociinr. 

(1) Ojo: c i i da do con esta i 
.;, ser de «leches. 

- Un llibre de barrila -
Demaneu a tols els 
kíoses la nova obra 

Noche de Novios 
que porta vint fotografies espa

tarraos del natural. 
Cinc ralets ben aprofitats. 
Comandes a la nostra Adminis

tració. 
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TRKVALLA J JUCA' 
Quan, cansats de Fumar egipcis, beure cock-tails 

1 dansar aíïlb una cecalnómana, sentim la neces
sitat de fer un xic de salut, ens canviem la cami
sa, ens planxem la c >rbata ¡ abandonem l'agitació 
,]<1 cabaret per la bona fe del «Salud Sport Club» 
0 del «Coliseu Pompcya». 

El sa esperit nandulandesc no lia arribat encara 
a fer-se mestre de la nostra joventut be, pero, no 

>stant aixó, podem afirmar que moltes nenes que 
Juguen al tennis, patinen i fan comèdia per famí-

*js, llegeixen ja el nostre mai prou alabat i popu-
* a r setmanari. 

* és per aixó que hem volgut recollir la següent 
Petita anècdota, sentida no fa gaires diumenges 
a Jna reunió de Sant Gervasi: 

ro '•agonistes: dues nenes de quinze a setze 
ys. Finca boniques i passablement distingides, 

_" CVíl «toilette» no preferí aparentar més ile lo 
^ s ó n . Una d'tdics demana: 
t p < lu^ : c n tota la temporada de primavera del 

a r tcnon» no has pogut trobar xicot? 
No n o ¡ a _ 

~~Ni un lleuger «flirt»? 
Sun a^x o- He quedat «jnoólumme, incólumme»! 
\a , e r n 1 u e 'a nena no sabia lo que volia dir. I si 

0 «abu, pitjor per ella. 

A l'epíleg de les eleccions no podiem mancar-
hi. Dijous a la tarda, quan s'efectuava a l 'audièn
cia l'escrutini general, en Rahola, en llegir un 
acta, digué: 

—Aquesta acta no la signa el president. La sig
na un ta] senyor L·lofriu. 

Una veu del públic: Ja ha sorti t EL NANDÚ. 
Un dels repòrters que estava fen t informació 

demana llavors: 
—No hi ha pas en Rufasta? 
En Rufasta hi era, veritablement, però no era 

el nostre. Escrivia calmosamcnt ¡ 'estava rodejat 
de testimonis notarials i plecs de paper segellat. 
T el bon senyor, que encara no llegeix EL NANDU 
DE LLQFRIU restà un xic estranyat al sentir pro
nunciar el seu cognom... 

En S. rr. n., l 'empresari d'un dels més populare 
mnsic-halls del Paralel estava l 'altra n i t sopant 
tranquilament quan a una llotja propera sentí 
crits protestes, xiscles i una veu forta d'home 
que semblava volguer armar bronca. 

En S. rr. n. s'atançà a la llotja, obrí violenta
ment la porta i es trobà de mans a boca amb una 
mena de sàtir, que en mànegues de camisa estre
nyia entre el seus braços a una ballarina. 

—Deixi'm anar! Deixi'm anar!—cridava la noia. 
—Què passa?—preguntà l 'empresari. 
—Aquesta dona—respongué el client—que des

prés que l'he convidat diu que no està per «qüen-
tos». 

—Per qüentos?—protestà la ballarina indigna
da.—Que es pensa que perquè ha destapat utfa 
ampolla de Xerès, ja... 

I aquí fa un signe amb el braç no gaire fácil *e 



4—EL NANDÚ 

descriure pero que és comprés en tots els idiomes 
coneguts. 

—Escolti—interrompé en S. r r . n.,—quan ha fet 
de gasto vostè? 

—Divuit pessetes!—respongué l 'irat client. 
—Ah!—va dir llavors l'empressari.—I pe r divuit 

pessetes ja volia «esmorçar-se» aquesta xicota? 
Doncs digui que si arriva a destapar una ampolla 
de Moet hauria volgut deshonrar-me a mí! 

La R. s. r., la simpàtica y experta florista és ja 
una mena d'institució dintre Nandulàndia. 

9i la R. s. r. pogués escriure les seves Memò
ries, faria un llibre digne d'ésser prologat per en 
« len ius» . 

Ella sap tots els secrets del foier, coneix totes 
les pet i tes històries que tenen per escenari un re
servat, l 'interior d'un automóvil o la terrassa <le 
»n bar del carrer Nou, a l'hora del darrer café 
amb llet. Ella vos dirà, de memòria, el crèdit que 
as pot concedir a cada habituat de les llotjes. Ella 
porta també, com en un llibre de registre, les al
tes i baixes amatóries de cada papellona... 

Una tarda, cert concorrent li preguntà per un 
corredor de borsa que freqüenta també la casa. 

—Qui? En Fulano?—digué la R. s. r,—Ah! Molt 
bon home! Miri si és bon home que no fa gaire 
va sopar amb la Carmeta, li va donar vint duros... 
i » • se'n va anar a dormir amb ella! 

El Noctambuï Indiscret 

El navicr arruïnat 

Aquella tarda s'estaven t ranqui lament jugant 
al pocker al menjador de ca la Marta cinc o sis 
familiars del famós temple mentres a Ics habita
cions les nenes feien feina. Entre els que passa
ven l'estona fent «fui's» i «escales» hi havia un fa
mós ex-navier a qui els seus dispendis en aven
tures femenines havien acavat per desposseïr de 
U s«va flota, i, amb ella, de tota le seva fortuna. 

Quan tots ells seguien amb més interès les peri-

—No sfi, poro em sembla que aqirostu noia, io la o«u«W 
Li relg- corts detalls. . . . 

pècies dol joc en una habitació començaren a sen
tir-se remors de discussió, després se sentí algú» 
mot fort i finalment ressonaren varis crits. 

—Si s'ha quedat a dintre, no sé què dir-te!—-
feia una veu de dona.—Perquè tens aquests ca
pritxos! 

—Es que no es ' t racta d'una friolera!—protesta
va una altra de mascle.—Aquest anelli em costa 
setanta duros! 

—Doncs, mira, si acàs ja anirem demà a ca 1 met
ge a veure si m e l pot t reure , però jo no estic per
què em facin mal, saps? 

—Què és això?—demanà llavors Mamà Marta, 
vegent que la discussió continuava.—A veure, sor
t iu i aclarirem l'incident. 

I, encara amb la roba de combat, ella en caiOT 
sa i ell en calçotets, la parella sortí. Ella era u n a 

noieta d'uns setze anys però amb cara d'espavil* 
da i experta . El l un xicot d'uns vint-i-vuit, alt 
ben plantat . 

—Bé, què passa, jove?—demanà la Marta. -Qlie 

no ha quedat content? * 
—Ja li explicaré: resulta que estàvem al H1 ' 

jugant, jugant, i m'ha vingut el capritxo de nc 

el di t al pot de la confitura. Però vet-aquí q" e u
0 

anell que jo duia amb un bril lantet al mig ^ 
m'ha quedat a dins i no hi ha manera de treure 

Llavors, e] navier arruïnat es quedà mirant 
xicot i amb veu sentenciosa li digué: ii 

—Es a dir que a vostè se n'hi ha anat un a"^, 
per aquell forat i el, vol recuperar? Àngel de P e " 
A mí se m'hi han perdut quatre barcos ^. 
forats com aquests i no n 'he pogut recuperar 
un! 

Marcel Te»** 



^EXPOSICIÓ 1923 DEL TUBEECUL UNIVERSAL 
La Pepita Mijares I la Lola Miralles, al presen tar-se, c 

>** «i eJ «Boyal Concerti. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Aquest^ dos varietats de nnlntii, (primerenca* i do «bolados es distingeixen pell sen tacte arcUul-al farliiis % 

'«u-tauitoiit nssiibiitvnt. Son mojt tiom I es desfan n labora. 

i n mostra al «stand» que *] senyor Pepet té in-i.il 



6—EL NANDÚ 

—Vostè si, dou Ttamfio, que és d'ainiolls quo sempre 
Chinen el dit a 11 liata. 

Soc català 

Nois, jo no sé si vos ho creureu, però els que 
portem correguts uns quants kilómetros sabem 

ben bé de sobres que els catalans som els amos 
allá on anem. 

Tot això de la gràcia andalusa i el casticismo de 
ïa «Bombi» són falórnies i carl.es que no lliguen. 

Allà on hi ha un català la barrila hi neix com 
per generació expontània. 

Però, com que la nostra grimègia es produeix 
sense «xatos» ni «cañitas», resul ta una barrila ce
rebral, assahonada, pràctica. 

Nosaltres allà uu posem e!s ulls, no dupteu que 
no trigarem gaire a ficar-hi el-... «nandu». 

Ara mateix cm recordo d'un fet del qual vos 
en podria donar detalls en Maynés, «ainè», el ger-
manet del nostre mai prou ponderat capità. 

Ens trobàvem en plè París, en cl «boulevard 
dea Italiens», i vàrem entrar a la cerveseria-res-
tauran t Poccardi, casa estupendament servida per 
cambreres italianes. 

De entre aquestes cambreretes n'hi havia una 
de napolitana que tombava d'espatlles: ample de 
C&deres forta de cuixes, abundosa de pi t reram, 

ujls gossos, negres i fondos... 
Res, un «boccato di cardinali». 

Tots hi fèiem broma i de t an t en tant , lea mos
tres mans manefles de mena procuraven cercio
rar-se de que tot aquell bé de Déu- de carn ben 
repartida i magníficament exposada en els apara
dors d'aquella xamosa napoÜtna* eren dons reials 
de la naturalesa i no aditamento i postissos a base 
de cotó i al tres enfarfegs. 

A l'acabar de pendre la nostra cervesa, ens và
rem alsar els amics que fèiem la penya i jo, apro
pant-me a la temptadora napolitana, vareig dir-li 
a cau d'orella i amb un català del p la de l'os que 
feia tremolar les pedres: 

—Escolti, prenda; vostè que és una senyora de 
«abrig», vol fer e l favor de donar-Jne cl meu ' 

Les meves paraules dites amb un to baix i càl-
lid que n- remogueren los més pregones fibres, no 
foren enteses exactament per Ja cambrereta, peró, 
suposant de lo que li parlava, tota salamera i abai
xant els ulls, em va respondre: 

—Oh, mió Dio, io non capicci! 
—-Ah, ós a dir—vareig respondre jo amatent 

és a dir que vostè «nunca» pitxa? Doncs, jo pitxo 
cada dia! 

VosaLtrs vos deureu creure que no em va enten
dre, fa'í Si, sí, a agulla els batllarins! J a ho crec 
que em va entendre, peró naturalment que va és
ser traduint-li el «calembour» damunt d'un llit de 
un «.meublé» pròxim al lloc del succés. 

Püjdlet 

—Tfl m'imvlrs dit qpe 
m'hii passat fs molt gras. 

cm pMMri* |VS 

http://carl.es


Q l 3 J 3 A.fl I 
El primer duro 

.Era el primer dia de la seva vida que eti Pepet 
es trobava amb un duro a la butxaca. El dissabte 
a la nit, a l 'entregar al pare la seva setmanada do 
aprenent de fuster, el seu progenitor li havia en-
tregat un Amadeu dient-li: 

SÜRra, Peret, com que tens setze anys, ets l'he-
reu i ja comences 8 ésser grandot, aquí et dono 
un duro pels frustos de la setmana. 

El xícot tímid i una mica poruc, agafà la mo
neda i se n'anà que no s'hi veia de cap ull. L'en-
démà, diumenge, un cop hagué dinat se n'aná a 
voltar per la Rambla, es ficà carrer d'EscudelIers 
amunt i B'hssentà en un bar a pendre una cer
vesa. 

Arribà l'hora d'anarse'n, crida el cambrer i li 
donà el duro per que çofefés. 

Noi - -digué el mosso de la taberna. No tinc 
canvi. Mira, qualsevol noia d'aquelles que es pas-
sejen per- l'acera en deurà tenir. 

En Peret, diligent, s'aixecà de la taula i adres-
i:i. primera meuca que va troliar : 

--Escolti: que tindria canvi d'un duro? 
La modesta cortisana, entenent una altre cosa. 

l'agafà carinyosament per un braç i li va res
pondre: 

—Prou, maco! Anem cap amunt! 

—Senyoret* Jo voldrJa olirlr-l! <•], mou eor . . . . 
- Kstíi h<; itvrü no me l'obri ayui ai nilff del enrrer! 

lï. krníüí: ira m>n ral(t t'in.s i|ur <am doitxiti un retrat 
Hinl> dcílicntòrlii, 

—1 qué en vol fer del rrlrntï 
Oli! res apel·lin- ni seu record en els. mt-

Jttents tic desenfílelo, 
—Ja in'lio MMiiblavii, Ja, qiH' era per ancl-lar iimílcom. 

Aribaren a dalt. Ella el va empènyer cap a una 
habitació es t re ta i sense dir un mot es començà 
u despullar. 

—I ara!—pensà en Peret,—Aquesta dona s'ha 
tornat boja! 

Però com que poc a poc començaren a aparèi
xer davant dels meravellats ulls del xicot una 
Bérie d'encisos insospitats per ell, en Pere t s'hi 
llençà de cup i va fer la feina com un home. 

Quan hagueren finit la tasca, la meuca li dema
nà el duro i li torna una pesseta. 

.'li! protestà en Peret.—Jo li he dema-
is.-ti. rmvi d'un duro, i vostè em torna una pesseta 
només! 

—Ai, poca-vergonya!—va respondre ïa dona.— 
Fes el dissimulat, ara! Au, ves avall! 

En Peret se n'anà escales avall, pagà amb la pes
seta sobrera la consumació i pe n'aná enp a casa. 

A penes havia arribat, to t .p lè de curtí 
n'anà cap ;d seu pare i li preguntà: 

—Escolteu, pare: quan doneu un duro M 'a ma
re e;; despulla i vos torna una pesseta? 

-*-No, fil], no, quasi sempre em torna tm bor-
degà-s! 

A. Escoda 



V I D A I M I R A C L E S D E 1' N A N D Ú I L A T U I E S 

O COM LA TJies i 

lies lil lia tant cmpluAilftr 
irnm un wnt-etòiicle» d'aniK-stN 
nn« to t»t roItM ontrnilror 
] son Mis ViiH'iits lliipltln 

Are mateix* a n'el Nandú, 
no atirictcnt-11 oiplicíicloii^ 
mo l'lian detsat cu enmliaa 
tocant-H lien be els (Ja m'mifeiini, faï) 

Mentres els uns agafem fama... 
En Carlea havia hagut de sortir del cine abans 

d'hora. Alió no es podia aguantar! Pels costats, 
per darrera, per dalt, tot eren parelles bellugadis-

•'! de petons i remor d'enagos que s'aixe
quen. Coin que en Caries, aquella nit, anava sol, 
obt.-i per desfijar a fi de no haver d'aguantar més 
temps el ciri. 

< i , . . , , ¡ . • ' • • ; • • , • • < < . ' • i . . - . . - - ; <\<-

la dispesa. El cap li voltava. No més veia que figu
res núes en posicions afrodisíaques, cames que se 
obrien i braços que estrenyien. L'influència de la 
ni t de madrugueix de que havia t ingut d'ésser 
passiu testimoni! Sense sapiguer on anava, com-
pletament d'esma, en Carles pujà l'escala de la 
dispesa, obrí la porta i, equivocadament, es ficà e» 
im quarto que no era el seu. La porta estava ajus
tada, cosa que ja li estranyà, perquè ell ta deixava 
sempre tancai! i. 

toés ^m '> C^ ^ a v a ^ ° i llavors reconegué son erro, 
Ven i R n ° * o u a t e m P s de reparar-lo, puix una 
tine -°. m e n t f e b r o s a ' l a d e l a mestressa, el de-

Ja~7 A h ! E t S t u ' L ] u i s e t ? A i - s i 1 u e h a s trigat! 
Ona f& e s t o n a r l u e t 'esperava... Pero, vina, home! 
£ « t tas parat! Acosta't, corre, perquè sinó ja no 
£ seras a temps,.. Dojent! M'has fet esperar tant 

to. j a començava jo a entretenir-me tota so-

En Carles cregué que, després de tot, lo millor 
era aprofitar l'ocasió que se li presentava, i sen
se dir un mot es despullà i es ficà al llit. Encara 
no hi fou es trobà, completament núa, la mestres
sa de la pensió que bullia de desig. D'encès que 
estava passà a incandescent en sentir e] contac
te d'aquelles carns delicioses. Allargà àvidament 
les mans i troba unes cames esquisides, després 
unes cuixes de pell fina i exhuberanta, després 
Ulla cosa com «na rosa humida amb la cue s'entre-



.o-^Nt» T A J I U Q M A Í 

-1,1 aïlïerklMi, seuyOreui, que 6* mm iilnssa niolt 
<uric.il. 

Oli, «D (/) iirciK'upl: jo, oniirti'ii. qpe Jovenete Jii 
Si IVr Lot! 

t ingué llargament; va moure una mà més amunt 
i va t robar dos melonassos grossos i molçuts, que 
amb prou feines podia abarcar. 

La dona anava pantejant i esbufegant com si 
fos una locomotora a tota presió: 

—Ai, Lluiset, que em fas pessigolles,,. Clava 
els dits ben fort... les teves ungles... Ai, quina co
sa per tot el cos... Ensorra l'altre dit! Sí! Fort! Arc, 
are! Aïxó em dóna vida!... Però em moro.,.! Apre-
ta...! Però. que has canviat avui? Air tenies molt 
prima la., veu i ara la tens molt grossa! 

Quan la duna ja se senti completament posseï
da ïi enrotllà els braços al coll, allargà les cames, 
les entrecreuà amb lea d'ell i el sommier començà 
a cantar la seva cançó rítmica ¡ agitada. Alió du
rà una bona estona, després vingueren uns esbu-
fecs més forts, uns sospirs molt agitats i tot restà 
al t ra vegada en silenci i d e s p r a digué: 

—Avui, Lluiset has estat sublim; Tornem-hi? 
En Carles, que havia quedat méc'aixut que la 

Hisenda espanyola saltà de terror en sentir aque
lla proposició. 

—No, no!—va fer.—Avui no em trobo bé! Estic 

—I diu. fltto lt fn mal, senjoretal 
—No Btt sMito min Wpb «striuijn, que uo sé e»in e i . 

flicàrte-ln. No trobo consol cu rea. 
—Si, sí. Ja ho entenc: a Tosté H (alt* un «nolindon. 

molt dèbil! Ho sento molt però no puc plorar! 
Adéu, rata! Pins a una altra. 

I se n'anà mentres sentia encara les doloroses 
exclamacions de l'insaciable. 

Encara no havia caminat deu passes que se sen
t i agafat pel coll i tua cfta jove i iremoïant, ves- . 
t i t sols amb una camiseta curta i fina, s'adherí al 
seu amb unes ondulacions do reptil, capaces da 
fer escalfar una barra de gel. Era la raspa. 

—Ai, Lluiset meu!,,.—sospirava aquell angelet 
d'aiguera.—Amb quina impaciència t 'estava es
perant! 

No va donar-se compte de res més, sinó de que 
queien to t s dos damunt d'un llit, que la xicota li 
xuclava ávidament el coll mentres li posava a 1* 
mà uns matonets punxaguts i tremolosos i qu e 

quasi sense adonar-se n es trobava amb 1a pipa din
t re l'estoig. Allò era l 'Everest de la felicitat (crec 
que he expressat bé que era la «felicidad cumbre» 1 
com dirien a Madrid). Quan, a força de fer 8P_ 
nyolar el catre vingué l'espasme, restaren erms, 
arronçats, sense moviment. En Carles recordar-t 
de cop que l'equivocció es podia descobrir, agafa 
la roba i es disposà sortir. Ella pre tengué detu
rar-lo: 

—Ah! Ja t'envàs? Quina llàstima! No pots ima" ú 
;;iii;Li-i.e lo' feliç que m'has fet. Adéu, rei •* 
meu cor. Fins demà! 

L'endemà, en Lluiset, el mari t de la dispese-
ra, s 'enterà de tot. Furiós, anà a empendre e° 
Carles. 

—Poca-vergonya! Indecent! Canalla! Abusar d^ 
la meva dona, i de la meva amiga, fent-les-hi cre 
re que era jo! 

—I per això protesta?—va preguntar et! L*ï 
les.—Jo m'hauria de queixar! Que es pensa q«e. j f l 

poc trist que un faci ¡s, feina i l 'altre s'cndugui 
fama? 

CteWe f 

http://uric.il
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cóur 
ALERTA. WIINYONB 

a lectors de EL NANDÚ- íï'aqueats con
fés en premiarem un cada número amb la respectable quan
t i tat de "deu peles" cobrables en la nostra Administració o 
por olro postal ois que visquin Tora de Barcelona. ¡Alerta, 

doncs. I apretar l'Aptt! 

Menys mal 
Quan os cansé, en Robert Gatuelles d'ésser solter i pen

sà en casar-so, ja tenia feta cJs cinquanta onya. El dnlit 
denriquirse, les sòrdides preocupacions que la avaricia 
porta apariades. havien fiiis aleshores ocupat toies les 
seves facultats, impedint que penses en altre cosa que 
no Fos la forniu d'estalviar un cèntim o al mitja de que 
podria valdre's por a fer papar un més alt interés en les 
usuraries combinacions a quc's lliurava. 

Mes quan va conèixer a la Matildota restà emprendat 
d'ella ¡ es proposà casar-s'hi. 

Era la Matildeta una garrida donzella que encare no 
havia complert ela vinticinc. La seva joventut eslava 
inondada do bellesa: el cabell, de tenebrosa foscor i luxu-
riant auundança, rematava gentilment amb un graciós 
pentinat la perfecció del seu caparró ideal; e,en els 
ulls magnífics foscos, enormes, com desgarráis, ornats 
de llargues pestanyes i sovint circondata de fondes ulle
res denotadores d'un ardent temperament que realiaven 
encare més la seva esplendo ros i tat; el nasset fi, i els 
llavis molsosos, frroixubs, de golut aspecte encisador, 
breu i do viva rojov de rosella; les galtones eren grasse-
tes discretament plenes, rosades i una d'elles mostrava 
Una menudn pigucta picardívolsi, encantadora, inci
tant, , . . Esculptural era el coll rodó i perfecte com una 
romana columna gràcil y el-lcgant, era com el d'un cigne; 
els braasos esbelts, de| suaus línies, les manetes fines, 
minúscules. El bnsl era opulent, reptador, sense agom-
BQlaments emperò, ubèrrim do carn: un d'aquells bustos 
capassos do incitar al home més prudent a cometre una 
bojeria per Lal do contemplar o do posseir els tresors 

W« l'hi endevinen Fortament convexada la gentil 
cintura com per a fer ressortir més la violència de les 
cuixes plenes, mngníficament modulades, d'alçada cür-
va, tant coltl podria ésser la de una gegantina onada, 
seguida, on la revoltada mar d'aquelles cames de carns 
'leument agitades en caminar, de la onada menys vio
lenta encar que no menys encisadora d* les admirables 
combes que anaven a finir mansame»vt a la platja del 
Petit peuet 

Molles vegades els pensaments d'en Robert s'havien 
adressat envers tots aquests encisos i, amb els diners 
com a millor ombaixador i Mracliu — que a fe que no 
va malament ni per l'un paper ni pac l'altre — es casa 
amb la deüi ¡os» entoi*pidqi* dea seus somnis tranquils. * * * 

Com que les maneres de la Matilde, sense ésser gro
lleres, ni tant sols ordinari», no eren tot lo refina

dos que convenia per a freqüentar 'a egent d'upaV, la 
porta de quines ButtiptBoaes mansions s'havia ohert on 
Gatuelles amb la palanqueta de la seva usara, ell li cer
cà un professor que la BPlSttteratttzttJ 

Un jorn. al dap fte moll. temps de començat aquest 
ensenyament - del qual se n'encarregava un jove pro
fessor, home mondà i el-legant — se, li OoortfSgué a n'en 
Robert, en un moment que li deixaven lliui'e sos obscurs 
negocis, entrar n les habitacions paHicula>'.-¡ de la seva 
muller, per veure com marxava la Rlç6\ S'bi t 
om sviivar al peu de la porta del «oaferftet d'estudi», 
s'hagué d'estranyar de sentir-hi gemecs i sospirs. 

—Carai! — pnnsà —. IVrtsor si que qU«n ella no sap la 
lliçó el mestre li estira les orelles, castigant-la com si 
fos nna criatura! Veiam, veam 

Hi entrà i . , . , quina escena! 
La Katideta, estirada, de cara al sostre, sobre la «chai-

sa-longue», eátava gairebé despullada, car cobria solse-
meríl les seves carns una lleu camisoleta de desvargo-
nyida transparència que tot just devia passar mig pam 
del seu niuet de pecats. 

Apenes so la veia; el profi u cos, ca
valcant-hi; cosa que, pel que es veu, era molt agradosa 
a la donota, car nquesta no feia més que deixar escapar 
grinyols do plaer quan no tenia la boqueta ocupada en 
xuclar àvidament petons de la boca del seu aimador, 
que els hi prodigava. 

La experimontadament atrevida mà d'ell, pessigolle-
jnva la morbositat ubérrima del magníficament torne-
jat pit, sobre qM os mantenia, i ella estrenyia forta
ment el desníi cos dol mascle, que també subjectava 
amb ees fermes cames replegados sobre d'ell moatrant 
impúdicament la seva perfecció i permetent e.ntr.-iveurer 
les voluptuoses obscuritats de profonós verons. 

En aquells moments do suprema excitació, aquella 
fruidorn parella formava un sublim motiu esculptòric; 
amb els cossos enllaçats, acaronat-se fins al ngot.ament, 
extramint-se i retorsBnt—se ja per la proximitat dels 
plaers qOi* 1 isl suaven a iniciar, i els rostres avençs-
dament contrets p. r la torrible intensitat del goig que 
preveien i es prometien, es torçaven com dugués ser
pents, aplastant-se l'un contra l'aft.ra. 

El burla! marit, restà esmaperdut. No esperava Teu-
reffl representar tan triíít paper. Bullint de *santa» in
dignació, encare que creient-se a temps d'evil.ar l'estro-
pici. es pecipità damunt dels dos culpables, i, encarant-
se amb e! professor, II digué: 

—Per això li pago? Perqué en lloc de donar lliçons a 
la meva dóna embruti el meu honor f tqi iwtl manera? 

—Perdoni, sonyor Gatuelles. — va respondrer l'inter
polat —. Jo li cobro sols les lliçons, Si li hoves cobrat 
tots olis cops que la seva Benyora i jo hem deixat els es
tudis de mundanologla per altres coses més agradables, 
encare que ".i fes molt barato, ja l'hauria arruïnat, i 
això que vostè és milionari. 

Mick B. Leth. 
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La prova 
Aquest fet passà fa alguns anys al Café d'Orient, Ha

vers un dels mes en boga. 
Eren quarts de deu del vespre quan entrava en el dit 

cafe un grop compost per dos matrimonis. La primera 
parella estava formada per un senyor d'uns cinquanta 
anys i una senyora d'ans quaranta cinc, 1 la segona per 
»n vell d'uns seixanta i una joveneta de vint i cinc, ro
dona com una poma camosina i apetitosa com un tall de 
jamón serrano». 

En arrivar el cambrer i demanar-lis si rollen el café 
sel o amb llet, la senyora ja entrada en anys digué: 

—Jo amb llet. 
—Jo, sol! — digué el seu marit. 
—No, home, — insistí la seva muller —. Amb llet! 

No veus que després et desvetlles? 
—No hi fa res, vull café solí — va rtepondrer enèrgi

cament. 
—Poca estena després, sortien els dos matrimonis per 

dirigir-se cap al tesltre. En un moment en que els dos 
homes estigueren un xic apartats de llurs respectives 
mullers, que parlaven de modes reentres ells discutien 
de política, la més jove demani a l'alt re: 

—Dispensil Ee pura curiositat, sab? Perquè volia vnsté 
de totes passades que el seu marit prengués café ba-
rreijat amb llet? 

—Ai, no m'en parlil — va respondrer l'interpelada 
Perqué és un martiri Si pren el café sol, com ha fet 
aquesta nit, es desvetlla, es posa nirviós, comença a re
cordar els temps em que erern més joves i com que una 
servidora ja té alguns anys i ja no està per coses,... 

—Ai, senyora! — respongué la jove muller —. Demà 
•.ve el meu marit s'en va a Tarragona, deixi venir a casa 
al seu senyor marit que ili serviré el café sol a veorer si 
és veritat lo que vostè diu. 

Tornis. 

Conta premiat del número pasat: 

U N REMEI M I R A C U L Ó S 

El cant de la sígala 
—Si senyors, — comensà a explicar el nostre company 

Lluiset. — va ésser una aventura extraordinària aque
lla de la mare i de la filla de Vallvidrej-a. Teniu, vos la 
vaig a contar amb 'tots els pels i senyals. 

En Lluint't omplí de tabac la seva pipa, l'encengué i, 
tot contemplant les blauenques espirals de fum que 
Pujaven cap al sostre ennegrit, continua: 

Flguren-voe que jo, llavors, tenia ia dèria de la poe
sia. No pensava més que en alexandrins, endeeasilabs. 
Mntti, consonants, asonants, ripis; en fi: estava compler-
t^ment guillat. Si I.o estava, que, als matins me'n anava 
al camp a veurer si se m'enlairava l'insipració, si l'aire 
de muntanya feia fluir del meu cervell idees nove;;, hi 
el perfum de lee flore reviscolava el meu pensament 
enfehrat. Rea, aiiò e r a u n f t mena de mania persecutòria. 

Veus aquí que aquell malí, jo m'estava prop del pan
tano de Vallvidrera, acavant, 0 millor dit, assaljant 
d'acavar un sonet que se m'havia fica't al cap presentar 
als jocs florals quan em vaig quedar encallat i no vaig 
trobar manera de»poguer-lo continuar. A dalt del pi 
on jo estava recolzat, una cigala, un d'aquells anim&lels 
tan simpàtics i tan nandulandescos, em distreia amb ía 
seva monòtona i enervadora musiquota. Prou jo vaig fer 
soroll i picar a la soca, però, nois, això de la cigala 
és una cosa que com més es pica, més canta i més s'en-

SsUva ¡0 en aques;as quan la remor d'uns ¡jasáis me 

cridà novament l'atenció: corrent cap a mi venia una de
licíese, nena, d'uns setze anys, que apenes s'adonà de la 
cigala qu« tant m'havia distret, saltà i pretengué aga
far-la, pero, com que estava a dalt, li fou impoasibe. 

—Escoti, jove — me digué la noieta —i Que voldria 
fer el favor d'agafar-me-la? 

—Prou — vaig dir-li — pero m'hauré d'enfilar com 
els micos. 

í això vaig fer més, ?mb tan mala fortuna, que 
vaig relliscar, la meva roba e'agafà entre les branques 
i els meus pobres pantalons sofriren tan importants 
averies en la seva integritat personal, que deixaren al 
descobert precisament allò que un home té en més esti
ma. Jo no sé si la noia va apercibiese del percans, lo 
cert és que em cridà desseguida: 

—Baixi, baixi, que ja l'agafaré jo! 
Puc cert i ficar-vos que la noidta va agafar la cigala 

amb tote els ets i uts, que l'empresonà en una gabieta 
que totes le.i dones tenen preparada amb la portella 
oberta quan es dediquen a n'aquesta mena de cassa, i 
que si jo no vaig acavar el sonet, vaig fer, en canvi, una 
sonada. 

L'endemà vaig tornar cap a aquells indrets per a veu> 
rer si retrobava la musa que tan havia fel trempar, 
el jorn anterior, la meva lira. Aquell dia no vingué sola;, 
l'acompanyava la seva mamà, una senyora d'uns trenta 
vuit anys, guapa i fresca i que em va semblar estava 
tamvé desitjosa de practicar l'agradable distracció de 
cassar cigales. Veíílía una brusa moaré blanc, molt trans
parenta, que deixava traslluir una gràcil i temptadora 
pitrera. 

-Bon dia, senyora! — vaig dir jo traietit-me el ca
pell. 

—Déu lo guard, jove! — em respongué eila, molt ama
ble —. La meva filla ja em va contar que vostè li ha
via cassat una cigala, i avui he volgut venir a donar-li 
les meves més expressives mercès. 

Oh, senyora! No soc jo qui les ha da rebrer —i tal! 
HÏnó la seva filin, puig ella fou qui la cassà, i després, 

com a bona protectora d'animals la tornà a deixar anar, 
perqué així el seu cant alegri i distregui els cors dels 
pobres poetes com nosaltres. 

Mentrea estàvem parlant així, la nena,'tal volta obeint 
a una consigna, s'en havia anat a correr, lluny. La se
nyora em feu una discreta indicació: 

—No, troba que fa molta calor? 
—Molta. Aquests dies son inaguantables. 
I la mamà, sens dir més, es descordà un xic la brusa, 

mostrant un «arranque» d'alló més temptador. 
—Escolti, senyora, — vaig dir jo, ja disposat a no per

dre aquella ocasió —, Que 11 sembla si ena en anéssim 
bosc endins a veurer si cassavem alguna Utre cigala? 

—Si a vostè li sembla.... — digué l'apetitosa jamona. 
—Ja ho crec! N 

I quan feia poca estona que estàvem de cassera 
tot^ engrescats, una veu que jo recordava bé • - la veu 
dei la nena, que ens havia vis't sense que ni la mamà ni 
jo ens n'haguéssim donat compte — ens sorprengué amb 
una exclamació: 

Ai, mamà! Aquesta cigala és la mateixa que io vaig 
agafar. A tíí tamvc t'agrada jogar-hi? Doncs ves-hi amb 
compte, que esgarrapa i fa sang. 

Ilnrinnt ïl'**-
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—Qui mi «jMtffai inOs tonta. Mira na* lunlinr-ln amb cutí 1 llett 
?ío m'M imrll's, no m'rn imr]l*n! SI »t menys linj¡ní* «ttat imiti llot tala! 

Dcu'li records?... 

—Moneada, t res minuts!... 
Era un tren lleuger, sense water. A penes ha-

ï u é frenat, un home gros i panxut baixá i es pre
cipità cap a l 'urinari de l'estació. 

El temps era just per buidar el dipòsit i tor
nar a montar al convoi. Al mateix moment que 
* home acabava la tasca, sonà el pito de la locomo
tora. 

Corrent i sense acabar de cordar-se, el viatger 
creuà l'andèn, tement perdre el t ren. 

Alguna cosa devia quedar fora al precipitat viat
ger, puix dos nois que estaven jugant prop de l'es
tació començaren a cridar: 

—Ep, mestre que se li veu! 
—Ah, sí?—preguntà l'home que ja estava 

muntat damunt l 'estrep .—Es a dir que me la 
veieu? Doncs, doneu-li records de par t meva, per
què jo amb aquesta panxa tan grossa que tinc fa 
molts anys que no me l'he pogut veure. 

En el tramvia 

El tramvia de Gràcia puja plè de gom a gom. 
Són dos quarts de dues de la tarda. A la platafor
ma davantera no s'hi cap. El conductor va literal
ment encastat contra una xamosa modisteta de 
divuit anys, peluda com un préssec i perfumada 
com un jardí florit. 

Les seves carns, dures i excitants fan perdre 
la xaveta al pobre home que ja no sap on toca. 

A cada sotregada que rep el tramvia, cl po
bre conductor es ressent més del dolç contacte 
amb la noia, quina roba és tan pr ima que deixa 
traspuar la tebior sensual de la seva carn. 

De prompte, al agafar un» volta e í tramvia es 
para i el conductor, amb els ulls en blanc i trans
portat al setè cel vacil-la un xic. 

—I ara!—fa la noia.—Que no es troba bé? Per
què ha parat el tramvia?... 

I el conductor, mig balbucient: 
—Perquè... se m'ha mu . . . llat el,., f r e . . . no! 

Q. leonada K ^ 
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Els principis 
EI senyor Masllorens hi tenia una veritable ma

nia. 
—Els principis, Ramona, els principis, són la 

base de la perfcció de la societat! Educa bé els 
nens, puja'ls dins d'una severa orientació, no els 
descuidis ni en els més peti ts detalls, que l 'arbre 
és de pet i t que s'ha de pujar dret... 

Fills meus, era una obsessió la de\ senyor Mas
llorens! 

Un dia en Lluiset ,el noi del senyor Masllorens, 
en plena taula i havent-hi convidats va cometre 
una iicorreccío quasi imperdonable i el senyor 
Masllorens, tot tivat, tot auster, el va reptar se
verament: 

—I ara, Lluiset! Què és això de donar la sucre
ra per davant de don Rafel? Els nens ben educats 
no passen mai res per davant de les persones! 

—Doncs miri papà, he de confessar que jo, tot 
això de l'educació, arribo a no entendre-ho. 

—Però, perquè? 
—Perquè aquest dia, quan vostè i la mamà 

feien la «siesta» vaig sentir que ella deia: 
—Per darera, no, ja t 'he dit que per darrera 

res, ara, pe r davant tot lo que vi¡! 
papà, jo li repeteixo que no arribo a entendre-bo. 

Siviletn, <>ï Riiiükcr 

«CANTIDADES» 
El rei rifi zleto 1 la grimpin dols inuMc-hall*. 

Aquesta setmana els hi donem la vera efigie 
d'en «Cantidades», l'emperador de l'a poca-aolta 
music-nallesca, l'«As» de la cridòria i el nen mi
mat iie les rurabistes. En «Cantidades» ha desco-
vert més estrelles des de la seva hutaca que en 
Comas i Solà des de l'observatori amb Ta seva 
monumental ullera. I és que en «Cantidades» 
n'està sempre dullera. No més hi ha que 
venia'l assentat a una primera fila, xarrupant 
Una copeta de rom i mirant a les xicotes amb 
aquells ulls de peix mort que sap posar. Res, que 
quan les noies veuen aquells ulls de peix, és peix 
al cove, o peix-arcoba. No és estrany que cu «Can
tidades» estigui t an t prim. Té més «pedidos» que 
els senyoTs fabricants de Terrassa en temps de 
guerra. 

Ara en «Cantidades» s'ha instal·lat al «ïtoyal 
Concert» i està enamorat de la Per i t a Mijares. Des 
ú'aixó ba perdut uns vuit kiloa i diu que té por de 
acabar fent de pal de telègraf. 

Les xicotes del «Royab estan totes que es fonen 
per eh. I.a Domi diu que sena l'únic h>me que li 
faria fer un cop de cap, la Zaditia ens ha assegu
rat que li agrada niés que aquell «juerguistas ali 
i prim que portava el nom d'un Sant que volia 

r a convencer-se. L'Isabel de Aragón, re
cordant els seus temps d'iniciació, li pen 
una ploma estilográfica. En fi, que en :Cantfdades> 
està més content que el «Milianu» désp'ré 
sultat de l'escrutini. 

A «L'As» la Júlia Espanya cania vesti . 
és un dir—de nina de Mitiòre, i després surt des
pullada de maja. Jo comprenc que hi hagi qui fa
ci «majad cries» per ella. La «Condesita Zoé» amb 
aquelles rumbes atrau més concorrència que si 
parlés en Rovira i Virgili. Alió és moviment, i no 
el de l'«Acció Catalana»! 

A can «Novclty», «Venga alegria» i vinguen vo-
devills. La concorrència riu t an t que als urinaris 
la gent fa qúa com si donguessin caliquenyos. 

Al «Kolies-Bérgére» continuen t i rant de la ri-
l'eta dels «Haíturer» ¡ d'«El Sultán de Marruecos». 
Fins diuen que l'Abd-el-Krim ha volguí ' 
se de com va alió ,perquè ho representin les seves 
odalisques. J 0 ja estic vegent en Moles que se'n 
va ,i Axdir. Enteniment, Lluiset! 

La Conxita Garzón ha reaparescut a l'« Alcázar» 
i allí manté a la platea amb l'entusiasmo tan en
lairat com ella ho sap fer. 

1 a l'«Edèn» dissabte feren la festa de la Con
desa X. El «Gallego», que no deu confondre's amb 
el metge del mateix carrer, venia pipes al loier. 
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Una xicota que el va veure ens digué: No sé pas 
que hi veu! Com si ja no n'hi haguessin prou en 
aquesta casa! 

L'Exposició de la patata segueix el seu curs 
normal i cada dia es presenten noves varietats a 
Nandulàndia (Parajel). Avui oferim en la nostra 
plana cinc els nostres millors exemplars del «lio-
yal» a fi de .que els nostres lectors en frueixin la 
seva estupenda presentació, 

El Secretari del Naudu 

Correu secret 

:'« rit. Es co-
. (¡;it. Anirà, un 
óctmt. Pan fl 

la Pipa, i Cendra. No pot ésser. Res amb el clero. — ltu-
lifiíiTii. Es pastat,. — 1). Sons. No mata.— La T Grosso. 
Veurem d'nrreglan-ho. — Lflfiio. Ho llegirem. — Mira 
el relxef. Entra en cartera. Respecte a l'altre original 
es deu haver estraviat Ena el pot reproduir? Ens sab 
molt greu. — Kinils. Anirem publicant-los. — J. It- d* 
Kidnieniit Mirarem de donar-li gust. — Mlck E Lctli. 
De cap al número. — Itobln Ilood, Ja s'ha publicat. 
Sliot'liliiK. ¡lo passarem per la pedra i ho farem sortir 
un cop esmolat. • Nasut, Ks defectuós. 

Fdll Hat. Va de pet als contes bruts. Segueixi en
viant, qu'em sembla que farem fira. — liar All Street. 
R(, senyor. Li publiquem canviant un xic el final. — 
Llopla E. Tiunbr- anirà un dia o l'altre. — I- ZetX'itiljr. 
Ja s'ha publicat. Vegi si ens envia quelcom mé. nou. 
— K un Is. Li publicarem tot. Sentim no poguer-lo com-
plBttTer en lo altre, puix no admetem suscripcions.— 
Bo» El dibuix es defectuós. 
I. Barde. Queda en cartera. — 11 arraló. Es més vell que 
l'avi Hru,i. - - Ln llegidor del NANDÚ. Vaja, home. v¡t-
ja; ho cehlurm i j*er molts anys puguin fer tant bo
nes obrçs. • Joan l'i Gner. No éssw res amb eJ clero. 
- IV! li ¡nia. El nfuardem per la primera ocasió. K. 
ilat. Ela •• ••:.:. ctuoaos. 

lmp. L'ESPUÍvl'. l'i-ovença. 244 

R E X 
S A S 

Maiscn Meu&lée 
(Verdura) 

UPINEO 
S A s í 

SELLOS OSSAM 
a las primeras tomas, por su aecii 
DE VENTA: Scgalá; RamWa de I 

Para la curación radio1 

RRAÜIA (purgación) y I 
Vías Urinarias pi 

tuda clase de dolencias c irrita 
i Hores, 14. - Salus; Fonlanella, 7. - Doet 
IR principales Farmacias y Cintres de Especl 

. BLENO-
:irs en la3 

• uretritis. 
:en tro, 37, 

No val a badar!.. 

Q S Ca 

Siiilü1*1 

Cspallcr, « 

B«RC6L0Hfl 

AVUIIS il'fti rar al kiny 

Bisseuper L« M U N -
IAL a coni|ii¡ir mi 

milvavjili'S i'i'i ¡i un anar 
¡i iims - e.iM de i'iir.ii'in 

,.i fiTHiifu'unt 
IJlvíilji :• pcraik'sprusilt! 
luny-l'iil" 

L U C H A A N T I V E N É R E A 
¡PREVENIRSE! Con la DEFENSA JUVENTUS, la profilaxia o sea la 

... de no contaminarse, es c píe-l.t. Basta UNA aplicación antes 
o después del contacto. Al MEDIO MINUTO todos ¡os L.UIHUI.I'OS, espí
ritus de las Sífilis y bacilos del chancro han muerto, quedando estiri-
lizada la pie! y mucosas, «intra» y • extra» pues el antisepliio por su poder 
de difusión, penetra por los más recónditos repliegues. Al cabo de urdin 
a un minuto, foliarse con agua clara o con jabón, NO CONTIENE GRASA, 
dejando un innlado .laudable. NO MANCHA. Una peseta tubo. Descuento 
desde 25 a f:0 por 100. Se desean agentes. PASEO SAN JUAN, 87, farmacia 

' N S T I T U T f \ É b l C H L 

F É M 1 N A 
Vies urinàries, sífilis i matriu. 
Comte d?l rlssalt, 23, pral., 1.a 

Visita de 11 a 1 1 de 6 a 8 
Consulta especial: Carme, 76, prl 

La ¡Mascota 
Primera y i'iiuVa cata lii-türaiia a artículos 
de goma higiénica. üs la nirior surtida y 
la que puede garantizarlas por su buena 
laiidnd. Compre una «ola vw p a n « * • 
VcHCUM. AUTALAD11.LAS en polv. 
Una caja, 50 cernimos. 

1, San Ramón, 1-BARCELONA 

PUR6ACI0NES 1 
urelrilis y toda clase de tinto* de las vías 
Ki'Nilo-iiriintiiiiü, asi d,i liomiire romo de i 
tan conoVfdas en, con as 

GRAJEAS RUSAS ROVISOLFF 
«yo* reaultatlM le Rotan a l n primeras 

Casa Segalá, Rambla, Floras, 14 

B A R C E L O N A 
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OjSffil!: 

()no fluís donat nn cnp aquí al front! 
—1 uní! l'crquò ho (llnsl 
-No sé, em fa l'efecte que t'ht ha sortit uua ti un) a. 
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