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S A L E H O YI 

R U F A S T A H A C I S T A 

He tenido una idea como un cuéva-
n<>. Me he hecho hacista, ¡ 
un hombre que. tengo potra y en eso 
de la traza DO hay quien me pase la 

i ia caía. Cuando era bailet y 
parar en la calle de 

las Doncellas, ya lo décima los vecinos 
que yo sei Í;L como los tramoyistas, que 
hacen tronar y llover. A ¡ 
¿saben '.¡stedes por qué eRán toa guar
dias en las e-squinas? ¿No caen? La 
buena verdad que cualquiera lo labe. 
Kstiln por siete pesetas cincuenta ca
da día. Decidle a Roselló que pienso 
ir a ihiza en cuanto me vague. Expre» 
sienes al dGordito», que hacia mucha 
aafchoca en (La Cançó de la Rambla». 

l'uea. ai: me lo he pensado bien y 
voy a hacerme muaaolintsta. He ne 
comprado una t¿i»nisn negra que pare
ce una que llevaba una meuca de tr«; 
con cincuenta, que me hacia la gara-
gara en casa de la Filomena cuando yo 
preaumia de bolsa, antes de tenerla 
;«n escurada que parece la da un di
putado después de las elecciones. Aho
ra que hablamos de las elecciones: 
¿sabéis en qué se parecen unas elec
ciones a un autobús? En que tienen 
raedas, ¿T un coche de. punto a una 
pupila de casa del Manco? En que los 
puedes montar mediante tres pesetas 
por delante y por detrás. 

¿Por qué los accionistas del Banco 
de Barcelona no se* pueden quejar? 
Porque a pesar de todo siguen siendo 
dueños de sus acciones;. ¿Qué canción 
canta el pollo Kius y Rius cuando se 

viste üe,etiqueta? Pues la habanera 
de «La Montarla», porque «Hay que 
ver estos puños, señores, que ve 
tas manga»....» ¿Ï cuál cu el n 
los burros? El ron-zal. 

lie garlado con el delegado de los 
«cistas en el barrio del Muñeco, y 
mu lia dicho que el niejoi día harán 
una de obesa. Suprimiran la obseai 

. mentarán la circulación de 
las burras de la lecha y haitán obliga
torio el vermut con olivitas. Añore 
que- m'en recuerdo: ¿Sabéis qué ape-

-o toman las clegres chicas de c» 
a PetitT Púas, Picón; porque lea 

gusta mucho l'Amer. 
Dad 'tecaditos a Rúfols, el diputa

do deportivo, y decidme sí Pich ya i 
be decir ^ditirambo». 

Wananw. si Dios quiere, me embí 
• ludia, a fin de interviudar 

Mussolini. ¿Sabéis por que los ita-
anos se han dejado ganar por el Xas-
sino? Porque tienen Po. Y si no, 
i un mapa. Mandadme pafias y un 

retrato de Emiliano Iglesias cuando 
era nyebit. 

Arriba y gritos! 
UllfjlHÜl. 

L A N O V E L A 
G A L A N T E 

Dtmaneula cada dijous ai vostre 
kiosc, encare que no la vegeu ex
posada. Vos fareu un tip de d'allò 
i riurer. 

Cada dijous, 19 céntima. 

G A C E T I L L A S 

Relación de objetos hallados durante 
la pasada semana en las habitaciones 
de casa Verdura: 

Varias llaves, algunas con llavero. 
Un articulo de Ángel Marsá. Siete du

eñas de ¿neverripes» en buen uso. Un 
liamplar de cLoa hijos eil la Milnca." 

- Un llibre de barrila -
Demaneu a tots els 
kioses la nova obra 

Noche de Novios 

Cinc ralets ben aprofitats. 
Comandes a la nostra Adminis

tració. 

t'N MOMENTO EMOCIONANTE 
BBUttüEJRAi defeadteada como un 

k'on una paleta que uu atacado de 
s&tirlaaW, um-ria meterte dentro, de
lante de ana concurrencia enorme. 

Bato, n a u t a Metal liue. se ni metan 
a uno, paae, pera uuc se la metan tu 
pública, i* una •enormidad, 

A la izquierda Sumiller, ROtTC-rlta-
•p ante el atrepella que M asiere per-
peürar, exclama: I No Jl f Icárea I 

Trfls pipas, dos ue caballero y una de 
¡aflora Un paquete du aepoñjkas ae 
aquellas. Un ejemplar de la tiata ofi
cial de precios de las subsisten, m,. 
una hoja de papel con el argumento 
de «La Montarla», Unos pantalones de 
•aflora con las iniciales J. 0. de Bien. 
Un casco vacío correspondiente a una 
cabeza de jovencita. Dos colonos de 
caballero, en buen uso y muy gordos. 
Varios hilos, rotos e inservibles, etcé
tera, etc. 

Ha salido para San Miguel de los 
Reyes, en donad pasará una larga tem
porada, el acreditado pispa Franciaoo 
Seisdedos. 

Han quedado abiertos los nuevos 
cursos de francés para señoritas en I" 
acreditada academia que Doña Pañí»8 

Lletuga tiene instalada en la calle de 
Tantarantana núm, 204. 

Nuestro distinguido amigo el ven-
dedor de ropa vieja seflor Paae"*1" 
non avisa haber recibido todas la» n ^ 
vedades de la temporada en buen u*" 
y a precios económicos. 

Loro, que sabe cantar «Venga » 
grfa» y «La rumba del Guarapo»-^ 
traspasa por haberse <luedad"1

H!¡L1de 
brito. Dirigirse a la calle / e l con 
del Asalto num. 705, portería. «»ï 
cenaor. 



Parcelons 17 de Maig de 1923 

TREVALLA. i .JUGA 
Diumenge, als Jocs Florals, un dels autors llo-

•ejats, en Melcior Font, llegia la poesia premiada 
*Les noces de l'alosa i el llessami». 

«Quina taula tan parada: 
estovalles de satí; 
les culleres són de plata, 

Jes forquilles són d'or fi!» 
Quina tatúa, pubilleta! 
I no'm diries per qui? 
—L'alosa de la margeda 
s'ens casa amb el llessanií, 
—A quina hora feu les noces? 

r i * " a r r ibar an aquest darrer vers, un jove pe-
v . ***! força inquiet i ocorrent, mormolà en veu 

'xa adressant-se als seus companys: 

rialla continguda 
"4 les set del dematí! 

I, dur; 'ant un moment* 
°fegà a |es golea del «chicos de | a P r e n s a » . . . . 

La M. r. n., d e | «Edèn» està trista. El seu «nó-
í0* està a Paria i ha deixat un bui t molt difícil 

" emplenar. 
La gentil bajlorina demana en và consol a | 'es-

B« fl. APAREIX CADA DIJOUS 

cuma del .xnmpanya, a la «coco», fins a les perver
sions sexuals d'aquella morenassa ardenta i garri-
liia que té un nom de flor, mes en và. La M.r..n. 
no pot oblidar de cap manera la figura masculi-
namont elegant d'en J.s.p. B.rtr.n. 

—Però dona!—li deia al foier l'Escolàstica, 
l 'experta florista de la «boíte à Buxó». Distreu-te, 
allunya del t eu cervell el record de l ' a u s e n t . . . . 

—No puc, no puc! — ploriquejaba la M.r..n.— 
Si fins trobo a faltar les porqueries <¡ue em feia1 

La M.gd.l.n., el gentil aucellet boig que omple-
na la sala de l'«Excelsior» amb les seves riallei 
i amb es seus xiscles inquiets, estava, diumenge a 
la tarda, a una taula de l'entrada, al costat dels 
tzigans, l'escot t i ra t a la dreta, exhibint tina 
arrencada de braç perfectament arrebatadora, un 
egi,pci a la mà i afectant un aire de profonda pre
ocupació. 

Nosaltres, que xarrupàvem un gin a una taula 
propera, creguérem prudent interrogar-la, i, per 
poguer dona-hi lloc, vàrem convidar-la a un id'a-
aquells «camel trots» abraeadabrants i desacom-
passats, que són l'èxit de cén Rodón. 

—Què tens? Estàs molt preocupada? Has renyit 
amb algú? 

—No, però, ara fà poc, el «botones» m'ha dut 
una lletra que no sé de qui 6s. Mira lo que em 
diuen: «Inoblidable nena meva: Sóc aquell quf 
anit iva tenir l 'inmensa fel-licitat de t reure ' t la 
camisa » I com que anit fou una jornada de 
t an t de moviment! 
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En LL.s C.p.d.v.l. «cl darrer bohemi barceloní», 
uos t rava a la rossa G. C. tot ressonant al «Grill 
Room», un re t ra t seu de quan tenia dos anys. La 
fotografia era presa com s'acostuma en aquests 
casaos: ¡omdervament JojoulUt i ajegut en un 
•oixí. 

La G. C. l'agafà i al veure'l tan bufonet i gras-
fió no pogué raenys que exclamar: 

—Ai, el meu fill! 
Ui! C.p.d.v.l. s'aixecà tot malhumorat i s 'atansi 

a la nostra taula. 
—Què teniu?—ü van preguntar . 
—Aquella dóna, que m 'acaiva d'insultar! 
—Què vos ha dítT 
—M'ha idit fill de meuca! 

De tots és coneguda la costum que tenen els 
matrimonis estrangers de dormir cadescú en un 
Bit. 

Al cabaret ideí «Palace» un angles, amb tó dog
màtic estava fa poques mts explicant les aventat-
ges d'aquest procediment. 

—Mirin: el dormir plegats té una pila d'incon
venients: a l'hivern, si ella es mou o està nir-
viosa, et destapa i pesques un costipat; a l'estiu, 
t e traspassa tota la seva suor, que és el contacte 
més antihigiènic que existeix a la terra, i no dic 
rèe si algún dia la senyora pateix de « f la to» . . . . 

—Bè, — demanà lhwors una moreneta provo
cativa, baixa i de carns abultades, que es mirava 
a l'anglès amb uns ulls encesos com dues brases 
— i quaa vostè sent ganes de fer allò que es 
fa amb la senyora, com s'ho arregla? 

—Oh! Ben senzillament: xiulo i ivé desseguida. 
—Ah, j a . . . . — respongué la moreneta, quasi 

desconcertada. 
Hi hagué un silenci. Després: 
—Escolti: i quan la que té ganes de complií 

amb els sagrats deures del matrimoni és ella, com 
s'arregla? 

—Ah! Llavors truca a la por ta de la meva cam
bra i em demana: «John: que has xiulat?» 

El NoetàniíiTil Indiscret 

l>KI. ( A l ¡ T I V E K I 

—] Tares pas sa r M o l t a THlMt t i tU l 
—li l is p rou vnlhüi f t ' rmi ' - l rs pass.nr graMM) pe r» ja tí* 

MirilH; 0H|>nrllnr | no lil YH liiui·i ' tir q u i . 

El promès de la Laietà 

L'Eduard estava bojament enamorat de la La16" 
ta, la veïna del costat. Nit i dia li anava a darrera, 
peró la xicota es mostrava esquerpa i a penes 
feia càs. 

Tan i tan insistí l 'Eduard, que la Laietà, I*1* 
era mès boja que un p&rdalet i més ardenta Q 
una cigala, acceptà un dia en principi les sev 
relacions. 

Passà una setmana, dues, i una nit, ment re fes

tejaven al replà de l'escala, que per cert esta 
molt fosca, se sentí la veu de la Laietà que 

íinib 

una sorpresa barrejada d'indignació e x c ' a B 1 B T*j. . t i [ 

—I ara, noi! Què vols fer amb aquests sous t 
petits? , e 

E« veu que els dos protaesox estava» »«**•*' 
lo qu© guanyava l'Erfuará. _ , 

http://pass.nr
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Busqueu flaagues?... 

Un dimecres a la nit començà l 'aventura. Esta
r á jo ajt «Cine Bohemia», seguint amb un interés 
secundari el desenrrotllo d'una inacabable ,pel-
líeola de series, quan una morenassa dcspampa-
nanta, que frisava ja en els trenta, vingué a as
sentar-se a la butaca del meu costat dret. L'acom
panyava una nena d'uns quatre anys que, per la 
conversa que iniciarem al cap de cinc minuts, vaig 
sapiguer que era filla seva. La presència de la 
criatura no em va semblar propicia per iniciar cap 
intimitat amb la meva veina de cine, més, sortosa
ment, al cap de poca estona, la nena s'en anà a 
jogar a un reco ab unes altres companyes i, lla
vors, la conversa ja es feu més interessant. Va con
tar-me que es deia Emília, que el seu mari t era 
viatjant i feia dos mesos que estava fora i que . . . 
— Ai, Deu meu, que e t t r i s t u n a dóna to ta sola!-
f«ia ab una veu plena de melancolía i de tendre
sa.—Sort, afegí amb una dignitat de matrona 
romana, que jo soc una dóna complertament hon
rada, m'entén? 

Aquests darrers mots de l'Emilia deixaren cau-
rer un jerro d'aigua freda damunt de les meven 
ardentes intencions. Ens despedirem en acavar la 
sessió cinematogràfica, sens que jo hagués arrivat 

Ami) miw. «oi« »iib, n0 & mtnaj n u e ( . b humes 
é ntíti-fyi <1H rnp. 

—NI, però Umpoc é» «ttmuj que ela hi surtin banrea 
4«fcpr*!i tl·l cep. 

Ja iot »¡\¡s, sn>];i: m'agrada wmpre pOMT < 
•obra !*• «li •. 

—Alxis, .In ¿é on iens lu cl pnnt I »n ([»<• JO I 

a altra cosa que a tocar-li discretament el seu braç 
dret . Però l'enidemà, l'Emilia tornà, i tornà tota 
sola. Enraonarem altra vegada, i ja aquell dia, Ia 

dóna no fou esquerpa. Canviarem dos o t res pe-
tons... Pero dos o tres cops, a mots meus molt in
sistents, respongué: 

—Si el seu marit no tingués la sort de que jo sóc 
una rdona honrada! . . . 

—I ja aquella segona nit, 'quan ens despedían) 
a la porta del cine, perquè de cap manera va vofr 
guer consentir en que jo l'acompanyés, ïa seva * 
t r e ta de mà fou tan llarga, tan encoratjadora, tan 
plena de promeses, que un cop jo la vaig haver 
deixat, no vaig pojruer menys que pensar: 

—-Això és pe ix al cove! 
Fou l'endemà que ['Emilia es rendí. Molts prec* 

i molts sorpirs me costà convèncer-la d'aquella m" 
fidelitat a la fé jurada, pero a les onze i mitja ae 

la nit en punt, triomfant com si havés connuesta 
Aydir, jo pujava les escales del «New York» sxao 
l'Emilia del braç. 

Encara, un Cop a l'Labitació, es resistí. 
—Jo soc una esposa fidel — protestava — 2° ^ 

puc cometrer aquest pecat! 
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A «[no podriera tarar avnll 
-No lio *e, noi«. fa harem íel tote oís ¡bes nous 

Finalment, l'Emília cedí i un ,per un, amb tota 
l'andència de 3a 9eva caen mórbida i del seu tem
perament eròtic, em tornà tots els meus petons i 
totes les meves carícies. 

. . . I quan, acabat el frenesí de la nostra passió, 
ï;i dóna tornava a habillar-se, jo, per romprer 
l'enguniós si 'cnd que s'havia fet, vaig dir, per 
parlar d'alguna cosa: 

No't sembla, Emilieta, .que s'està bé en aques
ta habitació* 

—Sí. — iva respondrer distreient-se amb les cm-
'•'•'•• deia seus enagfos, «però m'agraden més les de 
càn Verdu ra . . . .» 

De resultes d'aquell.1; esposa Inici vaifí anar sis 
mesos a c àn Gallego. 

K. Rnllot 

99 
A la "Beta" 

Diumenge passat a !a tarda estaiven al mig tte 
de ia sala de ball de «La Bohèmia», de la popula-
ríssima «Beta», temple major de la ciència arram-
bólica i casal de la grimègia nandulandesca, set o 
vuit adroguers barrilaires, quan un pagès que aca
bava d 'entrar i feia molta forolla, demanà a un 
dels joves: 

—Escolteu: i aquí les noies tenen entrada de 
gos? 

—Ja ho crec! — respongué l'interpelat —. Cení 
que tenen molta afició a llepar! 

Suposem que es referia als carmet-los aaab 
que1 la nostra jovenalla obsequia a lts aixeri-
.|< s raspe tes que concorren a l'avant sa la del men-
blé del senyor Prim. 

Mici li. I«tb . 

<£> 
A ca l'apoterari 

Un advocat molt conegut en t ra a càl apotecari i 
demana un específic que hi ha anunciat per a tor
nar el vigor sexual aïs pobres que ja no poden dir 
fava. 

—Voldria donar-me un potet d'atjuestes píndo-
icien a }& porta?. 

El dependent treu la medicina demanada, l'em
bolica i entregant-li, mormola: 

—Ah, vaja! Vostè haivingut aquí per un recurs 
d'alçatda.. . . 

Ripollet 

SI fwnjw, eJ mu íUI fe „„ líeme Lii·llane, un mw 
tfliw, i ha abusat ,)(- nii enftanrant-me tnjMrableatnM 

Nfnunv)ti<> h<> .Ht .h. qtH p] DaJ h * f c „ l o | t buii B u - t 
1 t)ue no l f i'w lie ¡ U J U I . 
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H'HA-VEl-l PARLA 
nOUT DE VOSTÈ 
AMB EN Ri/rAÍ.T< 

V-et*Mnl NIUI altra historieta 
exemiiinr I rdlfkant: 

l'altrc *1 COMI m omplmrat. 

Ai\ii TOI ilir que les dODM 
son filcils <1« Cimqiilslar 
I qu* alinns (le d«T* l a nltrfls, 
la vostra lien il.« vtjrllnr! 

1/ enfermera 

Aquest epissodi passà a Nantes, durant la gran 
quan queien els ferits a milers i de Ver-

d*H a Iprès sonava el canó i xiulaven Ses balea. 
Gladys, una encisadora franceseta de divuit. 

anja mal complerts, rossa com un fil d'or i ar-
uonta coni un forn, ingressà a! cos d'enfermeres 
i ¡«u destinada a un hospital de sang de la famo
sa ciutat universalment coneguda per les seves 
Pardines. 

Un matí i ataren u n ' ".itlhfe:*' T*wain>*Tet 

on un braç, mes la bala no havia causat cap «d*" 
sastre irreparable. Qüestió d'uns dies d'inmovilit-
zació. Com que la ferida no li donava quasi mal' 
estar, passava estones bastant aixerides. I c o r r l 

que ei capità era guapo i bon mosso, i Gladys e 

fonia pi'ls peluts graduats, aviat li dedicà sos 
tnés preferents cuidados. 

I com que l'estat dei ferit no per '**e **" 
cosa, Gladys havia de con ten t a r l e amb liargu 
estones de conversa, agafadets Ho mans, aiü»'1 n ( 

t é d i s c r e t . . . . 

U cemnH fascarràbie -"ÍU" voltava P'-'1' *' 

convalescent d'un troç d'obús al cap. s'adonà aviat 
del flirt i amb el mal humor que el caracteritzaba, 

e s proposà destorbar-lo. I així que veia que Gla
dys s'acostava al capità ja no es movia d'allí prop 
ai a sol ni a sombra. 

Aquell dia, Gladys estava en un estat de sobre-
fxcitació que no podia contenir. I el coronel allí 
»i'o, ! Volguent al menys esplaiar un ^ic els seus 
ardorosos sentits, fent al capità alguna carícia se 
li apropà i li digué: 

- *m sembla •» w' "* svr" no està tar *̂ é com 
•ihir. Jo rroc r/q* i/ iVbre! 

1 posant-li carinyosament la seva mà dreta da
munt del front, com si volgués =oir»provai 
peratura del ferit, començà mimosa a acariciar-^ 
el b ! ïOt ; . - . . 

—Sí, sí que està calent, — mormolava tornant 
a passar la seva lina i acurada maneta damunt la 
cara del seu estimat. Oh! I molt calent!. . . 

El coronel, que ja feia estona que presenciava 
la maniobra, s'acostà: 

—Aquest ferit, calent? Vaja, sembla mentid» 
que digui aquestes coses! Batia segur que est», 
més calenta vostè! 

on;. 
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—Mv> iiusin'iti i,uc rostí éa ¡'1 pon dependent dol senyor 
Renmreul 
—Sí, wnjiira 
—M'agrada. Es símpate. Em sembla <|ue e.nf; rutvmlrom 

MMeg-nHat 

Gat escaldat». 
En Cisquet, l 'hereu de cal Xicasso, una de les 

masies més riques ide La Llacuna, havia vingut a 
Barcelona per a passar uns quants dies de barri
la i esbarjo. 

Conseqüent amb aquest ferm propòsit, en Cis
quet, xicot encara que frisant en els vint anys, alt 
! sapat i amb tipo d'atleta com si en t ingués vint-
i-fcinc, va rodar cinc dies i cinc nits per balls, con
cer ts , cabarets, es va emborratxar cinc cops, va 
estar-ne dos a la «delega» i es gastà, en aquest 
cur t espai de temps, aprop de doscents duros. 
Com es veu, ta cosa, de pr imer antuvi, es presen
tava d'allò més bé, però en Cisquet volia més. 

Volia una dona. Perquè, encara que sembla molt 
estrany, l'hereu de cal Xicasso era completament 
werge, encara que d'intencions força atrevides. 

La florista d'un music-hall a qui ja havia donat 
alguns duros de propina, enterada del cas s'oleri 
a, proporcionar-li lo que tan ardentment desitja-

Ta en Cisquet. Però, en lloc de proporcionar-li una 
cupletista o una ballerina, li va proporcionar una 
xicota, manicura de professió, però cme quan l'o
casió es presentava no fugia mai de l 'oportunitat 
de guanyar deu duros. 

Es consumà el sacrifici i la xicota va quedar tan 
contenta que preguntà al Cisquet quan tomaria. 

—Mira; surto aquesta nit, però la Slïtmana que 
vé tornaré a ésser a Barcelona. 

—I vindràs a veure'm? 
—Desseguida, rateta!—respongué el pagès. 
La noia tenia agafades les mans del robust xi

cot i, de prompte, reparant amb lo mst icament 
que duia les ungles, li digué: 

— Però, on ?as, amb aquestes mans? Ja venias: 
espera't que te les arreglaré una mica i quan arri-
vis al poble tothom es quedarà bocabadat. 

1 començà a polir les mans del Cisquet. A la 
mitja hora, content i satisfet, i amb unes ungles 
que li brillaven com si fossin de carmet-lo, el pa
gès reprenia el camí de La Llacuna. 

L'endemà, ullets de Déu, i quina picor! Alió era 
una cosa que no es podia aguantar! El xicot deses
pera t se' n'anà a trobar al metge del poble. 

En efecte, la picor va desaparèixer i, al cap de 
pocs dies, el Cisquet va tornar a Barcelona i a les 
primeres de canvi se'n ana a fer una cerveseta 
al concert on estava la florista que !i havia propor
cionat la seva conquesta. 

La dona el reconegué desseguida. 
—Hola!.. . Què voldrà tornar a veure a n'aquella 

manicura que jo li vaig presentar? 
—No, senyora,—va respondre el Cisquet. Vaia 

una que me'n va jugar! Després d'haver-me om
pler t d'unes bestioietes que no sé quantes potes 
tenien i que picaven com uns mals esperits, em 
va tallar les ungles ben tallades perquè no em po
gués gratar! 

Manco 

Mriirort-iii, >) in: dejunat UUA H o j e a n en el "" '• 
nnuiM'i 

—81 tí, pitwUainrnt Jo ttunbé eu nectksulto, de nume
ra qu* ,sl ens tMil·iiirm podrem ffirnla tierrlr tot» do* 
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CÒNT 
ALERTA, MINVONS 

En aquesta Secció hi publicarem 
BRUTS'que s'enae—"-
nuLs :;·lt! h.-irrJlíurvv-; 
tltat de "deu pelea" cobral— 
per (jiro postal "is que visquin fura de Barcelona 

dones- I apretar 'áplt! 

Hf:5Sr¿H£Slu..p?: 
'CONTES 

-Com, camisa i tot! — replicà la María --, Si jo l'ai-
itícava desseguidal 

Davant d'aquella confessió, el jutge díctft. el sospirat 
10 hi ha lloc, i el Pepet fou absolt lliurement i la Maria 
'a haver de posar-se dida. .. . 

í í l l ra el l M i o t 

La forçada 

Feia ja un any, aproximadai-nenl, IJIK> rl l'epet do càl 
Jfanyà i la Maria de Cal Ganxo M coneixien Intikna-
ment. Anaven plegats al cinu, ni bati. a les font* i a tot 

arreu i es veien tan sovint que a la forca havia de passar 
passar, Un jorn, la Maria comparagué tela es

verada a veiurer al seu promès i li digué que i' ' n n 
una cosa tota estranya: que no tenia sana, que li ve-
niefn basque tjos, y que. en canvi, allò altre que oc 
a venir a les dones uns quants dies al mè.s, no havia fet 

. ; ariciú regí «ment trià. El Pepet, que era un 
rimi ii tic sol ."oirs. va respondrer que no savia de què li 
parlava, i escorregut el bulto fugint del poble baix el 
pretexte de que li havia sortit feina a Barcelona i que 
li pagaban més be. 

Feta un mar de llàgrimes, la Maria no tinguí més re
mei que confessar la seva Taita a son pare. El Ganxo que 
era un home «u'armuy, tomar», obtíi pel procediment ju
dicial i va fer enviar un requeriment a la Ciutat Comp-
tal, per a que e)l Pepet comparegués al judici. 

Arrivfi el jorn tle la comparec cene i a judicial, i el Pe
pet s'hi presentà, segur de que la seva habilitat i la 
seva bandarreria, el farien sortir triomfant. Primer de-
declarii la noia dient que tot alió venia d'un dia qua el 
seu promès l'havia agafat al camp, abraonant-se damunt 
d'ella i fent del seu COS lo que va voler. 

demanà el jutge volent aclarir més el ret, 
la perjudicada afirma que va éaMr forçada? 

Certament, — respongué la Maria. 
I qui: té, per respondre en això l'acusat? demanà 

el jutge dirigint-se al Pepet. 
Aquest, llavors, tingué una idea genial. 

Ela fffca no han passat exactament com acava de de
clarar aquesta noia. lis cert que ella i jo érem promesos 
< que varies vegades vam jugar, sap" Però, no mes jugar! 

I'n.'1'isi l'acusat, • respongui el jutge. Que entén 
par jogar? 

--Que algunes vegades, desprès de donar llargs pas-
Wtjos pel camp, la Maria i £1 ens ageïem en algún paller 
' allí jo li aixecava les faldilles i com que no em podia 

míeme i feie 
bati, però sense arrivar a cap contacte sap? Entre rtla i 
JO hi havia sempre la camisa i miri, hi entrava camisa 

Tot es relatiu 
Al poble de Ltofriu, pàtrfa del Nandu, tenia lloc 

aquell dia la venta d'un femer en pública subhasta. L'ho
me que s'havia d'encarregar de la mateixa era mol't xis-
tòs i sempre en tenia una per dir, logrant alguns cops, 
amb la seva gràcia, fer pujar l'últim preu ofert. 

Començà la venta. Un pagès va dir el preu que all 
¡considerava es podia pagar d'aquell femer, i dsfsprés, 
un altra pujà una pesseta, ¡in cop ,havé rumiat] moll, 
Y el Biletici es v'l apoderar de l;1 reuniti. 

—Senyor: li subastador al veurer que 
repujaba el preu ofert, — no hi ha conciencia! 

Per aquest femet m'oferiu una porqueria. 
—Porqueria per porqueria, que voleu més? — excla

mà un pagès. 
No iii ha conciencia, torno a repetir, i Déu vulgui 

que no vos troveu mai com Jo em vaig trovar una vega
da. Sabreu que jo tinc tina dona moll gsVosa. L'estiu 
passat vàrem anar a estiuejarj. Al poble on posarem 
vaig trobar una xicotela que anava Forca a l'hora; una 
gall ineta més del pobli'. - ' 
no m'estic de res, vaig empaitar-la conseguint el 
non amor una tarda, en un paller, però, nois, així que 
la meva enargia resta vençuda, per les pesigolle», «lla 
va fugir corrents; *•") tombo, 1 veig a la meva dona 
que amb veu moMta em pTBguntà que faig allí amb les 
calces avall. 

—Estava fent de còs, — li responc. 
Ah, s5? I on és e l . . . . cos del delicte? 

Jo, en aquells mometoits, tant si ho voleu, creurer com 
si no, peir un grapadeu d/això que ara estic .subhas
tant, hauria donat mil peMSttM, i vostès, d'un femer 
sencer no en donen ni la dècima part. Apa i antmin-ie, 
senyors 

Ningú va respondrer als mots del subhastador. 
—Que és estrany, — digué un que! presenciava la ven

ta, — que aquest home, tan llest com és, no els pu
gui enredar. 

I doncs, - respongué un dels que estaven al seu coa-
tul, de qué ens serviria Éfeser pagesos? 

SjHÜCKINO. 



12—EL NANBTj 

El somni de l Toful 

Estàvem al dormitori del quartel. Bien ja quarts de 
dotze del vespre i jo m'havia despertat perquè temia, sel. 
•uan a prop meu vaig sentir unï crits d'esglai que em 
foren pensar que passava alguna desgràcia. 

Ràpidament vaig encendrer sis llums i ja algun altre 
company s'havia» precipitat a veure què pa sava Un 
ràpid cop de vista per la sala ens convencí desseguida 
de que els crits sortien del llit del Tòful, un xicot de 
Palafrugell que feia tres setmanes que esLava al qttrn tel. 
A damunt del seu HiP s'hi veia una cosa que semblava 
una tenda de campanya. Corrent ena acostàrem, al llit. 

—No té res, —• digué un company així que s'havé 
apropat —. Es que somnia. ^^^^^^^^^^*^** 

•;i·in per un braç per saeudir-lo, ___,. . 
El TUu) tenia la m;i sòlidament aferrada al pal central 
de la tenda de campanya. 

—Tòful, Tòful! — li cridarem. 
El noi es despertà sobressaltat i als pocs moments de 

refregar-se els ulls, mormola: 
—Ai! Quin somni més tnguniós he tingut! 
—Què t'ha paasat? 
—Figureu-vos que somnio que estava al camp cavant 

la terra, quan vó un àliga molt grossa, molt grossa, 
m'agafa pel coll i se m'endú cel amunt, . . . Jo no sé el 
temps que hem volat, no mís sé que>, de prompte, arri-
vem al cel i així que jo vaig per a agafar el picador de 
la porta per a demanar que m'cobrissin, plaf!, l'àliga 
me deixa anar, fui,¡i, i Jo me quedo penjnH al cel, agafat 

i. Jo vinga cridar auxili, perquè em vingu* 
:.. i entrar. .. . I are em desperteu i, mireu on 

tinc In mà pensant-me que era el picador de l:i port ¡i 
del tel! I 

llenyà el pal de la tenda de campany:* que en-
tara estava tiesso..,. 

HareeJ Sura, 

Tot es providencial 

( C n H xinès) 

Quan el mòn fou creat, aviat tols els sers eomeuca-c, 
a p X r perquè trobaven que no hev.en nascut prou 

(Lfucl. el bon Confuci, anava escoltant ,,s 

"TZiïíSu. dones i, en veure,1es Confuci, abandó-
nant la seva indifercnta actitud CWMterlBtic», •> « a » 
trà mok .orprès de que tampoc estessin « • « £ , tot 
i les molles gráclai amb que la creació les havia dls-

I c o m ï exclamà. Vowdtrw, P « «ui Bospira el 
rei de la Creació tampoc esteu contentes? Poso que ta 
tortuga es queixi d'ésser pesanta i el top de no t 
vista, mes, vosaiUc-s? Quina perfecció a 

Una de les doncs s'avança. ^ ^ ^ ^ ^ H 
—Nosaltres només demanen una ."isa. Totee 

seguides i sol·licitades pela homes, i lo qt.C > 
aquests desitgen més ardentment posseir, és Uiir, cosa 
lletja i amb un tuf desagradable i fins molest. Senyor: 
Feu que no sigui així! Que eds d'avui en Hoc d'ageulh' 

forbor de bacallà esqueixat, tingui un dolí; perfum do 
flor ó de fruitl 

Confuci, el bon Confuri. ne les quedà mirant: 
—Desgraciades! Es a dir que voldríeu tenir-hi un per

fum! Sí fent el tuf que dieu que fa, hi ha tants homes 
que fins hi fiquen el nas! Calculeu lo que passaria si 
f&s olor d'ambrosia! 

1 Confuci,, el bon Confuci, torna a reatar inmutable. 

sorpresa! L a b o Ü f a i T a 

La Lola, una xicota que feia lies mesos s'havia que
dat vidua i encara estava de bon vtiurer, entrà aquell 
mall a cal adroguer per a proveir-se d'algunes viandes. 

—Veiam - - digué al dependent - posi'm aquella bo
tifarra groar*. 

—Tota la vol? - demanà Intencionadament el xicot 
i|uc tenia mes males idews que un Miara. 

—Sf, tota, total 
1 no ié por de que li faci mal, tan 

La Lola s'cl qnadà mirant, i amb un romriurer provo
catiu li reapoagne: 

Por df1 que em Tari mal? No passi cuidado, que d'al-
grosaes me n'he emparrat ¡ no m'han fet mai 

H. I 

i encara? 

Contc premiat del número passat: 

IV.Er'Yfci MA! 

T*flCriuln ü'iticst; 

Hpltl are i« qi 
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ltitin.xi. Itiimoii, iiiu-ini' aqnegl tnrirol! 
Ja vine! Traína ai|u.*l i i 'MmurMI •" «Uro. 
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—I porqufi no TOS Taren casar am.b r.n Itafell 
•- l'rr un» lontcrln: os TU enterar de <iiiî  Jti 1 en Lll 
• cMiiiiini'iii. 

La malalfía del ^nyorjCanon» 

El senyor Canons, que aquell hivern, havia ha
gut de triscar molt amb el seu negoci de blat de 
moro, caigué malalt. No era res d'importància, 
però, per si hi hagués alguna complicació fosfatúri-
ia, el doctor al visitar-lo li digué que al dia se
güent li portessin una ampolla plena d'orins per 
a analitzar-los. 

Al efecte, cn'trà a ¡'escaleta que li semblà més 
adequada per al cas, s'alçà les fadilles, s'obrí de 
cames, i . . . . cap al metge amb la mostra, 

Així es feu, pero veus-aquí que a la minyona, 
que ent re parèntesi era casada i estava de cinc 
mesos, se li vessà l'ampolla pel camí i la bona do
na, per a no confessar ¡a catàstrofe tingué l'idea 
de refugiar-se a l ' interior d'una escala i tornar 
a omplir, pel seu compte, l'ampolla destinada al 
wàlis i . 

L'endemà, el doctor arrivà preocupadíssim a 
visitar ai senyor Canons. 

—Com se troba? 
—Sento molt dolor a | ventre. 
La cara del metge devingué encara més om-

brívola. 
—Vostè, senyor Canons, té de cuidar-se molt, 

perquè... sap? està en un estat molt interessant! 
Per poc el senyor Canons cau en basca... 

K. (íarina* 

incjbfc* 

No ho saben? Doncs a «L'As» hi han les ger-
renita i Deodima, alies Pili i Conxita, 

que durant molts anys havien t ingut l'honoríñc 
: • eonsulcses de la barrila nandulandesca 

al «Folies Bérgére». Haurem de tenir una confe
rència amb la petita, veritat, Pili? 

A més, a «L'As» hi ha la Mary Selva, que és 
una selva que ens agradaria molt explorar, enca
ra que suposem que no deu ésser una selva ver-
ge. També hi ha ¡'«Ideal Napita». Aixó de napitn 
deu venir de nap, com si ho veges, l del nap en ve
nen tantes 

Al cNoveltys la Conxita Vila fa fer un tip de 
d'allós i riure i la Lola Montie] ha fet un salt cap 
al Peti t Apolo, on contínua aquells jocs de melic 
que tan acreditada la tem iblic nan 
dulandesc, i al «Royal» ta Mijares i la Miralles es 
reparteixen tes rumbes com si foBsin panets de 
Viena. 

La Ramoneta Rovira, la gentil estrella de T«E-
dèns va despedir-se divendres a la nit ent re grans 
aplaudiments. La Ramoneta Rovira és una espe
rança per a l 'art del cuplet i nosaltres la saludem 

—Aquest ilmpl-nt fa ana hora que em M*III·IV. I fne^' 
i BO m'ha dit ren. EH rapaç d'aTer-mr pren pt* n»ia nol)* 
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treient-noa el berrpt, i no ous trèiem res més ncr-
Què la Ramoneta és una bona noia i s'enfadaria. 

Ah! Per cert que amb motiu d'aquesta 
dida, sembla que a 1'«Edens van estar a punt d'as-
saijar una revista titolada «Xofer., tfl l'«Edèn», 
però després s'ho van pensar millor i ho van dei
xar correr. 

Bl Secretor! del Nandn 

El^ mestre» «íe l'art 
Dos pispes discuteixen acaloradament sobi 

Sfels domina més l'art de la pispamente. 
it, — que això de 

l'ofici a mí ja em ve de naixença. Sols te diré que 
Jo tinc un germà bessó, i a l'hora de mamar, jo 
li ficava el meu dit a la boca per enganyar-lo, 
Centres 'i pispava la racuó de pit que a n'ell Ii 
.pertocava. 

El Gravat somrigué despectiu, i escupint de gai
rell i mirant-se amb aires de perdonan ides 
com,pany, respongué enfàtic i presumit: 

—Si això no és res, home! Jo, abans de ncixer, 
de l'art! 

—Que estàs de broma,, Gravat? 
Broma? Fuig, homo, fuig! Quan la n 

set mesos, al anar-se a rentar al bidet, jo 
desde a la pastilla de sabó! 

onéixer la 
superioritat del seu company. 

Bipalda. 

Í | N H N D Ü L ? ¿ r \ D E N e ? n 
No deixen d'assistir lo pròxim dissabte de Pusqua 

al *•* - L O JF*oiacji-t I M X » . on tindrà iloc la 
celebració del espmrrani: BALL GATTZ - HflRItn 

Presidit per les esculturals Artilles: LOLA MONTIF.L, 
MARGARITA VILA, BENET1, NANA, MONTinHLLBO 
SOLDKVILA, TRIANA, ANGLADA, ESTERLINA, 
MARUJA i una nodrida representació dels Músic- Malls 
Director artístic lünbu Sígala 

¡¡Dissabte 1 • divertirse!! 

Tmp. EL SPORT.—Provenza, 244 

CAPSULES 

R E X 
S A S 

<£> 

(Verdura) 
Habitacions a 5 ptes. Bartianl, 27, telefo
no 3221 A. Barcelona. - Gran confort I ga
leres de bany - Telüfuií privat - Ascensor 
Contínuament reiurrnat a la moderna. 

^ ^ " s SELLOS f\ 
—— UPINE»! 

S A ^ ' 

SELLOS OSSAM Para la curación radical y en pocos días de la BLENO
RRAGIA (putgación) y toda clase de infecciones en las 
Vías Urinarias poi rebeldes y crónicas que sean, calmando 

a las primeras tomas, por su acción anestésica, toda clase de dolencias c irritaciones producidas por la metritis. 
DE VENTA: Segalá; Rambla de las Flores, 14. - Salus; Ftmtanella, 7. - Doctor Perelló; Rambla del Centro, 37, 

y en las principales Farmacias y Centres de Específicos 

No val a badar!.. 

Ca 
touMiai 

GíMlKr, 

ensnpejta. QUI bada, ens 
Sapigueu ii. 

Avaris il'enlrar al bany 
,.a^.Li [-vi LA MUN
DIAL a cimijiiji mi 
salvaviiScs |vr a nu anar 
a tons - Casa út cuiacM 
iu'|. i|T],haij·.iii enaupesal 
1 ¡ívalji's pera desprende! 

L U C H A A N T I V E N I É R E A 
¡PREVENIRSE! Con la DEFENSA JUVENTUS, la profilaxia o sea la 
si'KUikl·iii de un contaminarse, es completa. Basta UNA apiieación antes 
o despiu's del contacto. Al MEDIO MINUTO todos los gonococos, espí
ritus de las Sífilis y bacilos del chancro lian muerto, quedando estiri-
Iizada la piel y mucosas, «¡titra» y «extra- pues el antiséptico por su poder 
de difusión, penetra por ¡os más recónditos repliegues. Al cabo de medio 
a un minuto, labaise con agua claia o con jabón. NO CONTIENE GRASA, 
dejando un contacto agradable. NO MANCHA. Una peseta tubo. Descuento 
desde 25 a 50 por 100. Se desean agentes. PASEO SAN JUAN, 87, farmacia 

I N S T I T U T n E b I C f l L 

F É M I N A 
Vies urinàries, sífilis i matriu, 
Comte del Assalt, 23, pral., 1.a 

Visita de 11 a l i de 6a 8 
Consulta especial: Carme 76, prí. 

La ¡Mascota 
Primera y ímlcs casa dedicada a artículos 
de goma higiénica. Es la mejor surtida y 
la que puede garanfiíailos pot su buena 
calidad. Compre una sola veí p«r» con
vénceme. MATALADILLAS en polv. 
Una caJH, BO céntimos. 

1, San Ramón, I-BARCELONA 

PURGACIONES 
uretrltls y toda clase de flujos de las vías 
genfto-urinarias.así del hombre como de 
la mujer, se curan pronlo y bien, con las 
tan conocidas 
GRAJEAS RUSAS ROVISOLFF 
cuyos resultados se notan • las primeras 

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