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Poder mamar cafe amb HM, 
-Mira que neis de burro! Que uohoveua,ue6.uu«d¡dadepe„d<,lco, 
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INTERVIUS D E - E L DÍA B O L I C O 

La seña Antonia nos habla del NANDÚ 

He tenido una pensad* teeticnli 
De un salto nie lio plantado cu Ife vill;i 
del oso y del madroño. Tmiía ganas <'l! 

ver 1H rauta del Sol, la bola del Mi
nisterio de la Gobernación y J¡LS nan 
ces de lloiuanon-ea. 

Aquí lúa mujeres son la mar de dcs-

rícupadas. Se sientan en un bar y 
• M U al camarero que les haga 

medio chico. A propósito. ¿Sabéis quie
nes aon los que so p u u la vida más 
divertida? Los aboo¡nJores de cale, que 
se eatáa siempre l í i rsnik el de aquello 
& la cafetera. 

Cuando iba por la calle do Zorrilla 
—I hay coincidencias I—me topó r\n¡ 
la seña Antonia, escritura de vodev i l s 
y mamá de la cachondísima y despam
panan te Chelito. 

—¿ Cómo—me dijo—, ¿ Ust.vi pot 
aqui, señor l lu /as t a í j Cuánto de 
bueno I 

líl momento no podía ser más opor
tuno pera una interviu. 

—Sí, señora—le dije—. Como aque
llo de Harcelona está más fornicado 
que una meuca de casa del Manco, 
he dicho : vete a Madrid que allí ha
rás for rolla y te divertirás de va 

— ; T cuiindo cree usted que estará 
terminada la huelga de transportes? 

—Aproximadamente cuando se inau
gure la nueva casa de Correos. 

—¿Dice que a pesar de eso por allá 
hay mocha alegría? 

—i Ya lo creo I Vaya usted por el 
Paralelo y verá una porción de seño
ras que enseñan una alearía como un 
capa 7.0. 

—I AM ¿Pero en Un redima le lla
man ahora asi? Pues yo no lo sabia. 

Mamá Chelito con t inuó : 
—lie visto su semanario, I'stá muy 

bien. Dice cosas. . . 
—i Ya 1* creo I 

—Tienen ustedes unos literatos qi 
d 'lien escribir con aquella esiilográlica 
que, según mi hija, las señoras 
ir ían que sus marido* tuviesen s 
pro bien líese, 

—Se hace lo que se puede. . . 
—j Y los dibujantes I Aquellos 

dolo.-, les deben costar muy caros I 
—i Usted di rá l i Así que han ___. 

hado una pose tienen que correr a un 
cuartelillo de bomberos para que les 
estiren la manguera I 

—¿ Deben ustedes vender mucho, 
verdad! 

—Verá. Nuestro periódico no está 
escrito precisamente para familias, lim
pieza comprándolo el eahe/.u de casa, 
que se lo amaga en el infierno do la 
americana. Cuando su señora se lo 
descubre y lo lee, piensa : No está mal 
este descarado 1 Y al día siguieule llama 
a la criada y le d ice : Hoy tráigame 
veinte do cígrones, carne para hacer 
pelota, tornillos, pez azul y de postre 
hayamos quema, i Ah I Y tráigame l'.i. 
NANDÚ, pero que le den el bueno. La 
raspa si! aficiona y lo hace comprar al 
señorito. Y la chica, que es cachonda y 
va al cine, ve cómo su bennaoo lo lee 
de amagado y también va a comprar
lo. Y ahí tiene usted como una sola 
lamilla compra cinco NANMTK cada gol
pe que sale. Ha visto usted que eso 
pase con el Rru.it ni Le fonguaraiaP 

—I Son ustedes unos pie/as I—dijo la 
•M'ñá Antonia—, Si me vagara les es
cribiría mi monólogo: "fil o l ro huevo 
como baila o el colono ¡dementen. Adiós. 
que he dejado sólita en nasa a Consue
lo y en estos tiempos, Dios QOf en 
guarde de un sát i ro. . . 

Y se marchó alegre y confiada y más 
tiesa que cuando esperaba en una mesa 
leí «Edén» a que la niña acabara de 
fullea 

RUFASTA 

Noticias locales 
I n a u g u r a c i ó n 

Ayer se efectuó solemnemente la 
inauguración del nuevo establecimien
to de juegos malabares propiedad de 
dolía Segismundo fiar de Menta. La 
simpática propi lar ¡a nos mostró a sus 
ocho sobrinas que son un prodigio por
q u e hablan francés, italiano y suizo 
S la perfección. Son porajílUadas y 
1* que sflle f»la se candila. 

La señora Kar de Menta invitó ama
blemente a los representantes de la 
P rensa a que comprobasen por si mis-
n o s las excelencias de la casa. Algu-

iiis se dieron vergüenza, pero por fin, 
ante la galantería de la dueña ace§-
laron el ofrecimiento. 

Por respeto a las esposas, novias, 
cachorras y caprichos de los referidos 
compañeros de profesión nos obstenr-
mos Be dar sus nombres! 

Terminada la inauguración oficial, 
quedó el cslaWi'cimií·iilo abierto al pú-
bliif). siendo invadido por una nume
rosa mult i tud deseosa de conocer las ex
celencias del nuevo local. 

lín el comedor hay pianola, loro y 
una biblioteca de obras alegres para 
que la clientela pueda esperar con luda 
comodidad y solaz la hora de U vi
sita. 

Recapción 1 S 
lili la suntuosa mansión que el dis

tinguido pispa don León de Pasos Lar
gos alias «lil Píspalo lodo », posee en 
la ralle del Cid, numero 21-1. cele
bróse anoche una velada intima con 
motivo Jo haber capturado en su úl
tima excursión mi hermoso reloj de 
oro, por el que le dieron treinta ma-
cliai-.mles. 

Comenzó la íiesla con delicado lunch, 
en el que fueron servidas unas oopi-
las de mezclo con buñuelos y despulís, 
las lindísimas bijas del dueño de la 
Casa, María la t luenya y Petra la Chi
vata, hicieron unos cumíeos plásticos 
reproduciendo las famosas composicio
nes del Museo Pe t i t : «La fuentes, «La 
Rosca» y «lil movimiento continuo». 

Seguidamente don León hilo varias 
ilenioslraeiones de como practica sus 
¡iiTM'Sg-idos juegos de prestidigilarióu, 
tales como hacer correr una pitillera, 
un reloj, un alliler de corbata y una 
pulsera. La habilidad del maestro fuó 
muy celebrada por Lodos los asisten
tes. 

Al te rminar tan simpática fiesta, no
tamos a fallar una cartera que conte
nía dos capicúa?, un preservativo en 
buen uso y una lista de los litólos del 
señor Luengo. 

OwtsjDüíiKa partkDlar lie "El B» Bolico" 

Un bachiller. \ o , señor : en el alfo
líelo español existen dos letras laüV 
o a s : la i latina y la ge-iaiina. La /ola 
es aragonesa y la ¡ic, cerrada (¿quién 
no lia oído hablar nunca de la bece
rrada?) La tí* es la primera letra que 
SC aprende, porque es ele-mental. Ma
na ? • f.-crilie con esa. ¿.No lia visto us
ted por ahí María Conesa? 

Curioso impertinent':. I.o del atraen 
del "Suizo», aUWTOB la prensa diaria 
no haya .dicho nada es ventad. Ocurrió 
el viernes al mediodía porque mi caba
llero endrapo dos raciones de canelo-
nii, una langosta cá len la , ilo- [i.eh s 
a la broche, una tortilla a ¡a francesa, 
jamón en dulce y una pera. I SI usted 
Oree que esto no es atracarse I 

f e cansan t*. Los q u e son muy afi
cionólos ii la soda, se llaman sodomi
t a s ; los que veranean en Suiza, suici
das, y IOS que por San Juan eoineii 00" 
c.is. cocainómanos. Lo que 110 pode
mos decirle es cómo se llamen los ha
bitantes de Culera. 

Un liberal. Los pé.rilos acoslumbrnn a 
-cr gente reaccionaria. Si, hombre. ¿.No 
ha oido usted hablar nunca del perito
neo } 

Noctámbulo', No es cierto que la. 
¡balito juense ret i rarse a nvrn lo . 

Le han encerado como a un chino. 
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> E l M A N A L 
DE LA 

GRIMEJIA 
lea Flora, 30, 1 - Tel. -40(16 > APAREIX CADA DIJOUS 

AVALLA, i JUCA 
El senyor B.f.r.Il, botiguer retirat, historiador 

'-'ofici i ateneísta, va sorperxlrc darrerament a la 
p v a honorable muller amb un seu cosí que cursa 
'« carrera ele filosofia i lletres. 

Calculin l 'indignació del bon senyor I 
""Cornut ! Fer-me cornut a m i l 

_ T"Qll<'- lé que veure, això? li va respondre, 
m h perfecta calma, la senyora de IS.f.r.ll. Na-

P°leó, cl gran Napoleó, tambe va ser-hol 
1 e] marit enganyat, com consolant-se de l'ul-

"—Sí? va preguntar, N'estès ¡>en segura? 

^jAqucst epissodi ens recorda una anècdota famo-
de ¡a mare d'un dels millors pintors contem-

r anis , que s'oposava amb totes les seves for-
^ . ^ . ¡ ' h e r e u fos artisU. 

nuT" x ' " ' fer, 'li aconsellava un parent llunyà, 
j ^ anava a sopar a casa seva cada dijous. No hi 
rj\JJ^ l le m i l ' r . u l i r .mai l'inclinació de cap jove. 
ha'i • 'n]ateix, si no l'havessin deixat fer, no 

urja passat d'ésser un sabater. 
Ja ho veu 1 contestà la senyora, j a mig con

vençuda pel raonament. I avui és el millor fotò-
i" graf de Barcelona I 

El conegut bibliòfil G.rr.ll ensenyava l'altne 
d ia la seva biblioteca a un amic seu. 

—Si em vols creure, li aconsellava, no deixií 
mai cap llibre a ningú. Fixa' t en aquests prestat
ges . . . 

—Sí, respongué el visitant. Hi ha algun buit. . . 
hi manca algun llibre... 

—Doncs, bé, tots els llibres que hi ha són dei
xats pels amics. 

l~ios quarts de quaire del matf. L'escena passa 
al foier d'un music-hall del Parale!. No hi queda 
quasi ningú. La biosa, la florista, sis noies abor-
rides, el ei rabotes i un xicot, acabat de sortir del 
pensionat, que aquella nií ha ]>ogut obtenir la 
clau i ve a fer l 'home. Té dugués papellones as
sentades a taula, que badallen davant un cafè amb 
llet. 

El xicot, àvid de descorrer el vel d'aquella vida, 
per e!l desconeguda, els hi fa preguntes a cada 
moment. (Jue a quina hora se'n van a dormir, 
que • quina hora es lleven, que quant guanyen, 
que s¡ els hi fan molts regals.. . 

Finalment, i no sapiguent ja que preguntar , 
d iu : 

—I vosaltres, les dones de la vida alegre, vos 
deveu divertir molt, oi ? 

I les dugués xicotes, contemplant el foier de-
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sert, les companyes avorrides, el maquillatge ba
rat que cobreix les cares llurs i cansades ja de la 
tabarra que tenen que soportar per una consu
mació de vuit rals, responen a l 'uníson : 

—Ja ho crec I No t 'ho pols pas imaginar ! 

El senyor Reorulons, nou ric, va trobar diu
menge a la tarda, al tornar de Caçadors, a les se
ves dugués filles assentades al piano assajant una 
peça B quatre mans . 

—I ara ! exclamà el bon home. On s'és vist, 
això? tants diners que lenim i toies dugués heu 
de tocar al mateix piano ! Demà al matí telefo
naré a ca l 'Izabal que n'enviin un altre ! 

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

De c o m "El; Nandu de Llofriu'* 
hauria d 'ésser declarat 

d'ull li tat públ ica 
Pel correu interior acabem de rebre la lletra se

güent que reproduïm íntegra sense toca r-hi punt 
ni coma':. 

"Senyor Director : Un servidor que, entre nos
altres, és un respectable senyor de basiants anys, 
però que cada setmana compra, amb una regu
laritat administrativa i burocràtica, oi seu mai 
prou alabat setmanari, es véu en l 'agradós cas 
de contar-li un miracle del que F,L NANDU DE 
LLOFRIU n'és l 'autor. 

"M'explicaré: Eren les dotze del migdia ¡ jo 
esperava a la noia per posar-nos a dinar—perquè 
aquí al Poble Nou dinem molt d 'hora—quan se 
m'assenta al costat la meva sen vora, ja entrada 
en anys i que feia molt temps que ja no em par
lava de grimegia matrimonial, i em diu : 

»—No tens pas res per llegir mentre arriba la 
noia? 

»—Si, li vaig respondre jo . Aquí tens E L NAN
DÚ DE L L O F R I U . Llegeix lo que diu aquest des
carat . 

»La meva costella s'assentà al meu costat i fu

llejà el periòdic- com cosa d ' un quart . . . A mida» 
que anava llegint, jo advertía un foc estrany ert 
els seus ulls i una vermellor sospitosa a les seves 
galtes. De promte, deixà de llegir i fent-me una, 
moxaina, em digué : 

>J—Sabs que aquests escrits m'agraden molt? -

Sobre lot el d'aquella noia que es veu que era 
la primera vegada, m'ha fet posar toia neguitosa. 

»—Neguitosa? Ouè dins, santa cristiana 1 
¡•Jo que l'agafo, me l'endur al llit amb una 

revolada i, res, semblava que celebréssim l'ani-
versari. Hem sortit del quarto en el precís mo
ment en que la meva filla arribava i ens ha vist 
tan. ullerosos i suats, que s 'ha pensat que havíem 
anat al moll a buscar carbó. 

i>I això és tol, senyor Director. Ja veu que els. 
articles del seu setmanari fan efecte. Visqui molts 
anys per la sania causà de la grimegia i per l'u
nió dels matrimonis vells. 

U N L&EGIDOR. 

»P. I).—Lo que li acabo d'explicar és veritat. 
fia passat avui, dia de la dala, i pot publicar-ho» 
com si fos la lletra d 'un malalt desbauctat que s ' h a 
rural ami) la pomada l 'anoho. 

«Poble Nou, 26 de juny de 1923.11 

Si Nandulàndia tingués un govern propi i nOi 
estés absorbida |>el Govern Centra!, Ki„ NANDU 
DE LLOFRIU, de residies d'aquest fet, hauria sigut 
declarat d'ulililal pública i als Seus redactors se'l·l 
hauria fot un homenatge a L'Aliança del ¡'oble 
Nou. Fins la Pilar Alonso hi hauria anat a can
tar icLes Caramelles». Però com que no és així. 
ens comentarem en guardar l'autògraf del nostre 
comunicant, posat en un quadre a la nostra redac
ció, com un diploma de premio de mérito. 

-<o Vici" 
—l vostè, Lulü, no ha probal mai la Uangomssa oe 
—Ja ho crec! El meu protector n'és fabricant i cada 

tn'en ta empassar un tros ben llar?. 
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El gosser. ~ ¡Que un perro de mi linaje, se baje a lan ruin mansión I 



—Que et passa que çstàs tan penaatiu? 

—Que he comprat unes accions i m'han boix 

cops seguits. 

L a s o r p r e s a d e l 
s e n y o r R o q u e r o l 

Al senyor Roquerol l 'enganyava la dona. Això 
sí, com tots els marits enganyats, tothom ho sa
bia menys ell, i es creia tan segur de la fidelitat 
de la seva muller que, ja cansat d'haver-hi pas
sat vint anys sens haver-li faltat (ell s 'ho pen
sava així), decidí cercar una querindanga, i, una 
matinada, a les quatre, va fer proposicions a la 
Camèlia, una xicota de music-hall que obria la 
segona part i... el que podia. 

La Camèlia estava torra bé ¡ era una dona 
espléndida,, de cos meravellós, matons grossos, 
a tall de dida, però rodons i ben fets rom els 
d 'una matrona romana. Ses cuixes eren una pa
rada de carn fresca, que bueno) Tots aquests 
descobriments, a mida que els anava fent el se
nyor Roquero), tot tocant el piano a la Camèlia, 
l'engrescaven com a un cotíegial. 

—Escolta, Camèlia, li digué per fi. No t 'agra
daria que et posés un piset cap a l 'eixamplis on 
fos jo sol que tingués drel a passar revista a 
aquest cos d'exuheràncies carnals? 

La Camèlia va girar els ulls en blanc al sen
tir això del piset, li va fer un peto i fins li va 
tocar, suaument, carinyosament, la clau... de 

la porta de la escala en prova d'agraïment. Des
prés va dir-Ii :. 

— A i ! sí, ratolinet meu ! I com t'estimo ! 
—Però, això sí. Jo tinc oerts... vicis... caprit

xos, sabs? 
La Camèlia va riure de bona gana . 
—Això rai, reiet meu, ja hi estic acostumada 

i et ju ro que quedaràs content de mi. 
—Doncs, tracte fe t : jo et donaré mil pessetes 

al mes i vindré cada mati a fer-te una visita. 
Una forta abraçada i una fugida al xalet de 

Muntaner va ésser l 'epíleg. 

Són les deu del matí, la Camèlia ja ins ta 
lada en" el piset, acaba d'eixir del bany, i 1» 
cambrera li va eixugant destrament aquelles-
carns creades per donar gustos i disgustos al* 
homes i es recrea passant la tovallola per, aquells-
paipiços del darrera. 

•—Aquest matí, Maria, diu la Camèlia, v in ' 
gui qui vingui que no hi sóc, no niés... 

—...pel senyi>ret Carles, completà la raspa• 
—Com ho sabs? 
— H o he endevinat. 
—Bé, doncs, ja ho salis ! 
Lixf la minyona i la Camèlia posant-se un* 

elegant bata, que afegeix nou encís al pecat-
s'estira damunt una «chaisse longue» esperan* 
que vingui en Carles, el «capritxo». 

Sonà un timbre. Es en Carles. 
—M'has (et passar molta ànsia—diu ella tSr 

trenyent-lo amb una abraçada. . 
—Res , uns assumptes del negoci del paP" 

m'han fet retardar, empro ja sabs que mai ^ 
faltat, diu ell brillant-li els ulls desitjosos * 
posseir tot aquell bé de Déu de carn, que «*" 
tirnv a m b veritable frenesí. 

—Que no vindrà cl «vell» avui? 
— N o : l 'he telefonat dient-li que no ero ^ 

bava gaire bé i pregant-li que em deixés tr;i 

quila per aquest matí. , j j 
l'.n Carles l'agafa amb un braçat i se I ( 'nj . 

fins el llit, petonejant-li la cara, els bra(,"s ' ^?. 
CUÍxes, i comença per enèsima vegada :"J'" ,|. 
comèdia que van assajar amb tant d ' èx" 
nostres paret) Adam i E v a : fa. 

—Ai, l ladre! Que t 'estimo I Sospirà la 
mèlia, t 'estimo bojament 1 . ¿e 

I, en el precís moment d'aquell ParoXjS.^,dig-
plaer, el senyor Roquerol arriba, ple u i n 

nació, fins a la capçalera del llit. ^ 
Lila fa un xiscle i es cobreix amb e! ' JL^-

a .-11 ni el jiscle li suri : ,-1 «vell» és no— ^ 
menys cim- li seu on< le I u \& 

—Tu.. . el meu nebot enganyar-me a ' j \¡csE 
meva quer ida? Això no ho fan ni els a 

exclama ¡ndignal el senyor Roquerol. -unio' 
—Tens rao, oncle, respon cl noi, -'Is i¡"" s ¡iriíj;ij 

no poden perdre el temps amb la teva 9 j o n &l 
perquè ja tenen prou feina amb la teva 

UN GAT VEU-



Quart I a juda 

Ja feia temps que li de ien : —Tomeu, la teva 
dona t 'enganya. Mentre tu t'estàs al tailer treba
llant com un desesperat perquè no li falti res, 
ella te la fregeix amb aquella tranquiiüal. Tomeu, 
no badis ! 

Però en Tomeu s'estimava tant a la seva Laietà, 
que no s 'ho podia creure. 

La brutal realitat dels fets s'imposà, no obs
tant. Una tarda, quan en Tomeu tornava de la 
feina, sorprengué a la infidel en braços del Pere, 
manyà, que vivia al mateix carrer. 

Fou un verdader ras de flagrant delicte on no 
ht havien excuses ni atenuants possibles. En T o 
meu, qui' anava sempre armat, tregüé la pistola 
i ordenà al seu ve í : 

—Pere ! Corda't els pantalons i anem 1 
El pobre manyà tremolava de por. 
—On vols a n a r ? 
—Deixa-ho correr. I tu, mala dona, vesteix-te 

i arregla'm el sopar, que ja torno 1 
I,a adultera va llençar-se als peus del To

meu. 
—Tomeu, t 'ho demano pel que més vu lguis : 

D E L L O F R 1 U — r 

no facis res al Peret, que ell no en té la culpa I Sóc 
jo, la que ha tacat la teva honra I 

—Bé, bé I N o tinguis por, que no H faré res . 
El Peret ja estava vestit. LI marit l'agafà per 

un braç i se l 'emportà escales avall. 
•—Anem a la taberna del costa!, li digué. Fa

rem el vermut i parlarem d'aquest assumpte. 
S'assentaren davant les copes de l'aperitiu ¡ 

eil Tomeu demanà : 
—Escolta : quant u-mp.s feia que durava a ixò? 
—Mig any, aproximadament. 
—Quants cops hi anaves per setmana? 
— O h ! Cada tarda sens falla I 
—I no creus tu que m'enganyés amb cap més 

home ? 
—Tomeu, respongué el Peret, ja que els tan 

bo amb mi, que em perdones la vida desprès del 
que l 'he fet, et diré amb confiança que e! Miquel, 
el carboner, pujava a casa teva cada matí.. . 

LI Tomeu es gratà el cap, reflexionà i digué>:; 
—Safes què penso? (Jue podríem anar a veure 

el Que! de la vaquería, que és jove i fort... 
—Per què fer ? 
—Per demanar-Ü quart i ajuda... 

P . E S A L L A R G A 

—Tanl niatoix, aquest poca solta n'ha fet un gra niasaf 
—Un gra? Mentre després no resulti un bonyl 



VIDA I MIRACLES DBL NANDÚ I LA TUIES 

—SI vols menjar tallarines, 
i no vols ésser mal vist, 
procura ana1 a una musclera 
amb reservats i un bou Hit 

Perqvfe si vas a la platja, 
després, sols amb I'escupir, 
agafaràs nomenada 
d'amorrar-te en el tupf. 

ANTOLOCIA DE FRASES POPULARS 

J a s o m a Sans 

Iíl xicot, que havia fet algunes economies i 
estava ben coHocai a ta cisa per qui \ íatjava, d * 
ciilí que <•! casori s'efectués immediatament. Ai-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H xí es feu amb pompa, 
L ' Ignas i , viatjant de Unia estreta i barceloní natural, la cerimònia a la població natal de I* 

fins al molll dels ossos va enamorar-se follament núvia, acabada la qual agafaren el primer tren ' 
d 'una xamosa filla de Vilanova, la Riteta, cria- c a p a Barcelona. 
tura tan encisadora com ardenta amb qui els vint No cal dir la pressa que tenia la Riteta en ce-
mesos de relacions passaren com un llamp. lebrar la consumació del matrimoni. Al vagó que 

ocuparen anaven sols i a cada túnel que passa
ven, la xicota Insinuava cada vegada més els seus 
desitjós. 

• -De cap manera fins que siguem a Barcelona ! 
deia l ' Ignasi. Jo ja saba que sóc moll barceloní i 
vull que el nostre fïli signi engendra! a la Ciutat 
Comtal, lis un dictat què m'Imposa el meu es-
Peni ciutadà.., 

En aquestes, el tren, que havia passat, feia uns 

minuts, l'estació del Prat, començà a internar-se 
per uns camps des drls quals ja es divisaren car
rers d'aliniació regular. 

—Ignasie t ! exclama la núvia plena de joia. 
[a som a Sans I 

•1 aquest és, segons un deixeble d'en Carreraa 
Candi, l'origen de la Famosa frase. 

L ' A R X I V E R DE L L O F R 1 U 
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Gloses de la vaga 
Durant la vaga de la Canadiença, quan l'atur-

s'estenia fin als diaris, en Xenius seguia, im
pertèrrit, escrivint d VAteneu cl seu glossari, que 
uns quants admiradors reproduïen desseguida en 
veiògraf i repartien entre les penyes. Les glosses 
de la inga dels transports que Ei. NANDÚ DE L L O -
FRIU inserta avui tindran millor sort i, sobre tot, 
les entendrà tothom, perquè cl nostre, setmanari 
no està redactat per savis. El fan uns quants xi
cots barrilaires que no es prenen en serí ni al pfo-
'pietari quan els va a cobrar el lloguer, i que són 
capaços de burlar-se d'un notari, que és la cosa 
mis arios* que hem conegut en tota la nostra 
vida, 

F.1 C O N T E AL R E V É S 

Quan érem petits, i a l'escola havíem sigut 
bons nois, ens daven algun premi a fi de curs. Un 
d'ells, que recordaran tota la vida. era un llibret 
en octau explicant la vida de dos companys de 
col·legi : l 'un gandul i agressiu, l'altre prudent i 
estudiós. Segons l 'argument, aquest darrer, en 
arribar a gran, entrava a una casa de comerç on 
era tan apreciat pels seus principals, que el ra
saven amb la filla del primer apoderat. I quan el 
xicot ja tenia part a ¡a casa, i tot li anava d'allò 
més bé, es trobava al seu antic company, brut, 
míser, sense casa, sense roba, conduit a un estat 
deplorable per no haver volgut estudiar. Llavors, 
és clar, el recollia, el tornava a posar en el bon 
camí, i l'història s'acabava amb una moraleja 
de dos versets que ens feien apendre de memòria. 

Bueno I Però vetaquf que fa pocs dirs vaig tro
bar l 'Andreu, aquell xicot tan llest amb el qui ha
víem cursat el batxillerat. Vàrem parlar llarga
ment. EstaTa de dependent d'un notari on es pas
sava tot el dia cremant-se els ulls per guanyar 
quaranta duros al mes.. . Poriava les sabates re-
cosídes, ben enllustrades per a que no es notés 
tant el seu desgast, un trajo tenyit i apedaçat, un 
barret de palla de l'any passat rentat amb «Stro-
bin». 1 va recordar-me al Manel, aquella calami
tat di' noi que no havia volgut mai estudiar i que 
no coneixia altre entreteniment que empaitar a 
tols r is seus companys a cops de pedra. 

—I. 'altre dia el vaig veure, em contà. Fa temps 
que treballa al moll. Guanya (res duros cada dia. 
Passava aproa meu, amb espardenyes, un trajo 
blau de erne duros, però dringant-li els diners B 
la butxaca... Jo, en aquell moment, duia a l 'armi
lla trenta cèntims. V l ig acostar-me a n'ell per sa-
ludar-Io... 

—Manel I—M vaig dir. 
Ell restà mirant-me amb un gest altiu i, seguint 

el seu camí, em respongué : 
—No em faig amb burgesos I 

C O A C C I O N S 

A una fàbrica de les afores anaren un matí tres 
vaguistes a ordenar l'atur ; mes veus aquí qtie s'e

quivoquen i truquen a la porta del costat on e s 
reunien varis adeptes del culte a la lluna, altra
ment coneguts per marietes. 

—Veníem a fer parar 1 ordenà el més decidit 
dels vaguistes. 

—Ah, s í? . . . , respongué un dels interpel·lats, 
amb una veueta de tiple que feia posar els ulls 
en blanc. 

Els treballadors pensaren que els hi prenien e l 
pél. 

—Hem dit que veníem a fer parar per força,, 
sabeu? 

Llavors el mateix que havia enraonat abans 
tornà a d i r : 

—No ho conseguireu pas, fer-nos parar per 
força... 

—Que no? Llamp de Déu! Ja en parlarem X 
—No, senyor, no I continuà el xicot. Perquè 

aquí, tant els meus companys com un servidor, 
parem per gust. . . 

A B U S O S D E S H O N E S T O S 

En un cine del districte quint va ocórrer, fa 
pocs dies, un succés <\r] que els periòdics publi
caren una versió inèomplerta. Un subjecte vestit 
di- dona fou delingut perquè, en plena platea, 
efectuava certes maniobres al seu veí del costat. 

El fet anà de la manera següent, segons ens va 
contar l 'acomodador, que és més discret que una 
llevadora del carrer Nou. 

Ja feia estona que un xicot jove que havia anat 
a passar la tarda veient les procces d'en Charlot 
i «El» sentia que la seva veïna—així ho suposava 
ell—li treballava alguna cosa. 

I >e prompte, el noi senti que mentre la ma 
dreta de la companya de cine anava jen!, l 'es
querra s'havia introduí! a la butxaca de l 'armilla, 
cercan) el que hi havia ; al mateix temps notà en 
la mà, que ja li empunyava el anandu», una as
pror molt poc femenina. 

introduí la mà a la butxaca del pantaló i treient 
una lámpara eléctrica portàtil, l 'encarà al seu 
costat, Hor ror ! Els seus dubtes eren ceris! lira 
un home ! 

—Poca vergonya! Indecent! , exclamà, indig
nat, el jove. Ma... marratxol 

—Senyoret, implorà l'individu, a! veure's des
cobert. Dispensi! Soc un pobre obrer I Estic sen
se feina i havia inventat aquest sistema per a 
poguer agafar alguns cèntims... 

A neu a fer p.nv. t .s ! 
—A fer p .ny . t . s ! Però, senyoret, si ni per això. 

serveixo ! 
MARCEL TERRA 
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CfÒNT 
ALERTA, MINYONS 
E m q a e i M Socoló hlpublloramtoti ieln "CONTES 
BRUTS" que ne'ns enviïn 1 que siguin dignes d'és
ser coneguts pola barrila tros lectors de EL NAN
DÚ. D'aquesta conten en premiarem un cada núme
ro amb la respeotable quantitat de "deu peles" 
cobrables en la nostra Administrado o per giro 
pastal ela que visquin forn de Barcelona. ¡Alerta, 

doncs, i apretar l'apltl 

El penediment 

E s deia Fanny I.ud-er, era róssa. oom exígete la 
tradició en tota anglesa que es respecti, i du
rant molls anys havia « t a t la dona més BOI-

licitada tlcl Tot Londres. 
Entre ois seus amants hi havien hagut péndrala, al

miralls , pr imer- ministres, prínceps de la i n d u i r i a , 
nio la banca i del comerç, diplomàtics do calonorin, 
asos de l'aviació, herois de la gran guerra, madrajahs 
indis i fins un rei hnl rn to t . Als seus peus havien ro-
dotal presenta fasiunsus: brillante, perles, rubia, es-
moragrlfs. l'oseia dos o Ires palaus, un inrht i unes 
esplendidos possessions al país de Gatea. Fra, en un 
mot, nua emperatriu del pecat. 

Una nií, en sortir ric l 'ópera. va estar a punt d'ésser 
esclarida per un autobús . L'impressió que aquell neci-
dent. li causa fou tan gran que, a seguit del dia del 
surers . afnrlnnadamcnl no acompanyat de cap conse-
qüènria. la Fannv entrà en un eslal .de recolUiiicnl ,••-
t ranv. ¡'is tancava a la seva biblioteca, una hihlioloca 
hixosïss'rinn, com tots els doparlamonls del palau qm; 
hahitava, i allí passava llargues hores llegint lots els 
llilires que. tenia sobre, filosofia religiosa. Comença a 
fugir del Irai'tc dels luanes i aviat es veié invadida per 
11 n tons misticisme que la decidí, a la llarga, a abando
nar la vida llicenciosa que tiris llavors havia portat, arre-
pantint-se dels iens pecats. 

Fieurinl-se quina nova més rtnocionanl pels xafarders 
londinencs ! Duran! qnatre o cine dies no va parlar se 
d'altra cn-a. A mols coberts, algtins setmanaris trèvols 
foren al lnsií'i a la de l rnninar ió de la Fanny Luder. 

Aquesta, carta matí acnrlia n mm capella propera a 
casa srva on un pastor protestant la preparava per la 
nova vida que volia començar, dnnant-li salutífers, con
sells i exhnrfan-la n einpendre una existència planera 
d'actes de caritat, i de penedimcnl . 

[ ' e r fi, quan el pastor estieiie" convençut del ennvi 
ooeral en aquella ànima, lins llavor- equivocada, M de-
«tdl a anunciar- l i : 

— F a n n y : vostè, està en disposició d 'empondre el camt 

del M, T ingu i ' n demà a casa seva una banyera plena 
d 'a igua: jo vindré, la beneiré. voslè hi bañva el seu 
i:os i aquest restarà net de lots el pecats que ha co
mès en aquest mon. 

L'cx-cortisana se n 'anà, radiant d'alegria per la 
nova que li acabava de donar el ien pare espiritual. 
Aquella ni!, no dormi apenes esperant an-iosa el moment 
de veure 's deslligada del farcell de les seves culpes. 

L'«ndeuià es llevà apenes e| sol havia anunciat amb 
els seus raigs vermells l'aparició del nua diu. Fs vestí 
precipitadament i. dirigint-se al seu quar to de bany, co
mençà a ouqileuar d'aigua la l .anyera.. . 

FOs contempla un moment al mirall, com si el seu 
al tre jo anés a dcspedir-so d'aquella Fanny que havia 
tel tant temps t ronar i ploure a la ciutat del Tàmesi. 
Llavors, conloiuplaut els bibclots del seu tocador tin
gué ou dubte . . . Reflexiona llargament i per Pi es decidí. 
Agafà el vas de fer pareares , l 'omplenà d'aigua i el dei
xà al costat de )a banyera. 

— U diré rpie liencixi tamW aquest vas d'aigua, puix 
no quedaria convençuda de que tot cl meu cos reates 
net de pecat... 

FA.1 I1ET 

Cercant pla 

L * Laietà i en Rossend eran promesos formals. FI 
seu casament e r i una cosa decidida i no ela 
hi mancava més que resoldre un gran ploblema: 

t robar pis. 
Trobar p i s ! ('om si això no tos més dilicíl que, en

tendre IW discurs d'en Maura 1 
La Laietà i en Hosseiul. com que feien selmana an-

, , ] , . . , , . tots Bis dissables a la tarda, es dedicaven a 
recórrer agències, ronsnl tar anuncis, p regunta r a les 
porteres, ¡niar a les cascs en construcció, i, fillols, de 
Déu 1 no sortia mai res . 

lina larda, passant pel carrer del CoMeU de Gent, 
els ulls dels dos promesos s'il-lmninareii sobtadament 
d u n a flama d'alegrin. A davanl d'ell- hi havia un se
gún ]iis amh papers al baleó. Preguntaren cor rea l a la 
portera. 

Valia treílla duros . 
Demanaren -d el podien veure. La portera, que en 

aquell inometil tenia molla feina, els donà les claus. 
poden anar vostès mateixos, els hi digué. 

Pujaran. Kl pis era haslanl bonic, l.a Laietà i en 
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Rossend ja s 'hi veien instal·lats, casats i feliços. Més, 
a i l que el dimoni ís temptador i al xicot li passà pal 
cap una mala idea. Eslaven sois, cucara que la Laiéta 
protestes ningú [a sentiria. . . I, en eEeele. la Laicta 
no va prole-tar n u s que pro-forma, i damunt les ra
jóles fregades de poc es eonsumà el sacrifici.., 

Mentre tant, un senyor d'aquells n]ni• sempre ron-
idinen i no riuen ni quan llcpi'itcn a n'en Itufasta va 
pa-sar per davant de la r a í a i vei,' el- papera, 

— l ' o r l e r a ! Qu8 88 podria veure aquest pis? 
—JProtil Miri. m mateix hi ha uns promesos qoa 

po'.l miren. Pngi vostè mate ix! I, 'home ascendí les es
cales, obrí la porta i... respectar le , digne il 'un tercer 
Ocle Je vodevil, que s'olerí a la seva vista el deixà 
tan aclaparat que baixà a l t ra vegada com Iiigint del 
diable. . . 

—Que já ha vist el pis? interroga la portera. 
—Ño senyora, pe r t DO em convé. Es pet i t ! 
—Pet i t? 1 ara I Que diu sant cristià? Si abans hi 

llltria una societat! 
—Doncs, miri , ¡o no he fet més que en t r a r i ja be 

vist que els uns tenen de posar-se damunt dels al tres. 
i en.'ara nu lli devien cabre perqué he senilt una veu 

que deia:—ai ilossend meu, pitja mes fort] 

S. Ke,t.A NETH 

B=Z=03=Z~£> 

A nou mesos vista 

A SSENTÍDKS a la platja del balneari, tot esperant 
l 'hora del bany, la Canneía i la Tres i na. du
gués de les xicotes q u e més sensació havien 

causat aquell estiu, s'esplicaven les seves impressions 
i records Íntims amorosos. 

—ío , e-q.lieava la Tresina, !a pr imera vegada vaig pa
tir molt . lli ha que veure que jo era ignoweate de 
dabd i que no tenia la més Beugera idea del calibre que 
I llijJm Wl sl nieu l icol , ile. manera que quan va voler-
me Torçat' i ¡O vaig veure l'eina que n'hahillavn, em 
vaig espantar com si anessin a obrir-me en canal. C M > 
me que vaig cridar com si n u matessin I Sortosament 
érem a Lea Clanes i no ens va Sentir ningú. 

Va haver-hi una pausa. La Tresina jogava amb l 'om-
brel.la fent dibuixos a la sorra. 

—1 íu. CarmeU, es decidí a preguntar després : vas 

cridar la primera venda.? 
—Ja ho (Tec, mol t ! 

V\i nw van apuntar-te l'arma? 
—lio, Havorj no. Non mesos desprès. 

no ASA 

rfe=«s=üO 

Lat vídua Insaciable 

E M:MU nit tenia vit-i-·ds anys quan la Fineta vn 
* i'iiia després de sis mesos de casori. El 

séu polir,, espiïs, al poc temps de ea-.i!. va ron-
reu malaltia a la médula, tan creu, que el 

va despatxar en tres retan - cap a [altre barri. 
La Fineta era una xicotassa que tenia una natura

leza capaç de (er patir de n médula a sis homes a 
l 'hora. 

Ella, n i í ò s(. no era eom altres que, n n cop s 'han 
posat la toca ondulada, bromegen amb el pr imer que 
ve y s 'entreguen amb facilitat. La Fineta, malgrat la 
seva anléncia, era una dona honrada fins al cap d'a-
miit. i no admetia galantetjos ni bromes de ningú. 

Al poc temps d 'haver restat vídua, Ja Fineta, comen
çà a lornar-se. grossa, n perdre la gana i a esllanguir-se. 
A la nit, la seva minyona sentia al quar lo de la mes
tressa un~ sospirs moll rondos, que no eren precisa
ment de tristesa sinó d 'enyorament . I, així, la pobre, 
dona anava consumint-se. 

I na Larda, la minyona, que pujava de cercar la llet, 
trolià la senyora llegint un llibre. 

—Que no sali lo que li ha rasat avui a la L-ulú, arme
lla verram de la cant miada? L'han sorprès uns home-
nots n Vallvi«1 rera i l 'ban violat, set copsi 

En sentir això la Fineta esclatà en plors. 
—I a r a ! Què té, senyoreta 9 l 'er qué ploraP 
—Perquè, totes les meuques . . . tenen aor t l 

FALCT 

fe=*S=S£> 

Les calces de la Pilar 

L i Pilar es una xicota encisadora, d ' u n s dinou 
anys de edat, mós alegre que una taTda de maig 
i més amiga de la barrila que nosal tres mateixos. 

No té xicot, perquè ella lo que, vol es d¡ve,rtir-se, de 
manera que bromeja amb l 'un i amb l 'a l t re i no es 
compromet amb cap 

1) i« nien ge passat, la Pilar i la seva mamà, donyn 
Gertrudis , s 'estaven arreglant p e r a anar al cine. La 
P i la res feu una toilette molt complicada, s 'empoivà tota, 
es piulà unes picaresques ulleres, donà un cop de lla. 
pis vermell als seus llavis niolçnts i es posà un ïie, de 
polvos rosi's a les seves gálleles fines i rodonetes, com 
de pell de préssec... 

agafa tina pinta í uns molls i es pent inà 
i a n i e l BU bofo moll negre que tenia en t re les cuixe-
tes . No contenta encara e» regà aquell hosc amb unes 
gotes d'essència de, roses. 

Anava ja B posar-se les faldilles quan donya Ger
trudis entrà al seu .quarlo i la trobà encara en ca
misa, sense altra mei roba que un lleuger sostenidor 
d'aquelles dugués formoses pomes camosines que. li 
Iremolaven, àvides de carícies. 

—I a r a l li digué. Que no et pones lea caloMl 
La l'ibir es quedà mirant a la seva mamà i li respon

gué : 
' —Això. com tu diguis. . . 

—Es clar, dona ! No veus que. nqtiests dies fa fresca? 
• -S i , digui' llavor.- la gentil cr ia tura, par í com qu" 

b a v k n quedat que aniríem al cine,... 

S. TAPER. 

C o n t e p r e m i a t d e l n ú m e r o p a s e a d 

LA SORPRESA DE LAONETA 
_-o 



D E L L O F R I U — 13 

—Ja és ben trist que amb tantes aardinea corn hi han 
al mar, no en poguem pescar ni una. Amb la falla que 
ens Tan! 

Les c o n f e s s i o n s 
del doctor Ribalta 

El doctor Ribalta, que aquella nit eslava d'lm-
mor, començà a narrar : 

—Tinc en la meva història clínica records molt 
curiosos. Per exemple : el que em passà fa dos 
anys, abans de traslladar el meu consultori al 
Passeig de Gràcia, que mereix éssèf relatat. 

Un matí om portaren un recado urgent . Una 
xicota de bona família es trobava en un esta* que 
requeria la .meva presència immediata. Eslava 
fent-se la seva toilette Intima i, a oonseqüèncta 
d 'un mal moviment, se li havia trencat la cánula 
de vidre rcs(ant-li un tros a dintre. 

Vaig córrer precipitadament, quasi sense més 
temps que agafar les pinces i a lgun altre traste, 
i vaig arribar a casa de la pacient a on regnava 
l'ansietat que pol suposar-se. 

Agafo la noia ; un examen minuciós em demos
tra que el tros de cánula no ha fet grans destro
ces, l'extrec sense esforç i suturo un petit esquin
çament produit . 

L'endemà torno .1 veure com està l'accidenta
da. Ja quasi no té res. Tinc de fer constar que era 
una xicotassa morena, bonica i ben feta, i que 
mentre practicava l'extracció em vaig posar en 
'in estat de sobreexcitado tan gran, que cm costà 
deu pessetes. Llavors la noia em confessà que a 
casa seva són una gent molt honesta i recatada, 

que li han prohibit es deixi galantejar per cap. 
xicot, que té una vella guardiana molt rondinaire 
i que a les nits té uns maretjos i una febre es t ra 
nya, que comprenc desseguida li entren precisa
ment perquè no li entra res. 

Ja no cal assistència facultativa, però jo dic 
que l 'endemà hi tornaré. I, en efecte, amb el pre--
teotl d'anar a cercar un preparat, que recepto de 
qualsevol manera i amb el que dic li tinc de fer 
una irrigació, despatxo a la vella cap a Ja farmà
cia, i, com que els pares de la noia no hi són i 
estem sols, granota, fica't al cove I 

No cal dir que la meva assistència fou molt 
llarga i que el pare em pagà religiosament a raó• 
de quinze peles totes les visites. 

Passà un any i mig i, un mai!, entre els reca
dos que m'han dut n'hi figura un de Sant Gerva--
si. Una senyora, casada de poc, que fent-se la. 
toilette íntima se li ha trencat la cánula. 

Vaig rap allà, i, un efecte, és la mateixa clien
ta. Amb la diferència que exploro per tot arreu i 
no trobo el tros de cánula en lloc. La pacient sí! 
que troba. Troba un gran alivi amb les manio
bres digitals que jo practico a la recerca del cos-
estrany. 

Jo sóc un home honrat. Amb les casades no ht. 
vull bromes. Surto al menjador i conto el qüento> 
al marit de que ja he trobat el tros de cánula i 
que la seva senyora està fora de perill. 

L 'home té un aspecte deprimit. Endevino en 
ell un home que amb l'ardènc.ia de la seva senyo
ra ha trobat un, pes superior a les seves forces, i,. 
ruc de m i ! insinúu que a vegades... certes impa-. 
ciències... l'utilització de la cánula per altres usos. 
dels deguts.. . la sobreexcilació, ban pogut deter
minar l'accident. I quan ja el crec convençut de 
qué, per no donar-li.. . satisfacció, la seva muller 
s'estava fent ralet ralet i li estic aconsellant un es
pecífic contra i'impotència prematura, l 'home 
se'm sulfura i em diu r 

—Què s'ha cregut de mi ? <Jue estic a les cap
ses d'energia amorosa? Doncs sàpiga que jo sóc 
un home mascle, sab? molt mascle 1 

I quasi em tira escales avall. 
Amb el poc que m'hauria costat aplicar-lt çl 

mateix remei que quan era soltera i cobrar al ma
rit les visites a tres naps, com me les pagava ell 
seu pa re ! 

K. X O N D E T H 
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L.i colla Santpere-Bergés, que regenta amb 
tanta pupila el gran Teatre Espanyol, catedral 
del vodevil, Sinagoga del dcsliabilic i Santa So
fia del xisto nandulandesc, ha estrenat «La moral 
de la Rambla», per altre trtol «Pecat amagat.. .» 
A nosaltres, a qui precisament cl que ens agra
da són els pecats, quan més amagats millor, «La 
.moral de la Rambla» ens va agradar força, no 

tan sols perquè es parla del nostre setmanari, sinó 
perquè és una obra plena de gràcia, de situacions 
còmiques i esquitxada d'aquell pebre que tan bé 
saben posar els esmentats actors a les funcions 
que donen. 

El dilluns es va despedir en el Barcelona la 
formidable Maria Conesa, que aquests dics lia 
armat una revolució en el mon varietinesc. 

Diu que aviat ens vindrà a veure altra vegada. 
Jo crec que si, que devant de l'exit obtingut, vin
drà ella i ens vindran a nosaltres desitjós de tor
nar-la a veure. 

Els mexicans diu que li volen fer un monument. 

La notable cançoneliata Maria Conesa en diferents cuplets creació d'ella. 
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Cas de ser cert, E L NANDÚ demana per donar-hi 
*in bon cop de gubia. Aixis siga ! 

L'humil cronista que redacta aquestes notes lé 
de deixar ara lliure curs a la seva ploma, que 

t rempa d'admiració davant la gentilesa i la gràcia 
'd'una xicota del «Noveltyi. qui' es diu Manolita 
'Collado. Creguin que és una noia que val la pena 
'veure-la, i més valdria la pena tocar-lá, si ella es 
'deixés, 'l'é una viu niés bonica que la d'un ros
sinyol, és niés ben feta que el timo dels perdi
gons—si l'interessada llegeix aquesta compara
ció ens mata 1—i té una carona, i uns ulls, i una 
boca, i unes denietes, i uns llavis, i uns davants, 
' uns darreres que, vnja ! jo perdria els estrebs i 
m'encabritaria. Ai, Collado 1 que ens agradaria 
<jue ens deixessis explorar l'ídem 1 

Divendres passat es celebrà a «L'As», Van-
•siat benefici de l 'Angcleia Francès, la xicota 1 

caia que bem conegut en aquella, per molts mo
tius, santíssima rasa. l li havia gent a lot arr^u. A 
la platea, al foicr, als corredors. A les llotges els 
uns havien de posar-se damunt dels altres. N» 
cal dir que les que anaren a sola foren elles. LI 
varen tirar flors, oolomins i un NANDU DE L L O -
IKUJ amb una expressiva dedicatòria del senyor 
Rufasta. Res, un homenatge complert al que 
nosaltres ens vàrem adherir molt contents de 
ser-hi. 

S 'ha obert el «Monte Cario». A la bombonera 
del carrer Nou hi bati posat un estol de xicotes que 
van força a l 'hora. A les llotges S*hi passen bo
nes estones, s'hi està còmodament i les hores 
trans corren que ningú se n 'adona. Anàrem a sa
ludar a la Trcseta, la florista mes simpàtica del 
districte quint . 

E L S E C R E T A R I D E L N A N D U 

C A P S U L E S 
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als centres de es- f » /y f s 
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»AT™S SELLOS 

— UPINE 

S ASI ? 

SELLOS OSSAM 

1,0 »al a badar!.. 
U 
Mundial 

!*MIUr, 6 
"«CELOK 

Q 

il |>cr n dtaprrs del 
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¡PREVENIRSE] Con 1» DBFBNSA JUVENTUS, I" profilaxis o sea 1» se-
K lindad de 110 contumioarse, es complet* ll»sin UN A aplicación an-
tes o después del coutseto. AL KBDIO MINUTO todos los gonococos, 
espíritus ile la Sífilis .y bacilos del chancro lino muerto, quedando 
esterilízalas la piel y murenas, «iotra» y «extra» pues el antiséptico, 
por su poder de difusión, penetra por los mus. recónditos repliegues, 
Al cabo de medio a un minuto, lavarse con ag.ua clara o con jabón. 
NO CONTIENE G1USA, dejando un contacto agradable. NO MAN
CHA.. Una peseta tubo Descuento desde 25 s SO por 100 Se desean 

agentes. 1'ASliO ÜK SAN JUAN, 87, farmacia 

•USTITUT netitcnL 

G E M I N A 
Vies urinàries, sífilis i matriu 
r°<»pt« ú.i n , . o l t . 23, psflj. U 

Vli.ude i i i i l d t i l i 
c°oiult« ejpacUIi Carrn», 70, pral. 

La Mascota 

los de Roma hlft l ínic El U mefot I V -
lidí y lü q U I puede garantiiarloa por»» 

r« comencene. H ATA LADILLAS en 
polvo. Una caía, SO efntlmoi. 
I, San Román. 1 - BARCELOriFI 

PURGACIONES 

r.n UKAS liiijvsjOTisnm; 
cuyo, re.uliado, | | n o un • L i prime-

tiu Sijili hilli di Iti Ftirn. II minin 

IMP. EDITORIAL - Monucrnt, ú-BARCELONA 

http://ag.ua


*6 — EL NANDÚ 

—Ep, Minyons, que no ho sabeu que l'art rodat esta en vaga? 
-S í , fillei. però nosaltres no en fem, perquè les «esquiroles* ens farien la competència! 

yl¿Á 
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