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— Que ivol que li digui? Em falta pil per accedir a lea seves demande; 
-Li falta pi(? Doncs, miri, ningú ho diría. 
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SALE H OYI 

De la Redacción estando 

Estaba yo clapando du valiente- r n la 
redacción cuando se me acercó el or-
deJiaowv, y me di jo : 

—Sc-fior I lufasta: allí hay un señor 
que quiere baldar con uMed. 

ï o , de primer entuvio, no le hice 
caso, porque el ordenanza hace de mu-
nicipal n ratos perdidos y nadie hace 
ya caso de ordenanzas municipales, 
poro conio cl hombre insistió, le d i je : 

—liueno, dígale que pase. 
Entró un nyabit con cara de tree 

dioses y nio di jo; 
—fo usted ELufatUl 
—Sí, señor. 
— ï o , aquí dónde usted me ve, soy 

linotipista. 
—Ahí Pues si es para cuestión de 

trabajo, no le podré complacer, por
que las plazas de nuestra imprenta 
son como las mujeres en cinta, que ya 
ban sido cubiertas. 

El visitante se sonrió y ms di jo : 
—No. yo soy linotipista porque ven

do trajea de lino en la barriada del 
Muñeco y venía a verle a usted por
que la otrn mañana estaba, pi : ame
lando en el o Bobinó»... 

—I Cómo 1 Usted la melé. (Pe rnoc ta r 
por la mañana? 

—Sí, tomaba el perno) para coger 
hambre y leí su rotativo. Me gustó 
mucho y pense : vete a ver a Ilutas ta 

L Ul vea te luirá cinca de eso de las 
auras. 
— ¡ A y l Eso da las basuras esta muy 

sucio. 
— ( I 9 usted quó le parece que se 

podría hacer í 
—Hombre, eso es muy difícil de acon

sejar. En primer lunar, yo soy solípe-
do (tomo el sol de pansa arr iba cuando 

y, además, hago como los 
militares viejos que nunca dicen nada 
porque están en la reserva, pero 
cambio le hablaré de subsistencias y 

iré a usted porque no bajan el 
precio de la sal. 

— ( P o r qué? 
—Porque serla tina sal bajada. 
—1 Admirable t 
—Ademas, voy a decirte a as ted cual 

es el perro maa comestible 
— i r.uAi ? 
—— l̂ l ean-elonl, 
—U'ted, señor Hutasta, que sabe 

tañías cosas, (debe saber también cuál 
es la copa de los corridos» 

—Ya lo creo. La copaiha. 
— ¿ T el mono que maa correr 
—El mono-plano. 
—{Y el dí í i r i tun ¡reinen» de uno 

de aquellos que ruando nacieron les 
pusieron. Pepe y ahora las llaman Fe
lisa r 

•Sentarse encima de un volcan a 
si les llepa lava. 
.¿Usted debe saber también hacer 

chistes de varios reflejos? 
—Sí, señor. Ahora le diré uno. <Kn 

qué se parece un jipi Imrato, un có-
3 que. no haga reír y uuu menor de 

del Manco P 
No acierto, 
-Pues muy sencillo: el jipi barato 

ea nuda pita, el cómico que no hace 
reir es mala pata y la menor de casa 
del Manco es mala. . . bueno esto no 
se lo ptiwdo decir porque iría ral esl·irn. 

Mi visitante se me quedó mirando 
me di jo : 
— ¿Me permitirla usted telefonear? 
—Sí, hombre. f Adonde? 
—A casa CJausollea q u e me manden 

un braguero, . , 

RUFASTA 

NOTICIAS LOCALES 

Audiencia 

Ayer se vio la causa contra Esteban 
Sal Tarín, que al :tl de febrero de] 
¡M-ulu año pispó una manta an la calle 
dt; Espejeros. 

El Useul retiró la acusación en vistn 
ile las declaraciones de un btirote que 
pasaba por a) lugar del suceso. 

Resulta que el procesado cogió la 
manta y el amo, r\ » de «Accsd C« 
tiiliina», al verlo le Humó por so nom
bre luciéndole:—Esleve I y el Sal Ta
rín entendiú que le secta : >•• tava j 
se. llevó la inania creyendo que era 
•uva. 

En vista del lapislázuli el procesado 
quedó en libertad, 

—También fué retirado la acusación 
contra Juan lli te, pr imeado por aba
jos deshonestos en la persona de su 
novia Paca Chonda. 

Se fundaba la acusación en que la 
Paca habla dicho qne su novio le le
vantaba la camisa. Al prestar declara

ción explicó la supuesta perjudicada 
que ella se refería a que su novio mu
chas noches le decía Ojua se iba a dor-
uir y se marchaba con varios amigos 

al Bar Trina. 

Universidad 

lia sido nombrada maestra de pri
mera ensenan/u la simpática cupletis
ta Alba Añil, reina Del desnudo art ís
tico. 

—El Delegado Regle de Pr imera Bo.-
señan/a, don Manuel Encimo y Prieto, 
lia visitado el establecimiento de pan 
cocer propiedad de don Carlos Itero. 

El Delegado regio salió encantado 
del Pan Uero. 

Mancomunidad 

Ayer una comisión de a r r e n d a t a r i o 
de la Noria Liza visito al Presidente 
para quejárselo de que por falta de 
aliono no les crecía el nabo. 

El sefior Puig les aconsejó que se 
pusieran da acuerdo con loa empre
sarios de toros que en la cuestión de 
nbonos tienen la m a n o rota. 

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

D e m a n e u la c a d a d i j o u s al 
vox t re q u i o s c , e n c a r e q u e n o 
l a v e g e u e x p o s a d a . Vos fa reu 
u n l ip d e d ' a l lò í r l u r e r . 

C a d a d i j o u s , IB contima 

PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS 

Un solo pueblo de la antigüedad logró 
infundir respeto al sexo débil. En efec-
to, las mujeres no luvicron nunca mie
do al celia, ni al persa, ni al ral·lco, 
pero le tenían miedo al parto, 

Carrera* Candi. 

(Meo, con su lira, dominaba n los 
leones Yo. con mi ins t rumcnlo de 
trabajo harta lo mismo. ; S í . hombre 
¿Onecéis riada más inofensivo que el 
cama-.león? 

La Gravada. 

Era alta, delgada, enjuta, huesosa. 
No tenia formas. Carecía de protube
rancias externas, Podía resumir»* *• 
tipo en ona sola palabra. Era a » -
Irl.ira. 

l á t a n l o Carballo. 

Montada en el caballo de so raolasla 
ante la próxima marcha del I""'1 '."• 
amado que acababa de hacerla feM* 
Angrlita, cabalgando sobre la toban -
preguntó dulcemente : ¿Volverá* t i» 

Julio F o B m H ; * * 

lóenlas y exclamó con energía . I 
pasarás I Y el milagro del Mame 
repitió en el silencio de la selva. 

/ ooou in BaU*-
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TRR/A1XA. i .JUGA 
La C. nx.t. G.rz.n, la rossa opulenta i exquisi

ta cupletista, sortia del foier l'altra matinada, 
acompanyada del sou amic, quan al tombar el 
•carrer de Sant Ramon topà amb un cego que de
manava caritat. 

Una almoina per un desgracia! que lia per-
U} ' '*legria de la vida.. . implorà el mendicant. 
La C.nx.t. es tragué uns cèntims del bolso i els 

d ° n à al pobre. 
"•M'agrada això que has fet, digué l 'amic. Es 

°'l bonic fer caritat. Sobre tot quan es veu que 
dona almoina a un desgraciat i no a un vivi-
,. n '*quesl pobre cego ja se li veia que no es 

1 '¿'l' guanyar la vida. . . 
- - S t i i m o i T O , n P < : l ; i G. rz. n. E r a un cego? 

q u a k • '" t""om ( , w* J° n a v ' a s e n t i t TJe deia 
1 havia perdut l'alegria de la vida, m'havia 

C r e g» t Una altra cosa! 

•rn,..n •:' t r e n del litoral, un conegudfssim crític 
".sical , n mésexcelleni bumorista, trobà fa.molts 

**** dies al popular Noi de Tona. 

quT;. *' n o i l Q u i n a sorpresa! M'havien dit 
^ u e eres mort I 

El »ci s'el quedà mirant, i, sense donar impor
tancia a la cosa, respongué :. 

—Psó . . . ! Jogades de Borsa t 

La R. s, t. P r . t., entre plors i gemecs, con
fessà no fa gaires dies a sa mare, la coneguda 
dan carina, que ja no era «mocita». 

—Pocavergonya ! Mala filla. 1 exclamà ella in
dignada. Dues vegades que t 'he deixat sortir 
sola, una tarda per anar a la botiga de davant 
a comprar formatje, i una allia per porlarme la 
roba al concert, encara no mitja h o r a ! I en 
aquest poc íemps ja et vas perdre? . . . 

La R . s. t. seguia plorant. 
— N o mamà, no digué. No va ésser quan 

vaig anar al concert a dur-te la roba... va ésser 
l'altra vegada, al baixar a comprar formatje... 

La mare se la queda mirant amb uns ulls com 
unes taronjes i l ' indignació li fugf davant !a 
sorpresa. 

—La primera vegada? noia, quina rapidesa 1 
Ni Ics gall ines! 

E l NANDU DF LI .OFRIU esta de dol. Madrid 
i la política, i la vaga de transports, i la lluita 
social, li ban pres un dels seus mes assidus i 
s impatka col·laboradors. Tots els que som a la 
casa recordarem sempre la figura d'aquell bon 
senyor, de caràcter afable, parlant un català que 
llargues ausendes de Barcelona havien adulte
rat un xic, que, entre nota ¡ nota, entre relació 
i relació, tenia un conte per explicar-nos, un 
conte qu'apuniavcm depressa, a les nostres quar-
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teHes, al mateix temps que la xifra dels carros 
que bavíen sortit a recollir escombreries o la 
circular d'higiene pecuaria, i reproduíem, la set
mana següent, baix un seudònim qualsevol, en 
aquestes columnes. E i NANDU DE LLOFRIU, es
tava motivadament orgullós d'aquesta mena de 
col·laboració discreta. I, veus aquí qu'el senyor 
bonatxò, de cara oberta i franca i nom de xam-
panya, Se n'ha anat, sense quasi avisar-nos. 

Ei, NANDU HE LLOPRIU, acompanyat del se
nyor Rtrfasta, anaren a comiadar-ln a l'estació. 
No li preguntaren si tornaria. No niés li digue
ren que aquí, a casa nostra, té sempre un lloc. 
Ell haurà pogut no encertar la solució de molts 
problemes, però eracarnipetxà, abominava de l'eti
queta i era nandulandesc de noms i de fets. Si 
havessim gosat, un final de mes l'hauriem con
vidat a una juerga. 

I-'.l senyor I!, Idr.eh està casat amb una ex-ouple-
tisia, gelosa en extrem i que no el perd un moment 
de vista. 

L'alt re dia, al bon senyor se li va trencar la 
màquina d'afeíiar i l'home anava tot preocupat 
cercant on devia viurer el representant per a que 
li vengués una peSSa de recanvi. 

Va esmorçar, agafà «La Vanguardia», i, dis
tret, es posà a llegir els petits anuncis. 

De prompte dels seus llavis sortí una exclama
ció d 'a legr ia : 

—Ja be trobat lo que buscava : la Cüctte \ 
1 la seva senyora, entenent malament, respon

g u é : 
—Doncs ja veuràs el pa que s'hi dona amb 

aquesta barraní ! 

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

Els X bruts'* 

Fa uns quants anys fon constituïda a BBrcefo-
n.i, per una colla d'amics, una societat barrilaire 
que prengué el nom de nEls X bruts». 

En efecte, no més podien formar-ne pari t\!u 
¡ndvidus, i rom que, deguí a la bona organitza

ció de la socielat, els que la componien eren a 
un arreu els amos de la barrila, les soMiciuus plo
vien quan se produïa alguna baixa. 

Un xicot, forsa humorista, al voler-se fer soci, 
tingué una pensada :. escrigué la soMicïtul en un 
paper de barba, a mena d'instància, amb la qual 
s'aixugà el. . . nas i l'envià a la Junta. 

Als pocs dies, el sol·licitant rebia un ofici de la 
Directiva concebin en els següents termes: 

«Molt senyor nostre. Sentim haver-li de parti
cipar que aquesta junta Directiva, en examinar 
la seva solliriii.il, ha acordat respondre en senlit 
negatiu. En efecte, per molt brut que vostè pre
tengui demostrar ésser amb el document qui' ens 
adressa, no ho és prou per a poguer formar pari 
d'aquesta Societat, puix els que la constituim, 
tenim la costum d'aixugar-nos el . . . nas amb els 
dits... 

V. DEL P -

El c r l a f c o m p l a s c e n t 

I.a senyora Marquès, una dama molí domprar-
centa a m b els seus criats rebé, un dematí, la visita 
d'un reconienal d'una amiga seva, que desitjava 
enlrar al seu servei. 

—I què li agradaria més fer, a VOStè ? pregun
tà la. srnoya. Rebre recados, ajudar al jardiner, 
estar a la cuina.. . ? 

• A mí, senyora, respongué el xicot, lo que 
més m'agradaria fora fregar-li l'hall. 

r<TÜ*P 
— Ali, és dir que aquesta piga era pintada? 
—Polser si que per deu pessetes voües pig"e3 n a 

turáis i tol. 

http://solliriii.il
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A LES CARRERES 
—Has vist en Raymond, quina manera de moni. ir? 
—No macava d'entussiasmar. Monta molt mcllor el seu cosí, i , sobre-

toí, quan e's da!l mai s'escorre. 
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Lulú, fotogénica 

Mireu que n'arribava a ser de trapella, en Pa
pila 1 Però no trapella d'aquells que ni fan ni 
fumen, no ; trapella dels que van per feina, tra
pella d'aquells que allà on posen l'ull, ja podeu 

dar per segur que hi posaran la. . . pessa. Perquè, 
naturalment, que en Papitu no s'entretenia en 
posar l'ull al dil d'aquella mona de pasqua que 
lli lia a la porta de la Pau, damunt d 'una colum
na de crocant. No, en Papitu allà on tirava l'ull, 
faldilles segures, i, faldilles que ell fitorava, ca
mes que s'obrien y gemecs i sospirs a la bestreta. 

Havia inventat i agotat tots els procediments 
per a la busca i captura de la femella, lil piropo, 
la plataforma del tranvía, la missa de dotze, el 
cine, l'oferta del paraigua quan plovia, l 'alabar 
els nens de les casades, el consolar a les vídues, 
els sonets de quinze versos per a les sentimen
tals, les peces de pam í mig per a les caixondcs.. . 
En fi, tot cl repertori que tols vosaltres coneixeu 
com nosaltres perdonem. 

Però ei darrer procediment posat en pràctica 
és el que mellors resultats li havia donat. La fo-
togènia. Oh, era un invent digne del segle! 

Les noies, en sentir-lo, s 'entregaven com unes 
ovelles, i ell, el mala ànima, les escorxava sense 
compassió. 

I, mireu que n'era de senzill el procediment I 
—Sí, sí senyoreta, vostè es el tipo ideal. 
Ella res. Apretava el pas i baixava la vista 

tota desdenyosa. 

—Insubstituible I Piramidal T 
—Faci la mercè de no molestar-me. 
—Aquests ul ls! Aquesta flexibilitat de Unies T 

Aquesta souplessc !... 
—Li dic, per darrera vegada, que no em mo

lesti amb les seves impertinències. 
—Que no la molesti? I ca, barret ! Vostè és 

la meva dóna. . . 
—I a r a ! 
—El meu iitipus» ! 
—Valent tipo es Vostè amb aquesta cara d 'es

panta criatures I Deixi'm d 'una vegada 1 
—De cap manera! Deixar-la! Si avui m ' h e 

llevat de peus ! Si vostè es la darrera esperansa 
meva, l'èxit, la g lòr ia! . . . 

—Qué vol dir ? 
—Que vostè és el tipo ideal per a la película 

que estic filmant. Que vostè és extraordinària
ment fotogènica ! 

Quan la Carmeta, o la Lluiscta, o la Conxi-
leta oíen aquesta revelació, es sentien totes tras
balsades, i... Tururut , qui gemega ja ha rebut t 

—Ai, a i ! Vol dir que j o ! . . . 
—Sí dóna, sí : vostè en cinta, ha d'estar sen

zillament formidable. 

I desseguida venia allò de convidar-Íes a vi
sitar la galeria de poses provisionals, i, darrera 
del convit, venia invariablement l'acceptació per 
part de la noia, i... 

—Vèu, aquí jo faig els estudis preliminars-
per ,'i preparar les runes a que quedin inipeç*" 
liles en cinta. Quan surten d'aquesta galena, 
ja poden ben dir que han begut oli totes IÇ5' 
reines de la pantalla que ens facturen de C a " ' 
fornia. 

— I , vol dir que jo serviré? 
—Sí, dóna, sí. Despulli 's. 
—Eh ? 
—Que es despulli. 
—1 per què m'haig de despullar? 
—I a r a ! Que baixa de l 'hort? Per lo maW£ 

que es despullen totes les dones que vol»" 9** 
dar be en cinta. Per l'estudi anaiómic de la s ^ 
arquitectura. 

—Vol dir que la l ier t in i? . . . s_. 
—La Bertini? Si quan ven un aparell, ' n < J ^ r v , 

cientmeiH ja es treu les faldilles per a que 
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foquinl Apa, apa, depressa, que no estic per 
perdre el temps. 

Era tal l'aplom que posava en Pafitv, a Ira 
seves afirmación», que l 'Enriqueta, la Merce-
nata, o la Marguerlda, ouineusova a desfer llacets 

i a fer saltar botons tota tremolosa, per por de 
perdre aquella magnifica ocasió que se li pre
sentava d assolir la cellebritat. 

Ell, coin qui no dona importància a la cosa, 
amb la pipa ais morros i per abreviar temps, 
ajudava a treure prendes a la colometa que te
nia ja presa entre les seves grapes, i a mida que 
anava descobrint horitzons, anava entusiasmant-
se, i cada pessa de roba que queia, era una afir
mació que girava el cervell de la pobre noia : 

—Aquest do r s ! Aquests pits 1 Aquestes an
ques !... 

I, el bandarra d'en Papitu, anava grapejant 
i escalfeint a la pobre noia, que ja tota nua queia 
damunt de l'encoixinada chaissf-longue i pre
guntava tota ignocenta : 

—Que estic bé aixis? 
1 ell tot freSC, i fet un barra : 
—Admirable, I.ulú, admirable! Perquè d'aquí 

endavant, res de Leocadia, sents?, Lulú serà el 
teu nom de guerra, i amb ell arribaràs a la glòria. 

—A la gío?... 

sempre, sempre, del seu nen que l'ha descoberta, 
del seu Papitm, oi ï, del seu Pa.-. 

—-...'pitu... 
—Toca' l . Aixfs. Amb aquestes manetes MM 

fines tan suaus.. . 
1 els ulls d'el ta es tancaven en un somni ine

fable, i les cames s'obrien en un desig irresis
tible... 

1 el desvergonyit del Papitu, enfocava l 'apa
rell i... 

— Fotogénica. 1 Fotogènica I 
—Vols dir, nen meu, que quedaré bé "en 

cinta ? 
— T ' h o asseguro! El meu aparell no falla mai. 

Abans d'un any m 'ho sabràs d i r l . . . 

R I P A L D A . 

El que va |nelxer cansat 

Comensava la primavera i la senyora Cirés, 
Vtdua (les de feia pors mesos, cregué convenient 
fer desestorar el seu pis. Va enviar, doncs, un re
cado a la casa d'on se servia per a que li fessin 
anar un treballador. 

Aquest, que era un xicot alt, fornit i guapo, 
es presenta al cap de dugués hores. 

—Què mana la senyora? 
—L'he enviat a buscar per a que em desestori 

el pis, safc> 
—Però jo lot sol ? Miri que com que n o m ' h a n 

dit exactament la feina que s'havia de fer, he 
vingut sense aprenent. 

—No hi fa rès, digué la senyora Cirés:. jo ja 
l'ajudaré. 

—Així, comensarem quan vostè vulgui . 
El xicot pegà una llambregada i veié que al 

pis estaven sols tots dos. 
tío em vindria malament, aquesta viudeta, 

va pensar. A veure, li tiraré unes quantes indi
rectes. 

I da primer entuvi li digué ¡ 
—Vol ajudar-me a treure les boletos? 
—Sf, SÍ I respongué la senyora Cirés. 
Al cap d'una estona. 
—Si volgués estirar-me la pessa.. . 

-Quina pessa? 
I.. I"' ssa d'estora. 

—Està l'é ! 
— Si ara me la volgués p i ra i . . . 
La senyora Cirés se'l va quedà nii:,i 

nada : 
—I ara ! li va dir. Es veu que vostè devia néixer 

cansat I Vaia unes coses de demanar-me ! 

indig-

P L O U P O C . 

—Sí, sí, a la glòria, a ['èxit, a la fortuna I 
T.a meva reineta 1 Ella serà l'ídol de les mul-
o 'u i s l Toies les noies la miraran amb enveja! 
Els joves millionaris li faran proposicions de ca
sament. Però, ella, els despreciará, perquè serà 



VIDA I MIRACLES DEL NANDÚ I LA TUIES 

— Red el I, Tules, quin negoci ! 
— Vola dir, Nandú? 

— Espeterrantl 
Posarem tina boliga 
i Tarem calcs en gran ! 

Vendrem els o í í t , e | Badoi 

ngues de les " ^ n s . 

botifarres del* ¡ S í e s 

i s a l s i l i e s d ^ ^ V s . 

A tots els clients que vinfiaiin, 

lu la bossa els buidaràs, 

I ¡a veuràs, amb la liga 

i els ous, que calés faràs 1 

Pciò, (UIets, la Tuieiea 

fa cada barbaritat 

que, ala vuit dics, el negoci 

queda tancat i barrat. 

Puix, per empendre un negoci, 

tant aquí com a Malgrat, 

lant sí son ous com salsitjes, 

primer s*ha d'haver mamat. 
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Las píndoles 
C a r p e n t i e r 

I,a xamosa Pitar feia dos anys que era 
casada amb en Manel, quan aquest comensà 
a donar proves evidents d'entrar en plena de
cadència del seu vigor sexual. 

Figuri nt-se el torment que això representava 
por la pobra xicota, encara no arribada al quart 
de segle i amb un temperament més ardent que 
una locomotora posada a alta pressió. 

Una tarda, brenant al Bar del «Siglo» amb 
la seva amiga d'infantesa, la Conxita, no pogué 
contenir-se de confessar-li la seva tragèdia in
tima. 

La Conxita esclatà en una forta rialla. 
—I això et preocupa? Tonta I Mi ra ; fá un 

any que ei meu marit va tornar de Canàries, i 
es trobà igualment com ara està en .Manel. 
Anàrem a veure al doctor Mosell i ens va donar 
un remei admirable. No has sentit mai nome
nar les píndoles Carpentier? 

—No, Conxita 1 
—Doncs, mira, es un remei que mai falla. 

Una píndola que prengui a l 'hora de sopar, a 
la nit carícia segura. 

—Ai, i que t 'agraeixo aquesta indicació. 
Aquestes píndoles las deuen vendre en qualse
vol farmàcia, veritat? 

—Sí. Valen catorze pessetes ¡a capsa, i n'hi 
han cinquanta. 

Folla d'alegria, la Pilar, va correr cap a adqui
rir les famoses píndoles Carpentier, i, en efecte, 
aquella nit en posà una al cafè que prenia eí 
seu marit, í, encara no foren al llit, l ' impa
cienta muller es sentí valentment atacada pel 
que fins llavors restà extemiM del iot. 

Més, ¡ai I que la Pilar portava endarrerida 
tanta fam sexual que en féu un g rà massa I 
L'endemà, posà dugués píndoles al café d'en 
Manel i rebé dugués carícies. A l'altre nit, féu 
la prova amb tres i cl resultat fou positiu... 
Tant , que al cap d'un mes Fárdenla esposa es. 
quedà vídua. 

Ja estava mort i enterrat el pobre Manel, 
quan la Conxita anà a donar el pèsam a la seva 
amiga. 

—Pobre M a n e l ! Aquelles píndoles Fhan mort t 
deia la Pilar plorant. Tenia jo lantes ganes de 
disfrutar de la vida que li posava vuit píndoles, 
cada nit al cafè... 

—Que dius, santa crist iana! exclamà la Con
xita. I totes vuit li feien efecte? 

—Mira si n'hi feien que va morir amb el pa-
belló enlairat, i per poguer tancar la tapa del 
bagul mortuori li vaig haver de fer com al cine 
quan érem promesos.. . 

K . P A T D E N O U -

U nova rica. — Que et sembla Parieras, "llomard" ¡"alendó avui? 
EI senyor Pancrèa.-Ko sé, però em fa l'efecte que oe'f coneixerà . 

i any passat leies paperines. 
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NTE 
ALERTA. WIMTONi 

EL NANDÚ. D'aquants conten en premiaren 
fiada número »mb )• reapeetablo quantitat d» 
'•deu pelen" cobrable* en In nnilrn Administra
ció o per giro pontalela que visquin fora de Bar 

oolona. ¡Alerta, done*, 1 apretar L'iplt! 

Quan el la hi anava... 

D ONTA Amèlia, vidna en pr imeres mrpcíes de 

•don Fillnert Uengadma, cada dia sentia amb 

nu's (orea la falta del sen mar i t . 

Passava ni ts d 'ensomni inenarrables i dei ïavn 

transcorre, cls dies, ilàncnidamont, sota l 'ombra 

protectora dels arbres del jardí de la seva magnífica 

torre de la Honanova, cercant en els KQS dl t l in

quiets, un lenitiu per n 1 M M V M tribulacions incon-

festablea. 

Mía, de cap manera volia faltar a la memoria del 

difunt, pero. . . era tanta in frisança qnn sentia, era 

tal el desfici i la xardor qne corrió per les se vos 

venes, q u e la seva imaginario envolcaba contínua

ment en recerca de plaers artificials que. evitant tot 

compromís fossin un sndant per ni seu tempera-

meni de dona en el ple de les tacaltats. 
Realment, n t renta anys , i desprès d 'haver pro

vat els goigs del matrimoni, ai molt difícil resignar

se n abstenció absoluta. 

P e totes maneres , havem de. confessar, que cine 

anys abans de morir don FÍ I Í IHVI , Ja llunya Amèlia 

havia abandonat les vies legals en les Int imitat! del 

matr imoni , perquè el seu mari t , al complir els cin-

qnanta anys, es va plantar, i no hi va haver ma

nera (l'al-rir-Ü els ànims per nu's postures que, do-

nya Amèlia li oferís com a olíveles del banquet , que 

podríem dir-ne de promitcoacld. 

Res, que la ardents casadela havia de conformar-

se amb les bones intencions lingüístiques de] senyor 

PÜibert, que—dit siga de pas—devingué un verita

ble mestre en el seu nou aspecte de mar í l complaa-

ClTlt. 

1 nra, era a i ï ò lo que donya Amèlia anyo rava : 

aquells discursos llargs, eloqüents, afiligranáis del 

•en marlit, devingut i 
de jogar la llengua. 

l'n dia i que la vídua se sentia mé,s excitada 

que mal, començà a dar-li volies el cervell i a u r d i r 

Imaginacions extranye» que ni ella sabia acabat d'ar
rodonir. 

Se li havia ficat al cap qne la Carmela, la seva 

jove criada, podria ésser un remei per al seu mal, 

i després d 'una loalr la minuciosa, In cr id i a les 

seves bat ii la ei on s part iculars per a que 1'ajudás a 

Havia t r iat les seves mellors robes interiors per 

hermosejar el sen eos i fer-se mes simpfitien i atrac

tiva i assegurar que el cop no li fes fallida. 

—T,es mitges gris perla, vol, la senyoreta^ 

—Si, i la camiseta de seda i els pantalons de nipi. 

Donyn Amèlia, l ' assentà indolent en una «ohaise-

longue» i la Carmela, s 'agenolla als sens peus. p<.r 
enfundar en l 'esloig sedós i ¡¡nnvfssim les formo

ses cames ile ia senyoreta. 

T/operació es fen lentament, sense sotracs. La 

niinyoni'ta, col.locà ben t ivanlcs les mitjes a dnnyn 

Amèlia, ment.rrs aquesta es retorcía febrilmcnl sense 

gosar dir paraula. 

Però la noia. l 'adona de l 'estat d'excitació ¡de la 

senvoro, i li pregante tota ignnscent : 

.. Qui li p e u a senyoreta? 

No *í, sento nu malestar, un dolor, e s t r any . 

—A on? 

—Per aquí, per aqnt dalt. Com. si m ' i i a rués picat 

una vespa, aqnl, al enp de m u n t de la cu i ï a . Que hi 

tino alquil vermell? 

Le Carmela, acoti el cap vers. el lloc indicat, i n i 

amb la vista ni palpant amb els dits t r o b i res d 'a

normal. 

—No hi te res, senyoreta. 

—Vols di r r MIraho be, Aquf, ni mig mateix . 

La criada torna a mi ra r i a palpar amb tota cura 

i donya Amèlia, r ïc i ladfssima, en un moviment irre

frenable, agafa en t re les seves mans el caparró de 



12 — E L N A N D Ú 

Is Carmela i atraient-fa amb força cap u\ lloo, dolo-
rií. logra lo que s'havia proposat, ejnb gran sor
presa per parí u'eïla, ja onie la noia, en lloc ilf prc-
testar o Ú'intentar fugfr, procuri cercar una posi
ció ben cfminda per omplir el ¡;r;ii comès Ï calmar els 
servis de la senyoreta. 

Quan In funció [ou acabada, la minyona s'alçà del 
seu reclinatori i [regunta amb moW interés: 

. que s'ni haviu posai alcona 
n'el lloc adolorit? 

—Sí, nin fricciii iiv^cin'iii <]c cu-i'-. Perquè ho 

. res, perqué a use altres senyoretes, els 
hi feia u n olor difershta. 

i• I -: i • I-i i mestressa s'entengue-
ren i'i rfeol iital de excuses ni de 
dolors lin.'-'H-". 

I'l'lii- SAMÁIS A. 

fcS=CG===í) 

L a l l e t j a 

R lebrava La leva (esta 
major. K¡ dia era magnifk i el programa ha
via resultal lluidisaim. El jovertl corria d'un 

costal a l'altre cercant barrila i alegria i les noies 
•-.ir una IIOÍM lar la i ipii sap si peSCST 

im promès. 
Sois la Maiililria de cal Boroi deixave de parti

cipar d aquella alegria, Ala teus trenta anyi mal 
• aavM trobat encara qui li dignas aie 

¡ue la pobreta DO era, ni molt 
manya, no prodigi de [ormoeara. Llatja i prhna, 

• . - semblaven volguer punxar la roba 
• poc estètica de la seva paU acabava de 

repulsiva, 
.• nuia , i-oTii h i l e s les UetjtS, era a n l m i i a . 

ardents cota una cigala en pié estiu, bula hauria 
[ un home, toa cora tos, que li digues : 

: P6 ;u|ui'si borne no aortia en 
lloc. lluvia rspt'nil ¡i'jiicll :iriy la [esta major, cnn-

fiant, en que tal vegada la sorl U depares algún fo
raster que es Ixes en ella, encar que Eos vell, anear 

i ludo, que ja as :'l ittpan • l'1'1 M1'- di le 
••• tieot. 

Arribi l;i tarde i la Hatttdeta B'<D anS cap al en-
• m i amb prou íi'ina 

;• Boc per a Benrer. Tocaren el pe* do> 
• a- vara, l'americana, i ningú es fixa en 

hores corrien i li 
oti i una xafagor que 

li inundava luí el roa .. A la mitja , 
Ituia el -. : mefl ¡ f„„¡ ,|,. i-, OTj. 
doria deba ricota, de la pola, que la marejava i del 
-:,ri !l i!i' la ¡¡au,la que torova a l'envelat. Silenciosa 
prenguí la dEtacaao de] riu amb l'idea de pendrer 
un bany que refresques le seva pell que bullia,.. 

S< despullà lentamente deafent-ee de tote) aquelles. 

roñes que mai havien aentil domut d'elles la triçan-
ga (l'una mà de xicot que les acaronés. Quan va es
tar complétame» mía, lentament se submergi a 
l'arna que I'ana cobrint flus a Ics cuixes... 

I com en aquell mi-menl vojrs .¡uc la corrent 
arribava justament fins al [toe mee copdiciat per 
l'home, i·lla que mai havia sigui desitjada, iicotfi 
ej cap i mirant entre mig de les cames digué: 

—Beu, beu, pobreta, ja que no pots manjar. 

li. I. MAMA 

Un m a l e n t e s 

L rje raí un bar del oarrer Mim. Bon quarts 
matí; Lea taules estan plenes de 

•ni" pren el café amb llet que precedeix 
al piltre, 

Entren das mosses que lañen l'aspecte da ouraar 
••.. de papallones noc 

turnes . Parlen caslellíi perrpic els lli sembla que fa 

més i¡ i van pintades Uns a müja pitrera. 
Arriba el cambrer : 

—i Qué van ustedes a lomar? 
—¿Xofotras? liare ¡ja nitu que hemox ¡mundo. 

—(Puts qué ¡'mi a hacer iqul? 
—\áqui naijal ¡Por quien nos (orna usted? 

Vp, si les pregunto lo o.ue non a rV'.er 
—¡ ih: Eso ya es dif'iente. Dos cafès con leche y 

dos ensaimadas. 
E] cambrer demana ed serve! a l'ajudam i quan 

aqnesl ¡a ha anal, cap a la cuina, una de las dos 
dones crida al mosso i li diu quelcom. 

Uavors el cambrer crida a l'ajudant i. senyalant-li 
les dos clientes; 

—Mira riñen, IÍ din; estas dos i-mi calientes! 
Hialla fieneml, soloco de les irndides, pasaol el 

qual e- desnVn en Improperia contra ell. 
—Usted tt un s't)irrrijneiïz<i. ;/ un indecente, '/ 

un tat, n IÍ" eual. 
Aemle¡\ l 'amn. 

- Què passa? 
-~t/tda, diu i-i cacnbrer. Ban uenido estas <l-"s tt-

Sora», han pedido c*fi con leche y ensaimadas J/ 
hteoo han dicho que los oueriati caliente*. Yo he 
[lomado entones* oj ayudante, que ya hab\a pedido 

y U he dicha !•• mitmo: que lax ensai
madas para eatoa dos cajis cov leche hablan de ir 

.V'brii el mal ente . les dugaea e nyi ¡ 
!•'•••;.!.•••. varen desferse en e-xplicacions. 

L. T i;imsA-

Conto p r e m i a t d e l n ú m e r o paaaat i 

LA BONA MODISTETA 
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—Ja ho crec I No treballa cep noia malalta 
a la casa !... 

—Es que fóra por a mi. . . calculi ! Un home 
casal !... 

— I a r a ! Figuri 's si jo li voldria c;ip mal a la 
seva senyora que sempre em guarda els llon-
guets més calenls ¡ rl pa més km ! 

— I , quan m'en fará pagar? 
—La cisa és de duro, senyor Ramon, 
—Caramba! Miri que és moll. r a r ! Jo soc 

un pobre industrial, tinc tres criatures, i ara 
amb això de la puja dels lloguers, i la contri
bució, i la décima... 

—Bé\ miri, respongué la senyora Magdale
na, ja san que jo l'aprecio. Per ser vostè, H 
posarem per tres pesseies. 

—Però, consii, afegí l'experta mestressa, 
mentres el senyor Ramon já s'en anava cap a 
l'habitació, que a aquest preu hi perdem di
ners. 

I s'en tornà cap al menjador, somrient com 
una bona botiguera que acava de convèncer un 
client. 

P . X O T A . 

—No dubti marquesa, que cinquanld anys, per l'ho
me, és lii flor de Teda!. 

—No ho IMO pas. però son flors marcides i |o pre
fereixo les flors sense descapollar. 

El S a c r i f i c i d e l a 
senyora Magdalena 

La senyora Magdalena, llegí l i ma propietaria 
d 'una casa d'honrat esbarjo, situada en un dels 
Vells carrers*de la Ciutat, malgrat el negoci que 
explotava era molt estimada pel veïnat. 

Pagava bé tot lo que comprava a les botigues, 
procurava que «les nenes» no fessin massa es-
càndol, en li, feia lot lo que podia per a com-
P&rtir lo millor possible la seva existencia agi
tada amb la vida calmosa i regular dels boti
guers. 

Un any pel sani del senyor R.mion, cl for-
n( ,r. uns amics volgueren endur-se'l al cafè. En 
jJWtir, eren ja les dotze, sViupenvaren en (pic 
gavia de pujar a rasa. la senyora Magdalena. 
-'I S'hi resistia, pero tanl insistiren els altres 

Jluç al ¡",, tol i fent constar primer que ell no 
iaria ves, entraren a I temple amorós on unes 
picotes alegres i despreocupades se li preclpi-
,;ir^n al damunt. 
K"*~AÍ, el senyor Ramon? Ves qui ho havia de 

Un que avui ens vindria a veure 1 
™- la li, el senyor Ramon, COmensà a eiigres-

' i |r-se amb una morenassa ardenta, d 'uns trenta 
nys. P n m ç r volgué assegurar-se ,ie lo que feia, 

J «irigint-se a la senyora Magdalena la cridà 
a p a r t i ]i d igué : 

Escolti, senyora Magdalena : aquella xicota 
•«orena, grassoneta, es de confiansa? 

A aquest pas. cm seinhla que en lloc de carmí, hauré 
de gastar Sindelikon, ai no vull que s'em faci la boca 
grossa. 
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l_a m a m à de I» Paquita 

La Paquita és una encisadora criatura de dis
set anys, rossa com un cabasset de monedes d'or 
—la comparansa serà molt materialista, però és 
bastant exacta—d'uns ulls blaus i purs com un 
cel serè i amb una careta de pell de préssec que 
diu : mosseguem. 

L'altre dia, la Paquita, que té a la seva mamá 
molt delicada dels caixals, anava pel Passeig de 
Gràcia amb una amigueta seva, quan trobà uns 
joves coneguts del Polo Club que H pregunta
ren, forsa maliciosament, per una cosina seva 
que s'acabava de casar. 

—Ens escriu que està bé, que el matrimoni li 
prova molt—respongué ¡a Paqui ta . 

Llavors, un dels joves, que és més mal inten
cionat que un Miura, li p regun tà : 

—I la mama? 
La Paquita devingué súbitament seriosa i amb 

tò compassiu, digué :. 
—La mama, sempre amb la boca, pobreta ! 

M A R C E L T E R R A . 

SECCIÓ VERSÁTIL 

El l lepa fils 
Jogant amb son cosí 
la filla d'en Respall, 
tot pelant una pera 
al dit va fer-se un tall. 
Per curar sa ferida 
cl noi li va llepar 
i d'emoció la nena 
per poc es desmaià. 
Quan li passà la basca, 
el cosí, més tranquil, 
li posà un xic de gassa 
i 1¡ lligà ami) un fil. 
Engrescat pel contacte, 
va agafar cl cosinet 
a la tendra noieta 
fent-li algun petonet. 
I no se sab exacte, 
més tard què va passar, 
sols sé que va sentir-se 
a. la noia exclamar: 
—Refet dels meus ensomnis, 
no siguis tan cap vert, 
que el fil pots ben trencar-me 
i el tall quedar-me obert. 

caJraï/ 

Dispensin 
minyona i ara 

que ela rebi aíxis. »eró m'ha 
he de fer-me jo mateix» la neteja. 

Dimecres fou Sant Nandu gloriós. Tan asse
nyalada festivitat es ceUebrà, més o menys so-
lemnialment, en tots els temples de la Barcelona 
que treballa i juga. Però on la commemoració es 
féu més ostensible fon a «L'As», on la Julita Es
panya i eHebrà el seu benefici. 

A llò fou apocalíptic, ullraísta í mul-lieolor. 
La Julia Espanya es va excedir a si misma i Nan-
dulandia en pes expressa, per mitjà del seu orgue 
oficiat, son reconeixement a la beneficiada. 

A més, i per si això no fos prou fl «L'As» eírf 
delectàrem amb una xicota espeterranta que es 
diu Angeleta Francés. Cregui 'n que es cosa fineta 
i que es mereix que vagin a veure-la. Si-rvidor de 
vostès, al tornar a casa el dia del seu debut no 
vaig deixar parar—això es un dir—a la propi*-
Es reconfortanta i reconstitutenta com els liip°" 
tòsfits. Jo quan la veig, em sento alefant, Atso I* 
trompa desseguida. I això que no m'ensenya el 
llonguet I 

Al «Roya!» In Pepita Mijares va camí de f< r ' 
se una estrella. Canta bé, diu les coses amb inten
ció, vesteix molt bé i soposem que es despulla mi
llor, encara que no tenim ni referències. Avant, 
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Pepita ! EL NANDÚ DE LLOFRIU « saluda com a 
Una de les futures glòries del music-liall paralé
lese. 

Ens han dit que la Maria Vidal es al «Moulin 
Rouge», L'anirem a saludar a veure si ens par
la d'aquell amic que li ha pagat una altra eibre-
lleta. Aquella Maria, lan rossa, i lan riallera! 
Val més peles que deu l 'Ajuntament 1 

Al «Concert Apolo» hi ha la Roseta Anglada. 
Està desconeguda des d'els seus temps del «Fo
lies Bergère» i dels ressopons al Bar «Eos Pajari
tos», Ara la Roseta s'ha tornat seriosa com qual
sevol protagonista d 'un cuplet «Alonsí» i pensa 
ingressar als Pomells de Joventut. 

I al «Edén» continua fent-s'hi cosmopoli
tisme de primera classe baix l'experta direcció 
de l'Escolàstica i d'en Litigi, aquell ballarí que 
conta a qui vol escoltar-lo que ja va dansar la 
java davant del rei Amadeu quan aquest va estar 
a la Ciutat Comtal. 

L'Avelí Galceran, el creador corpori de la figu
ra del «Nandu», el dia de Sant Nandu gloriós va 
fer festa grossa a casa seva, amb la Tuies «llur» 
i a l 'endemà va convidar a tols els amics a una 
funció d 'honor que es va oeJ}ebrar al Victòria. 
No cal dir que amb aital motiu el palau del Nan
du paralélese es veié. CU rull fins a les vigues ï que 
s'hi va fer grimejia de la bona. 

El noi Avell, que compta amb més simpaties 
que els seus cunyats Enric i Jaume, va omplir la 
bossa de valent i després va anar-la a buidar com 
a fi de festa, a una casa amiga i de confiansa. 

Res, que en aquest mon avui hi som i demà 
tampoc, i qui no s'aprofita es perquè no pot. Ve
ritat Avelf ? Oh, i com que no estic per armar un 
terrabastall d'ordre familiar, consti que lo d'a
nar a buidar la bossa, em referia a la dels «calés» 
due suposo que la deuria buidar amb la pròpia. 
Entesos ? 

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

De ven rin a tols 
•Iscentras ii« ««-

pacífics I 

CAPSULES 

R E X 

S A S 

(£) 
Meublée lïlaison 

(Verdura) 

HAS PRO
VAT BLS 

scsutda 1» 
Criítitin, Ble-
ne-rr.il.KJr] 

Cttt 

SELLOS»» 

U P I N E / 

SA SÍ 
**0<>0e**>>xxxxx0o& 

d'«pccin« 1 fkrmul·i 

Pam U r u m i ó n radical y en pocos d fits de la BLR-
NOIÍKAP.IA (purgación); to.in clase da Infección»! 
en l«s Vías Urinaria* por rebeliles y eró.deas que 

- — ,,..,.=;,,,,.,, „,, acción anetiteriea, tedi clase de dolencias e irritar-iones 
aurotritis uii VMN TA : ÜVjjraià Rambla de las Fi*rea. II —Sal us; Fon ta tia lla, 1 —Doctor 
Rambla del Ceniro, 31; y en las principales l-'armaciïs y Centros de BspecfHcoa 

SELLOS OSAM 

Ho val 

U 

Mundial 

E'P»lter, 6 
B»»CEL0»t 

badar!.. £* T T O H A. A W T I V a J N E K B A 
iPREVENIRSEl Oon la DBFBN3* JIJVBNTUS, la profilaxia o<?™ la nt>-
Kuriiia.i de nu aontamiuarae, es completa Basta I ; N I aplicación an-
tei 0 después del coa tacto. AL UB DIO MINUTO todoi los gonococoa 
espirituada 1* Sífilis v b'ciloadal criNuc.ro han muerto quedando 
esteriliza. las 1» piel v muí os •». «hit™» y lextra» puna el aMu-éutic-o 
por su poder do difusión, penetra por loi man recónditos repllofruei 
A.I cabn d» medln a un minuto, UraTtaeon ifrua clara 0 eon jabón 
NOCONTIKNB OK*S\ , dejando Un contacto »"r*dnblo NO MAN
CHA. Un-I peseta tubo DsfOUent- dpsdn '.'.> « lio |,.,r loo So desean 

agentes. PASEO &B SAN JUAN. 87, farmacia 

INSTITUT nEblCflL 

F ' É M I N A 
T¡es urinarios, sífilis i matriu 
c°mpt« fltl n „ a , t i 2 3 ,rol__ ,# . 

c»«iili» epeci-t: Carmra, 7a , pral. 

La Mascota 
Timen y única C«M deditada • ardan-
11 de tomi higiénica. Ei I* mc¡or rnir-
ila y la qu« puade ja ran lijarlo» por • • 
uena calillad Comprí un» sola Tei pa-
i aeatiaetrH. MATALADILLAS tn 
•Iva. Un»ca¡a,60cíniimoi. 
i 3an Rnmon. 1 - RHRCELDrlR 

PURGACIONES 

SüUaASW^SBnyiSOLTF 

Ü»!qlli.h«l.dlkiri,m.U-UI[ELOU 

1MP. t a i T O K I A L - (, «-BARCELONA 

http://criNuc.ro


J6 —
 E

L
 N

A
N

D
Ú

 


	nandu_a1923m06d07n29_0001.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0002.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0003.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0004.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0005.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0006.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0007.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0008.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0009.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0010.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0011.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0012.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0013.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0014.pdf
	nandu_a1923m06d07n29_0015.pdf

