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i meva, si vol que 11 digui la veritat, Jo no hi sé veurer rés. 
uoctor, per lavor, que',,, sembla que ja no'm queda rés per a cnsenyar-Ii. J 



iÇiCoME 
Negoci important 

S'ha constituit a Barcelona una nova Socie
tat Anònima per a l'explotació del conill. 

Les accions seran de deu pessetes, rigurosa-
ment personals í amortitzables en deu minuts. 

• 

Dependent 
Se'n necessita un en la guantería "E l Dedo 

de O r o " però ha de dominar molt els dits i 
saberlos ficar a les clientes sense matxucar el 
genero. 

Senyor vell 
Que té les facultats molt decaigude?, pagaria 

bé a senyoreta massatgista que les hi faci aixe
car. No hi fa res que després baixin, lo essencial 
es redressar-les el moment que ell en senti ne
cessitat. 

Hauran de cardar vuit hores diàries. 
També se'n necessiten a la secció de bitlles. 
Seran preferides les que no passin de divuit 

anys i que no hagin treballat el cànem ni el fil. 

Cardadores 
Noies bones cardadores de llana se'n necessi

ten a la fàbrica del senyors A. Esbozárnosles 
i Ctompanyia, 

Lino-tipo 
Senyora de bon veurer, acceptaria jovenet 

pràctic en fer anar els dits. Lo de "Lino" , és 
indiferent, perquè el nom no fa la cosa, ara, lo 
del " t ipo", és indispensable. Res de suats. Li 
agraden que siguin guapos, 

Gresol 
En tinc un a la disposició de jove galant que 

necessiti moltes calories. 
Adverteixo, que el gresol es d'ocasió i que 

l'hi falta una pessa, i aquesta és precisament la 
que busco. 

Moto ret 
N'adquiriria un per a remoure dos petits vo

lants i aixecar una viga que fa sis anys que 
tinc en estat deplorable i no hi ha qui els mo
gui ni qui me la faci aixecar. 

Dissapte es posará a la venda 

Nueve meses después darrera producció de 
J O A Q U I M B E L D A 

G A M I A N I 
I 

Val tres pe l l 

• 

L A N O V E L . A 
G A L A N T E >cj 
De'auoeula cada dijous al vostre 

• no 

. Up de •ífatló' 

- Un llibre de barrila -
Demaneu a toti ela 
kioscs la nova obra 

Noche de Novios 
Que aorta vint, fotograf ies esp3-

tarrants ,1,1 Katlfral. 
•••M ypíoiHatft 
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Oeccio Oficial 
Un triomf definitiu 

I doncs què? Que vos pensàveu que ent. mo-
•cavem amb mitja mànega? I ca, barret! La nos
tra mànega és sencera, ben sencera, ben grossa i 
ben rexinxolada. 

D'aquí en endavant no admetem més senyores 
en "buen uso", si no són noves de trinca, no 
cal que demanin tanda perquè l"'ujiei", no les 
deixarà passar. 

Res, que havem prosperat i no hi ha qui ens 
etnpeti la base. Per una banda, havem agotat el 
darrer numero tant a Barcelona com a les pobla
cions limítrofes i per l'altra banda, ciu han dat 
una sorpresa molt grossa, tant grossa, que hi 
ha hagut molta feina per fernos-la empassar. 

No n'esteu entents, fa? 
Es clar, com que sempre viviu als llims! 
Sembla mentida que signeu tant tanoques I 
Llegiu la premsa, homes, llegiu la premsa i 

Quan vos preguntin un;i cosa podreu contestar 
1 no quedar fets uns enses com are! 

A veure quin paper hi fareu davani de la fu
lana • • enteren d'aquestos Eets tant sen
sacionals? Res, que | a c a r a v o s caurà de vergo
nya i haureu d'amagar-vos al darrera per abscon-
dir la vostra grossa ignorància. Nosaltres la su
posem grossa. 

Vos posaré en antecedents perquè si no, no 
acabaríem ma/. 

Unns vàrem rebre el següent telegrama 
tre joveníssim ministre 

senyor Rodés (a) "Felipe Vainador". 

"Propónenme Alta Comisaria Marruecos. Da-
da trascendencia cargo que representa intromi
sión elementos extraños, decidme que hago. —• 
Celipe". 

Nosaltres varem contestar immediatament: 
"No muy conformes intromisión elementos ex

traños, aceptaríamos oferta gobierno bajo si
guientes puntos esenciales: 

Primero: Facultades amplias explotar caharets 
y musíc-halls Melilla, Tánger y Tafersit, 

Segundo: Establecer derecho pernada totali
dad territorio marroquí. 

Tercero: "Zona" neutral, en el buen sentido 
de la palabra. 

Cuarto: Inhabilitación a perpetuidad de Reve
rendo Ardanaz y el terrible Priego. 

Quinto: Abolición de esta clase de 'ropa, que 
podríamos mandar a la... quinta forca. 

Sexto; I aclararlo obligatorio para todas las 
señoras solteras, casadas J viudas. 

Podríamos poner 14 puntos como Wilson, pe
ro como no somos orgullosos, con llegar al sex
to nos conformamos. Conteste por cablegrafía 
con lulos. Comité". 

Avui. a darrera hora havem rebut cl següent 
despatx: 

"Hablado Romanones y está conforme en tó
menos primero, pues tiene dada 

1 • --''vitado siempre 
que nos d | chicos "Tral la" 

. 
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que si él !a tiene larga, nosotros la tenemos mu
cho más larga que él, la perspicacia. 

Mandadme una gruesa zepelines extrafuertes. 
He aprendido un foxtrot que voy a dejar boqui-
badados a los moritos. Saludos. — Celipe". 

Se n'han enterat, ara, de la gran noticia? Dones 
una altre vegada no facin el paper de met, i es
tiguin al tanto. 

m0im 

El nostre delegat a París ens envia el següent 
telegrama: 

"Secretaria Poincaré, espatarrante. Digan Ro
dés espere carta antes salir Maruecos en la que 
doy detalles nuevo sistema intromisión. Pueden 
aguantarse nueve seguidas sin perder aliento". 

Enuiat Especial 

Dignitat 
En '"Postures", si bé vivia de les dones, era 

un home que tenia un concepte elevadíssim de 
t a t Cuidava amb tot escrúpol el més petit 

detall dnvant dels estranys i per res del món 
• lerat que ningú posés en dubte la seva 

honorabilitat. 
Ara, que ta seva dignitat, de vegades, no tenia 

res que \eurer amb la dignitat regularment ac
ceptada per la societat actual. 

Un dia anà al Bar amb la "flavia" i a l'hora de 
pagar aquesta li digué tot baixet: 

—Ai, "Postures", ara m'adono que he sortit 
de casa sense diners. 

En "Postures" se la mirà de gairell, escupí 
per l'esquerra, i donant-li un duru per sota la 
taula, li digué amb tò aspre; 

paga, i aquestos "feios" no me'is facis a 
mi. que no estic perquè em prengum per un 
cabrit qualsevol! 

ÀNEC 

Es clar 
L'altre dia, tornant del Col-legi, en Jaumet i 

En Joan, que són germans, armaren un gran 
xibarri tot pujant l'escala. 

Sa mare, tota esverada, sortí al replà j a fi 
de tallar l'escàndol els amonestà seriosament: 

—Que és això d'armar aquestos aldarulls per 
qualsevol tontería?... 

—¿Tonteries? tonteries? — digué En Joan tot 
indignat. — De tot en diu tonteries vostè! 

—Però que vos ha passat? 
—Aquest Jaumet que és un poca vergonya i 

un covard. 
—I ara! Ja hi tornem? 
—Com que sí. Figuris que al sortir d'estudi 

un xicot li ha dit fill de... de... mala marc, i ell, 
el desvergonyit, com si res... 

—Però i tú, que ets el més gran, perquè hi. 
servies allà? 

—Oh, a mí no m'han dit resi 
MARRAMAU 

CONTRA LES ORDENANSES 
—Jo are li clavaria una mulla, però és inútil, perqué després parlaria 

amb el Quefe i li aixecaria rMMfllMa. 

file:///eurer


EL PLAT DEL DIA ^ ( ^ ^ ^ 

—I per a després de la truita, qué voldran les senyoretes? 
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Histories de gresca 

E s t i u e i g 
Oh, la vida de Balnearil 

Fa un sol que estabella les pedres. Cau com 
tina llosa de plom damunt del poble. Eis carrers, 
solitaris i empolsats, donen la sensació de quel
com mort. M'aborreixo. 

Des del mirador del hotel, deixo v.assar les 
hores mortes en el dolç abandó d'un magnífic 
silló flonjo i que convida a l'enmandriment. 

—Si l'Elvira fos aquí! Tant bella, tant cari-
nyosa! Seria un estiueig inefable!... Però, el seu 
marit s'ha empenyat en no sortir de París, Pa
ciència ! 

M'also. Vaig als finestrals del mirador per es
tilar les carnes. En tornar en busca de! meu 
agradable seient, un senyor gras, una veritable 
bola de seu, me l'ha pres. Fa la digestió: la pan-
xa enfora, el rostre amoratat per la congestió... 
Senzillament repugnant. 

Giro la vista per a fugir de tant poc grat es
pectacle. 

AI jardí, una miyona acompanya un gos a fer 
les ¡"cincs naturals. Ben poc plaent també aquest 
espectacle. 

Al piano una damisel-Ia que per la seva arqui
tectura- em recorda l'espàrreg, juga hornblement 
quelcom laarmònic, indesxifrable ni per cl rit
me ni per la cadència. 

- Deliciós, realment deliciós! Em diverteixo 
enormement. Ah, si tingués aquí l'Elviretal Ella, 
ella sabria fer-me surtir d'aquest ambent monò
ton, vulgar, enervador... 

Dugués cartes 

La d'ella: 
"Enriquet meu. Dues ratlles i mil petons. 

T'anyoro molt. Vina aviat. No tinc lempa per 
dir-te re i petons, — E." 

La meva: 
"Reineta meva: Estic abttrrit. Això és un in

fern. Però... ia familia, lli ha que sacrificar-se. 

Ara em dono compte de lo que el món sería sense 
tu. Aquesta separació és terrible, inaguantable. 

Fins a aviat. Petonets del teu E." 

Un encontre 
- -Vostè per aquí, Maria? 
—Si ja ho pot vetirer. El meu marit volia anar 

a Deauville, però jo l'he convençut que era molt 
més bonic aquest balneari. 

— Però, ha vingut lambé el seu marit? 
— Oh, impossible! El negoci el té esclavitzat. 

Vindrà els dissabtes i diumenges. 
—Quina alegria! Quina alegria de que vostè 

hagi vingut. M'abnrria enormement a n'aquest 
po.ble. Oh, que estic content, que estic content! 
Vostè, la seva més estimaria amiga! En parla
rem força d'ella, veritat? Si, sí, força, força, 
sempre, sempre... 

—Com vostè vulgui. Si tant s'hi empenya... 
— Oh, sí, sí... 

Primer diàleg 
—I ella, l'KIvireta, n'hi parlava de mi? 
—Sí, devegades, de tant en tant... Es un xic 

distreta l'Elvireta... Doncs, com li deia, el meu 
marit volia anar a Deauville però jo em vareig 
empényar en venir aquí. 

—Ja... Sí, no està mal aquest balneari... 1 que 
li deia, que li deia de mi l'Elvireta? 

—Ah... res, tonteries. A! cap i a la fi, si no 
liagués estat amb vostè hauria caigut amb un 
altre. Fs molt vell el seu marit, i ella,., eh, és una 
noia molt fàcil l 'Elvireta. 

—Com? I vostè, la seva amiga, gusa a parlar... 
—Ella m'ho va dir que vostè era a n'aquest 

poble. El meu marit, com li deia, voüa anar a 
Deauville, però al sapiguer jo que vostè era 
aquí... 

—Al saber que jo era aquí?... 

Segon diàleg 
—Ja ha escrit a l'Elvireta avui? 
—Me n'he descuidat; cm sali greu. però cregui 

que me n'he descuidat. De fnantfa que ahir em 
deia que al saber que jo era a n'aquí.. 

VusKi [i~r jt.|•.(i. Mar ia! 

vareig lograr convèncer al meu marit... 
—Mai m'havia adonat de ¡o formosa que é s 

vostè Maria.., 
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—I are! Si l 'Elvireta el sentís! 
—No me'n parli d'ella, parlem de nosaltres. 
Síguim íraHca. Vostè m'estima, Mana. Vostè 

lia vingut per mi a n'aquest balneari, vostè... 
—Knric ! 
Ela llavis d'Enric i de Maria entren en contac

te i una frisança inefable, fa que les seves mans 
sY-.iK'tiyin, que els seus cossos es Irovin... 

Tercer diáfeg 
En el llit d'ella. Es un diàleg sense retòriques 

empalagases. 
—Ai! 
—Reina meva! 
—Més! 
—Are! Petons, sospirs, etc. 
Després mentrea alia s'empolva i ell es posa 

l'hermilla, Maria pregunta: 
—definitivament marxes divendres? 

—No; he aplaçat el viatge una setmana. 
—Que dirà l'Elvireta? 
—Que digni el que vulgui. 

Nota de Societat 
La baronesa d'Ascot i la marquesa de Honfïl. 

quals títols nobiliaris els hi foren atorgats en 
virtut del seu magnífic pitreram a la primera i 
d'una deliciosa primera n¡t a la segona, plati
quen amablement en l'intimitat d'un reco deli-
ciosíssim de la mansió de la vescomplesa de (.¡>-
nestret on s'hi celebra una filantròpica festa de
cantat . 

—Sembla que la Princeseta Hcatrin ha adqui
rit ara una nova parella de negrea per a subs
tituir a la que l'any passat l'hi va regalar el 
duc de Ficardit. 

—Sí; es diu que als pobreta ja se'ls havia gas
tat la llengua, i no podien conversar amb la 
Princeseta, que és molí fogosa. 

—Tinc molt de gust en posar-me als seus peus, 
senyora vescomtesa de Conestret. 

Per Déu, baronet de Llepicón, no cridi tant, 
que si el sentissin! Això de posar-se ais peus!... 

-La senyarà vescomtesa, sempre tant a punt 
per al doble sentit! Molt de gust en saludar-les, 
senyores. 

Oh, l'amor, el veritable amorl 

De setmana en setmana, el viatge ha estat 
aplaçat durant dos mesos. L'Enric ha pogut fruir 
entretant, de tots els encants i de totes les grà
cies de Maria. 

•lla vist cum cl traí •'«hUMva. 

Un dia, al saltar del llit, Maria li pregunta 
toia enjogassada: 

—Marxes divendres? 
—No. H e anticipat el viatge; marxo demà. 

Epíleg 
Maria des de l'estació ha vist com el tren s'es

fumava en la llunyania. Ha plorat. Ella estima
va a l'Enric. 

L'Enric, ben arredossat en la seva butaca de 
l'Sleping, pensava en l'Elvireta, el seu amor, el 
seu veritable amor... 

Però, entretant, miraba amb veritable fruició 
les cames tornejades, el cos cimbrejant, el pit 
ubèrrim d'una vehineta i companya de viatge. 

R O B E R T 

—No cl coneix, baronesa? 
—Sí, em sembla, em sembla... Però no recor

do prou bé si va ser una tarda a casa :1a meva 
manicura agenollat davant d'una chaise-longue, 
o una nit, en el meu palau, en el llit de la 
meva cambra... 

BAR) I D'AMER 

Els resignats 
—Amic Fonolleda, això no em cap a la barre-

lina. Trobar tres vegades a !a teva dona en fla
grant delicte amb el seu amant, i no rompre-ti 
tantes costelles com té. No ho entenc, no ho 
entenc! 

Fill meu. sí la meva dona té aqujll genit ¡ 
quan s'enfada pega tant fort! 



Vida ¡ miracles del Nandú i ia Tuies 

La darrera postura 
El doctor, greument, sentenciosament, havia 

dít la darrera paraula: 
—Amic meu, això no té remei. Vostè ha abu

sat massa. La seva sageta està completament in
servible. Mai més en el rellotge del amor, podrà 
tornttr a marcar les dotze. 

—Mat més? 
—Mai més! 

—Doctor, per favor, faci un miracle, pensi que 
tinc vint-i-cinc anys, que soc a lo mellor del 
viurer, que... 

—Tot inútil, amic meu. Es un cas perdut. 

En Lluís va sortir més mort que viu de casa 
el Doctor Bartomeu, Aquella sentència l 'ha/ia 
deixat aclaparat. 

Ell, l'àrbitre de les el-lcgincí«s, el rei dels 
foiers, el pertorbador de mil felicitats conjugals. 

era declarat inútil, i havia de passar a la re
serva. 

—Això no pot ser, no pot ser!... 
Consultà els mellors especialistes, acudí als 

més refinats tractaments, però la péndola mús-
tiga, pansida, deia que no. 

No hi havia esperança. Tota il-lusió havia de 
caure davant de la realitat brutal i En Lluís, 
s'entregà en braços de la desesperació. Pensà en 
el suicidi. 

Sí, sí, definitivament, la vida no tenia ja cap 
atractiu per ell i era millor un minut de trans
acció entre la vida i la mort, que una existència 
ridicola, xorca, absurda. 

Però per matar-se es necessitava un valor que 
En Lluís no sabia trovar en si mateix. 

—Estic perdut! Estic perdut! Xorc i covard 1 
On són aquells vint anys ubèrrims d'energies i 
facultats? On aquelles nits d'adolescent mimat, 
passades en una melodia ininterrompuda de carí-
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temps havien 

fugi alocat 

cíes ¡ petons, de carns nacarades extremtnt'se en 
els seus braços? Xorc! Xorc!... 

0 0 0 

Vn dia, En Lluís trovà la solució. 
Ja que no tenia valor per matar-se, es prestaria 

a morir rendint un tribut a la ciència. 
L'n inventor demanava una persona decidida 

que volgués fer la prova d'un paracaigudes de 
nova invenció. 

En Lluís s'oferí generosament. 
Tot es disposà per a la prova. 
En Lluïa va fer testament. Ho deixà tot dis

posat. La mort era quasi segura. 
Li montaren l'aparell a l'esquena amb unes 

corretges. Pujà a un avió í desde mil metres es 
deixà caurer a plom. El paracaigudes es desple
gà i la caiguda fou lenta, suau... 

Lluís se sentia alat, incorpori; una dolça sen
sació do benestar l'inondà en la baixada. Li sem
blava talment que es desplomava en l'abim ne la 
felicitat. Ah, quina dolçor! (Juina delícia! 

De sobte, abans d ' a r m a r a terra, sentí una 
frisança d , ;; e l c t r e . 
miren. 

.—Felicitat] Felicitat! Els 
tornat! La virilitat re naixia! 

Lluís en sentir-se eri terra 
entre els aplaudiments de la multitut. 

Trèmol d'emoció, trucà á la porta de Rosalia, 
la formosa darrera conquista i plorant com un 
nen la petonejà, l'abrassà, ¡'arrossegà cap al llit. 

Però en el moment de l'atac la pèudoia marca
va los sis. 

Tot fou inútil. Provaren totes les maneres, to
tes les posicions i cl resultat fou negatiu, 

Per fi, En Lluís s'atreví a pro] 
•Mi lia una postura segura, que no fallarà. 

Si tu volguessis. Rosalía meva!... 
—Sí, sí; dignes: com m'haig de posar? 
-—Senzillament: deixem-nos anar tots dos, ben 

abrasasts del paracaigudes. Jo t'asseguro que... 
—1 are! Que t'has tornat boig? 
En Lluís no pogué marcar aquesta darrera 

postura. Li havien tirat el cero. 

R E N A T O 

Amor de gendre 
—Senyora, va ja per tres vegades que el seu 

gos intenta mossegar a la meva sogra, i això no 
pot ser, això és senzillament intolerable. 

—Perdoni, no passarà més. Ja tinc dada ordre 
a la criada de que no tregui el gos sense morrió. 

—No, no, si lo intolerable es que ei seu gos 
sols hagi intentat mossega r-la i no ho hagi rea
litzat mai! 

UN NOü PROCEDIMENT 

— No cal que t'esca(rass¡3, Cuns 
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sospitosa, Això és un tatuatge. 

Ja veurà. Servidor ha esta) un tremendo; 
dona que veia ÍI tir, em posava la carabina al 
davant i disparava sense con templa (.'ions. Una 
vegada, a Paris, vaig tenir una aventura realment 
extraordinària i com a record, em vaig fer un 
tatuatge al lloc que havia sortit beneficiat t'n 
l'aventura, i com aquesta començà ananl al "Me
tro"..., doncs... aquí, això que vostè creu una 
taca, és un [letrero, i quan la... "cosa" es posa 
tivant, es llegeix: "Recuerdo del Metropolitano 

de Paris. I915". 
El doctor considerà la llargària del lletrero i 

digué per tot comentari: 
- Cosa de dos pams i mig. Vol dir que no és 

un fenomen ? 

La prova de la Carmeta 
Aquell dia al xamosa Carmeta havia estil ci

tada ]'cr l'empressari de! "(iran Teatre" a li de 
probar si estaba en condicions de debutar. 

I.a seva mare l'esperaba amb la natural impa
ciència a casa seva. Per fi. després de do- hores, 
la Carmeta retornà demostrant ami) la seva ale
gria que l'examen havia estat favorable. 

L'home fenomen 
El senyor Duran estava d'allò niés neguitós. 

El senyor Duran sentia certes picors en moments 
determinats, molt sospitoses. Per a un iiome que 
havia corregut la ceca í la meca del nostre dis
tricte V, allò potser volia dir una relliscada. I 
el senyor Duran anà a la CHnica del Doctor... X. 

—Doctor, em sembla que m'han agafat. 
—Un autobús? Una moto? 
- [ cà, home! Una.., una d'aquelles xicotes 

que fumen. 
—Entesos, Veïam la pari lesionada 
l'.i senyor Duran la tragué ¡ l'espec.alista co

mençà de mirar-la detingudament. Xo , l'cria cap 
simtoma. 

Es veu que vostè és moll escrupulós. No hi 
trobo res d'anormal... Es a dir... veiam, veiatn. 
(EI doctor prengué una lupa i tornà a examinar 
"allò" del senyor Duran.) Sí, cm sembla que sí... 
Aquí veig una raqueta estranya... 

Mare de Déu! Certes són les banyes! la 
deia jo ! 

- la;.-; taqueta estranya... No bo entenc... 
\ "1 dir aquí? 

• •;. home! Això no é--; can taca 

DEPl NDENT DÉ CO II 
-Vlncde p»rl de 
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—Mami, mamà — digné abraçant-la, — debu
to dissabte vinent. 

—De debò? 
—Si, sí. L'empressari està entussiasrfiat i diu 

que tindré un gran èxit. 
—Ai, quina sort! I quina peça has cantat per 

proba? 
—Cap. 
—Com ? 
—Res, si aquestes probes són lo mes senzill 

del món. He arribat, m'ha fet despullar, m'ha 
fet estirar a una "chaisse-longue" i en cinc mi
nuts havem estat llestos! Diu que jo haig de te
nir una veu admirable. 

—Ja t'ho deia jo que això era un ai i fora. 
La Carmeta replicà amatent: 
—Deu voler dir un ai i a dintre! 

F È L I X 

^TAFAÜERiE/DariAriDU^ 
Davant la malaltia de En Villanueva, que va 

caure al llit tot just nomenat comissari del Mar
roc, el Govern pensa amb un substitut. Es barre-
jen noms, però, ara com ara, sura més el d'En 
Rodés. 

Els bons nandulandistes no podem amagar la 
nostra satisfacció. En Felip Rodés forma part 
de la nostra Junta de Defensa per dret propi. 

US mèrits com a tanguista, noctàmbul i 
lo" de quota, són coneguts de tothom. Se 

l'indica per a un alt càrreg i ens sembla que s'ho 
té ben guanyat als cabarets, restorants de nit i 
altres llocs d'esbarjo. Es tracta, done.;, d'un re
coneixement de mèrits, un premi just per la se
va obra feminista i una reivindicació dels barri
la i res. 

Ja ho veieu: Essent un místic, fan dimitir a 
un governador. Essent un tremendo, s'arriba a 
Ministre de la Corona i a Alt Comissari al 
Marroc. Ara, que compari la nostra joventut i 
que trií, 

La gestió d'En Rodés al Marroc serà profito
sa. Llicenciarà als soldats, que per a res no ne
cessita; portarà a Abd-cl-Krim una cort de noies 
reclutades a l'Excelsior, encarregades de debili
tar al rebel, i, tan i mentres espera la pau, es 
rodejarà d'un harem triat amb tota cura, que 
després farà les delícies del Paralel. 

Freguem-nos les mans i esmolem les eines de 
penetració pacífica. 

Al Nord d'Espanya estan que bufen perquè 
el senyor Martínez Anído viu amagadament a 
una dia de la ria de Vigo i reb visites miste
rioses. 

No fem cabal de si reb o no. La societat mo-
•derna te certes exigències. Fixeuvos-hi amb la 
illa i penseu com nosaltres: • 

El deliri de grandeses té aquestes bromes. En 
Martínez Anido, tret de Barcelona amb una pa
tacada d'En Sánchez Guerra, es creu Napoleó 
exilat a l'illa de Santa Elena. 

Només que el seu exili és voluntari. Es podria 
dir vergonya de posar-se al davant de la gent. 

Llegim a un diari que En Maura ha anat a 
La Mezquita (Córdoba) de cacera. 

Abans els moros anaven a la Mezquita per 
fer oracíó. Els moros d'ara... ja ho veieu; després 
de renegats d'una religió se'n riuen de i'altra. 

Ja no tenim "Cri-Cri"! Ja no tenim les gen
tils donetes del "Cri-Cri"! 

Deplorem-ho amb tot el cor i, ara que són 
lluny, declarem la confessió que ens va fer una 
de les principals dansarines. 

—A escena si (ens digué) tot anava a cor què 
vols, cor que desitjes. Als eamerins, j't era altra 
cosa. Ens en havem enipassades de molt gros
ses !... 

—Psé! Regular... (vàrem dir nosaltres, amb 
certa satisfacció patriòtica). Aquí som aixi. 

Al Tívoli ballen sobre gel. 
En Cambó diu que ell sap ballar sobre una 

veleta, que és bastant més difícil, i ho fa més bé. 

En Frederic Oliver es va casar amb la Carme 
Cobenya. Al Goya treballa ara una deliciosa 
noieta que es diu Carme Oliver Cobenya. I l 'Urre-
cha a "El Diluvio", preguntava a l'Oliver com 
s'ho ha fet perquè la seva dona li donés en nou 
mesos una mosseta tan bufona. 

Qui díria que, als temps que som, encara hi ha 
qui no cap com se fan les criatures! 

EN EL KIOSC 
LA NENA.-Mare 
L'ESQUERRAT. 
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(ÍÒNT 
ALERTA, MINYONS 

En aquesta Secció hi publicarem tots els '-CONTES 
BRUTS-' que s'ens enviïn I que siguin dianes d'csser cone
guts pels barrilajes lectors de EL NANDU. D'aquests con
tes en premiarem un cada número amb la respectable quan-

" J - u polea" cobrables e~ — -

El saltimbanqui 
Mossèn Ramon, un bou home a caria cabal, va ésser 

nomenat rector de Vitamodca i en pendre posessiói eO sa
crista, una rata de sacristía que tema més món que qual
sevol ministre, cregué oportú fer algunes advertències 
a'l Ixi del senyor rector a fi d'evitar que ningú e-1 sorpren
gués en la seva bona fe. 

—'Miri, mossèn Ramon, vagi amb mol de compte, per
què a naques! poble són molt embusteros i n'hi faran Í ' 
per una. Sobre tot, no es deixi enganyar, ni es de: 
ternir per r.ingú, per m i s calamitats que li expliqui 

" t qüentos, sabí" i a I" que van és a pescar els ' 

allà on 
—•Fas bé d'avUir-imr, 

teves sanes advertències. 

'.hi ha. 
i que tindré en compile les 

No bé havia preí posesaió Mossèn Kamon del seu nou 
deslino, quan se li .presentà un subjedte domanant per a 
confessar. 

—Vos direu, — indicà mossèn Ramon assentant-se al 

—.Miri, pare, jo m'acuso d'haver furtat unes gallines 
a l'hereu Mas i nu anee de cà la Maria dels lluus. 

—lAixò ¿9 un petat molt gros1! 
—(Es que era per a donar menjar a les criatures, qu'eii 

tinc nou, i no tit-e ni nu (-èntiin per comprar-ne. 
—Que no treballeu? 
—Soc salrtiidbawqui, però a l'hivern no hi ha festes ma

jors i iirt's |·ir:iny.'i un t'ènliini. 
—Vos saltimbanqui ? No m'ho crec 

_ —Li d k que i.i, ii'.i[-.-. sue sallimibunqui, i are mateix. 
. em e 'un un IOCOTS, em veuré en el cas, al sor. 

tir, de Í/;LU!T ui perni uuvament, Es la necessitat, parc, la 
necessital ! Tinc cou criatures I 

deixà enternir i li allarga una pesse
tera. 

, —Teniu, pero que consti que no cree que sigueu sal
timbanqui. 

gràcies, yi-àries, Mo..s,'t' Ramon i |ter demostrar-
•b qu'és veritat que soc saltimbanqui, a-quí mateix li faré 
un parell . . . 

Tal dit tai in; ; el confés s'apartà del oonfessioiiaii i 
va fer duguei magnifiques pkuetes que convenceren al 
Senyor reefor de que aquell l.-.sue de:a veí il.Ht. 

IAJXÍS ouc e! ttUarsoanqui hagué iortH de. fesgKssa, 
s'apropa al confessionari \9 Rainoneta, una rodanxOM ]<>>• 
billeta que tots confosa digui a Mossèn Ramon: 

—Dispensi, 'pare, jo venia ¡i cou fes íir-me, però... Í« 
tornaré, perqué are tinc un xic de pressa. 

—iPerò dona, ¿tants pecats tens que no et puguis c o n 
fessar are? 

—'No signis aixis, dona; si desseguida estarem lleito; 
Apa, apa, senyat i comença. 

—Es que... és que... ja li diré, pare... Acabo de veure 
la penitencia que vostè ha posait al Rapat i... si a mi 
nVen posava una de semblant... se'm veuria tot, perquè... 
no porto pantalons I 

N A P B U F . 

La moneda miraculosa 
Parlant de miracle*, me n'han contat t.mtts... que vaja, no 

me'ls he cregut perquè llana, ja en tinc, però tanta!... 

Un dia. cregueu que em vaig empipar. Res, w. andalús 

m'en volia fer omlpassar un que... per poc acabo a mas-

Ja vos ho explicaré: 
—Como uztedez zahén — deia l'andalus, yo hise la cam

paña e Cuba. Puc bien. Zafiimo un día de guerrilla y al 
bordear la trocha, | Dio/, mío! ; Pin, pan. pin, pan 1 una 
lluvia de tiros horroroza. Los maJdi'tos iimirrocíos, la ba
tial] tomado Con noiotros , i por poco nos jasen porvo. 
Yo me m v é por verdadero milagro. En medio c la re-
Eriega, una de las balas ¡ za s ! me da aquí en el corasón 
y tuve la gran suerte de que cu er liorsitlo de la guerre
ra llevaba un duro i al tropesá la bala con la moneda, pues 
no pasó y me dejó er duro hecho una cañuela. 

Después de besar la moneda sarvaora, y dar gracias ar 
Cristo der t i ran Poer, vor.ví a meterme er duro en er bor-

o .-nií la cazuela pa Euera. 
En estas |Z*sJ viene Otra batí y Otra ves er duro mi

lagroso vorvió a salvarme ene. la particularidad que al 
dar la bala sulre la cazuela yorvió ;i ri¡;lere;-;irnie er dure 
y me lo dejó nuevt • bubiers pa ao. 

Y pa que uatedes ze convenían ahf tienen er duro. N o 
:,¡ .¡nas pequeña abolladura i 

,¡e b linda vejé-.-ri, 
V.int aque-ll iimne, peió ninjíú ¡ÏOMIV;^ a xislar. Jo, eimpipat, 
vaig clavar cop de , •<• i davant l'e.qvn-

ni a vaig exclamar, 
nyorsl Ef. Bormúdeï ha dit veritat. Jo era en 

aquell combat i cerquen lo qu'ell ha explicat 
l zt les venl Le que vo decía era la pural 

. y: ro i mi encare ere va 9 uñar m 

Per què lio sàpiga, en aquest ma-
bala em va venir de pie a n'ell ma-

- A ,,ztf? . 
leix eombat a nu -una uaii 
«overa i, arob l'csbranzida. 
cta,v¡ •• al • '..n: en un 
¡i.. • tan i u . v • rom vos té anib la moneda; 
i 1 1 v.i eii; girar d esquena, i un altra bala | * a s ! m 

tornà a deixar ad davant. 1 perquè es ¡rusa con-
vencer, toi p .mol 

•Er. l íennir ie- tm va venir mes .1 la reunió. 
Miracles a naquesta hora?... Apa Ini.-nus! 

R I P A L D A . 
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El lloro del tall 
,En Carlet í, liome -pràctic i econòmic, s'afaitava ell ma

teix amb navaija i la seva dona, sempre ftu'ell efectuaba 
aquest» operació l'advertia amorosament: 

—No't tallis, Cariéis! 
ü n lloro que temeu, s'aprengué h caniarell·i de la sei.yo-

ra i un diumenge al' matí, quan en Carleta s'estawa afei-
lant, .li digué amarem : 

—¡No' t tallis, C a r k t s ! 
I.'interessat somriguí i continuà, però al anar a perfi

lar-se una polsera, cl llur,, que hi (orna : 
- i Nat tallis, CarUtS'l 
AquesMa exclamació va fer perdre cl pals a n en Carkts, 

i li va fer esguerrar la pulsera esquerra. 
—Aixi et reveu[essis, — va peoMI en Cadets, nuraut-

• ràbia al lloro. , 
Continuà afei tai i t -sc 1 at anar a afinar la pulsera d r e : 

ta , la cantarella del lloro li tornà a fer perdre Cb pols i 
ïtamlbé va esguerrar-la. F.n Çarlets, rdbios, ¡1e.ii.sa la na-
vaija coratra el lloro, i per i>oc el mata, i>ero la cosa va 
acabar amb un tall al ventre d d pobre lloro que I.esposa 
d'en Carlet's et va cuidar de eurar amb tiinol i ungüer.t 
de cop. ' . . . . 

A la nit, de sebre la taula, marit i molla vau comentar 
.a jugar i res. que are un petó, are un pessic; vila va anar 
a parar damunt dels genolls -d'ell i la ma d'en t'ark-ts. co
méela a furgar per sdta les úkiiUcs. ttpKStea es varen 
anar alçant, alçant i colm que la senyora no portava cal
ces, aviat varen quedar al descovert, cose* que totes les 
doncs recatades es cuiden de portar ben amagadítes, 

]•;:- dos ,-a-ats j'aíiaven enfussiaíinant, les mans- d'ell 
jiatpaveii, ics cames d'ella s'obrten... Petons, sospirs... 

EA lloro, es mirava l'escèna indiferent desde la canya, 
però tot d'una, l>orí les ales, mirà esporuguit i tot tremo-

—Que també t'han tirat la navaja a sota del ventre? 
I el lloro es mirava el tall que el seu amo 1¡ havia fet a 

la panxeta. 
MIRA. 

En Quimet Montero, que com tots sabeu, és 
de la quinta de'n Caatelar, ha npedassat Ics ve
lles "Temptacions de'n Santpere", i n'hi ha po
sat de noves i a l'Espanyol fan grïmejia llarga 
Brmb aquesta obra. 

(.'na de les noves "Temptacions" ens l'tia de
dicada a nosaltres a n'el nostre N A N D U i nos
altres l'hi agrahim les bones intencions. 

No és una cosa de l'altre món, però pot ben 
anar. 

Allà on ha lirat el dit a la llaga, és a "La Ciga
la Encantada", que és una de les altres "Temp
tacions". Però quina manera de ficar-la, nois! 
Res, que hi ha cigala per dies i per nosaltres, que 
Déu l'hi conservi. 

Al Novetats hi fan una cosa •d'allò nu's bonica 
que se'n diu "Miss Venus". Es una especie de 
pelícola cantada, tocada i ballada que diverteix 
forsa a la concurrència. Té gust de tornemhi, 
vaija. 

Al Tívoli ens han deixat frets amb els ballets 
sobre gel. Kedell, hi vaig agafar una calipandría. 
que encara la porto al damunt. 

No m'hi engaliparan pas més! 

Conte Premiat del número passat: 
LA SUBASTA 

Ara sembla que hi tornaran a haver maste
gots entre els empressaris. cl comediants i els 
autors. 

Tota diuen que tenen raó, però ningú es vol 
posar a la ídem. 

Bis comediants i els autors diuen que de tot 
en té la culpa en Fraga. 

Res, ja està vist, s'hi ha posat una figa pel 
mig i les ligues, encara que sigan de Praga, sem
pre én porten de raïms. 

Tot serà que una vegada s'hagin posat d'acord 
no els hi faci figa el públic, que realment als 
preus que es van posant els espectacles, acabarà 
per fer-se ell mateix les comedies. 

Allò que duien, sabeu: "Yo me lo hago y yo 
gaao". 

EL SECRETARI 

http://�1e.ii.sa
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•x V.V.X V X X v . x X'X.Vvx X.* 

Correu secret 
Bárralo, - Es nu, . , i serió». Ewvii cotes de gresca 

\^¡w d vers t-s.(i bé. - /':•,,„ /',.,-,-. - - Anirà 
han,,,;! hos. - I.,, q í M ,,IVL:L es molt Ihrtf. IVrmi,'. n „ [;, 

/',.-/• A". 8. Z. - Vista la seva afieló 
iiosal.ttv, vtilíinoiii o> l;mrd. pnV,... !„ f:l •,,;•;,,,. \;a 

•m ••" csfois ¡ ininiri'iii si ,\. |HM a v i v a r üi¡iii'S't ild 
• Ur/iii.ro. - \< , j[iMilv¡ta:u'iaI. — G'ul Ncqre 

- — Rtcardet — " - - ' — j : - — ' - - ' ^ " *" 
i orlos,:. 

tem • 

Anirà. — Ricarda. — Ur; aítre ~dia,~g<toà.~ — 7JÏ' _ . . . . 
-• Ois llibres <|ui' <.U-.inriii:i. lidml nn.¡niil. 

. . . . . , „ . . —• .I.-Í ]:i!.;i.sa está in ocupada - F. s! — 
:s ¡. lii-iiju-ion-.. K[I,YÍYMIII,'III. d- (ios 

. -i que passarà, el 
I ' . R ' " " ! . • I ; ' - " t-ci-n.-iíi ,,„• !|.¡IUT.I. ¡S'os-

' ' V 'M-"1 »-'l:<- r> 1:1 i. I' .,„ difícil és 

f k """' I':'"'1' *?" P»"» dinti-c <!,• 1 , , l · r . , i : · - . „ • 
1,[. l u , ' a l ' . " " - "i iiiüKU li.-Lr-f, ii: .-::ii:il !., m'ihvora; tots el* 
'•', "}}'.\- • Lcri 'EJs OM la ti-

ttífen Tele-Blayuí . , K . ,- ,„. . "La Petíte Scmain*", etc.. 
1 / V I ';'• ''••• • W> n'aquesi .„•„, ,.,,iiv tota ho sabem tot i 
d qu.·s viril (,„<• .,!,;„! -,, ]1,vri 1(;[ ,1 „,,,;, ,.. ..,,. ,.. „.. 
KUota. Lo riel; m m: t ims , ivri1]it..-,i: ,<•, ¡n d " a u r i i d " <U' 
l'Ullin, 1HTO no >•! ví.flt-m nsir luir. ., <];IIT<T ¡lv:r;i. <i sc'ui 

nre. El saludem aiectuosament, Ribalda. • 
va el atiento. Envihi mes coses que vo bé va a í'hora. — 
!\- ' ' -v '1 ! : 'MI ; I , I ; ' : 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • i . («p. El Sporl.-

Anii al Maal he ioatltfUt un s™" debat. He eslat Ires hores 
en l'ni rit la paraula. 
1 desprès, quan vens a veurem, fa no serveixes per rrs! T«M 
la llengua massa baldera, vet-o-aqui! 

Correu del amor 
Franeuquet. -- Abromes horrible. La situació es com-

deixen viurer. 11 

..Vsümn n , - :• 
Etj 1 home q u ç n sai> mOs 
leí passioru 

• 

• 

plica a cada . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
le» sis. No faltis. — JVÍHJ. 

fírnwí. — Lladre! Ets de lo a 



-Senyoret, per Deu, que m'lio ha trencat tot! 
-Enc-ire QO, dona, encare noi 
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