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Cregui, senyora, que per vosté sería capas del mes gros dels sacrificis.
Veurà parlem clar: de! quant serit cada mes el sacrifici.?
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de la llengua catalana.
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El "botones" aixecà un moment els seus ulls
humits, i, després, acotant el cap i tornant a plo-
rar :

—Sí... sí senyor... però només una miqueta...
EL NOCTÀMBUL INDISCRET

A tots els fills de Nandulandia
salut 1

Jo, EL NANDÚ DE LLOFRIU, l'home de la
TUIES, l'hereu i únic fill de T'Hostal del Beco",
el creador del setmanari més gran que s'ha pu-
blicat en la nostra terra, el fundador de la ja im-
mortal dinastia dels "Nandus", l'inventor de la
barrila nandulandesca, a tots vosaltres m'adreço
i a tots vos faig assaber:

Primer: Que EL NAN DU DE LLOFRIU,
per ésser autèntic, per ésser el meu, ha d'éss;r
precisament de LLOFRIU i que tot lo demés
són imitacions pocasoltes, estúpides i filles de
l'enveja i de l'impotència.

Segon: Que tot altre periòdic que surti imi-
tant el meu nom és perquè s'ha cregut poder
arrivar al meu tiratge de

40.000 Exemplars
sense tenir en compte el beneit imitador que de
porc i de senyor se n'ha de venir de mena.

Tercer: Que EL NANDU DE LLOFRIU
(de Llofriu, eh!) surt els dimecres a les tres de
la tarda, i que per a que no vos enredin haveu
d'exigir al kiosker que vos dongui

Et Nandu de Llofriu
Això és lo que havia de comunicar-vos i això

és lo que vos fa assaber
El Nandu de Llofriu

Nota. — Lo que el meu home vos ha dit és,
més cert que l'Evangeli i jo ho certifico.

La Tuies

El cotxer experimentat

KU i ella van dintre el cotxe i les mans treva-
lien de valent. De sobte, ella, s'alça del seient tota
sofocada i treu el cap per la finestreta per a ox.-
genar-se un xic.

Ell amatent, monta l'arma, alsa el teló i estam-
peix a la noia co.ntra la portella.

La xicota, al dar-se compte de l'atac a traic'ó
del promès, protesta i lluita heroicament:

—No, per aquí, no!
Ell segueix atacant-la fort i sense deixar-la

moure.
l'.lla, amb el cap fóra i cridant desesperada:
—Que no! Que dic que per aquí no!
El cotxer girant-se amb suficiència:
—Faci el favor de no amohinar-me, senyora. Fa

vint i set anys que sec al "pescante" i no neces-
sito que ningú m'ensenyi les direccions.

MAT.

—I dius qu' ha'reriyit amb en Lluis?
—Si, pero s'ha comprat aquell gos.
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UN MAL RECORT
—I dones Pona, que ha estat això?
-Res, que varem anar a enterrar la sardina i el meu xicot es veu que va confondre la meva panxa amb un ninxo.
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HISTORIES DE GRESCA

Una casa amb massa feina
—Clotilde! Clotilde! — crida fóra de sí la se-

nyora Maria.
—Digui, senyoreta — contestà tota atribulada la

xamosa cambrereta.
Qu'això nar! Qu'; senzillament,

intolerable! Són les ò dia i tot ho té de
qualsevol manera. Aq ità deixada de la
mà de Dén. Ningú se'n cuida. El saló, fa tres

qu'el plu-
mero no l'ha
visitat ; el re-
bedor fa
de mirar; la
vaixella està;
apilotada en un
reco del rebost
esperant u n a
ma pietosa que
la vulga orde-
nar. Tot, tot,

e.u punt. Dels dos que portaba — el
orner sempre en porta dos, sab? — dónese dels
ú'i:^, lun era excessivament dur. Ell mateix sç
n ha convensut palpant-lo !>é, tocant-lo de per tot
arreu.

—Miri, ven li he dit, — aquesta molla, no és
molla: sembla lalmetit feta de ciment armat. Toqui!
toqui, vostè mate ha toca!

;it i no ' tu remi i ar li
demà, s<

servits amb toia cura.
—Molt bé.

?É" /IDespMs,
ortir el f"

i:er, ha arribat
el carter. Por-

i una cana
.-. se-

cta ja sap
que jo no sé

¡f. La car-
ta no podia ser

désores l'electricista....

Primer fia vingut el forner...

està abandonat. 1 tant mateix, Clotilde,, a n'aquesta

de ningú més que de la meva mare i jo esper:
. seves anib veritable impaciència. He pregat

al carter, qu'és un bon home, qu'em llegís la carta
en un momertí. Ell ha accedit, me l'ha oberta amb

casa, amb sols dugués persones, el meu mant i jo, * estriparà, hi ha ficat els dits a
em sembla que la fema no mala pas I d ¡ n s m';1f .,;„,',.af. u n l a e r m tensíssim lle-

l a f e i n a 'I'" L f,] ,per randa i amb tots els pels i senyals el
continfcut de b carta. Llegeix molt bé, el nostre
rail

hi ha, però després...
—Que vol dir?
—Jo l'hi prometo, senyoreta...
—Val més que calli, ho sent?, val més que calli,

perquè vostè no té temps més que per empolainar-se
i presumir. No sembla sinó que la mestressa d*è~-la
casa siga vostè. Ahir es va passar hora i mitja en
el tocador, enflocant-se i gastant les meves essèn-
cies. Qu'es creu que no hi veig? Qu'es pensa que
tinc el cervell de reparacions per no entendre les
coses ? —

—La senyoreta es mostra excessivament dura amb
mi. Jo podria demostrar-li.

- Q u è ?
tvui mateix...

—A veurer, expliqui's
dematí ? ^ ^

—Cregui que
no he perdut
pas el temps.
M'he llevat a
les set i quan
me disposaba a
comen sa r els
afers habituals
ha t rucat el
forner que por-
taba el pà. Vos-
tè ja sap que
el senyoret es va queixar de que el pà que ens ser-
v¡e;¡ era 'molt deficient. He fet entrar el mosso de!
forn, l'he fet seurer i he volgut probar si el pà es-

què ha fet en tot el sant

. després el carter

are...
—Es que no acaba aquí la cosa. Quan jo em dis-

posaba a eomeiisar la feina, s'ha presentat l'electri-
cista, (om vostè no ignora, fa tres dies que no tinc
llum al meu quarto. La pera commutador de la me-
va bombeta es-
taba esipatlla-
da. L'he fet
entrar a la me-
va habitació, i
just, just, al
tocar la pera,
l'oficial ha no
tat uns xis.pas-
sos en un re-
co, produhits
per el contacte
del fil i l'humitat. L'home, amatent, .per a evitar un
incendi, ha tret el destornillador, ha pres bé la mida,
ha apretat amb tota la farsa, ha trencat el fil i en
un tres i no res ho ha tingut arreglat. Cregui, senyo-
reta qu'els dos havem quedat ben tranquils i des-
cansats al veurer qu'haviem evitat una catàstrofe
imminent.

M'esgarrifo solament al pensar qu hauríem po-
gut morir tots rostits com el pollastre de Nadal!
Veritat, senyoreta, que hauria estat horrible?

—Realment, si és aixís...
—Com li dic, senyoreta. Després ha vingut el corv

....mes tart el pastisser....
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uu'els
li. noi tonieri Huí aspecte 'ben

ts. Jo, per

tr

yarrt dels meus
preg

rá el nene que jo

No,- -no. EU ha dit *\"'i\
per a convencé'm l'hi he fet tornar a llepar.

Després, i ja eren dos quarts d'onze, s'ha ílevat
-«1 wnyocet i m'ha. rigmanaj;]a Ijet, Ja i»"i compen-
dre, senyoreja Mnriíh-c^Ç^n no estajwt-yraparadft-.
per atendre'll H4'ff| u¡i ç^fqça he postil la lletera n
escalfar i ea un pogut cotiiplaiu:
seu senyor, <, ui (¡ue portaba una gana £or-

,'DÜ| '^»~V
Desprès . . .1

després s 'ha"
^llevat vostè en

el moment en
que anava a 11
¡r.ensnr la llim-

1 ai|iii em
F fer-Ji en

un moment i
r-la satis-

feta.
Arc la seiiyoieta qu'em jutji

Are, la senyoreta pot jutjar de. la meva diligèn-
cia i renyar-ine si ho creu oportú, j>erò cregui que jo
estic senzillament reventada.

La Clotilde es deixà caurer en un silló i la se-
nyora Maria, tota compungida i conciliadora, s'hi
acostà bó i dient-li:

—Veig, Clotildeta, que hi estat un, xic injusta amb
tu. ! L: a n'aquesta casa hi ha massa feina
per a una dora sola. Vina, vina, fifia meva, que
avui la lümpiesa la farem juntes.

K.

fero, perqué plore3,"are?
—Perqué em sembUt qu'ti papá, quan se u'enteri ens

clavará una pallissa!

La criada nova
—Déu lo guard. Es «iquí que han posat un

anunci demanant una criada?
Sí, entri noia, entri.

—Doncs jo venia a oferir-me.
*—Molt bé, molt bé. Es soltera vostè?
—Sí, senyoreta.
—] a quines cases ha trevallat?
—Miri aquí té les direccions apuntades,
—Perfectament, perfectament. Però. miri, abans

de l·logarla tinc d'advertir-li que nosaltres tenim
tres criatures. Li agraden els nens?

—Si vol que li digui la veritat encara no ho sí
del cert, perquè "solament" n'he tingut dues ve-
gades i sempre han estat nenes.

XEC



Vida i miracles del· Nandú i la Tuies

A aquest joc no sabs jugar?
Tant senzill qu qu'es!
—Com se fà ?

—Aquesta es tira per dalt:
Mitja bola i natural.

PICARLA
HAVIA D'APRETA

L A P l T

-Veus ? jo tiro contra el dos
-Ai que m'has trencat un os!

—Veus d'aixó s e n diu mamà
—Mamà què?
-Qu'ets cap de Pa '

—Vols dir que la ficaré
—(Mare de Deu qutn... cendré!)

—Havia d'ensorrar bé
per ficaria

—Ensorrar el qué ?

; - ; . ! i i i • - ' . • . ;- •:

—També es pot fer per darrera,
prò fa ïiosa la tronera!

—Si are tira l'assabola,
te feta la carai" 5°Ia.

—Molt be! Noi quin retrocés 1
Enguixi, qu'en farem mes!

r r o r r e r b o
¡a n ' e s t i c U p <le l l i .
Si voleu Fet carami •
jugueu amb els meus talons.

La "Maison Meublee"
L'amic líoix trova a l'amic Pous passejant

per la Granvia.
—Mai diries quin ¡ment Jie fet aques-

ta setmana? — diu En Koix.

—Una verge? Una menor? — demana En
Pous.

—Millor que això. Una "maison meublée" e<-
paterrant. Es aquí dalt a Sant Gervasi. Lloc re-
collit, entrada per dos carrers, multa higiene, i
una Encarregada atnabilíssima... Vaig estar-hi
l'altre tarda...

—Home — diu En Boix. — A mi m'agradaria
veurer-la! Tinc una casada de compromís i això
m'aniria bé...

Els dos amics agafen un auto. Baixen al davant
la porta de la casa, En Boix demana per l'en-
carregada, mostren les habitacions a. n'En Pous
que li agraden molt...

—Oi que està bé això, noi? — diu En Boix.
—Sí que està bé, — respon En Pous. — I,

digui, — continua, adressant-se a l'encarregada.
— A n'aquí pot venir-se a qualsevol hora?

Llavors, la interpelada, molt senzilla:
—Sí, senyor, sí! Si volen poden quedar-s hi ara

inx... PI XOTA
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enyor iV¥?.tòà*3è»»
la n\ i

-••I aire, senyor Maties! Jo s
a l'endemà, l'Elis

(fiit la

. -wi^MjQÍ l'J
, tant eMpi

íLU t-• :t i donant-li un JÇÍSSÍC a la cuijfa
U u q'Àrella :

*QifeVi'ets de temptadora, Eliseta !i
Ella snlixà els ulls avergonyida i apbiant-se *h

el I'TUI^ tic ilicStitíi lijiiríc, mnruiuiA ltota"lCOJiilo?5cl'
ad ami, romptr, so6¥¿(oT, si' algú ens &

o o o

UN LSS CARée
—Innegabit'tiieiil tas dánes som superiors als homes. íiils
f l l f

s en

fan correr ds cavalls i nosaltres els fem correr a
MMMMIMWfiMMMMiriMMItMHIMM

Una noia decent
ixò era en els temps felissos i austers

els homes portaven perruca i les noies cofia i

Ella habitaba fora vila, en una caseta tota xi-
carrona. Eren molt pobres. Sa mare vella i tu-
llida en lloc de guanyar, era una càrrega per a
la pobre Eliseta.

l'crò, la noia, ardida i 'valenta, rentaba al riu la
roba dels acomodats de la vila i guanyalba per ella i
per sa mare.

la vila tothom en parlaba de l'Eliseta. Hra
tant hermosa! Semblava talment una nina amb
la seva cabellera rossa i el seu jipó de vellut ne-
gre!

El dilluns anà a portam la roba neta al senyor
Albert, l'n bon home que es guanyaba la vida
fent de memorialista. La hallaba un xic prima el
pobre senyor Albert, però a força de trévall ana-
va tirant el carro endavant.

Ouan el senyor Albert, tingué a davant a l'Eli-
seta amb la roba blanquíssima a les mans, li digué
tocant-li la barbeta:

—Saps que ets molt bufona, nineta?
—I ara, senyor Albert! Jo soc una noia decent:
A l'endemà l'Eliseta, dali que dali, seguí ren-

tant la roba en el riu.
o o o

El dimecres, tota cofoia, agafà la panera i anà
a portar la roba al senyor Maties, el sabateret
de la vila.

¡Tipil dia l'Elise

J 'i'

(i
QXVA\EI_

Diuenquedel trevall ne ve el descans, pero el meu home
descansa del trevall dels altres.
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senyor Santpere semblava talment un au-
tòmata. Els braços caiguts, les cames flàcides, la
mirada perduda en cl buit, donava l'impressió
d'un reu confessant cl seu delicte davant d'un
tribunal.

En Mitjavila, el seu amic i consoci no gosava
retornar-lo de'l seu ensimismament.

Per fi, donant-li un copet a l'espatlla, li digué
amicalment, paternalment:

—Tonet, Tonet, que tens?
—On és? Que ja és aquí?
—Però, de qui pari-
—D'ell; de l'home de les barbes.
- I are! Oue t'empatolles?

\ ¡ , dispensa, Miquel, dispensa! Però jo em
tornaré bgig, creu que jo Vm tornaré boig.

—Vamos, Tonel, no dignis tonterics i expli-
cat, descansat amb mi que aixi et desfogarás.

—La quarta vegada... No puc pensar-hi, Miquel,
no puc pensar-hi. Kls nen •• lMn salten i sento
dins del cap com si m'hi toquessin les trampes
del Corpus.

—Deixat de trampes i segueix.
—Era el dia abans de Sant Joan. M'en recor-

daré tota la vida. Per a que .podessin celebrar la
revetlla els dependents, vareig fer tancar el des-
patx a les cinc. Jo mateix sentia necessitat d'es-
bargir-me, de sortir de "verbena" amb la dona
per a celebrar una especie de reconciliació. Des-
d'allavors d'"allò" del metge, quasi ni ens salu-
dàvem. L'espina del dubte se m'havia clavat al
cor i no hi havia qui me l'arrenqués.

Però la revetlla de Sant Joan convida a l'amor,
és nit d'alegria.

—Sí, sí; em deia a mi mateix tot adreçant-me
cap a casa, avui farem les paus; avui, com dos
enamorats de la primera volada, renaixerem a
la vida nova.

"damunt de les ciutats mortes
noves ciutats es redressen..."

Fins poeta em sentia en aquella avaut-revetlla
feta per a la poesia.

I tot caminant passaba per la meva imagina-
ció, en dolcíssima pel-lícola, el cos esculptural,
exuberant de la meva Roseta que en aquella nit
inefable estrenyeria de nou en els meus braços.

Els seus pits ubèrrims, pròdigs, se m'oferien

excitants com dues àmfores de plaer i de. delicia.
pïett1 ,e s

uuien enre

lia creu; i

lira, primer inoi

¡iònic amb liarlo on
i, tartíà allà, començà a cátii

•' '\rri, arri tatanet;
aniï ¡u lïenet..."

IV-iò, Rosé», que ets boja? — vareig crid.ir
puny nienassndor de la mà d#«fe

ES l'oncle! L'oncle milionari qü
d'Amèrica. Aliraea'I, Tonot, al>raça'l!

I • niï- niés remei que estn
els i a n ' aque l l Kdítíé q u e eia
reini'tMi.-i'ba, a qui odirrlm BW# fot<'> íè£| Bi

qual acalvil ••nrer l a
meva dona amb les cames aixerraneaïU s...

"Arri, arri, tatanel;
anirem a Sant Benet..."

A l'éndemà la Roseta va ensenyar-me una •
ta d'aquell "tio", en, la que li deia que afers molt
importants l'obligaven a retornar a les seves j
pietats d'Amèrica, i que... ja ens veuriem quan
tornés a Europa.

El senyor Santpere, després del relat, queda
desencaixat, fet im ensa, mirant al seu soci com
pendent d'una sentencia.

El senyor Mitjavila, picant lleugerament amb
el peu damunt del paviment, es limità a excla-
mar:

—Caratsus!... Caratsus!...
RIPALDA
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Les dues cosinetes

S'estimaven com a germanes, vestien igual i
formaven una parella perfecta. La Carmeta era
rossa i enjogassada; la Teresina era morena i un
xic melancònica. La Carmeta tenia xicot ja feia
tres mesos; la Teresina no en tenia. La Carmeta
tenia mare, la Teresina no. La mare de la Car-
meta havia recollit de petiteta a la Teresina, orfa,
a casa seva, on s'havia criat junt amb la seva
cosina com si totes dues fossin nascudes del ma-
teix ventre...

Dormien plegades, en un llitet blanc, i en una
cambra prop de la galeria. Quan les dues noies
s'en anaven a dormir, la Teresina, àvida, dema-
nava sempre a la Carmeta si estava contenta dtí
seu promès, l'Enric, que després de sopar pujava
a passar-hi una estona...

Oh! quines confidències hauria pogut fer el
bell llitet blanc, testimonií mut de les ardències
d'aquelles dues verges impacients! Oh la dolça
febre que entebiaba la fredor dels llensols bro-
dats ! Les nits en que l'Enric portat del desig,
havia encès els instints sexuals de sa promesa,
el llit blanc tremolava, ofegant amb el seu tric-
trac rialles intermitents, sospirs mig continguts,
petons ardents d'aquells que xuclen i deixen una
senyal a la pell com un pessic...

Una nit, l'Enric arrivà, més engrescat que mai.
La Teresina no havia tornat encara de trevallar
i la mare de la Carmeta dormia....

L'Enric començà a parlar a l'orella de sa pro-
mesa, li enll, os amb cl braç esquer, agafà
el seu caparró amb la mà dreta i així, juntes les
boques, la respiració fadiganta, pidolà a la nena
que se li entregues. Ella, transida d'emoció pel desig
i per la por simulava resistir, aparentava l'ignos-
cència... Als mots coverts del xicot responia amb
un inconscient: — Ai... no t'entenc! No sé que
vols dir...

I de prompte, l'Enric estrenyent-la més fort:
—Però no sabs lo que vull dir? Tu, amb lo es-

pavilada que és ta cosina, no sabs res de res...
La Carmeta devingué súbitament vermella. Sos

ulls es laucaren, son cap s'açotà i tot el seu cos
delicosament palpitant i perfumat com un fruit t n
flor relliscà, sumís, damunt del sofà on estaven

entats, entregant-se tota, amplament, entera-
ment...

1 quan finit l'espasme i passats els transports
que clouen el gran instant del sacrifici culminant
de l'amor, la Carmeta s'arreglava els cabells cu
desordre, se li acudí exclamar:

—Ai! Però tu tens el dit més gros que la Te-
resina!

veu que els entreteniments nocturns de les
dues cosinetes consistien en midar-se el dit.

Una sorpresa
Un manobre, borratxo com una sopa, compra

una tersa de sardines per regalar-Íes a la seva
dona i se les posa a la faixa.

A mig camí l'home té ganes de cambiar l'ai-
gua de les olives, s'atança a un fanal i fica mà.

Una de les sardines comprades per el manobre,
s'ha escorregut calces avall i el borratxo en lloc
de la manguera, treu el peix blau.

L'home, al veure's alió a les mans exclama
tot extranyat:

—Redell! Trenta anys que li faig la vida i fins
avui no l'hi havia vist els ulls!

MIRA

L'honradesa de la Pura
La Pura, que feia tres anys trevallava als acre-

ditats salons amorosos que la senyora Quima te-
nia instaláis a un primer pis del carrer de'n
Robador, tenia, dintre la seva vida de cràpula, un
punt de dignitat: no volia estimar en francès.
Quan venia algú que li demanava quelcom que
no fos per les "vías legales" responnia indignada
amb una negativa ferma.

Una tarda hi anà un vell disolut i libidinós que
tenia capricis estranys.

—Veu — li digué a la mestressa, — si la Pura
volgués per un cop fer amb mi una excepció i

enti i <-n tenir una conversa amb mi en l'idio-
ma de Moliere, avui li donaria cinc durets.

—Ja veurà, per vostè vaig a provar-ho, que
per un altre no m'atreviria pas, — respongué la

ora Quima.
I acostant-se a la Pura li enraonà a l'orella.
La Pura alçà els ulls al cel i, amb un tò de re-

signació, exclamà:
ruili que passi a l'habitació, senyora Qui-

ma perquè en aquest món no es pot ésser hon-
rada !

PHIL LETT
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ALERTA, MINYON8

En aquesta Secció hi publicarem tots els ' 'CONTES
B R U T S ' que s'ens enviïn i que siguin dignes d'ésser cone-
guts pels barrilalres lectors de EL NANDU. D'aquests con-
tes en premiarem un cada número amb la respectable quan-
titat de "deu peles" cobrables en la nostra Administració o
per giro postal els que visquin fora de Barcelona. ¡Alerta,
doncs. I apretar l'àplt!

Santa Ignoscencia!
Rossa com un fil d'or; amb les trenes penjant a. ban-

da i banda; amb els ulls d'una blavor de matinada llevan-
tina, semblava talment l'ignocència feta carn i carm de
dóna por a. fer-la encara més atraganta.

Aixís la va veure per primera vegada l'Ernest i aixís
va quedar bocabadat davant d'ella com si una visió ultra
terrena se l'hi hagués posat davant diels ulls convidant-lo
a la contemplació i a l'extasií.

Això passaba a n'el cine Royal i ja podeu comptar que
ni l'Ernest ni la Lltriseta hi havien anat per .perdre ca
temps.

Ad costat d'aquella menor ideal, hi havia una, cadira
buida. L'Ernest, inconscientment, com un autómata, s'hi
assentà.

Ella tenia tretze any®. EU divuit.
Oh, dolça edat d'encants i d'il-lusions!
Oh temps feliç d'idees falagueres!
Primavera etemnal de les visions!
Pròdig estiu de plàtens i de peres!

L'Ernest no sabia pas com començar. No hi reia de cap
ull. Tossí dugués o tres vegades. S'acabà una de les pel-
lícoles. Aprofitant la claror, l'Ernest, tímidament, mirà
a la seva veineta. Somrigué. Ella també va somriure ver-
gonyosa. El llum s'apagà de nou. L'Ernest allargà la mà
i no va trovar resistència; la menor, amb tot i la seva jo-
venesa, tenia unes cuixes rodones, fortes. L'Ernest, va fer
que la seva. cama entrés en contacte amb la cama de la
nena rossa. Tampoc aquesta vegada va trovar resistència
el nostre buscador d'or. Allargà més la mà fins a trovar
una pantonrilla tomejada, ferma. La va resseguir do dalt a
baix dugués vegades mentres amb l'altra mà enrondava. la
cintura d'aquell angelet i engrapaba per sota l'aixella un
pitet inquiet, movedís com un matonet de monja.

—Això va bé — va pensar l'Ernest. — I va intentar
un nou avenç per devall de les faldilles.

La mà va amar enterant-se de tot, palpant-ho tot, però
al arrivar al punt culminant, les ardentes cuixes de la
nena es varen cloure, com dient:

—<No ipassareul
I l'Ernest no pogué passar.

Allavors va cambiar de tàctica. Va tocar retirada i poc
a poc, quietament, la seva mà sortí de 'l'amagatall i anà
en cerca de la maneta de la nena rossa.

Li agafà amb gran cura. Li va* estrènyer. Ella ya
correspondre a l'apretada. Allavors l'Ernest, amb pausa
i amb mida anà portant la mà de l'ignocenra veineta a
un lloc estratègic. Ella deixava fer. Tot anava a les mil
mairavelles. L'Ernest agafà el seu barret, el cofl-locà da-
munt de la mà de la men<»r, que rer/osaba en aquells mo-
ments al .bell mig de les cames del nostre "Don Joan", i
desseguida donà eaplaii al seu esperit. (Dle qualserulga. c»-
sa en diem eisporit eJs que escrivim!)

La nana, pràctica en els afers de cine, clogué la mà,
agafà lo que li oferien, i, de sobte, esclafí en una riallada
que desorientà a l'Ernest.

—J are I Què li passa? — preguntà aquest, del tot des-
concertat.

La menor se'l va mirar de fit a fit i amb to despreoia-
tiu, li digué, tot aixecant-se:

—On va amb això tant petit? Si no en tinc ni prtr en-
tremesos I

JOAN DEL CIRI.

"Tenorio" segle XX
En Pepet Montpell era un d'aquests minyona moderníí-

sima per als qual no hi ha fortalesa possible ni virtut asse-
gurada quan ells es proposen destruir-la.

Al menys amb la boca ho conquistaba tot, i totes les do-
nes, em veure'l, inconscientment ja s'obrien de carne».

Això és to qu'ell deia. Are, del dit al fet...
lEn Jaume Ribera era un bon vivaní, pacient i amb una

catxaissa inagotable i això feu que podés conservar l'amis-
tat amb en Pepet, perquè per grosses que aquest les con-
tés, en Jaume arromsaba les espatlles i feia com aquell que
s'ho oreia.

Un dia, en Jaume, després dle pendre el cafè, s'alsà mé»
aviat que de costum de la taula de la "penya" i e* dis-
posà a sortir.

i—On vas, Jaume, tant depressa? — li preguntà en
Pepet.

—A aburrir-me. Estic comvòdat a. una. reunió de enr-
ailàndia i no tinc més remei que anaí-hi. Tols Ytaurf

—Home!
—Tira, anem, que tu que ets mé» jove i decidit t t i

dnertiràs. Faràs alguna conquista.
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—Hi hai i pells?

—Doncs, aném.
—A»

• * *

roent; ta1! com n> Jaum
ni.

(y
el s
de la ca^ii.

fjyfiti és en Pepet MontjjeH
aqueridor. Encara,

c".
—jyol^lr? —\ fçti en Jaume, tot admirat.
- T t.v 4. ' na ' • i i t ' \ . i . .!.juf-!1a j . i

—Woncn ja-^estic fl^ fura a-

—C75m t'ho dic !
—<i a que balla amb aquell xi txarel-lo ? . . .
—Qi

—Dàg
Btnaol actual!

ikis ¡aSmixstnes toóvàlrcti·'goli^'eri-'. Jaüamc
: QpaiDt-ïïí •

— \ ü v e è s qupiitaloi].-..:
njájqpra)éé

la i c t :d i rÓ5 aínJoü» .sad^ciaíidal .piíii'.'ííc ila'Tnr>r>ai i
B germana

rnoàiorX)íeIialbs ,tram«s. iòïiiis-m: !>«.' rnoijt
la meva famíli
tiBDr' >

rto ;n»oüy.iit!:<ísJ dèuàtfe síews)
triiü sv ;
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leí cotxe,
manera qi •• l e s
fie !a cimienta viatgera

. que
l . ' Tllllllil-,-

Sant

uar!
la paret

nblava
ia'iiK-nl una sardina ficada dintre un ljarril i amb catorze

nnr.
No «b.tant, he de tim írs.';:r que el prenr ainr-mt no em

<!i ('avia inn.s ni mica. Aprofitant els sotrac

.1 ;in

en^tr^jgeltfo^ca. y \
•lüllt

i bo a
i hi havia rn^Sñt • fre-

semblMa telml^Fqua s e B í p ^ P i r c ^ i s w j i a

'un llarg i 'apartà i
ens deixà via lliure. Al • • nca*

• l e r :

—Sal
A lo I erroctaqiivi .aTfiajA

(dircr, pero centítí qv.v TITr
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> MAOI

Del Orienta!
Allò :vïn; era la sWCWr-

*& ty « ' P ' [¿>L ctjitlia. de visit 'arpjj

AAcSUgíaiSfitic OlnlQhfü^i 1 íi'•• •
ret prou . 10

Jr«M'rvliWiï««0t<íiiHïíSifi*;/>p·fi»í) a h nifotye«ié tt-'hi/l'.avitn
¡litMÚfe'Wii :¡,rk ad lüirtorítetpiKÍí;lirxíianraa-

".tMfccfcrti «ié.caMílbctbíninl braç icaé^i-
^ í

a ' ' 'pV/ 'fcs ' tWHd) n M m Htq v-airom niirar ''•-veratf <lar-
VSiH ii ' r**(i^ít.iv3;V p«fò iht.l.caoa.?áJ
la prapfa^, va dar -volta al motor, cargolà el freno i . . .

-«El «astell *W*ïna>i> :i i<;,r»rk\ak dr :ta:twsera: doli.catflce*
ferò la noia de l'hò:-tia, millor dit, k s anquesrú» la IK>¡*,
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6 R I Mf_© ! A E S T R A N 6 E R A

*-Ncn nv- ! .Soc tota teva !
J - T o t a ? ( I I I )

MESTRES : Es molt fluix.)
l i . . I!,

altr t

K. B. Z.\
Ah, de versos no"?

no. defectes. — L'EtU
iexDlicat convé. — Btútai

at dels entremesos.
(De Ba-ta-dan).

aqust cop, no van. —
no farem res

r^Cariïina: Te molt
Í * T T llotja, que

d'una altra maiifra. — General Tit-Ota: No ens aeai>a 6'en diu fer barrila i To demés són trons I
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LA CRIADA.—No sé, era fa l'efecte que si jo em poses aquesta camisa també ptdria fer Ue seujror»ta.




