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l·ii Tules. — Vea quin» cosa més estranya: no puc pelar el coll d'un ànec, que nopensi desseguida amb el Nandu. 
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LA R U S I A A CABALLO 

'ASTA EN
VIA DCSDE LA TIUKA OH. D O N CON 
AOria ISFI81TU INQUIETO V GASEOSO. 

. .-. — Acuello di la interviu 
con l.enine se fui in orri,*- como "El 
L'oble Català". Cuando dije quien ero 
y de dónde venia, un ngier más feo 
que Marcelino y más alto que el palto 

• Ribot u me encaró y dejé ir 
uno de reearagotado: Das- h an toka-
ivieff ties g.iuduml·off, que en ruso quie
re decir una cosa fea, A propòsit:-: ,Sa-
ben en que se fian-er un limpiábalos a 
un torero? En que It das IHM pela fia-
ra fia,/arle un servicio y te devuelve el 
cambio de rodillos. 

Martes. 6. — ¿Por qué a tus que tie
nen una bueno cabellera no les gusta 
ir a la ruleta? Porque tienen mié 
do de que les fielen al cero. ¡Y mit 

.'.) hecho mal la cena y llama c 
.' dónde fio-

ne el dinero' Pues a-rojo. ¿Sabéis fioi 
• • s de noveilades n< 

unieren que sus defendientes vayan de 
borilln? Porque tirarían ¡a cana ai 

Miércoles, 7. - • fí • 
bollo, pora Arhmgel llt 1.,-nin sé me
nas que A B C de lo que pasa en Ca
taluña. /Se ha inaugurado ya el teatro 
de Barcelona.' Ahora si que presumiréis 
can un edificio monumental encima de 
"1.a Luna". Decidme si es ventad que 
Gamper aún dice Vaya... vaya... ¿A 
qué fiarte del mundo conviene ir cuando 

-.•'.* Al este-rcro. 
Jueves. 8. — ¿Cuales son los habi

tan-tes más fictjn.'ñas de Europa.' Pues 
los de la cuenca del Ruhr, que son re
tíanos. ¿Y los unís altos? Los kioske-

ros, que lio hacen más que extender la 
mano y encuentran ''El Sol". jEl coima 
de un electricista:' Electrizar las tnpsas. 
jV el de una mujer cachonda? Irse al 
cráter de un volcán a ver si le llega 
lava, ¿Se ha terminado la Sagrada Fa-

Viernes, 9. — Aliara os voy a decir 
uno más desastroso que los <•• 

municipales: ¿Un qué se parecen 
ijlcsia .el juego del fútbol, un fiin-
in cuaderno de escritura y el pue

blo de l'csficftaficrros? En que la igle-
tii ne l-Uctas, d fútbol pelólas, (1) 
pintar paletas, un cu ¡domo de es

critura paiottí y Despeüaperros pale
tos. A cambio de este chiste Muñoz 
Delgado me mandaba pela con quince 
y un caliqueño fiar airo postal o letra 
de fácil cobro, fiero na SC la he queri
do dar. Que rolden en la meseta. 

Sábado, IO. — An,lando, andando, he 
visto una rusa de abrigo que iba a 
fio y más fresca que un concejal. Le he 
dicho un requiebro: —Niña, ya la de
jan ir sólita sus papas, sin guardapol
vo? Me llamó Gamarusoff y me en,re
gó al botavante. ¿Cuál es el pon más 
alegre? El pan-dero. 

Domingo, ir. — Hace cinco días que 
ando y estoy más lejos de Arkangel que 
los del Ateneo de entender lo que dijo 
Einstem. Parezco un poema porque ten
go los pies forzados. I htd recodos .1 la 
Lola de la calle de Gínjol y deridlc que 
aún me acuerdo de nqiiella ves que me 
hizo ir a- ver al doctor Gallega. Man
dadme fondo*, pero que no sean de "Iji 
Vanguardia". Buenos. 

RUFASTA 

G A M I A N I 
Demaneu a to t s e ls Mosca a q u e s 
ta maravella de la literatura g a 
lant, pero exigiu que s i t a l 'il-lus-

trada per el gran OXYMEL. 
Val t r e s peles , però flllets, es lo 

me l lo rde lo mellor. 
Per correu: 3 ' 4 0 , Comandes a la 

nost ra Administració. 

DEL EXTHAN1EBO 

Mataró, 14 '(.recibido por carro a 
tres de la madrugada). — Esta, noche 
entraron los ladrones en la Quinta Hor
ca, propiedad de! acaudalado industrial 
y socio del "Esbart Dansaire", don 
Aua.-tanio Palauoarias, llevándose tres 
co'i'hoiHS, una Qui ta (le noche y Una 
colección en cuaderna tía de las "Memo
rias de Rosando,", 

El acto se desenvolvió en el ambien
te de confraternidad y alegria que ca
racteriza a sus organizadores. 

UHA CONFERENCIA 
Sabadell. 15, a las ^ ' 3 0 . — En la 

"Sala Nova" (t) dio anoche su anun
ciada conferencia el Profeta Elias des
ar rollando el sugestivo tema "La cría 
de percebes en la Conchinchina". 

desgracñj personales 
C'OHiíKSTONSA'L 

1>K MADRIB 

LA CASA D E CAMPO 

Amenaza ruina la casa señalada con 
el número 69 lis, de la carretera de san 
Gerónimo, propiedad de don Hermclandc 
Campo, 

Se -han tomado precaui i •• 

C O M I S I Ó N B A R C E L O N E S A 

Una comisión de menuderos de Bar-
•lona, visitó esta mañana al Ministro de 

la Gobernación par encarecerle la nece
sidad de publicar una Ü. ()., prohibien
do que c! público pueda tocar los comes
tibles expuesto* . 

Los menudéeos arguyen que las me
dias señoras que van al mercado de! 
muñeco, les íStin tocando siempre las 
criadillas. 

F U N C I Ó N S U S P E N D I D A 

Se ha suspendido la función, teatral 
en ja que debía estrenarse la comedia ti
tulada "Los huevos fri to-" de los berma-
nos Colgantes, por atenuar » la moral. Se 
dice que un gura les compró unos sus
pensorios en "I-a Inglesa", No queré

is dar íe 1 esta noticia porque la Fe 
la masfindanga de un apreciable sus-

COGIDA 

Nuestro " A>s " del toreo, " Tripita 
Oh i ra" ha sufrido una cogida grave, in
te rosándole la cornada los tejidos vesi
culares con íue:ie hemorragia 

Se cablegrafió ron telefonía sin hilos 
al Doctor Gallego, para hacerle la pri
mera cura. La cogida tuvo tugar en la 
plaza de casa la Mibgri tos. 

NOTAS MUNICIPALES 

La Alca Mía ha disriucsto que los to
reros malos no puedan viajar en d in
terior de 'los coches; kíe alquiler, porque-
las ordenanjta-s municipalos dicen que 
los mundos y maletas dWbcn ir coloca
dos en el penante . 

(1) N o confuni r lo ¿o: 
)OBO r epor t e r . 

S.,!;l. 

- Un (libre de barrila -
Demaneu a tots els 
kloscs la nova obra 

Noche de Novios 
que porta vlnt fotografié) espa

tarraras del rataral. 
Cinc ralets ben aprofitats. 
Comandes a la nostra Adminis

tració. 
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TKkVALLA, i JUCA 
Cada migdia a quarts d'una i cada nit a quarts 

de vuit, ela "tilicos" de la Premsa van n. fer inr 

formació al govern civil. Allí, mentre es prenen 
"otes oficials, es fa grimegia, es conten xistOB, 
es parla malament dels altres companys — tasca 
sacrosanta • la que ningú pol negar-se a coope
rar — u fumen egipcis quan En Marsà ha anal 
de juerga... Però també hi han els senyors de la 
Prçmsa seria, gent ja entrada en anys que no 
estan per brocs i que miren als altres fer broma 
>mb cara de tres deus. 
, L'altre dia, a damunt de la taula on cl simpa

r e Almenar espera l'hora d'anar a buscar l'es
cudella, hi havia una noia de Sanitat, referent a 
Ul)es nmltcs que havien estat imposades a varis 
traficants de cocaitM. 

Un dels periodistes vells l'agafà i començà a 
Pendre nota. Era tard, el governador estava a 
Punt de rebrer i els altres tenien presa. 

, Ja vos la dictaré, caratsus •— digué- — Te-
J^0- "Han estat multats amb cinqcentes pesse-

venda clandestina de cocaïna, els indus
trials 

I>a 
senyor Fulano, senyor Sutano i senyor... 

vant del nom que venia a continuació, i 
quasi no volguent donar crèdit als seus ujla, cl 
v e ' l periodista calà ses ulleres, llegint altre vol

ta, allavors, amb una veu tota petita i tremolosa: 
—...i senyor Cond... senyor Cond... 
Un reporter jove i bellugadiç que està sempre 

a la que salta l'interrompé: 
—Sf, no cal que digui més : senyor Preser

vatiu ! 
Jo, si arrivo a ésser del governador, li hauria 

condonat la multa. 

T.r.s., " la Ben Plantada", com la nomenen els 
nostres corridos, ens explicava l'altre nit al 
" L i o n " els seus amors amb un conegut actor 
castellà. 

En arrivar a les intimitats, na T.r.s. confessà 
que al seu aimant li agradava fen l'amor a la 
manera de París . 

La S.s-g.n., que s'ho escoltava, interrompé: 
—1 quan... "parla per telèfon", també fa drama? 
Totes Ics noies esclataren en rialles, mentre 

la famosa baturrica, amb la seva ingenuitat ca
racterística, deía: 

—No. Lo único que hace es no escupir. 

o o o 

La F.n. R..z, l'amiga de la P.J.tt . ens ha ex
plicat, amb moltes reserves, el darrer "po t in" 
de la vida de nit. Es tracta de la xamosa baila
rina Oh.r.t. C.lz.d. 

La Cb.r.t. té la fama, ben reconeguda de dona 
freda i poc accessible als seus galantejadors. Una 
llarga temporada, un dels nostres més nandulan-
descs directors artístics va anar-li darrera com 
un badellet. 

Ofrenes, súpliques, menaces, res logrà enter-
nir a l'esquerpa filla de Terpsícore. 
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Una nit ell volgué jogar-se el tot pel tot i 
treient-se un revòlver de la butxaca, va dir a la 
Ch.r.t.: 

—Si no vols ésser meva ara mateix, em sui
cido! 

I !a noia, molt calmosa: 
—Millor. La "reclame" que em faries! 
En vista d'això, el director artístic va renun

ciar a la conquesta... 

EL NOCTÀMBUL I N D I S C R E T 

L'Agulla 
En Ferran, aquell diumenge, pretextà no l.ro-

.., re bé i va tancar-se al seu quarto. La 
realitat era que esperava que el seu progenitor 
se'n anés al Cassino per a cridar a la xamosa 
Lluiseta, la raspa de la casa, amb qui ja feia 
temps s'entretenia ne tant en tant en fer jocs 
amorosos. 

El pare d'En Ferran acabà de fumar-se ¡'ha
bano dominical, agafà el bastó i el sombrero i 
se n'anà, però veu's aquí que en ésser al carrer 
s'adonà que s'havia descuidat de posar-se l'agu
lla de la corbata. 

Tornà precipitadament cap a casa i, creient que 
la Lltiisa era fora i no volguent molestar al 
xicot que no es trovaba bé, obrí ell mateix la 
porta amb la seva clau i entrà cap a la seva cam
bra que estava al costat de la d'En Ferran. 

Aquest i la Lluiseta estaven ja en funcions 
feia estona. 

—herran! cridà el pare de la seva cambra 
estant — On has deixat l'agulla meva, que l'he 
deixada fora de la capsa? 

El xicot havia arribat al moment culminant, 
per lo que va respondre amb veu intermitenta i 
mig apagada: 

—L 'be . . . t o r . . . nat a fi.... c a r . . . d i n . . . tre! 

Anant a Horta 
El tramvia d'Horta va ple de gom a gom. El 

comboi ha rebassat ja la Diagonal i enfila el car
rer del Dos de Maig fent aquells saltirons carac
terístics que semblen de punt de shimmy. 

A la plataforma hi van tres xicotetes de quin
ze a setze anys, plenes de gràcia i de mala inten
ció. Riuen, es pessiguen i amb la xirinola que 
fan ens ajuden a passar l'estona. 

—Ai! quin tramvia més incòmode! — diu l'una. 
—Jo, sinó perquè arrivaria massa tard. me'n 

aniria a peu — respon l'altre. 
—Oh! — fa Ja tercera. — Jo als matins hi bai

xo sempre a peu. 
— Perquè? 
—Per estalviar-me els diners. 
—Ah, si? I que en fas dels cèntims? Perquè 

no els deus pas tornar a la mama, oi? 
— respon l'interpel-lada amb una rialla 

picaresca. --- me'ls gasto en ¡dátanos! 

B E R T R A N E T 

clO QÜB VA DE AYER A HOY» 

—Veí qui lio havia <U dir. Un any enrera, 
vasclimi, i are aviat hauré d'invuiïtarmo 
unes «cicrrapolleras» 

C. B. Z 



Qualsevol 
• 

paran un momantl 
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—Estic esverat. La meva dona sap que tuets la meva 
«querida». 
—Ja sé qui li ha dit. En Lluís, v\ neu «fu-laño». 

En el telèfon 
No es diu senyor Ramon, sinó don Ambrós, 

que sembla un nom inofensiu, però és la plaga 
més gran que han conegut les raspes de servei 
de Barcelona. 

No n'hi ha ni «na que duri a casa seva dues 
setmanes com no s'avingui a pendrer, a estones, 
el lloc que per dret i fet pertoca a donya Magda
lena, la senyora de don Ambrós. Ell empleia tots 
els mitjans coneguts i desconeguts: la persua
sió, l'astucia, la violència, l'amenaça... i va fent. 

Fa dues setmanes que a casa seva va entrar 
una serventa nova. I bonica! Allò era una dona! 
Alta, ben feta, amb unea cames tornejades, i un 
garrot de braços i uns ullarros, i uns davants i 
una.^ darreres! "Bueno": allò era el "desiderà
tum" de don Ambrós. Quant la veié i remarcà 
que era bastant ignoscenta, el nostre sàtir va re
fregar-se les mans com dient: Això és peix al 
cove! 

I començà Tassedi. L'assedi durà vuit dies. 
Vuit dies amb les seves nits durant els quals don 
Ambrós no deixava de pensar-hi ni un sol mo
ment. Per fi, un mati, i amb el pretexte d'ense-
nyar-li a demanar comunicació, don Amhrós lo

gra tancar-se amb ella a la cambra del telèfon. 

La cosa, al principi, no anava gaire bé, perquè 
la noia es resistia, però a força de paraules melo
ses i de promeses hipòcrites, don Ambrós con
seguí reduir-la. Ja tot semblava a punt de solfa 
quan a donya Magdalena se li ocorregué tele
fonar un recado urgent a casa la seva modista. 

Anà per obrir la porta, però don Ambrós, amb 
previs5ió s'havia tancat per dins. 

—Qui està telefonant? -— demanà la Ilegítima 
muller de don Ambrós. 

—Jo! — respongué aquest amb to imperatiu 
mentre la xicota deia esverada i en veu molt 
baixa: — Estem perduts! 

—Que en tens per molta estona? — va tornar 
a preguntar donya Magdalena. 

—Sil 
—Que encara truques al Centre? 
—No encara — digué ja impacientat don Am

brós. — Tot just estic pels voltants, però no et pre
ocupis que desseguida hi arrivaré! 

NAP BUF 

líllü. De m:inera que no hi ha íes a fer? 
Ell. - No et desesperis, dona. Jo't prometo que 

fortirfta satisfet.¡i d'aquí. 

EU*. — Mira, noi, ^ r això no cali:»ju'ensenyÉS 
ni meu marit que hi te més prilctica que te. 
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Qu4 raiml 
—Qu'éa una llàstima qu'cr 

irccipici estém atravessant. 

Tenia raó 

En Recasens fou portat al Tribunal pel seu 
•netge, oi doctor Mayplou, que li reclamava els 
honoraris de tres mesos per haver assistit a la 
s«Va difunta muller. 

Vingué el judici i deudor i acreedor tingueren 
e l següent diàleg: 

—Que reclama, vostè, doctor ? 
—Les visites. 
—No va dir-me vostè, el primer dia que va 

v«ürer a la Quimera, que al cel sia, que no tenia 
remei? 

Sí, senyor. 
—jo no vaig dir-li que Ces lo que pogués, qua 

tant si la salvava com si la matava, jo li 
c'ls honoraris? 

—Si, senyor. 
—Vostè l'ha salvada? 
—No, ¡-l'mor. 

Així, l'ha morta? 
- Tampoc. 

Doncs ei tn vol que li pagui si no ha fet cap 
deia dos treballs que jo vaig oferir pagar-li? 

El tribunal absolgué a n'En Et< 

MOHAMED MAI JHALEM 



Vida miracles de Nandú i la Tuies 

Si a un amic feu un encàrrec 
procureu parlar ben clar 
o bé el tret per la culata 
més d'un cop vos surtirá. 

No oblideu aquesta h st rí.i 
i eviteu sempre els embulls 
que molts cops volent senyar-vos 
potser us treuriau els ulls. 

Un cap de núvol 
Això que anem a contar ocorregué l'istiu pas

sat a una torre de dos pisos, situada a Sant Ger-
vasi, no gaire lluny del carrer de Muntaner 

Eren ja quarts de dotze de la nit. El cel estava 
pic d'uns núvols negres, com si volgués plourer. 
La Cinteta, xamosa i aixerida poncefleta de di
vuit anys, s'estava al jardí prenent la fresca amb 

. ¡:i seva mare. 

Al primer pis hi havien uns estudiants que 
sempre en tenien una de preparada. Veient a les 
dues dunes distretes, un d'ells imaginà, amb molt 
de silenci, fer-s'hi aigües menors a la palmera 
que hi havia al bell mig. 

Tot anava d'allò més bé i els aixelebrats xicots 
ja no podien tenir-se de riurer quant la Cinteta 
senti un esquitx al vestit. 

—Deu ésser Un cap de núvol • 
ïnyora Sió. 
Al 

respongué 1 

' • ' • i sembla que ploí 

poc rato la cosa es repetí. 
—Mamà, torna a plourer. 
—Serà un altre cap de núvol. 
En aquestes, un dels estudiants no pogué con

tenir l'esclat d'una rialla lo que feu que la Cinteta 
aixequés la vista cap al balcó i contemplés la 
escena completament al vi_, ja que el que d'a

quella manera estava fent política hidràulica da
munt de l'arbre no tingué temps d'amagar-se la 
regadora. 

—Ai els poques vergonyes! — digué tota 
comfosa la noia. 

—Que és? Que tens? — va preguntar la se
nyora Sió. 

—Que allò que ens pensàvem que era un cap 
de núvol, és un cap d'un altra cosa! 

CRI-CRI 
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Hi ha el s e n y o r P a i a u d a r i e s . q u > e l fa^passar? 
N» J m gnu dama vindr.l | . modista aeobrar el , 

Per anar més depressa 

matrimoni „, provincia de Girona. Un 

btp-lo. tol lo que d „ i i ,"b ••""'' r o " 
d . . 'altre de ^ V ^ T a m ' e " , * * * 

Quin al. lladres ,a els . « „ „ , . q M n , h ¡ fe 

prou deslligaren a l'home ¡ , , ' c s c a p a r e „ „ ,„„ . 
tanyes avall deixant a la parella que els omplenà 
d imprecacions. r 

—Canallas! Porcs! Indecents 
. — S i — digué el marit, 

' , te bellugav' 

feia la dona-
porcs, però tú, p C 

anavea fent!" 
• •'"•; ••'" bellugava! Bo feia perquè 

acabes™ més depresw , „„ „ ¡ M B ¡„ ,,atir més! 



11 — DE LLOFRIU 

Hem entrat en un concert del Paralel. Nois, 
quina cridòria! Allò semblava una subhasta. Se 
sentia soroll de tot. De casseroles, de pandere
tes, de castanyoles, de palanganea, d'irrigadors. 
Semblava que caigués a terra tota una parada 
dels encauis. Hem preguntat a un cambrer que 
passava. 

—Res. Que aquesta xicota que hi ha a l'esce
nari, que és la "Helia Tallarina", és cupletista. 

—Ah! Es a d¡r que cania? 
—Sí, senyor, sí, canta, però no se sent. 
—Ves quina necessitat! Com si fos precís can

tar per ensenyar al públic la fe de baptisme! 
—El un " t ruco" , sap? Tot aquest soroll és per

què el públic no s'en adongui. Les noies tenen 
tant mala veu i els cuplets tant mala lletra! Sembla 
que siguin fets per un metge! 

—Tenen mala lletra? Doncs la protestan. 
—Ca, no, senyor! perquè llavors vindrien els 

autors i ens la endossarien. 
—Apa, "a lan te" ! 

Al Principal continuen els èxits de "Cri-Cri" i 
"Zig-Zag". En Ferran Hayes, el "Nandu" més 
"popular" de tots els "Nandus" ha organitzat una 
setmana popular a preus reduïts per a que les 

classes modestes puguin veure les donetes de Mi-
llíère. En "Nandu" Bayés és patriota i demòcrata 
i VÍII que tothom pugui veurer les seves "gir is". 
Si jo I'ns En Marinel-lo, cl faria subvencionar 
per l'atracció de forasters. 

Divendres s'estrenà a l '"Alcàzar" una revista 
que es titola "E l Talismán de Venus". Té deu 
Quadres i l'apoteosi "la ¡mteosis". que deia la 
"senyà Antonia", Iliteraria cupletística i mamà 
de la Chelito, Entreté i fa passat l'estona perquè 
dóna lloc a una desfilada de xicotes d'allò més 
caies. El senyor Thomas, el director artístic, la 
"it de l'estrena estava més satisfet que En Ribé 
a , " b ui títol de gentil home. Un amic va dema-
n.ir-li ; "Però, Thomas, ¿que tomas para estar de 
tan buen humor?" 

o o o 

A " L ' A s " trevalla la Bella Doríta. Ensenya un 
Wttam que faria perdre el seny fins a n 'En Ven
a r a Gasso!, cl Viurà de T"Acció Catalana". Així 
que la veig cni sento olivella. Desseguida parla-
r , a del problema de les carns! 

EL SECRETARI D E L NANDU 

—Per Deu, Lluís, recorda't cue BOC casada 
que cartM LLiVsrtatá, o estan be deviint de 

a societat. 
- -Oh , no hi fa pus res; ho faran ¡¡idoni! 

La ïorça d'en Cisquet 
En Cisquet és el mosso del magatzem de ca'n 

Fonoll, Coscoll i Gorgoll, S. en C , acreditat esta
bliment de grans i llegums del carrer del Rech. 
Es fort i sapat com un mal esperit i es carrega 
cent quilos al eoll amb cl somriurer als llavis. 

Quan li parlen de doñea, el Cisquet no hi vol 
sapiguer res. Es tímid com una col-legiala. Els 
allres xicots de la casa, l'encarregat, fins el tene-
dor de llibres que a pesar d'ésser casat va de tant 
en tant de tro, prou han provat d'endur-se'l varis 
cops cap algun establiment amorós, però, cal El 
Cisquet s'hi resisteix amb la fermesa d'un heroi 

I no és que el Cisquet no en tingui ganes, 
perquè ell, quan pot. prou pessiga, alguna ra
pa de les que passen, ai matí, pel passeig del 
Born, però no s'atreveix a passar d'allí. Algun 
dia que s'ha engrescat massa al dolç contacte 
d'alguna xicota, es tanca al quarto de les mostres 
i al cap d'una estona suri amb unes ulleres i 
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i 1 Per la mamá 

—Però de debò. ja has acabat els qurtrüjs? 
Quina llàstima; tant que ['estimaba! 

una mala cara com si acabes de descarregar sis 
vagons de mongetes. 

L'altre dia, el xicot no va trobar-se bé. El se
nyor Fonoll, que l'aprecia molt, va enviar-lo al 
seu metge. 

—I doncs, que vos passa? — preguntà el "ga
leno". — De que vos queixeu? 

—Si, miri, doctor — digué el Cisque!. — Per-
do les forces! 

—1 ara! Un xicot tant fort com vos, que se
gons m'ha dit l'amo trevalleu tant i teniu tanta 
força?... Veiam, expliqueu-vos. Que teniu? 

—Doncs, miri, senyor doctor, ja li diré fran
cament. Abans, per a... desfogar-me, amb una 
mà en tenia prou. però desde fa algun temps 
que Ja no puc ni amb totes dues! Vegi si això 
no és perdre les forces! 

T I T H O L A 

Conte premiat dol nú»en passat! 

II. UASTECMSOB 

Una companyia farandulera d'aquelles que fan 
"bolos" anà a raurer a un poble, no gaire lluny 
de Tarragona. Els còmics foren rebuts amb ¡a 
mar d'atencions com s'acostuma fer en aquests 
cassos. 

Acabats els assaitjos, els comediants se'n ana
ren al cafè de la plaça del Mercat. Mentre s'esta
ven cremant la gola amb un cigaló d'aiguardent 
de la forta, el galán jove esclatà en un esclat de 
rialles, assenyalant a un individu petit i deforme 
qui acababa d'entrar. Era un geperut, però un ge
perut d'aquelis de dos rovells., amb gep a davant 
i gep a darrera. 

—Toca ferro, noi — digué el barba. 
—Ja tindrem mal dia, avui! — va exclamar cl 

que sempre representava els papers de traidor. 
—No, no, que porta sort contradi el cambrer. 
El barba tingué una pensada. 
—Anem a fer-li una bromera que resultarà un 

sainet fora de programa. 
I atançant-se al geperut : 
—Escolteu, bon home, voldrieu fer-me un fa

vor? 
—Prou, digui. 
—S'apropa el sant del meu pare i com que es... 

així... com vostè i voldria comprar-H un vestit, 
desitjaria que vostè em deixés pendre-li les mides 
del cos... 

—Home, si no es més que això, disposi! 
—Vina, noi, que apuntarem. 
EI barba agafà una cinta mètrica i començà la 

broma. 
—69 de llarg, 18 de cintura i així successiva

ment. 
Un cop llestos i quant ja quasi no podia nin

gú aguantar-se el riurer, el geperut digué: 
—Are jo voldria demanar-li un altre favor. 
—Home, en justa correspondència.,. Mani ! 
—Res, miri, ja que m'ha pres la mida del cos 

pel seu papà, que em prengui la mida d'això altre 
per a la seva mamà! 

Els còmics encara corren! 

L L U S A N E T 
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En aqueela Secólo hi publ 
BRUTB-'ques'eneenvIrnl " 

8ut« pals baerllalres lector. „ 
se en prem I o ram un cada número amb in respectable . 

t l tat de "deu pales" cobrables en la nostra Administració o 
per giro postal em qua visquin foro de Barcelona. ¡Alorta, 
doncs. I apretar l'àpt t l 

La rendició de l'Adela 
• ' l a l i Adcleta Trulla en un 

,n 
• i1!-!;..:! pi Is • nï 

amic. 
El ptrrii valent d';i:f|ií(-llíi ranina riallera tancada dins el 

d'una cabellera m gríssima: la mort» 
ÇOS molsuts i tendra] ue ni om!ui;rHs; 

arn tremolosa que i 
:v¡a; l'ondu-. 

¡ plenes i fermes-; 
Unia d'aquelles ben fetes pantorrilles tancades dintre unes 

• i; ••• una luni·i- ele 
i ;i ell una tant forta únpresió 

'l'H' i-, llençà impulsivamcut a sa romjiicsta, l>é que aquea-
.; ¡i,i'. 

i 

t i Imi tre les 
] menyj a ,i m o trar que feia seus el sentiments que mos 
trava envers ella en Lluis; es manivnifi entre cva 
" M t e , era excitar més i més !a passió i el desiff d» 

La gt ni ilesa de l'Adela tant com sa ingenuitat «re* un 
wperó més que donà • son airoador una tenacitat enorme 
flue cl fou eaperar cou fiada ment — lot treva'llant l>er la 

ió rle sos anhels — dïes i dies. Fins que un jorn 
logra vcitrer a sa estimada rendida, completament rendida 
* ell, en forma tant sobtada com no havia tant sols sos
pitat obtenir. 

lAquc-lla tarda, com altres vegades també havia fet, anà 
a 'rovar a ¡ a Adela al lloc on ella acostumava deixar el 
WawiTia per anar al parc d'atraccions M W havia la pista 
H M freqüentaven. 

. quina no seria sa sorpresa quan veié que l'Adelcta des-
¡ C s < l t saludar-lo més afectuosament que mai, es repen
java. nH|udonainent de son braç i, a penes començaven a 
^mmar se posava, tota mimosa, a fer-li carícies i moxai-

3. com una (¡ateta enjogassada? 
~jPer fi! _ c s ¿igl¿ i.:„ | J l ] j s __ Vet-»-qul la pTHMra 

i-assa per a aconseguir-la! I q„ e la .passa donada era de 

tons; quins replegaments de llavis i tombadetes de cap 
nit's picaresques! 

L'emoció del triomf que s'aproximaoa fou tant gran per 
ell que no trobí paraul 
ses de FAdela, ^nava ja a a ie ell temía 
imprudents quan la noia, 
nio'l C('U1|Í1¡Í^I:T: nt i ,'iuli Ull aire ¡ i 
d'absoluta intimitat amb que moments abaos el tractava 

• 

la conducta inconvenient que he hagut d'emprar, perqití . 
nat]11 

—Com diu? — replica En Lluí», amb un posat perfecta. 
ment' ÚT'!;. . . . . . 

— A h ! Però... >'- • e n'havia adonat? — . 
s'havia fixat en aquell senyor gros i calb que ha anal al 

fa ;:i) OU meni í Era un impertinent 
••• deixava a sol ni a ombra feia estona i 

ell s'escames i deixi • rostí i jo 
Ulla intimitat que j.'inai existirà que )K Fet ÇO que he Í8t! 

• 

Prou que comprenguí el pobre noi! : 
ca i tol ei compendrerl i fou t&M graa sa desil·lusió al 
adonar-se del succeí) que. quan retornà, es proa* Bé no 
pretendre mai més cap xicota de sa casa Ara no fa cos* 
questfei de nenes bé. Sha comprat una ermilla de fantasia 
i unes .•alíales rosses i va lots els diumenges a la tarda a 
can Prim amb una raspa analfabeta de la "Bohemi»". 

MICK E. LETH 

L'assaig 

Cegant. 
Quines apretadeal Quines mirades n 

moviments de 1*>qwcla més gracioso) 

En el bonic i rialler poble de Llofriu, terra natal del 
nostre Nandu, l'any passat feren una festa major d'un 
extraordinari lluïment. Hi pujaren varies actrius i actors 
de Barcelona, tres cupletistcs i un vagó ple de corridos. 
L'únic hostal del poble resultà insuficient per a tanta gent. 

Cadascú s'enquibí com pogué qui a cal Nandu, qui a ca 
l'alcalde, qui a cal notari, però d violinista del quintet 
que havia de tocar al bal! del Cassíno va trevar-se sens 
hostatge. 

L'amo de Iñostal era un bon home i se'n anà a trovar 
a n'lEn Quimet, viatjant de línia estreta i més barrilaire 
que Kn jimoy quan era jove. 
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—(Escolti, senyor Quimct — li digué — M'agradria 
h r complaure a n'aquest xicot, Es timid, i curt d'es

perit i si no li dono habitació s'haurà de quedar a dormir 
al carrer -;Voldria vostè compartir 'la cambra amb t i l? 

— Si, home, s i ! — feu En Quimet. — I més tractant-sc 
d'un clement de la festa! N o hi tinc inconvenient. 

Arrivà la nit i un cop hagueren sopat el viatjant i el 
músic es retiraren cap a la seva cambra. 

En Quimct estava molt cansat i volia Itcvar-se dematí 
per anar d'excursió peli vòttants del poble, de manera que 

• l'i i es ficà al ¡lir des-seguida, però no pogué aclucar 
l'ull perquè el violinista desenfundà l'instrument i co
mençà a i,i = i-.ir les cordis. 

__I a r t ; _ digué En Quimct al veurer que no el dei-
iiiir. — Que fa? 

—Ja veurà — digué t i músic. — Com que cl ball de 
demà serà taiu lluit, m'assaitjo per no. fer un paper ri-

i 'a-sà una hora ben llarga. L'assaitj 
Quimet no podia tancar les parpelles. 

—I doncs: que pensa vetllar, avui? 
però és qüestió ja només d'uns 

Passa nna altre hora i es repetí l'escena. Gairebé eren 
•les dotze quant el violinista va decidir-se a ficar-se al llit. 

•••• en rumià ona de bona per a esca r ment jr- lo. El 
deixà despullar, ficar-se al ¡lït i un cop ja dintre, l'em-
bestí per la part inferior de l'esquena amb una cosa que 
al fiiarmdnic se li acudi com una mà de morter. 

—il a re l Que fa? — demanà cl violinista esverat i 
saltant del llit 

—ja em dispensarà — digué el Quimet amb veu molt 
— V •• que com que demà em caso, m'assarjava. 

—Perquè des d'avui encara em voldràs taés 
—I doncs ? 
—Des d'avui et faré d'amor de debò, com se deu fer. 

Lo que fèiem fins ara no era més que una mena d'apro-

.'Vquí. la Laietà s'aixecà tota esverada t «xtengue la m à 
dreta, com volguent-Io allunyar d'ella 

—(Ah. no! Jo ja ho sé lo que »ols I Prou que m'ho 
va advert'ir la mamà, abans de casar-me, que tots els 
homes, al poc temps de casats es cansaven de lo que ha
vien fet la primera nit i volien altres coses... 

I el pobre Pasqual hagué de con ¡nuar utilíízant el fran-
••(•.• per a conversar Íntimament amb t'ignoseenta Laiats. 

SAlRROB 

sap? 
B O R I N O T R O S 

Ve 

U: 

El suplici de Tantat 
En Pasqual estava preocupadissím. Sols faltaven tres 

dies pel seu casament amb la Laietà i encara cl metge no 
llhavia donat d'alta. Malcitsiga En Badoret I En Bado
ret en tenia la culpa de tot. En Badoret era el que l'havia 
entabanat amb amb agüella endimoniada idea d'anar » despe-
dir-se de la vida de solter. Havien sopat, havien begut, 
havien fumat, i, és clar, la cosa havia finit .per una 
visita a I'Amparo de quines conseqüències el pobre Pas
qual rossegava una malura que ja di costava catorze duros 
de sàndal. I era dijous i diumenge es casava I Sortosament 
la (Laietà era ignoscenta. Iguoscenta de noms i de fets. 
Kn Pasqual, doncs, es decidí a tirar mà d'un recurs su
prem: la pluralitat de llengües, causa de la confusió de la 
torre de Babel i d'altres confusions molt més lamentables 
que s'han produit en la terra d'ençà que Mestre Adam i 
Dama Eva menjaren la primera poma. 

Vingué doncs, l'esperada nif de nuvis i en Pasqual feu 
amplament í serenament us i abús de la Ikugua de 
Moliere t del carrer d'En Ginjol, altrament dit "trucar 
per telèfon". La Laiera, ja ho trovà un xic estrany, però' 
com que era ignoscenta s'iii conformà i així seguiren 
fins que Per En Pasqual sonà r W a solemníal de te cu
ració complerta. EI dia que el metge li digué que " j a .po
dia anar fent", creié tornar-se boig d'alegria No en tenia 
poques de ganes "d 'anar fent!" Corrents com si tingues 
aJes, el xicot arrrrà a casa seva i agafà .pel seu compte 
a la Laietà. 

-TÍESCOJ», Laietà — H d i g u i : — Oi que t a estàs molt 
contenta de que ens haguem casat? Oi que m'estimes molt? 

—Sí, molt, Pasqua!... perquè ho déus? 

na cartera 
(Parodia de "La copa del olvido") 

¡Foca! cinc de la dolça 2 

perquè he fet bones et vull convidar; 

una cartera mal endressada 

que duia un home, ¡pobre banaul 

¡Foca! cinc de la dolça 

que en un tramvia el vaig "calà", 

duia sombrero i era de fora 

i amb molt cuidado li vaig "birlà". 

Un "guinda" al veurem va perseguir-me 

però tina "meuca" el va destorbar 

i quant ja lliure d'ell vaig quedar-me 

an aquí "al cau" em vareig ficar. 

Com a penyora del molt apreci 

are a ¡a "meuca" que em va .salvar. 

jo vull comprar-li una camisa 

d'aquelles curtes que fan... somniar. 

¡Foca! cinc de la dolça 

perquè he fet bones et vull convidar, 

vull oblidar a tots els "guindilles" 

que tants mals ratos em fan passar. 

¡Foca! cinc de la dolça 

perquè he íet bones et vull convidar. 

GI-GI 

La padrina del Legionari 
L'Agnès, la rossa i simptica Agnès del carrer 

de Tamarit, en els ratos que li deixa lliures el 

vell de Tarrassa, escriu cartes a un legionari. 

Quant ell li contesta, l'Agnès ensenya les car

tes a les seves amigues, tota cofoia. L'altre tar

da, a la Granja Royal, ensenyava a la opulenta 

Dora unes vistes, dedicades, de la posició de Tíz-

zi-Assa. 

—Ja li has contestat? — li demanà aquesta. 

—No, no se com fer-ho, perquè em diu: " E s 

criviu-me sense falta"... i jo ja en tinc duguca... 

SARROB 
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L elativitat 
de les matemàtiques 

Amb això de la teoria de la relativitat de 
l'Einstein, les matemàtiques tornen a estar de mo
da. Els principis més fonamentals de les quatre 
regles es posen en dubte i ja hi ha qui diu que 
els logaritmes d'En Vázquez Queipo són una en
ganyifa més gran que les promeses que fan els 
candidats quan van a fer propaganda. 

Un senyor que és ateneísta i ven bitllets de 
loteria, lo qual vol dir que és un home de molts 
números, ens ha fet unes quantes demostracions 
matemàtiques que deixen a n'En Newton en co-
latxos — "mantil las" — en castellà. Veus els 
aquí, sens afegir punt ni coma: 

Un i un fan dos: Segons aquesta regla, un 
home i un altre home fan dos homes, oi? I un 
bé negre amb potes roses! Un home i un altre 
home, tot lo més, fan porqueries: per fer dos 
homes es necessita un home i una dona que... 
"sembr in" en bon camp, que agafi la llevor, que 
no sigui de femelles la collita i que surtin dues 
tandes d'un, o dos d'una tanda. No és així? 

I si prescindim del sexe i tenim en compte so
lament la quantitat, encara és més gran la ¡n-
exactitut. Un i una, poden fer doa, tres, quatre, 
cinc, seixanta nou, siscents sis, siscents setanta 
cinc i no sé quants números més. Exemples: un 

SILUETAS ]>K MUSIC-HALL 
El Matías, gran visir del líoyal Concert. 

—Sf, senyor, si, però si vosttï vol, podre 
entendre'ns nosaltres dos, 

home i una dona es casen: que la maquinaria 
funciona bé? Al cap de nou mesos ja fan t res ; 
si tant a l'hora va. al cap de nou o deu mesos 
més, quatre, i així successivament. Que la pare-
lleta es cansa d'augmentar la quantitat tant poc 
a poc i cnseja altres combinacions? Fàcilment 
arrivarà d« cop a fer seixanta nou. 

Suposem ara que la "una" dels "dos" es una 
venedora d'amor segons tarifa: en aquest cas és 
possible que al " u n " hagi de posar-s'hi el 606. Si 
aquest 606 fos devingut a conseqüència d'un 69 
el total aconseguit per la parelleta, serà siscents 
setanta cinc; i <í/7 si hi sumem als dos que el 
produirem 

Anem n altres demostracions: 
Un fa u n : I un altre bé negre!! Un tot sol, un 

en fa cap. Ja hem quedat abans que per fer-ne 
"a lgun" es necessitaven " u n " i " u n a " que... anes
sin a l'hora. 

Un, doncs, no en fa cap. E i ! Si no es tracta 
d'un apotecari que es dediqui a fer Salvarsan,. 
perquè aleshores seria un que fa 606! 

Voleu encara niés inexactituds? Doncs fixeu-
xos en allò de que "l 'orde dels factors no altera 
el producte". 

Si, eh? I un remat sencer de bens color de 
rosa amb potetes blau cel!!! Segons en quin "or
dre" es coloquin els "factors" de que ja he trac
tat ("un" i " u n a " ) , cl resultat de la "operació" 
pot ésser una bessonada o una visita a can Ga
llego. 

I are, aneu-vos fiant encara de la exactitud" 
de l 'aritmètica!!! 

MICK E. L E T H 
Impremta L'S PORT.—Casanova, 15. 
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—I dius que és un trajo de captftxo? 
—Si, det capritxo que va lenir amb mi tu Mullfulleda, . i resultar aqueat vestil. 
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