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—No lio eot«iic. Diu que hi hnD ¡imites senyores que enganyen al&eu marit. 
"om redimontri sa ho deaea fort 
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SALE HOY! 

Otof&ales y regoci jantes 

CrSnfca que desde ignoto lugar nos 
ha mandado cuta semana nuestro dU 
rector, señor ¡iufitsta, en pago de seis 
reales que nos debía. 

A b a n sí que vamos a presumir ii<! 
valiente con la Exposición del Mue
ble. Será una cosa gorda (asi, por el 
est i lo de Cerreras , ei de La Veu). Yo 
pienso mandar el catre donde perdió 
U Inocencia la Chelito, H baúl donde 
©1 Rey moro y Don Jaime hacían co-

I sas feas, y el pr imer sommier que 
hubo en otea da ia l l ama . Tendré un 
óxiUi daaprapnoUnte. A propósi to: («n 
qué se parece un señor a ipiien le 
roban el equipaje a una menor cuando 
le trabajan el corcho en el cine? En 
que piante el mundo Je vista, 

¿Sabéis e n que se, asemilla Poal, e l 
autor dramático, a Carranza cuando 
va de banquete? Kn que Poal, Are-
gall, y G a r r a n » , are y"//, are llagos
ta, etc. 

C K I I qué se parece la bencina a las 
hijas de tepajrUÏ En que es-par-tacas. 
¿ Ï en qué se diferenen uno que va de 
señora a una ciudad del Japón? En 
que el que va de señora ho fica, y la 
ciudad del Japón Osaka. (Sulx'i:-; por 
qué Jiménez Moya, el de los bigotes 

Pensamientos filosóficos 

Desde que vine 
que estoy sudando ; 
me pasa el día 
siempre ea*wJia&dii; 
t an BOlu gotu 
leyenda à N.vom. 

¿Arción militar? (Pro tec torado ci
vil? ¿Abandono? ¡J :. 

EMILIO JUNO*. 

; L a política hidráulica! ¡Ahí es 
nada I Para nuestros políticos, el asna 
no llena ninguna importancia. H i-
•tras cocotiai tienen t» < ito un sen
tido más practico que los ai 

R A I U . I . Ü \ S S I : T . 

Yo no sé si Kspaña sería capa/, en 
loa actuales , 
aquel hermoso movimiento revolueio-
nitrio de 
cuín política que -•• avecina tendrá 
w á s analogía con el 68. 

katsertanos, fiasta ahora tanto dinero? 
¡ Claro 1 j No veis que de-Bocha} 

Una noticia fresca q u e os doy para 
que rabien los del Ctero: En un co
r ra l de cabras de Sans ha sido sor
prendida una par t ida de ¡WgO, Bloe 
que t iraban al monte, A ver si an-
certáis cuál es el oficio más fácil. El 
de camarero, porque todos sirven. j Y 
el oficio en que más se aprende? líl 
da cochero, porque siempre encuen
tran quien les paga la carrera. 

( P o r qué los hotenlolcs acostum
bran estar de mal humor? Porque 
,-.•, :•[ siempre tes coge la negra. Y un 
señor q u e va a buscar rovellones y 
oo encuentra ninguna ¿en que se pa
rece a las nueva- caja- de fósforos de 
veinte céntimos? En que cnp-scín. Lo 
de los veinte céntimos era pava des
pistar. Ahora DO me vayáis a dar nin
gún bongo por este chiste. 

Dad un ^rapado de recaditos a "Vi
dal y Hucha y decidle que no se en-
,-apaiTi' que éi siempre liará hriltifila. 
Va me diréis a quien nombran gober
nador. Haced bondad y no arrúm
bete. Opiasol 

(IÏO siempre ha de s e r : /l pa l ) 

¿ Nuevos presupuestos? ¿ Todavía 
más pastos? ; Así, a s i ! ; Rueden nues
tras máquinas haciendo billetes de 
Banco como si fabricaren papel hi
giénico 1 

ANOBL SAMSJUICAT, 

El dia que los ingenieros apliquen sus 
energías a estudiar las rotaciones del 
cuerpo de una mujer habrán resuello 
el problema del movimiento continuo. 

B x t u noaiTA. 

Lo naturaleza es injusta. La lengua 
de los hombrea delfería tener siempre 
una diroenaiúartuperior a la nariz que 
•>. un- adjudica, efl tuer te , 

S t a c u x i TOCA. 

l.a (écnlca del tatbol puede reau-
mii-.c en esta afirmación : < i • 
chas pelólas > que no se la coloquen 

ZAMOIU, 

CuauAo en un hetelito de nrresida-

a] ©jo >• a; •• hay obús 

MoNTimiOL. 

l ina hermosa cigarriHa 
puso veinte hueveemos 
( y qué hizo la pobreclüa 
ai ver tantos cigarrillos) 
Pues biio uiiu cajetilla. 

t'í.i.n S,\',t.u,i:no. 

Notas de Sociedad 

lín el Restaurant finolis tuvo lugar 
esta taro* el banquete de boda- da 
don A. Surto Lia con la bellísima y 
encantadora señorita Lina Juila. 

Ocupó el Inear preferente cu la me
sa una prcciie-T oiíi.'i de diez aúos, 
bija de Jos contrayentes, y fruto de 
un momento do descuido. 

Uceamos a |;i [eJiz pareja nna luna 
de miel tan larga como el noviazgo. 

Correspondencia partícuíar d e " ü Día Bítíica" 

Vn señor de Tarrasa. No tiene us
ted motivos 'le dudar de su amiga por
que -u modista le baya dicho que ¡ e 

ras muchos botones. Llevara 
UU traje do los que se euerdaii p1"' 

la espalda. 
Una mamá recelosa. No, seflora, no. 

I'yjama no es ninguna cosa [e», HM 
que el OOmbre ho le suene muy bien-

fnomorado . «De manera que e s » 
asteó enamorado de una italiana na-
eiila en la misma vía ajiiu? Bien, BODl" 
bre, bien, l'or lo meno-,, puede, estar 
seguro de que nn será ninguna mu
chacha ligera, pues ya es sabido que 

:•• sou de peso. 

NO B A D E U ! 
¡lijuus es posa a la Ttnda el primer TO-

" b ' l o r e s d e P e c a d o " 

--, •'MtudM la vida Intima de la gran 
pecadora 

N I Ñ Ó N l i l i L E Ñ Ó L O S 

Lo mes "tl*«nt" HUÍ I »» «**B "' 
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TOE/AL·LM .JJGA> 
Aquesta setmana, a l'obrir el nostre correu, 

ens hem vist sorpresos per una lletra de traços 
femenins, que ena apresürerà a reproduir per l ' in. 

íerès nandulandesc que t é : 
«Senyor Director-, Hi. N A N P U DE LLOFIUU ha 

•creat un nou terme la necessitat del qual era in-
^plassablc. Fins ara, quan en les nostres con
verses íntimes havíem de fer referència an aquell 
'membre tan preuat que posseeixen els homes per 
« fer-nos contentes i felisses, teníem d'emplear 
M"a sèrie de mots inexpressius, trets del regne 
vegetal o animal, vulgars i xabacans. Mes vos-
Ws, amb la paraula nandu li han donat el símil 
W& exacte que pot ocòrrer-se-li a ningú d'aque
lla cosa. 

Vermella com barretina de pagès, que deia el 
g*an rei català a Vímmortal Don Jaume el t 'on-
qúistador, que tants amics ens han fet llegir 
*'<*màeat de ¡es nostres recatades mamàs als m-

•termitjos de l'nirit Park». 
»Mes vostès, senvors vandnlaiulistes, s'h on 

deturat al mig de í„ tasca remeneada. S'han obli-
dat do nosaltres i ens han deixat un buit que, 
poden i<en creÜrè-ho, estem toies anKetoses de. 
'Iu<- ens i'amplcnin. 

<>Quan tingui de nomenar-se allò que en la nos
tra pubertat ens ene;¡rregaren les respectives ma

màs que guardéssim ben guardadet per a que 
els homes no ens ho fassin malbé, i que nosal
tres pròdigament ofrenem a tots els homes que 
saben tocar-nos el cor, i qui diu el cor diu una 
altra cosa, s'hauran de continuar emplcant aquells 
mots agrieoh; o cinegètics que tan malament li es
cauen, quan sonaria tan bé el nom de la tuies per 
a designoT'hol Cregui que ho agrairíem de va
lent, jo mateixa em delecto pensant lo elegant 
que resultaria dir-. «Tenia una tuies molcuda i 
revingudeta». «Només pensant en la tuies de la. 
meva amigúela ¡.ola, la boca s'em fà aigua i 
sento unes pessigolles en tot el cos que la ploma 
àgil del seu col·laborador senyor Ripalda sabria 
descriure molt millor que no ho pot fer la meva.» 

nl-'speranl que vostè estudiarà el cas amb l'aten
ció que es mereix, resta de vostè, senyor director, 
afectíssima llegidora quin nandu voldria estrè
nyer-li amb la meva tuies 

»CARMETÀ.>I 

Sedueixen les firmes de vuit mil llegidores de 
Ei, NANDU DE I.I.OFRIII pertnnyents a tots els es
taments socials, des de l 'entretinguda amb torra 
pròpia a l 'Avinguda del Tibidabo fins a la mo-
desta i humil habituada de ca la senyora Coloma. 

Com es veu, fa qufesfió es una qüestió qm' té 
molts pels. H o volíem sotmetre a la voluntat po
pular convocant a un mitin, mes com que el Co
mitè di- l 'Exposició no ens ha volgut llogar el 
r.-.iiui rle l'Art Modern, únic lloc de capacitat 
suficient per a pogtier reunir als nostres incon
dicionals adeptes, hem reunit a tots eils caps de 
casa nandulandescs, i per unanimitat s'ha acor
dat donar gtlSt a les llegidores, perquè, nosaltres, 
per tal de deixar-les satisfetes, som capaços de 
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tot, de tot, mentre no ens ob'IÜguin a ajupir-nos 
als seus capricis, que això si que no ho farem 
mai, en bona hora ho diguem. 

En una fabrica de teixits, on com se sab abun
den molt les noies que s'entreguen als dolços 
plaers sàfics, l 'encarregat en sorprengué dues 
amagades a darrera un teler fent coses lletges, i 
les plantà al carrer immediatament. 

Et dissabte, a l'hora de pagar els jornals, l'en
carregat volgué fer un. sermó a les no ies : 

—Mireu : vos tinc de fer avinent que dimarts 
em vaig veure obligat a despedir a la Pauleta i 
a l 'Angelina, perquè vàreig sorpendre4es infta-
ganü... 

Una de les noies, de .les que en el g rup esta
va més lluny de l 'encarregat, preguntà en veu 
baixa a una companya serva : 

—Com diu que les va trobar? 
I la xinxa respongué interpretant a la seva 

manera : 
—Fregant-hi. 

A l'uExcelsior», Hoc on els nostres aristòcra
tes fan de tant en tant alguna de les seves, dos 
assiduus concorrents havien començat a picar-se 
per si l 'un gastava més que l 'altre. 

Dimarts en arribar un d'ells i veure al seu ri
val, s'assentà en una taula ocupada per mitja 
dotzena d-1 ntrrfes i digué ¡ 

—Mosso 1 Ties ampolles de Moel i sel coj --•! 
L'akre, que ocupava una taula tot sol, en sen

tir-ho es (rara i mana al cambrer : 
—I a mi, una caixa de Pommery. . . i MM copo ! 

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

Era quan la passa feia estralls a Barcelona i 
la gent moria eum les rales. Es recomanava a 
tothom que no es mengés cru i que les aigües es 
bullissin. 

Per aquell temps se celebraren precisament 
les noces de la gentil Magdalena, la pubilla dels 

senyors Tresserras, i en Bartomeu, el fill del co
negut fabricant de laps de suro don Bernat 
Trenchs i Cuadrenchs. La cerimònia s'efectuà 
amb tota pompa a l'església de la Bonanova, \r 

després d 'anar els convidats a passejar una esto-
neta en cotxe per l 'Avinguda del Tibidabo, per 
a donar temps a que la parella anés a retratar-se 
a can Mapoleen, es reuniren en luxós banquet 
al Metropolità on, en evitació d 'una possible in
fecció, els hi fou servit un esplèndit menú sense1 

olives, fruita, ni cap vegetal cru. 
Els nuvis, com és de reglament, desapare

gueren tantost començat el ball i anaren a ama
gar-se al piset, menut i bufó, que ¡havien llogat 
al carrer de Concell de Cent, on pocs moment* 
després es desenrotllava la consabuda escena de 
.•Per fi, sols!» 

. . .I quan el ditxós Bartomeu anà a fer-se sevai 
la xamosa Magdaleneta, aquesta, en veure el 
nandu tiesso i tivant com una mala cosa, de 
manà : 

—Ja és bullit ? 
—Què vols d i r? — interrogà en Bartomeu 

creient que la seva dolça costella s'havia tornat 
boja. 

—Com que han recomanat, per a no agafar el-
tifus, que no ¡-ns entrés al cos cap cosa crua... 

K A R D ' A P O C 

—Sabs lo què m'acaba de passar? 
—Paé! Pam mes , pam menya , cl da se inp r e -
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JV/<7.—Noi, si QO t'nnimes estem perduts 
£7/.-Deus voler dir si no m'animo jo i el meu germanet petit, oi! 
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La I esta major 
Al poble d'Ullestret tot anava en enrenou. 

Mancaven dos dies pera la festa major i ningú 
descansava. L 'un , organitzant les solemnitats re
ligioses ; L'altre, preparant els chora què havien 
de cantar ¡ un tercer amb les colles de sarda
nes, aquell treballant tota la qüestió de la balla
ruga, l'altre fent venir còmics de Barcelona 
per a la funció de teatre que projectaven al ca
sino. Cada nit es reunien al cafè els de la co
missió de festes i allí, parlant i discutint, els hi 
tocava la una que no se n 'adonaven. 

A Uile'stret hi habitava una familia composta 
pol senyor Pere, la seva muller donya Francisca i 
un noi d 'uns divuit anys que es deia Ramon. 
Eren propietaris d 'un forn. i d 'un establiment 
de confiteria, per quin motiu aquells dies tenien 
molta feina en fer caramels, bombons i altres 
l lamineres per a despatxar durant la festa ma
jor. 

Arribà el diumenge, dia en que començaven 
els festetjos, i en Ramon, que havia estat tre
ballant tota la nit com un desesperat, es quedà 
a dormir tot el dematí. 

Les campanes de l'església tocaven les onze, 
que en R a m ó n encara no s'havia llevat. Donya 
Francisca, que des de primera hora estava des
patxant al taulell i no tenia un moment lliure, 

de tanta aglomeració de parròquia, cridà a u n a 
nena de sis anys que rodava per allí a veure si 
queia algun caramel i li digué : 

—Roseta, maca, ves a d i r al Ramon que són 
les onze I 

La nena va entrar al quarto del jove conil
ler i... 

En Ramon, en aquell moment, no sabem què-
somiava, el cert és que els seus pensaments, a 
jutjar per lo que s'endevinava sola els llensols t 

devien ésser molt enlairats. La Rósela, davant 
d'aquell inesperat espectacle, tornà corrents cap-
a la botiga. 

—Donya Franetsea! — cridà esporoguida—• 
Vingui, que el seu fill es deu haver tornat boig l 
A damunt de] llit hi ha posat u n envelat 1 

J. M A N U T U 

El gosset 
Una xicoteta molt caia anava pol carrer amt> 

un gosset als braços adornat amb un gros llaç 
verd. 

Eren les set del vespre, hora en que surten de 
treballar iots els dependents del comerç i de 

—Noia, no sé quò et d igui ; però no ho ve ig prou clar. 
—Naturalment! això només ho veuen c iar l e s rosses. 
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l'indústria de la nosira ciutat. U n xicot lot tivat, 
així que la »ggé, SC li posà a] costat. 

—Nineta rebufona... 
Ella seriosa. 
—Escolti, angelet encisador... 
—Tinc tard I—respongué la noia secament. 
—Dos mots tan sols... 
—Porto pressa. 
—Ai ! Qui pogués ésser aquest gosset per 

anar, així, com una c-riaturtta, en els seus bra
ços i aprop d'aquests dos matonets tan belluga
disses. . . 

La xicota, fins llavors esquerpa i silenciosa, 
es girà ràpidament i es quedà mirant de fit a fit 
al presumit dependent : 

—Ah, si? 
—Ja ho crec, nena! 
—Es a dir que li agradaria ésser d gos? 
—Mol t ! Fóra la meva més gran felicitat 1 
—Doncs, miri, ara eil porto a cal menescal a 

que ei capin.. . 
T . L . C E N T R O 

Tot capdellant una troca 
l 'Elvireta i en Borrell 
va dir-li :—Apa, no juguis 
que m'enredes el capdcll. 
El seu pare se ' ls mirava 
i |i digué moll humil : 
—Mira, noi, ves amb cuidado 
que no H trenquis el fil. 

La Tuies té relacions 
amb un xicot sombrerer 
i ella també fa sombreros 
els ratets perduts que té. 
I ara diu que quan es casin 
posaran els dos soléis 
amb moll de confort i luxe 
una casa de berrets. 

Una noia propiciaria 
a un paleta li va dir 
que renïa una gotera 
a sobre del traspuntf. 
I ell respongué, —No s'apuri 
que jo ja vindré aviat 
i portaré una bona eina 
per tapar-li aquest forat. 

X U P A - S I G A . . . R R O S 

—A veure ei un dia que 

baixo a l a platjn sense 

pan ta lons no compavoix 

aquell beneit. 



VIDA I MIRACLES DEL NANDÚ I LA TUIES 
I ARA i NO i l t ü l ATREVIT I MI 

OC UNA SENY 
C0MPRPMI5J 

Ara si que aquell adagi 
«Tal faràs tal trobaràs» 
podem aplicar-lo al coa te 
que a u 'aquí va dibuixat . 

«Qui mal DO fa, mal no pensa» 
i el Nandú, que es uu taujii 
creient-so al senyor lïufasta, 
redell!, l 'han ben encera t . 

Pero, filletl, a n'el mon, 
«entro col i eol, l le tuga», 
i molts cops, a n'el mes viu 
me li engiponeu la llufa. 

Amb això, exemple preneu , 
i al fer la l lei , no feu t rampes , 
o en sort ireu escaldats 
i amb la eua eut re les cames . 

La taronja 

L'altra matinada, sortint amb la meva amiga 
de «Villa Rosa»—apa, així els llegidors sabran 
que soc. home corrido—, tinguérem l'exceHem 
pensada (l'anar a passar ducs o ires heretes B l.i 
platja de Sant SebastiánsuT-BaTcelonette. 

Vàrem comprar un xic d'esmorçar—llangoni-

ça, dos Ikmguets, una ampolla de vi clar i ta
ronges per postres—i agafàrem el tramvia del 
Passeig Nacional. 

Ens Danyàrem i, cap allà a quarts du deu, ; |s-
sentats a [a sorra, ens posàrem a esmorçar. 

Al nostre costat hi 'havia una senyora jove que 
duia un nen de sis anys, que era una verdadera 
monada. Ros, grasso, rialler..- A la meva ami
ga la criatura li feia molta de gràcia, tant que 

demana permís a ta senyora per donar-Il una 
taronja. 

—No, senyoreta, de cap manera — protesti 
aquesta -. A més, vostès sols en porten tres. . . 

—No hí fa res—insistí la xicota—. Deixi que 
ü dongui. Són molt bones i no li faran cap mal.. . 
Té, maco.., 

¡El nen agafa amb les seves dues mans, menu
des i plenes, el fruit daurat i, u n cop el tingué 

en el seu poder, s 'ens quedà mirant, com no sa-
bent el que dir. 

— Apa, Llulset—li digué la senyora—. Què es 
diu (pian una senyoreta et dona un bobo? 

El nen, encara indecís, continuava mut. Per 
li. resoltament, clavà una mirada en la generosa 
donant i d i g u é : 

—Senyoreta, me la vol pelar? 
S . H . O C K I N G 
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LES INGENÜE3 

—I sobre tot, desde avui , al teu mar i t no li 
pots negar res . 

—Sí , però que no em demani la que l 'al tre 
novio em va demanar l 'any paasat, perquè em 
va fír massa mal . 

Un lapsus l lngue 

En Ricardet, que anava a l 'ínstitul a apon
dré ilatí, arriba aquell migdia tot preocupat a 
rasa seva. 

—Escolta, papà. Què és un lapsus Ungue ? 
—Doncs, mira, vol dir una confusió de llen

gües. 
—Està be, papà, gràcies. 

Al cap de dos dies, en Ricardet arribà a casa 
Seva tot content. 

—Papà, papà!—li digué—. Aquest matí, des
prés que tu eres fora, he vist a la mamà i al seu 
cosí que feien un lapsus Ungue t 

A N S 

Estaven tots degustant cl moka amb anís, quart. 
entra un home tot enfurismat i es dirigí a u n 
dels de ia penya. 

—Gràcies a Deu que el t robo! A vostè bus
cava ! 

—A mi ? I què se li oferia? 
—Se m'oferia dir-li qjue és un canalla i un po-

ea/vergonya i que si no vol sortir al carrer a que 
jo h trenqui la cara, li trencaré aquí mateix. 

—Home 1 Però es pot saber a que ve tot això ? 
—Ve a que jo sé que vostè s'entén amb ía 

meva dona, sab V Estic enterat de tot I 
—Veurà, veurà! Això que vostè diu és cert ; 

però jo no en tinc la culpa ! 
—Doncs qui la té? 
—La seva senyora I Perquè ella em va venir 

a t robar : om va contar una sèrie de misèries, 
va explicar-me que necessitava diners.. . Li vaig 
donar cinc duros, i com que ella tot sovint ne-
eessita un bitllet i jo necessito... esplaiar-me 1... 

— A h ! Això ja és una altra cosa! Es a dir 
que voslè. a la meva dona, cadfl vegada que es 
tica al Mít amfa ella, li dona diners? 

—Naturalment ! 
—Així, dispensi, senyor I No era a vostè a 

qui buscava ! 

I. M A N U T U 

Buscava a un altra 
LES PRACTIQUES 

—Noia ei papà diu que no em dona un cèn-
Això passà a Sardanyola, una nit dVsiiu, M

 t i r n n i ó s -
una taberna on es reunien varis amics a jugar al —Vols que el vaigi a veu re , que potser H 
c a u ' t r eure a lguna coset 
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<rovÑT 
ALERTA. MINTQNB 
En tiquooli Sonóla kl puelloarem tots els "CONTES 
BRUTS1* qno i s ' m envlln 1 que alguln dignes ti'ém-
eor oonegBt* pela barrllaíros Isótopa 4» EL NAN
DÚ. D'iqnutta o» otes so premiarem mn cada nfime-
ru Btub la respectable quantitat de "den pelee" 
eebrablee en la neatra Administració o per e-lro 
p o uta I ela que visquin fora de Barcelona. ¡Alerta. 

deDoa,l apretar l'àpltl 

U n t a f a n e r 

A" OUBLU nil. havia í r r i b a t al hostal de can Molo 
mn parella do casats de nou. 

El mosso, que era nou a la casa i es deia Joa
net , eeperà amb Impaciència k nit per a escoltar a 
j a r re ra de la porta de l 'habi tadò que havia sigut des
tinada ala nuvis. 

Aixi que hagué, acabat de servir ais clients, en Joa-
:i '¡ . uinem/à ¡i passejar-se, amunt i avall del corredor 
esperant els ;»f-ti]i I i-i M-ii i .-i 11 .. 

Al cap de poca « t o n a , sentí l ' inevitable pròleg de 
petons, sospirs, «le., i, després, la veu de la mtaia, 
molt sofocada, que de i a : 

—Ai, no, n o ! Que em [aras mal í 
I e l nuvi . amb la veu tremola de des ig : 
—Calla, tonta,! Veuràs com no et t a n mal l . . . 
En Joanet no va sentir res mea, i ívvidamcnt va 

clavar i'oreUe ai toral del pany ; mas els nuvis, dis
t re ts sens dubte , n o s 'havien recordat de, donar la 
volta a la clau i e i moment au que el mosso Vol
gué apropar-se niés, Ui porta ecdl poc a poc. 

Kn aquell inslant se sentí un visele i cl nuvi , tot 
satisfet, exclama: 

—Veus? Ja ha en t ra t el capi 
En Joanet, al sentir allò, fugi corredor avall, mor-

íiuii.iiii tot malhumorat: 
- Haliatsiga, ja m ' h a n filatl 

SAHROB 

córrer cap juerga, ni pessigar una minyona, ni fer una 
visita a cap cusa de senyores, i la seva única distrac
ció era la seva promesa, la l'aquila, una noia, segons 
cl d'u- de la gent, el prototipus de l 'honestedat i de la 

No cal descriure, doncs, amb quina emoció i amb 
cuina impaciència arriba en Jaumet al moment solem-
nial de I 'himeneu. Ml. que mai havia visi. una dona 
nua àgata tremolant a la que anava a ésser la seva 
muller i amb tota la diria dels seus vinl-i-cinc anys, l'a-
gegué damunt del llit. 

Í'IHÏ faltava ja per a que eri Jaumet. veigés coronats els 
seus des i t jós ; pero en cl moment suprem, quan ja 
només mancava nua embestida per a conseguir-]LO. 
MII darrer' dubte semblí) asfaltar-lo. 

T.a l 'aquila. posseïda de la niés suprema excitació, 
exclamà, ansiosa. 

í.iuè tas? I ' IT què el detures? Què et. passa? 
—lles. però t inc por de que sigui massa estreta i et 

faci mal 1 
—Apreta. tonto, apreta, que l'Antcm, el forner, era 

mes desenrotllat q u e tu i mai em va fer p a t i r ! 

A. R. MAND 

P a q u i t a l a v i r t u o s a 

FORMAL, però ,ie raràeler liuiid i apocat, CTI Jau-
mel arribà, cosa que a primera vi>l.a pol sem
blar iuverseniblable, completament verge al ma

tr imoni . 
k'l seva jovcnlnt. s 'havia esmunyit dintre el des-

pai ï on eslava empleat, sense, sort i r cap nil, sensi! 

L l i ç a d ' a s t r o n o m i a 

L i Roseta i en Paret e ren nn parell d 'estufes am-
hulaul.s. amb més calories que el carbó do pe-
dra, qu* diuen crue passa de les 69. Tot el barr i 

n 'anava ple de lo bandarres que eren aquell parell de 
pronie-.o-i. que. havien pres els carrers de Barcelona 
per un immens «ïalet» i les escaictes fosques per des-
vaporadors dels seus entusiasmi'- . 

Cal contesar, però. que la noia a 'ho valia, Alia. 
bon feia, [dena de. CJII'IIS, birla de cames i amb uns 
niatonels inquiets que emergien per damunt de la 
cotilla movedieos eom els de Pedralbes, convidaven 
,lr debo a ttcar ma, [os alia on to», i a áéixar-li per 
una bona estona, per reereio i e t se re tmi tn te de la ca
nalla dactilar. 

I aquests recreios en Peret s'els donava cada dia de 
sel. a nou del vespre amti un mètode i una constància 
que [ver ell voldria el meridià de Gree.nwir, liada día, 
a les set 00 puní , el sen maquille Ih.skoíl començava 
a marcar les dotze, fins a les non en que la busco des
cendia lentament i es quedava parada a les sis. raen-
l i e en Paret, tot mustie, enfilava el camí de casa 

Un dia, la cosa s 'enredà un xic més que de costum. 
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La Roseta i en Perol, ficats d in t re l'escalcln, s'hn-
vien entregat ni joc deliciós del tria i remena, encas
ta t ; l 'un contra ['altre, i els petons i els xuclets ela 
donaven -que era miri benedicció. La cama d'ell en t re 
I M cuixes d'ella i ben Higafots ela cossos amb els bras-
sos llurs, la cosa s 'anava posant seria de debò i al 
noi li sembla que allò de palpar per sobre de la roba 
tant Basteix era un xic massa innocent. Quietament, 
com aqui'll qui no i a res, anà alçant les faldilles de la 
xicota, i quan les t ingué a bona al tura , zas I, ficà mà, 
i amè un. xuclet ais llavis d'ella ofegà un xiscle imper
tinent qae aquella anava a llençar. 

Passada la primera impresió, la noia es posà un 
xic nu's s [a raó i acceptà complnseeiit la dactilogra
fía del seu xicot. 

Ell, q u e DO badava pas, anà patean*, palpan!, i, 
loi baixat, al tocar lo que tots Babes i jo vull dir, pre-
guntà a la l loseta: 

Bscelta, t e t a : què és això? 
Klla, Iota uvergonyida i abaixant la visin : 
— U n mitja lluna. 
— 1 , això?—pregunta en Peret IHJ i cargolant-ho amb 

«'Is <ï\i-. 

—Vés. noi, vfa t . . . 
—Digues, dona, digues—insistí ell en u n to calent, 

malc. avelhitat. 
núvols, on s 'hi amaga la miLja lluna. 

•%»t-l &I»! 1 això. què i'sí_|)t'i-gi]|il.fi tocant uns bul-
Lrft que trolià esranquMs ni voltant dels núvols i que 
no eran altra COM que nues precioses pigues que Ja 
lloseta tenia per aquells, indrets . 

I.a liOOta i'S lureà vermella com una tallada de ein-
dria. 

—Que no m 'ho vols dir, maca? 
- • S i . . . son... B U M estrélleles que . . . Ai, a i I Qui 

fas:1 

—lies. unia. iree el telescopi, perquè m 'has fet ve
nir ganes d 'es tudiar a s t ronomia! 

SERRIIT 

&=Z=SXÍXZ!& 

C o m h o h a v i a c o n e g u i ? 

L \ [ t on ta , una formosa i simpàtica guantera, va 
. de la botiga, l'Eortc, 

e \ viiljanl i més cánido que en J u n o ; , i·l jove. 
• asals, la Roseta començà a - n i -

n tenir nial de cap i a pel 
Pobrete '. va pensar t'Enrie. ja ha hegtit oli. En efecte: 
el metge a qui consultaren digué que allà seria bateig 

. , " i ' ia Irassa qne s 'havien donat. 
Naturalment, quan l Vintenie ile la Roseta arribà 

al ien grM màxim. l 'Enric no tingué més remei, per 
prescripció facultativa, qtie renunciar a cont inuar gau
dint, al menys d 'una manera tulal i absoluta, dels en
cises df la seva muller , Mes com que avui les ciències 

• i un ilisbaral i l 'Enric, de. solter, s 'ha-
VKL alieinrial a I ois els plats haguts i per haver de la 

ia «ie l 'amor, anà, primer hipòcritament, 
després d una manera ja niés descarada, pervertint n 
la casts Roseta lins a convèncer-la <le, -pié calmés lo 
seva xardor donant-li alguna pipadeta. al cigar. . . 

ffaflqoé una .v.imosa Dem, que fruí l'encís ile, la Ro
seta i de l'Knric ; però aquest, ja un abandonà cl vici (o 
la v i r tu t ; a que poc a poc Havia anat acostumant a -a 
muller i que ella, un cop v , eslar-lú feta, tampoc tro
bava fan desagradable eom els p r i m e n dics. per con
t r ibui r l 'Enric amb una mena ite llei de compensació. 

I"na nit, la nena <amone/, a majiifestar una violenta 
agitació, amb plors abundants i febre. Espantat, l 'En

ric anà a buscar al metge, que va acudir prompta-

—Ah I—digué—. Això no és res . La llet de Ta seva 
senyora, que és massa furta degut a la seva robusto
sa. Ara faré u n s paperets por la cr iatura i una mede
cina per la mare . 

La lloseta nu havia senl.il els darrers mots . Així que 
quan el metge li entrega dues receptes, ella li pre
guntà : 

—Vol dir-me com s 'han de .donar, Ics dues medeci
nes? 

—Miri : aquests imperéis son per la nena i n'iii do
narà un cada dues h o re s : aquesta medecina, la do la 
recepta on hi he posat nu 2, és per a vostè, i en 
pendra dues cullerades una hiOnt abans de cada ma-
maila... 

I,a lloseta ileviiigué vermella «un un pebrot i agafant 
al metge apart li preguntà: 

—Escoll í : rom ho ha conegut, doctor? 

ARMAN!) GRESCA 

a = 3 0 = í i 

El d ida l d'en Ralel 

COM tenia per costum tols els dissabtes, aquella 
nit, en Rafel sort! amb In seva promesa, la 
Lluiseta. i una mena ile municipal de punt que 

n'habillava en forma de. mamà, per a anar a'l cine Wal-
kíría,. 

Tractant-se de promesos, creiem inútil dir qne quan 
eren al cine. cu Rafel ni menys encara la Lluiseta s 'en-
leraven ile lo que es projectava, a la pantalla i que pas
saven el temps teclejant com si estudiessin la sulla, 
mentre la mamà, conscient dids sens deures, durmia 
amb una son de pedra i fent uns roues capaços de. fer 
aixecar al ("id de la B6V8 lomba. 

En Hafel, quan acabava l'espectacle, acompanyava 
a la .Lluiseta i a sa mare a ra-a i d'allà se n'anava cap 
al carrer d'Ksendellers, on. per la modesta -urna d'un 
duro li (irisaven buidar l'aixeta del- liol.els que, la I.tú
sela s'havia dedicat primer a emplenar. 

llstaven ja cami del cine quan en Itafol es recordà 
(ple neees-ilava adquir i r un eerl. objeCte 'li' gODIB HI 
i.iispensable per a la seva segnrelat. personal. 

l 'regà, dunes, a ses acompanyantes que l'esperessin 
a la perla d'nua farmàcia que. troba, tol anaiil Hunda 
de Sant Antmii avall, pretextant tenir de comprar una 
alfra cusa, l'enà la Lluiseta, curiosa com era, volgué 
sapiguer de què es tractava. 

lles li digué ei, seu baixa en Rafel quan foren al 
cine—. Es un dit de goma ¡HM- un dit que. m'hi he fet 
CM l ' l l i . . . 

No queda satisfeia la Lluisel.a amb aquella expli
cació, puix al cap de. poca estona i aprofitant una dis-
traceii'ui del seu promès, li prengué de la btltxaca .1 
sobre on portava l'impermeable i, en veure allà tan 
cargolat, ho anà desfent a poc a poc.. . 

—I a ra I—digué al final—. Què. és aixa? Per quò és 
tan llarg? 

Perquè respongué en Rafel—oquest didal és pel 
tall del dit de baix. 

AGRES K. 

C a n t * p r e m i a ! de ] n ú m e r o paaaat! 

LES PORTES DE LA FELICITAT 

http://senl.il
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— Vgl 1er el favor (lo es tar quiet! Que es pen
ga que sóc UÜ Jaz B*->nd? 

—Ja ' s - van , l luïr j a els seus papàs fent-l i 
atqiioat bombo a n 'aque- ta banda. 

RES s c m n i d ' u n a *©ïeflffl:nist« 

La Cisqueta, xamosa telefonista, va casar-se 
llegftimament amb en Cartets, i tol va anar com 
una seda. Efa primers dicS, és clar, s 'ho prenien 
de valent i passaven les nits en vetlla fina a quartá 
de cinc de la matinada. 

Mes, poc a poc, la Cisqueta va miar acostu-
mant-se a la nova vida que havia emprès i ja 
no posava en els sacrificis de Venus aquella jsar-
dor pròpia de les primeries. 

En Carlets es disgustà un xic, mes no dig-ué 
res, creguem que ta! volta els excessos de la 
lluna de niel haurien ocasionat trastorns en la 
naturalesa, no gaire forta, de la Cisqueta. 

Una matinada, una agradable sorpresa el des
pena. Sentí que la m¿ fina i primeta de la seva 
dona li agafava àvidament el nandú. Allavors 
voigué fer-se l 'adormit, a fi d'excitar mes a la 
seva dona. Però el desencant no trigà en venir. 
Aviat sentí rom la Cisqueta apropava el cap al 
'"•andu, i cridant com una desesperada, deia : 

—Quadre ! Quadre ! Amb l ' interurbana! 
La Cisqueta somiava que eslava treballant ! 

S. A M A L E R 

% WUKMJ DELMAHOÜ tè> 

D'un diari local: 
«Santander. Ha sido encontrado en el arsenai del Samo> 

el cadáver que se ahogó mientras se estaba bañando.» 
Ja ens haur ia agradat veure com s'ofegava un cadàverf 

Rètol que hi havia en un pou situat al mig d 'una plaça 
de R e m : 

«Prohibit abeurar animals que no vagin acompanyats .» 
Això demostra que els animals d'aquella vila devien sa-

piguer de lletra, perquè, sinó, com s 'ho haurien fet e l s 
animals que no anaven ueonipauyaU per a res.poetar l 'or
dre donada? 

Llegim a la sesuda «Vanguardia» : 
«Aprendiz se necesita ganando veinte pesetas para dor

mir en la tienda.» 
Vc-usaquí una dormida IKÍII pagada. 

Hi.imT-ii sentid* a la Ranb la al lili d'tm ex-regidor 
—Si, ara cnl-nirC' c:i i·iarnlr-ls amb . ]• Snnvers . 
—Com? 
—Si. La meva germano es casa amb el noi gran.. . . 
Quina llàstima que ajxo no ho hagués dit en l ' ichl 

T. A. PANE» 

FILOSOFIA BAIiATA 

- I pensar que de la l le t en surten els ous i 
il·la ous la llet! 
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—Diuen que això os un trajo de suaré. Den 
•ésser per lo que m'ha fet suar' per guanyar- lo 

Amb el conto gràfic de| enadret, VA Grill Hoom inferna!, 
a ïL'Aï» segueixen exhibint H « I I pe* do nenes, per 

Í
iartLii'i il·ihle ¡la vorilat és que ï 'en veu alguna que. srui-
>l;i llu dos onssos!; \\:\-.' sou l'alegrin dol noctàmbul. 

Aixè- permet els inrundieionals dol romo entrar en de
talls de fons, respectí a la bona a m o n i s i cadencia de les 
dites pell», ¡d«H deia que pateixen Iret i de molts que no 
en pateixen. 

«llay que ver... mi abnelila...» : a .la Caireles amb 
aquell estat major de curves i viratges oom. por hadar-
- h i . cl eap.., d'amiml.. .! I això que en diuen «Los ca
lavera* !... 

t'í dissabte passat... del mes passat, va tornar a ingres
an- coa i generala en jefe del eos do atracadores (diera 
«atracadores», ponpií ' nqni-lln és utl a t raco a la debilitat 
d'un home!), la sin par (i amb aquell parell que en té) 

.Helia Dorita... 
I óeapréa que te lmrita ja lanía altre cop la galeria ti-

-v.int, i Ja balansa de reglament, cl següent dimarts de-
bott, repetint, la Manolita Collado, una roBM que em fa 
mea por que L'Onotroif,., I qne m'en faria ícr de juago* 
de. prendas, prendal lies. Ja uls bi diré: desprèn de «L'«B» 

I per >i auto lo* poc, lii leñen la GraodeJH una noia 
que le mee eal qne la qne et gaita en el reetaarant a 
Utora del sopar, i mía florMa que es din Matilde, mea 
l.rempada i simpàtica que un bitllet de mil peles (oreo que 
HO es queixarà de 1 ipar 

I, encare, per icabér de ter 11 pea, bi ha lee germanetes 
Amposta, qne semblen teles ;, vnida per nn germanet que 
jo tinc, 'Juiíi parell de ruhi.iies. üills mous I 

Al «Ooncor! Sevilla» ••••-M·ÍMII [mil les delicia* sin pre-
. dels noia de rigor de la casa, tu venado ;/ ho

mogéneo surtido •'. • i 
LaOigUÍta, que seguéis tan aperitiva eom el «CfnttOXJ», 

la Sólita, que és com la voldríem arreplegar: so l i ía! ; la 
Molina, que segueix presumint aquell restaurant de me-
non, tan cèntric, 

Ara lian fel la presentació d'un quadro flamenc que, 
segons ivfrròiieie? de tinta bona, ós de lo milloret. que 
bi ha. 

l'e.r la nostra part ois direm que quan s'arrenquen per 
tot allò sentimental do la tripa i els «mules», ens ía l'e-
feete com si ens trobéssim buscant cargols al S. 0 . , que 
vol dir «Camposanto». l les . . . Es de lo més real que ha
vem vist. 

La Soviet continúa explotant aquellos rumbes ensucra
des, que fan t reure la llengua als m o m i o s . . . 

Total. Que el que no ha vist Sevilla, s'on pot fer càr
rec per Jeu do tramvia i nua consumació... 

Hem e-lnt al «Català», lli ba un pet de noies que va-
len un imperi. V.n Torretes, oi popular capitost dol jazi band 
segueix fent de los seves, lié, home bé. Vagi tirant de la 
rifeta amb els seus (ox-trots, shmmys i altres mandaii-
gu-es per l'istil. Vostè és l'amol 

També lit'irí anat al «Moulin. Rouge» on ne són reines 
ile la festa la Mnrgucrideta Vila, que sembla una nina 
traviesa que s'ha escapat del magatzem, i l'Elofrae, cada 
dia més catxonda. 

A I'«Apolo» l'Esterlina fa jognr la borsa. Cada cop quo 
la veiem ciinipiTiiom cl perquè de la depreciació de la 
pessoln. |,a ?>ic-iiit;i cada di.i està més engrescadora, i haurà 
de cambiar-so el nom. Paraula 1 

D'allà hem puja! al uPoiupe.yni!. Han comprat una pia-
nula ¡ver tocar-uos la... simfonia. Diu que, el quo Tlia 
construï t és un senyor carregat d'orgues. 

IM [amcllam d'aquella c;,-:, sobresurt la Francès, que 
cada dia està més pleneta i mossegablc, la Mureianila, do 
la. terna del pobre i que, com es consegüent, pica com un 
l'ilvo, la l'a.-lora, i l'Agna de ¡.is, a qui recomanem deixi 
tranquil al pobre riigïssaur, i no el faci sortir d'esquena 
al públic. 

Camí ja del piltre pugem al «Monto Cario», on veiem 
a la Jerezana, que cada dia Italia ¡ fa ballar més i • qui 
demanàrem noves de la Júlia, la sova eosinela, a la (Ca
sanovas, que lo mateix halla unes peteneres que caula un 
fado. Ara resulta que tumbé sal. fer Carros.. Un altre 
cop li pregaren que cl dia que cl faci ens hi deixi ésser. 
No s'espanti, que no li farem gaire gasto, som moll des
ganáis. 

l'.l iinnetai, el Teté i el Calces de vellut segueixen tan 
trompáis com aquell Soler del taulell, que toca mes que 
un músic, 

Proa per avui, que és tard. 

ELS SECRETARIS DEL NAHDU 

Correu secret 
•S. Gelmà. Aquesta s e m a n a no ha ostnt de sor!. D6J> 

S0I1 molt fluixos... i per fluix ja en tenim prou amb el 
de la Tuiesl i l'allro ja ha sortit. Esperen altres coses 
més en gresca du res. — C. Undor. No mata. — Piquete* 
patada*. C a n t i Quin eeudònim més bonic I Vostè yol 
fer creure que és una senyora, però la lletra el t ra í i* . 
l.es dones no la tenen tan dreta ni tan groixnda corn 
vostè.—]. Afanuiu. Kebnts els dos contes, que li pn-
hhcaivm. Per gir postal li enviem Ics deu pules, Castise-
les en una senyora a la nostra salut .—.tniaiml tiresca. 
.N'hi piiblicarcm tres. Faci un petó do, part nostra a 1" 
seva senyora.—Fili A mel Aquí. També és conegut.—Bo-
napea». 1 Brai D'allò que din que ens espantaríem s l 

li veicsiru, no s'en Caci ¡l.lusions. N'hem tingudes 4« 
mana, i nO W pensi que tinguem aíi-

cions llclg.es. Ba quo hi ha mi redactor que. és imd •';<', 
si le '-n". Gat. Ja s'ha fet.—T«ssa>n. S'han publicat to» 
dos. — TVcinoIins. Tainh.-. ha -..rl.il.. Doctor VetwO-

etlologic nnsl.ro és molt més Iranmalil/.ador >í"e 

tots els pilons baguls i per haver. Obfa cada trau! 

http://llclg.es
http://-..rl.il
http://nnsl.ro
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LES FESTES DE LA MERCt 

mana en la que lot fo* xirinola, g*t-
a i grimegia. 

auest nínnero extraordinari da EL 
l)U DKLLOKltll . .; • J u u muirá. 

unís, un tinmenatge al eran dibui-
,i OXYMKI . pcrtotRom imitat i per 

S O C È N T I M S 

Í
palie «'agotará méi dapreiM 
que un CORRIDO Jóvenes 
en mans 1 en carnea d una Ja
mona rovlnguda 1 catxonda. 

«MI U. ' /-V S * • 
Marqués del Duero i Burrell 

Telèfon 4728 X. 
GRANDIÓS ÈXIT DK 

GRILL - BOOM- INFERNAL 
MANOLITA COLLADO 

ZOÉ - DOiílTA - DOHITá - ZOÉ 

P O M P E Y A 
rota els lies vodoYil. Exit de 
ideal Pastora - Francés - Ana di Lis 

M o n t e - C a r i o 
Tota els dies 

M. CASANOVAS A. NAJERA 

NOVELTY 
60 Art¡stes>50 Rumbitte* 

90 Tangu i í t e * 

ÉXIT CREIXENT DS 

A. CLAVER - DIAVOLÍHA 

* LOLA MONTIEL * 

Volscurar-j 
te la gon o * 
rrea agu
da, 1 lacris-
titls b le -
tmrnWicn 

CAPSULES 

R E X 
O* venda a tota 
•la centres do as- ¿ ^ J* ^ j 
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Maison leubiée Mont d'Or Eneoblée 
(Verdura) (Verdura) 

Carrer de Barbará, 27 Plassa Santa Madrona, G 
Ascensor Frente al Banc d'Espanya 

Oran confort — Sáleles de bany — Telèfon priwa* 
H a b i t a c i o n s a 5 p e s s e t e s 

Para la curación radical y en pocos días de la BLE
NORRAGIA (purgación) y toda clase de Infecciones 

„ . en las Vías Orinarías por rebeldes y crónicas que 
sean, calmando a las primeras tomas, por su acción aneetética, toda clase de dolencias e irritaciones 
producidas por la uratrítis DB VENTA, tíegalá. Rambla do las Fiares. H.—Salus; Foutanella, 7.—Doctor 

Perelló, Batnbla del Centro, 37; y en las principales Farmacias y Centros de Específicos 
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Ésptlter, e 
«ABCELOHA 

badarl.. 
f~\V¡ bada ensopca». 
\J Sapigueu ncdJT'l 

pauta per LA MUNDIAL 

Casa de curado pels 
qu'liaiginensopegat-r.a-
vjit.es per a desprès del 

_ l * s cabres de dotze potes „ 
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Pou curarte o 
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" g u l d a [es 
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"oWagiiiUrt. 

S E L L Ó S E 

UPINE/ 

§A§1 
Devcntla a tots els cintres 

Antonio Abeleira 
A G E N T S T E A T R A L 

Ájente eiclusivo Director Artístico 
del Teatro del Music-FIall 

sEL BOSQUE» «L'AS» 

La Mascota 
Primera y anica casa dedicada a artícu
los de goma higiénica. Es la mejor sur
tida vía aue puede garantizarlo! por s i 
bueaa calidad. Compre u n sola ves pa
ra coaveaeerse. MATALAD1LLA.S en 

I. San Román. 1 - BñRCELOnPI 

Academia - DÍAZ y LUHflS 

SALVA, 28, 1.*. 1 ' 
. « ^ ÚLTIMOS ÉXITOS . v w 

La cara bonfia.—Amor a Es
paña.—En un día.—La cruz 
de brillantes. —INHIHIU. .! — 

1 Déjame ,.1 etc. 

PURGACIONES 
oretrlrlj y toda clase de flujos de las vlu 
genito urinarias, ¡ni del hombre como 
riela mujer, se curan pronto y bien, coa 

CifiAJEAS RUSAS BOVÏSfiLFI' 

ti« M i , Kintli le In rtaro. 14 - KlCIUM 

IMP. EBITORÍAL-Moatserr. -BARCELONA 

http://vjit.es


ió — EL NANDÚ 

—I aro. Albert, què tas? Em poses tota neguitós»! 
-Oh! Es «[118 perdo el cap, Laura. 
—Com pot ésser? Ni veus que jo el tinc ben agafat? 
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