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LKS «DOMADORBSi 
— Diuen que l'home ve del mico, D'on ve, no en responc, però de que a n'aquest pas u« de cap 

al s*rrí, això no ho dubtin. 
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Crónica navo- terres tre 
o hay que escr ibir oon mesura 

Esta semana voy a tener que escri
bir con pies de Melquíades. (Sí, señores; 
porque es más pesado que el plomo). 
Si la pluma se me va, me mandan al 
estaro y yo no estoy por broques. A 
propósito: ¿Sabéis cual es el número 
que siempre flota? El cent. |SÍ, hom
bre! No seáis badoques. ¿No veia que 
ed cent sura? 

Hoy tenía que contar la historia de 
un tal Luis Cons, que tiene la mar de 
gracia. Figuraos que el hombre tiene 
una f ulan a y un día, de buena mañana, 
se encuentra con que ella ha bebido 
aceite y se marea y que dentro de 
nueve meses seremos tres, j ¡claro! 

£Qué queréis que haga Cons? Pues. 
luir. Y Cons, pira, pero lo hace de 

amagado, como algunas modistas, por
que si se enteraban de que Cons piraba, 
figuraos la que se arma. 

Me han dicho que los negros de Fer
nando l'óo quieren quejarse a la Liga 
de las Naciones, porque dicen que en 
los periódicos no hay más que blancos. 
|Ah1 Antes de que se me olvide. ¿Cómo 
dicta Pich una carta cuando está en
fadado? ¿Tampoco caéis? ¡Mirad que 
sois pallusest Wi, hombre, sí. La dicta 
dura. 

¿Conque los empleados de los mi 
nisterios tienen que ir ahora a las 
«ueve? Así. así. ¿Se pensaban que todo 
era cosa de soplar y hacer botellas? 
Que se espavileu, porque ya se ha aca
rado el ir tirando de la rifii.ii. 

¿Saben por qué ya no se habla de 
Marruecos? Porque es un asunto que 
le han sacado ya tanto jugo que es 
inútil ponerlo más en la Prensa. ¿Y 
cuáles son los policías más recatados? 
Los que no sacan el sable por no ver 
la boja desnuda y meterle después 
la vaina. 

¿Cual es la luz que añora no ensenan 
las cupletistas? El llum...brigo. Y el 

ungüento de golpe, ¿en qué se parece 
a un regalo que le he hecho a la Lola 
Montiel? En que es para Dolores. 
¿Cual es el oficio más pesado? El de 
montador de camas. ¿Y la ciudad de 
cuya existencia se duda? Brujas; por
que ¿quién es el que cree que haya 

¿En qué se parece un corrido viejo 
ala carne de buey? ]En que es p'asadol 
¿Y cuándo son más peligrosos los atra
cadores? Cuando llevan hombrilla. iSi, 
señores! ¿No ven ustedes que trabajan 
en la sombra? 

Hoy he hablado con un ruso de 
S topón owithnopoffanikelowvek, que 
se dice Hugo Notthe y que iba acom
pañado de B. Jess Torio, cónsul so
viético en Kamelcndorff (Arbeca). Es 
un hombre muy conocido entre los 
médicos. ¿No han oído ustede. hablar 
nunca del Cónsul Torio? Me ha con
tarlo cosas de Moscou que ponen la 
piel de polla Jno siempre ha de ser de 
gallina). Medio panecillo vale un mi
llón de rublos y otro de morenos. Las 
gonútas son tan escasas que al que 
tiene una le respetan tanto que cuando 
le escriben el nombre le ponen con don. 
Avisad al de «La Mundial», que hará 
negocio si se va al pais de Trotzky. 

Uno que toma el tren para ir a Es
tonia, ¿en qué se parece al vientre de 
la Caehavera? En [que va a Riga\ ¿Y 
cual es el vehículo que gusta más a 
los marietas? El autobús, porque se 
toma por detrás. 

Cuando me escribáis ya me diréis si 
la novia de Aldaz sigue tan cachonda, 
y si Marsá ha acabado de crecer. Con-
tadme si Marcelino pierde o no La 
Razón, y si la Manolita Collado es aún 
más modesta. ¡Como dicen que exige 
nada\ 

K.UFASTA 

PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS 

Si Jos burros supieranhablar, ¡qué 
poca cosa resultarían los hombres! 

Los hombres deberían moverse con 
un resorte como los muñecos automá
ticos y tener veinticuatro horas dia
rias de cuerda. 

Lola la inaaciabls 

El día que las camas funcionen con 
taxis, se pondrá de manifiesto el es
fuerzo que representa la labor de mis 
once mil sobrinas. 

La mamá del 10 

EL NANDÚ Y EL GLOBO 
TERRÁQUEO (II 

Para que se vea que no nos moca
mos con media mangayqucEr, NANDÚ 
DE LLOFRIÜ es popular en to'los los 
planetas y hemisferios, reproducimos 
el entusiástico articulo que nos dedica 
el eminente letrólogo japonés MaiTing 
Song, en la revista científica aSang 
Thim Bahi» y por él podrán compren
der nuestros lectores que tenemos á&. 
recho a que cuando naya reparto se 
nos meta en la isopa» y a un pase gra
tuito en todas las casas de compromi
so de postín. 

' no, lo que dice el sabio 
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M*>/ ftfm 
Esto es hablar claro y decir pa" 

al pan. 
pesde hoy, El Nandú no admitirá 

bolos de señoras desocupadas si no se 
le pide hora en una instancia de peseta 
acompañada de un caliqueño y una 
gomita extra fuerte. 

(1) La Redacción de este rotativo 
ruega al señor censor haga la v l^ra 

gruesa y no se haga traducir el text 
japonés, pues resulta que es un a»»»* 
cío de un almacén de arroz de Tokio 
y nosotros lo cncolomamos a los I e c U ' ' 
res para ver si se lo tragan. jEs tan 
fácil de tragar el arroíi 

(Ï*8H 
(í 
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Barcelona, 27 de septembre de 1925 

TIíé/AÍXA.MIJGA 
Ja hi som, nois! 
Ja ha vingut el dial 
Les festes de la Mercè són arribades i, amb elles, 

ta publicació del número extraordinari que hem 
vingut prometent gairebé t an t de temps com ens 
han promès l 'abaratiment de les subsistències. 

Més la nostra Mercè és un altra Mercè que la 
patrona laietana. La nostra Mercè es la Merce-
neta catalana, bonica com un sol, alegre com un 
ocelfet boig i peluda com un préssec madur. Les 
festes nostres, són les festes a la pubilla barcelo
nina. I aquestes festes, com vostès veuen, consis
teixen en una sèrie de ninots fets pel nostre home
natjat dibuixant senyor Oxymel que son uns ni
nots que, com tots els ninots, ¡alegraran dal lo 
més i li faran venir la sana alegria, característica 
de les nostres modistetes i les nostres dependents. 

I ara, llegidors, vagin tombant fulls, i a mida. 
que els vagin tombant aniran trobant a la Mercè 
cada vegada més bonica, cada vegada mes ape
titosa, cada vegada més incitant, talment com 
si a cada full que gireu anéssiu treient-li una pessa 
de roba i restés per fi en els vostres braços mos
t rant la seva nudesa rotunda i definitiva, com 
una obra perfecta i sabia que se vos ofereix se

rena i atreient, coronada, com els dolços del Foni 
\ de Sant Jaume, per les dues maduixetes dels sens 

pits i la tendra i dolça cirera de la seva boca... 

Aquell governador que gaudi Barcelona durant 
els temps de la vella política, torna a ésser entre 
nosaltres. 

L'altre dia el topàrem a la Rambla. Sa mirada 
viva, son bigoti blanc, sa ampla cara plena de 
bonhomia no havia estat alterada pels darrers 
aconteixements. 

— Sóc a Barcelona com a senzill particular — 
ens digué — i m'en vaig a buscar la meva senyora 
i el meu fill per anar a pendre el t e al «Royáis... 

I després afegí: 
— Vingui, que ens acompanyarà. Ja veurà, a ra 

que som dos amics, pendrem el te , ja que quan jo 
era governador no li vaig donar la sopa... 

En un cotxe de lloguer, una respectable senyora 
vídua, d'uns trenta anys, fresca de carns i ardent 
de temperament, va deixar-se, descuidat, un ob
jecte cilíndric i rígid de goma, mesurant vint-i-
vuit centímetres de llarg per cinc i mig de calibre, 
tancat dintre una capseta ori s'hi llegeix els mots: 
«Au bonheur des dames». 

El cotxer el recollí, el contemplà després amb 
una respectuosa admiració, al veure'l tan ties i 
desenrotllat, i poc a poc sentí la temptació dintre 
el seu cos, acabant per decidir-se a tastar aquell 
refinat producte de l'enginy humà. 

I el cotxer en restà tan satisfet, que immediata-
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— I el pocavergonya, em volia beu bé alçar la camisa. 
— I tti què vares fer? 
— Jo? Perquè no podés sortir-se amb ala seva, me la 

vaig treure.3 J 

ment va abandonar la ptassa, entrant al servei 
en una distingida casa de senyores, on renta plats, 
frega a terra i fa els demés treballs propis del seu 
nou sexe. 

Així al menys eus ho ha contat un periodista 
entremaliat que pense fer-ne un llibre titolat 
La carrera d'un cotxer. 

L'aprensió de la Purità 

Entre les xicotes més remarcables de cà 
la Mamà Carme, hi figura la Purità, una 
noia molt simpàtica, treballadora i agra
dosa, però que no té més que un defec
te: no admet l'amor que no es practiqui 
com als temps patriarcals. lies que no 
sigui for las vías legales. An ella no li par
leu de refinaments perquè es tanca a la 
banda i no s'entén de raons. 

Li han ofert tarifa extraordinària, a tall 
de taxi nocturn; la senyora Carme li ha 
di t que així tindrà més clientela, però res. 
Ni súpliques, ni amenaces, ni ofertes han 
vençut la seva resistència. 

I /a l t re dia arribaren uns senyors en 
plan de juerga, pagaren esplèndidament 
i s'emportaren a sopar al «Grill Room» a 
la Purità, a la Marcela i a la Carolina. 

El sopar fou esplèndit. Portaren uns 
entremesos deliciosos: mantega, api, llan-
goniça a tallets i sardines de Nantes. 

La Purità es feu servir de tot , menys 
sardines. Les altres noies, primer distre
tes, no ho remarcaren. Mes com la Mar
cela digués que les havia t robat delicio
ses, a un dels senyors se li ocorregué dir: 

— I tu, no n'has pres? \ 
— No. 
— Pren-ne una. al menys. Són ,molt 

bones. 'J> 
— De^cap manera — digué la Puri tà. 
— Per què? Que no t 'agraden? 
— Gens ni mica. No vull que ningú 

pugui dir que m'ha passat una sardina 
per la boca, i menys encara per un altre 

lloc "completament oposat... B I T LLETA. 

El testament d'en Rosal 

estan habituats. 
E L NOCTÀMBUL INDISCRET. 

En Rosal s'acabava. EI metge ja ho deia: té 
mala pessa al teler. El desgast de la seva médula, 

Erancament, és una carrera a la que ells no provocat per la vida llicenciosa que ho du t aquest 
malalt, és tan ràpid, que no hi ha mena de deturar-
lo. Haurà que avisar-lo per a que faci les dispo
sicions necessàries. 

No calgué avisar a n'en Rosal, perquè ell prou 
s'ho veia venir. Digué que li portessin de seguida 
un notari i dictà, molt depressa, una pila de dis
posicions relatives als seus béns. 

— I respecte al seu enterrament, no té cap ob
servació que fer? 

El moribond alçà el cap i mormolà: 
— Si! Vull que el meu cos sigui llençat a la calç 

i dels meus ossos s'en facin cànules per lavatives. 
— I ara! Per què això? 
— Per què en vida he enforquillat per davant 

a mitja humanitat , i després de mort vull enfor-
quillar l 'altra mitja per darrera... 

. TJu PANTÀ. 
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El ninot de l'Oxymel 
VBUS aquí que lo que tenia que ésser un article 

de merescut elogi, serà, pura i senzillament, 
una confessió. Una confessió d insignificancia 

que tal volta desil·lusionarà i decepcionará a molts 
llegidors i, sobretot, a moltes llegidores. Els que 
fullegen aquest setmanari, segurament hauran 
pensat mantes vegades: — Renoi ! Quins corridos 
deuen ésser aquets xicots que fan EL NANDU D E 
LLOFRIU! I s'ens imaginaran escribint en la nos
t ra llegendària torre d'ivori, abillats amb pijama, 
cremant egipcis ca
rregats d'opi, remu
llant de t a n t en 
t a n t la nostra gola 
amb còctels inver-
semblables, rodejats 
de coixins de plo
mes, reposant nos
tres peus damunt 
de pells de tigre i 
amb un centre ple 
de flors exòtiques 
al mig de la nostra 
taula . Això, quant 
al nostre treball. I 
de la vida que por
t e m no cal dir lo 
que s'en pensaran 
molts! Que ens lle
vem a les dotze, que 
ensdesdej unem amb 
caviar, que bebem 
xampanya com si 
fos aigua de Vichy 

que les nostres 
nits són unes nits 
de juerga contínua, 
rodejats de xicotes 
de lo millor de lo 
millor, finint quoti
dianament a «Villa 
Rosa» o al Xalet. 
Doncs, no, senyors. 
Encara que ens es
tigui mal el dir-ho, 
els nois de la casa 
som de lo més repo
sat i entenimentat 
que corre p e r a q u e s t a B a r c e l o n a . E n s 
agraden els tortells del Forn de Sant Jaume, 
les seques amb Hornillo, les sardines a la brasa^i el 
tronxo confitat, aquell tronxo tan carrer de Sant 
Pere Més Baix i tan familiar. Cap de nosaltres ha 
renyit amb la família, ni ha esguerrat la carrera, 
ni ha sigut causa del suïcidi de cap dona. 

Castisosï La mançanilla ens mareja i nostre 
païdor no admet ni aquells cangrejitos que venen, 

a les tres del dematí, per les vaqueries del carrer 
Nou de la Rambla on les nostres cupletistes prenen 
el darrer cafè amb llet, 

Corridos? E l que més Í el que menys, o som 
casats llegítimament i tenim criatures i portem la 
senyora a passejar per la Rambla els diumenges 
al matí, o tenim xicota formal i li amaguem E L 
NANDU D E LLOFRIU com si fos una mala cosa. 
N'hi ha un que quan tingui tres mil naps a la Caixa 

d'Estalvis vol llo
gar a Vallcarca una 
torreta amb piano
la, gramòfon i ter
túlia els diumenges 
a la tarda! 

Vol dir, llegidors, 
que això d'escriure 
alegre no és una 
qüestió de vida, si
nó una qüestió de 
temperament, Í, so
bre to t , de bon hu
mor. Han vist vos
tès una cosa més 
tr ista que una juer
ga, i, encara més 
que unà juerga, l 'en
demà d'una juerga? 
SÍ el director ens 
atrapés rap nit fent 
t'l boig, ens fumaria 
fora. Com tindríem 
l'endemà el cap clar 
per escriure contes? 
N o s a l t r e s , públic 
amable, no som més 
que uns xicots ale
gres. Uns xicots que 
l'alegria ens sur t 
pels poros de la pell 
com els floroncos a 
la p r i m a v e r a . I , 
com que no tenim 
res nostre, aboquem 
l'alegria al cabàs 
del periòdic, que és 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ un cabàs on sempre 
hi ha bona mesura i on sempre lo millor es trob» 
ai cul, perquè és lo que més pesa í sempre s'ea 
va a fons. 

D'aquests és el nostre gran Oxymel. L'Oxymel, 
el ninot del qual tenim el gust d'oferir als nostres 
llegidors i a les nostres llegidores, perquè és um 
ninot capaç de donar-los-hi molt de gust, és UH 
xicot ordenat, que du gabardina, porta el bigot 
retallat a la Charlot i lo mateix hauria pogut éiser 
u n perfecte betes i fils com un comerciant áe 
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bolets. L'Oxymel — home en qu la modestia és 
una de ses millors condicions — no cerca sos mo
dels, com podria pensar-se, entre les nostres estre
lles de music-hall, les nostres habituades del «Ro
yala i de la «Ciranja» ni tan sols entre les nostres 
modistetes. L'Oxymel' per comble de castedat, no 
gasta model. Aquella joveneta plena i robusta, 
de cara rodona, de carns fortes i rotundes, de pi t 
escultural, caderes dolçament ondulades i cuixes 
temptadorameut modelades, només és fruit de la 
seva imaginació. L'Oxymel — veus el aqui re t ra ta t 
— t é al seu modest estudi de dibuixant, davant 
d'ell, un parell de sabatetes de dona, menudes, 
Uuentes, primeres i altes d'escot com l'arc d'un 
pont romà. I del seu cap i del seu llapiç surten 
aquelles creacions que han sigut i seran l'alegria 
dels nostres contemporanis, la rialla dels nostres 
pares i el consol dels nostres avis. 

Perquè l 'art és una cosa que no necessita models, 
u i alcohol, ni egipcis, ni noies maques. I això 
és lo que no han comprès els múltiples imitadors 
de l'Oxymel. Perquè en això, el nostre dibuixant 

afj^pqm 

— Laietà: diu el papà que no vol que t'enfilis més t 
dalt d'aquests esglaons. 

— Doncs digues al teu papà que jo ja sé lo que em faig 
i que tu ni ell me'ls fareu baixar. 

ens sobrepassa. Així com ED NANDÚ D E LLO-
F RIU ha t ingut un imitador en forma de fill bort, 
fet amb els retalls de l'enginy i la gràcia dels altres, 
hi han molts Oxyniels tuls, amb potes de boc I 
banyes recargolades que han, no ja copiat, sinó 
retallat els seus dibuixos, posant-hi al peu una 
Hrma contraïeta. 

I això és lo que ens ha mogut a fer-li un home
natge. Perquè un artista a qui plagien no pot 
ésser mai un artista vulgar. I en la llista dels seus 
triomfs, tal volta el més important que l'Oxymel 
pot apuntar-se, és el triomf d'haver sigut ridícola-
meiit imitat per quatre ximples, com E L NANDU 
D E LLOFRIU pot apuntar-se el triomf d'haver 
volgut ésser imitat per uns senyors pocasoltes i 
mal intencionats, que en el pecat de la gosadia 
porten la penitència del ridícol. 

L A REDACCI* 

Lo que és el costum 

El doctor Xinagas és un dels metges més nam-
dulandescs que paguen cuota a Barce
lona. 

Sens dubte és per això que la sen. 
clientela és de lo mes pintoresc que e» 
pot imaginar: cupletistas, dones de món, 
xicotes de compromís, entretingudes de 
Sant Gervarsi, nenes de tarifa a l ta i 
també alguna que altra de tarifa mit
jana. 

E l doctor Xinagas pren cada ni t cafè 
al Tivoli. Acostuma arribar allà a do* 
quarts d'onze, i es reuneix amb una penya 
on hi ha de tot : corredors de borsa, dos 
músics, comerciants, escriptors i bet«§ 
ifÜs. 

L'altra nit el doctor Xinagas trigà més 
del que tenia per costum i ja to thom co
mençava a estar impacient. 

Què li haurà pasat? — digué el cone
gut mestre Roquerol.— Haurà pres mal? 

—Potser—insinuà el senyor Rafel Ra-
fecas, l 'acreditat agent de canvi—ha estat 
víctima d'un atraco? 

—No, això és que t indrà malalts? 
digué un altre penyista. 

Ter fi, a dos quarts de dotze, el metge 
comparegué, somrient, un havà a •* 
boca... 

—Hola!—digueren tots .— Ja estàvem 
impacients. Pensàvem que t 'havia passat 
alguna cosa... 

—Res de particular. Dos visites q " e 

eren urgents. Primer; una noia de ca 1» 
Raquel que tenia un atac al cor, i defr 
pres, )a querida d'en Masoliveres, a qm 
he hagut de tallar un gra maligne. 

Un de la colla, al sentir això, somngu*-
—Si, vaja. Tu, com de costum. Sempre 

am putes... — K.\K L E T H S . 



LES INGÈNUES 
— Quina cosa més estranya: totes les estàtues porten'una fulla i a n'aquesta es veu que 

l'escultor es va distreure; només hi va posar el tronc. 
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•—Ja ho sabs que la teva rlona t'enganya? 
— Ja bo croe, burrango! El que ella no sab és 

i[ue jo li Eagi portar banyes amb tu!... 

5 ' que és gstrany 

De bon matí els havien maridat al cambril de 
epeió. Després d'aguantar els xistos, tan 

pujats de color com mancats d'agudesa, que ha-
els amics durant el banquet, escoltar pa

cientment els consells oficiosos dels parents i ésser 
el blanc de les burles de tots , arribaren al moment 
solemnial de la consumació del matrimoni, co
negut entre la gent discreta per l'al fin solos i 
entre els que redacten aquest setmanari per l'hora 
del nandu. 

El nuvi, que era un xicot molt tocat i posat, 
volgué explicar primer a la seva muller tota la 
nomenclatura d'aquelles coses que fins allavors no 
havia conegut. 

— Veus? D'això s'en diu així, if d'això aixàs, i 
de fer lo que anem a fer això altre... 

I la núvia, que es fixava en el bulto que ell 
lluia orgullós entre les cames, li digué: 

— I d'això, còm s'en diu? 
— D'això? S'en diu cl nandu.,.. 
•*-- Si que és estrany... 
— Per què? 
— Perquè l 'Antonet en deia el pardalet, l 'Enric 

el germà petit , i l 'Artur l 'aixeta de l'alegria... 

VICENS POCH. 

— Estic desesperada! 
— Però, per què? 
— Es que no em recordava que sóc casa< 



DR IAOFRIIÏJ— 9 

LAfLAUTA 
^MÀGICA 

Conte del noi íïmlí I la noia ignoscenl 

lyi Vilaldach, l'excel·lent concertino de flauta, 
no hi podia fer més: desmentint la seva història 
de don Joan empederuit, s'havia enamorat com 
un ruc de la Merceneta i s'havia pres t an en seri 
els seus amors, que ni en el cine, ni en els passe-
jos solitaris amb ella pels alts de la Diagonal, en
t re set i vui t del vespre, al sortir del taller, s'havia 
atrevit a passar més enllà d'una apretadeta de 
mans, un petonet a flor de galta i alguna que 
altra apretadeta d'anca o de cintura. 

l ío podia ni sabia passar d'aquí. Li feia frenta. 
Era t an t iguoscent la Merceneta! Ell prou en tenia 
ganes de ficar mà per aquell pitreratn magnífic 
de la modisteta, o d'explorar aquelles cuixes fer
i e s i macisses que s'endevinaven desota de la 
cenyida faldilla, però, fillets, a l 'anar-ho a fer, 
es mirava a la promesa, i era t an t a la candides 
que vessava pels ulls blaus i serens d'aquell W-
belot, que el flautista es quedava embadalit i 
aturava les seves mans pecadores bo i pensant: 
«Pobreta! faria un crim, abusant de la seva bondat!» 

Però, l'home proposa i, en qüestions de l'amor, 
els masovers disposen. 

l íra un capvespre d'agost. Feia una xafogor 
asEixiant. El flautista i la modisteta havien enfilat 
pel carrer de Rosselló. Feien brasset i caminaven 
Pausadament, l 'un ben agafat de l'altre. A cada 
pas, l'anca d'ella, carnosa, desbordant, fregava 
a m b ; a d ' eu i i e s corbes de les cuixes, seguint el 
pas a un mateix ritme, havien establert un con
tacte electrizant. Parlaven baix, les galtes sovint 
es trobaven l'una contra l 'altra i els llavis, incons
cientment, esclataven en un petó llarg, somort, 
enganxadiç... 

En Vilaldach quasi no podia caminar. Notava 
un destorb entre cames, que li feía una nosa tre

menda. Ella s'en va adonar i, tota ignosceut, to ta 
candorosa, li preguntà amb una veu calent, tur
badora, excitant: 

— Què et passa, Lluiset? 
— Res... No és res, dona. 
— Que si! Tu m'amagues alguna cosa. Tu estàs 

malalt Si fins camines mig coix. 
— No és res, dona, no és res. Ja t 'ho diré: és 

que aquesta tarda havem t ingut assaig i porto 
el flautí a la butxaca. 

— De debò? Ai que estic contenta! Deixe-m'el 
veure! Deixe-me'l veure! 

— No val la pena, dona... 
— Si, si, el vull veure, el vull veure!... 
I to ta impacient i tafanera, la noia allargà la 

mà i la posà a l'indret dels pantalons on, pel bulto, 
suposà que en Vilaldach portava el flautí. 

En IJuis, que treni... olava com un burro, al 
sentir-se engrapar l 'instrument per la Merceneta, 
va perdre els estreps i com que en aquell moment 
acabaven d'arribar a casa la noia, la ficà a 1'es
caleta, descordà un parell de botons, es tregüé el 
flautí i el posà en mans de la seva promesa. 

Un parell de roselles encengueren les galtones 
de la xamosa modisteta, que es quedà embada
lida contemplant l ' instrument d'en Vilaldach. 

— Toca'l, dona, toca'l, que no mossega. 
•— Vols dir? A veure. 
I amb les seves divines manetes agafà amorosa

ment el flautí, tocant-lo en to ts sentits i en totes 
direccions, però sempre mirant-se'l amb t an ta d'es
tranyesa, que per fi en Vilaldach es decidí a pre
guntar-li: 

— Què mires amb t an ta de curiositat? 
— Oh, res, volia convencé'm de si és de debò, 

perquè mai n'havia vistos de tan g 
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Aquesta ingènua confessió va fer obrir els ulls 
de tal manera al concertino, que arrambant la 
xicota cap a darrera de la porta, la va fer obrir 

...la íica a 1'escaleta i... 

de carnes amb gran estranyesa per par t d'ella que 
amb un candor digne de qualsevol d'aquelles onze 
mil de què ens parlen les històries, preguntava al 
seu promès to t arreglant el flautí a fi de què el 
concertino no fallés la punteria. 

—Però què fas, Lhiiset? Sabs que ets molt atre
vit? Ai!... 

I entre gemecs i sospirs es va poder convèncer 
d l de què el candor i l'innocència eren dos 
trastos vells que feien molt efecte un parell de 
segles endarrera, però que en els nostres dies, la 
noia que no s'ha empassat un flautí, ha glopejat 
quan menys un parell de trombons. 

D O N JOAN. 

<-*->• 

El mal de ventre 

en Junoy abans^d 'haver ' a l canc^ la joventut per
pètua. 

Una de les primeres visites que rebé el doctor 
Pirifort, fou de la Maria, una xicotassa de vint-
i-quatre anys, alta, morena, sapada i més ardent 
que una locomotora d'exprés. Se li marcaven de 
sota la brusa dos melonets d'allò més bufons amb 
un parell de maduixetes punxagudes i tieses com 
dos capets de nandu. 

— De què es queixa, senyoreta? — demana el 
doctor Pirifort. 

— Del ventre, senyor doctor, del ventre. Em 
fa un mal! Aquí de sota, sab? Miri, toqui! 

El doctor tocà; mes, ja fos perquè la Maria féu 
un moviment involuntari, o perquè ell anà massa 
avall, lo cert és que els seus dits toparen amb una 
cosa flonja i tova com un coixinet de clavar-hi 
agulles. I per cert que es veu que allò ho estava 
per clavar-hi una agulla, però una agulla molt 
grossa que el senyor Pirifort ja se sentia a 
la butxaca esquerra del pantaló. 

— A veure — digué ja quasi sense poguer re
tenir els seus desitjós — vol descordar-se? 

La Maria no s'ho va fer dir dos cops. lis tregüé 
el vestit, després les enagües, més tard les calces, 
i finalment féu caure la íina camisa que cobria 
ses formes arrodonides i macises. 

El doctor Pirifort, ja en el comble de l'excita
ció, començà a recórrer àvidament amb les seves 
mans febroses les carns de la Maria. 

— Escolti! — digué el metge que ja no es pogué 
contenir. — Que no té promès, vostè? 

— Si, doctor. Però és molt... t ímid, sab? 
— Doncs, miri, ho té molt negre, ja l i diré. 
— El què? 
— El... pervindre. Perquè vostè precisament el 

que necessitaria seria un promès ardent que li 
dongués el que li manca. 

— Prou que m'ho conec, això! — digué allavors 
la xicota. — Però si per ell té d'ésser, no em cu
raré ni d'aquí deu anys, perquè no es decidirà 
maí. 

Davant d'aquella invitació al vals, el doctor 
Pirifort ja no va dubtar un moment més. Va aga
far a la pacient, li va obrir ses cames impacients 
i amb to ta consciència li feu la primera cura de 
les moltes que necessitava. 

La Maria tornà a visitar-se una t rentena ¿e 
vegades, amb gran satisfacció del metge. Mes veus 
aquí que una tarda , entre els malalts que e S PT 
raveti a la sala, s'avençà un jovenet efeb i amb 
els ulls pintats que s'adressà al doctor i li dígu^ 

— Sóc el promès de la Maria, sab? .. 
— Ah!, sil — respongué el metge. — Què se » 

oferia? 
— Que tinc molt dolor a l'esquena i venia a 

veure si vostè em volia aplicar el mateix reffle 

que a n'ella... 

Davant mateix de casa meva s'instal·là fa pocs 
dies un metge, llicenciat de poc i més corrido que j , MANUTU. 



U3S «PREVISORES» 
— I per què no vols entrar, tonteta? 
— Pcrqu? a n'aquisst cin« íatl tes pelícoles molt curtes i, ademes, no hi ha timbre d alarma. 
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a m b mi i en el tramvia de les vuit del vespre po
dran tornar. 

— No, dona, noi que fóra massa tràfec. 
— No, oncle, no! Faci-m'els portar una festat 
— T'he di t que no. 
I la Pilar continuà suplicant, insistentment: 
— Oncle, no sigui així: faci-m'els baixar" ¿ñ-

cara que no més sigui un cop. 
—No pot ésser. 
— Pero no signi d 'aquesta manera... 
— Prou! No em maregis més! 
I l'oncle, entendrit, diu que els hi farà baixar 

un dia d'aquests. 
Bon profit ¡i faci, 

K. B. Z 

) i 

— Laura, Laura meva, si sabessis com em ba
tega el cor! 

.— Escolta: que el portes a la butxaca de les 
calces, el cor? 

Ben dcmanadelt 

La Pilar és una xamosa noia de divuit anys, 
bonica com una flor i alegre com ocellet boig. 
Viu amb els seus pares a una torreta d 'Horta . 

L'al tre dia va estar a Sabadell, on habita un 
oncle seu casat i amb dues criatures, de sis i vuit 
anys, respectivament, la Nuri i l 'Enriquet. 

Els dos nens estan bojos per la seva cosíneta i 
tot el dia li van a darrera. 

— Per què no em deixa que ni'els endugui dos ^ ^ M E L 
dies a Horta , oncle? — digué la Pilar. •( s^_^, 

— No, no pot ésser, que aquests dies es reobre 
el col·legi i no vull que per això perdin un dia _ Q . ^ q u e e m c o m p r a r à s a q u e l l cavalí 
d e c l a s s e - "de carreres? ^ 

— Doncs, envii-m'ds un diumenge, al menys. — E s t à bé, però a condició de què a munu*» 
Que baixin amb la minyona, passaran to t el dia siguem tu i jo solf. 
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(fòNTr 
«LEKTA. MINYONS 

Kn aqntitu Beioló hi pul i l lurem toti «1> ''CONTES 
BRUTS" quo •• ' ]» enviïn 1 que siguin d Ignot d'*a~ 
•*l> aon*gn«i pol" barrllairna lectora de EL NAN
DÚ. D'*qufe»te conte• en premiarem un eada nume
ro amb la reepeotablo quantitat de "dea pelea" 
eobrablee en la noatra Administració o per giro 
paetal ala que vlaquln fora de Barcelona. lAIerta, 

Éoa«l, 1 ipi-atir l'àpltl 

L < e B c o I n n e t n o u 

A rxfi va passar en plena ciutat dels Comtes i en una 
parròquia tan popular corn la de la Bonanova, 
El protagonista, bé prou que el coneix, tothom 

i fóra una tontería si ens proposéssim descobrir-lo. 
Era un diumenge al mati. A missa de dotze. Oficiava 

el rector de la parròquia i la nau era curulla duna dis-
tingidíssinia coneorrència. Abundaven 'les seuyons, 
d'aquestes, com és natural, sobressortien les guape*. 

Ajudava missa un escolà viu com un estornell i per 
al qual el rector tenia marcada Simpatia. Al bo de 
l'ofici, rescola, mortal al fi, senti necessitat d anar. a 
canviar l'aigua de les olives i cridant un escolanet 
nou li meartecA 'l'"1 « P 0 ^ a l s e u ! l o c i '1UIÍ,V0 ^ 
preocupés de ves, perquè tenia tem ps sobrat d anar 
¡venir sense que efmossèn H uagu& de fer cap pre
gunta ni hagués d'intervenir per a res en la missa. 

l'erò el xicot es va equivocar; la nus-ia va anar 
endavant i mosseu Ramon s'arrencà amb un D 
vobiscum que l'escolanet nou va escoltar com si sentís 

Wieetot, arrufant el nas, va insistir, cridant un 
xic més: 

— Dominus trobiteuntt t 

Però Vi-' ciirn spinlit iuo no venia. . . . 
Empipat el rector, mirà de. fit a fit a 1 escolanet i 

repeti enèrgic: 
— Dominus vobiscuml! , 
I el pobre eacolanet, tot esverat, contestà també 

fort, que el sentiren de l'últim reco de 1 església: 
— Oh, és a pixar! 
Riota g< nera.l dels fidels i no cal dir que aquella 

missa va acabar com el rosari de l'aurora. 

L n m a l a l t i a d e n N o t r e 

EH Nofre de cal Titó gaudia al poble de Vallmorat 
l'anomenada d'ésser el posseïdor del nandu més 
gros de tota l'encontrada. Trenta centímetres 

deien pel poble que alcançava la seva llargada, mida 
capaç d'espantar a la dona més valent en lluites amo
rosí voles. 

Mes un dia el Nofre s'enamorà de la Lluiseta, ana 
pubilleta bonica com un pom de flors que tot just 
acabava de complir els disset anyets. 

El noi s'ho va pendre en seri; anà a veure als pares 
de la Llmsetn i ja m'ei teniu promès amb tota la se
rietat de! món. 

Cada vegada que el Nofre anava a veure a la seva 
futura costella no cal dir que es posava al roig viu; 
però a fi de què algún dia ella, eu els seus palpeios, no 
es dongués compte del formidable armament de què 
disposava, prenia la precaució de col tocar -se el nmndu 
cap en darrera, amagat entre aquelles dues protube
ràncies carnoses que serveixen, entre altres coses, per 
n seure. 

Mes una nit, la xicota, que per lo vist no era tonta, 
«citada pel continu palpèig a que el seu promès la 
sometia, allargà la mà a veure si trobava allò que per 
ella encara era una cosa desconeguda, 1, al veure ía-
llides ses intencions, féu un moviment involuntari amb 
la mà, que anà a posar-se a l'extrem inferior de la 
seva esquena, on amb la sorpresa consegüent topà 
un bulto, la presència del qual no sapigué explicar-se. 

— I ara! — digué la Lluiseta. — Què tens? 
— Què vols dir? 
— Tu estàs raalaltl Ves-t'en a casa de seguidal Tens 

mig budell a foral 

J. UTUNÀU 

S o r p r e s e s d ' u n a e x c u r s i ó 

EM Canal i en Baldiró,boy-sconts entusiastes, tor
naven d'una excursió. S'havia fet de nit 1 es 
trobaren al nrig d'un terreny pla. d'una enor

me extensió, sense poguer retrobar la carretera que 
havien perdut al volguer guanyar temps agafant una 
dressera. 

Lluny, molt lluny, vegeren un llumet que els guià. 
Arribats al lloc que els tiavia indicat aquell far pro
videncial, trobaren una caseta de pagès ou vivia una 
revinguda jamona d'uns vint-i-vuit anys que al pri-
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mer cop que trucarien els obri i els oferí de seguida 
asil fins l'endemà, si li prometien guardar el respecte 
degut, puix vivia sola i feia dos mesos que s'havia 
quedat vídua. 

Un Canal i en Baldiró donaren gràcies a la dona, 
i aquesta, molt servicial, els hi digué: 
—Mirin: fan foc a terra, alli dintre el rebost hi ha 
vianda i pa. Mengin lo que els vingui de gust i jo me 
n'aniré a dormir, car estic molt cansada. 

Apenes la dona fou al llit, en Baldiró començà a 
encendre foc, mentre en Canal cercava dintre el re
bost, on trobà un porró ple de vi negre, una plata 
plena de mongetes i una llangoniça grossa com el 
puny i llarga de dos pams. 

— Noi! — digué en Canal. — Això va de primera! 
Mira quina llangoniça més macal 

Es posaren a fregir les mongetes i un cop aquestes 
estigueren a punt, atacaren la llangoniça de valent. 

Quan ja acabaven de sopar, sentiren que al quarto 
on dormia la re vinguda pagesa es sentien uns gemecs 
molt fondos. Després ressonà algun ai... i el llit co
mençà a grinyolar. 

En Baldiró fou el primer en adonar-s'en. 
— Què li deu passar, pobre dona? 
En Canal es dirigí cap a la porta: 
— Que no es troba bé? 
— Ail... —sospirà ta dona. Es que em recordodel 

meu pobre marit, que al cel sigui, i sento una frisança 
i UB delit... 

— Que vol alguna cosa? 
— SÍ! Porti'm aquella llangoniça que hi ha al 

rebost. 
— Aquella llangoniça? Si ens l'iem menjada! 
De la cambra partiren allarors uns plors amargs, 

inconsolables. 
— Ai, Deu meu! Com ho faré j«, aral Si era l'única 

cosa amb que jo trobava consol! Havia provat ja tots 
els minyons del poble i cap omplis d buid que havia 
deixat el meu difunt espòs! 

— Ab, caratsus! — digué allavurs e» Baldiró. — 
Vet aquí perquè la llangoniça tenia u» xic de regust 
de bacallà! 

I. MANVTY. 

« •• « 

U H c o n c u r s o r i j t f l n » ! 

A L poble de'Uofriu, terra immortal dellfaadn, es 
celebrà, per la festa major de l'any passat, un 
concurs de ttandus en el que prenguerea part els 

minyons més ben armats del poble. 
Veus aquí com es celebrava tan espatarrant t«r-

neix, digne d'un conte de Boceado: a damunt d'una 
gran taula, va ésser col·locat un vidre graduat ea 
milimetres, com un tubo de baròmetre. Arribava cada 
concursant, hi col·locava 1* seu, bsm «Tret i bel esti
rat, i anava fent. 

Vingué un moment en el qne, com és natural, es-

fotades ia les forces de tots, el concurs s'establí entre 
hereu de cal Roura i el mosso del mas Ruirtor, que 

avançava milimetre i mig més que el seu rival Mes 
l'hereu de cal Roura, que es ven que no badava, 
quan vege que els hi quedava sols un minut 1 mig de 
temps per decidir qui seria el vencedor, es tregüé 
imperturbable un tros de bacallà de la seva butxaca 
i col·locant-lo aprop del morra del nandú, li digué: 

— Ensuma, noi, que la victòria és teva! 
I el nandú de l'hereu de cal Roura s'allargà com 

per miracle un centímetre i gràcies an aquell engi
nyós truc guanyà el premi, 

Oh! la virtut del bacallà remullat. 

VAN DARRQT. 

-><><• 

T o t s o n g u s t o s 

EL senyor Pepet era casat; mes per una d'aquelles 
desgràcies que de tant en tant succeeixen en els 
matrimonis quan noes va amb gaire compte, la 

seva senyora havia anat de part i, és clar, pobreta!, 
no estava per brocs ni per broquea. 

El bon senyor, malgrat els seus quaranta anys, no 
Podia soportar cap abstinència deearninicnysd'aque-
11a carn que no es menja, però que es mastega. Qua
ranta dies de repòs eren masses dies. i l'home, una 
nit que no podia més es decidí a anar a fer nua visita 
an aquell centre d'esplai sexual conegut amb el sug
gestiu nom de chez Cambó, 

l,i presentaren una franceseta rossa i riallera, habi-
llada no més amb una bata de color de rosa, i el senyor 
Pepet no necessità gaires moxaines de la súbdita d'en 
Pomcaré per a contractar de seguida una estona d'es
plai. S en anaren, doncs, cap a l habitació i tots dos 
començaren a despullar-se per donar principi a la 
tasca. 

El senyor Pepet, mentre es treia els calçotets, re
marcà els llavis ardents i molçuts de la xicota i, pen
sant que seria mestra en l'art amatori que ha immor
talitzat la seva terra, li demanà que l'alegrés amb 
un solo de cometi, prometent-li sis raletsde propina 
si s'empassava el suc. 

La noia assentí d'un cop de cap i per poc s'ennuega 
amb l'altre cap que el senyor Pepet H posà ràpidament 
a lloc, penetrant-li quasi fins a la gorja. 

Començà la feina i en un tres i no res el bon home 
ea vegé desembraçat d'aquella inflor que tant el mo
lestava; mes quan vingué l'instant suprem, la xicota, 
Ïue s'ennuagava, apartà el cap i anà escupint damunt 

ïl marbre de la tauleta de nit l'essència de la vida. 
— Y ara! —• digué el senyor Pepet. — Has perdut 

els sis ralets! 
— No, maco, no! — digué la franceseta. — Ea que 

la deixo aquí damunt per a que es refredi. No m'agrada 
calenta, sabs? 

BURINOT RoS 

Conte premiat del numero passat: 

BON COP D'ULLI 

IZZi 
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Els progresos de la ciencia 

En Fustagueras, l'aixerit i incommen
surable Fustagueras, que ha tornat da
rrerament d'Alemanya, explicava l'altra 
nit a la penya del cafè els progresos de 
la ciència mèdica en aquell adelantat 
pais. 

—Sobretot—deia—en cirugia es fan 
coses meravelloses. Jo he vist un home 
a qui una máquina va tallar-li un braç i 
Van tomar-li a enganxar deseguida. Un 
altre, a qui H havia passat un autoca-
miÓ per damunt, amputant-li les dues ca
mes, torna avui a caminar, córrer i sal
tar perfectament. 

—Si que és gran això...—interrompf 
un amic. 

— Miri, senyoret, si no està quiet, trenco el fil i no 
li cuso aquest botó que li penja. 

— Ep, noia, t 'equivoques: que no ho veus que 
tn'en pengen dos? 

—Infames, valer-vos" de l 'amistat per 
enganyar-me en ma pròpia casa! 

— No siguis exaltat, home, no siguis 
exaltat! Que no ho veus que ho fèiem per 
donar-te una sorpresa? 

—Doncs, ho podeu creure, jo ho he vist 
—afegi en Pep Moltó. 

—Oh! I encara no sabeu lo més cèlebre 
d'aquest darrer cas. Figureu-vos que per a 
que les cèlules no perdessin la vida, van fer 
tan depressa el lligament dels membres 
que es van equivocar i li Van posar la cama 
esquerra al costat dret i la dreta a l'esquer... 
en forma de D majúscula. 

— Doncs si que un està fresc en aquella 
terra, objectà un de la colla. Perquè figura't 
que a un li tallin el nandu 1 s'equivoquin, 
ves quina fila farà si tornen a enganxar-11 a 
darrera en lloc d'enganxar-li a davant... 

A. GRICOL 



I ^S MODERNES iDANAES» 
- No ho dubti, don Ramon, les dones d'abans eren molt més avanctoses 

feien res sin° * W ensenyava, una moneda d'or. Ara, J a > ven: amb quatre ignoscents paperets ens acontentem. 
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L'ACTUACIÓ 
D E L 

ESPECTADOR 
Amb el cor tancat i el meu instint obert al ba-

tanell de la llum elèctrica, vàreig esperar hores i 
més hores en el quartet de la casa non-santa, de 
lenocici, de prostitució, de xuclimetis o de puta-
rramenta. esperant, com un fidel investigador de 
les viscositats viciosas, que dos copets donats a 
la porta per la proxeneta m'indiquessin l 'entrada 
d 'un client colosalment porc, b ru t o guarro, com 
diuen elles amb llur llenguatge de quilombo. 

Toquen les tres, toquen les quatre, toquen les 
cinc i a mi ja començaven a tocar-me la pebro-
tada de tant esperar; aquella pebrotada t an ge
niada que vàreig portar de fora i que t an t m'han 
grapejat pels mercats ciutadans. 

Per fi tocaren les sis, unes sís amargues perquè 
hem feien pensar amb els sis naps pagats a 
la bestreta per ta l de poguer presenciar una es
cena desequilibrada; un judici amorós a porta 
tancada. 

La porta del costat s'obrí sigílosamcnt, cosa 
que em féu esperar fins que hi entrà la dona es . 
bogerrada que devia representar el principal pa
per en l'escena a representar damunt de la blan
cor impura dels llençols. 

Aprofitant les rialles primerenques, els petons 
esboçats, les patacades de salutació i el soroll del 
rentamans, aquest soroll que sols se sent al final 
de les conxibamcntes de bona fe, vàreig aixecar 
la cortineta que tapava els darreres de la tela 
metàl·lica d 'un quadre trasparent. Repapat en u n 
silenciós sofà, anava observant vivament l 'anar 
í t o m a r del sàtir vergonyant i de la Magdalena 
arrepentida. La claror cega. Raja d 'una mamella 
elèctrica penjada al sostre í voltada d'un farbalà 
de seda groga. Ell semblava que s'avergonyís de 
la nuesa peluda i guerxa del seu cos, que li donava 
l'aspecte d'un ós clapat. Ella no parava de riure, 
amb un riure de clarinet que semblava talment 

com si sortís del que portava el carnoli entre 
l 'estuig dels seus muscles. 

Per fi les molles del sommier començaren a re
mugar sota el pes d'ambdós, que no paraven de 
fer capbuçons i tombarelles, fent una gran confu
sió, de carn. 

Com més insistència mostrava ella en posar-lo 
furiós, més s'afluixava la potència d'ell; t an t , que 
la pobre víctima, no sapiguent ja cap més regla 
de l'ofici, li féu avinent el seu cançament, i di-
guent-li que si savia cap joc més nou, quedà es
t i rada i pantejant al seu costat. Els ulls d'ell 
brillaven com sota l'influència d'una droga assas
sina. Callava, es mossegava els llavis, i semblava 
ta lment que volgués allargar l 'estona en espera 
d 'una màquina de plaer. Per fi es posà com sí 
anés a copsar una floreta i es féu muntar i apelüs-
sar com un pollí. 

Allò ho vàreig trobar tan bestial, que no em 
fou possible reprimir una exclamació. I cosa enor
mement drolática, en aquell precís moment s'a
poderà d'ell una nerviosítat contráctil insòlita. Al 
cap d 'uns segons s'aixecà dret sobre el llit, i com 
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Secc ió versàt i l 

A "UNA INGÈNUA IMPACIENT 

Quan et despulles dins ta cambreta 
i restes nua, cou: au de niu, 
ton cos resalta, bella nineta, 
embolcallant-se d'encís lasciu. 
Per què ta fina i gentil careta 
llavors s'inonda d'un carmí viu? 
Fer què excitada, ta suau marieta 
pessigoileja lo que no es diu? 
Vols dir-uie, nena, per què sospires, 
per què tremoles, rius i delires 
obrint tes cames, tan enciseres? 
No vols pas dir-ho? Fas la santeta? 
Confessa-ho, dona. Si ta boqueta 
calla, prou parlen tes grans ulleres. 

Ptriè m'kaa fet pajai ds sis duros? 

— J a també vàreig començar mirant, i ara 
actéo. Passi, i li daré ¡ 'alternativa. 

—Cot» rol dir? 
—Que està perdeat d temps, home, qu e 

està perdent el temps i que és una llàstima 
que un joTe cora Tosté, fort, ben plantat, 
guapo... 

—No parli més ! 
D'un bot Tàreig franquejar la porta, sense 

poguer estar-me de dir a la mestressa: 
— Perxò m'ha fet pagar els sis duros, 

donya Amàlia? 
I ella em contestà amb una tranquilitat 

desconcertant; 
— SÍ H saben greu, tanquis amb aquell 

senyor i ell n'hi donarà dotze! 
Voleu creure que encara coa/ro? 

FAONE Vau,. 
— Avui, Marquesa, sóc l'home 

món. 
— (Si que es contenta amb 

beneit). 

més feliç d 

poca cosa 

aquest 

aquest 
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Per mu ' " de conversa 

Ja feia una hora i mitja que els ha
bituats de la Penya Blava, que es reu
nien cada ni t al Cafè Anglès, discutien de 
futbol. L'un, que si les parades monu
mentals d'en Zamora; l 'altre, que si els 
dïibblings mefistofèlics d'en Semitier; el 
de més enllà, que els xnts d'en Cros. Per 
fi, en Parés, que era el que pels seus 
anys i antigüetat a la penya tenia més 
autoritat que els altres, exclamà: f1 " 

— Bé, prou futbol! Acabaríeu per po
sar-nos a tots de mal humor. Mudem de 
conversa, encara que sigui per parlar de 
meuques. 

Allavors, en* Oumà, xicot jovenet i 
desvergonyit, es girà cap a la cadira on 
seia en Parés i donant-li amistosament 
un copet a l'esquena, li preguntà: 

— I doncs, què? La seva senyora té 
reuma, encara? 

K U N I S . 

— ü.r.i, juoert , espero que no per 
haver acceptat la seva invitació, vostè 
es creurà que jo sóc una qualsevol! 

— De cap maneral A una qualsevol 
no se li besen els... peus! 

— Jo què vols que et digui: no m'atreviria a anar pel 
món sense pantalons. Ves què diran els amics del teu maritl 

De la terra dels terratrèmols 

En Casals, viatjant de l ' important fà
brica de teixits dels senyors Rostoll, Fo
noll i Recorcolt, S. en C... desembarcà a 
Iokohama amb-el seu company en Riera, 
viat jant també, a les ordres de la firma 
Almirall, Mnrshall i Arnnll (Paris-Barce-
lona-Picamoixons), trinxes de calçotets 
en gros i articles similars. 

Apenes en Riera hagué posat els petifl 
a terra digué a n'en Casals: 

— Tu! Hem d'anar a una casa de se-
nvores de preu! 

— I cal 
— Sí, home! A veure les gheises, aque

lles que surten a la Madamc Buterfly— 
— No m'enredaràs pasl 
— Per què? _ . . 
— Perquè no t inc ganes de sortir col*' 
— Ara t 'espantes? Desprès d W e r p « * 

sat dos cof>s el baptisme de sang? Que 
uo salis que això es cura? 

— No pas aquí! Vas amb una dona 
del país, t 'encoloma unes d'allonsea japo
neses i ja em diràs si algun metge de J3* * 
celona les entén! M A R C B U . 



WMÍ 

LES «VIRTUOKUS» 
FU satis/el. - Avui ho estreno tot, totl Corbata, camisa trajo, sombrero, sabates i ¡in»... 
Ella, entre datis. — Aquest no es recorda que abans de Ics estrenes hi acostuma a haver 

general. 
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— Cuidado, seuyora, que pot topar amb alga 
pal del telègraf. 

— A fora, o a dins? 

Un desig 

—No sé perquè ets així—deia l 'Ignasi 
a la Pilar,—que més té que t'assisteixi un 
metge o una llevadora? 

—Et dic que de cap manera. Fora tu 
no hi v l l u Cap més home al meu quar to . 

—lis que—insistí l 'Ignasi—jo no tinc cap 
confiança en les llevadores; en Joan, t an 
amic nostre com és, i tocòleg especialista, 
em Sembla molt més indicat. 

—No, no! I ara! Quina vergonya! 
L'Ignasi, davant l'oposició de la seva 

muller, callà. I en arribar l'hora que totes 
les senyores desitjarien ben curta, el xícot 
tingué una idea genial. 

Anà a cercar al seu amic, que vivia molt 
aprop de casa seva i li digué: 

—Noi: la meva dona comença a sentir 
els primers dolors i està tossuda en que no 
l'assisteixi cap metge. Però jo voldria que tu 
vinguessis. Mira, ben afaitat, vestit amb la 
roba de la teva dona i amb una perruca 

que jo guardo de quan fèiem comèdia, no et 
reconeixerà. 

la cosa anà com una seda. Ales quatre hores 
escasses, la Pilarinfantà feliçment un preciós xicot. 

Passaren a la sala, on Ics veïnes admiraren el 
rescent nascut i felicitaren a ta falsa llevadora per 
lo bé que havia anat tot. 

La conversa recaigué allavors sobre els desitjós. 
U n a de les dones mostrà a la seva esquena—una 
esquena robusta i blanca, capaç d'animar a un 
mort—una berruga que, segons digué, era un 
desig de cirera. 

—Jo en tinc una d'igual a la cuixa dreta— digué 
una altra bo i aixecant-se les faldilles i mostrant 
un panorama que acabà de posar fora d'ell al 
disfressat metge. 

—I jo una al ventre—afegí tina tercera... 
El ñandú del pobre Joan donà nn cop de cap 

tan fort que quedà marcant son bulto ales faldilles. 
—I ara! Què té?—digué una de les veïnes. 
—Res—respongué en Joan. — Es un desig de 

tuies que tinc des de que vaig néixer.—Pi Pi. 

— Ramon, Ramonct, no tanquis, deixa oi 
esclatxeta obertal t , 

— Està bé, dona, ara 'de seguida te l'obriré. 



CÜMTEJV 
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Record d'una 

estiuada 

Ea senyora de Mas 
Jordà era una vídua 
que voltava la tren-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K tena i que, des de la 
mort del senyor Enric, anava més assedegada de 
mascle, que una cupletera de bitllets de banc. 

Però, per temor a la murmuració, donya El
vira s'acontentava aconsolant-se per medis pri
mitius i manuals, que si bé no li proporcionaven 
goig complert, eren un lenitiu a les seves ardèn-
cies luxurioses. 

Aquest istiu deixà Barcelona i es traslada a 
Mas J ordà per tal de donar una ullada a les seves 
hisendes i passar tranquilament els mesos de l'es-
t iuada. 

El mes de juliol entrava fort, ardent , i donya 
Elvira en els seus passejos per les seves propietats, 
que quasi sempre feia acompanyada d'en Ramon, 
el noi gran del masover, sentia que les sangs li 
bullien i que les earns se li posaven t ivants com 
bots de vi, demanant-li un consol que ella inútil
ment cercava en les seves soledats de febre i de 
deliri. 

Una tarda, donya Elvira, tan neguitosa es va 
posar, que, a l'hora xardorosa de la migdiada, 
abandonà el llit, es t i rà una bata que lligà displi
cent per la cintura i baixà al porxo feta una fera 
de desig i de luxúria: 

En Ramon, el jove masover, geia estiragassat, 
emmandrit, damunt els sacs de segó de la por-
xada. 

Que bell, que sapat i garrit aparagué als ulls 
de la mestressa! 

— I doncs, Ramón, sembla que la calor apreta, 
veritat?-—li preguntà. 

El xicot s'alçà d'una revolada. 
— Perdoni, senyora — contestà,— descansava 

un xic. Es t an t pesada aquesta hora de sol! «•$ 
— Un xic massa. Creu que to ta jo cremo. Estic 

excitada, nerviosa.., 
— Si la senyora vol sortir, no ha de fer més que 

dir-lio; però li adverteixo que s'ha de ser de la 
estella forta per resistir aquesta soletada. 

— Ca, no t 'amoínis. Ja m'entretindré per aquí. 
— Sab què podria fer, la senyora? Prou que li 

agradaria! 
— Digues. 
— Anar a donar un xic de gra a les gallines ¡ 

és molt divertit! 

D E LLOFRIU — í 

— Si que tens raó. Vina, que m'ajudaràs — di
gué donya Elvira tustant-li amicalment l'espatlla. 

Masover i senyora entraren al corral, i com que 
ella anava molt moguda i ell era un home de carn 
i ossos... 

— Té, Ramon, aguanta el cabàs, que vull aga
far aquell pollet tan bufó! 

Ja era barra, ja, dir-li que agafés el cabàs del 
gra, si ella el tenia empresonat entre les cuixes! 
Però el xicot no s'ho va pas fer dir dugués vegades. 
S'apropà a la mestressa, ficà mà entre aquell cui-
xam més dur i brunyit que les roques d'Ull de 
Tossa, i procurà entretenir-s'hi lo més possible, 
amb gran complacencia d'ella, que no volia pas 
altra cosa. 

— Ai, que és bufó, que carinyós aquest animaletl 
Ramon., posa'm un gra de blat de moro als llavis, 
que vull veure si m'el sap pendre amb aquest bec 
tan bufó. 

En Ramon va atendre sol·lícit el prec de la se
nyora i se li apropà per col·locar el granet a n'a-
quells llavis carmins, encesos, rebotents, que con
vidaven a la mossegada. 

Mentre el xicot feia aquella delicada operació, 
que es perllongà indefinidament, ella, per l'escot 
de la bata , li oferia el torbador espectacle d'un 
pitreram ubèrrim, pròdig, desbordant de carn... 

— Ai, ai, que m'ha caigut el gra! Agafa'l, Ra
mon, agafa'l, malaguanyat! 

El gra, malaguanyat? Això si que és mala-

Galls, gallillos i pollets corrien.. 
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guanyat que es perdi tan tontament! — pensà en 
Ramon a l'agafar amb els seus dits'inhàbils, bar
roers, el gra de blat que havia anat a caure al 
bell mig del mainellam de la senyora Elvira. 

— Ai, que em fas pessigolles! 
- J o ? 
— Com t 'ho dic! Si m'has fet esgarrifar tota! 

Mira que bufó aquest pollet! 
Pet pollets estava en Ramon! La bata de donya 

Elvira s'havia to ta obert de la part de baix, dei
xan t al descobert un bé de Deu de cuixes, de mit
ges i de lligacames que feien tornar tarumba al 
jove masover. 

— Posa-m'en un altre de granet, que ja s'ha 
menjat el primer! 

El xicot no sabia pas on tocava i en lloc de fer 
lo que la mestressa li deia es quedà embadalit con
templant aquells baixos tan atreients que li feien 
perdre la xaveta. 

— Ai, fill meu, que ets badoc! Ja l'agafaré jo 
el gra! No sembla sinó que sigui una cosa molt di
fícil! Té! 

En aquell moment sí que va perdre el món de 
vista el bordegàs. Donya Elvira, palpant per agafar 
el gra de blat de moro, havia entropessat amb la 
mà amb una prominencia molt dura del cos d'en 
Ramon, i el noi va sentir una fiblada tan forta, 
que li va fer l'efecte que l'havia picat una vespa. 

— Redell, senyora, quines bromes que tenen les 
que vénen de ciutat! 

— Què vols dir? 
—Que si hi torna pot passar una desgràcia molt 

grossa — mormolà en Ramon baixant els ulls i 
amb un gruny de bèstia acorralada. 

La mestressa deixà el pollet i se li apropà em
bravida. 

— Res no passarà, em sents?, resi 
— No m'aquisseu, mestressa, no m'aquisseu! 
Donya Elvira esclatà eu una riallada i, despre

ciativa, passà per davant del bordegàs, fregant-lo, 
incitant-lo, clavant-li l 'anca opulent, ferma, grui-
xudíssima, contra el baix ventre. 

En Ramon sentí un nus a la gola i d'una pi-
t rada es llançà damunt de la mestressa, «garro
tant-la amb els seus braços nervuts. 

Fillets, la que allà es va armar! Galls, gallines 
i pollets corrien esverats amunt i avall del cotral, 
mentre en Ramon i donya Elvira rodaven per 
damunt de la pallissa entre gemecs, sospirs i es-
bufecs. 

Quan ja la parella hagué satisfet els seus anhels 
per tercera vegada, i s'alçaren per adressar-se de 
nou a la porxada, s'escaigué a passar per davant 
del corral el pare d'en Ramon. 

— I dos, senyora, què li sembla de l'aviram» 
— Molt bé, Sever, molt bé. Es veu que la trac

teu amb molt de carinyo, però sobretot, veig que 
lo que cuideu més són les polles! 

— Que si las cuido? Ja ho crec, vatuanell! I 
que no n'hi cap a n'aquest corral que no s'bi hagi 
posat lloca! 

— Ho podeu dir ben alt, pare — respongué en 
Ramon, mentre sortia xiulant a la porxada, bo 
i ficant-se les mans a les b o t x a q u e s . — R I Í A I * A 

- De debò no has comprès aquesta història? 
- Si t 'haig de dir la veritat, no ha acabat d'entrar-me del tot . 



LES «IKCONSOLABLES» 
—Doncs, si, Iiuiset, creu que des de que s'em va morir el meu mant, no he trobat consol en res. 
—Però, consti, tieU, que jo he fet tot el que he pogut per a consolar-la. 
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La fava d'en Quimet 

Eren les vuit del mat í quan en Quimet, l'he
reu del Mas Giralt, saltà d'un destartalat i abso
lutament incòmode vaga de tercera de la línea 
del Nort procedent de Viladecaballs i posà peu 
ferm sobre la ciutat dels comtes. 

El noi Giralt era un minyonàs fort i sapat 
que cada dilluns feia cap a Barcelona per a col-
locar directament entre uns quants clients amics 
l 'aviram í les llegums de la seva hisenda, que 
per cert venia a preus beu estimables degut a 
la renomenada que els seus gèneres bavïen ad
quirit en la gran urbs de les mistificacions i els 
substitutius. 

A l 'arribar al passeig de Sant Joan, l 'hereu 
sentí ganes de buidar l'aigua de les olives i en
t rà a fer-ho al «Bar del Trollei». 

J a descansat, t irà Ronda San t Pere enllà i 
entrà a mi adroguer del carrer de Girona, on 
sovint li feien bones compres, 

I doncs, hereu?—va fer el senyor Rafelet, que 
estava despatxant darrera del taulell. 

—Si, mireu: a veure si fem un xic de negoci. 
—Prou, home. Seu un xiquet que ara estic 

enfeinat. 

Efectivament, la botiga estava curulla de 
minyones que anaven a proveïr-se de queviures. 

—Feu, feu, ja m'esperaré. 
I en Quimet, que com a bon pagès gastava 

un nandu insaciable que tot lo dia li estava 
demanant la tutes, donà una llambregada a les 
xicotes de la botiga i anà a col·locar-se darrera 
d 'una mossarra d'uns vint-i-cinc anys, alta i re-
vinguda i capaç de torsar amb un cop d'anca el 
di t de Colomb si se li hagués posat a tret . 

L'hereu, com qui no hi toca, procurà anar-se 

guanyant la videta i ara una arrambada, ara un 
fregadís, el nandu se li anava enrevenxinant com 
una xirïbia. 

—Què portes, què portes?—preguntà el senyor 
Rafel, de darrera el taulell mentre anava des
patxant . 

—Unes quantes mongetotes renegues que són 
gebre pura—contestà l'interpel·lat procurant no 
perdre el contacte amb la revinguda minyona. 

—Ja . I res més? 
—Prou, vatuanelll També puc oferir-vos uns 

quants quintars de pèsols caputxins riçats, que 
diuen menja'm a mi. 

— H a anat bé la cullita? 
—EspatarrantI 
En aquest moment la ben proveída minyona 

s'havia ajupit per a escollir un parell de lliures 
de patates de bolado i oferia una popa que 
ni la lluna quan fa el ple. L'hereu allavors s'hi 
arrambà aprofitant-se de valent. 

La noia senti l 'embestida i anava a reprimir-la 
d'un revés, però en aquell moment preguntà de 
nou el senyor Rafel: 

—I no portes res més de nou? 
—Si, home, si — contestà la minyona aixecant-

se d'una revolada. També pot oferir-vos faves 
ben grosses, perquè es ven que la collita ha estat 
t an abundant que fins li vessen per les botxaques; 
fixeu-vosl 

I assenyalà sota la faixa del hereu Giralt on 
hi apareixia una Cosa grossa y rodona que esverà 
de debò a totes les dones de la botiga. 

En Quimet, al sortir del Bar, s'havia descuidat 
de cordar-se la porta d'escape. 

GEOBGES DE VAL. 

- Ara comprenc el perquè aquells beneits de periodistes en diuen el «nandu» d'allò-



Si la gent diu que una poma 
s'ka de guardar per la sel, 
jo, que això ho crec una broma, 
diré sempre: Ca, berrel! 

No em convenç aquesta fruita 
per la set fer-nos passar. 
Com no cl passi amb una truita, 
*mb pomes no et passarà. 

Jo comprenc que amb el raïm 
us passi, però fet vi. 
Per a tots els que sofrim 
sempre s'ha de fer així. 

Mes jo crec, siga com siga, 
— un dia m'ho va dir un «lloro» (1) — 
que per la set una figa, 
i no una figa de moro! 

Que, després de tot, haurien, 
de mora les figues ser, 
i a tots embadalirien 
sense fer cap mal paper. 

Cal insistir en la figa 
de moro, perquè a n'aqui 
sempre aquesta rassa amiga, 
el moro, ens farà pati. 

Ens farà patir d'ofec, 
car les seves aficions 
són, segons m'han dit i crec 
el tapar tots eh recons. 

Però jo crec que el millor 
¿s, senyors, no fer-ne cas 
i recordar-se d'allò: 
tal faràs tal trobaràs. 

I tot lirar-s'ho a l'esquena 
i pendre-s'ho amb alegria, 
fer juerga de tota mena 
i amb tota mena de tia. 

I fer-se un règim sapient 
que preservi de malures 
i et faci anar ben calent 
Per bé de les criatures, 

Perquè és millor estar enfigat, 
Parlo ara de malalties, 

que no estar encostipat 
i mancat de calories. 

Així un règim et faràs 
a base de la patata. 
De millor no en trobaràs: 
la fécula tot ho mata. 

Allà on vegis una dona 
creu-me, tira-t'hi de cap. 
Sempre resulta més bona 
una dona que no un nap. 

Ves-li al davant i al darrera, 
no vulgius passar per blet 
que puguin dir de tu: Era 
un noi que anava a preu fet. 

I no cl deixis enganyar 
creient que enganyen les doncs: 
si tot t'ho han donat ja, 
amb què enganyar, pobrissones? 

Empaita-les de valent 
i no hi planyis pas la pasta 
— si es que en tens— i aniràs fent 
com fa cl nostre amic Rufasta. 

I l'amor rega'l amb vi 
de la terra o estranger: 
això sempre fa molt fi, 
torra, ensofra i entreté. 

I vés sempre fent el nandu, 
que és com dir: fer el pagès, 
mentre els altres van guiUand» 
paperines, com si res. 

Tu viuràs tranquil i alegre 
en aquesta Barcelona 
tan carregada de pebre, 
bona quan la bossa sona. 

I quan la bossa no et soni, 
oh, pobre nandulandesc, 
llavors dona't al dimoni 
perquè ja estaràs ben fresc. 

LLUÍS CAPDEVILA 

(1) Una cupletista. 
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La justicia arcabota 

Queia la tarda lentament... una tarda d'agost 
pesada, tòrrida, ofegant... El sol es banyava, com 
cada dia, en mig d'una aureola vermella. En cl 
camp, on el blat havia sigut segat feia pocs dies, 
to t era silenci... 

Caminant per la margcda, en Claudi i la Mar
guerideta, agafats per la mà, s'en tornaven cap 
al poble, quasi sense canviar un mot, com tement 
que estava a punt d'ocórrer quelcom irreme
diable. 

En Claudi tenia catorze anys i la Marguen-
deta acabava de cumplir els dotze. Companys 
de jocs ignocents, en els dies que el col·legi els 
deixava lliure, s'havien criat l 'un al costat de 
l 'altre, amb una amistat quasi fraterna. En arri
bar a l'edat de la pubertat , llur camaradería havia 
continuat indisoluble. I veus aquí que aquell 
dia... 

— Perjura! Infame! Vols dir-me d'on has t ret aquest 
pendentif de brillants? 
KJI— Veus? Ara m'acabes de posar en un gran compro
mís, perquè no puc recordar-me si m'cl va regalar en 
Lluís, en Ricard, o el teu nebot. 

Aquell dia havien passat per ells dos coses in
sospitades fins allavors pels dos. Com sempre, 
l'iniciació havia part i t d'ella. Ja feia dos o tres 
dies que la Marguerideta sentia una febre estra
nya dintre del seu cos, una xardor que no havia 
lograt apaivagar banyant-se a cada moment dintre 
la bassa del mas. La cremava un desig que no 
sabia de què era. La Marguerideta, en l'ignorància 
en que acostuma criar-se la pagesa catalana, des
coneixia en absolut els misteris del sexe que s'agi
tava en ella, animós d'obrir-se a la vida com el 
botó d'una rosa... 

Com de costum, en Claudi i la Marguerideta sor
tiren, després de dinar, a jogar pel camp. Ella 
estava neguitosa, corria, sentia que to t el seu cos 
pessigoUejava d'una manera que no havia sentit 
mai. D'un presseguer agafà la nena un fruit dau
rat i l'oferí a en Claudi. Aquest tregüé un ganivet 
i començaren a pelar-lo; mes apenes la Margueri
deta hagué tallat eljprimer tros, s'el portà a la 
boca i digué: 

— No! Aquest tros és per a mi! 
En Claudi intentà pendre-li de la boca. 

lilla es resistí i entre to ts dos començà 
una lluita a la que la Marguerideta, sense 
sapiguer perquè, es va complaure en opo
sar una resistència desesperada. Ell la 
retenia entre els seus braços, impedint-li 
fugir, i la noia es debatia com volguent 
evitar un perill desconegut. 

— No l'heuràs, no—féu la noia. 
— Ja ho veurem! 
A la fi, els braços potents del pagès 

adolescent redimen a la pageseta, pre
nent-li el fruit de la seva boca; mes, en 
aquell moment, per un 'moviment instin
t iu que cap dels dos comprenia, en Clau
di trobà més sabrós el fruit dels seus lla
vis i el tros de préssec, pel qui tan ha
vien combatut, rodolà a terra obltó&t, 1 

la guia féu Uoc a la luxúria del ricot, 
que començà a mossegar àvidament e ' s 

llavis de la pageseta. 

— I aral Què fas, boig? —cridava, tot 
defensant'M, la Marguerideta. 

— Bé prou que ho sabràs! 
EU, en Claudi, to t roig corn perdigot i J a 

perduts els estreps, es sentí invadit d'un-
desig impetuós de forçar-la, d'atropellar-**-
Mes, què era atropellar una noia? **° 
sabia ell? No, certament. Ell en tewJJ 
una vaga idea, una vaga idea concebi1 

en alguna que altra nit d'insomni, ^ ^ i 
pres d'haver-se excitat contemplant 
amor d'un be i una ovella, lilla tambe 
presentía que en Claudi anava a forçar - < 
a abusar d'ella, i, encara no trencat 
to t el vel del misteri, es demanava çoi* 
Claudi, que era t an amic seu, podria * 
bar a fer-li mal... 

d»mi-El jove pagès, apenes tingue c ( L r a 
nada a la Marguerideta, passa, 



mexpertameiit, l a ' s e va destra entre les cames 
de la noia, cercant àvidament quelcom que ende
vinava, però que encara desconeixia... 
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Mes la mare de la Marguerideta, que era una 
dona prudent, proveia sempre a n'aquesta d unes 
calces llargues i tapades, la resistència de les 
quals era impossible vèncer sense descordar-les... 
ï els dos adolescents, davant el fracàs del seu atre
viment, semblaren avergonyir-se un moment del 
pecat que anaven a cometre i s'aixecaren, espol
sant-se la terra que cobria els seus vestits, i aga
fats altre cop de la mà, reprengueren silenciosos 
com dos culpables el camí del poble... 

Però no havien caminat cinquanta passes mes, 
que cl desig mal apagat tornà a torturar-los. 

— Aquí... aquí... — mormolà en Claudi, im
pacient. 

Una vinya els hi oferia protectora l 'abric dels 
seus pàmpols sota els quals podien do
nar lliure curs a Ics seves efusions. S'in
ternaren dintre la vinya i encara no ha
vien atravessat deu pams de terra, la veu 
d'un guarda jurat els gelà la sang. 

— Què feu aquí dintre? 
Tremolant, en Claudi i la Marguerideta 

sortiren del seu amagatall. 
— Ah! Pillets! Anàveu a robar raïms, 

eh? Ja vos apanyaré, jo! 
I sense sospitar la trascendencia de la 

seva decisió, el guarda s'els endugué a la 
presó del poble. Allà els tancà to ts dos 
dintre rúnica celda que hi havia. I satis
fet d'haver evitat un furt, el guarda se 
allunyà de l'edifici, beu lluny de creure 
que acabava de proporcionar als dos 
amants un refugi discret i segur... 

I aquella nit en que cu Claudi i la Mar
guerideta havien d'haver-la passat plo
rant, fou per ells llur primera ni t feliç, i 
entre les parets on la justícia castiga als 
malfactors, la ditxosa Marguerida pogué 
per fi cntregai-se, ardent, tremolant de 
desig i de passió, to ta nua, als acarona-
ments inexperts, però deliciosament dolços, 
de l'adolescent Claudi, que ell també 
coneixia per primera volta en la seva 
vida, el suprem plaer de la possessió fe-
Menina. 

MARCEL TERRA. 

El Nanu "està de dol. Aquella eantatriu que té el cog
nom d'una regió espanyola li ha fet el salt i se li casat 
amb el xofer. MalTinatge. 

De 1' A. B. C, periòdic seriós i de gent morigerada: 
URINARIAS LEA, SEÑORA, 
(ambo» sexo») ES PARA USTED 

ComentaiisP.Que els fací el Citroi 

Capçalera d'una resenya esportiva publicada en 
rotatiu c«atellà: 

«Cuit Hitas* y «calionclliistas» empátalos a cera 

I després diran de nosaltres! 

- Agustinet, no sigui atrevit, que aquestes 
:s ja sé com acaben! 
- Jo també: amb punxal 
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JOVE 23 ANYS 
desitjar;.-, ccnüiscr senyoreta per a intimar 

romànticament. Absoluta reserva. 

vol fer pel procediment del t 

Set aviadors militars que estan de servei a Tetuan~ens 
escruen una lletra demanant una gentil padrineta, lo 
més nandulandesca possible, que els hi envii, junt amb 
unes ratlles afectuoses, alguna paquetilla de tabac. Els 
seus noms són: 

Rafel Bosch, Ramon Torras, Virgili Launes, Josep 
Simón, Miquel Marti, Pelat Soler i Francesc Pérez. I,a 
seva adressa és: «Aviació Militar. —Tetuan (Airíca)t. 

Animar-se, dones, llefn'dores, i a distreure tant com 
pugueu als nostres soldadera. 

Copiem dos anuncis de l'A.B.C. i oferim un eali-
quenyo llegítim al que en tregui l'entrellat: 

«Cedo hermosas habitaciones, baño, con o sin Pez». 

• Hermosa habitación, cou Santiago». 

Això de l'habitació amb en Santiago deu ésser per a 

senyores, Ens agradaria sapiguer qui és aquest senyor. 

T. A. PANER. 

carrada 
J a s'ha reobert VF.den i el carrer Nou ha tornat a revis

colar-se. Perquè cl carrer Nou sense VEdén i sense el Gor-
ditn i's una cosa més morta que la concentració lliberal. 

La nit de l'inauguració hi navia una mà de gent que 
semblava que donguessin caliquenyos. Es veritat que 
el programa s'ho valia. La Oeorgina Violeta, que és ca
paç de tornar lila a un soci de l'Acció Catalana; la Maria 
Cortada, que si és corlada ens agradaria veure on té el 
tall; la Florentina Iruña, que és una noia que val tot 
l'or del món, i un pet de noietes al foicr que et fan passar 
l'estona que no te n'adones. Entre aquestes darreres hi 
ha la Maria, aquella xicota amb cara de nina que aixi 
que la veus sents unes ganes de foradar com si et conver
tissis de cop i volta en una broca. A la sortida haguérem 
de guillar per la porta del carrer de lea Arrepentides l 
fer una visita a ca l'Angeleta. 

AI Monte-Cario hi ha la Lola Miralles, que fa d'astre. 
resplandeciente, i la Jere/.anita, que s'empenya en fer-nos 
creure que no és de Sant Marti de Provençals. Ara parla 
el castellà i ja comença a fer-ho millor que la Xlrgu. 
També hi hala Cueva, que és una cueva que encara que 
ens hi tanquessin no hi estaríem gens malament. | 

1,'Herbolaria segueix tan pleneta i trempada com 
sempre. 

Al Pompe.ia amb el vodevil segueix omplint. T.'Ana 
de Lis, junt amb la Francès i la Murcianita, completen 
el programa i distreuen a la gent. Segons tenim entès, 
en Lladó té ordre de llicenciar els seus pica-pedrers. J a 
apreten, jal Rcdell! Jo em pensava que hi portaven 

Amb això dels tapalls obligatioris a X'Apolo l'han es
verat i no fan niés que cercar medis de atreure al resff 
table. 

Ara hi ha debutat la simpàtica Casanova, a la que no 
perdonem el que ens condimenti un arrosset, i el duetto 
«Les Sorel». 

Al Moulin-Rouçe també han reforçat el programa. 
L'Elofranc hi fa de les seves; per cert que l'altre dia era» 
obsequià amb una rumba còmica que per poc ens tenim 
de comprar un braguer de tan riure. — Per que no Se
gueix aquest camí, reina? 

La Raquelme empenyada amb que la patata de Ma
laga és millor que la vigatana. 

Ah! ona noticia fresca. Sabem que d'un moment 
l'altre apareixerà en el firmament artisüc un nou astre 
de magnitud. . 

B M referim a la «cançonetista» Naila. No soni ftlH*7 
de fer comentaris prematuros, però podem adelantar <1 
es tracta d'una cosa molt seria, tan .seria, que al seu v " 
tant moltes espelmes passaran a la categoria de mist • 

Les xicotes de l'As segueixen tan encantades d* 
vida i amb aquell bon humor, marca dr la casa... , ] f l r 

A través de les malles de la i*y hem vist desti 
sense perdre el somrís a la Condexita Zoft ^ 
estimulante com sempre; a la Roii·lenita, que c ^ , 
dia es belluga més; a la Tejada, que és una tat ^ 
de debò, i a la Paquita Marquès, quina c a r f l , ( f , . . 
bona noia es farà més popular que l'hay que l· ¿ç 

l.a Fuentes segueix rajant mes Umfii** j i ^ 
mai i ta Bella limita, lo dicho, la trobem <= 
per sentir la sensació del vèrtig, ( .^ IO-

Fias avui ena havíem pres de guasa això <lc • 
damenls de cap... i cual.. 

Ei3 SECRETARIS DIÜ. *** 

— Mira, Rosalia, si després et pregunten r quf te l'ha 

trencat, que consti que jo no hi tinc res que veure. 
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C o r r e u s e c r e t : 

Kim Revs. No és prou correcte. — Tes. ïís molt fluix. 
— A. Quincy. Es imperfecte.—7. Manutu. N'hi publi
carem un. 1/altre no cuaja. — Bit Lleta. Va al número. 
— J.I Malsà. Es més dolent que 1'Alba. —Panxa Ampia. 
Si, senyor, li publicarem aquí mateix: 

e* l _ ' A S » 
Marqués del Duero i Borrell 

Telèfon 4728 A. 
GRANDIÓS ÈXIT DE 

GRILL-ROOM INFERNAL 
MANOLITA COLLADO 

Z0£ • DORITA - DORITA - ZOÉ 

P O M P K Y A 
Tots els dies vodevil. Éil t de 

ideal Pa i ta - Fru tó - loa ds Lli 

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

M. CASANOVAS A. NAJERA 

Era morena i 
i estava un dia al Turó 
en quant la vaig veure jo 
li vaig pagar una graciosa'. 
i un gran sandwich de molb. 

Cregui que la poesia no ho és gens de grados* l e a 

T f a V ^ r f ^ A ^ r f l b ' a 9 « s ' h a equivocat 
no era de moltó, era de burro! — Bu Fava. Va més ma
lament que el Banc de Barcelona. 

NOVÈLTY 
60 Art¡mt«».BO Rumbiiles 

50 Tangulstea 
ÈXIT CREIXENT DE 

A. CLAVER DIAVOUHA 

* LOLA MONTIEL * 

G. ALOMAR 
VIES U R I N À R I E S . Curac ió r à p i d a i s e g u r a 
mit jansant apare l l especial. Ar ibau , 5, de 12 a 3 
i de 5 a 7. F e s t i u s ; de 10 a 12. — Económica : 

Unió , 20, de 7 a « . - B a r c e l o n a . 

Vols curar- A 
te lag-ono •-
rrea agu
da,! lacris-
titis M e 
nor rábica 

CAPSULES 

R E X 
Da vanda a tots 
• la centras da ea- ¿ "^ « ¿ ^ 

p»oific« i o r\ S 
farmacias 

Malson Meublée Mont d'Or Meublée 
(Verdura) (Vardura) 

Carrer de Barbará, 27 p ¡ a s s a santa Madr 
Aicenaor J Frente d Banc d'Eípany» 

n confor t — Sálales de bany - Telèfon privi 
H a b i t a c i o n s a B p e s s e t e s 

SELLOS OSSAM 
Para la curación radical y en pocos días de la BLE
NORRAGIA (purgación) y toda clase de Infecciones 
en las Vías Urinarias por rebeldes y crónicas que 

sean, calmando a las primeras tomas, por su acción anestética, toda clase de dolencias e irritaciones 
producidas por la uretritis DH VENTA. Seg-alá. Rambla de las Flsres, U.—Salus; Fontauella 7 —Doctor 

Perelló, Rambla del Ceuiro, 37; y en las principales Farmacias y Centros de BspeclácoB 

No val a badarl.. 

La 

Mundial 

Espallar.« 
"AHCELONA 

Q; mm 
Antonio Abeleira 

AGENTE TEVTRAL 

Agente e idui l io Director Artístico 
del Teatro del Muslc-Hall 

«EL BOSQUE. «L'AS. 

Aoidemii - DIIZ y LLANOS 

SALVA, 2S, 1,*, 1 ' 
-»-»-*- ÚLTIMOS ÉXITOS -n x ^ 

La cara bonita—Amor a Es
paña. -En un dfa.—La cruz 
de brillantes.— INandu. .! — 

IDéjame ..[ etc. 

? Í Í P S S E L L O S * 

rrr„ UPINE/ 
«unid. i« r-% i \ y*\i 

norragiaiUri- :2¿iSCZ!2X>sczKtoGc&s&$$í 
"rUl.gonocéc- D t T e n d a „ ,„„ „, c e n l r M 

La Mascota 

Probeu ho i ¡>o* c<¡ 
ERES tn potro. U 
I, San Riimon. 

vcncireu. Mata CA-
a capsa SO etntims. 

i - snRcrzLonri 

PURGACIONES 

fiBAJBflS RUSAS «OVtSOLFP 

[ JM SegaM, Rambla di ln r i«n. 14-IUCELIU 

IMP. EDITORIAL — Moataerrat, 0—BARCELONA 
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LES .INACCESSIBLES. 
— Per Deu, senyoreta, aquesta cotilla sembla una cmraça! q u e 
_ K L . ¡i veus si sóc desgraciada, que ni a m pur logiar tomar a c a s a s e -Doncs, ja veus si sóc desgraciada, que ni així pur 

.Igun atrevit hagi abusat de mi. 
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