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E| Nandú. — Veiéu, amb un mapa niundi com aquest, no'ra faria rés estudiar-hi geografia 
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Vaselina 
Es diu que per manca d'aquest preciós ingre

dient, hauran de plegar el negoci e!s acreditats 
industrials senyora Prim i senyor Verdura. Da
vant d'aquest paorós conflicte els esmentats se
nyors donaran nn imposant premi al enginyer 
que inventi un petit aparell de propulsió i rota
ció que aj mateix temps que fassi apretar fort 
per una banda, fassi obrir be per l'altre, evitant 
així l'empleu del esmentat lubrificant. 

Remetre plànols i projectes a El NANDU, 
núni. 60 1 transitori). 

Contra l'obesitat femenina 
Petit aparell tubular molt pràctic. Es una cosa 

molt enginyosa- S'expén en uns petits sobres o 
col-loca perfectament emmotllat 

en el tros de carn que la senyora o senyoreta es 
proposi empassar-se, obtenint així tots els sa
bors i delícies de l'aliment í evitant en cambi els 
seus incontables perills. En venen en totes les 
cases de cromes 1 es poden demanar baix el nom 
de "Tubus Cortdom'. 

Nou impost 
Se'ns assegura que l 'Estat crearà un nou im-

:. re el comerç; de l'amor i que per a entre-
gar-se a n'aguest meravellós deport, serà indis
pensable adquirir un segell que haurà d'aherir-
se a la panxa tle la "cocotte", abans de comen
çar. 

Per a evitar el frau, es crearà un cos d'inves
tigadors, que assitiràn a l'acte i mataran el 

segell amb la data. 

Un gos 
Per haver renyit amb el meu promès, desitja

ria adquirir un gos per a d^trcu-re'm en els meus 
moments de desconsol. 

-: EL NANDU. Secció, llengües vives. 

Virilitat 
Estic desesperat. Ho he probat tot, sense re

sultáis pràctics. I.a meva péndola marca sempre 
les dotze i no lii valen friccions ni desfogaments. 
Hesitjo entrar en relacions amb senyora fogosa 
que és vegi en COT de curar-me. 

EL NANDU, uími. 71. 

Normalitat restablerta 
Ma quedat completament restablerta la norma

litat de les nostres Rambles i resolta per lo tant 
la vaga de cames plegades que sostenien les 
nostres més importants harretaJres. 

No hi ha hagut aument de jornal ni reducció 
d'hores. , 

Així,doncs, de la una del matí a les dotze de 
la nit (minut més, minut menys) podreu trovar 
els nostres millors models de deu pessetes entre 
Perràn i Esctidellers. 

Es nota que hi ha palla nova. 

En plé canibalisme 
Es diu que en una de les habitacions clàssi

ques dea1 earer del Gínjol, distretament, es va em
passar una criatura una noia que eslava parlant 
amb un amic. 

Mi ha que advertir que la criatura es trovaba 
encara en el seu periodo primari i que probable 
ment hauria nascut al cap de nou mesos. 

S'ignoren més detalls, 
El jutjat no hi pot intervenir per por d'una re

lliscada. 

Nou invent 
Aparell patenta! per a l'aprofitament de la llet. 

Es nn recipenl esiret i tan hàbilment combinat, 
que al cap de nou mesos, surt una erialura. N'hi 
ha, a Espanya sol, més d'onze milions per a ex
plotar. i \ n r :-:in rapiialista que ¡ i rti la primara 
materia. Escriurer: El NANDU, mim. 47. 
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grafs Deshay! 
Pans. 

La revista de grandiós èxit C R I - 0 « l - Magnifiíc accur-it dc.,s «ceito-

i Aruould, Castells i Fernández, Morales i Colmenoro. -<J00 tralos nous de la casa Max Weldy de 
m ARTISTES ESPANYOLES I ESTRANGERES 

G A M I A N I 
Demanen a tots els kioscs aques
ta maravella de la literatura ga-
lant, perú exigiu que siga l ' i l- lus-

trada per el gran OXYMEL. 
Val t res peles, però fi l lets, es lo 

mellor de lo mel'or. 
Per correu: 3*40. Comandes a la 

nostra Administració. 

L A N O V E L A 
Q A L A N T E x 
Demaneula cada dijous al vostre 
kiosc, encare que no la vegeu ex
posada. Vos fareu uti t ip de d'allò 

Cada dijous, 13 cènt ims. 

- Un llibre de barrila -
Demaneu a tots els 
kioscs la nova obra 

Noche de Novios 
que porta vint fotografies espa

tarrante del natural 
Cinc ralets ben aprofitats. 
Comandes a la nostra Adminis

tració. 
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ïeccio Oficial 
Aprofitant l'estada entre nosaltres del popular home 

públic Sr. Villanueva, vàrem convidar-lo B beure un «xato. 
a Villa-Rosa. No cal dir que En Villanueva acceptà i to t 
bebent (d'incògnit rigorós) ens leu declaracions molt inte
ressants. 

Trobà molt just que volguem reivindicar els drets del 
mascle I ens digué que ell, quan tenia 20 anys, ja pensà 
redactar un projecte de llei obligant a totes les dones ma
ques ,i pagai una tcontrtbució de guapesa»,la qual consis
tir ia en haver d'oteró la seva hermosura un determinat 
número de cops .-< l'any, segons el grau ¿'hermosura de 
cada dona. 

Pera regularitzar el pagament, cada dona seria proveï
da d'un Carnet d'Identitat amb unes fulles en blanc p e r a 
firmar els que haguessin cobrat la contribució. Els mascles 
en trobar una dona maca, podrien exigir-l i la presentació 
del Carnel i si el número de firmes eslava complert hau
rien de deixar-la anar amb tots els respectes. Perd si n'hi 
mamava alguna... Triudrien dret a la contribució, firmant 
després el cobro. 

Ens va semblar tan admirable aquest progecte que1 

emocionats, l i demanarem per qué no va presentar-lo a les 
Corts. 

E l Sr. Vil lanueva ens respongué: >Es que quan vaiR 
progectar-lo s'ha de tenir en compte que aleshores no era 
d iputat . . 

—1 ara? Per qué no el presenta ara? 
-Perquè ara ja no in'arrivarieu els beneficis del tobro, 

'i la veritat demócrata l io soc, però ni altruista ni... 
-Entesos. El progecte ens el farem nostre, el publica

rem i... 
Pero no m'anomeneu! 

—Secret absolut. La premsa sempre es discreta, l i l 
progecte el presentarà en Rodés. Què l i sembla? 

Qué vos sembla a vosaltres, companys i amics? Adme-

Redacció. Pot-

La gentilíssinia Dolly Ma i , amina nostra i potser de 
vostés—des de l'estrena de -Cr i -c r i ' , ens demana que 
fem pública la seva separació, per incompatibil i tat de ca
ràcters», del ric fabricant Sr. Reixach. 

Diu que era massa cuit de genit. 
Nosaltres, no sabem de qué en diu genit la gentillsslma 

Dolly Mai . Com que aquestes xicotes angleses enraoneu 
amb un accent tan extranger. 

Hem rebut unp invitació per a l'Aplec eucarístic de 
Santa Maria de Terrassa. 

BnS sembla que no hi anirem. 

Als nostres amics que'ns escriuen preguntant-nos si la 
Candelaria Medina que actualment s'exhibeix a l'Eden. es 
la mateixa que ocasionà la caiguda d'En Qodoy per celos 
de la reina Maria Lhiisa. els havem de dir que no. Era una 
reina d'aquesta, que s'hi assemblava un xic, pero que tenia 
mes pitrera i era deu anys mes jove. 

Sabem una nova manera de fer l 'ullet a les dones, ab
solutament infalible, segons ens ha explicat En Bofi l l , 
corrido pudibund, que volem fer arribar a nostre públic per 
a que'l probi. 

S'acluca l'ull dret --Pausa— S'acluca dos cops seguits 
l 'ull d r e r - A l t r a pausa-S'acluca l'ull esquerre amb mo
viment quasi be impercept ible-Pausa curta — S'acluca 
l'altre ul l . Are cal esperar. 

Si el resultat triga una mica a donarse a conèixer, ales
hores poden treure la llengua dissimuladament. Aquesta 
insinuació es una mica compromesa, perquè sembla que 
la dona pensa mal i us pren la paraula. 

Be, al cap d'avali no sha de ser escrupulós. Els escrú-
puls novan néixer corridos. 

Ja deuen saber nostres llegidors que'ls otomans demà-
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nen el patriarcat ecumènic. Aixls que'ns assabentarem 
d'aital demanda, EL NANDÚ cnviá una protesta. 

Nosaltres volem el matriarcat, es a dir, el govern de la 
mare. Comprenen in que la qüestió tindria molts aventat-
je£. Iotes les dones, per tal demanar, voldrien ésser nia
res. Com que'l matrimoni no es obligatori, ni el reconeixe
ment de la prole, cada dia ens trobaríem una senyora que 
ens demanaria el favor de posar-la en condicions d'exer-
cir el matriarcat 

Un favor? Be. Nosaltres li fariem desseguida. 

A l'Hora de plegar rebem aquest despatx. 
Lausana, 17-12-22. H. P. 
Espero ajudants amb ansia. Tinc damunt comissió 25 do

nes. Estic per dinyaria. He recorregut a tots els sistemes 
inclòs francés. He tret fins a la darrera gota, que era la 
primera que vaig manar. No se res poUtica. Envieu-me 
dit de Colotnb per a usar-lo a les fosques. 

ENVIAT ESPECIAL 

Concells d'un vell tremendu 
Al cinema, amic, és on més deus demostrar la 

teva delicadesa i el teu tacte. Sobre to t , el tacte. 
Si seua al costat d'una dona que té un .home a 
l'altre costat, ves amb cura de ficar cullerada, 
perquè podries posar-te de peus a la galleda. Amb 
iot, si hi ha espentes a l'entrar o sortir, fes el 
que bonament puguis, i si en el camí trobes una 
altra mà, xoca la amb cortesia que serà d'un 
company. 

No et capfiquis per si és massa tendra la veïna. 
Pensa que "tant si éa grossa com si és xica, l'es
pina quan neix ja pica . Posa l'am i... a veure si 
pesques. 

S, la veïna ós amable i admet reconeixements 
anatomies, no vagi's a d i r-li: "Caram, quines 
coses té vostè aquí... o què gros té això... o què 

- vostè! Mira la peTícola i calla, per tal 
que ella pugui íer com que no s'adona del que fas. 
l'.i secret dels èxits de cinema consisteix en no 

va. Tot lo més. sí la veïna fa un movi
ment, espaordiria per la llargària de... la cinta, 
pots dir-li a cau d'orella : "'Ja ho diu la dita cata
lana: Mai se sap si es gros el nap, fins que ha 
descobert el cap". 

L'adroguer dels cantis 
Aquell capvespre eslava En Ramon més abur-

rit que mai darrera el taulell que creuava de part 
I pari la fosca botiga d'adroguer, quan de sobte 
entrà la Merceneta, aquella bonica minyona que 
a n'ell feia temps li havia posat el cor més tou 
que un pebrot en conserva, demanant-li si tenia 
cantis per vendre. Com dits panxuts objectes els 
U nien en un quartet fosc, ell. l'acompanyà a 
dintre per triar el que més li agradés. 

Era a l'istiu i la Merceneta, arremangades les 
mànegues, mig entreoberta la brusa, deixava 
vcsllumar una tonriosa carn jove que a n'En Ra
mon li trasbalsava els sentits, i per més manota-
des que donés a l'espai sempre es trobava amb 
els dits al broc d'algun canti, i Res, assimila
cions!... 

A la fi, entre paraules afalagadores i petons 
febroseucs, En Ramon agafà a la Merceneta per 
la cintura i barroerament la deixà en terra posant 
al descobert la formositat de les seves cuixes so-
bressortint de la confussió de robes blanques... 

Lo que són les dones, que mai poden callar-se 
res!... Des d'aquell dia una corrua feta de mi
nyones anaven a la botiga d'En Ramon a com
prar cantis, i a fer que els hi trenquessin... per 
comprar-ne d'altres. Allò que es diu, un èxit! 

Però heu's aquí que les coses dolces no duren 
sempre, i quan En Ramon començava de criar 
una rodanxona panxa de senyor casat, li surti un 
gra al nas com vulgarment es diu, en la figura 
d'un aprenent que li enviaren de fóra. 

No menys espabilat qu'En Ramon, es donà 
compte desseguída del " t ruco" dels cantis, i en 
asabentar-se'n. demanà part en les estones d'es
barjo. Des de llavors la demanadissa esdevingué 
més nombrosa i un cop cada ú, s'encarregaven 
d'acompanyar a la sol-licitant a la tria i remena, 
creiem dels cantis, mentres Paltre s'entretenia 
darrera el taulell fent solitaris. Si la noia no que
dava prou complasruda amb l'intervenció d'un, 
llavors l'altre el rellevava. En fi, es partien la 
"feina" amb tota cura i justesa. 

Un dia es trobaven els dos desvagats darrera 
cl taulell, quan en Irà una dona acompanyada 
d'una xicoteta vistosa, habillada amb l'uniforme 
de cambrera. Tenia el posat d'una llamenca, i per 
sola la cintura se li alçava un bony alarmant que 
li feia escursar exageradamenl les faldilles del 
davant. 

En Ramon la recordà com una de les que més 
cantis havia trencat... i vingut a comprar-ne. 

—"...Miri, ja ho veu: lo dels cantis ha resultat 
una nuca massa gros — senyalant la panxeta 
de la noia, — ja veu com ha quedat la meva. 
filla... què dirà la família',., l'oca vergonya!... en
ganyar a aquesta colometa I..." 

L'aprenent arrupit, esparverat, sols treia el 
cap per sobre el taulell amatent per, si les coses 
anaven malament, amagar cap i tot. En Ramon 
tranquil trencà el doll de paraules de la dona: 

—... i a mi que m'explica! Aquest, aquest ès 
qui va fer-ho... 

•Ali. tu! vas ésser (d desvergonyit... 
L'aprenenl arrupit no s'aixecava. 
- Maleït siga... sort qu'ets tan menut encara 
I la dona cenvençuda de que per l'alçada del 

mmyo el fruit del pecat seria a proporció marxà 
tranquila i sosegada... com sï.el pecat <le l'apre
nent, vi''' ésser més jove, no pogués ésser tant o 
més gros que l'altre!... 

ARRUFAT 



SPORT D'HIVERN 

BU. Rero que fas, Tato? 
Ella.—Estiu ap.^ant 1-ostufa! 
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HI5T0RIES De GRESCH 

Pauleta, Joana, Lola, Nadia, una 
noieta rossa i Genoveva 

Pau Bigoux tornà a encendre el seu cigarret, 
carregà de rimi la estilogràfica i escrigué la car
eta següent: 

"Estimat vellot: Malgrat la meva pena per 
duranl tres .lies Auxerre i ma adorada 

(loneta, vaig a Eer un viatge a París. Vina a re
brem el dimarts, al tren de les 4*20 i prepara 
bona barrila. Visca 1 

Teu sempre, Higoux." 
Aquest al qual Higoux nomenava "vellot". era 

linguerrand Popin, un amic de tola la vida. Junts 
havien rebut les carbasses, els suspensos del bat
xillerat; junts havien anal un vespre, una mica 
tocats de champagne, a una mala casa, per a fer 
llurs primeres anuos. Records, aquestos, plens 
de sabor, que mai no s'obliden. 

La vida els havia separat. A la ratlla dels 50 
anys, Bigoux, ric, es trobava emmullerat amb 
una adorable doneta í vegelava a Auxerre, en 
un monòton benestar. Popin, pobre, seguia vivint 
a París, fent negocis de publicitat) dibuixos de 
tigurins per a revistes de music-halls, articles 
grisos als periòdics il·lustrats i alguna obieta per 
a aixecar el telo al teatre dels Mathurins, Es per 
tot ço que Bigoux, de natural tímid, comptava 
amb ell per a entaular les amistats amb les ale
gres mués que a tol provincià digne li són indis-
; ¡usables durant la seva estada 3 París. 

El tren de les 4*20 arribà puntualment a ies 
cinc menys cinc. Popin estava a l'estació. Taxi, 
hotel, bar, sopar... i. després, els dos amics es 
feren conduir a "La Cigala", car Bigoux havia 

determinat d'anar a Montmarlre. Entre la colla 
de xicotes que veieren, n'hi havia una de petita 
murena amb els pits nusos, que el provincià filà 

,, tot seguit. 
"z —Tú que tens barra 1 en saps d aquestes coses 

•— digué a Popin, — hauries de convidar a n'a-
quella noieta a pendre alguna cosa amb nos
altres. 

—Podríem convidar-ne dugués. 
—Dugués? Per què? 
Popin R0 insistí. A províncies saben comptar 

i estalviar gastos inútils. 
El "botones" fou encarregat de fer a la se

nyoreta Pauleta (es deia Pauleta) la corrent 
invitació a pendre alguna cosa amb confiança. 
En acabar 1 espectacle, hi anà. Era encantadora. 
Divuit anys. veu ¡nfantívula, coll rodó i mans en-
rogides. No tenia molts vicis, ni era exigent 
i cl primer qu'arribava era el seu amic. Soparen. 
Bigoux balla. Enguerrand feu broma. Però la 
festa no s'allargà gaire. Bigoux estava molt ex
citat. Com era just, fou ell qui pagà el gasiu, i, als 
voltants de les ducs de la nit, Paulet* entrava n 

. .1... amb Enguerrand, 
Bigoux, un xic mortificat per l'aventura, dor

mí poc aquella nit i, amb bastant mal humor, anà 
a l'altre día a trobar Enguerrand per convidar-lo 
a dinar. 

Però Popin havia tingut l'idea de dur amb ell 
una xicota rossa molt maqueta i amb moll bon 
apetit. EI dinar anà d'allò més bé. Bigoux prenia 
revenja de la vetlla. El seu peu, dissimuladament, 
arribà fins... a trepitjar la sabata del seu invitat. 
Als postres els seus genolls es feren més elo
qüents, sense que la noia ho prengués a mal. Els 
ulls d'ella estaven plens de promeses— 

La larde es va passar al teatre. Popin es portà 
perfectament; digué que tenia Tenia entre basti
dors, i no el veieren durant dos actes. La llotja, 
sumergida en la penumbra, afavoria les tímides 
empreses de Bigoux, Arrivà a passar un braç 
al coll de sa companya i s'atrevi - si, s'atreví — 
a murmurar-li: 

T'agrado? 
SI respongué Joana, car es deia Joana. 

La noia estava tendra 1 amable... I tan i men-
tres Bigoux feia per trobar un laxi... ella va mar
xar amb Enguerrand. 

El provincià trobà cl cop una mica pesat i, 
lou sens cap esperança, completament desilusio-
nat, com anà 1 l'altre dia al cassino de l'aris, sem
pre acompanyat del seu amic. Però així que va 
veure la enlluernadora desfilada de "La seda a 
través dels anys" i veié bellugar-sc les 48 giris 
de cames impecables, comen-à de pensar que la 
nit no podia acabar així. 

—Cal invitar un lloritu? — preguntà Popin, 
-Porten dos - respongué Bigoux, decidit 

aquesta vegada a pendre garanties contra una 
rifada. 

Eren del·leoses: Lola, alta í Nadia, grassoneta. 
Tots plegats recorregueren alguns restaurants 

de nit, 1 Bigoux anava pensant: "A quina de les 
dues /aré l 'amor?" Es veia en un anguniós com
promís per tr iar; totes dues eren igualment gen-

Doncs la qüestió fou resulta de la més senzilla 
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lloguer de! pis, ^5 per correspondre a una ami-
que ii havia deixat un capell, 37 per arreplegar 
roba que tenia a la tintoreria... 

o o o 
[in coi> al tren que el retornava a Auxerre, Ri-

goux anava pensant: 
"Soc Un gran boig. Tutes aquestes meuques 

nu m'interessen gens ni gota. La felicitat es tro
lla a la llar, i ara aprecio més bé les virtuts de 
la meva Genoveva, I esposa desitjable i perfecta". 

Però en entrar a casa seva trobà les habitacions 
1 mi d es. Una lacón tea carta l'informà d'un non 
estat de coses: !,'esposa perfecta i desitjable ha
via fugit,., amb Enguerrand. 

PAU U k l O U E T 

de aneres. Enguerrand marxà amb ; dues 

Ai curs de la nit, en la qual no va dormir gens 
ni mica, l'infortunat Bigoux es feu un plan, la 
n h i havia prou d'aquest color. 

A l'endemà digué a Popin : 
Enguerrand, sàpigues que m'empipes. Nu hi 

puc in- res anant àrab tú. Ño val la pena de 
presentar-me dones, si totes lian de deixar-me 
plantat. Doncs, ja ei diré cl que penao fer. Em 
•quedn un dia mes a l'arís i ja m'entendré sense 
tu. Però com tinc por de que la meva dona passi 
ansia per mi, aniràs lú a Auxerre. Pren el meu 
bitllel de retorn. Genoveva s'alegrarà molt de 
"•Ure't. Li explicaràs que els negocis em relencn 
aquí fins a demà". 

Hi ha una providencia per als juerguístes. Una 
hora més tard, en un caic. reduït als seus propis 
Mitjans, feu relació amb la seva veïna de taula, 
una rossa bastant apetitosa que. bebia cafè ert 
ma. Tot va anar a cor què vols cm- que desiijes. 
i el provincià d'Auxerre aquella nit no va dormir 
pas sol, Una coincidència de malastrugança, amb 
apariencia de malaltia, impedí que la dona li pro
digués els seus favors. En canvi "enraonava" 
d'allò mes IK'\ Sense que se li demanés, contà la 
seva situació. Li mancaven 80 francs per pagar L'esposa perh-cta i IJMlfJtljrt 



Vida i miracles del Nandú i la Tuies 

—Sembla talment un moll 
—Si al poble ja lio fem ¡lixí! 

—Tuies, tu també lio sabs fer? 
—Ja ho cree! I encare mes bé! 

-Mira iNaudu quin r< 
—I sense gens de claró! 

E dependent fidel 
"Se necesita un dependiente". Aquest ròtul 

aparegué en una botigueta de betes i fils del 
carrer de l'Hospital, farà cosa de sis mesos; En 
Jaumet noi de uns quinze anys, guapas però un 
xic tonto, entrà, per a demanar feina. 

El rebé l'amo i al moment quedaren entesos. 
Don Josep, l'amo, li recomanà sobre tot que fes 
al moment tot ço que ¡a mestressa, donya Car

me li manés, ja que ella l'ajudava a portar el 
negoci. 

Donya Carme, era una "jamonaza" d'aquelles 
tan castisses, i, ole!" era molt aficionada a les 
curses de braus... Qui sap si per aquesta raó, 
de tant en tant, h agradava adornar a don Josep, 
amb alio que els bous porten al cap, i que tant 
popular s ba fet, gràcies a alguns marits confiats. 
Demés, tenia unes formes... quines formes! I 
unes protuberancias", amb dos puntets verme-

llosos, al bell mig de la pell blanquíssima, que 
semblaven dues maduixetes a punt d'empasarse-
les d'una xuclada! 1 unes curves. ¡ Vatua les cur
ves!... Bé, deixem-ho estar això de les curves, 
que r"esti'Io" sem posa dreta i no tindria altra 
solució que buidar la tinta. Però don Josep es veu 
que no se n'havia adonat de que tenia aquell bé 
de Déu de dona, ja que feia molt de temps que 
descansaba de la seva " tarea" conjugal. 

Don Josep tingué d'anar-se'n per qüestió del 

negoci tot un dia a Sabadell i donya Carme ho 
aprofità per a fer-lí veure a n'En Jaumet, lo molt 
gros que era el seu... amor envers a ell. Aquella 
nit. mentres la minyoneta servia el sopar, donya 
Carme tot era fer moxaines a n'En Jaumet. 

—T'agrada aquest tall? 
I per dir-li, se li apropava, i acotant-se, deixa

va al descobert uns pits ubèrrims, de matrona 
romana. 

A l'hora d'ar,ar a dormir, la mestressa, feu pa-
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jar a n'En Jaumet a la seva cambra i li digué 
earinyosament entre sospira: 

—Jaumet, mira, estic molt cansada i m'hauries 
d'ajudar a despiiHar-me. 

En Jaumet fidel a lo pactat amb son amo no 
es feu pregar gens i en un obrir i tancar d'ulls 
hagué complert lo que la mestressa li ordenava. 

Donya Carme, mentre En Jaumet anava com
plint et seu comès, tot era sospirar i posar els 
ulls en blanc i " a r r imar se" , perú, Eri Jaumet no 
es donava per entes. 

—Escolta, Jaumet, que no has tingut rnai xi
cota? 

—Mai, donya Carme. 
—I doncs com t'ho fas els diumenges a la 

tarda? 
—Vaig a veure els barcos. 
—Qu'és talos aquest noi! Però i això. perquè 

et serveix? 
—El quò-

Aixo! i d'una grapada me'ds hi deixà fora. 
—Oh! Ves... per... per lo mateix que a vostè. 
—Si jo no en ting. Mira. 
I aixecant la camiseta, deixà al descobert un 

magnífic panorama. 
—Ah!... 
—¿T'agrada? Vina, home, vina, que sembla que 

baixes de l'hort! Posa-ho aqui. Apreta! Més!... 
Ai! Nen!... Mes!... Are... Arc... Ai, fill. que bé 
ho has fet. tot Ionio, tonto... 

—De debò? 
—No t'enganyo. 
—Doncs, i.i cal que ho digui a don Josep, a 

veure si m'apuja un xic cl seu! 
. MOL; dol meu davant. 

1 En I ,i sap explicar-se el per 
iiiiò la mestressa el tractà d'aquella manem, -i ho 
na\ ia fei MATAS 

—I vostè creu qu'aquesta puntera no te adob? 
- H o veig molt negre, senyora! 

i quant te va oferir? 
- -Dos cents francs al iiics. 
—Dlgall qu'es busqui una gossa, que li sortirà mes 

barato. 

Una condició que es paga 
Ens diuen que, no fa gaires dies, un escriptor 

molt conegui va posar un anunci dienl allò de 
"Caballero solo, desea sirvienta para lodo". A 
l'endemà de bon demati trucaren a casa seva i 
es presentà una xicota morena, de bona presen
cia i un bigotet minso que produia evocacions 
deshonestes. 

L'escriptor se la va mirar amb simpatia i, des
prés de les preguntes preliminars, li pregunti cl 
sou que desitjava guanyar. I.a domèstica, moll 
tranqu i lament, va oir-li: 

—Cent cinquanta pessetes. 
El conegui escriptor quedà un xic esparverat, 

però volent sapiguer a quins motius responien 
aquelles pretensions, li preguntat 

—Es que sap cuinar de fonda, sap el planxat 
alemany, sap brodar, sap?... 

—No, senyor. 
—I doncs? Com demana |J0 pessetes? 
—Perquè ja veurà; una servidora té una bona 

condició... Soc estèril, sap? No puc tenir fills.,, 
ni els mals de cap de pensar-hi... 

Sembla que el conegut escriptor ho va eom-
pendre i, sens dubtar gens ni mica, es quedà amb 
la minyona. 
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Una interviu espatarrant 
—Corrí. LlevÍ9. Posis els mitjons i vagise'n 

immediatament al Parcl 
—Què hi ha? — vaig dir jo. esverat, al meu 

director que em despertava fent-me pessigolles 
a la planin deia peus. 

—Un sàtir. Al Parc hi lia un sàtir autèntic. 
Un sàtir ami) flauta i tot i amb unes. banyes més 
carago ladea que les que porta el marques de... 
— i aquí va dír-me un nom conegut d'un noble 
barceloní al qual la dona li ha sortit figa-molla. 

En vint-i-tres minuts i pico vaig ésser al carrer. 
Eren tres quarts de den del malí. El temps era 
en clave de sed. pausat i tranquil com ['"andan
te" de la Pastora] de Beethoven. 

El sàtir del Pare 
Efectivament, en un banc del Parc, a cinquanta 

metres d'En Prim hi havia un senyor amb barba 
i una flauta de Pà als dits, Tenia els ulls de color 
de raïm moscatel! i tot plegat era més pelut que 
l'expedient Picasso. 

Com a periodista i com a "madruga" que suc, 
vaig anar de dret al bulto, Heu's .i<iuí Pinterviú: 

_ perdoni. Vostè és un sàtir? 
—Servidor de vostè. 

Man! Amb mi no hi ha res a fer. 
—Que se li ofereix, doncs? 
—Molt senzill. Jo soc periodista... 
—Mai me n'he rosegat rap. 
—No vinc per això. jo per ara ja vaig fent, 

Servidor s'entén amb una planxadora capassa 
de treure llustre fins al coll de la "ma t r i í " . 

—No m'èxciti perqué mossego! 
Posis tranquil. Jo vinc perqué vostè em faci 

declaracions. De que ve. que vostè sigui sàtir? 

Origen dels Sàtirs 
—De sàtir i de senyor se n'ha dC venir de mena. 
—No es fa el sàtir? 
—S'hi neix. Es neix sàtir, com es neix poeta. 

Quan tenia tres mesos, diuen que ja vaig co 
menear a donar senyals de les meves facultats 
satíriques, 

—Com ? 
-Bm varen donar a dida i en el temps que 

durà la meva lactancia, vaig cambiar més vega 
'les ,ic dida que residents generals hs tingui el 
Marroc. 

—A conseqüència de 
—Els treballava el mugró. No em limitava a 

xumar el néctar deia seus pits mercenaris. M'hi 
entretenia i conten que els [eia un treball que 
les deixava extenuades en quinze dies. Fins que 
varen adoptar el sistema del "biberón" 

Més tard, quan tenia tres anys. vaig deshon
rar dos cavalls de cartró i un dia els meus pares 
varen atrapar-me prostituint una nina de ca
torze pessetes. 

—Com, de catorze pessetes? Una nina de debò? 
—De celuloide. 
—Al tanto! 
—No. No es mogui, jove. No tingui por. Esti

gui tranquil. Fds periodistes mai m'han tirat. 

L'aventura de l'adroguer 
—1 quan va ésser un noi? 
—Quan tenia deu anys ja havia fusellat més 

personal que el ministeri que ara hi ha a Grècia, 
lli havia un adroguer a la cantonada del carrer 
de casa. que Sempre em venia amb jocs i un de-
matí que em tenia a la falda i em feia saltar 
cantant allò de 

"Cabal! for.t, " t en te" fort 
-i pej cas-.paus 
digas fava del meu cor!" 

Mentre ell deia allò de "fava del meu cor", el 
vaig traspassar en un "santiamén". 

• El va traspassar? 
—I tal! De resultes d'haver-lo traspassat, ell 

va haver de traspassar la botiga. Tot el barrí se'n 
ve enterar i no hi anava ningú a comprar ni amb 
cupons... 

Cupons! jo em creia que vostès, els sàtirs, 
no s'entretenien amb persones del mateix sexe. 

El sàtir de raça 
-Ai, Senyor, que en va d'equiVOCat! El sà

tir, si és de raça, no té aturador. Pel sàtir no 
hi ha fronteres, ni sexes, ni edats. Jo he fusellat 
fins un armari-mirall. El sàtir que és castiç, així 
que veu un forat ja hi és de cap. 

Sentir això i tapar-me els dos forats de nas 
fou tol li. Aquell home em començava a fer por. 

• El sàtir o és sàtir o no bo és. No hi ha 
termes mitjos. 

—Pero, vostès, on operen. Al cine. al tramvia? 
\ o . senyor, no, Res de tot això. El cine i cl 

_ 



Mireu que son tontos els homes! No sé perqué t'han 
íl'aiuaií- r per fer certes coses. 

tramvia es deixen pela sàtirs bords, pels sàtirs 
fracassats, pels que no tenen el títol. 

—No tenen el títol, però tenen la... 
—Sí, ja sé el que em vol dir. Però, que en fan 

d'això que tenen? Res. Aquesta gent que en el 
cine i en el tramvia s'entreté amb les senyores i 
senyoretes que se'ls posen ;i tret, són com una 
mena d'aficionats dolents, són uns "maletes" de la 
satiríosis. El sàtir de debò, necessita arribar al cap 
d'avall. Nosaltres no fem mai la feina a mitges. 

L'individualisme 
—Que estan as ocia ts, ••• • 
—No. senyor. No ens podem veurà els uns als 

altres. Ens tenim tanta ràbia que ens treuricm les 
banyes. Cada qual va pel seu cantó. 

•—1 vostè que lli fa aquí al l 'arc? 
— Espero una nyinyera que ve cada dematí 

amb una criatura de tres mesos. 
—Ah, ja entenc. I la minyona és guapa i... 
—No, senyor, no. La criatura. 
—Que em diu!!! 

Epíleg 
ig Doguer resistir mes. Aquell home era 

tigir d'aquell lloc corrent... 
però de recules. Em sentia a tres dits de la des
honra. 

CANDI'! ' 

^TArAIIERIE/DCLlIAriDII^ 
A la llista de coses perdudes als tramvies el 

mes passat i trobades pels empleats, hi ha : 
"'...tants paraigües, tants guants, nues mitges, una 
cotilla..." 

Que es perdin paraigües i guants, no ho veiem 
pas diÜcil. Les mitges portant sabates, no ho en
tenem. Però, i la cotilla? Com s'ho faria una se
nyora per perdre la cotilla al tramvia? 

Potser una interrupció... una estona a les fos
ques... un viatger dels que .s'aprofiten... oi? 

Es dia que un farmacèutic ha estafat 3.000 
peles. 

Volem fer l'aclaració de que no ha estat a 
nosaltres. 

lli ban coses impossibles. 

La llista dels nous governadors ens ba servil 
per a donar-nos un convenciment; 

Existeix Cuenca. 
De Gobernador hi va Sani Joan. 
Bé. A la revetlla del 23 de juny menjarem co

ques a la seva salut. 

Ha mort un Cardenal. 
Acompanyem als veïns de Santiago de Com-

postelfl en el llur dol. 
Veieu? Una cosa que no ens pot pas passar 

a nosaltres. Aquí en teniem un de Cardenal i el 
vàrem fer metge. Això. en Opinió del Kfànc ex 
governador serà una heretgia, però es més cien
tífic. 

1 f.'i niés bonic. 
Com aquel! Marqués que, per democratitzar-lo, 

cl vàrem fer sastre i després (ciutat de la cièn
cia!) metge, No haveu sentit parlar d'un home 
que és Doctor, Sastre i Marqués? 

A l'Apolo hi fan una obra en la qual surt una 
"rondalla de T2 acordeones". A qui se li ha 
ocorregul aquesta idea? Nosaltres el condemna
ríem a oir dotze aeordeons plegats, dotze hores 
diàries. 

Veiam si així tenia el que mereix, per ximple. 

L'altra nit hi va haver cinc estrenes. 
Va ésser al teatre, eh? De les altres, seria molt 

difícil aconseguir-ne tants. Quasi bé iots són 
"reprisse ••". 

Llegim a " L a Veu de Catalunya"; 
"( ari Laermmte, el conegut productor ameri

cà, ha començat els treballs d'organització per a 
adaptar a la pantalla la popular obra de Duinas 
"Nostra Senyora de París". 

Fins ara haviem cregut que "Nostra Senyor* 
de l 'ar is" era d'En Víctor Hugo, però en alguna 
COSa s'havia de conèixer l'entrada del filósof-pero-
gniHeac En Josep M. Tunoy a la redacció del 
carrer d'EscudelIers. Ves. quin descobriment ha 
fet el savi Junoy t 
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(fÓNX 
ALERTA. MINYONS 

Ein aquesta Soccirt hi pcblicarem lots els '-CONTES 
B R U T S " quií a'ens enviïn I que «iauin dignes d'ésuer cone
guis pelf barri la i re s lüctors. de EL NAN DU. D'aqueits con
tes on premiarem un cada número amb la respectable quan
t i tat de "dou pelee" cobrables en la nostra Administració o 
per giro postal els que visquin fora do Barcelona. ¡Alerta, 
doncs. I apretar !*»-•• 

/» 
L'inagotable 

Una •'jamomti·.a" d'aquelles d'arn 
anunci ea]iac, d'arrcut,-.!]' ;i ;;•!.. niés 

"S6r v(q\w Incon olabfe. Res em fa el pea Ofereixo dea 
mil pesset«S S qui cu mm nit sostingui amb nií ni:- diàleg 
¡nl.m. t-aeiahl dol/e t-iTtL.-.-i diferents. .Kscriurer a... ctz." 

Si n'hi vrtruo acudir do senyors dispo-als a guanyar-se Ics 
deu nuí do l'ala! Però. ca. on llavor desenrotllat mitja dòt-
/enela do lemes, ja m'ols tenien a tots amb .1 espingarda cap-
p.r-.ua!!, i ¡..cariï [lir.-indi'i més tnúslios qno una liga seca. 

Hi .havia que veure la protagonista, de totes maneres, per 
íci'-sr f í r r fc de les forces ule flaquesa que havien de fer els 
ardits lluíladors per assolir tnaJ' fos la mitja dotzeucta tk' 
tomes ! 

Alia, ferma. ber desenrotllada/ amb nus pits més macissos 
N'K' l>:i ro-a i nr.r; cuixes eulre los quals ois pobres explora 
!if'i':;. perdien V/tn'mita i no tenien mes remei que nauírafiar. 

Un dia :;e n'hi presotit'à itn que semblava ui: mus a morta. 
I rncà, 

—Déu vos guart. Es aquí que han posat amset] anunci? 
• -SI, senyor; passi, passi. 
- U n e no hi fora !a senyora!1 

terdou;. sóo jo mali'ixa. pon"' tine la mievoiia fora-, 
\ Mte? Em deixa admira* \ ostè? 

—Si, senyor, si. sóe jo- Què hi (nova oh/o que dir? 
. - I Í I ; H ; pen'i me la figurava més.-, mos., dona. QMC vol que 

li ilifíüi! I'.ui sembla que [lo'n (ine ni per COmeiMar, 
• 'lua em-i,.]]' d,, ràbia, davalli d.'aqnctla provocaoiéi-

•••'i!.-a lula .liona i - . r ioa i soeamerl eoutostà. indicant la 
cambra ¡ 

—Quan vulgui oi nuen ça rem. 
'} ••< '• .'i . i ió ,••] nostre bi.ine, traient-so l'americana, 

•"•'''oaes, a r a mateix. 
':' »iatx es pres.maha d'una mane.ra terrible. 'I ois .niaven 

" — i carícia, ni unos olivólos 

el rmü àe Hm't», 

;:LIM"-'"- ¡ decidYs aïcotrAar. Ni" 
Papara i,. 
, , '-'; ft*» a fora. Un bol o d a M i 
m i " P a r a u l e s seques i ., 

~ j a«ampl i . 

Després: zíK-7aç. zig./ag. Una. 
Cinc. Sit. S,i. v,i,i. 

"—No, senyor, sol. 
— No, senyora, vuit. 
—'U dic que set. 

_ ~ S 6 n vuil, però 110 renyirem. Set, Vuit.- Sap, què'm 

—Ep. no llaurem; em sembla nuo eren vuit. 
—ILI dic que sis, home. 
—¡Res, no discutim; tornem a començar. 
La vídua ja os veia perdudes !es deu mil pessetes i tS 

limità a una actitut pa_siva. i>er veurer si le.giv.va , 
seu company per agotament nte.ànic. 

Però. no hi va hacer manera. El nostre home. on després 
de I altre, va desenrotllar els dot/o temes, niés un 
llime que n'hi va posar de regalo. 

iLa viudola- va afluixar les deu mil, i mentre oi vencedor 
es vestia tot era anar-ii tiran ullaiietes, que olla. scnzilla-
inei',1 fota nua coca per la palh'sa robinia, ni prefija en con
sideració. 

Ja llest, el nostre hei •••. t'apropa i la vídua ¡ baixci i a 
Cau d Ofelias murmurà : 

—Vaja qtio m'agrada molt. voslè. IV bona sana li clavaria 
un parell de... 

—Aneu, aneu. bon home. Ara no estic per brocs. Torneu 
d'aquí quinze dic-.. 

—-Quina llàstima! Perquè, m'agrada, vaja. m'agrada,... 

—Deu vos guarr. No és aquí que <haji posat aquest anuncií 
—Si, senyor, però ja- estem seiaúafAni mateix acaba de 

sortir el que ITU emportat ei prfmi. 
—Qu'cs un jove all amb itna gorra de quadros? 
—Si, senyor. 
—Doncs miri; l'he [robat al replà (laqui " ' • 

l'estava p.i-ui. 
I,a vídua, d'ui; cop de porta, va fer trontollar toia la casa 

Ai(,L A - \ l í l l , l . 

Els "ex-hombres" 
'Knrre c!s noms que aquests dies han sonat por a venir 

a ocupar el giie.-rn civil de ISareolona. hi ha el de un 
al que havoiii patit ja mos d'ut:a volt:' "•" 

óe l( la digno d'oser coneguda. 
ens ha evocat 

governador 

els fessin 

: engega i 

En i n re possessió del canee, 
.:;• la roeollida dols "donetes 

i larcek i > 
Una voita feta la cordada, va orde 

inassar al seu de.patx IHT a recriminar^ 
. i- ns. 

Ouau els tingu* l la sevo presèneia, els hi 
discurs i per li preguntà horroritzar: 

... laníos... degenerados hay en Barcelona? 
'h'l més aixerit de tots. andalús, de veu atiplada, es des-

l.|.-:i i «MJteSta per luis. 
—Uzré verá, /oüó gobornaó. Zemos mà, muo.hoí más. 

Mire ii/lé, temo*, /emos... 
•. idiota, .somos! 

—Ali, uzté perdone, zeíió gol>ernaó, yo iziioraba que 
u/lé también lo eral... 

FLAVI 

Conte premiat del número passat: 

^ í a a agradar vostè, senyora? 
—I'ins aral 

El Manquet i la devota 
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PATACADA 

M A S T E C S 

• :. bBtgWN d . P l r i . ena d o u r « i « M 

ren repartit una ma de bufes que Iria f f 

Van obrir !a marxa, en Santos-Mnr. 

per ceri no va reaultar ni uan mur, ni 

„u 

„, 
c a p 

', Taü^tí'Jïz SLTJZ 
.-, • les branque*. 

Aiuiel!, «uc scmnrr poH xiu I nw 11 

Ferrand, que acaba de arrib.r de Paris i ja 
se U's anir ia ea-Mocairt, P ' r " 

taicl l t» i compta, giunya.nl per 

fi en Ferrand 
Pnjaien .1 el Panchi-

I M p o l com sempr-. 
Tnt el torni...i. e:ti[ruí l'.-'.i.i.-.ir;,,,,. nitant-l l 

p a m , > M M d'algun rtbanot. Va gua-

hm k t , 

ja es furan cirrec de com ma, pero <i no ha 

., (d'oc l'en-

i-.!;iiiye:. i rl marc, que 

ttli M baixa, va pniar. H M i l P M dC l ' l i tre, 
•caballa*, "ímblava un, pebrot» 
iininn manen d'rmiinv.; e topa! 

Po¡( «eaprdl a la navio r l rn^tt Al l * , 

que eí marca une. d e f i d o j n pOttnreL ••-

imtnt ferm peenr • elguna n..-
VÍCH t M * l l nll amh lee mans lerrihlnnrnl 

d i d'espjnla crut irca, i que se In tapa BcJt 

bí, pero la cata del darrera no, perqiir por

taba u n , calcoteta de p a , i a le q n H mu 

[laven un aje, d C c m a vcurr una 1.,ci M i l 
nejrr . que ler cert no en. adrada E C M n l 

" E " . P „ „ , , „ ba-,,,,,. 
bou* i». 

• ren de matinada. 

W A T R E UNCES 

C O S 3 E S 

Hem guanyat a Portugal, per do« • un. 

com una UaajMta, en Sami enamorant nene». 

Aqad, el M.rtinenc, vene* ,1 Terrí'Sa per 
un a cap; Badalona-Júpiter, quatre a (tos, (a. 

ronbla al primen Eapílla, t i M ) l'altura de 

peidut. 
t f A U T 

S A M H A D l · ' · 

•egult a-en Bnrrí í i l'Aiximeno, 

" » " c i n t n m b c « n g a . . 

.- .„•, .• , ¥ . . , l . ,1r 

la tabric* del nrtu de Sani Pau de Man. 

(Son leddalrla -n , ,on1 , m a n - • 

• i 

el debut del gr* 

• 

- <!c retnltar 
ceit. ie< ••: 

. i . . 
i 

D A R R E R A H O R A 

»a al Up... ( í « « r » > , 
En I t d l c M de la nit darem l l i • 

d,.,s mis detall . 

••MaMH 

E D I C I Ó D E L A N I T 

LMIIMD» pela rumora ícnaational* qu. co
r r i n , harén anat a Irobaí al i in» teiid-
mena personalment. 

En Zamora e.tava molt enleinat per Pelit-
hBUH i no li poguérem lee dir res, 1 rn Pie-

,.,.. u, aart misto, el varen, póquer trnb.r, 

Dem* en t.enrem t'entreüal. 

E D I C I Ó D E D I M A 

300.000,0,-/. de [ m u l l í U donen • en i... 
ícenaura) d'en i>... (C«Man) i mirin i t n v o n . 
•1 no II tan uns morros nous al tcn.nr, no 
en treuran Paigua clara.. A i . l nn'i pol '" 

<TELE-FOTO> 

http://giunya.nl


DE L L O F R I U - 1 5 

Grimegia estrangera 

Les Artistes {!!) 

Una amiga.—Vols dir une debutarás al Fol ies . -Pies-
t iques? 

L'altra amiga.—Si, si, molt aviat. Ahir Vftlg sopai 
I empressar i i quazi me treia la cotilla em va dir que j' 
había de tenir molt bona veu. 

(Pe Sourire) 

ii ib 

Dignitat 
-Les seves proposicions, m'indignen! Vostè no té proi 

.1 comprar la meva virtnt. 
- E s tracta d'una renta de mil franc* mensuals. 
- V e u això ja està niés posat eu ral. ! Vaigl dient. 

(Oe Holy Day) 

•Com el faràs el retrato de la sogra? 
-Al oli. 

No trobes qu'estaiia m e s e n caràcter al vinagre? 
(De Sans-Géne) 

Un nou ric 

—Pero senyor Durand, cada vegada que cambia de 
• querida, se n'enrera niitj Paris! 

—Naturalment] D'altra manera no valdria l i pena de 
tenir-ne. 

(De Sans-Géne) 

Diu qu'estlc tant be de linees i que faré nu bon mo
del. A veure si al cap de vall en resulta una criatura. 

( D e Le Sourire) 

Les amigues 
—De qui es aquesta carta'.-' 

j'c I Elvira, qu'acaba de tenir dos nens! liesson.Kl.i' 
—Dos neus? ja t'iio deia jo que tenia dos amanís. 

_ . (De Le Regiment) 

Diagnòstic 
E l M e t j e . - P e r ml vostè te quckoit icup a la banda del 

,. Ella.—Cal No ho cregui. K's meus amants sempre em 
diuen que no hi tinc res. 

(De L'Amusant) 

—Ah, senyora Marquesa, mai havia estat tant felis, 
una n'aquestmoment! 

= P e n s a n t que per aqui es comença? 
(De Trineu) 

Correu secret 

R<i( i Tom. XiïtM en municipal? No. senyors, 1:0 fi por 
r f * S I volen escriure, racm-tlw en català i veurem de 
"""•l'I.ii::-,-'!.,.. ,!/„,„.,• i ] , , ,,,,1,11,1,1,.,„. ,„,,;( . inesla . El final 
" a (lo!enl.~//Wín.t. S'Iiauni <!<• mollificar. Si lemm temps 
mirarein de eomiTlaure'l— Rirariiilu. A-qiiesl i-omikl es quasi 
' • i n i wleni com ela que que fan eli au ton mea celebre» ec 
'""""'M K.-nri-. A I., panera!.— Un ÍM/I.'WIÍ. KS una cosa que 
' -""I-- -.'•„•. havia acudit. Mi-.ir.-m u'aién-ltv'l.- Costa (Dar-
Wbdani). El) -cus dibuixos acusen alguna inexperiencia— 

Ramon Den. Horru ! Aqueste* cosei pregunti-les a qualsevol 
.niui-. Dc totes maneres, prengui not;i d'nua - l'nió 12, entre. 
.,.,!. in paties. Servei * 4 a j . I no ¡,.,-,:i ,„és, eh?— 
Lluwta. De manera que • - Uarguea i 

Íroixudes. No ren Virem, mi renyirem. Pt>| |i;i,sar qu.iUi-vol 
¡a rio f. a 8?—M- L. Ccrmut. Enviai •'Gamiaiii".—< ulLo-no-

da- Es molt fort. Arreglat, anirà. Ciulireta, J- Pons, Arísti-
,/,-,,-, DuvinyaJs, l- R-, Jaume: els seus QÜtnto* entren ni 
OBrtera per al Cnucurt. — Un llegidor. Té més raó que 
i,,i Sani i '.or lo que vostè diu, ens proposem ferJio 

TAOUO MECA. 



16- EL NANDÚ 

-Vet-a-qi.i que amb aquest procediment de parlar eljraucés, una e8 pot trovar que trevaíla cinc o sis auvs i en
care es pot casar sense haver enganyat al promès! 4 * w u « o anys i t 


	nandu_a1922m12d21n05_0001.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0002.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0003.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0004.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0005.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0006.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0007.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0008.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0009.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0010.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0011.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0012.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0013.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0014.pdf
	nandu_a1922m12d21n05_0015.pdf

