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ELLA.-ja t'ho deis jo que aqueles calses posades f.iiícn més i'etecte. 
ELL.-i Unti Fin* tinc por qw si ens entreten)ai na su , Ja l'hawín fet del tot] 



iSifoME 
Mobles de lujo Hipoteques 

A tots els solters empedernits que desitgin 
completar el seu "ajuar" amb un moble de l u to 
molt a propòsit per a jocs de llit, podem ofe-
rirlos-hi models de la més alta calitat i a preus 
relativament aconòmics. 

Adressar-se: Almacenes de Mcubles "La cania J o j e S 
redonda". 

Senyora agradable hipotecaria part d'una her
mosa propietat, amb jardí i molt bones vistes. 

Té dugués portes d'entrada. No s'admeten in
termediaris. Ofertes: Nandu, 231. 

L'última paraula 
Últim invent en el ram de l'enginyeria. Aparell 

que dóna el inaic-ix "rendiment" que els antiga
ment usats i actúa sense rompre els fils de l'agu- Italia ¡ f r a n c é s 
lla enfilada. 

Es una maquineta realment meravellosa. Ne 
es tracta de cap engany i els incrèduls ho po
den comptar amb els dits de la seva mà. 

Aquell que en tingui i no sàpiga que fer-ne 
pot disposar dels nostres dipòsits acorassats, mi 
cinc minuts després de deixar-les desapareixen 
com per art d'encantament. 

Seguretat i reserva absolutes, 

Acadèmia pràctica molt acreditada. S'ensenyen 
els dus idiomes en dues lliçons, per cl procedi
ment sintètic del linguòfono automàtic i el de 
fer cullir el mocador que s'ha tirat a terra. 

Automóvil 
En necesito un amb una 

dintre, que es conformi a pagar el 
Escriurer: Nandu, número 133. 

o jamona a 

Ocasió 
Soc jove i el-legant. Estic en vaga. Necessito 

senyora desenfeinada per acompanyar-la al tea-
al Banc on tinga el compte corrent. 
Nandu, 83, 

in1, al cafè 
Escr: 

GRANDIÓS EXITI S'ha posat a la venda 

Nueve meses después darrera producció de 
JOAQUIM BELDA 

G A M I A N I 
Demaneu a tots els kioscs aques
ta maravella de la literatura ga
lant, però exigiu que siga ]'it-lus-

trada per cl «ran OXYMEL. 
Val tres peles, però fillets, es lo 

nn'llor de lo meílor. 
Per correu: 3'40. Comandes a la 

nostra Administració. 

L A N O V E L A 1 
Q A L A N T E a c 
Demaneula cada dijous al vostre 
kíosc, encare que no la vegeu ex
posada. Vos fareu un t ip de d'allò 

Cada dijous, 15 cènt ims. 

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

Noche de Novios 
que porta vint fotografies espa-

Cinc ralets ben aprofitats. 
Comandes a la nostra Adminis

tració. 



Barcelona 25 da 6ener de 1923 

AÏ1D 
REVISTA m // 

>E lMANAL 
DE LA 

JSRfMEJIA 
Redacolo F Administ rada: Ram&la da los F l o f i . 30 , 1 - TeCa i lSe A. APAREIX CAPA D1JOU8 

>eccio Oficial 
Allò de fer Comissari a n 'En Fclípet Rodés, ha 

anat a l'aigua. 
El Comitè Executiu de Nandulàndia i el go

vern de l'Espanva gran, no és varen poder cn-

En Cambó ens volia fer la patota, però el và
rem amenassar amb xerrar fil per randa tot lo de 
la seva vida íntima a n'els d'Acció Catalana i En 
Cisquet va desistir de fer el pastel amb En Ro-
manones per por de perdre les eleccions. 

Amb nosaltres no s'hi juga. 
Ari' En Felipet Rodés continua reptes en tant-

nos a Parisiana i Rosales i surt a conquista por 
dia. Es un dels membres més importants de Nan' 
dulàndia i no el podíem deixar anar ¡ii Marror 
així com així. 

Per a accedir als ]>vegs del Govern central, 
era indispensable obtenir tota mena di 
ties i seguretats. Déu nos en guard de un ja 
està fel, i uniries hauria faltat que els moros ens 
haguessin fet presoner a n'En Felipet i ens l'ha
guessin tornat sense els seus atributs niés ca
racterístics. 

er (això a darrera hora vàrem posai 
gí'ent telegrama: 

"Celipe 
Madrid. 

Antes aceptar proposiciones tirano, exija ab
soluta seguridad miembros Namlnlaudia, indis
pensables salvación patria y continua 
cíe. Comité . 

0 0 0 

" C r i - C r r ha triomfat a Valencia. La nostra 

fastuosa revista, com a nou exèrcit rt'Almogà-
; a la conquista de les hispàniques terres, 

i porta orgullosa ben enlairat el penó de Nandu-
làndia-nació del art, del bon «usi. del i un humor 
i de la xirinola. 

Aquell diari que fan "allà dalt" i que ciec que 
se'n diu l'X Y Z, continúa volent-nos separar 
d'Espanya. 

Home, si tant s'In empenya! 
o o o 

que aquesta setmana no ha passat res 
de nou sobre el "cas" Zamora. Poden respirar 
tranquils- i.'hora de les cosses encara no ha 

¡ està disposat a acabar amb 

:s de Ep, poc a poc! Que er¡ 
11¡:, els jocs nous i els jocs florí 

o o o 
El "Cíero" pregunta com està el monument 

a n'En l'i i Margall. Però, és que cucara són 
vius i'l.- senyors de la Comissió Executiva? Dunes 
els hi ban lien carregat e! mori ! 

o o o 
Llegim i retallem: "Desde hace días se nota 

en el I ti.¡el de España un gran movimiento...*" 
No és d'estranyar, ja que les paréis del susdit 

hotel entesten amb les de ca la Brígida on el 
movimenl és continu, com iots vosaltres i tots 
nosaltres snbem prou bé. 

o o o 
•> 'ment nandulandista arreu del 

. mal i ascendent. 



4 - ÉL NANDÚ 

Ara s'ha constituit un "Comité Secret" i clan
destí, que es reuneix cada nit a la "Buena Som
bra" per pendre acords importants. El primer va 
ésser el de celebrar un banquet amb motiu de 
que el dia que es va constituir el comité, no era 
dimarts. Sembla que vindran acords de més im
portància. De moment no podem dir res més 
perquè com ja queda dit es tracta d'un Comité 
secret i clandestí. 

Eriüiat Especial 

La barretina 
l. 'hcicu d'En Sense i la noia de ca l Figassa, 

feia cinc anys que eren casats i havien tingut 
cinc criatures. 

Com que les terres no donaven per tant, un 
diumenge al matí el nostre home prengué el camí 
de la vila i va anar a consultar cl cas a un cu
randero de molt de renom. 

—Miri, senyor Sistacs, això no pot ser; ía cinc 
anys que suc casat i la dona m'ha plantat cinc 
criatures pels nassos. 

—Fill meu, i a mí que em conteu. AÍNÒ és cosa 
vostra. 

—No, si jo no n'hi dono la cul 
vinc perquè em digui com ho haig Jc fer per 

[altar al ¡ 
nrcs de marit. 

es de preguntar, 

m que no 

¡Mi reu , per evitar terrr 
volgueu... parlar 
ia, i... oli en un 

.11 dit el noi riel Fesol, 
però jo no m'ho creia. / 

tothom. 
nií va po 
. i l'altre 

é, i l'altre també i... al cap do nou roe-
- -•. bessonada! 

Quan l'hereu es va veurer amb dos bordegas
sos més, agafà un samaler i se n'anà cap a vila 
disposat a trencar tots els ossos del curandero 
que tant ignominiosament s'havia burlat d'ell. 

—Deu la guart, senyor Sistacs •— digué l'home 
posant una cara de pomes agres capaç d espantar 
al més valent. Vinc a trencar-li el cap. 

—Home! 
—No hi ha home que hi valgui. He seguit el 

seu consell, cada cop que ho he fet m'he posat 
barertina i, al cap de nou mesos, bessonada. 

—No pot ser. 
—Que no pot ser? Lo que no pot ser és que jo 

no li trenqui l'espinada. 
—Calmeu-vos, home, calmeu-vos. Potser les 

barretines que vos gastaven no eren prou resis
tents. 

—Com s'entén? Vaig comprar lo mellor que 
vaig trovar. Miri és aquesta que encara es ben 
nova i es tragué la que portava al cap. 

—I ara! Aquesta? I on vos la posàveu? 
—Ai, ai, al cap! 
—Ja sou ben talòs, hereu 1 
I traient una capseta, el senyor Sistacs li ense

nyà una barretineta, tota sedosa i ben cargo'a-
deta bo-Í dient-li: 

—Veieu, les barretines havien de ser com 
aquesta i no vos les havieu de posar a n'aquest 
cap, sinó a n'el altre. 

—Això (amin; bo podia haver dit, home! Ves 
un hom que sab d'aquestes coses! 

PEGA PORC 

Els homes sempre estiu amb el* nego 
SI, i vosaltres 



I A<ÍGALA ENCANTADA 
VODEVIL IiN UN ACTE, EN VERS I 

PROSA D'EN JOAQUIM MONTERO 

Tren o se 
alfombra en 
tres ptrsonat 

CALIFA 

tnl del Califa 

ESCENA I 
VISIR, KADI, 

"'•"• 

El CALIFA 
iVcicnt-lns entrar.) Mcn:ès u 

per haver acudit a ;la meva súpl 
ore els ulli i sobre el capí 

avant; 

í. °S¡¡-

cil-.lat. 

Gran senyor 1 
EL CALIFA 

-Sois Alha éa gran! 
KL VISIR 

1 vos, senyor, tambe" arribeu a [a i.illa. 
. t i . CALIFA 

Ueixeuvos <Je zalemas, i anom a lo 
°.ue interessa, \ ,,., he crida*; ptaça* ne
cessito d d vostre auxili, 

KL KAÍH 
A qui agafo? 
. . KL VISI» 

A qm ni;,.: 
, • WETGI 

A qm ,-.. 

n • E[- CALIFA 

• ^ " " • ! <me i" :IC.[¡L.JÍ;I]-:I. I a malaltia míe 

-'»;;: • , ' v 
;•«*" £' ,;:::ur:r«s.,:, >• 

.. .... ., EL urroM 
ell t o l d ^ I l T ' ^ ' " . ' « P r e t M amb 
( I t... 1 doll <k- r i r i l r ; ; | q .. 
¿ c e r v e l l i em vessa per tot arreu , , , 
iiv J Í I -UI inqmnr amb la nu-va cíem-h 
f n e m . . , n, . .venencia , la c a n » J e 
la seva dolencia. fc 

EL KADI 
Jo he acudit a totes les fciuíxes, cu-

¡ llevadores de Bagdad, p-. r 

I Iones •'•-• indispensable t robar-fo. El 
meu lili té ja vint anys, ha de unirse 
amb la princesa a¡t»fi la ciue desde pe-
til eítà promès, i DO lu í auor a! malri. 
moni en J'estai en que es uc-ba. 

EL MiTCi; 
Senyor, iwrmcteu que novament l'cxa-

mini i [ interrogui. , potser en aques
tos últims dics, la s « a malaltia hagi 
sofert algun catnU, 

EL CALIFA 
Feu lo que volgucu. Que vinguí,.. 

EX VISIR 
Senyor, no cal cridarlo; aquí s'acosta, 

ESCENA II 

I>IIS I PFiÍNCM' 

Ai, ail Quanta gect! 
EL CALIFA 

Vina, atestas 1 

Ai, n o ; que em fan por, 
KL CALIFA 

N o tinguis por. Son de confiança, 
EL PKIMCKP 

Si. s í : de confiança. Bl ministre d 'HU 
senda, el guefe d'cuuucs, i un metge; si 
que son de confiança. 

EL CALIFA 
Que t 'amaga*? 

EL PftfNCXF 
La cigala, 

EL CALIFA 
Semine la ten) a les maAS; deixa es-

lar això, putiner.:. [[cala a la gabia. 
Sembla impossible que te fa miris, sa-
píiíueirt que aijin^ia es la Uva desgra
cia, 

Feu, feu! 

Príncep, < 

Molt bé. 

¡ i 

Mei;geu «forsa? 
EL 

o's Vobeu? 
'KÍNCFI' 

Hi rea 
Palm. be? 

PHÍNCEP 

Et METGE 
N o sentiu cap dolor, eap moleslia? 

EL J'KÍNCEP 
No. Sols sento una co.ia: tristesa, 

eii.Miniuiem. J a veieu que tinc tol el que 
desitjo; que caprrexo tjue tinc, ni mo-
meni i- ••;;;: s-fel ¡ :, pesar de tot, trobo 
que em falla alguna cosa, no sé què, 
¿er t etn [alta. Sento de t a « en tant 
desig d'anarme'u lluny, mol; lluny. Visc 
a Bagdad, passeijo per Bagjad, no veig 
més que Bagdad, i estic tip ..: 

EL MITGÏ 
I aqueix ¡! rnps q u e ' l 

sentiu F 
FL PRÍNCEP 

Cinc anys, Be m'en rec trido, en tkc 
vint; en tenia qiliu/.c quan vareig co-

tír lo que ser.to. 
Ja sabeu que de peíit 
que tinc aquesta cigala 
que un uigrouiaiir, feut-nc gala 
de] teu poder infinit, 
me va dar com tadísmaii 
de la meva liona sort, 

-. hint-H el reeort 
no la deixava un instant. 

que aixís la be poguí guardar, 
i com he puput lograr 
que ningú me la 
'• o que hi' llacin de de,\msar-la I 
l v i1- t.r, de ( Í Dinyem, 
ella -v 

la cuinava i 
fins que va arribar el i 



I aquell dia... era al jardí 

i la sentía canta 

quan vaig veure una ¡wnzella 
que a impuls del vent va acostarse 
aprop ile mi, va badarse 
dolsament, i sorti d'clla 
mía dota tota nua 
hermosa, de cabell fi 
trenat amb cua, ai I si h 
hagués íet un nus a la cua! 
I la dona s'acostava 
a la gàbia, i amb dalií 
catre e!s ferros ficS e-i dit 
per veure si l 'agafabi. 
i em parlava forsa i be. 
ji|ue eren tendres sos col-laquis I 
i vaig d i r : No me la toquis 
que ja te l'ensenyaré 1 ' 
1 ella em va d i r : " Jo ÍOC Fada, 
i vull cl teu tailú 

I jo vaig respondre: " N o ! " 
"Serà sempre meu!" "Qui sab?" 
" O t e u vas, o't Irenco el c a p ! " 
I ella amb veu de t ró 
em va d i r : ".EI cap? Malvat, 

. ningú m'iguala. 
No hi contis amb la cigala 
per que jo te l'he er.canratl" 
Va fugir, i ÚQS del dia 
que em va parlà en hora mala 

itat més la ."¡gala, 
ni !ií úanfut mé-i alegria. 
Ella és qifi <nç l'ha robada, 
:Ia cigala m*ha w i m U : , 
i ara la felicitat 
la tinc a! cap de la Fada ! 

(Pituso. Tots queden atur. 
¿fíï al tenl·lr aqueixa r«w-

Que hi dieu ? 

Que aquella Fada < 

Un tomàquet. 

Si, • r."^a. recis contra
tar ei K O poder, 

EL KADl 
Si jo la trobo.., la matriculo. 

:T. METGE 
Un remei hi trobo, (o :• i i 

0< una Tika bruixot 
•ienci; 

arriba més enllà que a fer 
jocs de mans, escamoteiar l'as d'oros, 
i donar-me la groga quan faig el burro. 

'•• itigromant 
(píe va coi ; i ! P i ' 

• 

ESCENA 111 

NiL·líOMA-NT 
uupiemeni 

soc aquí. 

EL NIGROMANT 
Voleu que curi al vostre fill del < 

que li va -dar la Fada. 

EI. NIGROMANT 
Es molt difícil. Es tracta d'un en

cant de certa importància ; i .wui és mal 
dia, dilluns, no és dia d'encant», 

Feu lo que 'hi sapigueu. 

Perdoneu, si us hem des:oibat. 
L·L IS 1UHO MANI' 

No; estava eaeriDint la meva obra 
famosat... " La e s t o r a ancià, la quiro-

:ia, i la mala estrugai.eia'... Una 
que ni l ana immortal, [si ja no 

ho ios 1 Soc i'Uiiiioi'tal l umita dea-
gracia 1 Tinc por que la meva reputació 

perdut moit des de que aquella ma
ma i'atia, va embruixar ei talismán 

que vaig regular al Príncep l 
L·L· CALIFA 

No podem perurc ei temps amb cum-
plmiLiiia. l'.i i :.rina es digna cridar-te 
pirque et necessita. 

EL N1UK0MANT 
Comprenc vostra pressa. El Koran 

ho diu.: Si necessites una agulla avui, 
) la cerquis demà. 

Avui la necessito, en efecte... i un 
cop la tingui, per lograr cis meus de-

:jos, Ui ha que 'posar h i a i'agulla. 

EL Hiauautre 
Mala cosa busqueu i a .nal lloc ve

niu, grau Cabia . Nu espereu que del 
hi que demaneu vos, ne dongut jo ni 

aguUer. Soc enemic del l·il en gran 
aeras Sabeu que la Fada que per

segueix al vostre fill amb tanta rabia, 
és la meva enemiga, perquè pOMthia, un 
capdcll de lil que representava el de la 
seva vida, i jo sense voler, vareig tren
car-li : desde aleshores, procura des
fer totes les meves mágicas i ¡ni. i-gii'nx 
a qui jo protegeixo; i no sols a.xo, sine 
que va lograr dels Genis que la troc; 
del fil de¡ ia meva existencia fos eter
na. Es d i r : em va fer inmortal, que e; 
lo 'pitjor que podia passar-me en aquest 

Deixame-la. 'Trista, „ „ 
has procurat distreure-ila? 

Tot ho he fet, .però és 'iiútil. 

Linas portat a passeig, al cine?... 
EL PRÍNCEP 

A tot arreu, i resi 
EL NIGROMANT 

Li has fet veure llocs deliciosos, j a r 
dins ideals, dones hennoses?... 

EL PRÍNCEP 
Sil L'altra tarda d'amagat em vaig 

ficar a l'harem. Les odailisques, totes, 
templa r-

111 ;•: per 
fos, 

... aguantant el tipu P Ji 
r inue. Per això, tots eis mCUJ esCUd 
i els meus descobriments es redueixen 
a fer la guerra al til, en totes Ics tere 
manifestacions. Jo sé que allà al Ücc: 
dent, temps a venir, s inventara el te 
légrafo. el talèfon i altres dparcHd que 
per medi de fils, faran que elj homes es 
comuniquin. Doncs 'bé; jo lograré nue 
un home els faci funcionar sense fils. 
Guerra als fils I Ara estic estadiacíj la 
man ¡ra de que no tinguin fils... les. ca
nyes de pescar i .les mongetes renegues 

Bé; deixat de lameitlacions que ne 
rus importen i ritmin al grà. Tu amb la 
teva ciencia, ¿ ja deus sabe: ' 

EL WfiROMANT 
Absolutament, gran senyor. Però 

/Vllià es més gran 1 
D, CALIFA 

Ja mlio has dit ! 

Veiam. Portes Ja gàbia? 

•s.I i lo
grar que aixequés el cap per 

EL NIGROMANT 
•EI poder de la Fada és més gran 

que el meu. La teva a m e n o s a de tren
car-li el cap, ha encès les íeves ires. 
No hi fa res. Jo procuraré, si no vén-

cer-la, almenys impedir les se 
secucions, j o trobaré altres Fades des-

•:; que iHii.'iuii t'ant com ella. 
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Jo sabré quina dona pot ser aquesta. 
Permoleu-me que l'evoqui. Silenci, *"«-
collinicnt, serenitat I Per la gra-n 'bestia 
alci garranyich-garraynadi, apareix, 
desencantadora!..,. Miren, Príncep, en 
aquell mirall. Ja s'acosta, ja la sento 
venir. Aquí està. Aqueixa ésl Ense-
nyeu-ü la cigala I 

(En cl mirall apareix i"i moro moll 
Uciflò 

L rKÍNCEr 
•I i l i 

EL NICROMANT 
No vos espanteu; ÉS l'eunuc que des

corre la cortina. 
(¡in efecte; el moro descorre un tapís i 

apareix una hermosa dona en el bany-) 
EL VISIR 

íLa meva dona 1 
(Apareix un altra dona també Provo-

I la meva I 
(,V 'apareix una. altra.) 

pot rebre, però devegades ho saí> i no 
reb... i altres, reben i no ho saben,.. Però 
això de sapiguer-'ho ,per endavant... és 
un xic massa fort 

EL KAOI 

Lo mateix volia proposar-vos. 
EL METC-E 

I j o també. 

Nigromant, respon tú, que no vull 
fer caí* disbarat, 

EL NIGROMANT 
Senyors, jo vos respondré a les vos-

guntes. Cert que mai dona gust, sapi-
guer que un és . , vaja... d'alio... 

EL MF.TC.F. 
Sí, cornut I 

desgràcia, gairebé 
pre, avui podeu cons ide ra r lo com una 
sort No som tors. esclaus del Califa? 
No disposa ell, dels nostres béns i de 
;<-.•; nostres vides? N o donaríem tots 
per ell gustosos l 'existènciaï Doncs, el 
sacrifici que vos demana no és pas tan 
gran. F.ll. sí volgués podria manar vos 
que vos traguessin els ulls, j ' i o és cert? 
Doncs ja veieu si és magnànim que 
s'acontenta amb que els tanqueu una 

ELS TRES 
{Fan un moviment com si ja es sen~ 

ttssin empalar.) Va per ella I 
EL NIGROMANT 

Vosaltres podreu desencantar el ta. 
lisinàn del Príncep? 
(Sur un ¡letrero que diu "St".) 

Com la desencantareu .-
(Altra ¡letrero: "Fent-nos seves".) 

Per quina lia de començar? 
(Altre ¡letrero: "Les tres a l'hora".) 

Es dificill I li fareu de franc tan 
gran servei? 
(Lbjtrero: "No".) 

Soc nu , ' r ecadas ; no están pels ca
pritxos. Què vos ha d'ent regar cl nr.'n. 

(Lletrero: "El cap de la Fada".) 
Aixu no fi, ton fàcil com sembla, 

iJe tots modos, lio ¡nwarem. Vosaltres 
(iL·.Ji·iR·anitaJores, veniu. (/ h-safitircixm 
'<••( •n.uon*.) Senyor, aquestes són les 
del l'' l"-¡' |

!-! '"'' i" d e w i ] e a n l a r d talismán 

SL PRÍNCR1' 
Voleu dir? 

»i. Deixales f 
NICXOKAHT 

¡5« 3;»- ^'3"s íi"SS 

. . EL V I S I R 
No, gran senyor. Però, im-vn* ñ 

frec... un marit al casar-w ia « I 

estona, Després, podrien esser... des
graciat's per mor <lc qualsevol galant 
de poc més o menys, i ara sereu cor
nuts de Reia! Ordre I Fins proposo que 
»'institueixi u t a nova condecoració per 
aquests casos. L 'Ordre de la Banya 
d 'ori I fms demano que sigueu vos
altres els primers agraciats. 

Va per ' si 

EL VISIR 
Oli, minúcies!... 

EL NIGROMANT 
Aqui estan 'les YOStrei dcqef, nosal 

tres, com si no hi fóssiu. Heu de fer el 
r de conill de guix, 

E S C E N A IV 

ulls. 

Benvingudes simi. Alhà us doni cl 
que us faci falta. 

EL NICROMANT 
Visir, Kadi, Metge: presinlett vostres 

Príncep. 
EL VISIR 

Nosaltres mateixos? 
EL CAU FA 

I doncs què? 
IX NIGliOMANT 

Al.hà és g rau! 
EL VISIR 

Sf, però en fa un grà ma..sal Acos-
:ep, • 

i h i i 
: presento ! 

' fer i 

MAIHOFÉM 
A m b ta llicència, espòs. Príncep, soc 

vostra esclava Maihofém, que sabrà 
amb interès i devoció, consagrarse al 

EL CALIFA 
Com te dius? 

MAIHOFÉM 
Maihofém. Soc l'esposa del Visïr, 

EL CALIFA 
El nom no m'inspira confiança. 

MAIHOI 'EH 
A la meva terra, senyor, ens ense

nyen el r.ostre deure. Soc de la Núbia. 
El. CALIFA 

Fill, aquí tens aquesta t ub ia ; veiam 

EL PRÍNCEP 
N o em parleu de dones. 

Príncep, aquí teniu la meva esposa. 
EL P R Í N C E P 

Com te dius ? 
DONAMHU 

Doiiainhu I 
EL P R Í N C E P 

I ara! 

Aquesta té pressa! 
UUNAM1IU 

Es cl meu nom. P r e u * no en tinc 
mai; el m 
esperarme. 

i tatnbé 

No, soc 

Ml marit m'ha acostumat a 

EL CALIFA 
els de Núbia? 

DONAMHU 
d'Aleno. 

F.L CALIfA 
Ets Alepal Ah, Alepo, terra de do 

pel liirmoses 1 

1 iiàcics. 
en els ulls 

(Apart.) 
un tort al 

Príncep. 
sa. Preneí 

I tú, qu 

senyor; la hermosura está 

EL CALIFA 

Si no fos pel xicot. Jj faria 
Kadi ! 

EL METGE 
aquesta és la meva «apo
lla bona voluntat. 

D. P&htOF 

QUEMHASDAT 

Vostra esclava Quemhasdat. 

No res, 

•Es el D 

J o em 

Ah, no, 

EL P R Í N C E P 
encara. 

QUEMHASDAT 

eu notn, senyor 1 
EL ntfxcxP 

reia que em p r i m i t a ves. 
Ol-FMJIASDAT 

senyor: això vos mateix. 
EL CALIFA 

1 t :i? 
QUEMHASDAT 

De Pcriit. 
A Pèrsia les dones són molt c 

Doncs, ets persiana? 
EL METGE 

Sí, gran senyor: no pot «egar-ho; 
tot el dia és al balcó. 

Quina et sembla, N i g romaní, que 
sera la preferida dol Príncep? La nu-

bia, la alepa o la persiana? 
EI, NI CROMANT 

Les t res seran volgudes del Príncep, 
pero si la alena vol, será Sa preferidj. 

EL CALIFA 
Doncs, en marxa. 

EL NIGROMANT 
l'.ucara no : recordeu l'orate del P e s . 

t i ; e! Princep ha de fer-iles seves a les 

rr? 

u la plana io.J 
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Vida i miracles del Nandú i la Tuies 

Un marit ben poc amable, tanmateix 

L'Alfred aquella nit no va comparèixer a la 
penya i corn que ell mai faltava, tots els amits 
convíngueren en que segurament n'hi havia pas
sat alguna de grossa. 

A l'endemà, dos companys de penya anaren a 
visitar-lo a casa seva i el trovaren ai llit, tot en-
venat i ple de bonys. 

—I doncs, què t'ha passat? 

i digu —Res; si voleu que 
ho sé. ^ B 

—Com s'entén? 
—Ja veureu. Ahir vareíg anar a visitar al se 

nyor Rafel, aquell amic meu, sabeu? 
—Sí. 
—Ell, no hi era i com que hi ha prou frau 

quesa, vareig esperar-lo. 
—Per are... 
—Oh, ja veureu. M'estava jo tot tranquil i sen 

se pensar en res de mal, quan de sobte, apareix 
el senyor Rafel a la porta de l'habitació on jo 
m'estava i comença a repartir un pet de garro
tades que feia fredat. 

—I ara, que és boig? 
—Oh, és el que jo dic! Té molt mal genit 

aquell home. Total perquè mentres l'esperava 
em vareig tirar un xic al seu llit per ¿' descan
sar! Com que hi ha prou franquesa! 

—Naturalment! Trovo que no n'h'i ha per ga-

otejar-te d'aquesta manera. 
—Es lo que jo dic! Que li havia fet jo al cap 

i a la fi? 
—Si no és més que lo que has dit... 

—Vos juro que res més. Es a dir: a no sé que 
s'enfadés perquè a n'el llit també hi havia la 
seva dona i tots dos estàvem en camisa!... 
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ELS TRES MARITS 

EL HIGKOMAin 
Voleu seguirles? 

KT.S TRES MARITS 
Sil Sf! 

Sf. NIGROMABT 
rjüccs. si-guiu-lcs. 

(Van a fer-hn, fien' a un ¡/es! M S¡-
qrompnt e.t queden en calsotels. To
quen ics dotze hores.) 

ESCENA V 

acuesta hora acaba i' 
lalistnát: del Príncep. 

EL N10 ROMA NT 
Tul 

U FADA 
Jo, la Fada que li vaig encantar. 

KL CALIFA 
Amb quina mala .intenció iho và

reu fer? 
LA FADA 

Ami) la més bona intenció del món. 
ril Nifíromaní va entregar a! vo;tre lili 
iií'. talismán que podia ïer- 'o feliç. Pe
rò va tenir el mal aeert d'entregttr-Ii 
nua cisaJa, que havia d'estar tmupre 
en perill i jo que sahia que al arrj-
bar a 1a seva major edat havia de ca
sarse, i ta seva futw» esposa és una 
¡•rotetíida meva. vaijí voler que el ta . 
ilísifiàii arribés a l'hora del 

Per ixò i 
... Ara i s l'hora de 
esposa li desencantará. Si jo no ha-
Kiiís v.iillat |>e! talismán dt-I Prmoeij, 
qui sab que en quedaria de Ja cigala a 
•l'hora de casarse. 

EL CALIFA 
La sabiduria parla per la teva boca. 

Fada, mercès et dono. 
EL NIC-ROMANT 

M'has vençut! 
EL CALIFA 

Fareu gravar en llet rei d'or aques
tes paraules: 

Si algún talismán rebeu 
que un nijçr ornant us resala, 
tal exemple recordeu: 
s'ha de guardar la cigtUí 
fins al dia que us cas-ul 

0UAUR0 i TELÓ 

genolls, Marta, perdonen una vegada mW. 

El secret d'en Peret 
En Peret tenia relacions amb la Mcrccneta i 

com és de consuetud en aquests cassos, En Pe
ret procurava tretire'ti el millor partit possible. 

Ella, es mostrava tot lo complacenta que po
dia i feia tot lo que en Peret li demanava. 

Mira, ara toca això, i la noia bo tocava. Ara 
deixam tocar això altre, i la noia s'bo deixava 
tocar. 

Però, quan En Peret estava més encès i volia 
passar del tocar a... lo altre, la noia es revelaba 
i no hi havia manera de convencer-la. 

—Això, no, Peret, de cap manera. Això s'ha de 
guardar per a quan siguem casats. 

—Però, dona, si no és res. 
—Et dic que no. 
—No siguis tonta. Mira, are que estem sols, 

podriem fer-ho, 
—Però quina mania t'ha agafat! I perquè 

aquest empenyo, digues, perqué? 
En Peret quedà confós, però de cop com si ha

gués trovat la solució a la pregunta de la xicota, 
li digué baixet: 

—ja veuràs, es un secret. Després que ho hau
rem fet. t'ho explicaré. Es una prometensa, saps? 

—Doncs, mira, per aquesta prometensa, bní-
cat "ex-voto". 

R A F E E S 



CfÒNT 
ALERTA, MINYONS 

En aquesta Soccló In publicarem tots ale '-CONTES 
BRUTE-' quo s'ena enviïn I que siguin dignes d'esser cone
guts pals bareiialres lectors de EL NANDU. D'aquetts con
tes on premiarem un cada número amb la respectable quan
t i tat de "deu peles" cobrables en la nostra Administració 0 
per g i ro postal els que visquin fora de Barcelona. ¡Alerta, 
doñea. I apretar l 'àpl i ! 

Un nou sistema 
Anem a explicar un fet, quails protagonistes encara viuen 

tots, i que és popularlssim entre els que vesteixen toga, ja 
que en ell ti¡ intervingué un simpatiquíssim i Nandulan-
desc president de sala que al llegir això, seguxunent s'hi 
farà un panxó de riure. 

E l cas va ésser el següent: 
L'hercu Pinyó! de Sar.ta Perpètua, era un minyó alt i 

sapat com im roure i havia fer entw-Ji í^inosses dcJ pobl-
veritables estropicis. 

Jo no sé si era ell que les conquistava o 
les que nuaven darrera del hereu, però és lo cert que havia 
passat per íes arme* a lo òó i millor de cada casa de 
Santa Perpètua i pobles de la rodalia. 

Un dia va fer l'ullet a la pubilla, de Mas Sardà, perè 
aquesla sembla que va esquivar el bulto temerosa segura
ment de que una volta lograt el seu objecte, l'hercu Pinyol 
Ja deixaria com I Iotes les altre* que havia enganyat. 

Pe rò ['hereu no era home que és donés per vençut tant 
fàcilment i un dia, »1 caure d'una tarda de setembre, va 
esperar a la pubilieta de Mas Sardà a que tornés de viïn 
on hi havia anal aquella tarda i una volta la tingué « tret, li 
saltà sobtadament al damunt, ¡'engrapà, li va tapar la 
boca, la va ajeure r a un paller i per darrera volta li 
preguntà,: 

—Vols o no vols? 
Ella contestà negativament amb cl cap i allavors l'.hcicu 

Pinyol tranqui lament, li alçà les faldilles, li eixampli les 
cames, i... ¡Tururut , qui gemega ja ,lia rebut í . . 

La Pubilieta de Mas Sardà explicà als. seus pares com 
liavia estat atropellada per l'hercu Pinyol, i aquel», in-
dÍRnats p.irsi.ren denúncia al jutjat. 

El dia de la visla, l'hercu Pinyol no fes tenis totea, per
què realment es considerava -culpable, però cl seu advo
cat, l'ensinistrà a fi de que a les preguntes de la iaia, 
CORteStés amb foima que no eJ comprometés, 

—Sobretot, ¡hereu, no digueu mai que varen obtenir per 
força B la pubilla Vos digueu que d i a va accedir a les 
vostres demande», sense mitjançar ni rioïènci 

—Entesos, entecos. 
El president de sala, aprerava a preguntes .1 l'hercu, í 

aquest més o menys hàbil, anava sortint del pas, 
—¿De manera que usted no forjó a la muchacha? 
—No safiott Ella ma dijo ca si. 
—Pues ella dice que usted la cogió de improviso, que le 

tapó la boca... 
- J N O fué así sañort prasídenta. Yo li asia ragalos, li di

l a t a que era muy harinosa, ca si ella quisala sarjamos 
muy falissos, scríra, sertra. 

—Si està bien, etcétera, etcétera. Pero.., ¿el momento 
de lograr su objeto, el hacérsela raya, como fué? 

—Ya se lo Hiai dicho: a la gar.dóla. 
Tota la sala es va mirar sorpresa. 
—¿Como ha dicho usted? .. '^~ 
—Pues... que... a la gatidóla. — -"""——*-— 
El president de s a l a r * * va posar els lentes, allarj-á e! 

coll t mirant fixa meni a l'hercu, li digué amb gran in-
lerè»; 

—Hace treinta años que debute en... el estadio del amor ; 
en este tiempo he probado todas las formas y maneras y 
no conozco este sistema de hacerlo " a la gaudála". ¿Quie
re hacernos el favor de explicárnoslo? 

¡T, advoca* defensor intervingué amatent: 
~-Ei sehor presidente perdonará, pero mi defendido ha 

querido decir que conquistó a la muchacha, halagándola, 
pero como habla muy nial el castellano... 

Aquella vista hagué de sospendres, ja que no hi va ha. 
ver manera de fer posar serios als senyors del tribunal. 

R I C A R D E T 

i prome-

—Doñea que diré? 
—Senzillament : que vos la varen t retallar, lirant-1 

roms. fetí-íi regalos, lialagaiit-la, fent reaJsar les 
gràcies.,. 

m 
La ratlla 

Un notari lleig i vell, es va casar amb una xicota j«M 
i guapa amb més ganes de moure brega que un rcvo'u-
cionari dels més encesos, 

Al . primers anys de matrimoni cl bon hame cumplía 
amb més o menys regularitat els seus deures matrimonials 
i fins logra obsequiar a la seva esposa amb un . 
riu que una centella. Però , de mica en mica les facultati 
anaren mermant i la senyora es passava mest s 

• sostenir el més petit diàleg conjuga] amb el 
seu marit'. 

No és d'extranyar doncs que la no ri • 
[artera de qui pogi ' . .. K U tem. 

peramenl 
Un dia en que En. Joanet, el passant del notori estava 
crevallaut en d d -
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l'esposa del notari, senti una foría frisar.ça n lot el co» 
i un desJici en uc putr: determinat del mateix. 

—Això és in aguant adíe — es digué ella, — jo no puc 
ésser victima de que el meu marit hagi acabat... la cal
derilla del cartutxo, 

I recordant que ai despatx hi havia En Joanet, s'empol-
và, es posi un xic d'essència i convençuda de que r.o era 
cap adefesi i que podia molí bé conquistar un lióme, 
entrà decidida al despatx. 

—I doncs, Joanet, que hi ha molta feina? 
—Una mica, don?» Amelia. 

—I dor. Josep, que ha sortit? 
—Si ha anat .1 una diligencia. 
Donya Amelia s'apropà a la taula 'le'n Joanet i apoiant-

•se amb els colzes damunt d'ella, es col·locà davant mateix 
ddl dependent, ¿ert que per l'escot se li poguessin veurer 

• pits magnífics. 
—I que és, que és ajpò que fa ? 
—Res... una copia d'una acta. 
—Sab que té molt bona l letra-
—Regular... _ 
Donva Amelia avençà un xic més el pit, i En Joanet es 

trovà davant d'una visió que el rxisà en una situació vio-
lentíssima, però., es limità a suspirar fort i a guardar 
els deguis r 

—Molt bonica és la seva lletra. Afluests perfils, aq-.ieifeí 
inicia!?... 

En Joanet sentia l'alè de donya Amelia a dos dits. de 
la seva galta, però no sàpiguent com interpretar aquella 
actitut provocativa, s'alsà solemwnent . i encarant-se amb 

. ' sen principa!, li digné: 
—Miri, senyora, aquest despatx és per trevallar, i no 

per perdre el temps en tonteries. Facis el càrreg de que aquí 
al mis de 'la habitació hi ha una ratlla que ens separa. 

. a. li juro que no responc de mf... 
desig, somriguí coqueta i traspassant 

1 

materia knenl de'n 

smTSh*J 

• 

Joar.et, e \ 
—Que me farà, v 
—Que li faré? Miri! 
I tombant-la sobre el sofà donà expansió als Mtts r tvol-

Quan dependent i mestressa 'havien ja disfruta) de valent, 
arribà el marit i es dirigí cap al despatx. 

—Que hi ha Joanet? Hi l a res de nou? 
—Per are res, doc Josep. 
A n a q u e r e s , el marrec del notari que des d'un reco 

Fitava observant a son pare, començà a cridas- • 
—Papà, papà, no passis la ratlla que En Joanet s'enfada 

i t 'estirarà al sofà, se't posarà a5 damunt i et farà fer 
'mecs, com a b mami!. -

TOFLIS 

# 

i cada 

La baixa dels marcs 
mílíes Rodoreda i Recolons es reunien quas 

sopar i mentre els pares parlaven de 
la jovenalla jugava al quinto, al parc carbasser, 

o a altres mil jocs innocents ¡ propis de dos famílies 
morigerades. 

l a filla del senyor Rodoreda i el fill del senyor Kceo-
• ¡aver. amb el permís dels papàs, però sota una 

estreta vigilancia. 
No obstant. En Diqnis i la Pepeta, com tots els ena-

Utt la manera de burlar la vigilancia 
. i mentret jugaven al quinto, per sota la taula 

i • al més dols dels "madrugueos". 
—-Doncs sí, senyor Rodoreda, el negoci del cacau, em 

va sortir malament. Hi vaig perdre, onze mil pessetes. 
—I lo dels marcs, senyor Recolons? 

—Ah, això és cosa del noi I Tu, Dionís, • 
això dels marcs ? 

El noi, que- a «'aquell 
Pepeta Si apretava una 
persona, quasi no podia 
pír, exclamà ; 

—M'han baixat 1 
La Pepeta, t.o sé si per por de cremar-se, 

treurer la mà tant depressa d'allà on la ten: 
blava talment que l'havien punxat amb una agull 

;t sentia com la mà de la 
mlt interessant de la seva 

però, fent un gran sos-

L'adroguer cumplimentós 
En Quimct és un dels dependents més amables i salaus 

d'aquest gremi barfflafre. Vermell i grassone! de cara i 
de cabell rcxinxo'at i d'un ros de par-.otxa que enamora, 
amb el seu somrís fa posar toves a totes les raspes del 
veïnat. AfegiuJhi a més, el repertori de juerecandi que té 
per acoutertrar-les a lotes, i no estranyaven si us dic que 
s'hi queden embadalides Ks el prototipos servicial fins a 
il>x age ració; però té el defecte d'ésser cast. Malgrat els 
teus vim aa.vs. les galanies ito li passen de madrigah arni) 
olor de formatge. 

Alguan fadrina ha procurat devegades fer-À. sortir de 
la neutralitat, refregant-'i una anea, o bé aj;ipiur-se davant 
seu, oferint-1!; l'espectacle de dues ponu-s més o menys ma
dures... Però, ell, irJòmit, espejaba el temporal; li etzivaba 
la con sabuda floreta! i la minyona se n'anaba embadalida, 
però gens convençuda del 'tracte diguem-ne manual. Entre 
les compradores hi havia també una vidua, senyora i ma-
jora d'uns trenta dos anys molt iben aprofitats, amb un bé 
de Déu de ondulacions, capass.es de fer perdre l'oremus 
al ntéi píii'tat. Morena, amb uns ulls com dues brases i 
una boca com el tatx d'una cindria, toia ella denotava sen
sualitat i Banca d'esbarjo... Dana e^opertmeaMda, al oap 

. jades d e t r a c t a r a E n Quintet es va convencer 

Ji; que ln iüivia fliolta ignoceücia si.-ra la capa de cure 
• • ia de sa-borejar-ne les primícies, 

de- i'-act 
bi havia molta Iguocència wra la capa de "curr ídu" 

meuçà a treballar 
Hem dit abans que era cast, i es resistia a totes les temp

tacions, i la vidua, mes encapritxada que mai, tingué la 
pensada dVndur-se'l a casa per a maniobrar am!b tota lü-
vvii: t. A;iií> l'excusa d'haver fet compres considerables i 
no poaucr-s'ho endú tot, va pregar al dependent que l'acom-
paiiyé.,. I com que ICn Qnimel mai tenia un CO per la pa
rròquia, va accedir, i ja el teniu al pis de la vidua, la qual 
procurant entreten ir J o i; comlava cuses incongruents, mec 
tres que degut a la xafogor s'anava allcugn-iiil' fie roba fins 
a 4'extrem de que'l noi, amb les orelles vermelles i els ull» 
lluents, temer.t perdre l'equanimitat, va di r - l í : 

—Dispensi, senyor»; amb tl seu permís m'entomo a la 
botiga. 

—Tanta pressa ta i»? — va fer la vidua, tutejant-lo ¡ 
arrapant-se-li d'un braç. — Entra un .moment aquí, que 
haig de fer-te una pregunta... 

Un cop dins de la cambra me l'agafà pel seu compte, 
i acabaut-sc de treure la poca roba que li quedava assobre. 
deixà al descobert tot un magnífic panorama... 

—Què; n l i u probar mai d'aquest genero? 
El noi va perdre l'esma com hauriem fet nosaltres, i tot 

d'una vàreu oir-se aquells grinyols de sommier Un carac-
Krfattcs, 

d a l'atançar-se aquell crític moment en el que sol bai
xar... l'inspiració tot i no essent poeta, el servicial Quimet, 
mantenim la digniUL del càrreg, talment com si despatxés 
una lliura de eaongefes, ra barbotejar entre sospirs i ge-

. tingui, I servida. I prengui la bona voluntat 1 
JOAN DEL CIRI. 

http://capass.es
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Els conserva bé els seus cinquanta anys, en
cara, el senyor Rafecas. 

Mes en segon terme de la llotja, la seva mo-
níssima esposa conversa amb En Lluiset, el se
cretari particular del senyor Rafecas. 

La conversa és ben interessant: 
—Amb aquest vestit estàs irresistible, Elista. 

-Par la baix. 
—No l'ha trobat massa... lleuger el teu marit? 
—Ni s'hi fixa. 
—Filla, es que potser en feu un gra m a s s i ! 

Mira, no s'ha de fer més que així i des^eguida es 
troba un pit. 

—No siguis imprudent! 
—Això per la part de dalt. que per la de baix, 

allargues la mà i topes desseguida amb una 
cuixa. 

-Llu ís ! 
El senyor Rafecas, empipat de tanta xerramen-

ta, es gira tot molest, i pesca a n'Eti Lluís amb 
les mans per uns indrets força sospitosos. 

—Voleu fer el favor de callar? A n'aquí ve
nim a veure comedia i no a perdre el temps amb 
aquestes tonteries. No sé si ho sabeu que l'abono 
em costa tres mil pessetes! 

BARÓ D'AMER 

w w w ^mm>¡v^»msivmsmwumu0m0om0tmmmm0mmm 

Conte Premiat del número passat: 

En el museu 
Dugués amigues visiten per primera vegada 

un museu d'esculplura i s'extasien davant d'unes 
estàtues masculines completament núes 

Una d'elles, la més jove, pregunta contrariada: 
—Però escolta, Palmira, tots els homes neixen 

amb aquesta fulla? 
—No, es veu que els hi suri quan ja són g r a n s 

perquè jo aquest dia vareig veure al meu cosí 
despullat pel forat del pany, i només hi tenia 
el tronc. 

BARNILS 

Nota de Societat 
ésser enguany, 

El lloro del tall 

L'inauguració del ] . ; „ , 
com sempre, una „ o t a d , ,];„,;„,.„• SupVrèbfe." ' 

L ° ""'":-; •''. la "ostra societat es lona r'm 
' U "; = S':;I"·I "'Ma , 1„ „,;., ,U., ,.,.,.,,. , „ , „ 
foren luíales per lea nostres dames 

Ei senyor Rafecas, tot planxat i emmidonat, 
evocaba instal·lat en la seva llotja, l'inleressant 
figura del gall d'indi de Nadal. 
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Nandulàndia està d'enhorabona i el districte V 
haurà de demanar auxili als demés disLrictes per 
a que li deixin eixamplar els seus dominis ja que 
de tant grossa que és la satisfacció que està ex
perimentant, cregueu que no li cap dmtre i no 
hi ha manera de fer-li entrar ni amb bones pa
raules ni amb vaselina extra. 

Sembla que tothom vol fruir del èxit obtin
gut per E L NANDU i avui a Barcelona no hi 
ha literat, músic ni cupletera que no li toquí al
guna pe 

En Montero, el xirinolesc Quimet, a l'Espa
nyol, hi dona un quadret que titula "Els Nan-
dus" i en el que es parla gras i la grlmegia hi 

dant. 
En Rubio, aconsegueix en el Còmic cada d'a 

un èxit més gros amb el seu apropòsit t i tulat: 
" L a tornada del Nandu", que ha fet molta fo-
rroila. 

A l'Eldorado la nostra PilareLa Alonso hi canta 
un deliciós cuplet, que diu i vesteix 'iiagníficn.-
ment, i que es titula "La filla del Nandu". 

Res, que amb tant Nandu amunt i tant Nan
du avall acabarem desconjuntats i amb totes les 

ra de Üoc, si Déu no hi pnsa remei. 

o o o 

Al Tivoli segueixen amb lo del ballet sobre ge!, 
<|iie no m'hi pendran pas per altre. 

Amb el fret que fa, qualsevol es fica dins d'una 
nevera! I ca, barret! Mes m'estimo anar ai Edén 
que h¡ ha un pet de caloríferos que fan entrar en 
reacció a qualsevol. 

A l'Eldorado s'han inventat una cosa que en 
diuen sessions d'art, que, no só pas que hi veuen 
amb això de l 'art! 

En Frt'goli, com sempre ¡';i les deliciós del pú
blic i la Pilareta fa passar un bon iatet a !a 
voncurrèneia amb els seus cuplets. 

Al Novetats segueixen apretant a "Misa Ve
nus". Jo també ¡'apretaría si es deixés caurer 
l'autèntica per aquestes terres! 

¡spanyol están preparant "Comuta i Con 
decorats" que, per les referències que en tenim, 
farà tronar i piourcr. També es diu que aviat 
hi debutarà En Bergés que el públic ja està 
anyorant. 

A l'Amichatis no se li veu la pinta per aque
lla casa, i és una llàstima, perquè el xicot h¡ en
caixava bastant bé. 

Ara hi haurà jubileo general entre els corri
dos, perquè amb això de suprimir el joc, els con
certs i cabarets hauran de desfer-se de les pape-
llones i la cassa d'aquests simpàtics animalons 
serà molt més fàcil i acomodo. 

Que la sort vos acompanyi al sortir de cas-
sera! 

E L SECRETARI 

LA MODA 
En una reunió de cursïlàndia parlen de les no

ves modes que exigeix la societat. 
La Lluiseta, nova rica, diu tota ingènua: 
—A casa ara ja no parlem el català ni el cas

tellà. Tots aprenem el francès. 

O o o 

EN EL MERCAT 
—Escolti, noia, són molt petites aquestes pat.'-

tes. No en té de les de bolado? 
—Miri, vagi a n'aquesta parada del davant 

que hi ha la meva mare, i ella la té més grossa. 

-Creume, Jíusalla, amb això del NI s'hl ha d'anar molt tu romp-
te, perqué a lo mellor k'l trobes trencat que ui t'en adones. 
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enert». Cris! taniM va perdonat I» 

-Si i,i';is:iL-¡:i!r;i ,¡in' scrd iliscrult 
—1 arel He estat l'amant de la siv.i amina Uuisa i n insti en aal> una 

txat»> céntima. 
-Perdoni, petó jo no u ll·i·lxo de diaris] 

Imp. El Spoit.-
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ni H HI u BUui uimiH mi mu n n Hne nnin p m u 

—Esa dir que no'iu vols pajar. Are anlré avisar al 

-No't molestis; ti guarda de la cantonada soc jo. 
(Le Sufriré) 

Correu secret 
Toflis. — Redcl!, qu¡n arsenal tic quintos 1 A 

ris que podrem, A n'aqueít número en va un. .Enviliin utl 
ívtrrll de [oii-íl.-üU's més. — Viwu rfW Ciri, — Acceptat. — 
Cht&de. —- Ja lio cree que lio publicar!' 
•tes liufetadcs q¡te lu 'haurien! No obstant, mirar' 
fitar l'idea de i'"; "Coses qjue Cenen ;i':>' 
quan I lo que diu que desitjaria fer, quan tanca la carta, 
estic • la seva di¡po*ki6¡ i cregui que co es queixarà. La 
deixaré satisfeia. No lia de fer més (me dar-me dia. lloc i 
hora. — K. />'. Z, — Aprofitarem lo que podrem. — IJe-
paxo. — No pe1 *&**• — P 'Wfflwv. — Entra 

— Trtncofils. — El cap ti trencaria, jo. Miri qu'és dolent 1 
— .Miarla. — Ela dibuixos sàn molt ignccer.ts. Els xi-tos. 
poden anar. — K. K. Tua. — Lloro! Si torna a enviar 

re avis a Sant Boi. 
SH*yer i F. O.: ESi seus dibuixos són bon xic deficients. 

~ Armtmd: Anirà, arreglat. — Oí-C'n : Mii • 
.. l'ampolla. L'alrre és molt vell. — Be 
. ¡u amb força • !... . arguments 

són ull xic fluixos, , q u e L·LL, ..cmida tjue 
farem fira. — Ei baró dir la Rondalla: Ar.irà el de la 
berruga. — ¡''usier: No ens acaba d'agradar. 

• >.66o cartes per a contestar. 

Correu del amor 
CLOTILDE: & : 

fet posar malament? Etn 
d: llegida 

N I N E T T E : Es molt dit.. 

-CainnOïas, IS, 
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quiet? Miri „,,« si ve el meu , , , ,« 1,1 hauran raon. 
• i ni tan de pes con, le, „ , „ c s . 
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