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-Et passa ja, Ernestina? 
~Ai , Rasnonet, no'n ta poca d'taton* qtn m'lio lie sentit passar t 



ÜifoME 
Ganga 

He sapigut que el meu marit m'és infidel i 
vui tornar-H la pilota. Tinc trenta anys, bona 
presencia i soc molt carinyosa. 

Desitjo trabar coneixença amb jove reservat 
i el*i6tfittit. 

Escrirer Nandu, 183. 

Cotillaire 
Dos joves fabricants de cotilles a mida, re

tribuiran bé a dos senyoretes ben fetes que se 
les deixin colocar com a models. 

Escriurer, enviant retrato, al Nandu 44. 

Joies 
Les noies maques que no en tenen, és perquè 

no volen. Precisament s'ha descobert última
ment que hi ha mines de joies de totes menes 
i que totes les noies en tenen una i poden ex
plotar-la. 

Nosaltres les posaríem immediatament en 
condicions. 

Redacció Nandu. Secció Tècnica. 

Diners 
EI que en té 1 no sap en que emplear-los, pot 

consultar-nos i li darem un bon consell. 
Res d'usurers ni negocis bruts. Disposem de 

tots els generós que se'ns demanin, sempre que 
la cartera estiga d'acord amb la demanda. 

Tenim negocis verges que sols s'han explotat 
deu o dotze vegades, cosa que no podien dír "les 
comissionistes" que ofereixen genres de fil i des
prés resulten cordes de pou. 

No equivocar-se: Gran Bazar "Las once mil". 

Bombes 
N'hi ha un gran assortit en les cases de gresca 

de Barcelona. Es pot triar la mida i el preu 
que es vulgui. Taller de reparacions montat amb 
tots els avenços. 

N'hi ha d'absorció i d'immersió. 
Es deixen a proba, pagant una petita quan

titat per el desgast. 

Minyona 
Senyora vídua i molt ben presentada, neces-

sita minyona molt pràctica en la llimpiesa. 
No haurà de cuinar, ni planxar. Treball des

cansat. 
Escriurer Nandu n . 

Pells 
Les tnellors, les mía ben fetes, les de més re-

nomenada les ofereix la "Casa Blanca", del car
rer de Pelat, 72, principal, lii ha un lletreret que 
diu "Modes". 

Dolor 
Procediment nou per a evitar-lo en absolut 

des de la primera toma. Res de vaselina ni altres 
lubrifica nts. Invent modernlssim, estíl fiancés. 

Demaneu-lo a totes les "cases" . 

Baixos 
Senyoreta o senyora que els hí sobri Jocal i 

puguin arrendar els baixos, els pagaríem a bon 
preu. 

Escriurer: A. Preta y Fort, S. en C , Barce
lona. 

G A M I A N ! 
Demaneu a tots els kïoses aques
ta maravella de la literatura ca
lant, però exigiu que alga l ' i l - lus-

t radapere l gran OXYMEL . 
Val tre» peles, però Ullets, es In 

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

nostra Administració. 

L A N O V E L A f 
C A L A N T E ac 
Demaneula cada dijous al vostre 

posada. Vos fareu un t ip de d'alló 

Cada dijous, 15 cènt ims. 

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

Noche de Novios 
tarrants del natural 

Comandes a la nostra Adminis
tració. 
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Jeccio Oficial 
Sembli que ha quedal definitivament resolt el 

paorós problema de lea cases baiates. 
Reunits tots els membres influients de la nos

tra terra, han estudiat la qüestió amb gran Inte
rès i decidits a que les classes humils puguin es-
bravar-se senae grans dispendis, han trobat un 
medi de restablir les cases de pessetcta, mit
jançant una subvenció que facilitarà cl Comitè 
Bene ne. 

La nostra enhorabona :i les classes populars! 
Ja era hura de que el problema de les cascs 

barates quedes rosoli. 

Don ya Púdica Moral i Serraetita, torna a estar 
sobre la taula. 

Ks una delícia això de la moral! 
Hi ba uns quants senyors que, oblida ni mol

les volies la pròpia roba brilla, tenen molta feina 
a voler rentar la dels altres. 

Sabem cada història d'aquestos moralistes 
"dernier cr i" ! 

Ara volen que els espectacles comencin a Ics 
vuit per acabar abans de les dotze. 

Es que es proposen potser que els hi quedi 
més c!e temps per anar a veurer la flavia, en sor
tim de teatre? 

No signin ridícols, senyors, no siguin ridicols 
amb tanta moral! 

Barcelona, cap i casal de Catalunya, primera 
ciutat mediterrània, és mèí moral de lo que 
TOstés la suposen, lo que hi he és que la moral 
d'ella no està d'nmord amb la seva carrinclone
ria, amb el seu xexantisrjie i am!> Ics seves cos
tums celeatinesques. < 

Comprenen, .senyors... moralistes? 

Detalls d'una prova 

Havem rebut carta del nostre enviat especial 
a la conferència de la Societat de les Nacions. 

Les noves són tan afalagadores que creien) 
del cas reproduir els principals paràgrafs de la 
minuta del nostre representant. Ve detalladissi-
ma: hora per hora, minut per minut. 

Comencem. 
Dia 19. — A les 3 de la tarda. Tinc citada a la 

senyoreta Bitllanovicht. Es russa. Representa la 
quinta internacional soviètica de Moscou. Com
pareix puntualment. 

—El delegat de Nandulàndia? 
—Servidor de vostè. 

Res de servilisme. Els soviets no admetem 
la servitud personal de ningú. Tols els fets ens 
són comuns a tOtS, perquè lots som l'estat, l'es-
tat éa la projecció irradiada de l'individu, l'indi
vidu no és l'individu en, si. perquè és una partícula 
de la societat, la societat soni tols, tots som la 
Humanitat, l 'humanitat és una realitat abstrac
ta, lo abstracte no és de ningú, tot és de tots, lo 
teu és meu, company. 

I familiarment la senyoreta Bitltanovitch, posa 
la seva mà damunt ¡l'una part molt interessant de 
la meva persona. 

Perdoni, faig jo amatent, això és meu, i ben 
nieu. 

—Però l'usdefruit és de tots. Tots tenim dret 
a gaudir dels henifets de la naturalesa. 

—La naturalesa no és soviètica. A n'els uns 
els n'hi dona més (pic a n'els altres. Km jugo un 
pinyó que vostè en aquest cas concret no éa 
partidaria de l'igualtat. 

S'equivoca. El fet mecànic i natural de trovar
se una fembra i un mascle en un mateix llit, no és 
un plaer; és l'acompliment d'una lleí de la natu
ralesa. 

—Jo soc conservador i m'agrada cumplir totes 
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les lleis. Quan vulgui cumplirem aquesta de que 
em parla. 

•—La meva missió ós comprobar únicament la 
resistencia 'meridional amb la nòrdica. Quan 
vulgui. 

La senyoreta Bitllanovicht és una reia! mossa. 
Carregada de pit, ben provista de palpissps i es-
treta d'expressió, convida a facilitar la seva mis
sió d'estudiar Ics resistències. 

A ¡es primeres embestides, no pren part en la 
lluita. Es limita a controlar la pressió i l'incís, 
però així que apretó el cargol i l'enrosco, port 
el compte i diu abras san t-me amb força: 

—¡Ai lladrenovicht! 
lla estat el final del primer temps i he lograt 

un goal. 
Segueixo cargolant. Ella també enrosca. Lo

gro un altre goal i ella s'entusiasma: 
% —Apreta més fortotí! 

Apretó. La senyora Bitlla... etc. perd el món 
de vista. 

Un altre goal... un altre. 
La delegada deis soviets queda sense alè. 
El resultat ha esta! deñnitiu. 

L'agafo, la col-loco en un caliacct i la trec 
del dormitori. 

A les 4. — Dono entrada a la senyoreta Polvo-
rinette, iepresentat de la República Francesa. 

Ens entenem dessegida. Jo domino molt el 
francès, però ella encara més. 

Li sotmeto el tema de prova; s'hi agafa com 
un naufreg i resisteixo cinc embranzides. Xucla 
mes que una resclosa. Es del morro fort la trán
cesela. Vol quedar victoriosa, però el entrar jo 
en funcions, a la tercera la deixo feta una natilla. 

ato la victòria i faig passar les "delega
des" d'Itàha. de Suïssa, de Checoeslovaquia, et
cétera, etc. 

g les tenia totes vençudes i jo n'aixecava 
acta. 

¡la quedat demostral palesament que Nandu-
lándia és el país de la virior, de la pastanaga i 
deis ! eniols. 

Tinc compromís per acudir diumenge a una 
cita a Les Planes. Envieu pasta per empendre 
viatge de retorn. Saluden pupíles Brígida, Feu 
provisió barretines que segons rumors sufrirán 
un augment. De totes maneres jo me'n alegro, 

••• em \ ¡luirán a la mida. 

Enuiat Especial 

= P Tiaruln 

¿«Ufa „!, KM fcqblMI >m .en. f¡ . [ ' «Ul r . cfwteru I A, .,.,..,.•. 

[•íisilaU. <C<>m mil u l u l o , mi, f n n t a 1 mú cfanba», nwtCoi 

t i mal de queixa! 

—On vas Ramon tant desesperal 
—No mei , parlis; eslíe avorrtt. Em clavaria 

cops de cap contra ics parets. Això és inaguan
table, bis horr.ble... 

—El que xal, home, el maleït queixal que fa 
tres d e- que no (m deixa en repos. 

—I per això t'espantes. Mare de Déul Sé. un 
reine, ¡nfal ble. 

Vols d-r'r 
A ni em dóna un resultat excel lent. 

— Digues, home, digues. Estic impacient. 
Ilament, quan cl queixal cm molesta, 

vaig cap a casa, faig quatre carícies i la dona, 
la preparo, i desseguil ¡ za ' n'hi clavo una i... oli 
en un llum. Amb "emoció del jugar a bitlles, em 
desapare x el mal de queixal com per ari d'encan
tament. 

—Ai, carat! Ningú ho diria! 
— Doncs no falla ! 
— Bé.., sí... però... hi ha un inconvenient. 
—No el sé veure. 
—Sí. home... A n'aquestes hores, on la t rovo 

jo la teva dona? 
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•DONDE LAS DAN.~> 

- I el teu marit et deixa venir tant escotada? 
—No s'lii fixa amb el meu; prou feina té a mirar el de Li teva dona i 

Les perles 

, El senyor Fcrragut, explica a unes amigúeles 
ae] Concert, la procedència de les nerlcs. 

Ea una cosa meravellosa! Figureu-voa que 
'a perla es una malaltia, una especie de grà que 
» surt a l'ostra. I no volgueu sapiguer els treballí 

enormes que cosía cada una d'aquest es perles 
qu'engalanen la bellesa femenina. A voltes, fina 
la vida d'un home, costen. 

—Doncs, miri — diu la Dïaneta tota desim-
volt», --- íi nosaltres no ens costa tant com «roste 
diu de trovar-les. Totes Ics trèiem d'una M.>!a 
petxina, 
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XX i ,s t ó r i e s d e g r e s c a 

L a B a r o n e s a XV o m a n t i c a 

La gràcil baronesa Isolina de Rieux es veia 
contínuament assetjada per un núvol de preten
dents senzillament insoportables. S'ha de confes
sar no obstant que aquests pretendents tenien un 
punt bàssic per a justificar la seva insistencia: 
els seixanta anys del baró en contraposició als 
vint-i-cmc no ben complerts d'ella. 

(jue la baronesa havia de caure, era cosa des
contada. Sols faltava sapiguer amb qui i això és 
lo que es proposaven aclarir els impertinents ga-
lantejadors. 

Per altra part, el bo del marit no havia inco
rregut mai en la indelicadesa de voler evitar l'es
perada relliscada. L'home sabia fer-se eàrreg. 

1 tots els aspirants a la cobdiciada poma feien 
esforços suprems per a abastar-la. 

A la tómbola benèfica organitzada per la prim
ees* Elissa, hi concorregué lo bo i millor de 
l'aris i nu cal dir que no hi mancà la baronesa 
de Rieux i que la seva parada estigué sempre in
vadida pels eterns galán teja dors. 

AqueU dia, però, la baronesa de Rieux, era no 
solament bella, sinó francament irresistible. Ha-
billada a lo Lluís XV, el seu cos graciós i vm-
cladic sota els fastuosos ropatges, l'endevinaba 
d'una [gnoscència i d'un candor tant infantils, que 
feia ganes de jugar-hi a nines. 

El seu peu diminut, enfundat sota l'albura de 
ia mitja i graciosament estoixat en el 

xapi blau cel, convidaba a les més cerin 
reven m I 

El pit, cast com una poncella en flor 
• les blanquíssimes pun-

I ella en devia estar convençuda de tots aquests 
atractius, perquè la seva parada era la que venia 
més tars tots els objectes. 

—Aquest pomell de vióleles, senyera Baro
nesa? 

—Per vostè, doscents francs, senyor marquès, 
— i un somriure scducüu i prometedor feia tro
var baratíssim el pomell al senyor marquès. 

Les demandes de preus es succeïen les unes a 
les altres i les transaccions s'efectuaven amb 
vertiginosa rapidesa, 

—No té més violetes, senyora baronesa? 
—Les he acabades. Ho he acabat tot, senyor 

Delacroix. Jo no sé com els comerciants es quei
xen de que no es fan transaccions. Fixi's, jo, en 
quinze minuts he acabat totes Ics existències, 
n o em queda res per vendre, res... 

—Tant com res!... 
—En absolut. 
—En voldria moll d'aquesl afortunat mocado-

ret que s'acotxa en el seu descot? 
— 1 de la pinta que té la joia d'empresonar 

aquests cabells rossos com el fil d'or? 
—f dol ll,-irot que des del vostre xapi té el més 

bel! punt d'obir que puga somniar-se? 
—I d'aquests guants que fineixen la delícia de 

sentir-se amorosits per les vostres mans? 
—Senyors, senyors, vnslè^ cm confonen!... 
—Jo voldria que posés pren a una cosa que els 

senyors no han sapigut encara endevinar! 

—Una hofelíideia. rebuda de la seva mà d'd-
cissima! 

—Accedeixo. En tinc gran existència. A 25 
oden demanar lea que vulguin. 



—I d'un bes d'amistat per agrair la carícia a 
la mateixa mà? 

—Tot comprés, trescents francs. 
—Senyora, això és baratíssim. 
—Doncs la voluntat! 
Prompte «Is bitllets de cent, de cinqccuts, de mil 

írancs, sobrexiren de la panereta graciosament 
encintada que la baronesa presentava a cada un 
dels postors. 

Quan tots els adoradors de la bella Isolina 
hagueren desfilat rendint homenatge a les seves 
mans nacarades, se li apropà un jove, tímid, de 
mirar somniador i fortament emocionat. 

—Senyora, jo no tinc més que un lluís. Vint 
francs. 

Aquests mots foren dits d'una tal faisó, que 
la infantivola baronesa se'n va sentir tota t ras
balsada, i va' allargar la seva mà diminuta vers 
e! desconegut qui la besà amb joia inexpres-
sable. 

Oh, aquell pe tó! La baronesa acababa d'ado-
nar-sc de que vint homes la pretenien, però que 
un sol l'estimaba 1 Que diferent de tols ora aquell 
petó! Cap. cap dels altres l'havia penetrat com 
aquell petó tímid, deixat a flor de pell amb emo
ció tal, que fins els ossos en percebiren el con-
tacte, 

Qui era, doncs, aquell ser sobrenatural que se 
li apareixia sota el núvol de lo desconegut, com 
fu lea noveles romàntiques? 

Ves'ia humilment. Es movia amb timidesa; 
era una flor exòtica en aquell jardí fastuós, T.'ima
ginario de la baronesa començà a volar. 

—Pobre t , segurament haurà estat dos o tres 
dies si.nsc menjar, per poder apropar-se a mí a 
cfprir-me aquests vint francs! 

I els ulls blaus i serens de! desconegut, 
l'atreien inevitablement. 

—Té ulls de poeta. Sí, sí, és un poeta; el 
front ample, el cabell riçat i abundant coronant 
\a testa armónica. Un poeta! Aquest sí que l'es
timaré. Aquest sí que m'estima amb veritable 
romanticisme. 

o o o 
Després de la festa de caritat, la baronesa no 

va tornar a veurer més eí " seu" poeta, el seu 
ideal. 

Però, l'atzar protegeix als que estimen i l'at
zar els posaria novament l'un enfront ae l'altra. 
1 salina n'eslava convençuda. Potser en el ball 
de la Comlesa Igor? Sí, sí, ells estaven relacio
nats amb lot el gran món literari de Paris, i for
çosament el " seu" poeta no hi faltaria. 

Calia anar-hi, calia habillar-se d'una faisó ben 
romàntica, ben poética. Un trajo Watleau seria 
magnífic i la farta irresistible. Demés, tl pentinat 
de l'època l'afavoriria molt. 

Si, si, ja estava decidit. Asistiría al ball i 
vestiria un magnífic Watteau. 

o o o 
EI dia del bal!, la baronesa de Rieux es passà 

tot el dia en el seu gabinet íntim. Un bany de 
roses. Ara un de violetes. 

—Sí, sí, aquest de violetes em deixa un per
fum més captivador. 



Vida miracles del Nandú i la Tuies 

—Senyoreta, el perruquer. 
—JaP Està bé, dígali que entri. 
Es tirà al damunt un salt de llit. S'assentà da

vant de! mirall. 
—Passi, passi, jove, El perruquer, senyoreta. 
—Està bé. 
Nï se'l va mirar, assentada davant del mirall, 

la seva imaginació corria per les regions etérees 
de ia poesia i del romanticisme. 

—Pentinat Watteau, sab? Watteau. 
—Molt bé, baronesa. 

. Isolina, de sobte, s'adonà d'una imatge reflec
tada en el mirall. Llençà un crit d'esglai. 

—Ulls blaus! Front ample! Cabell rissat! 
Vostè? 

—Sí, senyora baronesa, soc jo el seu fervent 
adorador! 

—Però, vostè no és poeta? 

—Sóc l'oficial perruquer més acreditat de Pa-
is. 

La baronesa Isolina caigué desmaiada. 

Quan a la baronesa li pregunta algú, malicio
sament, si encara té preferències per els poetes, 
ella respon tota graciosa: 

—S'assemblen n 
però... els hi falta i 

sa al Barber de Sevilla, 
L cosa de "F iga ró" : l'espi-
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D'estiueig 
El senyor Ramon, comerciant acredítadis-

sim en el ram de majoristes de cereals, passa els 
istius a Caldetes, la platja alegre i aristocràtica. 

Però, com la majoria de senyors de negocis, el 
seu estiueig; es redueix a dissabtes i diumenges, 
•asant la resta de la setmana a Barcelona al 

frenta" de! despatx. 
Com és natural, quan els dissabtes a mitja tar

da arriba a Caldetes corre adelerat en busca de 
la costella, i procura guanyar el temps perdut, 
i el desfogament és complert. 

Un dissabte, després d'haver compleit amb els 
*eus deures matrimonials, s'arrivà al Cas s ino i 
assentant-se a ta taula dels seus amics de terú-
Ita, demanà el clàssic vermut. 

Però, un dels conterlulis notà que cl senyor 
Ramon, estava escupint mut in aínent. com si 
tingués quelcom que el molestés a la boca. 

—Què H passa senyor Ramon? — nreguntà 
intrigat l'amic. —• Que no és bo aquest vermut? 

—Ca, es que es veu que la meva senyora, s'ha
via passar la tarda assentada a la Sorra. 

Una dona de cor 
Comedia de la vida moderna 

PRIMER QUADRO 

LA CRIADA (entrant, tota esverada). — .Senyoreta... 
senyoreta... h¡ ha el senyoret Ernesl ! 

CLOTILDE (sense preocuparse). —- Està bé. Que 
passi. 

LA CRIADA (estranyada). — Haveut'hi el senyor? 
Cr.oTn.nr; (molesta). - L'hi he dit que passi. 
LA CRIADA. — Perdoni, senyoreta, jo em creia... 
AUGUST. — Tinc por, nena, qu'aixo acabará ma

lament, 
CLOTILDE. — Deixem fer. El conec a fons. 
ERNEST, (entrant alegrement). Hola, runa!... 

(sorprès al veurer a August). Ai... perdoni... com 
creia qu'estava sola... 

CLOTILDE (cermomosa). — Ernest, tinc el gust de 
presentar-te el senyor August, hellissíma persona i 
!xm amic meu. 

ERNEST (desconcertat). — Molt de gust... 
AUGUST. — Servidor de vostè! 

(Pausa llarga. Clotilde tirada da
munt de la chaisc-longue, fuma dis
plicent la seta cigarretta. El senyor 
August, tus. Ernest, es treu els guants. 
Per fi el senyar August, romp el si
lenci.) 

AUGUST. — Perdoni, jove; pSovía 
encare ai venir vostè? 

ERNEST. — No, senyor. Havia ja 
parat. 

ATJGDST, - Essent alxís, Clotilde, 
em permetràs qu'em retiri, ventat? 

CLOTILDE (melindrosa). — Tant 
aviat? 

EfcNEST (fa un gest de contrarietat). 
AUGUST (paternalment). — Fia* 

meva, Fa Ires hores qu'em tens al 
costal teu! 

ERNEST (queda com qui veu visions). 
AUGUST. - - Fins a demà, Clotil

de» ! 
CLOTILDE. --- Adiós, August. No 

faltis. 
AUGUST, — Passi-o-W, jove. 

- Passi... estigui... bon... 
dia. 

(Clotilde acompanya mimosa a Au
gust fins a la porta. Iinicst tira vio-
lentment guants i abric sobre una ca

dira i s'encare amb dia.) 

ERNEST. — Es pot saber què re
presenta aquesta comèdia? 

CLOTILDE. — No t'enfadis, Ernest 
meu. T'ho explicaré. 

ERNEST. — Digues, depressa. 
CLOTILDE. — Mira... Jo m'he ado

nat d'una cosa... Jo et porto molt gas
to... sombreros... vestits... sabates... 

http://Cr.oTn.nr
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roba blanc*..- molt gasto... molt gasto... i tu sol no 
podrir.s, creu, no podries... La teva pensió de mil 
francs, no m'arriva... jo no puc més... la situació és 
impossible.. 

ERNEST. — Bé has pogut fins avui... 
CLOTILDE. — Si, però a costa dels meus estalvis. 

Jo tenia recollits uns quants dinerons, i... per tu... 
per serte fidel... perquè t'estimo bojament... m'ho he 
gastat lot... tot... (sanglota) ja no tinc res, pobre de 
mi... res... res... 

ERNEST, — Pobreta. No segueixis. I are volies... 
CLOTILDE. — Qu'el senyor AugUSl t'ajudés a so 

portar la meva carga. Es un senyor moflt decent, molt 
respectable... 

ERNEST. — De cap manera! Això no ho permeto. 
N'ò bo lolero. 

CLOTILDE. Però què farem, Ernest meu! 
ERNEST. — Què't fa falta per viure bé? 
CLOTILDE. — No, tu no pots. Impossible. Necessi

taria qu'em doblessis la pensió... Impossible... Im
possible.,. 

EyffEST. — Nu en parlem mes. Des d'avui t'assigno 
dos mi! francs. 

iCi.oTri.HE (tirant-se li al coll). — Però... és. pos
sible? Podràs?... Qu'ets bò, Ernest meu, qu'ets bò! 

(Petons, abrassades, caiguda damunt de la chaisc-
longue. Unes cames que s'obren. Un cos qu'cs posa 
entre les cames. Sospirs, (¿emees. Teló). 

S1ÍG0N QUADRO 

AUGUST (entrant). — lïé ha durat prou! 
CLOTILDE (cenyint-se la cotilla). — Tapà, t'has de 

fer càreg qu'eren mil franca niés. 
A.UGUST. — Bé és prou dur de pelar. Però... Ha 

accedit? 
CLOTILDE, — Naturalment I 
AUGUST. Ai, lilla meva; be m'ea costes prous 

de sacrificis. Haver de fer aquests- papers! 
CLOTILDE. — Queixat, encare! 
AUGUST. — Escolta: tens dos cents francs? Un 

compromís, saps? Uns amics... 
CLOTII.DE. — Però, papà, Hi m'estàs arminant 
AUGUST. — Ja't dic, mi compromís... 
CLOTILDE. - Però no m'en demanis més fins el 

més entrant! 
AUGUST (agafant els dos cents francs). — I encare 

diuen fills! Els sacrificis que costen! Els papers que 
l'ban de. fer... (rieu fills, pures jx>rcs!... 

( • • [ . A \ l . 

Cinegética 
En la tertulia es discutia apassionad';mcnt els 

llocs més a propòsit per a la cassa del conill. 
—Innegablement, el Montseny és el lloc un se 

a'hi troven niés! 
—I cà, home, i cà! Vostè desconeix en absolut 

la cassa del conill, no hi ha com l'alt Llobregat, 
creguim. 

—Kxoliqm-mho a mi que fa deu anys que 
corro totea les encontradas de Catalunya catsant 
conills! 

—I a mí que en fa mí s de vint! 
—I vostè de quin parer és senyor Ralel; on se 

casen millor els conills? 
—Damunt d'un bon sofà! 

E! Doctor. Quan vulgui senyoreta, l'injecció està a punt. 
lilla. -Escolti 1 avui no me la podria ficar sense agulla? 

No mes !a xeringa, sab? 

Dialec conjugal 
El marit. — M'estàs posant en evidencia da

vant de la societat i dels meus amics. No vui 
que ballis més fox-trots ni sbïmmys amb els xit-
xarel-los que en tota la nit no et trens del da
munt. 

Ella (tota digna). — Damunt meu? Aquestes 
coses jo no les faig davant de la gent! 

Un home servicial 
El senyor Ramonet era un home molt circuns

pecto, molt respectuós i molt aimant de guardar 
les formes davant de la gent. 

Per res del món hauria ofès a ningú sabent-
ho ell. 

Un dia es veié precisal a consultar un assump
te molí importani al seu advoca) i sense perdre 
temps s'adressa cap al seu bufet. 

—El senyor Rovirosa ? 
—No hi és a n'aquest moment, però 110 pot 

tardar. 
• ¡ així l'esperaré, 

—Segui, segui. 
—Es la seva senyora, vostè? 
—Per servir-lo. 
—Gràcies. Fa calor, veritat? 

Molta. 
I per donar més forca a la seva resposta, la 

senyora posà una cama damunt de l'altra i deixà 
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EL PREMI 
—ts a dir que parqué has p igat el coate de la modista, 
are ja v.jls ei turróse t de sucre per premi?... 

a) descobert un ra r ro t de pantorrilla que tras
balsà de valent al senyor Ramonet. 

En el curs de la conversa, el senyor Ramonet 
per dues o tres vegades feu senyals a la senyora 
per a que cobris amb la faldilla allò que ell creia 
que no devia veure, però la senyora semblava 
que ho fes expressament i cada volta descobria 
un xic méí <íe pantorrilla. 

Per fi, el senyor Ramonet vermell com un pe
brot i nerviosissim s'alçà i digué amb to de cen
sura : 

—Senvora, me'n vaig, perquè per aquest camí, 
em veuria privat de guardar-lt els deguts res
pectes. 

—Veu, m'agradaria veure-ho això •— replicà 
la senyora. 

—Ah, essent així em quedo. Perquè per da
munt de tot soc una persona complascent. 

Confidències 
Elena i Margot, parlen confidencialment-
Elena csià per ca^ar-se i Margot porta ja tres 

any3 de matrimoni. 
La casada diu amb suficiència: 
-—No en facis cas de tot això que diuen de la 

primera nit. Són "qüentos" ¿sabs? total, res. 
Elena, tota amoinada i confosa replica: 
—Doncs mira a mi e! "pr imer" cop sempre 

m'ha fet molt efecte, ara, després, ja m'hi he 
acostumat dessepiida. 

Un concell 

La mamà postissa. — T'ho he dit, i t'ho i 
peleixo, els vells són millors perquè donen m 
diners i... demés, no tenen "os" . 

La noia. — Però et fan rosegar el tendrum. 

El ceguet 

—Una caritat per un pobre ceguet que té deu 
fills! 

—¡ Diantre! I com vos ho feu per tenir-ne 
tants? Això és no tenir enteniment! 

—Ai, senyoret, com que soc cego, no veig el 
que em faig! 

Pobrets i alegrets 
L'Amèlia està per casar-se i està 

boda amb la seva amiga Amalia. 
—-I on anireu a passar la lluna de mel? A P; 

ris, a Viena?... 
—Veuràs, noia, com que nosaltres 

brets, ho "farem" a casa. 

ant de la 

H 

"% 
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giro postal ois qi 
;s. I apretar I.,I¡J 

Secció hi publicarem 

cada n 

n fora de Barc 

La bota dei reco 
Ais.'> n.i es un qüento, és una història i fct.i aqueafe ad

vertència, ia podeu començar a no creure-vos res de ]o que 
en L'I transcurs de !,i mateixa s explica. Sempre. '•••• histò
ries lian estat a ix í ; més informals que en Uomanor.es i més 
poca soite^ que en Maura. 

v.i passar a la terra del NA.NDU, al gran noble de Llo-
íriu i en els tempa aquella en que els Uipera 

j que vos parlo del t e m » d 

i dels hostals r 

ROMOS amb llangonices. Ja 
ia "ian.ancià", 

l'lla éa de a Engracieta ¡ ora tan 
pilada, que aproji tiVIla l'amor ne 

El seu oncle M deia Nandu i 
concorreguts de tota I'encontrad*. 

J o ñ o ïé si ,ii " l i . , i.:' •:• i \;i;-.in" donaven mcllor xarol-
io que 011 els a'íi'C'. però el jovent hi acudia rimi les mos
ques a la mel i oi "Nandu" anava u ni un boa potsot. 

Males llengües deien que el venladcr reclam de la rasa 
•::;neta, ¡ que les seves galeones acireradc.s, els sens 

¡ill.i^i., i:.•,:',, i-mu dues mure . el seu somriuror cap! ivadol. 
les seves- anques oimientos i gronxa.¡i sos. cl seu Rai bo de' dona 
(Icsiuvolia. eren la trampa posada pel " N a n d u " per anar 
caçant d., nalacons de tots ell p inça» de la rodalia. 
, A l'estiu, lius ei.' csnueiants de les alegres platges de 
flajrur. feien ean .1 ea'l Nandu i alto si que era un bé de 
l>ou do moneda nuo an.iva ca.ciU al calaix. 

El "Xacó" <T;I un dels lioreus de més anomenada d aque
lla encontrada, Etitxendós. alegre, després, i carregat d'ur.çes 
Pot d i r - e que era l'amo de tots els saraus i de totes les 
testis mai..is. 
. r.-int pai;ai ,-slava de si mateix, que dona guapa que veia, 
ta la contava com a "granula lira I al cove". 

N" és d'e.'.iranvar dones que al trovar-se davant per da-
wwt de rEnftra'cieU ei íes el propòaii d'obrk una bretxa 
Per la qual I-IH-;I:;I ningú havia penetrat mat. . . 

fraclic en aquestes e-ists. adquirí una liona 101a a un 
;¡ar\anl 1 c.peià ocaMÓ CE une la l'oia MtlRUÉI Dit t 
lhi>sla!. 

No es fon e-perar .oiner-la ,-.e;¡--i.'i ': .1 \ a ï> O.MUCUS,'I a eu-
'a'Mii.'ir amli la cea "paliea" a l'aisorid xicot. 

ndi mi •-•i.i mi.-.- folie i.>uo tindrài tot lo que 
.••arc amb tu. Que serà-. se;iv,,;.i 1 mi 

—On serà aquesta rnossa? Ali, segurament al celler. 
I per comprobar-no tragué e1 cao per la norxa<la que hi 

donava onlr.ida. 
— Rcdcll, que es això? 
El Xa o, c lava treballant de valent a l'Engracieta, ï amb 

una aixeta a la mà. li deia a cau d'orella : 
—Però sinó és res. Bon tota. Mira, veus. Tu tens una bota. 

a n'aquí. I lones ¡o hi posaré l'aixeta com a totes les altre» 
del celler, i res mea. Ningú se n'enterarà. 

El Nandu pegà un liot endarrera, però recobrant la sereni
tat, es limità a cridar amb la major naturalitat; 

X.'ia. kngrcaicla ! 
—Ai, pobres de nosaltres 1 Ja ha vingut l'oncle. 
Sortí la nota dol celler 1 el Xacéi buscà una reconada per 

• 

—Mira. Engracie», mer tres vaig a dalt a cambiar-me la 
roba. nreparam una torrada, 

—Molt b*, oncle. 
El Nandu enfilà l'escala i la noia a mitia veu cridà a u'.Eu 

Xacó : 
—Surt, corre. & p 
l'd minyó sortí i com s 

la 011111 si acabés d'entrar, _ 
ven:. 111 reapareix* fent el iiaperot d"<ignorant. 

—01a Xacó, tu per aquí. 

coll,, 
RM. que al ca* de mitja hora ia nio la toma dins del 

reco, darrera it l'óltama bota, prenia mida 
ls S"U, ]nl .; iic-1 luii-eiade.- i bebia en els 
ÍJ llavis d..:. 1 sims, el néctar deis sous petons. 
1 Nan lu, entrà a l'hostal 1 quedà tot astorat de no veu-

- S i a fer u .1 del v •el-Io. 
—Ja ho crec. home. Ves, Engrasiela, porto 

1 >••-•.cmda oncle. 
— No l'has probat el nnu xarri-lo del any vuit? 
— A fe que no, Nandu. 

•!• i i! . , i . esperat, que aquella mossa no ho faria bé. 
i dins del celler. I el Nandu desaparegué , 

Noia. ia 
—Si, oncle, aqui teniu el got. 
—iLIensa el vi. 
—Què? 
—Que el llencis. 

—Té. dones, ¡a o! llensaré io. Al set les faldilles ara. 
—Oncle 1 
—Ecs lo que et dic I Aixi. Omple aquest got ara. 

—Tu diràs, rosat el got entre cames, i obre la resclosa 
- O n c l e ! 

Anem can a la boriga ara. 
l'd Xaci ia c-iaea i impacient de tant esperar, quan cl" 

Nar.du, sortuit del celler amb la ucvo;!a l 'enfocà: 
—Doncs. si. noi; t'on lleparàs els bigotis. Ves, noia, 

dona-li aquest l<é do 1 >é;i de xarel- 'o. 
L'Engraeief.i írèmola d'emociéi allargà cl got a n'el Xacó 

i aquesl es dii-P" à a onqíassar-se el seu contingut d'un sot 
trago. No bé li tocà a la boca. llenci un ror.ee recargolat 
i tirant oi gol a terra, exclamà: 

—Nandu, aquosfa broma us costarà cara. Això 110 és vi. 
això -on puc... 

—I aral Es un vi que té divuit anys, com l 'Engracictai 
si home, és d aquella hola que lu hi volies nos.tr l'aixeta I 

El Xaeò plegà viles, i sortí de l'hostal, escorregut i auib 

http://Uomanor.es
http://ror.ee
http://nos.tr


£ L NANDÚ - l* 
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) escampa 

HELIOS 

Una inglesada 
Mister John, al arrivar a Madrid demanà a un t-irtxer flue 

el portés a una casa de senyores cte preu. 
El colxer, coneixedor del terreny, el portà cap al carrer 

de Sut Uarco». 
— Pase, pase, señorito. 
••-Mi ouerer una "rauauer" que llore. 
— J O U Í llore? 

,ii;r llore mocho... mocho.t 
La "Milasr i tos" . i'íCranyadfl, s'atronsa (l'csttttlks i esco-

llint la més dateracíad* l'advertí de que h¡ havia ur. angles 
<jue volia <na 

—Capriciós de esta arate, sabes. 
La noia. en quant estiiiué sola amb el mister, arrencà en 

un plor capaç d'civtwnír a tea pedres, però l'angles no es 
All.', no i-i.i k> que «1 vot». Pairà i 

Demani ..! cotxer que c¡ portes a un altre casa i l'home 
el va portar cap al carrer de la Llibertat. 

La "Mat iHona" e! va rebr< amb Cota els honors. 
—MÍ querer una muquer que llore. 

Uorti Aquí rodal estamos alegres. 
Pues mi querer que llore. 

quiere usted que lloren la-

Contrabando 
Qan la Carmeta, l'aixerida cambrera, va veu-

re entrar la parella al Hotel, va arrufar el nas i 
es va mal pensar desseguida, 

—Aquests dos no són casats. M'hi jugaría... 
Però l'amo va fer els ulls grossos i va anotar 

cerimoniosament a la llibreta de nous hostes. 
"Senyor Duran i senyora". 
Una volta els tingué instal-lats a l'habitació 

la Carmeta Volgué comprobar eb seus temors i 
amb molt de cuidado, mirà pel forat del pany. 

Ella estava recolsada contra el llit i amb els 
ulls en blanc. Ell als seus peus, agenollat, sem
blava descordar-li la lligacama. 

La Carmtfa amb aire de suficiència es limità 
a dir tot fent l'ullet: 

—A mi no me la peguen ! Ves si ho -U-in jo que 
no eren casals! 

..._T? 
—Pot e mi conocer el u f rar 

mama" y un Querer 
Ncr cau a Barcelona 
s les cantonadles de! d 

español que dice :"Quicji 
ma inuquer que llore, 
hauríem lianut de posar 

•TIRA MES UN PEL DE C... 

-Hi na tl cobrador del lloguei 
-Que passi, dona, que passi! 

Fins ara estàvem convençuts de que a l'Eden 
per locar el cometí eren les doncs les que talla
ven el bacallà, però, el món dóna voltes, i ara 
alli no hi ha mes amo d'aquest instruiríem que 
el "concert ino" de l'orquestra, que cl maneja com 
la més castiça de les franceses. Redell, nois. 
quina refilets que m'hi cargola i quina manera 
de dominar els pistons i de fer-los baixar i pu
jar davant de la concurrència! Ni a ca la "Ma-
inai !" 

La truculent Alfonso hi fa d'estrella amb un 
doll de veu que fa fredat i uns davants i uns 
darreres que... deixem encendre! 

AI Palace, el gran Namlu Bayés, segueix do-
nant-nos "Cr i -Cn" i aquestes festes hi ha hagut 
mastegots per poder entrar. Quina gentada de 
geni ! val a dir que la cosa s'ho val per això. 

Al Còmic ens varen servir per ignocentada 
una funció ta niar de divertida, eatrenant-se "L> 
Tornanda del Nandu" que tractant-se del nostre 
heroi ja poden suposar que el públic el va rebre 
com a un "minyó" de casa Lona. 

Al Espanyol segueixen a l'Ombra. 
1 mira, veuràs, es coneix que hi està tant be. 

que encara no s'han mogut. Que per molts anys! 
Res_, que a l'Espanyol s'han agegut a ['"Om

bra" i no hi ha qui els en tregui. 
Ja haveu visi el paper que hi fa la Pla? Vatua 

el rel de la Sila quina manera de lluir si! Nois, hi 
ha moments que un s'ha de treurer la barretina, 

vos juro que ho fa d'allò, d'allò millor. I 
En I onno també i la Casals fa una gitaneta, 
que... res, jo li Faltava al respecte i la feia renyir 
desseguída amb En Bruguera, peique, no és per 
alabar-me, però de currutaco en soc més jo qu'elll 
I prou qu'és tard. 

EL S E C R E T A R I 
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G R I M E G I A E S T R A N G E R A 

Contesta 

En, una festa de caritat cl D u c d e s A l i í s'acosta 
a la Marquesa de Riant , q u e l lueix una magnifica 
toilette tañí escotada, que els seus pits formos i s s ims 
queden cagi per corriplerl al descobe r t . 

— S e n y o r a M a r q u e s a , la fe l ic i to pel seu bon gus t . 
Llueix un vestit s enz i l l amen t e sp l ènd i t , 

— N o és a d u l a c i ó ? 
— ü e c a p m a n e r a , Els a l ts , *<<}>>.:• tol , són, admi

rables. 
(Journal A m u s a n t ) 

IXITlTBlTrr^c^ 
Nu t'en 'línies vergonya <Je. deixar-te grapejar d'aquesta 
manera! Veiam, que vingan a madrugar-me a mil 

Naturalment I 

/•'/ marit.—E) dic que bo se tot i que m'enganyes 
miserablement . 

L'esposa, - A i x ò és una i m p o s t u r a i n d i g n a ! 
/•.'/ iiniri!.- -Doncs q u è hi v a r e s a n a r a fer ahir al 

"Rova l MeubW"? 
L'esposa. 
El manf .—-Sembla que la pregunta se t'ha atrn-

vessai un xic . . . 
V«spesa. •••• Ño , no.. . . la resposta. 

( S a n s Géne) 

Entre amigues 

Però, coneixent el seu passat, ha t ingut la barra 
de casar-s*hi ? 

— S í , si, ella l'hi ha expl icat tot. 
— Q u i n v a l o r ! 
— 1 quina m e m ò r i a ! 

Esperar, quan una sap a qui áspera , es una cosa reah 
ment aiiioliiuadora; pern esperar i no saber a qui... e s 
seuullainent horrible. (Le Rire) 

Feminitat 
P e r ò , d o n a . a b a i x a ) Un x i c ta r o b a . S e ' t veuen 

totes les cames . 
— A llavors no valia la pena de comprar urnes 

rnitjes de dotze duros. 
( R e g i m e n t ) 

Correu secret 
Hafttet. \'s- molt gastat. — M. K. Enviem Gamian 

,i'!:i III.L;ÍII..V i cl tema es molt vell. Envií a 
a. — ffelios. \ » i n'aqueM número. N o li i v . in <:. . . 

. . .•/.. Uadrid 
íc de la Moiiivm». 

. i nom, Enviïn nvéa qtientet*. -
líl . NA.MIH' .'1 Ir.vbarà en cl kiosk del 

ta ; 1L-1 Sol Enviem els sis , . . . . 
Gamiani. B. M. No ens conveni; /'"/• >-"<« 

(J>Í>/> ilels Barres. Homes, notsei en teniu mi«-
M1 ÑO es ••"•< pablicar; el fiíeal l'enfadaria. — L'home de 
ttt bittits. L'arreglarem i aciri, però li preguem cuidi un 
xic més !a forma. 

Correu del amor 

NINI M E U ; Diumenge a Novetats. Procura no cridar i 
l'atenció. Al sortir coloca! darrera meu i et dan' cana 

— R. 
Óurc v ns« tu. Sobretot diumenge 
. [ \ lons . nerons i petor.s. — FILIS, 
reti» y no va ser res. líl susto i res 
ser ÍÇTOS. l-'i|>ura't, desprès de vuit 

anvs <ie matrimoni, COm li Eaie ei-e-,s;-t ;il nini marit I Demà 
: -1 ••. L 11 a del Salle, •— N. >J 

_K.ATKT.\ . .a ¡luufll llibret a la portera, 

\ A \ K T : Lo (lels 

( S a n s G é n e ) 

nlre d'un ! \ , . almsis, eh I _ -
liártela del leu. GATKT. 

P. I. : El inútil lut.) nerativa, M'ho he proposat i ho lo-
¡rare, V •• w na aceetM • i * r y pretenden» i io no soc tant 
lli-ÍK com suposaria ei veurem pretèrit. L'estimo In.j;iijK-rjt 
i si no cm eonni au. faré una Inferia. Papero carta o que 

.; ira,in.-la Secció. — C. 
P A D R l N i E T A : Per fi he oomM trovar un veritable nin 

d'amor aense cap mena de perill. T'esiwro a l'estació de 
Sarnià. divendres R tel quatre. Petons del teii FILLOL. 
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» - EL NANDÚ 

ARREPENTIMENT 

-Tots sou iguals! jo no sé pas on devia tenir el cap el dia qu'em vareig entregar al primer Ihomel 
—Segurament sobre el eoixi. " 
-Errada, noi, va ser al repld de l'escaleta. 
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