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EL SENYOR GRANOTA TORNA A FER DE LES SEVES
(ter Cornet)

—«Noi, aquesta vida és pesadíssima.
Em reventa tenir d'estar tot el sant
dia de cap a la taula d'escriure. Si po-
dés estalviar-m'ho...» —. «Oh! això rai!
Rumia-te'n una, tu que ets tan eixe-
rit».

—«lluo; tampoc tenen plomes aques-
t^a tarda? —. «No; no, senyor. Les que
..pstè ens ha donat aquest matí, en ve-
çiir nosaltres ja no eren sobre la tau-
la» —. «Caram, caram! Aquí hi deu ha-
ver algú que se les emporta!».

—«Mira: ja he trobat la manera. Ua-
da dia desapareixeran les plomes de
sobre la taula i no podrem treballar»—.
«Home; això d'endur-se'n les plomes
no està bé» —. «Ni ens les endurem
ni les amagarem».

—«Es un cas curiós... enigmàtic. Les
plomes desapareixen, i com per art
d'encantament, car no puc sospitar de
ningú. Els dos nois que tinc a I'escri-
tori són uns xicots molt honrats. Ho
consultaré a un savi».

—Què fan vcstès? Que no es--riuen?
—. «Es que no tenim plomes. Ahir les
vàrem deixar damunt de la taula i ara
no hi són» —. «Si que és estrany. Pe-
rò vaja... Ara aniré a buscar-ne unes
de noves».

—Déu el guard. Escolti: No viu , aquí
el senyor Virolet? —. Sí, senyor," però
en aquest moment no és a casa. De to•
tes maneres, segons pel que sigui, jo,
que sóc el seu secretari, podré atendre'l
degudament:>.

1
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—«Veurà: es tracta de posar en cla, —«La cosa és clara. Les plomes des- ...sobre la taula... Veu? La ploma vc-
qui és el que s'emporta les plomes d'es- apareixen... o bé p erquè se les empor- la vers aquell imant que un eixerit ha
criure que els meus dependents deixen ten o bé perquè se'n van. Vostè diu que col locat allí dalt per poder justificar la
damunt la taula, privant-els-hi de tre- té la seguretat que no se les em p orten. seva mandra. Aauí té, senyor meu, ex-
ballar» —. «Molt bé; demà, de set a Ara veurem, doncs, si se'n van. La p!o- plicat el motiu de la desaparició miste-
vuit , aniré a casa de vostè».	 ma és d'acer i jo la deixo...	 riosa de les plomes».
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EN POCA-PENA I EN POCA -SOLTA -
Inn• M1—#{

ter►' ,l	 f ^j .

En Quimet Poca-Pena amb tot autòmnibus (ai! volia dir di- El senyor Poca-solta havia de sortir en el tren de les 32.25 iligència), netejava els vidres, cristalls i llautons de «La nava- eren les 31.95. — «Si em serveixen tot seguit — murmurà — en-ja de platino», deixant-los més llisos i lluehts que el seient cara tinc temps de fer-me tallar cabells i afaitar»—. 1 d'una re-aprimat d'unes calces velles.	 volada, entrà en la famosa barberia.
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—«Afaiti'm tot seguit i talli'm els cabells, sense perdre temps 	 En Poca-pena no sabé què dir. 1 s'abocà al treball ambi sense buscar-me conversa!... Sent? Qué fa parat!... Apa!... tots quatre o cinc sentits. 1 començaren les escales amb més«Brillo»! — «Es que un servidor...»— «Resa... Hi haurà Nona graons que una casa de l'eixamplis d'aquells de tinqué pispropina, però té d'enllestir de bo de bo».	 amb entressol i nrincinal.

Amb molta, moltíssima cura (si bé que amb poca fortu- 1 arriban¡ el mo ment de l'ensabonada, en Poca-pena s'en-na) anava polint la seva obra mestra. Sortosament, el senyor tregà, amb tanta afició a la tasca, que arribà a donar al clientPoca-solta no s'enterava del què passava, completament dis- pressós una tal mà de sabó... que l'hauria envejat, de segur,tret per I'in eressant lectura,	 el madrilenv més refinat.

Però en ésser al capítol de la navalla... ja se n'adonà, ja,	 1, desesperat, exclamà:—«Què has fet, desgraciat?»—. Oh,el senyor Poca-solta! A la primera embestida perdé una ter- ja veurà — respongué en Poca-pena — Jo no sóc pas perru-ça de gaita. En retornar a la realitat veié el pastitxo terrible quer; jo sois netejo llautons i v^ l » tec	 tem er3 el scn ' r m'haque li navia fet el barber (?).

	

	manat: — «Talli'm els cabells! Afaiti'm) ») — I, miri... ja...
ja:.. ho pot veure!».
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E! senycr Nofre era un tros de	 1 era la de poder donar, quan el cas es presentés, un parell de garrotades a) quipa. Però tenia una mania for-	 -n creiés mereixedor. Això feia que cada cop que es celebrava un m!ting, ell no hitament arrelada.	 I"ava. 1 quan la gent s'exaltava i calia restablir l'ordre e11 hi fe i a	 b

s esperava a la porta amb aquell	 La concurrència feia cap al carrer, cridant: — «Viscainterès del caçador que desitja que surti el conlil del ca_, allò!». 1 tot seguit, els tocs d'atenció donaven la senyal deper caçar-lo.	('immediata batuda.

ti senyor Notre es portava com un heroi. Un darrera I'aftre, feia fugir tots els rn.anïfest:nts, car la seva destresa
en manejar el garrot li hauria envejat segurament el millor mataRasser.

Convençuts els tt)tinee manifestants per les manifestacions	 En r-dir-se	 policía secreta, tots preguntaven qui era
eloquenttasimes tel senye..r Nofre, actuest donava per acaba- agtselt earrZpany . _ e tan bon paper havia fet. 1 e4i, ple dor-
da In seva feina, vtsgibteq>ent &atIsfet djj rel»ttal,	 goll Botia contestar : — «No sóc pas cap professtgnal. Sic un

senzi	 fill aficionat».
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—Altra c:sa haurien de veure els seus ulls de frega rejols!

—rondinà la mar:s'ra.—Més valdría que haguessin vist la

sutja c:ue ennegreix aquesta cuina i l'haguessis netejada
com coll... Anem, anem filles; que em vindria basca amb
aquesta mala sentor que fa aquí dins.

1 dient aquestes paraules, la marastra se n'anà, seguida

de les seves files; però abans, la maliciosa Girassol la féu

tornar amb una empenta vora la llar, tot dient:
—Au, a la feina, mentidera! Que nosaltres no estem per

fer-te companyia. Altra feina tenim triant e!s vestits que

haurem de (luir per la festa del príncep.
Això dient, les germanas t res desaparegueren escala amunt

deixant la Poncellina plorant silenciosament la seva-. malau-
rança, augmentada tal volta en saber que les seves germa-

nnstres es disposaven a assistir a la gran festa, mentres

ella no es podría moure de la vora d'aquella llar fumada.

L4 ?OU MERAVELLOSA

Era cert, ben cert que al palau del príncep s'estava prepa-
rant la festa més esplè'hdida que un hom pugui somniar.

Les més altes dames i els més nobles cavallers hi havien
estat convidats i no parlava ningú d'altra cosa en tot el
reialme.

La marastra i les seves filles havien fel mans i nànegues

perquè les hi fos permés d'assistir a la festa, i, havent po-
gut sortir amb la seva, no hi veien de cap ull de contentes.

Només que de pensar que el príncep es podés fixar en
elles i les demanés per bailar, s'estarrufaven el mateix que
paons cuan fan la roda redreçant els plomalls de la cua.

No parlaven da res més, ja feia elles, i com més prap era
el dia de la festa més orgulloses se les veía, i nya il lusions
els papallonejaven pel cap a les dues germanastres, som-
niant en el possible enamorament del príncep.

Girassol, corn que es creia ésser la més formosa del món,
ja gairebé n'estava se g ura que el príncep s'agradaria d'ella.

La mateixa il Iusi5 es feia la petita, la Roserblau, encara
que no ho dinava per tan segur'com la germana gran.

1 la marastra ja no cal dir com es reinflava pensant que
la una o l'altra de les seves fi lles esdevindria princesa, i
més tard, reina.

La festa havia da durar tres nits seguides, i ja no cal dir
com les tres dames es preparaven per Huir en cada ball un
vestit nou, sense mirar que per aquest camí no triarien
gaire a arruinar lo hisenda que havia caigut en llurs mans.

Arribà, a I'últi.n, el día tan esperat. Des de bon metí, tot

de modistes feinejaven per la casa, acabant els vestit., fent-

ne l'emprova, retocant d'ací, enflocant d'allà, amb un anar

i venir de les germanes i la marastra que semblava que

s'havien begut el seny.
Entretant, la pobreta Poncellina, més arreconada que mai

en la cuina, negrosa i fumada, sentia tot l'enrenou de festa

que hi havia a la casa, sense que ningú pensés en ella.
El pare ja feia dies que era absent, pels seus negocis,

deia, i el majordom, que era l'únic que de tant en tant bai-

xava a la cuina per donar-li algun conhort, no li havia vol-

gut dir res de la feata per no donar -li més turment.
Però aquelles donotes no haurien tingut, de segur, satis.

facció completa si no haguessin pogut veure sofrir la Ponce-
Ilina, cercant a excitar-li l'enveja i a encendre-li el desig

de posar-se mudada com elles i d'anar a la festa del prín-
cep.

—Cridem la Ventat --cs, que jo vull que m'esclareixi i em
pentini, i em posi ella mateixa les aigües d'olor als cabells.

— Potser empastifarà les catifes si la deixes entrar aquí
—féu la Roserblau.

—Això rai; la farem descalçar. Vull veure la cara que
posa quan vegi tots aquests vesti's i tots aquests joiells.

—També jo em faré pentinar, després de tu—digué la Ro.
serblau.--Vols que !a cridi, germana?

—Sí; crida-la i mana-li que es descalci abans d'entrar.
1, mentres la Roserblau anava a cridar la Ponceilina, la

marastra mateixa es cuidava que en Badinet anés a donar
l'ordre al majordom que la carres'a amb 'uit cavalls i criats
i postiilons, les es p erés a la porta de la casa.

La Poncellina no trià a pujar i es quedà tota torbada,
potser d'indignació, en veure aquelles sales que la seva mare
sempre havia tingut endreçades i dins una honesta claror,
enceses ara i resplendents ccm si el ball foe allí que s'ha

-gués de donar.
—Apa, cançoner.!—li cridà la Girassol.--P'ntina'm, i ben

Ilesa, eh, perquè comença a ésser tard per la gran festa
d'aquesta nit.

La Pcncellina aver.çà,. tenint de pasar-se la mà al pit , per-
qué no li saltés en veure tot aquell , divj_osaiI di luxe tants
de vestits i tan rics -per. ;les . cadires, .tants de joiells per les
consoles, i pensar que tot era pagat amb els cabals del seu
pare, amb els seus propis cabals com qui diu

—Et dic que no cançonegis!—li tornà a cridar -la Giras-
sol, asseient-se davant d'un mirall, tota vanitosa.

La Poncellina es posà a pentinar -la, esmerçant-hi, és ben
cert, tota, la seva +raça.

—Quina festassa serà la d'aquesta nitl 1 p ensar que ha
de durar tres nits seguides—començà a comentar la germa-
nastra gran.	 -
-Potser et plauria prou de venir-hi, tu, Ventafocs—féu,

somrient amb mofa, la Iacerblau.—Serà molt lluïda. Com
que éa el mateix príncep qui la dóna. .

En sentir el nom de príncep, la Porfçellina féu un movi-
ment involuntari amb la pinta, i exclamà, sonse pensar:

--El príncep?
—M'has fet mal, barroera!
--Perdoneu...—s'excusà ella.
—Mira, mira com s'interessa la cendrosa! £í, senyora, sí;

el príncep és el qui la dóna. Que no n'has vist mai cap d,
príncep, tu, Ventafocs?

Ella anà a respondre amb un sí que li hauria sortit del
co:', però es pogué contenir a temps, i respongué:

—No; mai...
—Es una llàstima que no vingui la nostra Ventafocs-

-tornà la Roserblau, amb el mateix to mofeta.— Perquè, pot-
ser el príncep se n'enamoraria.

La Girassol esclatà a riure sorollosament.
La pobreta Poncellina, tota sufocada, demanà:
—Per què us mofeu tant de mi?
—Ara diu que cm mofo d'ella!—exclamà la Roserblau,

assajant de fer un paper seriós.—Que no ho veus com parlo
sense riure? Vols \cnir a la festa?

— D'altra manera ho diríeu...
— Deixa-la estar, germana. Que no la veus com l'enveja

l'ha posada, d'esgrogueïda?
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—Ja esià, damissl la, pel vostre servei—digué, llavors, la
Poncellina, deixant-li llest el Isentinat.

—Ara tu, germana—féu la Girassol.
1 rnentres Roserblau s'asseia en el lloc que ella acabava

de deixar, digué a la Poncellina, p er tot regraciament:
—Ja ho crec que t'agradariñ venir a la festa. Però ja pots

estar contenta, ja, de no venir, perquè tu, que ets tan en-
vejosa, potser et recremaries d'enveja veient -me ballar amb
el príncep. Perquè és segur que el príncep voldrà ballar
imb mi, veritat, germana?

—1 amb mi i tot espero—féu la Roserblau.—Perquè diuen
que la festa es fa per això, perquè el príncep pugui triar
d'entre totes les que tregui a ballar, la que més Ii agradi
per esposa... Ui! Quines estirades de donar, mal ccrl

—Perdoneu, damisel la.

—No... No goso dir-vos -ho... Perdaneu—s'excusà la Pon
cellina, sentint que les forces l'abandonaven.

— Doncs, si no goses, no calia que m'entretinguessis—li
digué d'un to agre la Roserblau, girant -se per anar-se'n.

—Oh, no! No us en- aneu encara! Escoleu -me si us plau,
c!-:1 set la.

—Veiam quan acabaràs!
—Era de veritat... No ho dèieu de per riure quan m'haveu

dit de venir a la festa del príncep?... Oh, no! No se'm mo-
feu, damisel la! Us ho demano per l'amor de Déu!

—Però, què cosa estàs dient?
—Ch, no! No us hi faré pas nosa, no; que no hi fa res

que no tingui vestit preciós, ni carrossa per anar-hi... Sols
que em deixeu venir i amagar-me en un reconet on no em
vegi ningú; que jo ja seria feliç, damisel la, només que del

—Però, si estàs tremolant tota?

—Deu ésser d'enveja—tornà la gran. —Apa, apa, enllestiu
que l'hora passa i jo tinc molta feina a posar-me el ric
vestit de perles i oriflames.	 -

-1 qué me'n dius del meu, germana? Estic segura que
el príncep no tindrà més ulls que per nosaltres—féu la
Roserblau.

—Sobretot per mi—digué la Girassol.
—Això! Tot per a tu, i res pels altres!
—Ja està, damisel•la, pel vostre servei —di"ué la Pon-

cellina, havent enllestit el pentinat.
—Anem, doncs, que les modistes ens esperen—féu la Gi-

rassol, passant endavant.

La Rcserblau es disposava a seguir-la, i ja era gairebé
al pas de la porta, quan la Poncellina, vencent totes les
seves temors, la cridà:

—Damisel•la... Damisel•la, si us plau...
—Què vols ara?—féu ella tota sorpresa.

goig de veure la festa i el qui la dóna... Jo us ho demano,
jo : que mai no us he demanat res! No m'ho negueu, da-
misel-la.

—Però, és de debò que parles? Ets tu, ben bé tu, la
ventafocs, que gosa demanar això? Així és cert que la teva
gran vanitat et fa perdre el seny!

1, fent un moviment sobtat cap a la porta, acabà:
—Aquesta sí que ha de saber-la tothom.
—Ch, no, no!—exclamà la Poncellina, volent deturar-la.
Però la Roserblau, treient-se-la del davant amb una re-

volada tan farta que la féu caure per terra, exclamà:
—Vés, que m'embrutes!
1, tot seguit, arribant fins a la porta per la qual havia

sortit la .seva germana, es posà a cridar:
—Germana! Vina, Girassol, que la sentiràs la nostra ven-

tfo-s! Cuita, cuita, que diu que vol venir al ball.
—Oh, no, no!—anava suplicant la malaurada Poncellina

—No la crideu la vostra germana; que ara ja no vull venir;
que ja me'n penedeixo!	 (Continuar].)
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GRAN CONCURS DE NINOTS AMB XISTO
Núm. 261. — J. VINARDELL. 	 Núm. 262. — F. ARAGONES.	 Núm. 263. — MERCE. VIRGILI.	 Núm. 264. — JACINT AMAT.

1 •FI

R
—No	 t'hi	 acostis	 que	 et	 picaria; GENTE	 BIEN El	 jutge. —	 Que	 va	 fer	 vosté

no	 veus	 que	 no	 et	 coneix! —Vosotros	 veraneamos	 en	 villa- després	 d'assassinar	 la	 seva	 dona?
—Doncs	 digui-l'hi que	 sóc	 en	 Ra- franca. L'acusat. —	Vestir-me	 de	 dol.

mon. —¿Y	 hay	 mucha colonia	 en	 Vi-
llafrauca?

—Oh.	 sl,	 mucha !	 Fugúrese	 que
hasta	 hay	 ronquinquina.

Núm. 266. — BARTUMEU SERRA. Núm.	 267.	 —	 E.	 MIRAYITLLAS. Núm. 262. — J. FERNANDEZ.

DESPRES
DE LES PATACADES

—St que !i has fet un bon ob-
sequi l...

—Ja ho pots ben dir!... Està que
no hi ven de cap oil!

Núm. 263. — ANTONI CORREIO.

—Per què no has deixat foli a
casa el recader, com jo t'havia ma-
nat?

—No li he deixat perquè al rètol
deia que ell sols era recader de
«Capsanesu.

Núm. tos. — F. BASSOLS.

—On es troba el mar Cantàbric?
—A Milan, que hi ha l'escola de

cantants

—Quin esport t'agrada Inés?
—A mi l'ésser «corredora.
—Per què?
—Perquè em penso que cobro.

—Dongui'm una cosa que hi ha-
gi forca aigua.

—Li portaré llet.

Núm. 272. — C. VERDAGUER.Núm. 270. — JOSEP MALLOL.	 Núm. 271. — J. PIULACHS.

r ^	 r

--Qué vas a ter, Jordi, amb aquest	 —Escolten, bon home: Farleu el	 —En qué se parece lo que esta
martell?	 favor de dir-nos quant hi ha da- usted haciendo a las asebaso?

—Vaig a adobar aquesta planta,	 qu( al poble?	 —...?
perquè el jardiner va dir que l'ha-	 —Passa de tres hores.	 —Pues en que usted hace cuentas,
viem d'adobar sovint.	 —Just: Som tres i així ens toca y las sobas també son coentas.

una hora a cada u.

Núm. 273. — JOSEP ROS.	 Núm. 274. — JAUME TOMAS.	 Núni. 275. — C. OLIVERAS.

—Home, sembla mentida one hi ha-
gin gossos que tinguin n:és talent
que el seu amo.

—SI, és molt estrany, però és cert.
Jo en tinc un així.

Núm. 275. — ANDREU MARROIG.

o?.+,áw.. c ;., n^e ^e

—No sé nnè ho fa, cada vegada	 —A veure el sans quina cosa és	 —Senyoreta, per què el porta, el	 —No entenc com a Portugal, r^.a't

que el mestre em fa venir a la pi-	 que està por els carrers i sempre fa paraiglles?	 república, ht puguin haver tants
çarra m'hl veig molt negro,	 obres de misericordia.	 —Ves quina pregunta. PersM quan	 «reino.

—No ho sé, noi!...	 enraoni vosté, el pugui estendre.
—Les fonts, home les fonts, perquè

«donen de becre a nul té neto.
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El cow-boi mentres estirava	 1 en veure aquell pop enorme
diu: — Quin indi més pesat.	 va quedar tot espantat.

E. i J. Solà. impre'sore
ynlència, -no — T ^tèron
1282 O. — BARCELONA

Un	 cow-boi vol	 caçá	 un	 {,{di
(Per això li	 ha tirat	 el	 llaç)

,,c CiuESS	 f'v E.
Roas_o v,t;, cnNOC_

An1 t{OW	 /^

i el indi quant se n'adona
s'ajup i el deixa passar.
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RODOLINS INCOMPLET
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El senyor Josep Sirera	 Un gat que va néixer a Reus

.	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

TRENCA- CLOSQUES	 FRASE- FETA

1 ha vist; Oh, meravelles!
................................

SOLUCIONS AL NUMERO PAS

-SAT. — Rodolins incomplets: I. Per

espai de xics i grans — D. JOSEP FA

UN JOC DE MANS — II. Senyors:

A dintre un plat nou — H! FAREM

SORTIR UN OU — III. L'ou era un

xic passadet — 1 LI VA SORTIR UN

POLLET. — A la frase feta: «Portar

moltes coses al cap». A l'entreteni-

ment: «Una creu». — Al trenca-clos-

ques: «El barret, el coll i el bastó al

revés i un dit de més en la mà es-

querra».

Acuesta damisel la espera
m't. El té molt a la vora i no 1

Veiam si vosaltres l'ajudeu a tro

ENTRETENIMEN'
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Unir els punts per ordre d
meració sempre en Unia rece
cara que es passi per damunt
tres punts o dues vegades pe
teix lloc.



1 us onarem quelcom per beure;
teniu, preneu-ne cinquanta! El corna-
musaire estirà la cara i digué: No són
futeses! A!t'ament no en puc esperar
gaire. He promés ésser a Bagdad a
l'hora de dinar a casa el Califa. No
us rebaixaré ni una malla! 1 la gent
que em fa enfurismar poden trobar...

Mil florins! El b.tlle es tornà blau. Jd
Pagar tants de diners a un red-tmón
amb una casaca de gitano verme!!a
i groga! Demés, digué el batlle amb
un ullet inteligent, el nostre afer ha
quedat llest, a la vora del riu hem
vist amb els nostres ulls capbussar
la mengia, i allò que és mort no pot
(ornar a vida.

...que -la meva cornamusa fa un al-
tre so». Com? — exclamà el batlle —
us penseu que m'ajupiré a ésser insul-
tat per un drop i ún taül amb una cor

-namusote. inútil i un vestit de colorai-
nes? Feu lo que vulgueu, company, bu-
feu la cornamusa fins que us rebenteu!
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De bell nou sortí al carrer i altra vegada aplicà els llavis a la cornamusa i no havia tret encara tres notes (unes notesdolces i suaus) que sentí una fressa que semblava la gresca d'aleeres multituds escometent-se a empentes i batsegades;peuets que trescaven, esclops que repicaven, manetes que aplaudien, llengüetes que xerrotejaven i, com l'aviram en un corralquant l'ordi va en doina, sortien els infants corrent tots els nois i noies de galtes rosades i cabelleres de llir, ulls gus p irejans idents com perles, ballant i fent cabrioles corrien alegres darrera la meravellosa musica amh rrirll,ria i

EI bat!!, estava mut, i el Consistori
semblava que s'ha g ués tornat de fusta,
incapaços de fer un pas ni un crit als
infants que passaven saltant: Només
podien seguir amb els ulls aquella...

...joiosa multitud que estalonava el cornamusaire. Però quina tortura el bat-
lle i com bateren els cors del desgraciat Consistori quan el cornamusaire tom

-bà del carrer mejor cap allí nn el Wesser arrodolava les seves aigües justament
a mig camí de llurs fi lls i filles!

(Continuarà)
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