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Un pare de família retornava de ciutat i en
ésser en plenes muntanyes Rocoses se li pro
sentó un bandit que li féu entregar una bona
quantitat de diners que venia de cobrar.

^	 o

El malfactor es féu escàpol amb el botí i l'in-
fortunat pare de família es considerava ja irre-
misiblement robat, però, providencialment, re•
cordà que portava una joguina per el seu fill.

f	 ^f	 cL
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El bandit corria cohfiat sense poder sospitar que da-	 Quan el damnificat cregué el lladregot prou a prop
rrera el núvol de pols que aixecava, la seva víctima se li	 seu, llençà la joguina que havia comprat, que no era al-
anava apropant amb ben decidides intencions. 	 tra cosa que un vulgar imar t.

I

27  

Encara no havia arribat al cavall que fugia, que,	 Et cop estava realitzat: Les quatre ferradures havien
aquest, féu una aparatosa caiguda talment com si hagués	 anat a clavar-se a l'imant, el Iladregot havia quedat bol.
ensopegat, i el gent fou llençat a molta distància. 	 dat i no tingué més remei que restituir la quantitat.
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VIROLET

Torn 1 Joan
Text d'en JOAQUIM FECIT

	
t Conti.. uació
	

Dibuixos den MIRET

y '-_	 4
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— Sempre he tingut molt mala sort,
segueixo tenint-ne i espero que segui-
ré de la mateixa manera fins al final.
Jo sóc germà del Rovira que tingué-
reu al pensionat, ens assemblem u oit,
fins al punt que l'havia subs i,uït mol-
tes vegades sense que vosal.res n'ha-
guéssiu esment.

Llavors, amb gran interès, pregun-
tà: — Doncs, no vàreu saber mai que
Rovir i tenia un germà be s ó?

— No; ningú al col'iegí n'ha dit
mai res, ni tan sols l'any p ¡ssat quan
sabérem que el pobre se rí hav a ha-
gut d'anar a Amèr`ca.

— Es a dir que el meu germà és a

Amèrica? — exc'amà, entusiasmat el
germà den Fleta. — Oh! així estic sal-
vat i .. Aniré al col'legi a substituir-lo,
i salvaré la meva vida, però per Déu,
no em descobriu!, jureu-me que no em
descobrireu!... Tingueu 1 àstima d'a-
quest pobre diable! 1, enternits els
dos joves detectiu_, li juraren fidelitat

No gosaren de moment preguntar-
li per que s'havia així d'c cu ter, però
des de llavors, anaren molts cops ple-
gats i semb'ava en totes ocasions més
tranquilitzal. Digué als dos nois que
fossin sempre beu en'enimentats, que
no hi ha res tan trist al món com ha-
ver de viure pe- seguit

NI
—Com, de res?—preguntà Jean. -

De la substit. ció — respongué Rov.re.
— Havíem fet u ma;inífic Joc de mans.
Els autèntics brillants els tenien nos-
altres i deixàrem dos misa ables tros-
sos de vidre hàbilment tallats en la
matsixa forma i mida Naturalment,
no trigarien a - d-nar-se'n però ji nos-

— Ja us diré duna vegada com he
arribat a trobar-me com me trobo: Va
ésser un cop mestre. Vàrem donar-lo
a una joieria del carrer de Ferran. Es
tractava d'una parella de bri lants de
mida descomunal, tothom s'atur, va a
veure's. Nosaltres vàrem apoderar-
nos-en en ple dia. Ens vest rem amb

ILI
elegància i ens presentàrem a la joie-
ria a demanar preu dels fantàstics bri

-llan!s: Quinze mil duros!... Els sospe-
sàrem, els miràrem contra claror amb
una lupa... Per fi ens decidírem a
comprar-los, perquè el preu era .ex-
cessiu... i ens en anàrem. Ningú va
adonar-se de res.

altres hi hauríem posat terra per mig. — Això és infame! exclamà Tom.
Les difi:ultat; vingueren en fer les —Es el corrent en l'ofici — replicà Ro-
parts, perquè érem tres els que he- vira amb naturalitat.
viem intervingut: el tallista, el meu	 — Però qui tenia els brillants? -
company d'operacions i jo; i, com sol preguntà Joan.
ésser freqüent en aquests casos, tots
pensàvem com fugir cadascú robant 	 (Seguiria)
als altres dos.
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UN HEROI IMPROVISAT
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Amb espant veu en Feliu
caure el cotxet dins el riu.

Ti
Sense pensar-&1i un instant
pispa un anunci ambulant.

4

4 ,,

S

I, decidit i valent,	 Amb molta giscia i salero
de cap s'hi tira al moment.	 els col'loca en el tablero.

Ic

s

A t ts dos els ha salvat
	 I en Feliu, sempre galant,

sense que s'hagin mullat.	 se'n va alegre i regalant...
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Demanant una adreça

— La porten presa, pobreta!	 — Potser deu haver robat?

— Alguna en deu haver feta!	 — Deu sé un error desgraciat.

To hom hi fa comentaris.	 — ei Senyor i quina vida!
— Prou que ho duran els diaris..	 — Tan jove i tan pervertida.

Pero gran sorpresa hi ha	 — Tu, la calle de Arganté
quan diu el guàrdia a l'urbà:	 dile on òs, que yo no hi só.
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Aquests dies, que són els de les
rifes de Nadal i Cap d'any — tan es»	 ^`*
perats per molta gent que pensa sor»	 d	 ^^
tir de pobre — vindrà bé que us parli 	 ^^	 1
de la Fortuna dea inconstant segons la
Mitologia grega. Aquesta l'ha rep.e»  
sentat sempre amb els ulls tapats per 	 - . ,'Ç
una bena, oferint una copa i un fre.
Els que obtinguin la primera seran els
triomfadors de la vida. Els que cerre»	 plp\	 ^f^
guin amb el segon e's vençuts. De to»	 /
tes maneres la tal Fortuna de vegades	 14
fa unes coses que l'acrediten d'humo-	 I
rista i fan sospitar que mira per u.ia
escletxa del mocador, tal com procu-
reu fer vosaltres quan Jugueu a la aga» 	 1'
llina cega». 

Un gran rotatiu ha tingut aquests
dies la pensada d'obsequiar els seus A Gracieta Caminals, aprenenta de A Joan Brutillons, distingit escom»
subscriptors amb una sèrie de presents modista, una magnífica capsa d'havans briaire, un preciós estoig de manicura.
combinats amb la Rifa de Cap d'any.
Vegeu com s'hi ha divertit la Foriuna.-

A Tecla Remington, velocíssima 	 A donya Severa Sensat, vídua d'Es»	 A Joan Sanxa, mantegaire, un val
mecanògrafa, un parell de guants de cardot, una gràcil combinació de ha'. del Foto»Bromo»Studio> per fer»li una
boxa.	 tista i puntes,	 ampliació.

E
`^ÍI

±iÅå
- A Josep Aturat — paralític de mig	 A Pau Ronseres, solter de tota la	 A Celestí Sagristà, distingit apaga»

cos avall — una pilota de futbol,	 vida, una esterilitzadora ' Mamàâ amb ciris, un aparell =Proufock, extintor
mitja dotzena de biberons.	 d'incendis.

rI

Ij V f

I

11 ,d
-d

^ Í	 ^	 •• ^	 I	 .gir'' ..,^ —

A Fermí Punxó, del =fielato,, dels	 A Maria Plantada, vice-secretaria	 I a Medí Tarrós, brau pagès d'Es-

quatre camins, un moneder-bossa amb del <Roper de Santa Reparada, una canyalbou, una dotzena de parells de

tot el joc de maquillatge.	 escopeta de dos canons.	 mitges de seda =Ninon».
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rHistòria atlàntica ,,

A Hàrcules, forçut déu
li digué el rei Euristeu:
- Noi, m'haurés de fé el favor

de dur les taronges d'or
que el dragó d'alè roent

uarda als jardins de Ponent.

i erò a la dreta obirà
el vell Atlas, gros Tità
que amb molta paciència i zel
sosté la volta del cel.
El Tità li ha preguntat:
— On vas tan desesperat?

Hèrcules tot decidit
emprèn el camí amb delit
duent a coll el garrot
que l'ajuda a vence-ho tot.
En pocs dies va arribar
a l'Estret de Gibraltar.

Hércu'es Ii respongué:
— Vaig a cerca el tarongé
que fa les taronges d'or.
-- I el dragó no et fa temors
Mira que se't menjarà;
perquè quatre com tu en fa.

Com qui trenca un bastonet
d'un sol cop ha obert l'Estret.
Dos columnes ha aixecat
que als duros les han posat
i ja passa tot cridant
Plus Ultra! cap al mar gran

I afegeix. — Si vols, vailet,
jo hi aniré a fé el teu fet,
perquè jo sóc molt més gran.
Tu aguanta el cel mentrestant,
Hèrcules s'ha convençut
i aguanta el cel, tot forçut.

Atlas de pressa se'n va
i aviat se'l veu torna
amb les taronges daurades,

— Ara — li diu — mil anyades
queda't aguantant això.

T'he ben enredat, minyó!

Li diu Hèrcules: — Molt bé
mil anys jo l'aguantaré
mes com no estic preparat
i• l'espatlla he mal posat
aguanta'l ara un bocí
mentre m'hi poso un coixí.

Atlas, el ruc, es posà
de nou el cel a aguantà
i Hèrcules llavors li diu
— Amic meu, has fet el viu[
I amb els bells fruits a la mà
molt de pressa s'escapà.



EI promás de la noia del lar: — Ja conec que m'espera. Hi h llum a la
finestra!	 (Dub in Opinion)
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VENJANÇ & FRUSTRADA

En Matatot havia comès un roba»
tori molt important i fou detingut grà-
cies a la denúncia d'en Bonjan qui
l'havia vist saltar de la finestra catre..
gat amb un sac de botí.

Per això, en Metatot, condemnat
a cinc anys de presiri, covava en el
seu cor el desig de revenja con'ra en
Bonjan i no feia més que rumiar com
s'ho faria per fer-les-hi pagar plega-
des.

• — Jo no sabré de lletra, però faig
unes esses que ni un cal'lígraf.

• Per fi, com que tot sacaba en
aquest món, en Matatot acabà els seus
cinc anys i sortí de la presó fet un
tigre.

Començà ínvestigacions per sa-
ber on vivia en Bonj n. La dispesera
d'aquest li digué que feia tres mesos
que s'havia retirat a viure al poble
perquè -havia perdut mots diner, en
un mal negoci.

En Matatot corregué cap al poble.
A là s'assabentà que en Bonjan vivia
solitari en una caseta en mig de la
muntanya.

ense perdre temps, se n'anà mun-
tanys amunt, i al cap de poc arribà a
la caseta que li havien indicat. La
porta era oberta i en Matatot entrà
sense fer soroll.

Però a penes havia donat un pas
endins del corredor, que sentí una veu
que so tia d'una cambra lateral, que
li deia:

— Msns altegi!
En atatot es girà cap allà i ve"e

un revò'ver que l'apunt .va. Darrera

el revòlver, una cara fosca, d'ulls
guenys, boca torta i barba roja.

— Si intentes res, disparo! — féu
aquella visió. — Buida les butxaques,
de pressal

En Matetot, es dugué la mà a la
butxaca, i fent com qui treu una car-
tera, es tragué un revólver i disparà
sobre el seu atacant abans que aquest
pogués prevenir-ho. L'home caigué
feixugament, mor:.

En Matatot es uisposava a regís
trar-lo, quan sentí soroll de passes a
la porta de la caseta. Ràpid com el
pensament, prengué el ievò.ver del
mort i li de.xà el seu, disparat de poc;
al costat.

- Així semblarà s. ïcidí — pensà.
I sortí de pressa, revòlver en mà, per
veure qui enraye.

Qui entrava era en Bonjan. En veu-
re en Matatot amb un revólver a la
rr.à, es posà a tremolar i volgué age-
nollar-se.

— Ara me les pag_es totes! — bra-
mulà e Matatot.

— No em matis! Què en treuràs?
— féu ei Bonjan. —No veus que et
descobriran i aniràs al pal!

— lNo, si no et mataré jo, no! Vine
cap aquí! — Una idea excel' lent se ti
havia acudit de sobte.

— tntra en aquesta cambra!
En Bonjan entrà i ensopegà amb

el cadàver de l'home roig.
En Matatot, ràpid, tancà la cam-

bra amb clau, i amb veu sarcàstica,
digué:

— Ara vaig a avisar els Mossos de
l'Esquadra que et vinguin a agafar.
Et trobaran amb un mort i un revò
ver d sparat i aniràs al pal!

1 sense e co`.tar resposta se n'anà
corrent muntanya avall.

Al ca D de poca estona entrava al
quarteret dels Mossos, en el pohle.

—Acabo de v_ure cometre un
cr:ml — digué al caporal. — Entrava
jo a visi ar en Bonjan quan l'he vist
que d.scutia amb un horne i lí ha dis-
parat amb un revòlver i l'ha mort. Lla..
vare jo, aprofitant que ell no m'havia
vist, l'he tancat amb clar i he corre-
gut a avisar-vos.

— I vostè qui és? — féu el capera'.,
sospitant.

— Sóc de Barcelona. He vingut per
visitar en Bonjan que em devia diners

d'ençà del mal degoci que va fer.
Mé n torno de seguit.

— No se n'entorni encara, que hi
ha perill. Corre un lladre per aquestes
carretees que podria atacar-lo. Ara
ens ri anem a detenir en Bonjan i des-
prés l'acompanyarem a vostè a l'es-
tació.

— Moltes gràcies.
Els Mo :sos partiren. En Matatot

restà assegut en un banc en compa-
nyia d'un vailet que feia de criat ais
Mossos i que de seguit li donà con-
versa.

— Ja ha fet bé el caporal d'oferir.
vos escortar

— Per què, noi?
— Perquè aquest bandit que corre

por aquí és terrible. Miri, allà hi ha
l'ar.unci oferint cinc mil duros a qui
1'entreñui.

En Matatot mirà l'anunci que deis
que es darien cinc mil duros a qui en-
tregués el bandit Trinxanassos v u o
mort. I deseo 'a hi havia el retrat d'un
Trinxanassos. Un home de cara fosca,
d'ulls guenys, de boca torta i barba
roja l!

En Matatot començà a renegar i
estirar-se els cabells. Veje quina ven-
jança! I tement pitjors conseqüències
fugí sense fer cas dels advertiments
del vailet.

Mentrestant, en Bonjan rebia les
fel'citaciones c'e's Mossos i els cinc
mil duros per haver mort el bandit
Trinxanassos en la cambra de dormir
de casa seva on el lladre hi havia anat
per robar.

Mestre: — El dit xic, s'anomena au-
ricular perquè a vegades hom el fica
a l'orella.

Deixeble: —Així de l'índex se'n diu
nasicular.

Com criden aquests maleïts
però mal llamp em parteixi
si quan confits reparteixi
no se'n llepen tots els dits.

El gegant del Pi
ara balla ara balla
él gegant del Pi
ara balla pel camí.

Redacció i Administració: Cardenal Casañas, 4.
Impremta: Carrer de Muntaner, 24 interior:
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Noves aventures d'en Baliga 1 erg Balaga.
•	 Pèfestirar massa els dits'

•	 molts bole s han recóllits:

Com que el bolet vs tan car	 Ja pugende bon matí	 Un boletaire avisat
pensen anar-ne a cercar.	 per un muntanyós camí. 	 de molt tros se'ls ha avençat.

I cull tant de rovelló
que un cistell deixa a un recó.

En Balaga l'ha trobat
i ja se l'ha apropiat.

t erò torna el callidó
i hi ha forta discussió.

^ttuJ /
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Ell reclama el que és ben seu
pro en Balaga no s'ho creu.

I aviat, dels grossos mots
han passat als mastegots.

— Noi, quan per bolets t'afanyes
reculls pinyes i castanyes[
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