
aQue no? Ja ho veurem! Pim... Pam... Catacruc! En Malastruck va vcnjar-se assenyalant per a tad
llamas i Irons i pedregada.
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La ciëncia perseguida

En Malastruck' HullerOs, savi astreleg, ha acabat el
calendari per a l'any vinent amb el temps veritable de
totes les diaries.

Entra un —Escolteu, mestre! Ja m e ieu trcien
aquest6 pedregades per l'abril. Justament les fires! 0
sinO!!!

Enira la familia: —Pere), home! El 3 de marc'es el
sant de la tia i aqui. poses pluja! Oh, i el 16 i el 20.
Vaja! Ja ho esets arreglant de seguida!

La sogra: —Senyor meu; no s'Iti val! El dia (roc-
tubre hi haura Junta del Conaite de Sogres. Ja cal que
m'hi posi no boo sol en lloc d'aqucsta ne Dada !
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Pintura realista

El senyor Piguillem comprâ un quadro realista que
figurava un lle6 africa enfutismat.

Li'l portaren a casa i el van penjar a la paret.

Era un 11e6 pintat amb tant realisme, que cada vegada
que el senyor Piguillem passava pel seu davant no podia
dissimular una esgarrifanca de por.

El senyor Piguillem estava desesperat. Li sabia greu
desprendre's del quadro, i en canvi cada dia tenia mes por.

Despres de molt rumiar, va trobar la soluci6. Feu col- locar una reixa ben gruixuda davant del quadro i aixi va
poder contemplar-lo tranquil i satisfet.
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tin bon senyor del Putxet
vol netejar son gossot.

Ades, corn no .es 'coca senzilla,
es fa ajudar per ,sa

Tambe hi prep part sa muller
en l'amoinOs afer.

Per fi surf del bany el gos,
blanc que sembla un porn de flors.

El gos es net, pro ells van bruts
i ara, d'enuig resten muts...

en veure que en un bassot
es torna a embruta el gossot.



i El senyor don Mcliton,
que es un senzill q peaton »
ha d'agafil el tren d'un quart:
si no passa, farâ tard.

2 El senyor don Bernabeu
—qua es un que semprc vn a peu-
ha de troba un curial
i tern no ser puntual.
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3 Quan l'auto arriba a passar,
fillets, fa deesesperar !

4 Quina tortura 'infernal,
no canvien el senyal !

5 Ara esta la cosa a punt,
ja no en queda sing un !

6 Tots dos :met quell a corre
i... era fatal el qua ocorre :
Que_, l'un i l'altre subjecte
topen en mig del trajecte !

7 I per sort, l'un i rabic home
tenon la panxa de goma.

9 Simi, l'auto era arribat
i elsi hauria atropellat.

8 De rebot els ha expellits
al Hoc d'on crcn sortits.



Bous i esquelles.
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Un pastor del Pirineu
trague el ramat del corral
i el porta muntanya endalt
aixf que es fongue la neu.

Cada vaca i cada brau
la seva esquella portava
que tothora ressonava
per la conca i per l'afrau.

Quasi una vaca es perdia
de seguit la retrobava,
puix l'esquella ressonava
i ell de lluoy el so seguia.

Uns lladregots de camins
a la pleta es presentaren
i amb el bon pastor parlaren
com si fossin peregrins.

—Ens vendrieu les esquelles
i jo l'aram en fondre?
Per a niria volem fer
dues campanes molt belles.

El pastor, molt confiat,
recull tota sa ramada
i un cop l'ha desesquellada
les esquelles ha entregat.

Els lladres, un xic avail
fan un gran foc a un rec6
per a fer creure al pastor
qua estan fonent el metal]..

Silendiosos a la nit
arrepleguen la ramada
i a Franca l'han traspassada .
mentre el past6 esta adormit.

I a Penderna resta mut
de sorpresa el bon pastor
en veure que en la foscor
bous i esquelles ha perdut.
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—I pensar que el metge em recoman y dormir a faire lliure per guarir-me
els pesombres!

(De The Passing Show.)
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L 'HOME pelut i espellifat seia mig
adormit en un banc del passeig.
Tenia tot l'aspecte d'un derro-

• tat en la lluita per l'existencia i, en
efecte, ho era.

Mentre dormitava tranqui•lament, a
l'altre extrem del banc s'hi assegue un
altre personatge que era absolutament
et—revers de la medalla. Jove, distin-
git, ben afaitat i abillat correctament
de smoking, amb barret fort i un lleu-
ger abric de mig temps, guants blancs,
baste de puny daurat i sabates de xa-
rol.

De moment cap dels dos no sembla
fer esment de l'altre. Despres el per.
dulari es desvetlla i contempla el seu
vei de banc amb curiositat mal dissi-
miliaria. El nou arribat se'l miry tam-
be i amb una mirada de lastima ini-
cia la conversa:

—I doncs, sembla que esteu apurat!
—Que us importa a vOs! Els rics

rai, us en podeu ben riure de nosal-
tres.

—No me'n ric pas. Al contrari, vol-
dria ajudar-vos.

—No necessito ajut de ning6; gra-
cies—feu l'altre secament.

—Em sembla que una dotzena de du-
ros no us vindria malament.

—No, en efecte, per6 passen alts.
- si jo us els dones?
—Seria a canvi de quelcom... que

segurament no voldre fer.
--Sou molt desconfia,t. En efecte,

seria a canvi d'un servei, que us vull
demanar, per6 no es res que no po-
(Yuen fer.

—Digueu, doncs, perm em sembla
que pot farem res.

—Es molt senzill. Jo estic enamo-
rat.

—g no sabeu la casa?
—Si, i he parlat amb la noia, per6

no em vol. Diu que li agraden els ho-
mes valents i es pensa que jo no en
sec.

—I amb tot aix6, zque hi tinc que
veure jo?

—Ara ho veureu. Ella viu amb la.
seva mare i una criada vella en aquL-
Ha torre de l'altra banda dels jardi-
nets. La tanca es baixa i les finestres
tambe i no hi ha gos. Nomes heu de
fer que entrar-hi coin si anessiu a ro-
bar. L]avors jo, que corn a bon ena-
morat estare rondant la casa, us veig,
salto tambe a dintre, us agafo, ens ba-
rallem davant de les dones i us deixo
fugir fent veure que m'heu mig esta-
bornit.

—Corn• a les pellicules, vaja.
—Be, zus cone o no?
—Ho provare. Vinguen els duros.
—Teniu. Deu per ara, i si va tot

be, torneu dema en aquesta hora i us
en aonare den Ines.

—I si no me'ls doneu, afire a con-
tar-ho a les dones!

--Conforme. Veniu?
—Anem.
Travessant els jardinets publics es

dirigiren cap a la torreta designada.
Pel cami, el perdulari senti quelcom
de feixuc que li queia sobre el peu,
per?) no en feu cabal ni veie que era
per causa de la foscor. Arribats da-

vant de la casa, l'home salts la tanca
i amb passos cautelosos es dirigi a la
finestra Tries propera. Puja i es trobs
en una saleta de m6sica. Al fons hi
havia una porta que donava a un des-
patx o estudi.

—Aqui hi deu haver caixa de diners
—pensa el fingit lladre, comencant a
convertir-se en , lladre de deb6.

Entry en la fosca habitaci6 i, en
efecte, en un rec6 hi havia nna caixa
fortes. Mentre s'hi dirigia, la porta per
on havia entrat 'es tanca de cop. RA-
pidament hi corregue... estava tancada
per fora! Al mateix temps s'adona d'un
home immObil assegut en una butaca.
Era rnort!

Volpe fugir, per6 La finestra era
reixada.

Al cap d'una estona la porta s'obri
i hi aparegueren dos policies seguits
del Jove elegant.

—Aquest es el pillo que he trobat
en entrar i que acabava de matar el
meu oncle d'un tret. Sort que he es-
tat a temps de tancar-lo per fora.

Un dels policies examines el snort,
mentre Paltre subjectava el perdulari.

--On tens el revOlver?—li pregun-
ta. bruscament.

—No tine revolver—feu tranquilla-
ment el detingut.

—Deu esser per aqui a terra—feu
l'altre policia.

—No es a terra—digue l'acusat.
—El deu haver llencat per la fines-

tra—feu el policia.
—Dispensi, guardia—feu l'acusador.

—Em penso que, contra el que ell diu,
el to a la butxaca.

—Ah, Cho penses, eh?—feu el de-
tingut sorneguer—t'ho penses, perque
mentre travessivem el jardinet me l'hi
has posat. Pere no complaves amb aix6.

I ficant les mans a la butxaca mos-
tra que era completament estripada.

—L'he sentida caure quan Phi has
posat—afegi.

I el veritable assassi ana a la pres6
aquell vespre.	 .

UN TURISTA

Se'n va a Roma Don Pancras
i ii diu el not Andreu:

to que visitaras
Capitoli i Coliseu?
—Ja ho crec—el turista fa
sense riimiar el mot
tine costum sempre d'anar
al tine primer de tot!

P. E. P.

Redacci6 Administraci6; Cardenal Casanas, 4	 Impremta: Carrer de Muntaner, 24, interior.



Qui Ed el cutis massa fi.
segons on, no pot dormir.
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No y es aveniures e'en lialiga i en Balaga

Volent veure terra estranva
fan un viatge a Alemanva.

Hi ha erigit en un part:
un -monument a Bisraark.

Aquest era. si no m'erro,
el gran (cCanceller de Ferro».

A la nit van a un hostal
que es de fama -universal.

—Es Lot pie, pro els puc cedi
un llit on Bismark dormi.

• —Si no hi ha Ines, que hi farem.
- Aquest llit ens partrem.

Els insecteS' a la nit
els causer molt fort neguit.

Diu que aqui hi dormi BiSmark.	 —Am si que ho crcc ben be:
—Si senyor. No en pot dubtar. 	 de ferro era. el Canceller.
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