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Un o u p r e c i ó s

En Pep té un brillant molt giros
que n'està tot orgullós.

Un dia, tot passejant,
va perdre el famós brillant.
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En va tenir tal disgust .	Quan ja està un xic millorat
que es posà malalt del sust.	 ous frescos li han receptat.

fets -d'aquell dia mateix. 	 a dins d'un ou amagat. My
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L'esconibraeIècfrca ^` ^,- ^`►. , ^
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Un corredor de xucladors elèctrics, es presentà a casa de Donya Reparada	 —Senyora, amb aquesta escombra
d'aquests que ara abunden tant	 a oferir-li una demostració.	 eléctrica hom fa neteja sense pols

0I
	 C	 ^ ^

Engega l'aparell i el passa per da- i naturalment, xucla una gran quanti-	 —Veu, senyora? El dipòsit és ple
munt de les catifes i per dalt dels mo- tat de pols que s'hi havia acumulat de pols.—Donya Reparada s'entusias-
bles...	 de temps.	 ma i compra l'aparell.

Ice! — -
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—Ara sí que serà una diversió fer	 Però; és clar, com que la pols l'ha-	 I Donya Reparada retornà l'aparell
dissabte 1-1 amb la major bona fe es via treta el corredor, ara no n'hi ha-	 dient: —Això només ho saben fer fun-posa a usar l'aparell.	 via per xuclar...	 cionar vostès. Fent-ho jo, no xucla gens

. de pols.



I Alfred va anar a Pèrsia i resseguí
tots els marxants de catifes, fins que
en va trobar de molt riques per la seva
amada.

Anà al Japó i comprà les més ri-
ques porcellanes nipones.

Anà a Bruges la vella i comprà mils
metres de les més formoses puntes sor-
tides de les delicades mans de les pun-
taires belgues.
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No era prou diligent

Cap allà el i83o, a l'època gloriosa
del romanticisme, hi havia una gentil
damisella molt coqueta i capriciosa que
es deia Maria de la Violeta del Bom-
bodolç.

També hi havia un donzell, molt

sentimental i somniador, que es deia
Alfred de Rocablanquinosa, i que es-
tava follament enamorat de Maria de
la Violeta.

Un dia, va confessar-li el seu amor,
i ella li va dir: No cm casaré amb cap

home que primer no vagi a comprar:
Catifes perses, en el mateix lloc de fa-
bricació ; porcellana autèntica del Ja-
pó; puntes autèntiques comprades a la
ciutat de Bruges, a Bèlgica, i cristalle-
ria de Venècia, la dels canals...
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Anà també a Venècia i adquirí els
més fins cristalls venecians. Però Al-
fred, és clar, com que va tenir d'anar
a tants llocs i no hi havia encara trans-
atlàntics ni avions...
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va emprar, per anar de compres, dos
anys, i c1uan arribà al seu país trobà
que Marra de la Violeta, cansada d'es-
perar, s'havia casat amb un altre. Oh,
complicacions de la vida romàntica!

I Alfred es va veure precisat a fer
una mort digna de la seva època.
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Les .fistòries de i'o c!e Joan

.
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	Això de fer la traveta no està bé. A més del mal que	 Mentre es curen les ferides, el cervell del perjudicatcausa a la víctima, la cosa no acaba aquí.

	

	 no cessa de rumiar projectes de revenja. El d'aquest conte
en trobà un de cruel. Mireu què es va empescar.
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Al costat del camp de futbol n'hi havia un altre amb	 Heus ací que la primera vegada que en el partit del

	

unes herbes molt altes. Nostre home, quan va estar bo	 dia següent la pilota va anar a caure en aquell camp, ell

	

hi va portar una pedra rodopa a la qual havia donat tou 	 va anar-la a buscar. Però va tornar amb la de pedra.
l'aspecte d'una pilota de reglament.

El que va passar després ja ho podeu veure... 	 6i mireu anib compte els dos dibuixos corresponents.
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La muller de Plutó •
__ __	 uij
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	Mentre Ceres, la deessa de l''Agri-	 Plutó, déu dels inferns, volia mulle- sortí de sota terra amb el seu carro

	

cultura, estava enfeinada dirigint les	 rar -se i no trobava qui volgués viure de foc prop d'on jugava Proserpina,
	feines dels camperols, la seva filla	 amb ell a la regió de les ombres eter-	 i se l'endugué.

Proserpina jugava en un prat collint nes. Però decidit a lograr companya...
flors.

Als crits de la noia acudí la seva	 de manera que el blat no creixia ni	 Per fi, Júpiter, veient les calami-
mare, però ja no veié res, i llavors	 els arbres fruitaven ni els prats flo-	 tats que allò portava, envià Mercuri ,
abandonà les tasques dels camps per nien, i els homes no tenien menjar ni als inferns a ordenar a Plutó que re-
cercar arreu la seva filla,	 els déus sacrificis olorosos,	 tornés la noia.

Y11	 ¡^^^•

Plutó la deixà anar rient per sota —Sí—féu la noia—, em va donar Per això, quan . Proserpina és a l'in-
el nas i Mercuri la tornà a la seva una	 magrana!	 —Desgraciada! Així fern, Ceres no treballa i els	 camps
mare. Aquesta, en veure-la, li pregun- hauràs de tornar-hi per força —Com dormen, però quan torna, ve la Pri-
tà de seguit: —¿Has menjat res a casa de fet, Júpiter ho decretà així. Però mávera i 1'lstiu i Ceres dóna els seus
da Plutó? manà que Proserpina visqués mig any fruits.

a l'infern i mig any a l'Olimp.



Amics, ja estic tip del que succeeix quan arribo a una casa habi-
tada per tres o quatre dels meus entusiastes. Tots ells m'estimen tant,
que volen tots alhora ésser els primers a fruir dels meus contes i dels
meus ninots. I gairebé sempre com que l'un estira per un costat, i l'al-
tre per l'altre, acaben per fer-me a trossos... Però trossos desiguals,
inútils, que no aprofiten a ningú... Sí, amics, ja n'estic tip, i, per
adobar-ho, he tingut una pensada, excellent com totes les meves: Des
del dia io de gener sortiré al carrer i arribaré a casa vostra ja a punt
de partir-me en els quatre trossos. Però us trobareu ámb el miracle que
els trossets seran per si sols altres tants VIROLETS, relligats i tot. Està
clar, més petitets; tan petitets i bonics, amb les seves colorainetes, que
els he fet batejar amb el nom de

No gens menys, entre tots quatre sumen la respectable quantitat
de 64 pàgines, plenes de contes, historietes, xistos, il•Iustracions, ame-
nitats, etc., etc.
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N o heu sentit parlar mai d'en Ba-
balà, el moro poderós? No : és
fàcil, és clar. Ja ho veureu al

capdavall, per què.
En Babalà fou l'home més poderós

del món durant algunes hores, gràcies
a la complaença d'un geni benèfic que
volgué alleugerir-li les desgràcies que
el colpien. Si ho logrà ara ho veurem.

En Babalà s'estava a la voreta de la
mar, completament desesperat de l'exis-
tència. Els salvatges beduins de la tri-
bu dels Beni -Ben-Ibén havien cremat
la seva casa i saquejat les seves terres.
No li quedava ni un trist camell, ni
una sola palmera. I per comble de des-
gràcia, el seu futur sogre, el pare de
la bella Fapena, li aca%ava de fer sa-
ber que no volia un pelat per gendre
i que se n'anés a París a vendre cati-
fes si volia mantenir -se.

Per això en Babalà s'estava vea la

DE COL.LABORACIO

—¿Ja sap nedar vostè?
—Ja ho crec! Solament em enanca

aprendre de sortir de seta l'aigua quan
m'enfonso.

mar., mirant a l'altre costat de 1'•Estret
on hi havia la Roca de Gibraltar, men-
tre els vaixells passaven i sospirava
greument.

Tant i tant sospirà. que des les en-
tranyes del mont Atlas el sentí un Geni
poderós, el qual acudí per darrera, sen-
se ésser vist d'en Babalà, i li bufà so-
bre el cap per concedir-li el poder de
què tot allò que el digués s'esdevin-
gués de seguida.

Fet això, el bon Geni se'n tornà a
l'Atlas.

I Babalà, en aquest moment, s'ex-
clamava:

—Ai de mi! Més m'estimaria ésser
al mig de la,mar!

A penes hò hagué dit, ja es'trobà a
mig camí entre Europa i Africa, bra-
cejant com un desesperat.

.La sensació de l'aigua freda no li
plaïa pas, i sense comprendre encara
91 què havia passat, cuità a cridar:

—Socors! No hi ha cap vaixell per
aquí! Salveu -me!

De seguit es presentà un vaixell, i
mans misterioses pujaren en Babalà a
coberta.

—Moltes gràcies !—va dir en Baba-
là. Però en veure que al vaixell no hi
havia ningú, s'estranyà molt i comen-
çà a rumiar sobre el què li havia pas-
sat.	 '

—Es molt estrany tot això. No sé
què donaria per entenclre -ho.

A penes hagué dit aquestes parau-
les, es féu corn un raig de llum al seu
enteniment i comprengué que tenia el
poder de què fos fet tot allò que di-
gués. De seguit sentí una gran alegria.

—Ara sí que seré l'amo del món!
Tornaré a tenir cases i camells i em
casaré amb Fapena i faré fugir els Be-
ni-Ben-Ibén i després...

Però reflexionant-ho millor, potser
que no hi pensés més en les seves ter-
res miserables de la costa rifenya. Ara

- el que havia de fer era ésser milionari,
i després Soldà del Marroc i després
Califa de tot l'Islam i després conque-
rir el món. Fapena! pobra noia! Bé,
sí, ja s'hi casaria, perd a més a més
tindria un serrall ben nombrós, més
que Salomó, ple de Sultanes i Reines
com correspon a un Califa de tots els
creients! Oh, i quan ell fos Califa, el
sol sortiria a l'hora que a ell li con-
vingués. I quan volgués passejar de nit
sempre hi hauria lluna!

Amb aquests pensaments abstret, no
s'adonà que el vaixell s'havia anat ar-
rambant a la costa i havia quedat en-
callat. Quan ho veié, exclamà:

—Vull ésser a terra.
I de sobte es trobà al mateix lloc on

moments abans s'estava contemplant
l'Estret.

—Vull reposar una mica—exclamà,
i sense adonar-se'n quedà adormit com
un tronc.

Quan es despertà, de moment no re-
cordà res del que li havia passat. No-
més la imatge dels seus béns perduts
i de les carbasses de Fapena es presen-
tá a la seva memòria. I sospirant ex-
clamà:

—Ai! Voldria ésser mort!
I és per això que mai no heu sentit

parlar del poderós Babalà.

DE COL.LABORACIO

—Aquests mitjons no me'ls puc po-
sar, mare.

—¿Per què?
-Perquè hi ha un forat.
—Posa-te'ls del revés.

PROMESES VANES

El candidat perorava
al míting electoral
prometent l'oro i el moro
quan el fessin • diputat.
—Electors d'aquesta terra,
si m'elegiu per portar
la vostra veu a la Cambra,
us . juro que em sentiran!
Jo faré senti als que manen
del poble el poderós clans
i per tota la península
aquest clam ressonarà!
En aquell moment s'aixeca
un que seia al capdavall
i diu: —Des d'aquí no el sento;
cridi un xic més, si li plau.

P. E. P.
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Noves aventures d'en Baliga ¡ en Balaga

Usts lleons falsificats
que ocasionen malvestats.

^
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En Balia ha proposat
	

Van pel poble a l'hora bai
	

Arnb paciència i molta estona
un número novetat.	 ficant gats en una caixa.	 els pelen a la lleona.
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tot el poble, amb ansietat, 	 Ara es vesteixen ambdós
\ol veure el que han anunciat.	 de ferotges domadors.

Després surten molt ardits
amb dotze lleons petits.

‚a
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Els ?ats, esverats com van,	 Veuen llurs amos allà
el public estan mirant-	 i cadascun se n'hi va.

I fuig el públic corrent
l'atac dels lleons tement.
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