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OH 	 LA GLORIA!
A.	 (per D Ivo l)

M1E

•j 	 En Pepet Grisós, escultor un sic més que me-	 Arribat ei darrer dia d'admissió, ve un cama .	La por del pobre Grisós era ben fundada.

	

diocre, ha fet una estàtua de guix, en la qual posa	 lic a buscar l'escultura. En Pepet li entrega amb	 Encara el camàlic no ha arribat al carrer,

	

totes les seves il.lusions; il.lusions, ai, ja altres	 -' certa recança, puix esta molt ntIvol i té por d'un	 comença a caure un bon xàfec. No cal pas

	

voltes esvaïdes! Està segur que en el pròxim esalóe	 terible contratemps- Però no hi ha més remeil	 dir que el genial escultor es desespera, te-
" ^ .» 4—N 1, „^,n,or, mae:,na -	 Na es not es p erar l'endemà l	 ment que es malmeti la seva obra mestra.

II.t71/
I/	 ï

roca estona després la desesperació d'en Pepet	 Mentrestant, el camàlic, estricte complidor del	 Sortosament. el bon cam3lic arriba al pa-
arriba al paroxismo. S''arrerca els cabell:, crida.	 seu deure, continua impertèrrit el viatge sota	 lan quan ja ha passat la pluja. Aquesta fe
tot ho fa anar en orris. I no n'hi ha pas per	 la pluja, ver, el palau d'exposicions. Amb la	 liç caincidència fa que l'estàtua, que es-
menys! La pluja pren les proporcions d'una màne-	 mullena, l'estb,tua en guix s'ha anat deformant	 tova en imminent perill de desfer-se, es
ga d'aigua.	 de mita en mica.	 salvi per complet i arribi en bon estat.

La deformació soferta ha donat tanta força d'expressió a la	 Però la sorpresa més gran la té	 I el nostre amic veu que se II obren tots el
escultura, que el jurat, en veure-la, animat del més gran coto-	 el propi Pepet Grisós, el qual es	 horitzons. Honors i riqueses estaran a l'abast i'e
siasme, acorda per aclamació i per rara unanimitat, conco-	 guardará pia bé de dir res a nin-	 la seva mà. El seu nom va en totes les reviste;,
dir-li primera medalla.	 gil de ço que ha snecelt.	 en tots els diaris; la seva figura, en tots ta8

periòdics il.lustrats... Oh, la Glòria 1



CURANDERO
(per Coll)

EI.
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Un senyor — o almenys ho semblava pel seu vestit — anà d'excursió a un d'aquests pobles de muntanya on diuen que

encara hi ' pagesos. Entrà en la fonda i demanà un dinar de cinc duros (quantitat representativa del duro d'abans),

demanda que causà general admiració. Mes en el precís moment que anava a començar el gran tiberi, es pasà a cridar

de tan esgarrifosa manera, que els presents el compadiren í II preguntaren la causa de la seva dolor. El desconegut explicà

que de feia molt temps patia de un mal de queixal terrible i que aleshores se li havia exacerbat d'una manera insufrible,

fent-lo desesperar.

En aquell instant entrà un curandero, el qual s'assegué en un reconet, demanant una topeta d'anís. En saber qui era, els

de la fonda li exposaren el cas d'aquell mal de queixal crònic, a ço que ell respongué: — c:Això rai! Amb una miqueta d'a-

quests «polvos» que jo duc, està curat en un moment». No calquests «polvos» que jo duc, està curat en un moment». No cal

!ccà en la llengua un polset deis miraculosos «polvos» i afins dir que el pacient volgué:--«Ai, ai; sí que és extraordinari! El

queixal ja no em fa gens de mal. Es de calcular que cura tan ràpida causà general admiració.

L'endemà, a la plaça del poble, no s'hi cabia. El curander acabà els papers que tenía i poc després els que expres-

sament anà a buscar. Gairebé féu una fortuna!... El que va passar després no se sap ben bé del cert. Tot de sobte es va-

ren sentir una col.lecció tal de bofetades, mastegots i cops-d e-puny, que allò semblava més un «ring» que un vilatge

tranquil. Era que aquell senyor—que no ho era, però que ho semblava pel vestit—i el curandero miraculós, feien societat

en el negoci de:s «polvos» dent!frics. 1 els dos degueren fugir a corre-culta per tal de cercar un dent 1 sta autèntic quo

els curés el vertader mal de queixal produ'it per les bofetades, bolets i altres manifestacions més o menys carinyoses.
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a	 UN NOU SISTEMA DE CAÇAR LLEONS	 4 ; ,
''	 per Cornet	 ^'f^ ^^ 1
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tn el numero 92 d'en VIROLET	 ...amb bastant més senzillesa. Veus? 	 ...cap a 1'India falta gent. Un copvaig llegir el procediment que seguies	 Amb ('ajut d'aquest petit aparell, jo	 allí, m'amago darrera una palmera i,per caçar l'ós. Permet-me que et digui	 faig tota la feina. Res de sabres ni pis-	 tot llegint el diari, espero que vinguique jo caço tigres, bèstia encara molt	 toles. Em fico la lupa a la butxaca i...	 el tigre a envestir-me. 1 així que s'a.més fera..,	 costa..,

_•••.,	 ea u1	 rren ei monocle, se'l posa da-	 ...ben estranya i, en veure el	 -	dic: — Distingit senyor tigre: vol fer-me l'obsequi de	 vant dels ulls i em dóna una mi-	 tigre aquella ganyota amb el vi.

	

posar l'esguard sobre meu a través d'aquest monocle?	 rada. Aleshores jo faig una con-	 dre de multiplicar, li ve una tal

	

—Per molt bèstia que sigui un tigre, no es p ot p as	 tracció de cara...	 basarda...negar a una demanda tan amable.

y

`1!

...que tot ell es posa a tremolar i a moure desficiosament	 1 ja està feta la gràcia! Així atrapat i dominat, ja no 11els ulls. Es el moment propici! 1 jo l'aprofito hàbilment per	 queda més remei que conduir-se bé. 1 jo me l'emporto aposar-I i el morrió i tallar-li les ungles.	 casa com si fos un be manso i carinyós.
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per ^^pMFoJek iTorres
Gairebé al mateix inoment que això acabava de passar, es

féu un moviment en el saló i es sentiren veus de «El prín-
cep , el príncep!»

—Aquesta és la meva!—exclamà la Girassol.
1, veient que el príncep venia tot conversant amb un

deis seus nobles de confiança, ella que es posa vora del pas
-sadís per on ell anava a passar, i, llençant el vano, esperà

mig girada que el príncep el collís i li donés.
Però, en lloc d'això, el príncep passà sense adonar-se'n,

i encara gràcies que no l'hagués trepitjat com havia fet el'
cavaller amb el vano de la Roserblau.

Dissimulant el seu fracàs, la Girassol no es donà encara
per perduda, sinó que, tornant a collir ella mateixa el vano,
es disposà a tornar-lo a llençar quan el príncep regressaria.

Aixi ho va fer. Li llençà el vano als seus peus, mig gi.
rant-se també, fent-se la distreta, esperant que el príncep el
collís i li donés.

1 sí que ei collí el príncep! Però, creient que el vano per-
tanyia a una dama que en aquell moment s'havia enretirat
respectuosament per deixar-li pas, li donà a ella, somrient.

La dama no gosà refusar-lo venint del príncep i el pren•
gué, mentres la Girassol es tornava de mil colors, del d:s-
pit i la quimera que li agafà.

Tant n'estava d'enquimerada, que tan bon punt el prín-
cep hagué desaparegut, ella corregué a prendre el vano de
les mans de la dama, dient-li de molt mala manera:

—Es meu aquest vano, ah!
Entretant, el príncep i el seu noble amic continuaven llur

conversa, sense haver-se adonat de res.
Li preguntava el noble si no es trobava prou bé, perquè

remarcava tothom que el seu rostre reflexava més aviat tris-
tesa que alegria.

1 el príncep acabà per confessar que era cert que d'un
quant temps ençà, les festes de la cort no li plavien coro
ahans.

—No serà pas que penseu encara en aquella criatura ci
feix de llenya, que nàveu a ferir un dia, al bosc, cè.n
vàreu fer-me l'honor de contar-me.

—Qui hi pensa ja er allò... — respongué el príncep.
Després es quedà un moment reflexiós, fins que repetí:
—Qui hi pensa ja? Però, sí que és cert que des d'aquell

dia una recança ha quedat en el meu cor, i diria que és
des de llavors que les festes cortisanes no em plauen com
abans.

No havien encara acabat aquesta conversa, quan acudí, des-
alenat, un gentilhome, dient:

—Oh, altesa! Abans que ningú no hagués pogut sentir-la
arribar, ha parat davant• l'escalinata del palau una carrossa
com mai n'han vist d'igual els ulls de cap magnat. Em tro

-bava al jardí, amb altres gentilshomes, i he corregut per
obrir la portella, però no havia fet encara un pas, vers la
carrossa, quan ja en davallava, jo no sé, senyor, si dir-ne
una dama o bé una aparició.

L'expectació del príncep i de tots els que s'havien atansat
augmentava a cada paraula del cavaller.

— Digueu, digueu!—demanà el príncep.
—Sí, altesa! Una aparició deu ésser, per la seva formosor,

pel prodigi de la seva figura i del seu vestit i de la seva
carrossa!... Li he ofert la meva mà per tal d'ajudar-la a
pujar l'escalinata, però ella ha refusat tota confosa, fent

-me temor que no ('hagi enutjat.

(Con (inuació)

—Tal volta sia una princesa rorastera--aigué el príncep
—Un àngel, millor diríeu—féu el cavaller.
—Sia princesa, sia príncep, no seria gentil de fer-la esperar.
1, seguit de nobl es i cavallers, el príncep sortí fins a la

graderia, quedant tan encisat de la formosor de la supo'
sida princesa, com del seu posat més aviat humil y espo-
ruguit, que la feia molt més agradívola encara.

El princep, més commogut del que podia esperar, avençà
per oferir-li la mà. Ella, tremolosa, li donà la seva, i així,
amb el bell seguici de tots els que havien acudit, el matei .
príncep l'acompanyà vers el gran saló on la seva presència
fou acollida amb les més espontànies exclamacions d'admi-
ració, mentres les musiques totes juntes esclataven amb la
marxa que sols a les emperadrius era dedicada.

—Ara sí que la nostra partida es perduda! —exclamà Gi-
rassol, que també havia acudit.

—A certes belleses no hauria d'ésser-les-hi permesa I'en-
trada, féu la marastra.

—Jo diria que conec aquesta cara...—murmurà, intrigada,
Roserblau.

Però, _l'emoció de la bel!íssima inconeguda era tan in-
tensa, que el príncep, sentint -la tremolosa i gairebé defa-
llent, l'acompanyà fins el seu propi tron, i molt gentilment,
decantant-se amb un respecte que mai no havia mostrat per
ningú, digué, amb la veu incerta de tan commogut que tam-
bé es sentia:

—Per què tiemola vostra mà?
Per què vacil.la vostre peu?
Per què. l'esguard, com el cel ciar,
esporuguida així abaixeu?

Quin gran temor us ha sorpresa
Quina temensa us ha copsat?
Es que, tal volta, us hem ofesa
restant de peu, quan heu entrat:

vós que sou bella com el dia
i perfumada com les flors,
que acatament fer-vos deuria
ei rei més alt i poderós?...

Per què resteu així callada
i, avariciosa, bé ens priveu
de senti el cant de I'ocel!ada
que deu haver-hi en vostra veu?

1 ella, amb una veu dolça com un regalim d'aigua dego-
tant en la molsa, li respongué:

— Perdó, senyor... Jo era creguda
que en la bullícia dei festí
podria entrar escorreguda
sens que ningú es fixés en mí.

El tant mirar prou m'ha sobtada
i us en deuran' perdó, si us plau,
si, sens voler, em sóc mostrada
amb un posat que ací no escau.

1 el príncep:

—Sóc jo, formosa inconeguela,
que a vós, humil, demano perdó,
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i quina flama d'esperança
en la meva ànima s'encén,

en evoca el sommi o follia
que m'ha trobat en manta nit
i	 que	 és dolor	 i	 és	 alegria,
bella	 il.lusiò	 i	 cruel	 neguit?

On	 l'he s e ntida	 la dolçura
In d'aquesta veg.!°	 Es la	 cançó

que	 canta	 l'aigua en	 I'espessura
quan surt rient del	 brolladó?

! t4 I Cl Oh,	 aparició	 inesperada!
ü^	 1' .', ŷl +^, Visió del cel, cabdal beutat)

A^^;•^,101! Digueu-me d'on heu davallada,
si	 sou	 ficció	 o	 realitat)

1,	 ella, tota commoguda del to apassionat d'ell:

\11)^Il^''`^	 j —Tinc	 por.	 senyor...	 Jo	 prou	 voldria
sabé explica el que passa en mí;

j que ha estat tan gran ma gosadia

u ¡

VIROLE'T

si no heu estat més ben rebuda

com cal a vostra condició.

1 ella:

—Ací no hi sóc més que un intr_:sa.,.
1	 ell:

—Intrusa, oh s!1 1 tan gentil
que dins mon cor que ja s'abrasa
haveu lliscat tota sobtil.

-,
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1, ella, ingènuament admirada:

—Senyor! Què haveu en la paraula
i què hi poses, en el parlar
que em sento dama d'una faula
de les que fan de bon contar?

1 ell, amb e! cor als llavis:

—1, quina dolça recordança
porta a mon cor el vostre accent;

que no me'n sé, senyò, avenir.

Jo sols puc dir que si, commosa
i agosarada ací he vingut
ha estat tan sols per una cosa:
perquè... Com dir- ho?... El cor m'hi ha dut.

Però si bé massz he estat lleugera
i poc discreta en el venir,
vulgueu	 ar-me terna enrera
que estic inquieta i vull partir.

(Continuará.)



	

Núm. XCIX.-Pàg. 374E	 VIROLET

GRAN CONCURS DE NINOTS AMB XI(:STO
	NEm. 325. — ENRIC ENRICH.	 Núm. 326. — K'^.TI ALSINA.	 Núm. 327. — FRANCESC BLANCH.	 Núm. 328. — CARLES SEGURA.

f L3

Q'S Pe an,r^

t^9rf Ki J.w t,

—Que sou curt de vista?
—No, senyor; de talla.

El senyor: Com és que peguen
Lnnt a aquest pobre animal?

El carreter: Que potser son de la
familia, que el defenseu amb tan-
La compassió?

El senyor: No, home, perú em sap
mol greu que entre germans hi hagi
:an poc respecte.

Núm. 333. — JOSEP PAGES.

—No sé per r'à ran tanta gue_
rra a les mosgL - Avul sort n'he
tingut, que m'ha, ^t dormir xtu
lant-me les orelles!

—Aquest home den tenir molta :.e-
renitat.

—Home, per què?
—Perquè guia 32 cavalls.

Núm. 330 — J. SARIOLA.

—Cém poden ésser els astres?
—0-pacos o... franciscos.

Metge: Està molt malalt; no 11
dongui pas sopes que li farien rial!

Malalt: Que bé! Dones ara po-
drè menjar talls, que ja feia anys
que no n'habia tastat.

—Ai, no!! Quir	 'eia 1

—Més val caure	 icia que no
d'un quint pis.

—Més jo, que vaig , . • 'e d'un
quint pis de Gràcia!...

Núm. 332. — QUIM ESTEVE.

UN BORNI
—T'hi jugos un duro que jo, Os

Sent borni, hi veig més que tu?
—Doncs, em jugo el duro que to

hi veig més.
—Veus com guanyo jo? Tu només

em veus un úR i jo te'n veig dos.

Ildm. 329. — ANTONIETA MAS. 	 Núm. 320. — GERTI— )IS SOLER.	 Núm. 33:. — B. GORDILS.

1
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Núm. 335. — P. CANYELLA.	 Núm. 336 — ARSENI CAPELL.

—Ja vens com avoi vinc amb pa-
raigua. No l'he perdut!

—Pera, si és aqui! Que no et re-
cordes que no te n'has emportat?

Núm. 337. — JOSEP PEDRENY.

—Manoi! Com creix aquest nen;	 —Jo he anat a Roma, a veure ai	 L'escrivent: Coni se diu vostè?
ja és tan petit com vostè!	 «Papa».	 El senyor: Hermenegildo Conache.

—Doncs jo sense anar a Roma, el	 L'escrivent: Es creu que no sé
veig cada dia.	 aortografiac?

Núm 338. — P,AMON GOULA.	 Núm. 339. — ENRIQUETA 0. S.	 Núm. 340. — F. BRUGUERA.

It
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—Saps com li posaran al nen?	 —Aquest rellotge està espatllat, 	 —Es negativa la seva resposta, Se-
-No ho sé pas.	 dones fa dos o tres dies que no	 nyoreta?
—Doncs, mira: li posaran Robas-	 marca l'hora. L'hauré de portar a	 —SI, eTeodoro».

tiano.	 càl arellotgero perquè 11 facin ço	 —Es Posible? Diu que m'adora?
—Perquè és tan «robusta?	 convenient.

—Noi, trobo que aquest arbre ha
crescut molt.

—Home, qué vols que faci, si no
té altra cosa que fer?



Com que molt bé hi sz
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..

ENTRETENIMENT

^it3

Is

Unir els punts per ordre de nu-

meració sempre en línia recta

encar que es passi per sobre d'al-

tres punts o dues vegzdes pel

mateix lloc.

Per a fé una cosa «bufa»
............	 .................

FRASE -FETA

Un esquimal que pescava

VIROLET
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RODOLINS INCOMPLETS
	

LA BALDUF.\

tf?D THE ee.o OnE}

{{¢Ro hV^R^EO TNEr 

O'ISKr AaEJ A,D 	 '̂ jI	 _

LNED NA?'fi' EYER	 ft ~	 -

^ I	 Soar

p juga.	 La punxa, amb tant de volta.
.	 ,..	 ,,,	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... ...	 ...	 ...	 ...	 ...

EPITAFI JEROGLÍFIC

" L E T Al f̂ + ès
uJ e 	 Y p^Axp	 p

SCLUCIONS AL NUMERO PASSAT

Rodolins incomplets: I.—Don Pep i un
altre senyor—estan dintre un gronxador.
II.—Un moviment molt sobtat—a en >i-
rera ha enge;at, 111.—I ha caigut (ningú
ho preveia)—a dalt d'una xemaneia.

Frase feta: Tenir un peu al coll,
Entretenimet: Un picot.
Geroglífic: Si vols estar ben servit, fes

-te tu mateix el ¡lit.

TRERCA- CLOSQUES

^ ^ e

On és el con-pany
d'aquest subieete?

go ME , iF ONIY 

t v,eae A vusny	 Y

Amh nnsat molt satisfet La nena, com veu que bada,
el sac de sutge forada.

r	 . Yoo WAa1Eo	 0 1

\\CE A DUSKY
r.A'OEt t AU 1T1E

' 	 FEAR	 y
e ^,

va pescar, sense voler,

una foca que badava.
—Verge Santa i ¡'Angel bol	 —La miss que no hi veu i bada
(—Ara et daré una lliçó):	 sol ser sempre castigada.
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LA DOL OR
(per Apz,)

fi a ,siIi1wTf
^^	 í

El poderós Patiràs 1, malgra el seu • Ja desesperat, un dia invocà la fada	 ... ja més la dolor en tot el reialme.

p oder , no podia evitar que la gota li	 Goridora, a la qual pregà—un cop en El gran Patiràs 1, sentint-se bé de sob-
-3casionés cruels dolors. Ni estant a la	 sa presència—que li llevés la dolor. La te, s'adormí plàcidament, sense fer es-

;vora del foc, ni de cap manera, podia fada concedí el que demanava: des ment que tenia els peus damunt les
'n:.._.... — aor ,-,-,'i 	 d'aleshores no existiria...	 flames vives de la llar.

^^^111

Ißii
Com que no sentia cap dolor no	 Des de l'extraordinària concessro de	 ...sense que el metge hi pogués en -

's'adonava que se II anaven cremant les	 la fada, passaven les coses més estra- tendre res i engreixant-se fins a re-
!seves estimables i reials extremitats. 	 nyes en el reialme de Patiràs 1. Com	 ventar, i d'altres, en canvi es morien

¡Quan, per fi, es despertà, el gran mo-	 que no hi havia dolor, molts malalts sobtadament en mig del carrer i sense
narra la no tinia neus.	 restaven al ¡lit...	 auxilli material ni spiritul.

Per fi tothom en protestà. Airada-	 Patiràs 1 comprengué abastamen.	 1 la dolor, la terribl i dolor, tornà a
ment, clamaren contra el rei que, ha- 	 que el poble tenía raó. 1 s'apressà a flagellar el re¡alme, però al mateix
vent-els-hi fet allunyar la dolor, els de¡-	 invocar la noble fada Goridora , per tal temps féu que tothom procurés mos -
xava sense la senyal de futures malu-	 que les coses tornessin iguals com Déu trar-se fort en l'adversitat ¡ cerqués en
res, a voltes evitables, ¡ de penediments	 les havia tetes	 el cel el consol que manques en la
1 esmenes.	 terra.
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