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Preu 10 cènts.

Era ja la desena vegada que en Qui -
cu. Camp tenia de declarar-se en sus.
pensió de pagaments, car, malgrat el
seu caràcter emprenedor i el seu ta-
lent d'iniciativa, la sort mai li havia
sigut favorable en el seu país.

Desenganyat, però no vençut, aga-
fà un mapa-mundi i el primer país
que Ii vingué a la vista fou el de-
signat per anar a provar si el seu
instint mercantil prendria ufana. 1,
als pocs dies, s'embarcava cap a la
Xina.

Passat un temps, s'imposà en tots
els mercats del món una nova marca
de tinta xina autèntica que tingué
l'èxit més sorollós, doncs era tal la
seva qualtat refinada, que fins la gent
demanava els calamars amb tinta Ki•
Ku-K am.

1

Aviat es sapigué que aquest famós Ki-Ku-Kam no era altre que aquell Anà a visitar-lo, essent rebut per en
Quicu que a Barcelona havia fracassat sempre en els negocis, afegint la Quicu amb els braços oberts. Després
veu po p ular que aquest Camp havia devingut riquíssim vivint a Pekín en de les efusions pròpies del cas, en Ra-
mig d'un luxe assiàtic, naturalment. En Ramonet Net, que havia sigut com- monet cuità a preguntar-li com s'ho ha-
pany d'en Quicu, trobant -se de pas a la Xina, abans d'entornar-se'n a casa via fet per arribar a un tan bell re-
volgué sapiguer si era cert el que es deia del seu vell amic.	 sultat.
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L'actual Ki-Ku-Kam se l'emportà a la fàbrica on li explicà la seva pensada genial que
era l'admiració de tothemn. «Estimat Ramonet—li digué,—ço que m'ha fet famós és com l'ou
de Colomb; calia ncmés atinar-hi. Mira: Aquí col•loco una bestiola i al davant seu uns xi-

nesos , que en diríem els operaris, però interposo un cristall de gran augment, cosa que fa suar tinta als xinesos,
d'esfereïment, i això és tot. Ja veus si és senzill! 1, per acabar, deixa'm fer-te remarcar ('humanitat dei meu pro.
cediment. Un altre p rovocaria la transpiració fent-los treballar; jo els faig suar només que d'angúnia.
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(per Mallot)

En bona refè n'hi havia per desesperar-set Ja
era el tercer conill que Ii desapareixial Però
aquella feta no la deixaria Das D p ssar, nol

u..	 ç

l / ¡)	 :q¿y^cv.

1
Tot plegat fou motiu suficient per què

anés tot seguit a reclamar-lo. Mes, com fos
que l'altra el negués i Pila no e= raonava
per la pell...

e e

es decidiren ->Jn
• anar a trobar
l'alcalde, el qual
tenia fums de posseir una

• "` `""'' Aquest troba que la idea era molt encertada, i
fugint per... instint natural de tots plegats, corre-
gué com un esperitat camps a través. 1 les litigan t!
encara el busquen!
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EL SOL 1 FIL VENT
,per Cornet)

Ak

El Vent s'entretenia un dia arrencant les fulles deis arbres i fent saltar les teules de les cases. El Sol, qui s'ho mi-
rava, va exclamar: «Quina gràcia demostrar ta teva força despullant aquests infeliços! A l'home m'agradaria veure si
el despulles!» El Vent acceptà el repte i quedà feta la juguesca de veure quin dels dos tindria més força per a fer
despullar l'home.

Precisament, en aquell instant i per la carretera, un ca- 	 Però com més bufava el Vent, l'home, que ja sentia
minant feia via cap un poblet veí. En veure'l, el Vent	 fresca a les cames, s'abrigava més i més. 1 el pobre Vent,
digué: «Aquesta és la meva». 1 començà a bufar fort.	 amb tant treballar, es gastava inútilment les forces.

Per fi, fadigat de tant bufar, va dir al Sol: «Ja no puc	 ...treure's el barret. Al cap de poca estona la calor era
més! Veiam si tu ets més sortat i guanyes la juguesca». 	 ja tan forta que l'home es veié obligat de treure's I'ame-
EI Sol començà a picar i el vianant degué...	 ricana. Era el migdia i el Sal es feia insuportable.

e

Sortosament, la carretera passava a la vora d'un riuet	 El Sol havia triomfatI 1 amb això queda demostrat que
d'aigua clarlissima i el caminant no podé resistir la temp-	 una acció persuassiva, alhora que intensa, és, generalment,
tació. Es despullà i es llençà a prendre un bany.	 més eficaç que totes les violències, per fortes que siguin.
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—No temis, filla meva—li respongué la mare, molt ti-
vada.—Ja vaig dir-te que mai no consentiria una cosa així.

1 per mostrar a la seva flla gran que estava disposada
a complir lal paraula i també per tranquilitzar-la d'un
cop, la marastra féu senyal' a la Poncellina que s'atansés.

—Atansa-t'hi, filla; no veus que fa que hi vagis?—féu el
pare amatent.

Esforçant-se perquè no se Ii conegués l'angoixa que en-
tenebria el seu esperit, la Poncellina anà vers la maras-
tra, però aviat la sang se Ii glaçava en sentir que aquella
dama li deia en un to feridor com més no podia ésser-ho:

—Has dit, si bé ho entès, que és la teva voluntat servir-
nos, no és cert? 1 és cert també que el teu pare t'ha lloat
per humil, modesta i obedient... Doncs, ara, jo dec haver
de dir-te que no és així com havia de presentar-se la que
vol servir-nos si és humil de veritat, davant de qui tots
els respectes mereix. Vull dir que no hauries d'haver obli-
dat que mai una plebea no serà senyora, per molt que
faci.

—Oh, pare!--exclarnà la Poncellina plorosa, girant l'es-
guard su p licant devés ell.

—Senyera...—anà per intercedir humilment i amb molt
de respecte el pare.

Però, la marastra no el deixà pas continuar.
— Deixeu dir, que no he acabat encara--li digué molt se-

riosa, mentres el seu marit abaixava la testa.
Seguidament, tornant a adreçar-se a la Poncellina, con.

tinuà:
—Per humilitat i per respecte no havies de venir ací, en

aquest moment que totes les honors han d'ésser per la que
et parla i les seves filles, vestint com una dama talment,
per fer ressortir la bellesa que pretens tenir...

—Oh, no, senyora...—protestà la Poncel!ina, condolguda,
Justament ella que, amb el dol que duia al cor, havia fet

tan gros sacrifici per complaure el seu pare vestint-se com
el! havia ordenat amb el seu millor vestit.

Però tampoc la marastra no la deixà parlar.
—Has ofès les meves files volent aparèixer més formo-

sa que elles—li digué, durament.
—Oh, senyora, senyora... Que jo np he, tingut cap

(Continuació)
d'aquestes males intencions que suposeu—exclamà la po-
breta Poncellina, a l'últim.—Pare, pare meu; digueu-li vós
com és la nieva voluntat de no ofendre mai ningú.

El pare, sense cap mena de braó, intercedí:
—Es cert, esposa meva. El l a, la Poncellina, no està acos.

turnada...

—Doncs deixeu que jo l'acostumi—tornà a interrompre,
la marastra, sense cap mirament. — Encara que rio se
m'agraeixi el bon servei que li faré—afegí.

—Oh, no digueu això, senyora- -protestà humilment el
pare.—Força que us ho agrairem. No sents, Poncellina?
Regracia-la la dama, que diu que et mostrarà com s'ha de
fer per ésser ben plaent i no ferir ningú... Regracia-la,
dic, filla.

1 mentres això deia, anava atansant més la seva fila
vers aquella dama or g ullosa i sense cor, fins que la Ponce.
Ilina es decidí a fer-ho com ell volia, pronunciant, sense
cap convicció, naturalment, aquestes paraules:

—Us regracio, senyora.
Allavors, satisfeta la dama pel seu triomf, i veieat que

també en els ulls de la germanastra Girassol hi lluïen gus-
pires de malsana satisfacció, volgué acabar d'acomplir la
seva mala obra.

—La meva fila gran tindrà des d'ara cura de tu, i et
mostrarà sempre el que has de fer.

—En bones mans ha caigut! —no podé estar-se d'excla•
mar la Roserblau, més que compadida de la Poncellina,
un xic gelosa del triomf de la germana.

Entretant, la marastra deia a la Girassol:
—Vés, i tu mateixa. Que tu ja saps coix cal mostrar-lo

el camí de !'humilitat i la senzillesa. Res de bonics, res
de vanitats . A cadascú el lloc que li pertoca.

— Estigueu certa que no em quedaré !.fas a mig camí—
respongué amb molta intenció, la Girassol.

1, agafant barroerarnent la Poncellina per la mà, se I'em-
portà escales amunt, sense deixar-la aturar vora el seu
pare com ella, la pobreta, intentava, en passar, per par•
lar-li; i tan de pressa anava, i amb tant d'afany se l'en.
dula que de l'estrebada fa caure d'un xic més en Badi -
net que estava distret aguantant-li el ròssec.

^y^
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En Fidel, que havia de contemplar amb el cor fet bo-

cins aquesta odiosa escena, s'atansà al pare i li digué a
cau d'orella:

—Però, que no ho veieu que us vol parlar la Ponce!lina?

Que no ho veieu que us se l'emporten?
Però el pare, talment com si estigués embruixat, no veia

res més que la formosor llampant d'aquella que el tenia

en11uernat.
El pobre Fidel, encès d'indignació, anà per seguir la Pon-

cellina, però el seu amo el deturà, temerós que la dama

s'enutgés, i el bon vellet tingué de quedar-se en un recó

dissimulant la indignació que sentia.
Veient-se alliberada de la presència de la Poncellina,

que tanta enveja II feia per la seva formosor, la marastra

respirà satisfeta.
Altavors el marit, volent excusar la Poncellina, ccm si

en veritat hagués d'excusar -se d'alguna cosa, digué a la

marastra:
—Ella no fa res amb mala intenció, la petita, i vós ja

sabreu perdonar-la, veritat? Ccin que mai no ha sortit
d'entre aquestes parets...

—No cal que en pareu més ni hi penseu més.
—Com vulgueu—féu el pare, decantant el cap amb sot.

missió.
Digueu -me, ara, esposa meva. Us plau aquest que té

la gran fortuna de devenir I'estoíg de la vostra bellesa?
Ella, donant-se un aire de gran dama, respongué, mig

rient:
—Aquest casal, voleu dir? No el sents, Roserblau? Em

pregunta si aciuest casal m'agrada!
L'home se la mirava tot etzerat; i ella, continuant amb

1 seu somriure menyspreant, afegí:
—Quan s'està acostumada a viure en un palau...
Ço élue féu exclamar a mitja veu al bon Fidel:

—Tant de palau deu tenir el que ella vivía, com jo tinc

de majordom.
La Roserblau, que no era tan tivada com les altres, i li

plavia un xic de ter-les enfadar, digué en aquell moment,
amb sinceritat:

—A mi no em desagrada pas aquesta casa.

La mare es girà com si l'hagués picada una vespa:

—Es que tu sempre has tingut el gust plebeu—li digué.
—Plebeu? — respastejà la Roserblau. — Per viure com en

les golfes del servei de palau com vivíem nosaltres ..

—Que és el que estàs dient! —exclamà la dama tota su-

focacla.
1 això féu exclamar a en Fidel:

—Vetaquí perquè enyoraven els coloms, si vivíeu el co-

lomar!
Entretant la marastra, volent adobar la cosa, deia al seu

marit, i ell s'ho creia sense dubtar-ne gens ni mica:

—No en feu mai cap cas de la Roserblau, perquè no sap

el Que es diu.
—Jo no puc oferir -vos la magnificència d'un palau—li

digué ell, per tota resposta.—Però, la hisenda tota, amb

el casal i tots els que hi vivim, és des d'ara vostre, el ma-

teix que la nieva fortuna.
1, ella, en comptes d'agrair_ aquesta fresa del seu ma-

r i t, li respongué tota altívola:
—No volgueu fer-ne massa retret, del que em .doneu;

perquè en un marichige entre un ric hisendat i una no',le

dama, com • ara vós i jo, sou vós el qui us haveu honorat,

ennoblit i enlairat.
—Sí, fi ns a les golïes— comentà a mitja veu el bon Fidel.

L'amo, com sempre, abaixà el cap, lot dient:
—Es ben cer., esposa meva. Mai no he suposat altra cosa.

1, tot seguit, oferint-li la mà amb molt de respecte, li

ofrenà:
—Permeteu ara, si així us plau, que us acompanyi a vi-

%'tar la casa.

Ella li féu la mercè de deixar-se acompanyar i sorti-
ren, marit i muller, de l'estança seguits de Roserblau.

—Pobre amo nostre!—exclamà el bon Fidel, juntant les
nans.

Tot va ésser haver sortit ells, com entrar la Pepona, uns
minyoneta graciosa i senzilla, i córrer vers el vell Fidel que
venia a ésser l'amic i el conseller de tots els servents de la
casa.

—Ai, bon Fidel, quina una que me'n passa!—exclamà la
Pepona.

—Quina te'n passa, Pepona?
—Que l'he vist! L'he vist tot guarnit i ple de coloraines
—Qui?
—En Badinet, el meu Bac!inet, que ja no sembla el ma-

teix. Anava portant el ròssec de la damisel•la, tot tivat i
satisfet, que de segur que ja no pensa gens en mi, I'in-
gratl

—En qui vols que pensi, doncs?
—En la damise!•la. De segur que ja se n'ha agradat. Es

clar, com que ella és tan fina i tan maca, i jo, pobreta de
mi, sóc tan poca cosa!...

—No passis pena per això, Pepona—li digué el vell Fidel
—1 si fos ella que s'agradés d'ell ?—atinà la pobreta va-

quera.
—Ella? No en tinguis por d'això, no. Amb aquesta si

que no hi ha perill que s'enamori dei seu pat„e, tan or-
gullosa com és. De príncep per avall, ningó no li serà prou
bon mosso.

—Ai, tant de bo. Però, entretant, ell es distreu de mi;
que ja l'he vist, ja, anant-li al darrera com un «quisso».

—Et dic que no tinguis . por. Deixa que jo li parli a en
Badinet i veuràs com li fsg perdre les ganes d'enamorar-la

—Que Déu us ajudi... Però calleu, que el sento venir—

féu la Pepona, sentint la seva veu.
1 era ell, certament, que arribava cridant el majordom.
Quan la Pepona el va veure entrar amh aquell vestit

tan virolat, i aquelles. sabates tan enxarolades, no es podé

estar d'exclamar:
—Ai, Déu meu! 1 tan bufó com és amh aquest vestit!
Però es quedà tota glaçada veient que en Badinet ni

tampoc no feia cap cas d'ella.
Amb un aire que estrafeia el dels grans senyors, s'atansà,

tot gronxant-se, vers en Fidel i li va dir:
—Escolteu: no sou el majordom, vós?
—Així ha diuen—li respongué ell, amb ironia.
—Doncs a vós buscava.
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GRAN CONCURS DE NINOTS AMB .xISTO
Núm. 181. — JOAQUIMA GIL.	 Núm. 182. — CARLES MAICAS.	 Ndm. 183. — J. CANSO.	 Núm. 184. — ANTONI SERRA.
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—Sembla estrany que et vulguin
er cobradora' de contribucions.
—Per què?
—Con: que mires tant contra el

govern...

Núm. 185. — JOSEP M. V AZQUEZ.

—Sí, senyor, vostè no pot servir
par oreja perAue el sea «nas» no
cabria a la moneda.

Núm. ISS. — ENRIC BOTEM

—De què fas tu?
—Jo busco or. I tu, Xals?
—Dones, jo busco.., monedes de

plata.

NAni. 187. — JOSEP SERRANO.

NO ESTAN PAS SEMPRE BE ELS
MODOS

— Escolti, és vostè l'enterra marts?
—Si, senyor; per servir-lo

Nutri. 188. — TERESA PONS.

4 _

—Tu: ent vols deixar ro duro?	 — Senyor mestre: tinc set i el can-
—Pren.	 ti està buit.
—Te'n prendré dos par no torna"	 —,Qué dices, pequeño?

te a molestar.	 —Que yo tengo siete y el cántaro
satI. ocho.

Núm. 189. — JOSEPA AN-GUERA.	 Núm. 190. — J. S. R.

—Escolti: vol fer el favor de dirme
en es troba el carrer del .Dimoni».

—Miri: en ésser a la primera can-
tonada trenqui.

—Ah, no 1 Jo no trenco res, que me
ho farien pagar!...

Núm. 191. — ANTONI P.IBO.

—Ssnyora Pepeta, l'altra dia -vaig
Meare a la seva filla, que és tota una
pella.

—Qué diu ara, si leo polies 5611 al
galliner!

Nlrm. 192. — 1YIARIUS MAEOWEKY

i

.-, /.

—On está el número 22 d'aquest ca-
rrer?

—Abans del 24.
—I on està el 24?
—No ho sé perqu8 mal te passat

del 22.

Núm. 193. -- RAFEL BATALLE.

— (daria, ja estudies força?
—Molt, beta, vint-i-cinc hores ca-

da dia.
—1. ara! Si el dia només en té

vint-i-quatre.
—Es que jo em llevo una hora

abans que comenci el dia.

Núm. 194. — CONXITA BAQUE.

—Escolta: Si tu, un dia, anessis
amb barca i se t'omplis d'aigua,
què faries?

—Doncs, hi faria un Forat perqu8
Dmla.

Ntitr.. 195. — PiLAR GOELL.

El condemnat a nlort: Senyor,
feu-ine gràcia!

El rei: Quo 1i tallin el cap inr
mediatament.
El condensat: Doncs, maleïda la

gràcia que n'has fet.

Núm. 196. — MARIA M. RIERA.

—Has treballat gaire des d'ahir?	 —da 56n ben frescos aquests sus?	 —Que no menges mongetes, nen?	 —Em sembla que no podré venir—St, el, bastant.	 —SI. senyora, s1; ja pot pujar-hl	 —Es que estava pensant cine has	 perquè hauria de portar la nieva jo--Quina mitja fas ara?	 de penal	 dit que són del ganxet i potser se	 ve i ara ja és vella.
—La segona.	 m'enganxaran a la Bengua.	 —En què quedem: és joyo o és—1 doncs, on és la primera?	 vella?
—En lloc; he començat per la

.e dona



Don Pep Sirera s'afanya
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Un cop a dalt ha arribat
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Modo pràctic i senzill

VIROLET
	

Núm. XC. — Pàg. 303

RODOLINS INCO1\IPLETS
	

LA MUNTANYA
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La muntanya era un volcà
..........................................
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que permet fé un dina a fort

zÁ	 ¿11	 i passeja amb la senyora	 el mar, sense perill

r.71nFV1NALLA	 FRASE FETA

Tenint en compte lo que representa aquest ninot,
esdevinar el nem d'una rondalla per infants. de
gran òxit.

E. 1 J. SoJA, impressors
València, 200 — Teléfon
1282 G. — BARCELONA

3
	 -

EI gat empaita la rr.-	 I la rata s'ha ama
-[gat.

	Perb cons que és es-	 Lba fet sortir sens
	[Pavilat.	 [tocar-la.

Solucions a] número passat. — I. A veure ei doe
ter Fradera, SE'N VA D. JOSEP SIRERA. — II.
Sense ter gaires rialles, LI APUNTA LES ESTE-
NALLES. — I1I. I me li arrenca nu caiaal. DE
TAMANY MONUMENTAL. — Entreteniment: Ua
punyal. Frase feta: T$rant-sn de cap al mar. Jero
g119c: Cap trencat
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EL	 "PIT-R0IG"	 (per Serra itlassana)

la coloració de la brasa d'amor que
omplenava el seu cor. Però no en sortí,

«Pensava, sens dubte, que	 com no n'hem sortit nosaltres i com no
era la voluntat celestial veure'l	 en sortireu vosaltres tampoc». Els peti -
estimar amb aquell deliri, per	 tets cantaven tristement, car començaven
tal que les plomes de sa gorja	 a perdre l'esperança de poder veure un
noguessin prendre...	 dia una bella flama roja ornant el pie-

rni:.só de llur pit.

«També hem posat l'esperança en la
nostra veu, car el primer pit-roig canta-
va meravellosament i sa gorja s'inflava
d'encants. A cada instant esperava veure
pujar la calor de l'ànima seva a empor-
prar-li el pit. Mes fou en va! ElI no en
sortí i nosaltres tampoc ho hem assolit».

De nou un feble
so sortí de la gor-
ja deis petits i el

ár pit-roig prosseguí:
«També hem comp-
tat amb el nostre

••.. :, .- _...:: '	 t	 dels	 nostres	 lluità
":	 }	 ).	ardidament amb els

;:.	altres ocells i com
'	 que durant el com -

.	 '`...^_.. .: "	bat el seu coll s'in-
J ` '^ .	 =!' flamava de! desig

de vèncer, esperava::.;	
que la roja ardor !i

^ 3 	 `	 tenyiria les plomes.
^°"" Però no en sortí

pas i tots els seus descendents hem restat grisos». Animats per aquesta recor-
dança heroica, els petits cantaven coratjosament expressant llur voluntat de
no renunciar a la sospirada gala. Però l'ocell apaivagà l'entusiasme llur: «Qué
podríeu fer, malaurats, que no hagin ja assajat els més il lustres avantpas-
sats amb el fracàs més complet? Amar, cantar, lluitar... què podreu ter
més?».

II^__ v . e,,,,•p -rom „-  anea c e  
De sobte, l'ocell es parà en mig del seu discurs. D'una de les portes de Jerusalem sortia una gran gentada que es di-

rigia vers la petita muntanyeta on el pit-roig tenia el niu. Era una processó de genets damunt sapats corcers, de soldats
armats de llances, de butxins que portaven martells i claus, de mercaders, de sacerdots. de butxins que caminaven amb
gravetat, de dones que ploraven i d'una multitud 7ue eis seguia amb una cridòria eixordadora. 	 (Acabará)
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