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LA P ®R Ç A DI LA JUSTÍCIA

Els surt al pas un fanal	 Comença'un setge tenaç:	 Però el guàrdia té braó
que és pel rata perseguit	 El pernil és el que es dóna,	 i fanal, pernil i rata
un recurs providencial.	 pro el lladre no es dóna pas.	 van a para a la presó.
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Un n o 1
	 seva mare

Text d'en JOAQUIM FECIT
	 (Continuació)

	 Dibuixos d'en MIRET

Darius, el primer que va fer va ésser
escriure a sa mare, explicant-li el bé
que havia fet el viatge, i les bones im-
pressions que tenia respecte al pervin-.
dre. Realment, Darius estaba molt ani-
mat, perquè la família on havia estat
presentat l'havia acollit molt bé. Tenia
moltes ganes de treballar, fos del que

curava amb mil fantasioses explica-
cions, fer-l i dolça i'e=pera del seu fill,
el qual tornaria, li deia, fet un senyo»
ràs, fumant puros dels bons, amb auto
i una torra a Picamoixons. Les dues
tondadoses dones, es feien un garbuix
amb les seves idees sobre Amèrica,
confonent Cuba amb Buenos Ares,
car essent tot América els semblava

fos, el cas era poder enviar diners a la
seva mare.

La bona mare, naturalment que
quan va llegir la carta del seu fill en
què li donava tant bones impressions,
va tenir una gran a'.egria, que va eixo-
rivir-Ia del cop terrib'e que havia re-
but amb la seva partida... i tants dies
sense saber -ne res! I des d'aquesta
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que tot era a tocar.
En Darius llegí en un dels volumi-

nosos rotatius de Buenos Aires, que
cap a la regió de Chubut s'organitza»
ba una co'onitzeció, on hi havia gran
pervindre. La família Pitaluga, li deia
a en Darius que allò no era per el],
que això era una aventura per gent
gran i acostumada a la terra.

carta en la qual ja li enviava vint-i-
cinc pesos que vénen a ésser dotze
duros, la bona dona es revifà pensant
que el seu fill podria trobar a l'Argen-
tina, potser, un benestar .que aquí li
hauria estat més difícil I pensant sols
en el pervindre del seu ful es confor-
mà. La tia d'en Darius que estimava
molt la seva cunyada Tomase, pro»
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El senyor Pitaluga va trobar-li una

col.locac ó en un despatx, on guanya»
ha el just per mantenir-se, vestir i en-
viar uns deu duros a la seva mare. En
Darius s'impacientava de passar allí el
temps perquè deia que ell, el que vo-
lia era ajudar la seva mare, i amb
deu duros que podia reme-re»li no en
tenia per medicines tant sols. Ja hem

tingut ocasió de veure que en Darius
era un noi resolt, que per tal d'acon-
seguir el que s'havia proposat, res l'es-
pantava.

Un dia va dir al seu principal que
deixaria la ca a per anar a Chubut. En
arribant a fi de mes anà a despedir-se
del senyor Pitaluga, al qual li expressà
el seu agraïment per tot el que havia

fet, i li part'cipà la seva resolució
d'anar al Chubut. Escriví a la seva
mare dient-li que no li enviava res
perquè havia de gastar els diners pel
viatge que anava a empendre per mi-
llorar de situació i que esperava poder
enviar-n'hi més més endavant.

En Darius refiat que Déu l'ajudaria
com en el viatge de Barcelona a Bue-

nos Aires, no s'encaparrà massa pen»
sant en els diners que hauria de me-
nester abans no fes cap al Chubut. Va
sortir de Buenos Aires amb vint-i-cinc
pesos a la butxaca i comprenent que
amb una sola etapa no en tindria prou
pensà, que arribaria fins a Bahia Blan-
ca, i així ho féu, però esmerçats els
25 pesos en el viatge, es va trobar a

(Continuaarà)



PLANXA DOBLE

— Qui és aquell home tan lleig?r
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M SCEL -LAMIA
Dibuixos d'En CORNET	 per n GUILLEM D'OLORÓ

PROVA PALESA

Dos jueus foren conduïes al quar-
telilT), acusats d'estar embriacs.

— Com ho pot provar que es'.an

embriacs? — preguntà l'inspector al
guàrdia que els havia dut.

— Miri, un d'ells estava assegut a
terra llençant calderilla i l'altre la re-
collia... i l'hi tornava!

LLIçÓ D'ASTRONOMIA

— Es veritat que la terra gira al
voltant del sol?

— Sí, fil] meu.
— 1 quan no fa sol?

CONSEQOENCIA

En el tren de Mataró una nena,
contra la voluntat de la seva mare,
volia de totes passades treure el cap
e la finestreta. Un senyor d'edat, pelat
de la clepsa, li digué, amb benevo'.ent
severitat:

— Nena, creu a la mamà, perquè
si tens el cap a fora eI vent se t'endu-
rà els rínxols.

— Doncs vostè quan era petit no
devia creure, oi? —féu la nena, mirant
la calva lluenta del bon senyor.

— Es el meu germà.
— Caram, dispensi! no m'havia

fixat que s'assembla a vostè.

EL CRÍTIC

A l'exposició de pintures un senyor
no s'estava de criticar en veu alta els
quadres petits mentre que es mostrava
admirat davant dels més grossos.

— Per què no li agraden les teles
petites? — li preguntà un dels conco

--rents —creu que en un trosset redúit
no es pot trobar tant o més art que en
una superfície grossa?

— No, no és això, és que sóc fabri-
cant de marcs.

REMEI SEGUR

S'acosta Nadal, i a les famílies an-
gleses els plau, com a nosaltres els
torrons, menjar allò que en diuen
puciding, que és una bola de pasta
dolça de prunes i farina, bullida al-
gunes hores i servida entre flames bla-
voses de rom o conyac després del
gall dindi.

En una d'aquestes famílies, cone-
guda meva de quan vaig anar a Lon-
dres, que ara ja fa molt temps que no

hi he estat mai, havien llogat una nova
minyona pocs dies abans de Nadal i
la senyora li havia explicat punt per
punt la confecció del puddirg, rema.-.
cant bé que al moment de dur-lo a
taula havia de mullar-lo amb rom i
encendre'l.

Arribà la diada, i després d'escu-
rar els ossos del dindi, la senyora
trucà el timbre perquè la criada portés
l'ansiat postre.

La criada no comparegué i la se-
nyora tornà a trucar. Al cap d'una es-
tona, veieren gran resplendor a la cui-
na i la minyona es presentà duent el
pudding envoltat d'unes flamarades
que arribaven al sostre.

— Dispensi si he tardat — digué a
la senyora —però és que el rom no es
volia encendre i he hagut de tirar-hi
un raget de benzina.

PREMI MERESCUT

Un home brut i espellifat que duia
sota el braç un cornetí de pistons, tru-
cà a casa el senyor Canons.

-- Què voleu? — preguntà aquesta.

— Una propineta, senyor. Sóc el
mateix que la setmana passada li va
donar aquell concert de co:netí durant
mitja hora.

— I per això voleu propina? Des-
prés del mal de cap que em vàreu fer?

— No per això, sinó perquè avui
Tr o he tocat.

Va tenir propina.

DESIGUALTAT

Dos xicots havien fet entremalia-
dures a classe, i el mestre, per càstí•,
els manà escriure cent vegades el nom
del poble on havien nascut.

Al cap d'una estona, veié que un
dels dos plorava desconsoladament.

— I doncs, què et passa?
— Que aquest acabarà més aviat

que jo perquè va néixer a Alp i jo he
nascut a Granollers de la Plena!

MOLT BO

— Es un bon gos de guarda?
— Ja ho c ecl al més petit soroll,

no has de fer més que depertar-lo i
borda de seguida.

INSULT

— Estic segur — deia el darwinista
- que tant la saviesa com l'estupidesa
són hereditàries.

— Hcme ! — li contestà el pacient
auditor — no insultis així els teus pa-
res!

HISTORIA VELLA

— Ja t'has tornat a barallar amb la
sogra? De què us les haveu, ara?

— El mateix de sempre! que ella té
raó i jo no hi estic conforme.

AL PARC

— Aquest elefant és un mascle?
— No, pertany al sexe dèbil



sens tocar a terra amb les potes del
davant.

— Filla meva — digué el màgic a
sa fila — he comprat un cavall que és
el meu darrer deixeble.

— On és? — féu ella
— A la quadra.
La noia baixà corrent a l'establia,

i en veu; e l'animalet lligat tan amunt,
li féu llàstima i volgué afluixar-li unxic
la lligada; el cavall, en veure's un xic
més lliure, començà de moure el cap

d'una banda a l'altra fins que queda
completament solt, i alesho es d'un
salt s'escapà de la quadra al galop.
La filla del màgic va córrer a son pare
plcrant, i li digué:

— Pare, perdona'm! El cavall se
m'ha escapati

El bruixot, sense dir res, pegà un
cop de peu en terra i es convertí en
llop i eixí corrent com el vent a perse-
guir el cavall. El cavall arribà a la
vora d'un riu i el llop ja s'anava atan-
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des més del que oferien els altres, i

— Senyors caçadors: Jo no tinc al-	 se'l quedà. El vell ecmençava a llevar-

tra manera de guanyar-me la vida.	 li el morralet, més el màgic, féu:

— Ens el voleu vendre?	 — Epi Si li treieu el morralet com

— Proul	 voleu que me l'emporti?

— Quan en demaneu?	 — Lligueu-li una corda.

-- Doscents rubles.	 .	 — No estic per cordes: Jo vull el

— Nostrel — I tot seguit desembut- morraletl
xacaren els diners mentre el vell Ii	 Començaren a haver-hi raons i les

deslligava les corretgetes.	 raons anaren essent cada vegada niés

— Ep! Per què li treieu les corret-	 fortes, i veient que tota la gent es

getes al falcó?	 posava de banda del comprador, al

— Perquè com que camino tant, tot pobre pare no li quedà més remei que

sovint se'm trenquen les corretges de	 deixar el m-, rralet i tot.

les sabates i aquestes em poden servir	 El bruixot s'emportà el cavall a la

per substituir les trencades.	 seva quadra, el lligà bé a l'anella, i

Els caçadors no volgueren entrar per tal que no es pogués escapar, el

en discussions i s'allunyaren. Al cap fermà tan curt que l'animal es quedà

de poca estona veieren venir un vol	 amb el cap i el coll estirat en l'aire i

d'ànecs.
— Company[ — féu un caçador al

qui por aya el falcó — dEix-'.o anar!
El deixaren arar, i d'una volada

anà tan amunt que el perderen de vis-	 ^	 ,•
ta. Aleshores cercà son pare i davallà	 ^% 1	 y f 

allí on era: En arribar-hi Fegà un cop	 ^ 	 j'h	 ^ í'

de pota en terra i recobrà sa forma	 • '^, "mag ^ 2 3 1̂^ 	 h -

humans.
11	 b 1	 --Per u arribaren a casa u	 —

	

r am e	 . , 
cor ple d'alegria i les butxaques ple-
nes de diner. 

Arribà el dissabte, dia de mercat,,
i el noi digué a son p re:	 i	 ^^	 C

— Pare, avui em transformaré en	
----
,tl

cavall i em vendreu al mercat, però	 T^	 ^y •
recordeu-vos de no vendre el morra-
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queja coneixem, del qual s'enamorà aviat i visqueren molts anys en pl_na
la filla del ric marxant. Es casaren ben	 felicitat.

A	 R	 A	 S	 A	 T	 Ó
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sant; ell que pega un cop de pote en
terra i es converteix en un peixet; el
llop també pega un cop de pota en te-
rra i es llença a l'aigua convertit en
rol]. El peixet nedava, nedava tant
corn podia, mes el rol!, com era molt
més gros i tenia les aletes molt més
potents, el perseguia tan de prop, que
ja quasi el tenia quan arribà a l'altra
banda on hi havia unes noies que ren-
taven la bugada. El peixet eixí de l'ai-.
gua i es convertí en anellet d'or, que,
rodant rodant, anà a parar a les mans
d'una d'elles, filla d'un ric marxant, la
qual, en veure aquella baga d'or tan
fi, se la posà al dit xic.

Aleshores el màgic recobrà sa for-
ma humana i s'adreçà a la filla del ric
marxant per dir-li que aquella baga
d'or era d'ell, que li havia lliscat de la
mà. La no'.a s'ho cregué, i en anar a
treure-se-la per donar-la al màgic, se
li escapà dels dits, i en tocar a terra
es convertí en un munt de perletes que
s'escamparen per allí a la sorra; el
bruixot va i es converteix en gall i co-
mença a menjar-se-les totes, mes, de
sobte, una de les perles es convertí en
àliga, f d'un cop de bec tallà el cap
del gal] en rodó.

L'àliga picà amb la pota en terra i
es convertí de bell nou en aquell jove

E	 S	 C

Una vegada era un camperol molt
pobre però molt astut anomenat Esca

-rabató, al qual li passà pel cap agafar
fama de bruixot i endevinaire. A tal
efecte un dia va i roba un llençol a una
dona i l'amaga sota un munt de palla;
un cop fet, va començar de fer córrer
que ell ho sabia tot i que esteva en son
poder endevinar totes les coses igno-
rades. Quan la pobra dona del llençol
se ñ enterà anà corrent a casa de ñ Es-
carabató per demanar-li d'endevinar
on havia anat a parar el seu llençol.
N'Escarabató li preguntà:

— Què em donaràs si ho endevino,
pel meu treball?

— Si fas que jo pugui tornar a re-
cobrar el llençol, et donaré un pud (1)

de farina i una lliura de mantega.
— Conforme! — féu n' Escarabató.

I començà a fer com aquell qui medita;
després anà fent uns signes extrava-
gants en l'aire i per fi es deturà al da-
vant de la pobra dona que esteva tota
astorada i amb uns ulls oberts com
dues taronges i li digué:

— Bona donal El llençol no t'ha es-
tat pas robat sinó que per l'art d'en-
cantament d'un esperit pervers, f ha
fugit d'alli on el tenies estès i ha anat
a amagar-se a sota d'un munt de palla

(1) Unitat de mesura un xic més gran que
el litre.

que trobaràs abandonat tocant a l'era
d'entrant al poble.

La dona va córrer allí on l'endevi-
naire li indicava i amb una gran ale-
gria trobà el llençol queja considerava
perdut per sempre més.

Al cap de tres o quatre dies de la
desaparició del llençol, desaparegué
un cavall que pertanyia a un propietari
dels més rics del poble: Era n'Escara-
bató qui l'havia robat, l'havia conduït
al bosc i l'havia deixat lligat a-un
avet.

El propietari així que en fou assa-
bentat envià a buscar l'Esca abató
perquè Ii endevinés os havia anat a
parar el seu cavall.

N'Escarabató començà ultravegada
a fer aquells signes misteriosos en
l'aire l a posar-se a rumiar i per fi es
deturà al davant del senyor i li féu:

— Senyor: Envieu els vostres criats
el bosc de Hromi 1 al bell mig, en un
clar que hi ha, hi trobaran el vostre
cavall.

El senyor donà l'ordre; e's criats
eixiren immediatament, anaren al bosc
i al lloc indicat per l'Escarabató hi
trobaren el cavall, el qual ja s'hav`a
deslligat i esteva pasturant tranquila-
ment. En arribar a casa, l'amo estigué
tant content que donà a I'endevinai:e,
corn a gratificació pel seu servei, cent
rubles. Des d'aquell moment la seva
fama anà creixent d'una manera pro-
digiosa per tot el país i, per desg. àcia
d'ell arribà a oïdes del Tsar.

I heus ací que un dia, aquest gran
senyor, en llevar-se del llit, s'adonà
que havia perdut l'anell de noces. Son
ajudant de cambra el cercà minuciosa-
ment pel llit, després, per tota la ha-
bitació; més tard es dedicaren a aques-
ta feina tots els cambrers i cambreres,

(Continuaré)



— Aguanta bé cavallets 	 — Visca! ja l'he travessat
Deixa anar. Que es posi dret.	 Tatano, passa aviat.

De Pierrot, París
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TRES NADALS CADA ANY

A la Basílica del Naixement, erigi-
da a Betlem al lloc que la tradició
de igna com a emplaçament de l'Esta-
blia on nasqué N. S. esucrist, s'hi ce-
lebra el Nadal tres vegades degut a la
diferència de calendaris entre les tres
Esglésies que hi tenen culte estables t.

L'església Catòl ca celebra el Na-
dal el dia 25 de desembre, la Grega
Cismàtica tretze d es més tard i l'Ar-
mènia vint-i-sis dies després del nos-
tre Nadal.

UNA PETITA TRAGÉDIA
El gat de la senyora Filomena aca

bava de finar. Trista dissort! Una bes-
tiola tan bona, tan mansa, tan afec-
tuosa, que fins semblava ésser de la
família! La senyora Filomena estava
inconsolable.

Però com disposar de les despulles?
Enterrar.. lo Cruel idea! Llençar-lo a
l'escombriaire? Imposible. Calia dur

-lo a cal dissecador i fer-:o conservar
de manera que per sempre quedés un
record del fidel animalet.

La senyora Filomena agafà el seu
difunt amic i l'embolicà curosament
amb un paper de diari i un cordillet i
e; -d rigí a cal dissecador amb el pa-
quetet al braç,

Pujà al tramvia, deixà la volguda
càrrega damunt el seient i es dedicà
a guaitar per la finestra l'animació de
la Rambla.

En ésser davant la Boqueria, pujà
al tramvia un senyor amb un paquet
sota el braç, fet amb paper de diari i
un cordillet. S'assegué al costat de la
senyora Filomena i deixà el paquet
sobre el seient.

La senyora Filomena arribava al
terme del seu trajecte. Recollí el pa-
quet, baixà del tramvia i al ca p de po-
ca estona entrava a cal dissecador.

— Farà el favor de dissecar-me el
gat?

— Prou, sí senyora. Vejam si està
fresc encara?

— Ja ho crec, és mort avui.
Desferen el paquet i, oh, sorpresa!

enlloc del gat hi havia una mnyÍníóca
cuixa d'anyell de la Boqueria!

Què deuria dir aquel! senyor quan
va de embolicar la cuixa i 'a trohà
convertida en gat?

— Si no baixes de pressa, pujaré a
estirar-te les orelles !

(De Pé'e-R9E.'e)

En Pau Llonza estava sense feina i
es va llogar en una neotàfia. No és
que Ii agradés gaire l'ofici, però, sino
hi havia res millor, què havia de fer?

El primer dia, l'amo li donà un taüt
amb l'encàrrec de dur-lo a tal carrer,
tal número t n hi havia un difunt.

En Pau Llonza arribà a la casa in-
dicada, trucà i a la minyona que sortí
a ob. ir li preguntà:

— Escolti, que és aquí que viu el
mort?

Un secret és allò que un home diu
a un altre que no ho d gua a ningú
perquè ell ha promès no dir-ho.

El timbal que és buit, no fa tan so-
roll com l'home que està ple de si ma-
teix.

JEROGLÍFIC COMPRIMIT

Des = tat

FELICITACIONS MUNDIALS

Veus aquí, segons una revista lon-
d inenca, la manera de dir Feliç Nadal
en diferents països:

França: Joyeux Noel.
Alemanya: Frceliche Weihnachten.

Xina: Tin Hao Nian.
Suècia: Glad Julen.

Portugal: Boas Festas.
Itàlia: Fe/ ce Nata/e.
Japó: Kinga Shinnen.

Romania: Gra ium Felici:adune.
Turquia: Ichok Yi,ara.

Bohèmia: Vesele Vanoce
Hongria: Boldog Karacsonyi Lí -

nepeket.
Grècia: Christoú lena.

Polònia: Wesolych Srviat.
Croàcia: Sretan Bozic.

Dinamarca: Giaedelig Jul.
Holanda: Vrolijke Kerstmis.
Ara ens haurien de dir com es diu,

en tots aquests idiomes la resposta
adequada: No s'rdmeten felicitac`.ons.

HUMOR D'ALTRE TEMPS

A en Blai un castellà un dia
Ii diu: — Sién'ate a la mesa —
i aquell sense compliment
damunt la taula va seure.

G.

— Quins pocs modos té I'Aulèst`a.
— Perquè en entré a ma botiga
mai no em diu ase ni bèstia.i
— Doncs... li diré que t'ho diga.

C. G.

Solucions al número anterior

A la vaga de vocals:
Una noia atrevida i desimbolta

es va voler banyar en mar revolta
dient: No em fa 1 ó a mi!
Mes va troba un requi
afamat, i... cantem-li ara una absolta.

Gran concurs d'ombres x1nesques
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AVENTURES D'EN BALIGA I EN BALAGA
Aquí fa la societat
un negoci afortunat

€'
I-

Us presento aquí en Balaga
que de tan ric que és, mai paga.

S	 3_

F-

v

I en Baliga, amo d'un banc
on hi sol dormir de franc.

Un camió desbocat
al banc quiebra ha ocasionat

'--zç Q'-

C0NSOM^

i 1'ob..iga a cercar sopa
	 Coneix en Balaga allí

	
Fan el tiberi plegats

sobrant a l'Hotel Europa.	 fent cua pel mateix fí.	 i acorden resta associats,

En Balaga com bon soci
	

Un guàrdia que es ha filat	 1 el guany es parteix així:
ja fa son primer negoci.	 en Baliga ha empresonat.	 l'un menjar, l'altre dormí.

(La setmana vinent, altre episodi)
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