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En Capdetrons se n'anava a fira per	 En Clatellnet i en Panxa-prima el la vaca i sense que el pagès n'hagués
a vendre la vaca, i ja pensava el que veieren pel camí des d'unes bardisses esment. En Panxa»prima a l'efecte s'
fria amb els diners que en treuria.	 i tot seguit decidiren apoderar-se de arribà a una era a cercar una forca.
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Com a bon pagès, a mig matí, en Capdetrons decidí fer pa i trago i la	 Això sí, en Capdetrons des del seu
eaca ho aprofità per fer un xic de vermut. indret observava que la vaca no li lu-

gis, tot clavant les dents en una llesca
gran de pà.

	

Els dos pillets, però, qui sap on eren ja, amb el fruit	 No és per descrita la cara que en Capdetrons p osà en

	

de llur desa; rensió, i rient de la cara que faria el pagès.	 veure que allò que havia estat vigilant era una forca de
l'era de câ Ribalta.
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El tresor dels Inques
Text d'en JOAQUIM FECIT	 (Acabament)

	
Dibuixos d'en MIRET

No cal dir que aquella nit no dor-
mí, rumiant la manera d'apoderar.-se
del paper. «Com ho faràs ?... Com ho
faràs?... Si així... si d'aquesta altra
manera...» Per fi resolgué aprofitar un
truc que havia vist al cine: procuraria
convidar a beure el posseïdor del pa-
per i el faria beure més del compte,

i un cop en ple efecte de la paperina,
li faria explicar tot. Alguns remordi-
ments el feien vacil'lar, però ell ma-
teix es tranquilitzava, dient-se: «No
li prenc pas res a aquest infeliç, ja
que e'.1 no pen3a aprofitrr la ganga
fins als besnéts, que encara no són al
món, en canvi j .3, lliure dels temors

de la seva religió, no tinc cap por dels
c°s.igs d'una falsa divinitat. Puc fer
així un gran servei al meu pare que
es veuria lliure d haver-se d'escarras-
sar, i a més, per saldar els escrúpols,
ja donaria una bona part als asils.» Es
la mateixa reflexió que molts de més
grans que el es 'an en anar a apode-
derar-se d'allò d'altri.

^► ^-	 Sir;	 ,^,^.^

Al dia següent cercà l'interessat i
aquest no es féu pregar a acceptar
unes copes. «Que en sóc de viul», es
deia en Francisquet. No trigà gaire el
guarda -lor del secret en fer demostra-
cions paperinístiques, i dut a,tuta-
ment per le conversa de Francisquet,
l'infeliç, en la seva inconsciència, li

M

entregà ell mateix el paper. Quin salt
li féu el cor a en Francisqu?tl D'una
correguda anà a un lloc que no fas
vist i copià el paper, després va có-
rrer a tornar l'original a 1 interessat.
Pensà en Francisquet que en assere-
nar-se el paisà, si no es trobava el
paper, sospitaria. Així no sospitaria

de res. Amb totes precaucions, en
Francisquet començà la recerca. Afor-
tunadament el tresor era a dins la ma-
teixa propietat; Francisquet deduí que
els guardadors del secret s'havien
empleat allà per no e ter lluny del
tresor: així el vigilaven millor. Però
totes les circumstàncies semblaven

concórrer per afavorir-lo: el; dos co-
ne xedors del secret foren djstinats
a dur un ramat de llames aferma i
estarien tres dies fora. En Franc`.squet
empleara ardidament aquests tres
dies. Un cop en el lloc, començà a
exc.,var, i a tres pams de profunditat
trobà una anella, que després de molt

forcer-la cedí i q , edà ob3rta una ge
-leria on entrà, i després de resseguir

-la trobà un cofre. Amb el cor adate-.
rat, l'obrí e cops d'escarpa, i amb
gran sorpresa hi trobà un gros sobre
dirigit a ell: a Francesc Maranyesf...
L'obrí, i llegí lo següent: «No siguis
babau, aquí no hi ha altre tresor que

el trebal'; t'hem fet aquesta jugada
per a curar-te de la dèria dels trescrs;
estu3ii, trebal'a i menja força per a
fer-te gran, i quan ho siguis, no bus-
quis altres guanys que els q e un ti e-
ball honrat et proporcioni.» Els seus
parents i tots varen fer-hi molta bro-
me i en Frencisquet no va voler sentir
parlar mai més de tresors.
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I així fou com Rotamés XXVII, quan
morí, fou momificat i enterrat, tenint
entre ses mans la gerreta del preciós
licor.

Veus aquí que, mentre duien el sa»
grat bagul cap a la Piràmida a ente»

^n^.J
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de pedra, no podia fer-se oir i hagué
de restar tancat allà ben enterrat sota
la Piràmide, sense poder sortir ni po-
der morir.

Per sort, la virtud d'aquell líquid
era tal, que no sols preservava de la

rrar.lo, un dels esclaus ensopegà i
cagué. De resultes d'aquesta caiguda
el fèretre donà una topada contra un
guardacantó i encara que en l'apa-
riència no havia romput l'ampolla de
la immortalitat i el preciós líquid s'ha»

mort, sinó també de tot sofriment i
així fou com Rotamés XXVII passà
llargs segles ajagut en el taüt sense
patir gana ni set ni cap mal i sí no-
més un solemne avorriment. Per sort,

via vessat per damunt de l'august
mort.

Immediatament produí el seu efec-
te. Rotamés YXVII revingué a la vida
i restà immorlal per sempre més
amén. Però tancat dintre el sepulcre

com que era tan savi, s'anava entre
tenint repassant les ciències de me-
mò rie .

El Temps, el vell que sempre passa
i mai sé n va, dugué un segle darreia

l'altre, s'acabaren els Egipcis, vingue-	 I els savis Lord Denfavàh i el Doc-	 negres i quize savis dirigits per Lord
ren els Perses, els Macedonis, el Ro- tor Mstesanz decidiren explorar la Denfavàh i el Dr. Matesanz comença»
mans, es Bizantins, els Arabs, els gran Piràmide.	 ren d'obrir' forat a la immensa mola
Turcs i els Anglesos i arribà l'època	 Dues perforadores com les que es- de pedra.
actual.	 betzen la Rambla, un exèrcit de cent	 (Acabarà)
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Tants a tants

.,	 u	 1

— Pesques en lloc prohibitl
T'atraparé, maleït!
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Com si pesqués un pagell
li enganxa l'ham al vaixell.
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I amb una forta estirada
l'ecnbarcació li ha tombada.

Mentre satisfet se'n riu
el nàufrag ja surt del riu.
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I en sortir, d'un cop d cap
li ta fé un bon patatxa,aI

— Es banya en Poc prohibit!
A la presó, si és servitf
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Ara està de moda, estimats nebots,
explicar históries de jueus i precisa«
ment jo en sé de molt boniques. Gai-
rebé totes tenen per comú denomina-
dor l'avarícia i l'afany de lucre, tan
característics en la part moral dels is-.
raelites com ho és el nas de ganxo en
la part física.

Isaac té una malaltia que comença
de fer-se un xic pesada. Ha resistit
tots els tractaments que la saviesa
popular sol preconitzar. No hi haurà
més remei que anar a veure el metge.
Quin? No hi ha dubte. El doctor No.
bada. especialista en tota mena de
malalties.

Però hi ha un gros inconvenient:
El doctor és de fama. Això vol dir que
compta cinquanta pessetes de la pri-
mera visita i vint-i-cinc de les demés.
Es un xic fortl L'Isaac encara s'avin-.
dria a pagar els cinc durets... Si tro-
bés la manera de començar per la se-
gona visita... Rumia que rumiarás, a
l'últim hi trobà la solució.

Senzillíssima. Amb la simplicitat
de les grans pensades: Consisteix en
entrar al despatx del metge fent un
mig riure amical i estrènyer-li efusi-
vament la mà, tot dient-li: «Bon dia,
doctor, ja em torna a tenir per ací.»

Segueix una escena molt divertida.

El doctor visita consciençudament el
seu clíent: el fa despullar de mig cos,
l'ausculta, el percudeix, el fa comptar
fins a tres" cents, li mi-a el pols, el
blanc de l'ull, la llengua... El pacient
no hi cap d'alegria pensant çue li ha
sortit bé la jugada.

i

Però... al fons del sac hi han les
engrunes! Un cop el doctor Nobada
ha acabat de fer totes aquestes coses,
pren una expressió benèvola, i diu:
`Molt bé, molt bé, amic meu; no hi
trobo res de nou. Pot continuar amb
la recepta de l'altra vegada.»

Aquesta història que acabo d'ex-
plicar-vos és a base d'avarícia; en la
que segueix es veurà un cas d'afany
de lucre: Un transatlàntic es veu em-
bolicat en un cicló. Malgrat les seves
excel' lents condicions marineres arr:-.
ha el moment en què, perduda tota
confiança en les humanes forces...
... solament un miracle del cel pot sal-

var el barco i els passatgér's. Per con-
sell del capitá tots els genolls es flec-
ten i s'alcen totes les mans implorant
l'auxili de la Mare de Déu. 1 el mira-
cle es fa. Les onades van amansint-se
i (al cap d'una estona la mar queda
com una bassa d'oli.

Un sol passatger havia quedat dret
en mig de la multitud prosternada.

Passat el perill, el capitá li pregunta
el per qué d'aquella anomalia: «Es que
—contesta —la meva religió m'ho pri-
vava: .Sóc jueu.> — «Aleshores — re-
pren el capità — feu alguna cosa que
no privi la vostra religió.  El passat»
ger rumià una estona, i de sobte: `Ja
ho tinc — exclama — si m'ho perme-
teu passaré la safata.
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— L'hipnotisme, per a mi -
deia el doctor Mata ahir
— és una cosa vulgar
tan fàcil de practicar
que a la primera lliçó
hom es fa hipnotitzadó.

— Ja veureu, us provaré
jo d'hipnotitzsr si en sé.
Anem a la cantonada
i de tota la gentada
que transita, escollirem
per provar-ho, el que vulguem.

— Per exemple, aquell faquí
que està recolzat allí
al dessota del fanal,
ara vaig a hipnotitzi 1,
que estigui tothom atent
al bonic experiment.

I el docto, amb pose d'artista,
comença a fixar la vista
en el camàlic herculi
sense res que ho dissimuli.
La força va concentrant
per anar-lo subjugannt.

El camàlic se n'adóna
mes, cap importància hi dóna.
Com que ja està somnolent
continua alià indolent
esperant qui el llogarà
o bé l'hora de p'egá.

— Veieu — diu el doctor Mata -
després em dieu sabata!
Ja ma força l'ha adormit.
Ara veureu, de seguit,
com ma potència el domina.
I en veu baixa, exclama: <V;naa.

El camàlic s'ha girat
i altre cop compte s'ha dat
que en Mata l'està mirant.
Com sa aciència no és gran
ja s'aixeca i se n'hi va
a preguntar-li què hi ha.

— Veiu — fa el doctor triomfant 
—que bé que el vaig dominant.

Ja ve més mansoi que un be;
quan sigui aquí li faré
fer tot allò que em plaurà
i ell, en tot m'obeïra.

El camàlic ha arribat,
de cap a peus l'ha mirat
i li dóna un tanto al nas
tot dient-li: — Acabaràs
de mirar-me, pinta rara/
que hi tinc micos, a la cara?
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— Quin nom té l'animal que he ferit?
Pere Patau. Es el guardabosc.

(De The Passing Shosv)
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CONTE VELL
... pintat de nou, o millor dit, nova
edició corregida i augmentada d'una
coneguda història, és el que avui us
anem, volguts llegidors, a conta; i
dispenseu l'estil elegíac, però no n'hi
ha per menys, puix que es tracta de
quelcom tràgic.

Doncs és el cas, que en una torreta
de Vailcarca, carrer X, núm. 246, vi»
via don Macari Feliç, amb la seva es-
pose, en contínua guerra i desharmo-
nia. Perquè si bé don Macari Feliç era
un home d'aspecte pací fic i tranquil,
bon ciutadà i excel' lent cap de casa,
la seva dona era una ver-.tabl- vespa i
amargava la vida del seu marit, amb
el resultant, que era ella la veritable
cap de casa.

Don Macari tenia dos defectes,
dos. L'un d'ells lleu, però aparent.
L'altre greu, però recòndit. El primer
era 'a seva enorme manca de memò-
ria que feia que arreu oblidés les co-
ses, principalment els paraigües. Això
li valia freqüents repulses de part de
la dominadora muller.

El segon, el greu, era una desor-
denada afició a les coses agenes. Com
que la seva autoritària senyora se li
quedava a cada fi de mes tot el sou
íntegre, el pobre home es veia obligat
a exercir privadame .t de carterista.
No com a hàbit aferrat, sinó solament
de tant en tant, quan l'ocasió es pre»
sentava, el pobre don Macari estirava
en el tramvia o en l'autobús, algun re-
llotge, estilogràfica, moneder o car»
tera, sense altre fi que poder comprar
el tabac i beure els vermuts que fava»
rícia de sa mu'.ler no li permetia.

Veus aquí, doncs, que un matí sor»
tia de la caseta de Vallcarca don Ma»
cari Feliç quan a la porta el deturà un
crit de la seva senyora.

— Macari! espera un moment!
Don Macari esperà, tement què

passaria.
— Ahir plovia, Macari. On és el

paraigües que te'n vas endur?
— Sí, mira, el vaig deixar al Metro.
— Doncs té. Emporta -le'n aquests

tres paraigües vells i els deixes a cá'n
Quadros que te'ls arreglin. I a veure
si al vespre els tornes, perquè ja no
ens queda ni un paraigües sencer a
casat

Don Macari, sospirant, se'ls ende»
gué, i en sortir del Metro al pla de
l'Os els deixà a cá n Quadros.

i l migdia, per no haver de pujar
a Vailcarca, don Macari dinava a un

bar de le plaça del Pi. Havent dinat,
prengué el barret per sortir. Al mateix
penjador hi havia un paraigües, i el
distret don Macari el prengué, pea»
sant: Gràcies a Déu que un cop a la
vida me'n recordo d'endur-me 1.

— Ep, mestre! aquest paraigües és
meu! —féu un altre dels comensals.

— Ai, dispensi, sóc tan distret! -
exclamà don Macari.

— Distret, eh? Veje que ja n'estem
cansats de vius!

Don Macari s'escorregué avergo-
nyit.

Al vespre, abans de pujara Vall
-carca, passà per cá'n Quadros a reco»

llir els tres paraigües, i amb elis a
col!, pujà a l'imperial d'un tramvia.
Al seu costat seia un senyor que sem»
blava guardar amb certa gelosia uns
butxaca molt abultada.

Don Macari sentí desvetllar-se en
ell els instints de carterista. Un, dos,
tres, un geste llest i le feixuga cartera
d'aquell senyor passà a la butxaca da
don Macari. Quina sort!

Però, oh, desgràcia! Acabava de
pujar a limperial el seu company de
bar d'aquell migdia, el qual, en veure
don Macari carregat amb tres parai-
gües, exclamà:

— Veje, que us anat bé la collita
avui, eh?

I dirigint se als altres passatgers,
digué en veu alta:

— Senyors, cordin-se les butxa»
ques, que aquí hi ha un tipo de cui-
dado!

El senyor ex- possessor de la car-
tera es palpà i s'es1'aimà.

— M'han robat! M'han robat!
Don Macari, espaordit, no vo'gué

escoltar més. Llençà els tres parai»
gües, saltà escalen avall de l'imperial
i tingué la sort de poder ficar-se de
seguida en un taxí que el dugué ràpi»
dament lluny deis seus perseguidors,
fins a la torreta de Vailcarca. Estava
salvat[

Pagà el taxi i entrà a casa, satisfet.
Però la seva dona l'espe7ava.

— On són els tres paraigües?
— Sí, veuràs, saps?, al Metro els

he..
— Els has perdut?
—Si!...
— Bé. Tant mo fa. Com que ja

m'ho pensava, a dintre de cada un hi
he cosit una targeta amb 1'ed-eça de
casa i ja ens els toanaran!

Don Macari restà aclofat! Tan con-
tent que estava per haver pogut fugir!
I ara el senyor robat llegiria la seva
adreça en els paraigües!

Però no hi ha mal que no por.i bé.
Don Macari, reclòs a la Model, està
content de no sentir els continus
renys de la seva furiosa muller!

A Badalona, en una fonda:
— Què voldrà el senyor?
— Home, portea-me peix, ja que

som en un poble porcador.
— Sí, senyor. Què voldrà, arenga-

des, bacallà o sardines de llauna{

Gran concurs d'ombres xiaesques
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Noves aventures d 9 en Baliga 1 en Salaga
Quan es posen a canta
Sant Pere diu: Aigua va[

La gent de Viladegat	 Baliga i Balaga hi van	 — Hi ha algun paraigua espatllat?

sofreixen de sequedat.	 per veure què guanyaran.	 — Aquí mai no n'hem gastat.

— Doncs què feu quan plou?— Sí, ves!	 — Baliga, caldrà remoure	 — Saps què he pensat? Cantarem

— Ballar de goig. Ara ho fes!	 cel i terra per fer ploure.	 allò que tant mal ho fem.

I de pressa han començat	 No han acabat llur cantúria	 1 tot el poble agraït

a cantar la Temp<stat.	 que ja plou amb tota fúria.	 els fa un present ben nodrit.
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