
EL RAPE
per LLAVERIAS

— Prenem un xic de rapè	 que a l'elefant el daré. 
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Mira, sembla que Ii cou.	 Ai, pobre de mi que plou.
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11 n f o t per Ja seva mare
Text d'en JOAQUIM FECIT

	
(Con (in nació)
	

Dibuixos d'en MIRET

m

III

En Darius s'animà en veure's ben
rebut, i després de remerciar-Ii 1'invi-
tació a entrar, Ii digué al ganxo el que
lihavia succeït i aquestimrnediatament
li preparà un mate, que l'entonà de se-
guit, i amb un gran ganivet tallà un

troç de carn i li féu a la brasa un bif-
tec amb tots els gustos, car els gauxos
no tenen per rival ni el millor cu'ner
del mon per arreglar la carn. La gana
de Darius, però, hauria trobat igual-

ment bo un modest biftec barceloní, car
el millor condiment és la gana.

En quant a les macadures poste-
riors da Darius, el gauxo s'hi fiu un
tip de riure i 1'aconsolà, dient-li que
quan s'habitués a anar a cavall, ja se

li farien ulls de poll en aquell indret. I
per fi d2 vetllada el gauxo que es deia
don Martín, posà mà a la guitarra i
l'obsequià amb unes quantes videlites
molt sentides, que encisaren a Darius.
Finalment li aparià un jeç i es pasa-

ren a dormir... i que dormí de gust el Don Martín presentà l'altre home.
nostre amic! A l'endemà el matí, quan Era don Segundo, un important pro-
es despertà en Darius, ja don Martín pietari que anava amb don Martín,
li tenia el desdejuni a punt: un mate. A buscant un rastre, perquè don Martín
fora un altre Lomo (el que dormia era (llavors va saber-ho en Darius) un
quan ell arribà) ensellava uns cavalls. 	 gran <rastreador=. Aquest homes amb

7

una agudesa meravellosa, descobrei-
xen les petjades d'una bèstia determi-
nad  o d'una pe:sona fugitiva o per-
duda.

I a don Segundo Ii havien robat els
millors cavalls de l'estància i ara don
Martín indefectiblement els trobaria.

Don Martín li prometé a Darius que
trobaria l'italià i li faria tornar els
quartos.

Però, per això era necessari, pensà
Darius, acompanyar-lo al lloc on van
robar-lo i el seu seient no estava dis-
ponible per tornar a pujar a cavall aI

menys en vint dies. Però don Martín li
digué que no hi havia necessitat que
ell hi anés, car seguiria les petges de
Darius i quan veuria que s'acabava el
rastre, fóra senyal que allí l'havien ro-
bat, en baixat -lo del cavall.

(Continuarà)
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MISCEL -LANZA
t)ibuixos d'En COI:NET

A LA FIRA

— Vol que li porti? — féu un xico-
.et al senyor que comprava un enor-
me gall dindi.

El senyor Ii donà la bèstia, i amb
-dós caminaren cap a casa.

En arribar, el senyor donà deu cèn
tims al noi, i aquest se n'anava sen e
contestar, quan el senyor 11 va dir:

— I bé! què diu un noi ben educat
quan li donen deu cèntims per portar
un gall dindi?

— Sóc massa ben educat per dr..
Lo, senyor — contestà el xicot, enfa-
dat.

PERQU3 SE'N VAGJ...

A la fàbrica hi havia entrat un nou
director que era molt malhumorat i cri-
dener i tots els obrers l'odiaren aviat.

L'home no entenia el per què d'a-
q»esta aversió i un dia ho volgué es-

trinar. Preguntà, doncs, a un dels
obrers més vells:

— Per què tothom em fa mala cara?
A la darrera fàbrica on vaig estar els
obrers em van regalar un rellotge de'
paret quan me'n vaig anar.

— Només un rellotge de paret? —
féu l'obrer. — Miri, si se'n va d'aquí
li'n regalarem un de torre amb cam-
panes i tot...

DESi'R'.OPORCJÓ

Dos jueus es trobaren després d'ha'
ve_ estat alguns anys sense veure's.
Un d'ells havia esdevingut r?c. Es tra»

gué una valuosacigarrera, oferí :n
pu o al seu amic i ell n'encengué un
altre.

Al cap d'una estona de fumar, el
jueu pobre digué al ric:

— Noi, Isaac, aquests c'gars et
deuen costar molts diners!

— Psé, no gran cosa — féu l'Isaac;
— unes tres mil pessetes el parell.

Fumaren alguna estona. Per fi el
pobre, exclamà:

— Isaac, si és cert que zquests dos
cigars valen tres pessetes, el teu deu
ésser el de dues noranta i el meu de
deu...

CERCA QUE CERA

Al guardarroba d'un teatre es ve-
sentó un senyor que presentava tot
l'aspecte d'haver begut un xic més ¿ el
que convenia i començà d'aixafar ba-
rrets de copalta l'un darrera 1'attre.

— Epl què fa, desgraciat — cridà
l'encarre; at del guardarrobe.

— Cerco el meu bsrret — contestà
el senyar; — és un clac i per ara sem-
bla que no és cap de to s aqests. Ve-
jam si no el trobaré!

I seguí aixafant copaltes.

EL TIGRE ESPAVILAT

Lord Dekols era a l'Africa caçant
feres de la selva. Un aia, caminant pel
bosc, es trobà cara a cara ainb un ter-
rib!e lleó. El lleó féu un bot i m;lord
s'ajupí i el deixà passar per damunt
seu.

Després a?retà a córrer i arribà
aviat ai campament. Des :d'allà, miré
cap al bosc i veié el lleó que estava...
estava assajant de fer salts més pe-
tits...

COM AL TREN

S'estava representant QLohengrin»
en un gran teatre europeu. A l'hora
de la despedida, quan entre els plors
de sa muller i les cares tristes dels
guerreros l'heroi s'embarca novament
en la barqueta del cigne, aquesta bes-
tiola, degut a una falsa maniobra deis
tramoistes, emprengué la marxa i

per En GUILLEM D'OLORÚ

desaparegué entre els bastid jrs abans
que Lohengrin hi pogués pujar.

L'heroi, però, no s'immut, i gi-
rant-se cap al costat on hi havia el
primer tramoista, cantà:

— Faria el favor de dir-me a quina
hora surt un altre cigne?

AIXÍ. BUENO!

Dos homes es disputaven. Un d'el's
era alt i gros i l'altre petitet. El forçut
acabà per enutjar-se i donà al petit un
'-no de puny que li féu veure estels a
ctat:aclaror.

El lesionat es redreçà, exclamant:
— Que té ganes de fer broma?
— Res de broma — féu l'altre; — és

ben seriosament que li he pegat!
—Aixi, bé — léu el menut, tot

anant-se'n — perquè bromes &xí no
ies to:ereria.

NATURAL...

Un senyor que havia sopat una
mica massa bé estava de quatre gra-
pes a terra sota un fanal de la Ram-

bla. Se li apropà un sereno, i li digué:
— Què fa senyor de quatre grapes?
— Home, com que a 1 mirall del

bar .m'he vist amb dos caps i dos cos-
sos, ho faig per guardar la pro'.
porc:ó...

k
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Així que les primeres c:arianes de
l'albada començaren a il'luminer el
cel, els diables aixecaren el vol i s'a»
llunvaren amb les tenebres i tornaren
a escampar-se per tot el món. Alesho-
res l'Home Bj baixà de l'arbre i enca-
miné ses petjades vers la ciutat, i a
l'entrada mateixa trobà la tenda del
Marxant, que havien anomenat els
diables: Esperà una estona, i a la fi la
porta fou oberta, i el Marxant a; are'.
gué:

— Déu vos guard, bon Marxant; no
em voldríeu pas a treballar? Mireu: Si
em preneu, estic disposat a treballar
tot un any per vós sense cobrar soI-
dada i a la fi de l'anyada em donareu
aquella Mare de Déu que teniu pen-
jada en aquella paret.

El Marxant acceptà, i ]'Home Bo
començà a treballar amb gran delit
esforçant-se per fer tota la feina que
Ii encomanava el patró, ben de pressa
i el millor acabada que sabia, i així
passà tota l'anyada, al finalitzar la
qual reclamà la imatge de la Verge,
que s'havia guanyat. I vet ací que
l'amo li respon:

— Home, estic mort content de vos-
tre treball, però, francament, us he de
dir que em dol de donar-vos aquella
Mare de Déu; prefereixo pagar-vos
amb diner.

— Ah, no! — repongué l'Home Bo.
— Tractes són tractes: Vós i jo vàrem
quedar amb què no cobraria soldada
i que a fi d'any em donaríeu la Mare
de Déu.

— Bé, doncs, prou! Si vo's empor-
tar-te la Mare de II éu has de treballar
una anyada més!...

No li calgué altre remei que ro»
mandre a trebal'ar tota una altra anya-
da per tal d'obtenir la preada imatge:
Podeu pensar com es migrava eI po-
bre Home Bo, pensant que la pobreta
tsarevna sofria per culpa d'aquell fas»
tigós i maleït esperit! Per fi arribà al-
tra vegada el dia de passar comptes,
i el ric Marxant, sense pensar-s'hi
gens ni mica, tornà a nn gar»li la imat-
ge miraculosa.

— Prefereixo pagar-te amb diner
—li deia; — i si t'empenyen en tenir la

Mare de Déu t'has de quedar a treba-
l:ar una anyada més!

Es molt difícil d'obtenir la raó quan
hom discuteix amb un home ric i po-
derós, i l'Home Bo, en aquell cas, se
les havia amb un que hauria pogut
colgar de diner tots els jutges de la
ciutat. No tingué, doncs, més remei
que avenir-se a la nova exigència del
Marxant i treballar una altre anyada.

Quan la tercera anyada finí, el ric
Marxant agafà la imatge de la Verge
i la donà al nostre amic, dient-li:

— Té, home honrat, té! Pren-'a,
que bes guanyada te la tens, i vés-te'n
i que Déu t'acompanyi!

L'Home Bo, foll d'alegria de pen-
sar que podria fer una obra tan bona
com és la de tornar la salut a un ma-
lalt, agafà la imatge de la Santíssima
Verge, s'acomiadà del Marxant sens
guardar-li gens ni mica de rancúnia

per les malifetes que d'ell havia un'
gut de sofrir i se n'anà cap a la capital
del regne, pensant: `Tres anys! Qui
sap si ja deu ésser morta, am5 tres
anys!»

Caminà molts dies i moltes nits i
a la fi va arribar a la capital. Tota la
gent anava pels carrers amb el cap
cot i amb un aire de tristesa que tren-
cava el cor.

— Escolteu-me, bona gent — feia
l'Home Bo. — Quin és el pesar que us
aturmenta? Potser jo us el pod la
alleujar...

— Al, desgraciat! — li responia la
gent. — Le nostra dolor és deguda a
què la nostra bona, la nostra santa,
la no.tra estimada tsarevna és al llit
malalta de mort i de segur que no pas»
serà d'avui amb vida! Com vols tu,
doncs, alleujar 'a nostra tristesa?

— Es que jo puc curar la vostra
tsarevna 1...

— Què diu aquest cristià! — feren
uns.

— Es possible?—feien altres, il'lu»
minats per un rajolinet d'esperança.

I tot seguit començà a córrer la veu
per tot el poble que era arribat un fc-
rester que guariria la tsarevna. Ben
aviat arribà la notícia al palau, i el
Tsar ordenà de seguida qu 3 eixissin
criats vers tots els indrets de la ciutat
per buscar el miseriós personatge.
No trigaren gaire en trobar-lo i im-
mediatament el conduïren a la presèn»
cia del Tsar, el qual, amb el desig ar•,
dent de veure sa filla guarida, no es
fixà ni en els vestits ni en res de nos-
tre am'c, l'Home Bo, i el féu entrar a
la cambra de la pobreta malalta.

El veure aquell pobre àngel de Déu
malaltona al Llit, fia venir les llàgri»
mes als ulls: 'El seu esguard era ente-
lat; son front, pàl'lid, arrugat pels so-
friments; sos llavis, esblanqueïts i cor,»
trets; i els ulls, clavats al fons de les
conques, circundants, d'una ombra
morada.

L'home Bo, en entrara la cambra
de la tsarevne, demanà un gibrell d'ai»
gua clara; hi submergí tres vegades
aquella imatge de la Mare de Déu i
de seguida féu que la tsarevna es ren»
tés el rostre amb aquella aigua. Així

L'H®ME 80 1 L'HOME DOLENT
(Continuació)
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que la tsarevna es mullà amb aquella
aigua beneïda, sentí com si de dins
del pit volgués escapar-se-li alguna
nosa; obrí la boca, i davant de I'esgar»
rifor de tots els presents, Ii eixí de
dins aquell maleït esperit que la tur-
mentava des de feia tants anys. Im»
mediatament la malalteta sentí un ben-
estar inefable per tot el seu cos, i da»
vant de la joia de tots els seus, son
esguard s'omplí de lluminositat. ses
galtones s'acoloriren com una fruita
primerenca; sos llavis enrogiren al
pas de 1'emporprada sang, i un dolç
somrís aparegué en son rostre...

Podeu comptar l'alegria del Tsar i
de sa rnuller en veure guarida sa filla
única! No sabien el que es feien ni sa-
bien com agra`.r a l'Home .Bo la salva-
ció de llur tsarevna: Li oferiren joiellF,
rendes i títols de noblesa de tota
mena... L'Home Bo a tot responia:

— Mercès, grans senyors 1 Jo no
necessito res de tot això. Jo he curat
vostra filla per l'únic fi de practicar el
bé als meus semblants.

Aleshores la princesa, plena d'en-
tusiasme, exclamà:

— Oh, quina bonesa mai vista, la
del meu salvador! Jo vull maridar-me
amb ell! Jo no vull separar-me d'ell
fins la mort!

I eh, ple de confusió, deia:
— Ah, Senyors! Jo no sóc digne de

tan alta honor! Que no ho veuen que
jo no sóc res més que un trist cam-
perol?

Mes, la tsarevna insistí, els seus
augusts pares hi accediren i ben aviat
foren celebrades les noces amb gran
pompa i en mig de grans festasses.

Des d'aquell l'Home Bo visqué al
palau deis Tsars voltat de tota mena
d'honors i prosperitats, jus'a recom-
pensa a les seves bones accions i a la
bondat de la seva bona ànima.

Quan hagué passat has ant temps,
ITIome Bo digué a sa muller i a sos
sogres, els tsars:

— Jo voldria pregar-vos de perme.
tre'm anar al meu poble: Allí hi tinc
la meva bona mare velleta, als bons
consells de la qual dec la meva pro.»
peritat. Fa ja tant de temps que no
l'he vist! ..

Els tsars aprobaren el seu desig, i
la gentil tsarevna, sa muller, volgué
acompanyar-lo. El Tsar ordenà que
enganxessin tot seguit una de les se»
ves millors carrosses amb vuit de sos
més excel' lents cavalls i immediata-
ment emprengueren el viatge.

Al c,p de moltes hores ¿e camí
ensopegaren a trobar l'Home Dolent,
mes... oh, quina diferència entre el
seu estat present i l'estat en que es
trobava el dia que tragué els ulls a
l'Home Bo! Aquell dia tenia l'aspecte
opulent de l'aventurer sense ànima,
sense consciència i amb grans èxits.

Avuí tenia l'aspecte més miserable
que pogueu imaginar-vos: Brut, estri-
pat, espellifat i mig mort de gana i de
fred.

El gendre del Tsar, l'Home Bo, en
reconèixer-lo, li parlà així:

— Déu te guard, antic company I
No em recone i xes? No et recordes de
quan discutíem i tu em sostenies que
hom obté millors profit de la iniquitat
que de la honradesa?

Quan l'Home Dolent reconegué son
antic company l'Home Bo, el veié a
dalt d'una luxosa carrossa amb la co»
rona imperial, acompanyat d'una prin-
cesa tan formosa i escortat de kosacs,
quedà mig mart d'esgarrifor i es cre-
gué perdut; sobretot, en recordar que
tan feroçment li havia buidat els ulls
que, ara veia, havia recobrat! No sa»
bia què respondre i romangué silen-
ciós i amb el cap cot.

— No tinguis por —li digué l'Home
Bo. — Jo no servo mai rancúnia a
ningú...

I després li va cenar tot el que Ii
havia passat des de que el deixà aban-
donat i orb, fins aquell instant: Tot
allò de la veu misteriosa que li havia
indicat la meravellosa font guaridora;
l'escena que havia presenciat entre els
diables, des de dalt de l'a'.tíssim arbre
estant; sos perllongats treballs a casa
de l'antic Marxant, i per fi, ses noces
amb la delicada princesa que l.'acorn-
panyava.

L'Home Dolent anà escoltant tota
aquella relació de fet, i amb el cor ple

d'enveja, pensà en cercar el nosc i la
meravellosa font per enfilar-se a l'ar'
bre deis mals esperits i veure si ell
també treia sort del que sentiria que
deien.

L'Home Bo continuà el viatge des»
prés de dolar una bossa de diner a
son antic company i ben aviat arribà
al poble, en el qual trobà sa velleta
mare que ja el plorava per mort des-
prés de tants anys de no tenir notícies

d'ell. Podeu comptar la joia de la po-
bra doneta en veure el seu fiel conve.-
tit en un príncep arrogant i en veure'l
casat amb una princesa fina, graciosa
i bella com un ran de mirtils!

Passaren una colla de dies allí en
mig de grans festes que el poble orga-
nitzi en honor d'ells, i a la fi, quan
decidiren entornar-se'n a la capital,
volgue:en emportar-se'n amb ells la
seva velleta mare, mes ella, de to-
tes passades, volgué romandre entre
aquelles muntanyes que l'havien vist
néixer i morir entre elles. Aleshores
son fill deixà dos criats i dues criades
perquè la cuidessia per sempre més;
Ii prometé enviar-li cada mes una
suma de diners suficient per viure com
corresponia a la mare d'un príncep, i
després emprengueren el viatge de
retorn.

L'Home Dolent s'encaminà al bosc
que Ii havia referit el seu company, i
no trigà gaire en trobar la font i l'ar-
bre; esperà que comencés a fer-se fosc
i s'enfilà soca amunt fins quedar tapat
entre el brancatge. A mitja nit percebé
remor d'ales i de mica en mica anà
veient com arribaren els mals esperits
i s'asseien al peu de l'arbre. Quan hi

foren tots, un d'ells digué:
— Germans! Avui fa cinc anys que

que ens reunírem, com de costum, en
aquest tocom amagat pensant que nin-
gú orris la nos'ra conversa: Ens equi-
vocàrem de mig a mig! A dalt d'aquest
arbre hi havia un individu que desco-
brí les nostres coses i en tragué partit.
Per tant, jo proposo que abans de co-
mençar la sessió sigui feta una inspec-
ció de tots aquests voltants!

Tal dit, tal fet: Anaren buscant
buscant fins que descobriren a dalt de
l'arbre l'Home Dolent, i sense donar-li
temps de penedir-se, li clavaren les
forques i s'emportaren son ànima a
l'infern; lloc en el qual cremarà eter-
nament en càstig de ses malifetes.
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El s u l t à desagraït

--

El Su'tà Beni-Badal
	

Amb una pressa mai vista
té horrorós mal de queixal	 envia a cercà el dentista.

Fes la prova. T'ha fet mal?
—No se yor, li ho di- formal

— Prova-ho amb el gran Visir.
T'ha fet mal? — Ni ho puc sentir!

— tira prova-ho amb ma esposa.
Fa msl? — Senvor no és gran coa.

Animat ara el Sultà	 mes hi sent tan viu dolor
el queixal es fa arrenca	 que es treu de sobe el dcctor.

I doctor, Visir, esposa
i escau, a la m ort afrosa

tot seguit ra c^ndomnat
perquè així l'han enganyat.

De Müncfhener Bi!cerbogen



Asiàtic primer (a !'Asiàtic segon): — Fixa't, Bebé, quins déus més estranys
adoren els europeus!

De The Humorist
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HUMOR D'ALTRE TEMPS

— Et semblarà cosa rara -
Ii deia un cec a Leonor -
mes, per lograr ton amor
daria un ull de la cara.

Preguntant jo, certa nit,
a un senyor per sa salut
em contestà, resolut:
— Fa nou nits que no he dormit.
— No pot ésser, m3riria! -
jo vaig dir-li. — Vostè ment! —
i em contestà, promptament:
-- He dormit sempre de dia.

D.n=R.

El d:.ctor Fructuós Propina
un dels molts manifassés
es creu que a tort i a través
ha escrit sobre medicina;
però demanà ses obres
el batx ller don Baldiri
i ell mostrant-li el cemen'iri
ti digué: — Allí en tinc de sobres,

N. FRANQUL S1

— Saps, Pep, aquell gros moltó?
la verola m'agafat...
— Això t'apura, Bernatï
porta'l a l'escorxadó!

T^*

Parlaven de cert assumpte
en Pau i el cego Batista,
i en despedir-se'n aquest,
ligué: — Adéu, fins a la vista!

P. P.

— Escolti, senyor Cebrià,
que viu de renda, vostè?
— Ai no, no, senyor Seve,
que visc de beure i menjál

R.

Pasqual, home ru inari
que a les reformes té tema,
fa algun temps que del sistema
decimal és molt contrari.
I diu molt seriós Pasqual:
— No ho sóc sense to ni so
puix no serà massa bo
un sistema de-si-mal.

F. F. SANMARTÍN

— Es molt deixat l'Antonet;
sempre porta un pam d'engrut.
— No s'hi fixi, és jovenet...
— No, senyor, que és jove-brut.

L. ANGLÈS

— Sap què diuen, don Sever?
que s'està cremant sa caga.
— No pot ser, justament porto
jo la clau a la butxaca,

F. G.

FALES D'ISOP

XXXII— La dona i les criad_s

Una dona vidus molt trebel:adora
tenia criades e les quals cridava a la
nit al cant dels galls por a treballar.
Elles, cansades pel treball continu, re'
solgueren malar el gall de la casa per-
que despertava de nit la mestresa.
Però fet això el sobrevingué un major
mal perquè la mestressa, no coneixe..t
l'hora pel gall, les despertava més
aviat.

Moralitat: La faula demostra que
els projectes dels homes es convertei-
ven moltes vegades en desgràcies.

— Aquí le porto este tfillastre se-
nyor Xu ge. Ha robat un automòbil.

— Ido senyor! Ja em poden regi_-
trar.

Quin és el colmo de la paciència?
Posar una espardenya en una gà-

bia i esperar que canti.

LLOCS ON NO HE ESTAT MAI

Granada. — O magrana, és una
ciutat andalusa, la particularitat de la
qual és que es seus barris alts són els
barris baixos. No fa gaires segles que
encara hi havia moros els quals hi te-
nien un palau anomenat filfe_ ro o Al.
hambre. Et Rei Boabdil tenia la cos-
tum de passar la maroma de banda a
banda del pati dels Lleons per fer- ho
más dilfcil todavía, ja que si hagués
caigut se l'haurien menjat. En reccrd
d'aquell monarca encara avui als qua
pjssen la maroma se'ls diu els Reis
de i'Alhambra.

A l'hivern, a Granada hi fa molt
fred perquè està prop de la Serra, però
també, gràcies a aquesta prc ximitat,
tenen a bon preu les serradures per
les estufes.

IGNORANCIA— Napoleó — deia el panegirista -
no sabia què era la por.

— Tonto! — exclamà el xicotet que
l'escoltava. — Perquè no ho pregun-
tava a algú!

Gran con.curs d'ombres x i n e s q u e s
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AVENTURES D'EN BAL IGA I EN BALAGA
Una bestiola agraïda
avui els salva la vida

^n Balaga té un Lulldog
jue de fero'ge treu foc.

— Com que el ca ens coneixerà
podrem fàcilment entró.

^► ulli

1 

lÅi

lJ %9
El venen a Don Cesar¡
un argzntí milionari.

Salten ràpids la paret
i es fan més d'un foradet.

1 1	 I -J^^`^^^RtTo

/;

11^

qual el llaga al jardí
vespre fins al matí.

ia

• fi► ,/•

El gos que pel jardí vagaa sent l'olor d'en Balaga.

U	 ^Í

IlIIIIIII!?iUM1î14
, y	 ^l

r1

1 amb forts lladrucs d'alegria 	 Don Cesar¡ els vol caça	 — Veus, serveix més del que et penses
tot el seu pla els esgarria.	 però l'hi impedeix el ca	 tenir bones coneixences.

(La setmana vinent, altre episodi)
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