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per SERRA MASSANA

A V ilagràs-de rocins
lloc ce'ebrat pels seus vins

	

el	 i ha d'anar
i el voldrien festejar.
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Pro el batlle, astut, es va di:
— Jo hi duc aigua en lloc de vi,
que amb tant de vi com hi haurà
un bot no es coneixerà.
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Senyor veurà
una font com no n'hi ha
i un cop l'haurà visitat
quedarà boca-badat.

— Sabeu què podríem fé? -
el batlle a tots els digué:
— Doncs si em voleu creure a mi
farem una font de vi.

I els altres què van pensa?
doncs el mateix que el taujà,
acudint en pro cessó
amb bots d'aigua a profus'ó.

^Fr^ti
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Ja la colla es va acostant
i el que fa de vigilant
dóna un senzill cop de mà
i l'aigua es posa a rajá.

S'hi posen amb gran braó
acabant la construcció
amb un dipòsit molt gran
que entre tots de vi ompliran.

•^ 141 ^
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Per fi al moment senyalat
el polític ha arribat
saludant l'Ajuntament
el	 de Foment.

11 y

Mj rI
I el L71': en arribar
diu: — Això m'heu d'ensenyar?
i els beneits de Vilagràs
queden amb un pam de nas.
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En Miqu el 1 en Francesc
Text d'en JOAQUIM FECIT

	 (Àcabament)	 Dibuixos d'en MIRET

4I!
alguns d'ells de marcada vioiència.
Aquests terratrèmols no solen fer gai..
re gràcia als habitants d'aquelles re.
gions andines i als nostres amiguets
tampoc. Esdevenien grocs quan nota-
ven que les pomes i els tomàquets dan-
saven penjats del sostre. Però passat...
passat!..

La policia de Buenos Aires després

de fer totes les investigacions no po-
gué descobrir el rastre dels dos nois
robats i exposà el seu fracàs al senyor
Sugranyes, el qual apenadíssim no tin'
gué més remei que presentar-se a Xile
sense els seus encomanats. Els oncles
dels nostres Miquel i Francesc en tin-
gueren un fort disgust. Passat ja molt
temps d'aquest fet, s'acostumaren a

la idea d'haver-los perdut per sempre,
abans d'haver.los conegut. Poc es pen-
saven que els nois s'havien sabut do»
nar volta pel seu compte i que estaven
comí de la prosperitat.

Un dia, en Miguel va dir a en Fran.
cese: — Saps que hem estat molt des-
cuidats respecte al senyor Sugranyes i
als nostres oñcles? Els haurem d'es-

1J ^ tr`

criure explicant-los les coses com ens
han anat, que ens perdonin i que no
passin ànsia per nosaltres. Després de
vendre el raïm, aquest any podem
anar uns dies a Xile a saludar-los. -
Ben pensat!.. tens tota la raó, respon-
gué en Francesc. I es posaren a es-
criure la carta.

En aquell moment un soroll soter-

ran¡ característic els esglaià; era eI
terratrèmol! Un terratrèmol esgarrifós,
violentíss;m, sortiren corrents al pati i
darrera d'ells s'ensorrà la casa, amb
estrèpit.

Fugien espaorditsitothomfeiaelma-
teix, les bèsties enfollides trencaven
els lligams que les fermaven i fugien
encegades. Els arbres brandaven si-

nistrament, els gossos udolaven, era
una visió apocalíptica! La terra s'es-
berlava i de les seves ferides una fu.
mera rabenta es projectava... després
d'engolir cases, arbres, bèsties, perso-
nes i tot, tornava a tancar-se l'esber-
la geganta. Quins moments més angu.
niosos... Els dos germans encomana-
ven les seves ànimes a Déu, segurs
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que d'un moment a l'altra anaven a
perdre la vida.

Aquestes escenes es repetiren du-
rant deu dies amb intèrvals d'unes ho-
res. Els nostres amiguets es refugiaren
sota uns arbres on esperaren que es
complís el seu destí. Les autoritats de
la capital organitzaren socors als si-

nistrats i els diaris de tot el món par-
laren de la catàstrofe.

Els oncles dels nostres amiguets
llegiren amb sorpresa els noms dels
seus nebots entre els ferits, i tot se-
guit feren els tràm'ts per relacionar..
s'hi. Un cop asserenats i restablerta la
normalitat els dos germans passaren
a Xile amb els seus oncles on amb les

seves aptituds, ganes de treballar, i
els pessos que pogueren salvar del si.
nistre, no trigaren en prosperar
apoiats pel seu oncle. Avui dia estan
a punt d'empendre el viatge capa Bar.
celona a fer-hi un passeig de plaer. No
es pot pas dir que no el tinguin ben
merescut.
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MIS CEL'LANI.A
Dibuixos d'En CORNET

POCA CREIXENÇA

En Vinaixa entrà a la taverna i de-
manà un got de vi ranci.

El taverner li serví un go`et molt

escarrancit, dient:
— Això és cosa bona! Un vi ranci

que té dotze anys.
— Doncs — féu en Vinaixa — per

tenir tancs anys, trobo que és molt
petit.

IDÉNTIC

Un rector de fora pujà en un vagó
de tren on hi havia alguns senyorets
de ciutat que volgueren burlar-se
d'ell . El més viu de la colla va pregun-
tar al prevere:

— Escolti, pare: Vol contar-me què
li va succeir al profeta Balaam?

— Sí, fill meu — contestà el rector.
— Li va passar el mateix que a mi,
que un ruc lf dirigí la paraula.

CLIMA SEVER

En Pitafi estava sense feina i li van
oferir una col'locació a l'Argentina.
L'rome refusà.

— Però, per què no vols anar-hi?
Trobes que -t paguen poc?

- No, però és que em fa por el fred
d'aquella terra.

— Home, si a l'Argentina hi fa la
mateixa temperatura que aquí[

— I cal què m'explicaràs a mi.
Creus que no ho sé que de l'Argen-
tina en ve la carn congelada!

RAPIDESA

A Xicego, com anys enrera a Bar-
celona, maten cada dia.

Dies passats, s 'estava celebrant un
enterrament, i mentre tot el seguici
era a dintre l'església escoltant les ab-
soltes, sonaren dos trets de Star a la
part de fora. Immediatament el corre-
dor de la Necrotàfia que assistia a
l'acte, eixí corrents de l'església.

Al cap de cinc minuts tornà a en-
trar fregant-se les mans, i digué al cap
de dol:

— Dispensi que hagi sortit, però
era necessari. He contractat ambdós
enterraments.

GANGA!

Un orador antialcoholista s'excla-
mà així:

— Entreu en un bar, poseu quaran-
ta cèntims sobre el taulell i us donen
un doble de cervesa. Si la cosa que-
dés aquí, bé, però després d'una cer-
vesa en ve una altra, i després vermut
i absenta i conyac i...

— I on és aquest bar que per qua-
ranta cèntims donen tantes coses? —
exclamà en Vinaixa, que s'ho escol-
tava.

PRIMER EL NEGOCI

Un tib.:ró seguia un transatlàntic.
Els mariners, per passar Festona, li
van tirar un tamboret, i la bestiassa
se l'empassà.

Després li van tirar un caixó de ta-
ronaes i se'l va empassar també.

Entre el públic que s'ho mirava hi
havia un jueu que, interessat en les.
pectacle, no se n'adonà que faltava un
trote de barana i caigué al mar. Un
mariner es llençà a salvar-lo, però el
tiburó, més destre que ells, se'ls em-
passà tots dos.

El capità ordenà pescar el monstre.
Quan el tingueren a coberta i li obri-
ren el ventre, trobaren el jueu assegut
sobre el tamboret provant de vendre
les taronges al mariner.

per En GUILLEM D'OLORÓ

VISTA LLARGA

Isaac Bossador, veient que el ne-
goci li anava malament, cremà la bo.
tia per cobrar l'assegurament.

Al cap de pocs dies es trobava dis-

cutint amb l'agent de la Companyia
asseguradora les circumstàncies de la
catàstrofe.

— Va ésser un foc tan gran que es
veia de molt lluny!

— Sí — féu l'agent; — jo ja el veia
venir des de fa sis mesos.

A CLASSE

— Quants dies hi ha a l'any?
— Set.	 -
- No, home, no m'has entès. Dic

a l'any, no a la setmana.
— Dispensi, jo només en conec set,

que són dilluns, dimarts, dimecres,
dijous, divendres, dissabte i diumen-
ge. Si vostè en sap d'altres, digui'ls.

ECONOMIA

— Noi, els teus estudis em costen
molts diners[

— I això, papà, queja procuro no
estudiar gairel

REMEI SEGUR

— Què seràs quan siguis gran?
— Soldat.
— Però i si et maten?

— Qui m'ha de matar?
— L'enemic.
— Ja prccuraré ésser jo, l'enemic.
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HISTORIA D' M A S S A lli BADREDDIN
(Con, in uació)

Aleshores sa muller Sett-el-Hosn
fingí que es despertava i Ii digué, amb
una veu tota dolça:

— Estimat espòs meu! Com has
passat la nit?... Vine aquí al meu
costat!

A aquestes paraules el pobre Has-
san esclafí a riure, cridant i x'sclant
com si s'hagués tornat boig:

— Hu! Hiii! Quin somni he tin-
gut!... Però... no, no: Jo he estat lli-
gat... i he viatjat a dins d'una caixa
durant dies i dies!...

1 començà a a vençar vers sa muller
amb les mans estirades com si vol-
gués palpar l'aire i com si caminés
pel damunt de punxes, i per fi es deixà
anar als bracos de Sett-el-Hosn tot
murmurant, tan aviat (Es un som

-ni!...D com <Es realitat!... :.
Al cap d'ena estona entrà el Visir

Xamseddín.
— Al.! Es realitat!! —cridà tot enfu•

rismst, Badreddín. — Aquest és aquell
que em volia fer crucificar!!...

Aleshores Xamseddín parlà:
— Fill meu; la veritat de tot és la

següent: Tu ets n'Hassan Badreddín
el Basrauí, fill del meu germà Nured-
dín, Visir de Basra; i jo sóc ton oncle
el Visir d'Al-Kahirat, Xamseddín, pare
de ta muller Sett-el-Hosn. Si t'he fet
tot el que t'he fet ha estat per sotme-
tre't a aquesta prova i veure si reco-
neixies el lloc i les coses que t'en'
volten...

Després Ii explicà tota la història de
Sett-el-Hosn, el naixement de son fill
Agib i la troballa d'ell, gràcies asa
mare, la qual era allí al costat espe.
rant abraçar-lo. En aquell instant
s'obrí la porta del fons i entrà sa mara
i son fill, els quals correren a tirar-se
a sos braços quasi desmaiats de joia.

Passats els grans esclats, i entre
llàgrimes de joia, es contaren tots
llurs sofriments, llus penes i Llurs bis'
tòries.

Més tard, tots remerciaren Al-lah
per haver-los-hi concedit la gràcia de
reunir-los tots, a la fi, sans i salvats,
i recomençaren a vure en la felicitat,
en la benaurança perfecta i en les més
pures delícies; i tot això fins a la fi de
llurs dies nombrosíssims, la qual vins
gué després que hagueren portat al
món una munió de fillets i fuetes, tan
bells i tan blancs com la lluna i les es-
trelles.

UNA C O MPL I CADA

El Geperudet i el Sastre

M'he enterat que en l'antiguitat dels
segles visqué, en una ciutat molt llu-
nyana d'Jrient, un home d'ofici sastre
prou satisfet de la seva situació. Li
plavien molt les distraccions i els plers
i tenia costum, de tant en tant, d'ei-
xir amb sa muller a passejar pels de-
fores de la ciutat o pels jardins i parcs
de la mateixa.

Heus ací que un dia que se l'havien
passat tot al camp, en retornar a casa
trobaren un Geperudet d'aspecte tan
gai, tan trempat, tan estrafolari, que
la seva vista allunyava immediatament
tota malenconia; hauria fet riure l'home
més contristat i hauria allunyat d'ell
tota nostàlgia i tota aflicció. Tantost
el Sastre i la seva muller s'atansaren

al Geperudet es divertiren tant amb
ses plasenteries i rigueren tant amb
sos acudits, que decidiren convidar-lo
a sopar amb ells. El Geperudet ac-
ceptà, i ja me'ls teniu tots tres en camí
de la sastreria. El bon Sastre, abans
d'arribar a case, féu bones compres
per tal d'obsequiar com calia son hos-
te; es proveí de peix fregit, pa del dia,
llimones i un bon tall d'halauà (1) per
les postres. Arribats a casa, s'asse-
gueren en coixins al voltant de la tau-.
leta i començaren a sopar tots tres
enriolats amb el bon humor i amb les
sortides del Geperut.

N.entre anaven menjant així, tan
gaiament, la muller del Sastre agafà

(1) Pasta banca feta amb oli de sèsam,
sucre, nous picades i perfums, en forma de
pans hemisfèrics.

HISTÓRIA

un tros de peix molt gros i, per pla
-sentejar, l'entaforà a la boca del Ge-

perut i li cobrí després amb la mà per
impedir-li de llençar -lo altra vegada,
tot dient-li rient:

— Te Ibas d'empassar així mateix!
Així mateix! Si no, no et deixaré
pas!...

Aleshores el Geperudet començà
a fer uns grans esforços i acabà per
engolir la bocado. Desgraciadament
per ell i per tots, era son destí que en
el tros de peix hi hagués una grossa
espina, la qual se li clavà a la gorja.
El menjar se Ii quedà sense poder pus-
sar ni amunt ni avall i en pocs mo-
ments quedà mort allí mateix!

Podeu comptar com quedaren d'a-
claparats marit i miller en veure morir
tan ràpidament llur hoste.
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— No hi ha més força ni altre
poder que el d'AI'lah, l'Altíssim, el
Tot-Poderós! — exclamava el Sastre,
desesperat. — Quina desgràcia la nos-
tra, que aquest pobre Geperut hagi
vingut a morir entre nosaltres!

Mes la dona, que era molt astuta,
li digué:

— No t'apesaris tan de pressa,
home; saps què podem fer? L'emboli-
carem bé amb una manta, eixirem
al carrer: Tu el portaràs en braços
com si estés malalt, i jo aniré al teu
darrera plorant i gemegant com si fos
sa mare; anirem a casa del Metge
Jueu que hi ha vora la plaça i el dei-
xarem dins del seu portal.

I tal dit tal fet[

El Metge Jueu

Eixiren al carrer amb el Geperu..
det embolicat amb una manta. La mu-
ller anava al darrera somicant i quan
veien que algú s'atansava, el Sastre
deia:

— No ploris, dona: Encara arriba-
rem a temps per salvar-loI

— Ai, n000l... — feia la dona, plo-
rant. — Ja veuràs com Al'lah ens el
prendràààl... Ihiii I...

I la gent que els veia passar i oïa
llurs planys es creia que eren marit i
muller que portaven 1 u fill al metge.

En arribar a la porta de la casa del
Metge Jueu, trucaren. Com ja era nit,
el Metge ja era a dormir i qui primer
respongué i baixà a la porta fou una
criada negra que tenia.

— Qui hi lia? — féu de dintre es-
tant.

— Servidors vostres, que desitgen
veure el Metge.

La criada negra obri la porta i el
Sastre immediatament li allargà un
dinar d'or, tot dient-li:

— Té! Digues al teu amo que l'hem
de veure amb tota urgència puix el
malalt està molt greu.

La negra, en veure uns clients que
pagaven tan esplendidament i & la
bestreta, es donà bona manya de pu-
jer les escales corrent a participar la
gran nova al seu amo i senyor.

Tantost el Sastre i sa muller es
veieren sols i a les fosques, pujaren el
tram d'escales, deixaren el pobre Ge

-perudet mort en terra i fugiren tan de
pressa com pogueren cap a casa.

El Metge Jueu ja dormia i roncava
feia una bella estona. La criada negra
panteixant, va i el desperta estirant-Ii
un braç:

— Senyor!... Senyor!!... Hi ha uns
clients que us porten un malalt greu.
Han pagat per endavant: Mireu! — i li
mostrava la bruna mà oberta, en mig
de la qual, amb els raigs de la mitja
lluna que entraven per la finestreta,
brillava roent el dinar d'or.

El Metge Jueu, veure 'a moneda,
arrapar-la, saltar del llit, arreplegar
les babutxes amb els peus, tirar-se
una capa al damunt i eixir de la seva
cambra corrent a la recerca dels gene-
rosos clients, fou tot u. Arribà a l'es'
cala i com tot romania a les fosques,
no veié el cos del Geperut ajegut als
seus peus; hi ensopegà i Geperut i
Metge, rodolant i copejant escales i
barana i paret, no pararen fins baix a
1'en:rada.

— Cuita, noia!—feia el pobre Met-
ge tot alçant-se i palpant-se el cap
i els braços i els lloms; — que no sé
ni com no m'he mort jo ni si he mort
aquest desgraciat malalt, que jo no ha-

via vist que s'esperava a la porta de
l'escala!...

La negra arribà amb un gresol d'oli
encès i ve'é que son amo tenia dos
xiribecs a la closca que semblava te-
nien d'esclatar d'un moment a l'altre;
a sos peus jeia, immòbil el pobre Ge-
perut.

Et Metge Jueu Ii prengué el pols i
no li trobà; Ii auscultà el pit i no oí els
batecs del cor...

- Oh! Déu Venjadorl Per vostres
deu Santes Paraules! — exclamava,
consternat. — Perquè heu permès que
aquest desgraciat musulmà vingués a
morir a casa meva! Com me justifica»
ré de sa mort si jo n'he estat la causa
amb la meva precipitació!...

I així continuà invocant Harun i
lusxàh (1) fill de Nun, i tots els altres.

— Aquesta vegada sí que no m'es-
caparé de la forca!... —anava clamant,
desesperat.

Aleshores la criada negra, tot tan-
cant la porta del carrer, Ii digué:

— Senyor: 1 si el féssim desaparèi-
xer de casa nostra?...

— Com ho faríem, bona negra, per
no ésser descoberts?

- Ens el pugem a dalt de] terrat,
li lliguem unes cordes per sota les ai-
xelles i l'arriem per la fumera avall a
la casa del nostre veí mussulmà, l'In-

tendent proveïdor dé la cuina del So'.-.
dé, el qual, com ja sabeu, no torna a
casa fins passada la mitja nit.

— Tens raól — féu el Metge. I tot
carregant-se el mort, féu un profund
sospir que l'alleujà del pes que li opri-
mia el pit.

(1) Aaron i Josué.
(Continuarà)
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Després de molt treballar
en Pere pogué arribar
a fer algun dineró
i va pensar que el millo
fóra guardar sa riquesa
per als anys de la vellesa.

— Però on el guardaré?
El. Banc, fallida pot fer
i si compro algun valor
pot baixar. Serà millor
amagar-lo sota terra
ben tancat dins una gerra.

Decidit, ho féu així
i en un clot dintre el jar&
va amagar els seus dinés
en lloc que ningú els trobés
i tranquil va retornar
a guanyar-me més encar.

Però el seu veí Janot
el veié quan feia el clot
i a la nit saltà la reixa
cavà i li robà la xeixa
amb gerra i tot i després
tapà perquè no es veié.

L'endemà va veure en Pere
que el seu tresor ja no hi era
mes com que era espavilat
com qui no se n'ha adonat
se n'anà cap al cafè
sense dona a entendre ré.

— Tinc diners —va di als companys
que els vull guardar alguns anys
i els posaré dins la gerra
que tinc amagada a terra
on d'altres ja n'he posats
durant els dies passats.

En Janot que l'escoltà
molt de pressa se n'anà
a tornar la gerra a lloc
tot pensant que dintre poc
hi afegiria dinés
aquell vei tan pagès.

Però en Pere a mitja nit
el tresor ha recollit
i cap a casa se 1 porta
amb riallada molt forta
i després el duu a ciutat
en un Banc acreditat.

En Janot hi va després
i veu fugits els dinés
i tant s'enutja que crida
fins que sa veu es sentida
pel sereno que indignat
a la presó l'ha portat.



EI masover curt de vista: — Malviatge! No em recordava que vam fer aquest
espanta ocells amb el vestit vell de l'amo i ara he estat escarrassant-me tot el
matí cregut que em vigilava!

(te Th P.iss'ing Show)

VIROLET
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Els viatgers i els matolls

Uns viatgers, caminant per la cos»
ta del mar arribaren a un turó. Des
d'allà, veient surar al lluny uns matolls
els prengueren per una gran nau i s'es»
peraren per embarcar-s'hi. Les mates
empeses pel vent s'aproparen i creie-
ren veure no una nau, sinó una barca.
Arribades a la platja, veieren que eren
mates i digueren entre ells: cQue va-
nament esperàvem una cosa inexistent! a

Moralitat: La faula mostra que al-
guns homes que semblen temibles per»
què són desconeguts, revelen llur nul

-litat a la primera prova.

UN ARBRE aDE CA1\4ARA'

A Glacier Bay, Alaska, una gelera
s'ha retirat dels llocs que ocupava des
de !'Epoca Glacial. Un arbre, sorprès
pel glaç en aquella época llunyana ha
estat retrobat intacte i encara arrelat
en son lloc. Havia viscut uns cent anys
abans d'ésser colgat.

UNA CASA A QUATRE VENTS

Dos arquitectes parisencs acaben
de construir una casa giratòria que
permet tenir sol o ombra a la part que
hom vulgui amb sols apretar un botó.

Està construïda sobre una platafor-
ma circular com les que s'usen per gi-
rar les locomotrius a les estacions,
moguda per un motor elèctric. Al prin»
cipi d'ésser construïda, un vendaval la
féu girar com un molinet i per remeiar
aquest defecte, s'hi adaptaren frens.
El motor és molt petit i gràcies a una
combinació de rodes dentades fa girar
la casa a raó d'una volta cada hora.

Si el pobre estadant torna a casa
una mica alegre, en veure-la rodar
creurà que l'ha agafada forta.

Fa cinquanta anys, en alguns po-
blets d'Anglaterra, de difícil comuni-
cació, el formatge, el bacallà i la can-
salada es venien a quinze cèntims la
lliura.

ASCENSORS PELS PEIXOS

Es sabut que el salmó i la truita, a
l'època de la posta, pugen riu amunt
fins als punts més enlairats nedant
contra corrent i saltant amb forta em-
penta els ràpids i cascates no massa
elevats.

Però modernament, els grans salts
d'aigua que es fan artificialment per
medi de rescloses impedeixen en ab-
solut el pas dels peixos i per evitar la
seva desaparició, en molts rius de
Nordamèrica s'hsn instat'lat ascensors
subaquàtics per pujar les bestioles en
aquests llocs dificultosos.

Quatre vegades per hora puja l'as»
censor que és de forma cilíndrica i té
uns quinze metres cúbics de capacitat.
Els peixos s'hi han acostumat de pres»
sa i sempre va ple. Està prohibit seve-
rament aprofitar l'ocasió per aga-
far-los.

Doctor: El secret de la salut és
menjar cebes i alls.

Pacient: Sí, però com és possible
mantenir-ho secret?

HUMOR D'ALTRE TEMPS

A uns seus companys, l'Andreu
deia, renyant-lós, a casa:
— Vajal sembleu mosques d'ase,
tot el dia vora meu!

SERAFÍ PITARRA

— Aquesta cadira vella
em costa un ull de la cara.
— De debò? — Ben cert. Amb ella
m'hi va buidà un ull mon pare.

Conten que un home que duia
una vida poc com cal
en la porta de sa casa
un retolet va posar
que poc més o manco deia:
«Per aquí no entri res mai'
I que en llegir aquell rètol
digué un bromista: — Vejara
doncs, l'amo d'aquesta casa
per on dimontri entrarà?

Gratis, deia un bodegó
on entrà el pobre Bernat
i així que s'hagué assentat
exclamà: — Tenen raó
mai com ara m'he gratat.

A. F. O.
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AVENTURES D'EN BALIGA I EN BALAGA
En Baliga i en Balaga
avui prediquen la vaga.

— Balaga, de debò et dic	 — Baliga, no em negaràs	 — Pro és bonic, des de la palla

. que el treball és molt bonic.	 que és molt més bonic el jaç.	 veure la gent com treballa.

4	 :2
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— El que no m'agrada tant	 — Mira, a l'hora de dinar	 — Obrers, el patró us explota

és mirar-'.os esmorzant.	 quelcom ens hem d'empescar.	 _ i us fa aquí suar la gota[

— Declareu-vos tots en vaga!	 — Visca el nostre salvado[	 Celebrem amb eix final
(Recull els dinars, Balagal)	 Vinga la revolució[	 nostra victòria social.
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