
d

la llar. Quan de sobte, entre els ar-
bres, veié un home sospitós, que poc
després se ise més ni més, Ii encarà
una escopeta de pistó. Apuntà, caigué
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A Chapultepec, província de Mèxic, hi
havia mercat cad , setmana i allí hi acu-
dia el nostr-- protagonista, un senyor ra-
mader molt important. Un dia, després

d haver venut tot allò que havia portat al
mercat, agafà el cavall i emprengué la
tornada a casa seva que era a unes lle-

gises d'al.í. Quan era pel camí i portant a
la gropa el sac dels d'ners, començà a
ploure, cosa que indignà en gran manera
el nostre comerciant, i apretant el cavall

emprengué una carrera pel cami
més curt, que era el que travessa

-va un bosc molt espès. Mes per
nixó la puja no aflu xava, al con-

trari, era tan espessa que fins semb'.av3 de nit per la
nee ror de .a tem esta. Perla qual cosa a casa del ra-
mader passaven ànsia i pregaven perquè no li passés
cap desgràcia, mentre ell anava fent la seva via vers

el gallet, mes la pólvora no pren
-gua i el dispar ns es produ^. Així

és que la pluja en mullar la pòlvo-
ra li salvà la vida. I així ho com

-prengué, ja que sense donar

temps a què el lladregot fes servir el
matxet, prengué un galop desesperat
i deixà amb un pam de nas el lladre.
Arribà a casa seva bé del tot, i caigué
en braços de la seva estimada família.

I poc desp és reunits a ]a llum de la llar, els contà
l'aventura, donant -los l'exemple que de les nostres
contrarietats no en podem renegar mal, ja que essent
coses de Déu, a voltes és per salvar-nos de més
grosses desgràcias.
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Dibuixos d'en MIRET
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passaren bé i apilonaren una colla de
pe-os, car en guanyaven forces i en
gastaven pocs, pel procediment dels
napolitans que solament menjaven
raïms dels mateixos que collien, uns
quants mates i pa criollo, i de tant en
tant bifteks, que allí van barats, i es
trobaren al cap del mes amb cent cin-
quanta pesos entre els dos.

No podeu imaginar l'alegria d'a-

quells nois queja es pensaven ésser ja
rics. Llàstima que la collita no durés
tot l'any! Solament un parell de mesos
durà allí el seu treball, recollint en
conjunt uns trescents pesos. Fixa en
ells la idea d'anar a Mendoza, pensaren
anar-hi llavors com a passatgers amb
b tllet, realment s'hi anava més bé! Ija
tenim els nostres amiguets a la capital
andina disposats a guanyar els pesos a

cabassades. Buscaren una col'locació
i com que realment era bona època a
Mendoza, no els costà trobar-la en la
mateixa fonda on anaren a dinar. Els
seus càrrecs no eran pas importants:
rentar plats i anar a dur reccions a do-
micili.

Així passaren tot un any i eren dit
-xosos, veient com anaven augmentant

la pila del seu modest capital. En Mi-

8

que1 que era el més gran i de mena
ganassa, pogué ascendir a la catego-
ria de cambrer i sabia captar-se la
simpatia dels clients pel punt que te-
nia en complaure'ls. Així: entre el sou
i les propines que es treia el seu guany
començava a fer goig.

El pobre Francesc estava amoïnat,
amb la seva modesta estatura que no

li permetia dissimular &s seus pocs
anys i l'incapacitava per fer altra cosa
que rentar plats. En els guanys ana-
ven a mitges perquè en Miquel reco-
neixia que en Francesc no hi tenia cap
culpa si era petit. En aquesta forma
transcorregué un altre any. Ja en Mi-
quel anava a fer disset anys i setze en
Francesc. Passaren balanç del seu ce-

pital i comprovaren amb gran satis-
facció que pujava a la bonica suma
de dos mil pesos! que vénen a ésser
uns 800 duros. Un català que tenia
una finca a la Cuesta Arat jo i que
quan havia d'anar a la capital parava
a la fonda on treballaven els nostres
amiguets, amb el fet de ésser compa.
triotes havien simpatizat molt i adm'-

IW' Lb.

raya la bona tusta de què eren aquells
jovenets tan treballadors i honrats. En
un dels seus viatges a Mendoza els
proposà d'anar amb ell a treballar en
una propietat que havia adquirit feia
quatre anys i que anava desenrrotllant
amb èxit creixent. Comprenent pel que
havien observat durant el temps d'és-
ser al pais, que al camp és on es fan

allí els diners a l'engròs, resolgueren
d'anar-hi tota vegada que les condi-
cions eren bones i els deixava interes-
sar-hi els 2.000 pesos.

Adaptables com eren Miquel i Fran-
cesc, no trigaren a acostumar-se a la
seva nova vida rural i amb aquel tre.
ball a 1 aire lliure uns nous colors més
sans els alegraren el rostre. D. Pau es-

tava engrescat amb la seva adquisició
i entre tots tres que mai acabaven les
ganes de treballar la propietat anava
prosperant que era una benedicció.
Però en aquell país privilegiat pel cli-
ma i per altres conceptes, s'hi pro-
duïen amb certafrequènciaterratrèmols

(Continuarà)
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M 1 S C E L • L A N 1 A
Dibuixos d'En CORNET

ARGUMENTS TOUS

En un míting, el candidat perorava
contra el partit contrari quan alguns
electors d'aquest l'apedregaren amb
tomàtecs madurs.

Els tomàtecs s'esclafaren sobre els
vestits de l'orador.

Aquest, sense immutar-se, digué:
— Sempre he sostingut que els ar.

guments dels meus contrincants no
eren gaire sòlids.

EPIGRAMA

Sentint explicar la Pura
que sa enemiga festeja
es tornà verda d'enveja
i això que és d'edat madura.

ORTOGRAFIA

El fill del tenor Primfila, al col•legi,
escriu al dictat:

«El meu papá...>
— Papà, té l'accent greu — corre-

geix el mestre.
— Dispensi, el meu papà té l'accent

agut.

CORTESIA COSTOSA

— La cortesa no costa cap diner

— No? Prova de posar «Son afee..
tíssim segur servidor que li estreny :a
mà» en un telegrama, ¡ja ho veuràs!

BEN ACONSOLAT

A en Pau Vinaixa se li havia mart
l'esposa.

Un amic seu anà a visitar-lo i: el
trobà assegut vora el foc tenint al cos-
tat una ampolla d'Anís del Simi.

— Es aquesta — li preguntà, amb
veu severa — la teva única conso l ació
n la viduïtat?

— No — contestà en Vinaixa — no
és l'única. A l'armari en tinc tres am-
polles més.

ELS DOS GERROS

La senyora Canons estava enutjada
perquè el seu marit havia trencat un
gerro de cristall que, junt amb un al.
tre d'igual, ornamentava la pianola.

— Dona, no t'amoïnis, ja en cer-
caré un d'igual i el compraré.

— Es inútil, no el trobaràs i que-
darà l'altre desapare^ lat per tota la
vida.

— Estic segur que el trobaré.
Però passaven els dies i el senyor

Canons no trobava el gerro que volia.
Per fi, un vespre, es presentà, radiant
d'alegria.

— Ja tinc el gerro, Marieta! L'he
trobat, mai diries on? Al plats i olles
de la cantonada. Me n'ha comptat tres
duros.

La senyora Canons per poc no es
desmaia.

— Sempre seràs talòs! Aquest ge-
rro és el que quedava que l'he venut
al plats i olles per tres pessetes en
veure que era impossible trobar-li pa-
rella!

SEGURETAT

— Senyor Canonsl corri que se li
rema la botiga[

— Impossible! Està assegurada[

BONA OCASIÓ

Jutge. —El primer que cridi el faré
treure al carrer.

Presoner. — Visca[

per En GUILLEM D'OLORÓ

EL FENOMEN

— El meu pare fa de fenomen al
Circ.

— Sí? de què fa?
De dona barbuda.

TRANQLIILITZI'S

Dues senyores es quedaren a dor-
mir a un hostal de fora per haver-se'ls
escapat el tren.

Feia poc que s'havien retirat a l'ha
-bitació quan s'hi oïren xiscles aguts.

L'hostaler hi corregué i- preguntà,
des de la porta:

— Què els passa, senyores?
— Que hem vist un ratolí!
— No pot ésser. No n'hi ha a casa

de ratolins.
— Sí, sí, ara és sota la calaixera i

es veu la cual
— Es impossible que sigui un ra-

tolí perquè a casa només hi ha rates
grosses.

DEMANANT PROPINA

L'encarregat d'un Jardí Botànic en-
senyava les plantes a una colla de
visitants explicant-'os el nom de cada
una de len diferents espècies que hi
havia en el jardí.

— Allò són orquídees, això mag-
nòlies, les d'allà narcisos... etc.

Per fi, arribant a la porta de sorti-
da, parà la mà mentre ensenyava un
grup de diminutes floretes:

—1 aquestes — digué — són no
m'oblidis.
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—Babà Saïd, m'agradaria molt
anar a fer un tomb pel sok de Damasc;

així ens distreuríem un xic i, de pas-
sada, veuríem què lf esdevinguè al po-
bre pastisser que ens obsequià amb
aquelles menges tan delicades i al qual
pagàrem amb un cop de pedra al cap,

tornant-li mal per bé, o sigui fent tot

el contrari del que Al': ah disposa!
— Jo escolto i obeeixo — féu l'es-

clau.
I A gib i el criat eixiren de la tenda

i s'adreçaren a la botiga del pastisser.

Poc pensava Agib que allò que el

menava era un impuls orb suscitat per

l'amor filial inconscient!
Al moment que arribaren al davant

de la pastisseria, Hassan Badreddín
estava entretingut a preparar aquell
deliciós plat de l'altra vegada: Magra-
na amb ametlles picades, sucre i pera
fums al punt. Agib, des del carrer,

pogué observar al mig del front del
pastisser la senyal del cop de pedra

que li havien clavat l'altra vegada; es
sentí tot enternit i entrà resoltament
a la past'sseria saludant el seu amo:

— Que la pau sigui amb tu, bon
pastisser! No em reconeixes?

Tantost Hassan veié n'Agib, sentí
que totes les entranyes se li removien,
el cor li glatia com si volgués fugir-li
del pit, el cap li rodava...

— Entreu, amics meus estimats -
féu el pastisser. — Entreu i, per con-
descendència, accepteu un plat dels
meus dolços!

Mes, Agib respongué:
— Per Al'lah, pastisser; tu ets un

amic molt perillós! Per un obsequi que
ens fers, estigueres a punt de per-
dre'ns! Ara no entraré a menjar si no
cm jures per endavant que no ens se-
guiràs.

— Jo us en faig jurament a tos
dos! — féu n'Hassan, oblidant el cop
de pedra.

Aleshores n'Agib i l'esclau Saïd
entraren a la pastisseria i n'Hassan
tornà a obsequiar-los amb el deliciós
plat de magrana i en menjaren tots
dos fins que en quedaren ben saciats.
Després portà un renta-mans d'argent

amb aigua perfumada, i per fi els as-
pergí amb aigua de roses muscada.
Aleshores s'aixecaren, s'acomiadaren
del pastisser i s'allunyaren de la boti

-ga de pressa, de pressa, per tal d'arri-
bar al campament abans de la posta
de sol, que ja s'atansava.

En entrar a les tendes n'Agib besà
la rnà a la seva àvia i a sa mare Sett-
el-Hosn; l'àvia l'abraçà i el petonejà,
i pensant en son fill Hassan Badred-
dín quedà plorant una bons estona.

Aleshores es prepararen a sopar
i les criades portaren un plat que ha-
via preparat l'àvia. Era compost de
magrana, ametlles picades, sucre i
perfums al punt!

Quan Agib veié aquell menjar féu
una ganyota. Es clar! Com que ja
n'estava tip[

L'àvia veié el gest del noi i, un xic
disgustada, digué:

— Fas ganyotes, Agib, al davant
d'aquest plat, i he d'assegurar-te que
mai ningú de vosaltres no ha menjat
aquesta minestra tan excel'lentment
preparada com jo ho faig!

Aleshores n'Agib n'agafà un gra
-padet (1) i se'l portà a la boca, però

com tenia de trobar-ho bo si ja n'es-
tava saciat!

— Avia! — féu n'Agib: — Us ass :-
guro que no és gaire bo això!

— Com t'atreveixes a no trobar
bona la meva cuina! — féu l'àvia, en-
fadada. — Has de saber que no hi ha
ningú al món que sàpiga com jo els
secrets de la cuina, si no é3 el teu
pare Hassan Badreddín qui l'apren-.
gué de mi!

— Per Al';ah! Avia, el vostre plat
no us ha sortit bé! Per altra banda,
amb en Saïd hem entrat a una pastis.
seria de Damasc... (però no ho digueu
pas a la mare ni a l'avi!...) i ens hem
atipat d'aquest mateix menjar. Allò sí
que era glòria! Creieu, àvia: era molt
més bo que el vostre. Uix! Ni es poden
comparar!

Aleshores l'àvia fou tocada de son
amor propi i, tota irada, féu:

(1) EIs alarbs mengen amb els dits.

— Ah! Heu menjat a fora de casa?
— I adreçant-se a l'esclau, li digué: 

—Sa'id! I tu li ho has permès! Prepara
el llom que ara cridaré ton amo el
Visir!...

I cridà son cunyat el Visir Xamsed-
dín i li explicà que el noi i l'esclau ha-
vien menjat a fora de casa.

El Visir esguardà terriblement l'es»
clau:

— Es cert, Saïd, que ho has per-
mès? — preguntà.

— No ho cregueu pas, Senyor!
— Que sí, que sííí... — feia n'Agib,

botent i picant de mans. — I allò 'que
hem menjat?... H hal Avia! Allò sí
que era bo i ben preparat! I que no hi
havia pas planyut el sucre com l'àvia
el bon pastisser!... -

El Visir agafà una corretja de cui-
ro. En Saïd s'esgarrifà:

— Senyor: Ja diré la veritat! Real-
ment hem anat a una pastisseria d'a-
questa vila i hem menjat d'aquest plat
fins a quedar tips. Allò sí que era bo!
No crec pas que ho sigui tant el que
ha preparat la senyora!

El Visir i Sett-el-Hosn esclafiren a
riure mentre l'àvia, tota irada i morta
de despit, exclamava:

— Menteixes! Negre 'maleït! Ara
mateix te'n vas a la pastisseria que
dieu i ja n'estàs portant una bona por-
cellana plena. Pobre de tu qe nos
gui més bo el de la pastissera! Mon
cunyat el Visir i ma nora Sett-el-Hosn
seran els jutges!

El Visir donà un dinar a l'esclau i
aquest sorti corrent tant com podia
cap a la botiga ,on havien menjat.

— La pau sigui amb tu, pastisser[
— féu en arribar. — Hem fet una ju'.
guesca amb els meus amos. Ells tàm-
bé han preparat magrana, avui; i nos-
altres hem dit que no es podia com-
parar amb la teva. I aquí vinc perquè
me'n posts per valor d'un dinar en
aquesta porcellana i ja pots cuidar- la
bé i ja hi pots posar tot el teu art, per-
què si ro... ja cm veig l'esquena ben
escalfada!

Hassan Badreddín somrigué i di-
gué al negre:

— Ja pots estar tranquil, bon ne-
gre! No hi ha ningú al món capaç de
preparar aquest plat com jo, si no és

HI STÓRIA D' I-IASSAN 13ADREDDÏN
(Continuació)
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ma mare. I ma mare... bon negre! és
molt i molt lluny d'ací!...

N'ornplí la porcellana, i Saïd fugí
corrent cap al campament. Tantost
arribà, l'àvia cuità a portar-se'n un
grapadet a la boca, Ferò tot just en
percebé el gust, féu un gran xiscle i
caigué sense sentits...

Havia endevinat la mà del seu fill
Hassan Badreddínl

Les sorpreses
d'Hassan Badreddín

Tardaren més d'una hora en retor-
nar la pobra mare d'Hessan Badred'
dín, i a la fi, després de tirar-li aigua
de roses al rostre i fer'li olorar essèn-
cies i perfums de tota mena, recobrà
els sentits, i exclamà:

— AI'lah!! L'autor d'aquest plat de
magrana és el meu fill Hassan! No pot
ésser pas ningú altre: Us ho juro!!...
— I esclafí en plors.

— Per fi es reunirà amb mi el fill
del meu bon germà! — féu el Visir
Xamseddín. I li lliscaren les llàgrimes.

— Per fi tindré pare!... — cridava
n'Agib, botent i picant de mans.

I fins el negre Saïd plorava en un
recé tot emocionat.

Un cop refets de l'emoció, pensa«
ren en el que calia fer. El Visir digué
als demés de la família:

— Deixeu-me fer!
I se n'anà al palau del governador

de la ciutat; li ensenyà les seves cre'
dencials i s'entei à del nom i de la his-
tòria del pastisser i es convencé que-
era el seu nebot i gendre. Aleshores
explicà al governador el seu propòsit,
i aquest l'autoritzà per fer el que cre.
gués convenient.

El Visir Xamseddín ordenà que
vint homes a les ordres del negre Saïd
anessin a la pastisseria, agafessin
n'Hassan, el lliguessin colze a colze,
i després de fer malbé tota la botiga
i trencar-li tots els estres i atifells, el
conduïssin a la seva pre=ència.

Hassan Badreddín veié arribar tota
aquella gent, armada de garrots, des'
traís i cordes; i en veure que en pocs
moments li havien fet tota aquella des-
gràcia i el lligaven i se l'emmenaven,
pensà, tot esverat:

— Vols-te jugar que tot això és pel
plat de magrana? APiahl... Vés a sa-
ber el que hi deuen haver trobat[

Conduït al davant de Xamseddín,
Hassan exclamà, caient agenollat:

— Senyor! Quin crim he comès jo
per merèixer tots els flagells que han
caigut al damunt meu!

— Ets tu mateix el qui ha preparat
el plat de magrana? — preguntà el
Visir.

— Sí, Senyor! Tan cert com que
em dic Hassan Badreddín el Basrauí!

— Doncs espera't[
I féu venir dos camellers, els quals

portaren una caixa de fusta molt gran;
deslligaren n'Hassan i el ficaren a dins
de la caixa i després la tancaren amb
clau i la carregaren curosament a dalt
d'un camell. Immediatament aixecaren
el campament i emprengueren el camí
d'Al-Kahírat.

Quan arribaren al cap de molts
dies de camí a les portes de la ciutat,
el Visir ordenà que vingués un fuster;
féu eixir n'Hassan de la caixa i tornà
a preguntar-li:

— Ets ben bé tu qui preparà el plat
de magrana?

— I ben cert que sóc jo[ — respo-
nia n'Hassan, desesperat. — I em yo'
leu dir quin crim he comès amb tot
això, per merèixer que m'imposin
aquest viatge a dins d'una caixa des-
prés d'haver-me arruïnat la botiga de
Damasc, i no em donin menjar més
que una vegada al día...

— I encara és poc! Espera't[ Demà
al matí faré que et cavin en una creú!
— féu el Visir.

I ordenà al fuster que construís la
creu a la qual tenia d'ésser clavat l'en

-demà de matí a trenc d'alba, i féu tan-
car altra vegada el presoner a dins de
la caixa.

N'Hassan Badreddín estava rabiós
d'indignació en veure que per una cosa
tan futilíssima el condemnaven ta n
iníquament a la màxima pena.

Mentrestant el
Visir i la família
anaren a llur palau;
obriren aquell co-
fre en el qual ha-
vien guardat els
cortinatges, els
coixins i les robes
que havia deixat
abandonades n'
Hassan Badreddín
el dia de les seves
noces, i amb ajuda
d'aquell pergamí
que el Visir féu es-
criure, tornaren a
endreçar-ho tot de
la mateixa faisó que
aquell dia.

Hassan Badred-
dín, de dins de la
caixa estant, oïa
tots els sorolls que
feia el fuster se-
rrant , ribote''ant,
ajustant i clavant
les fustes de la
creu. I per fi, en
ésser vespre, que'
dé profundament
adormit.

Aleshores, la caixa fou transpor-
tada curosament al palau de Xamsed-
dín. N'Hassan, mentre dormia, fou
deixat al damunt del mateix jaç de
coixins, en el qual havia quedat ador-
mit la nit de noces, i sa muller Sett-
el-Hosn, abillada amb el vestit de nú-
via, s'ajagué al seu costat i esperà el
matí perquè es despertés el seu esp'. s.

Desenllaç

Hassan Badreddín es despertà,
s'estirà i obrí els ulls. Es impossible
descriure la cara que posà i el paper
que féu. Primer romangué parat; des-
prés es girà a un costat i veié sa mu-
ller Sett-el-Hose que dormia, o més
ben dit, ho feia veure. S'alçà, mirà les
parets i reconegué la sala en la qual
havia estat celebrada la gran festa de
les noces. Allí al costat hi havia la
seva capa i el seu turbant a la moda
de Basra: L'aixecà, i a sota hi trobà
la bossa amb els cinc mil dinars del
Jueu de Basra. Tot febrós, desmuntà
son turbant i a dins hi trobà el testa-
ment de son pare Nureddín... En sec,
es girà i començà a cridar, com foll:

— Lah! Lahl!... Estic despert o so'
mio? Que m'ho digui algú! M'he ter'
nat boig o què?... — i es picava el pit
i el cap amb els punys.

(Continuarà)
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La repartidora

:L4 I :
La ciutat està enrenou
tota la gent es remou
els burgesos espantats
s'amaguen dalt els terrats
i en revo'ució, els obrers
ocupen tots els carrers.

En totes les cantonades
ja s aixequen barricades
i en mig de la turba boja
s'alça la bandera roja.
Tothom lluita amb greu fatic
per l'ideal bolxevic.

— Visca la Repartidora!
criden els rebels alhora
i comenten en veu baixa:
— Amb el que tinc a la Caixa
i la part que em tocarà
ja mai més vull treballa.

Y

^J

-t-'

Una colla d'atrevits
han assaltats amb grans crits
el barri dels milionaris
i els establiments bancaris
i quatre o cinc més valents
entren als establiments.

El vell Isaac B^ssador
s'ha amagat amb molta por
a la cambra cuirassada
però oberta l'ha deixada
i hi en'ren els revoltats
que van fent mil disbarats.

— Ciutadà, ja ha arribat l'hora
de la gran repartidora
amb això, vinga de pressa
reparteix sens gaire fressa
els milions que has aplegat
explotant la humanitat.

f

— Quants milions creieu que tinc — Doncs, bé, visca la igualtat! — Doncs bé, — diu en Bossador --

diu el jueu. — Trenta cinc — fa en Bossador, exaltat, us tocarà del meu or

II contesta un sub'.evat. — Digueu-me ara, en la nació repartit en parts iguals

— Es aquesta quantitat quants ciutadans hi ha? — Crec jo entre tots, només set rals.

la que consta en vostra caixa que no deuen pas baixà I en. calderilla pagant

i no us farem cap rebaixa. d'uns vint milions, ça o enll$. se ls va treure del davant.



— Papà, què és l'eco?
— Es l'únic que gosa contestar a ta mare.

tDe The Pussing Show)
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En una comèdia que es va repre-
sentar moltes vegades seguides hi ha-
via una escena en la qual un lladre
s'escapava per una finestra al precís
moment que entrava perla porta l'amo
de la casa.

L'empresari del teatre notà que a
la primera fila de butaques hi havia
un espectador q le cada dia sens falta
es presentava a veure la comèdia i se-
guia amb extraordinari interès la dita
escena.

Per fi, un dia, 1'emp-esari curiós,
volgué saber per què aquell home tor'.
nava cada vespre sens falta.

— Oh, és molt senzill — contestà
l'individu en qüestió. — Es que un dia
o altre l'amo deurà arribar a temps de
sorprendre el lladre i hi haurà una ba.
tussa fenomenal. Per això vinc cada
di, per trobar-m'hi present quan suc-
ceeixi.

EI mestres — Nois, hauríeu de fer
cada dia quelcom que us costi molt
de fer, perquè aquesta és la manera
de formar els caràcters. Vejara: Hi ha
algú aquí que hagi fet quelcom molt
costós?

Deixeb'e: — Sí, senyor. Jo m'he
llevat al matí i me n'he anat al llit al
vespre.

Hom proposa eixamplar es carrers
de les ciutats modernes per evitar els
embarbussaments d'autos. Però els
embriacs protesten perquè a la nit
hauran de caminar molt més per fet
esses de banda a banda.

A simple vista es poden veure uns
2.000 estels. Amb telescopis fotogrà-
fics se n'han retratat més de 40 mi-
lions.

Un advocat francès, en morir, ha
deixat 200.000 francs a un manicomi.

El seu testament diu així: cHe guanyat
aquests diners, gràcies als bojos que
tenen ganes de pledejar. Just és que
el restitueixi. b

ELOGI?

— La meva promesa — deia en Pi
tau — té els ulls hermosíssims, el
front serè, els cabells magnífics, el nos
admirable, la boca... colossal!

HUMOR D'ALTRE TEMPS

— Sembla que estàs trist, Enricl
— No me'n parlis, Telesforo;
vint duros, que molt enyoro,
em va costó aquest carrick
i des de que el tinc ca p.or.'.

M. Busoucrs

Deia un advocat dels grans:
— Se'm queixen els parroquians
de q è a perdre plets m'afanyo:
si per ells en perdo tants,
e. que és per mi, sempre guanyo.

Li.

De la misèria en l'horror
un vell que mai treballa a
tot pensant que el temps és or
així diu que s'exclamava:
— Jo que el treball no sé què és
en tant temps com he viscut
sense que me n'adonés,
i quan d'or hauré perduif

R. A. A.

MALHUMOR
Balzac, decebut per la poca venda

d'un dels seus llibres, escriví un dia
al seu editor:

«Molt senyor meu: Estic escrivint
el darrer capítol del llibre que aneu a
editar. Com que l'anterior no ha rebut
l'acolliment que mereixia, faci'm el
favor d'imprimir aquest en paper des

-traça. No cal tirar perles als porcs,
diu l'Escriptura. Amb paper d'estraça
n'hi ha prou per al públic d'avui dia.»

S'ha inventat un tauler d'escacs,
d'acer, i dintre les figu es hi ha petits
imants. Serveix per jugar en el tren o
en vaixell sense por que el moviment
destorbi el joc.

Gran concurs d'ombres xines.quues
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AVENTURES ENTURES D ' E11V Î3HLIOA 1 EN BALAGA
Es feini de gran molèstia
el tenir que fer el bèstia.
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1
— Fenòmens? hi anirem	 — Hi ha un nano i un gegant.	 — Jo sóc dels nans el més alt.
a veure si servirem.	 — Ja poden passar avant.	 — O sigui el més animal!

— Sóc de'.s gegants el més baix.	 — Què vols aquí! Ja m'embafa.	 — Senyors meus, queden llogats.
— Vol que el llenci daltabaix!	 — Que se'ns ha mort la girafa.	 Vint rals i gastos pagats.
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Diu el públic: Colossal! 	 En Baliga que té gana 	 I s'arma tan gran tropell
cuina bèstia més bestial!	 fa un badall amb veu humana,	 que fins hi han deixat la pell.
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