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En Pavero era un xicot mo't m)dern, usava ulleres	 Qian comparegué amb el seu superb Scott 500 HP.
	.sense haver.:es de menester, duia calces de creixença, i	 causà sensació, entre l'element femení especialment. La

ballava el xarleston i amb tot això havia conquerit una filla del senyor Nouveau-Riche, fins tingué un desmai.
gran reputació a Vilatorrada, la gran estació estiuenca.

A la pista del Tennis feia tals prodigi, que mentre ell	 A les hores d'avorrir-se, era de tots el que s'avorria
fumava tranquilament, els seus contrincants treien- el més i ho feia amb una elegància que enamorava. En una
fetge per la boca.	 paraula, en Pavero era el rei de la colònia de Vilatorrada.
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La senyora Nouveau-Riche, féu tots els papers de
l'auca, per tal d'aconseguir que en Pavero s'enamorés de
la seva filla. I com que en Pavero amb tot i les aparièn^
cien era més pelat que una rata, tot fent el desmenjat s'hi
declarà.
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Quan arribà el moment solemne de demanar la mà,

el senyor Nouveau-Riche, digué al.ludint al dot que do-
nava a la seva filla: — Jo a la meva filla, li dono pel
dinar, si vostè porta pel sopar, ja es poden casar.

En Pavero contestà: — De seguida! perquè jo quan
dino bé, no sopo.
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HISTORIA DEL TAP QUE NO VOLA SORTIR

{De The Pessing Show
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Text d'en JOAQUIM FECIT

	
(Acabernent)
	

Dibuixos d'en MIRET

^s n

t

la nit per dur a cap el seu plan. Corre-
gué a la seva cabanya i aprofitant que
tothom era fora, sostragué un vestit
d'un germà seu i anà a amagar-lo sota
d'unes pedres prop de la presó d'en
Lluïset. Ella mateixa es sorprenia de
l'interès que es prenia per aquell es-
tranger, però sense saber perquè, hau-
ria fet qualsevol cosa per salvar-lo.

Sopà com si tal cosa i se n'anà a dor-
mir com de costum. Poc sospitava el
trist Lluïset que en apuelles terres tan
desconegudes hi hagués qui deixés de
dormir per procurar salvar-lo i només
feia que resar i encomanar-se a Déu,
lamentant-se de morir tan joveper una
capairada que en mala hora tingué, i
que ben cara anava a pagar. Però la

moreta, quan tots dormien, s'aixecà si-
gilosament i sortí amb un petit paquet
a la pitrera.

Amb delit corregué a un turonet vi-
sible des d'on era en Lluïset, llençà
dues o tres pedres per despertar laten-.
ció de les sentinelles. Logré el seu pro-
pòsit; les sentinelles corregueren a
l'indret d'on comprengueren que pro-

a
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cedien les pedres i trobaren la more-
ta, la qual afectant gran esverament,
els digué que dos estrangers l'havien
empaitat a cops de pedra i havien fu-
git en determinada direcció. Les senti-
nelles refiats que en Lluïset estava
ben lligat no vacil Taren en perseguir
els suposats estrangers. Sense perdre
temps corregué on era en Lluïset i el

deslligà, li pintà amb suro cremat la
cara, rnsns i carnes, li donà el vestit
del seu germà, ell se'! posà i sortiren
amb precaució. Talment semblava un
moro el nostre amiguetl..

L'astuta alliberadora comprengué
que era qüestió de posar terra per mig
perquè, si duia a l'estranger a casa no
voldrien aquell compromís i si el dei-

xava a la seva sort, no aconseguiria
reexir. L'acompanyà a una petita cala
on alguns p-scadors refugiaven les se-
ves embarcacions i apoderant-se d'una
es feren a la mar. Anaren bogant, bo-.
gant sense allunyar-se de la costa però
no feien gaire camí, perquè no tenien
ni forçani traça. Intentaren hissar la ve-
laperòso's aconseguirenaixecar-launs

o

o

pams. No obstant, la mica de vent que
agafava els feia anar més llisquents
els rems. En separar-se de la costa
el verrtet bufà més pronunciat i llavors
la barca va fer més camí. On anaven?
Veritat és que sols fugien, però no sa

-bien on anaven.
En aquestes circumstàncies foren

descoberts per un reflector... i el cap
de pocs moments un canot amb mari-

ners armats els detenia. No podien
haver millor sort: era un barco francés
que vigilava el contraban d'armes i
els havia descobert. Da seguit es posà
en clar la veritat del cas i comprovant
que era un moro de per riure el varen
despintar i volien fer el mateix amb la
moreta, però veieren que no era el ma-
teix i fou portada a la platja perquè

tornés amb els seus, no sense donar-1
una bona recompensa. En Lluïset no
sabia com demostrar-li el seu agraï-
ment. En Lluïset fou remès a Barcelona
on fou una sorpresa la seva arribada,
car tots el creien mort. La alegria de
tots fou gran i també fou gran la pru-
dència d'en Lluïset des d'aqueli dia en-
davant.
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nB JOAN G. J U N C E D A

UNA C O MPL I CA D A

Ens asseguérem a la tau'a en els flon»
jos coixins que jo tenia i vaig comen-
çar a servir-li de totes les bones coses
que jo tenia preparades. Imagineu-vos
quina devia ésser la meva estrayesa
en veure que el meu convidat menjava
amb la mà esquerra sense servir-se
per a res de la dreta! En acabant de
menjar, es rentà la mà, sempre sense
servir-se de l'altra que tenia ficada
a dins de la sina, i després se l'eixu»
gà amb el tovalló agafat amb els ge»
nolls. En veure això, ja no ; aig pode.

me aguantar més i lí va`g preguntar
amb angoixa:

— Oh, amic meu! Fes-me la grà.
cia de dir-me per què has menjat i
begut servint-te res més que de la mà
esquerra i has servat sempre amagada
a la sina la dreta!

Aleshores el seu front empal.lidí,
sos ulls s'humitejaren i dues llàgrimes
lf lliscaren galtes avall.

— No creguis pas, bon amic meu
-- em digué entre sanglots — que ho
hagi fet per manca de miraments en-
vers tu: Ho he fet obligat per la sort:
Mira!!...

I tragué el braç de dintre la sina:
I a mà era tallada!

— Oh, germà! — li fiu jo emocio»

(Continuació)

nat. — Digues-me quina dissort et féu
perdre un membre tan valuós com la
mà dreta!

Història d'enamorats

— Has de saber, bon amic — em res»
pongué el jove desconegut—quejo sóc
de Bagdad. El meu pare era un dels
personatges més rics i més notables
de la ciutat. Cada vegada que venien
vianants, pelegrins o marxants a casa

del meu pare, jo escoltava embadalit
els recitats que em feien de les mera»
vel l ones belleses del país d'Egipte; i
de tal manera n'estava encisat,.i de tal
manera en cultivava a dins de mon
ànima el record, que tantost morí el
meu pare, vaig arreplegar tots els di-
ners que vaig poder, vaig fer grans
compres de teixits i sederies de totes
menes i maneres de mon país i vaig
emprendre el camí d'Al-Kahiiat i no
vaig trigar molts dies en arribar-hi
amb els meus camells carregats. Vaig
llogar un estatge i un criat al Khan»
Serrur i m'hi vaig instat' lar. Aviat vin»
gueren els corredors, als quals. jo doní
mostres de totes les mercaderies que
havia portat del meu país i partiren

HISTORIA

de be,! nou en totes direccions per tal
de fer-ne oferiment als marxants com-
pradors de la ciutat.

Al cap d'una bella estona ja eren
tots retornats i de son corretatge se'n
deduïa que el que hom podia treure
dels meus gèneres, no arribava a co-
brir les despeses del viatge de mon
país a AI»Kahirat! Podeu comptar el
conflicte en què em trobava! En això
vingué el xeik principal dels corredors
i em digué:

— Jo crec que el millor que podeu
fer és fixar preu als vostres teixits i a
les vostres sederies i deixar-les en di»
pòsit a casa dels marxants de la vila,
i cada dilluns i cada dijous liquidar el
que hi hagi de venut.

Em va plaure la idea; vàrem visi»
lar alguns marxants, signàrem una es-
criptura de dipòsit i vaig fer portar els
gèneres a casa de cada un d'ells.

Aleshores vaig començar a donar»
me bona vida; feia llargues passeja»
des, belles excursions pel Nil... i cada
dijous i cada dilluns em deixava caure
a les botigues que servaven els meus
d.pòsits i liquidava la mercaderia ve-
nuda.

Un d'aquells dies, vaig anar a la
botiga d'un marxant que s'anomena
Al-Bostaní, a la barriada de Kaissa»
riat-Guergues; el vaig saludar i em
vaig asseure al costat del taulell per
passar una estona xerrant amb ell. Al
cap de poc que hi era, vegí entrar una
dona coberta amb un gran vel de seda
blava. Entrà a la botiga per comprar
teixits al mostrador. La banda que II
envoltava el cap i cobria lleugerament
son rosta e, estava disposada un xic de
costat i deixava escapar perfums deis
més delicats; i tantost abaixà un xic
son vel i vegí la penombra de ses par-
pelles i la negror profunda dels seus
ulls, vaig sentir-me robada la raól

Ella s'assegué doncs, i començà a
parlar amb Al-Bostaní de la mena de
roba que volia i ell a mostrar-n'hi de
les que li semblava i jo, com més oïa
el dringar sonor de la seva veu dol

-cissima, més i més sentia afermar-se
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en mon cor el més apassionat dels
enamoraments!

Per fi ella trià una peça de seda
blanca brodada amb filets d'or pur de
les que jo tenia dipositades a le Loti

-ga. Ell li'n digué el preu i ella féu ac-
ció d'aixecar-se i anar-se'n amb la
peça de seda tot dient:

— Em convé! En arribar a -casa te
n'enviaré l'import.

— Oh, senyora! — féu A'-Bostaní
consternat. — Avui sí que no puc de
cap manera fer-vos aquesta gràcia La

peça de roba que heu triat no és meva
sinó d'aquest comerciant que veieu el
vostre costat, al qual he de liquidar-
ne l'import ara de seguida!

— Ah, maleïtl — féu ela. — Obli-

des que sempre, en arribar a casa t he
remesat l'import de les meves com-
pres? Doncs, té[ — 110 hi llençà a la
csra. — No te la vull per res: Ja en
trobaré en altre llac!

I es girà i se n'anà.
Mes jo vaig sentir com si la meva

ànima em fugís amb ella; vaig alçar-

me i vaig cridar-li:
— Oh, mestressa meva, Fer gràcia!

Fes-me l'amistat de girar-te de cara
a mi i revenir generosament sobre els
teus passos!...

Aleshores ella es girà i en sos u'Is
vaig endevinar el més dolç dels s:m-
risos[

— Reentraré — féu ella — pe: ò no
pas pel marxant sinó per tu[

I vingué a assturé s al meu davant.
Aleshores jo preguntí a Al-Bostaní el
preu de la roba; ell me'! digué i im-
mediatament li'n vaig signar rebut.
I tot agafant-1a i posant-la en les mans
d'ella li diguí:

— Pren-la i ves tranquila a casa
teva sense pensar en el que em deus.
I quan vulguis pagar-me no tens més
que cercar-me pel sok qualsevol di-
lluns o divendres. I si vols fer-me l'ho-
nor d'acceptar aquesta seda com un
humil homenatge meu a la teva so-
birana beutat, ella et pertany des
d'ara!

1 ella tot agafant-la, em respongué:
— Que AI'lah te la torni amb tota

mena de favors i gràcies[ I puguis tu
posseir totes les riqueses que són de
ma possessió i devenir el meu amo i
la corona del meu front!... Tant de bo
Al lah exalcés el meu vot i el fes rea-
litat[... — i anava a eixir.

— Oh, germana[ — vaig demanar
encara. — Guarda-la doncs, i fes-me
la gràcia que pugui admirar un instant
el teu rostre que m'és amagat!...

I ella abaixà el vel de seda tupida
que cobria sa cara dels ulls en avall...

La vista d'aquell rostre, d'aquella
beutat, d'aquells llavis, d'aquelles gal-
tes em precipità en el més extrem dels
torbaments, de tal manera que el cor
semblà que volia fugir-me del pit, el
cap em rodà i em vaig haver d'apoiar
al taulell[... Ella es cobrí de bell nou
el rostre i en acomiadar-se cm digué:

— Oh, mon amo i senyor[ Que la
teva absència no duri gaire, perquè si
no, jo moriré d'enyorament!

I s'allunyà.
Jo romanguí assegut a la botiga

d'AI-Bostaní fins que fou vespre, sen-
se dir ni una paraula i talment com si
hagués perdut els sentits i l'ús de raó;
enterament posseït per la follia d'a-
quellà passió sobtada. Per fi em vaig
refer i vaig preguntara l'amo de la
botiga:

— Qui és aquella divina hurí?
— Es una dama molt rica. Son pare

era un il'lustre emir, el qual, en mo-

rir, com no tenia altre fill q.:e ella, li
deixà tota sa fortuna.

Quasi sense escoltar el que em
responia em vaig allunyar i ben bé
d'esma vaig entrar al Khan Serrur a on
tenia llogat el meu departament. El
criat es donà bona manya de prepa-
rar-me taula, mes ja podeu ben creure
que ni tan sols vaig tocar-lo, el men-
jar. Sense saber ben bé el que feia cm
vaig a'xecar i me'n vaig anar c.ip al
carrer. Tenia necessitat de sentir-me
ben sol amb el dolcíssim record d'a-
quella sobirana bellesa... Caminant
caminant vaig arribar als ravais de
la ribera del Nil i cm vaig quedar as-
segut a la vora del cristall de ses ai-
gües manses i profundes. No puc dir
el temps que vaig romandre allí quiet,
amb els ulls fits al mirall de l'aigua,
com en èxtasi, abstret, en abso'.ut, de
tot el que em voltava. De sobte... (la
pell se m'eriçà!) vegí una ombra aco-
tada a quatre passes darre a meu. Ins-
tintivament la meva mà trobà el puny
de la gumia i cm vaig alçar disposat
a la lluita.

— Al'lahumà! — féu una veu de
done.

— Qui ets? — vaig preguntar sor-
près.

— Senyor — féu la dona atansant
-se. — Ja m'ho havia semblat que éreu

vós, però la tenebra d'aquesta nit no
m'ho deixava veure prou clar; per això

(Continuarà)
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Pam--1-p1 pa

Tutsijama, Emperadô
de l'imperi Dai Nipó
per tractar de pau i guerra
envià al rei d'Anglaterra
Kutikai d'ambaixadó.

Quan a Anglaterra arribà
varen anar-lo a espera
una colla de milords.
Kutikai desembarcà
entre aplaudiments molt forts.

Pro una colla de pillets
enfilats dalt una pipa
veient rostres tan mal fets
varen fer-los pam-i-pipa
amb gatzara de ximplets.

r

Kutikai va preguntó:
al noble Lord Denfavah:
— Permeteu-me que humilment
vos demani, oh excel• lent
què fan e's nois amb la mà?

Lord Denfavah Ii va dir
no volent-li-ho descobrir
per amaga el mal efecte:
— Es la senyal de respecte
més gran que es coneix aquí.

Essent a l'hotel, després,,
volent mostrar-se cortès
assajà amb la seva escolta
aquell geste pocasolta
per fer-lo al monarca anglès.

t	 ^^

A l'endemà, ben mudats
arriben davant del rei
i creient seguir la llei
solemnials i molt tivats
pam-i-pipen tots plegats.

El rei tot se n'estranyà
i diu a Lord Denfavah:
— Excel •lència, què és això?
— Majestat, és del Japó
el salut millor que hi ha.

El rei és de tal manera
que ésser descortès l'empipa
i per no re_tà endarrera
també va fer pam-i-pipa
a l'ambaixada estrangera.



— Aquesta barca és molt vella. I si ens ofeguem?
— Us tornaré eis diners.

(De Pé!e-Mé'e)
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FAULES D'ISOP
El llop i les ovelles

Al temps que les bèsties parlaven,
els llops feren la guerra a les ovelles.
Els gossos eren aliats dels ramats i
perseguien els llops. Els llops, envia-
ren un ambaixador a dir a les ovelles
que si volien viure en pau i no tenir
més por de guerra, els entreguessin
els gossos. Les ovelles, per estupi-
desa, cregueren i entregaren els gos-
sos, els llops els destrossaren i llavors
derrotaren fàcilment les ovelles.

INVENCIONS FAMOSES
Molt es parla avui de les inven-

cions modernes i la humanitat se'n
sent orgullosa. Fetò hom oblida massa
que les invencions dels homes primi-
tius, si no foren tan complicades com
les modernes, foren, i són encara, molt
més útils.

Hom comprèn perfectament la vida
sense tramvies ni ascensors ni planxes
elèctriques ni radiotelefonía, però què
f, ra de nosaltres sense la invenció
més ant ge de totes, el martell?

L'home que desccbrí el marteil,
encara que aquest no fos al principi
més que un palet de riera agafat amb
la mà o lligat al cap d'un tronc, tin-
gué en sa mà l'eina que li proporcionà
totes les altres.

Amb el martell pogué fer ganivets
i destrals de pedra i amb aquests ta-
llar arbres i polir-los en for,na de bi-
gues, seients, etc.

Després de 'es eines tallants i del
martell, les invencions més importants
són la palanca i le roda, que perme-
ten moure pesos enormes i traslladar

-los sense gran esforç.
Finalment, la captura i domestica-

ció del cavall posà l'home de ple en
la via del progrés.

Es curiós constatar que la primera
utilitat del cavall fou tirar carros.
L'home no s'atreví a muntar sobre la
seva esquena fins passades moltes
centúries i probablement els primers
genets foren els habitants dels deserts
que ho degueren intentar en terres so-
rrenques on si queien no es farien mal.

— No ho saps? L'adroguer del meu
barri ha esdevingut campió de boxar

— Campió de pes lleuger, oi?

DOS CRÍTICS

El cèlebre actor representà Hamlet
i el públic restà tan desil lusionat de
la seva manera de recitar que l'obse-
quià amb una plujs d'ous covats

A l'endemà. en un diari local, un
crític, rebentant el cèlebre actor, deia:

— `Sortí a fer Hamlet i se'n tornà
fet Ome'ette.

En canvi, un altre crític, favorable
a l'actor, recordant que en llatí dels
ous se'n diu ova, escr,ví:

— «El gran t ctor fou obsequiat amb
una formidable ovació.>

RECOLLIT A LONDRES
— Vull fer carrera — em va di
en Pau =—i arri} á a é,se un home
de profit. Ara un idioma
aprenc. — Quin? —El. mallorquí.

G. O.

Un modern sociòleg proposa abo-
lir la moneda. La meva fa temps és
abolida.

HUMOR D'ALTRE TEMPS
Contant mil penes en Pere
deia. — En el món, senyor Blai,
no és possible que ningú
passi allò que jo he passat.
—Més que jo?— preguntà l'altre—
Home, qui es pot comparar
i jo he dassat més desgràcies

que cap nàufreg en la mar!
— Amb tot i això'... — Home, calli!
si jo he passat set i fam
i enfermetats i misèries...
—Doncs jo més... - Amic, vejatn
d'una volta, què dimonis
és el que vostè ha passat?
—Doncs una doblete falsa!
— Cavallers! sí que .és passar!

E. E.

Un tal don Beldiri Viure
tan bromista era, que ahir
tot fent gresca, va morir
rebentat d'un tip de riure.
I sa vídua avui m'ha dit:
—El pobret, ha ti gut sort
que si se'ns ha mort, ha mort
almenys molt ben divertit. M. C.
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AVENTURES D'EN BALIGA 1 EN BALAGA
Avui pinten la cigonya
pintant ocells, sens vergonya.

Han comprat per quatre rals	 Pinten un pot de pintura
una gàbia de pardals.	 i fugen amb gran premura

Amb la pintura i pinzells
van transformant els ocells.

— Amb aquests canaris flauta	 — Que bonics, quines veuetes!	 El penja fora el balcó
caçarem la gent incauta.	 Quant en vol? — Trenta pessetes.	 tot esperant la cançó.

Però es posa a plovisca
i tot el color se'n va.

-- Aquesta barra m'espantal
sisa tornat negre i no canta!

— Ja es sap que no canten, homel
al temps de mudar la plomat
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