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Un dia, a un idiota li a;afà la rauxa d'apedregar un ind.-
vidu que passava, i s'escaigué que aquest era un home molt
eixerit.

O
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Aquí teniu un escut. Sóc pobre i no puc dorar-ne més,
però si aquest treball el dediqueu a persona de qualitat us
asseguro que en sereu magníficament oaPYat.

gran quantitat d'unes vigoroses i atuïdores bastonades.
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Un p a s t o r e t
Text d'en JOAQUIM FECIT	 (Continuació)

	
Dibuixos d'en MIRET

Efectivament, en un nou via'ge que
el senyor Parera i la seva muller va-
ren fer a Catalunya, recolliren 1'ex-
pastoret que s'havia convertit en un'
elegant de ciutat. Els seus oncles que»
daren molts satisfets de la transfor-
mació i amb molta satisfacció se l'en»
dugueren amb ells a New-York: Parla-
va deficientment l'anglès, que .havia

íiiÎuii
après durant aquells dos anys, però
aviat amb la pràctica el dominaria. El
viatge a bord fou una festa contínua,
ara jugant al tennis, ara nadant o sen-
tint música... ofent gimnàsia, etc. For-
çosament el viatge havia de trobar-lo
curt. Poc s'ho podia pensar tres anys
e.nrera quan tot el seu ideal era un
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gramòfon, que faria un vietge com
aquell en pla de milionari!..

La pobra Laieta enyorava molt el
seu amiguet, perquè encara que fos al
col'legi el saber que per Nadal i pel
Juny anava a can Teranyina a passar»
hi les vacances, ja això l'animava, pe-
rò ara tan llunyl.. S'havia quedat tota
moixa amb el top que li feia compa»
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nyic. La mica de comunicació que te-
nia amb en Quimet, eren les postals
que ell enviava de París, Londres i
New-York finalment.

La petita amb proas feines sabia
escriure les beceroles, però s'esbrava-
va escrivint-li a sa manera. En Qui-
met li agraïa igualment i tenia molta

u'

oúe no fos americà.
Allí aprengué bé l'anglès, i junt

amb estudis tècnics, s'acostumà als
ardits esports en ús allí. Quan als set-
ze anys sortí del col'legi, Quimet era
nu perfecte (hoy) americà i el seu on-
cle molt satisfet el posà al seu costat
a ajudar-lo en el treball. Fins aquí tot
havia anat com una seda i tot feia pre-
veure que llavors en endavant succei-

alegria cada vegada que ebia les se-
ves famoses lletres.

Un cop a New-York admirà i badà
a tort l a dret i passaren després a
California a la residència dels senyors
Parera, on passà unes setmanes abans
d'entrar al col'legi. Al col'legi fou re-
but amb gran curiositat pels seus
companys, que li demanaven que to-
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ria el mateix, però no fou així: Tot vin-
gué dele gelosia que despertà en el fill
del gerent de Mr. Parera que s'havia
fet moltes il'Iusions respecte al seu
pervindre en aquella casa i que veia
desfetes amb la presència de Quimet i
per això usant els seus mas instints,
procurà fer-lo quedar malament amb
tot dissimul. Precisament per despistar
havia demostrat Tom (que així sano-

qués la guitarra i li preguntaven si sa-
bía torejar i on tenia amagada la na-
valla de molles, car creien, tal és la.
fama, que a Espanya tothom es torero
o en sap les tasqueres. Quan desil'lu-
sionats veieren que era un xicot com
els altres, perderen l'interès per ell i
en el córrer els dies, s'anà emmotllant
amb els altres fins que oblidaren i. tot

menava el traïdor) gran conte: t per la
presència de Quimet i s'havien fet
molt amics i sempre sortien junts i per
tot arreu se'ls veia plegats.

Pobre Quimeti amb tanta bona fe i
voluntat que treballava poc s'ho pen»
sa ya que precisament el seu amic tre-
ballava per perdre']. Quan Quimet
sortia per alguna cosa del negoci,
Tom li enredava ]a feina amb tal

(Continuarà)
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1Una invenció prodigiosa.
Dibuixos d'En CORNET

	
(Acahement)	 per En GUILLEM D'OLORÓ

IIIITI
Quan el doctor Muriàtic tingué pre-

parat el seu núvol'sòlid, pensà en la
manera d'habitar -lo còmodament.
A tal fi anà a veure un fabricant nord

-americà de cases de fusta desmunta-
bles i li'n comprà una a preu de fà-

brica. El venedor, que sabia que el
doctor Muuiàtic era propietari d'un
castell, restà tot estranyat en veure
que comprava una barraca, i vlent es-
brinar el per què de la cosa, encarre-
gà al famós detectiu Xarlot Comes

que el seguís i procurés assabentar-se
de perquè volia el doctor la barraca.

Xarlot Comes es posà a la tasca
amb el bon zel que el caracteritzava.
Arribà al castell, veié el núvol lligat,
interrogà els pagesos, tafanejà la mè-
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quina de fer boires i, per fi, descobrí
que un extrem del núvol tocava a una
muntanyeta on el fabricant de barra-
ques hi tenia uns terrenys a vendre. --

Des de llavors els aconteixements
es van succeir ràpidament. El doctor

''1

Muriàtic, havia llogat una colla de ca-
màlics i amb unes escales de bomber
els feia pujar la caseta dalt el núvol.

Mentrestant, els agents de la casa
Barraca & Co. Limited, feien una pro-
paganda desenfrenada dels nous te-

renys aeris amb gran perspectiva que
s'acabaven de descobrir a les munta-
nyes desertes de La Carrasca. Encara
que es tractava d'un negoci un xic ne-
bulós, la gent es varen disputar els
trossos de terr, ny com pa beneït.

s

	

I el resultat fou, que quan el doe- veritable poble de barraques que Va-	 aplicà un procediment'de dessolidifica-
tor Muriàtic tingué muntada la sevs creditada casa Barraca & Co. Limited cióqueféu que plogués aigua barrejada
caseta al cim del núvol sòlid i es dis-	 havia construït en dues nits i un dia.	 amb barraques damunt la ciutat i sos
posava a habitar-la tranquil solitari,	 Enujat, tal'à la corda del núvol, el	 voltants. I si no ho creieu, aneu-les a
veié amb estupor que el rodejava un féu navegar fins a Barcelona i allà li veure, que encara hi són.
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CONTES ÅRÂBICS
ADAPTATS PER JOAN GOLS AMB IL.LUSTRACIONS DE JOAN G. JUNCEDA

UNA	 COMPLICADA	 HISTÓRIA
(Con!in uació)

des cridés envers ell l'atenció dels
vianants. I arribà el que tenia de pas

-sar: Uns malfactors, atrets pel massa
conegut so de les monedes, el segui»
ren dissimuladament i, en tombar la
cantonada d'un carreró estret, cata»
croe! me Ii plantaren una garrotada
al cap que el féu caure estabornit, me

Ii arrabassaren la bos a dels diners i
desaparegueren.

D'un tros lluny estant, una dama
que anava acompanyada d'un esclau,
veié l'escena i corregué tot seguit en
auxili del meu desgraciat germà: Féu
portar aigua, li mullà els polsos i el
rostre i no trigà gaire en retornar-lo.
Aleshores, la gentil benefactora li
preguntà si l'havien robat. Mon ger-
mà, que encara no estava del tot serè,
féu uns ulls com unes b issetges; mirà
per tot i féu bramul formidable:

—Aaaail Desgràcia meva! M'han
robat tot el meu capital! M'han deixat
a la misèria! Aaaail...

— No us amoïneu — féu la genero-
sa dama— digueu-me quina és la quan»
titat que us han rob_it, bon home.

El meu germà ja estava seré del
tot:

— Mil dinars d'orl — féu, tnentint
com un malvat.

I la noble dama tragué una bossa
de cuir amb brodats de sedes de co-
lors i l'allargà a El-Haddar dient ge-
nerosa:

— Que sigui per la glòria d'Al'Iah
i per la del seu sant profeta (que llur
benedicció ens acompanyil)

El meu germà agafà la bossa i no
tingué ni temps de remerciar a la seva
benefactora perquè aquesta ja s'havia
allunyat lleugera i graciosa, acompa»
nyada del seu esclau negre.

El-Haddar s'aixecà, es passà la mà
pel front, s'estirà, esguardà la bosa,
l'obrí, en tragué un grapat de moneda
i, en veure que evidentment eren di-
nars d'or, anava a posar-se a brincar
i cantar d'alegria. Però es reprimí, es
ficà la bossa a la butxaca, es posà el
tucbant de ga'rell, arrugà el front, tra-

gué el morro enfora i reprengué el
camí amb l'aire de gran senyor.

Aquell episodi, en lloc d'alliçonar-
lo el tornà en ara més presumptuós
del que era. Per això rebé e! càstig
que mereixia.

Al cap de poca estona que cami-
nava tot fent dringar els dinars d'or
que duia a la butxaca, se li atansà una
velleta tota respectable:

— Fill meul — li digué: — Aquesta
dama qui acaba de fer-te do d'aques-
ta bossa de dinars, no ha fet aquesta
bella acció per altra cosa més que per
expressar-te la inclinac;ó, fins ara se-
creta, del seu cor envers tul

— Què dius are, bona dona!
—El que sents! — reprengué la

vella. — I si ets agradat d'ella i vols
d'ella mullera:»te, segueix-me i t'a-
companyaré al seu palau per tal que
puguis tractar les noces!

El meu germà quedà un moment
com esmaperdut. Es cert que ell no»
més l'havia vista un moment i, encara,
ell estava mig estabornit de la garro-
tada que li havien ventat els lladre»
gots i ella duia naturalment mitja cara
tapada; però ell recordava ben bé la
profunda negror del seus ulls que Fes

-guardaven compassius i, en pensar en
el contacte Lleu i fi de les seves mans
de Lliri, sentia un calfred per tot el
cos.

— Demés — pensava — una dama
que dóna mil dinars d'or així com així,
gran i bella i rica dama ha d'ésserl

I adreçant-e a la vella, tot arre»
g ant-se el turbant encara més de gai-
ró, exclamà:

— Ja pots guiar, bona vella!
Caminaren per carrers i carrerons;

la vella amb les seves passes menudes
i ràpides ¿e fura; El-Haddar a grans
gambades insolents i orgulloses. Per
fi es deturaren al davant d'un luxós
portal; la vella picà d'una faisó tota
particular. La porta s'obrí: Una petita
esclava grega els facilità l'entrada i,
mentre la vella desapareixia per una
porteta petita de la banda esquerra,
la petita grega el prengué per la mà i
l'acompanyà escales amunt fins a una
amplia sala que hi havia al bell mig
del palau, tota guarn'da amb riquís»
siras cortinatges de séda brodats d'or
fi i tapiscada sumptuosament.
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El meu germà, en trobar-se sol,
s'assegué en un divà, es ilevà el tur-.
bant i s'eixugà la suor del front. No
havia tingut temps ni de reflexionar
quan s'obriren els cortinatges del fons
i aparegué una adolescent d'una be-
Ilesa incomparable. Anà atansant-se
envers ell caminant amb les puntetes
dels peus descalços i quan ja estigué
a la vora, li llençà un esguard llarg...
llangorós... estirà els braços en l'aire
i començà una dansa cadenciosa com
el balanceig de les palmeres. En aquell
instant havia començat a sonar a la
cambra veïna, una orquestra de psal-
tiris, gusles, quinors, flautes i tim-
bals...

El-Haddar estava meravellat i em-
basardit ensems: Aquella dona no era
pas la que l'havia soèorregut, perquè
aquella tenia els ulls negres com la
nit pregona i aquesta els tenia blaus
com les pregones aigües del Tigris.
Aquella era blanca com la lluna en sa
catorzena nit, i aques'a era bruna com
l'or vell. Les torsions i contorsions i
variacions de la que tenia al davant
i la musica dolça, llangorosa i enyo.
radissa acabaren per esborrar del re-
cord de mon germà aquella generosa
dama; i sense saber el que feia s'in-
corporà, s'alçà, allargà els braços en-
vers ella i l'anà seguint en les seves
evolucions. Ella anà allunyant-se allu-
nyant-se envers l'altre cantó de la sala

fins desaparèixer al darrera d'un cor-
tinatge.

Ell anà per guaitar al darrera de fa
cortina i, oh, esgarrifança' Aparegué
un negràs de proporcions gegantines,
mig nu el cos, nua la simitarra a la
mà i, abans que tingués temps de fu-
gir ja li n'havia descarregat un cop
tan tremebund que li causà una terri-
ble ferida a l'espatlla que el féu caure
com cauen els cossos morts. Després
li esfondrà repetides vegades un pu-
nyal en les seves carns fins que,
creient-io ben mort, cridà una esclava
negra, la qual comparegué amb una
gibrella plena de sal. Començaren a
omplir-li'n bé les ferides per tal que
no es corrompés i després, amb a;uda
de la vella que l'havia enganyat el re-
gistraren fins trobar-li la bossa dels
diners; la hi robaren així com tots els
objectes de valor que portava al da-
munt i després l'esclava negra i la

vella l'agafaren una per cada peu i
l'arrossegaren cambres a través fins
a un departament en el qual hi havia
un forat negre que donava a un pon
on tenien la costum de llençar els ca-
dàvers de tots els desventurats que
queien a la trampa que els, paras a
aquella vella malvada d'aire respecta-
ble. El meu germà El-Haddar, mig
perduts es sentits, sentí com de bell
nou tornaven a cobrir-li tot el cos amb
sal i finalment es sentí rodolar. pou
avall fins al fons de la cisterna seca,
en la qual estaven amuntegats els ca-
dàvers dels que havien estat assa si-
nats i robats per aquel's bandits cri-
minals. Romangué dos dies seguits en
lamateixa posició en que quedàen ca -
re, absolutament imposs bilitat de tot
moviment per causa de les ferides i
del cop de la caiguda.

Però Al;ah sigui lloat, que volgué
que la sal que li aplicaren a les feri-
des, deixés estroncada la sang i fos
causa de llur goriment. Les forces un
xic revingudes i les ferides en vies de
cicatrització, mon germà pogué anar
seguint un rajolinet de Llum que s'es-
colava en mig de la tenebra al fons
de la galeria subterrània i, mig anca-
arrossegant aconseguí eixir a la llum
del dia per la boca de la galeria que
donava a la vora del Tigris.

En aquell estat arribà a casa meva,
on jo, amb els humanitaris sentiments
que em caracteritzen, el vaig auxiliar
i, amb l'ajut de sucs vegetals i remeis
que jo sé fer amb tota mena de plan-
tes, li vaig tornar la vida i la sa'ut.

Mon germà El-Ht ddar en trobar
-se altra vegada bo, decidí fer expiar

e aquella banda de criminals les mali-
fetes llurs, i amb aital fi, deixà crèixer
sa barba 1 son mostatxo fins que que-
dà completament desconegut. Alesho-
res, sense fer cas dels meus prudents
consells que li recordaven el mana-
ment del profeta de tornar bé per mal,
quan sentí que la força i l'energia ha-
vien tornat a sos muscles, un dia s'ar-
mà d'una gran simitarra i eixí al ca-
rrer tot mudat amb els millors hàbits
que trobà al meu guarda-roba. Se
n'anà a passejar pel barri on recorda-
va haver estat guiat per la vella i no

(Continuar&)
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L'auto barat

El senyor Pere Cordells
té un automòbil d'aqu-lls
que en corren una legió:
són negres com el carbó,
fan soroll de calderilla
i no buiden molt l'armil'a.

Quan alguns mesos l'ha usat
de seguit se n'ha cansat
i ja desfer-se'n voldria.
Està segur que el vendria
a bon preu, perquè és novet.
i no està gaire desfet.

Posa un anunci al d'ari.
«Un regal extraordinari.
Es ven auto quasi nou
amb capota per si plou
i senceres les bombetes
tan sols per tres mil pessetes. »

A l'endemà espera en va
que li vinguin a compré.
En veure que ningú ve
posa un anunci en el que
rebaixa el preu a meitat
i es creu així ja salvat.

Pro no ve ningú encara
i l'home es decideix ara,
per sortir d'un cop d'apuros,
a anunciar-lo per cent duros.
Mes, ni així! Ja pert la calma
veient que no passa un alma!

Per fi, enujat de debò,
anunca: «A aquell senyo
que a mitja nit de demà
passi pel camí que va
de Montcada a Sant Cugat
un auto li serà dat.»

A les onze de la nit
amb l'auto de casa ha eixit
i a Montcada es dirigeix
satisfet de si mateix
perquè per fi logrará
aquell auto abandoné.

Quan d'un tros lluny ha obirat
el lloc per ell indicat
hi veu una gran negro,
i pensa: Deu essé això
una munió de gent
que espera l'auto, amatent

Mes, oh desengany[ quan és
allà prop, hi veu només
un gran nombre d'automòbils
allà abandonats i immòbils
de la gent que ha aprofitat
l'anunci i els hi ha deixat.



Jutge: Se us acusa de jugar als proïbits .
Acusat: Em jugo deu contra un de qué no he jugat en tota m'ha vida.

VIROLL^T	 Núm. CCLXXX XI -- pf, 247

JJiI ti W 1 LITE L] LUÝÅI ►A Clu
FAULES D'ISOP

Ei llenyater i Hermes

Un home que tallava llenya vora
un riu havia perdut l'aisa. No sabent
qué fer s'havia assegut a la riba i plo .
raya. Hermes, sabent la causa de la
seva tristesa, se'n compadí, baixà al
riu i en tragué una aixa d'or i li pre-
guntà si era la que havia perdut.
L'home respongué que no era aquella
i ell s'enfonsa novament i en portà
una d'argent. El llenyater tornà a dir
que no era la seva, i llavors, baixant
altra vegada, li portà la veritable
aixa. L'home afirmà que aquella era
la que havia perdut. Llavors Hermes,
agradat de sa honradesa, les hi donà -
totes tres. Tornant amb els seus com-
panys, el llenyater exp'ícà el cas. Un
d'ells proposá obtenir el mateix. Ani}
vora el riu, llençà sa destral al fons i
s'assegué a plorar. Aparegué Hermes,
i en saber per qué plorava baixà a
l'aigua i li portà també una destral
d'or preguntant si era aquella la que
havia perdut. I ell, joiós, exclamà: «Sí,
aquesta és». Però el déu, irritat per
tant desvergonyiment, no solament es
quedà la destral d'or, sinó que no li
torné la seva.

La faula mostra que tant com els
- déus ajuden als bons tant castiguen
els dolents.

— Per qué t'han despatxat?
— Veuràs, el aneu amo és d'aquells

que es passe;a sense fer res, mirant
com els altres treballen.

— I què?
— Doncs passà que la gent comen-

çava a començava a confondre'm amb
ell.

Guàrdia: — No heu fet cap mal?
Doncs per què us he vist amagat da-
rrera un arbre?

— Perquè l'arbre era més prim
que jo.

— Veig que has obtingut un bon
préstec del Banc. Deus conèixer el di-
rector, oi?

— No, és que el director no em
coneix a mi.

— Vaig arribar a Barcelona sense
ni cinc cèntims, i al cap de dos dies
vaig obrir una botiga.

— Com t'ho vas fer?
— Amb una clau de rossinyol.

— A quina hora fas la feina més
pesada?

— Abans d'esmorzar.
— Quina feina és?
— Llevar-me. 

— En Pere m'ha dit que m'assem-
blo amb tu.

— Vaig a trencar-li la cara!
— Ja li he trencat jo.

— Quan l'explorador va retornar
a la seva ciutat natal, caigué postrat
i besà la terra.

— A conseqüència de l'emoció?
— A conseqüència d'una pell de

taronja.'

— Demà no aniré a estudi perquè
he d'anar a cí 'l dentista.

— Sempre estàs de sort, tu!

— Quin ofici fa el teu pare?
— Cap.
— I tu?
— Jo, l'ajudo.

— El metge m'ha prohibit la carn,
el vi i el tabac! Hauré de canviar de
vida!

— Val més que canviïs de metge.

—Per qué seus al piano, si no el
saps tocar?

— Perquè mentrestant no toca
ningú.

— Q.^ins hora és?
— Hora que em paguis aquells deu

duros.
— Mo ca, sí que és tardi Adéu!

— Com és que heu robat aquest
moneder buit?

— Perquè cm creía que era ple.

Però vingué l'hora de pagar la ca-
dira...

Llavors un d'ells es desmaià, i els
altres dos... el van treure a prendre
l'aire!

Tres avars van entrar a missa i
s'estaven amb gran devoció.

Gran concurs d'ombres x1nesques

N.° 606 — Ramon Riambau N.° G07 — Josep Casanovas	 N.° G07 — J. M. Pellicer	 N.° 609 — Josep Bartoletti
itedaCClo ASlnLaL5traCi°: Larúa1131 l.3ài.l.fà,
]mpreuua: Carrar da ,t	 ai(, . 1. .lcari^
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