
La mullet-	 senYor Tous
sempre es compra vestits nous.

—Altre cop una factura!
El teu vici no to cura!

Per anat. a passeig amb el niarit
de sa besavia es posa un yell vestit.

c)

I el scnyor, tot espantat,
deu trajos nous li ha pagat.
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Els vestits de la senyora

I el senyor,.enrabiat,.-
tots els trajos li ha Hellcat.

La senyora, en un recO.
medita una SoluciO.
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E i "nyeu-nyeu" I el senyor Rascafort

Al «nyeu-nyeuD Phan tancat a la teulada i nomes fa
que miolar.

Al senyor Rascafort els miols
dormir.

del gat no el deixen

Disposat a fer un estropici, agafa un garrot i se'n
puja a la teulada.

Empaita el gat a cops de garrot i el «nyeu-nyeuD,
saltant per la finestra...

..entra al pis i es posa a dormir al Hit del senyor Ras-
cafort.

Corn que amb la rabia que duia havia tancat el pany
de cop deixant-se les clans a dintre, el pobre senyor Ras-
cafort no va tenir mes remei que quedar-se a passar la
nit a la teulada.
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Dibuixos d'en CORNET	 Per en GUILLEM D'OLORO
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Despres que en una exposicie de pin-
tures modernistes hem pogut contem-
plar un «Quadro sonor», no trigarem
a tenir:

El diari musical: doblegant-lo en 	 El sandwitx parlant: A tothom qui
forma de trompeta canta les darreres 	 if ho pregunta explica si la seva mor-
noticies amb mesica de «Marina». 	 tadella es de cavall o de gos.

El ram eloqiient, per es d'enamorats 	 L'automabil simfônic: toca una mar-	 L'estilogrefica rapsedica especial pertfmids: es declara a la noia en un llen-	 xa fdnebre cada vegada que fa un atro- 	 a poetes sense inspiraciO: recita poe-
guatge molt florit. pellament• sies inedites que no cal mes que es-

criure-les i publicar-les per fer-se fa-
mes.

El monument autobelmbic: fa en veu
alta l'elogi del personatge al qual es
dedicat.

	

La bascula receptadora: aconsella un	 Finalment, el paraigues barometric:

	

regim convenient per aflaquir o en- 	 quan veu que el seu amo es prepara

	

gruixir a les persones que s'hi pesen. 	 per sortir, li diu si ploura o no.



Amb molta picardia posa un paper damunt del bane,
quan veu que arriba en Jep.

L'invita a seure, cosa que estranya a l'altre.
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Tot re el seu càstig

En Rafelet llegia el VIROLET, i en Jep, el not del vei
del costat no el deixa seure ni un instant.

LTn dia que rumiava que podria fer -per riure's
bordegas, veu que un pintor acabava de pintar un bane.

Pero tart insisteix, que a rtiltim no es pot aguantar
i (Pima empenta el tira per terra.

La sorpresa i rabia clue to en trobar-se els '-pantalons
enganxats al bane, serveix de paga per totes les males
bromes que havia fet.
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Massa bon ,cor!

- El senyor Pastetes sent unes dolces
	 Son d'un virtuOs fracassat.	 Tant s ha entusiasmat el senyor...

notes musicals.

que li ofereix un suculent sopar. El music el remercia amb un
quisit concert.

I en acomiadar-se el senyor, li d6na
un bitlletet.

Ales, rendema corre taut el :let entre el gremi de musics ambulants, que no cal dir licit qua tingu6.



Un peril' imprevis
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Esquil, fames escriptor
de drames de gran bellesa,
cap a la seva vellesa
era calb corn un mete.

Cercant de conjurninar
d'un drama nou l'argument,
passejava lentament
per la vora de la mar.

Una aliga, tot cercant
son menj ar de cada dia,
a la sorra descobria
una tortuga molt gran.

Entre ses urges l'arrapa
i tot volant se l'emporta,
pro la closca es massa forta
i molt be la bestia tapa.

L'aliga cerca endebades
floc on poder-la esclafar.
En tot l'indret sols hi ha
la sorra blana i onades.

Pr8 veu des d'aquella algada
del poeta el cap lluent
i que es de marbre creient
la tortuga li ha llengada.

La tortuga s'esclafa,
pet-6 el poeta tomb&
L'aliga dina molt be
i Pautor ally queda.

Li han algat- un monument
i davant de tot el poble
fa el panegfric un noble
i els aconsella dient:

—Cal una llei aprovar
manant que els grans homes veils
per salvar-se deis ocells
perruca hauran de portar.



—aara el favor, quan passi per alla dalt, de dir al meu marit que esta
col•ocant el parallamps, que baixi a dinar?

(De The Passing Show.)
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L senyor Canons passejava tram-

quillament per un dels carrers
mes centrics de la ciutat tot es-

perant l'hora de dinar, quan es va ado-
nar que davant d'ell, al bell mig de
la vorera, hi havia en Casi. Pelat quo
s'estava contemplant amb certa fixesa
un aparador de capells.

—Amic Pelat!—feu el senyor Ca-
nons amb efusi6—. Quants anys sense
veure't! Jo quo almenys et feia a PAr-
gentina o a Manila o per algun altre
lloc d'alla baix!

—Doncs ja ho veu, senyor Canons.
Soc a Barcelona.

—Pere.que hi fas aqui, sense res
al cap? Lque potser segueixes la mo-
da? Ah, j a ho veig, estas mirant els
capells per comprar-ne un... pere, ca-
lla! si tots son de senyora! T'has equi-
vocat de botiga, Casi.

—No senyor. Si em veu pel carrer
sense res al cap i mirant una botiga
de capells de senyora, es perque aca-
bo de sortir per un moment de la ma-
teixa, que es meva. Faci el favor d'en-
trar i parlarem, scnyor Canons.

—Teva!—feu el senyor Canons amb
admiraci6 incredula—, to tens una bo-
tiga de capells... i en un lloc tan cen-
tric... Jo em creia que continuaves tan
pelat corn sempre.

—Quasi pelat, ja ho pot dir—feu,
en Casi Pelat amb un somriure amar-
gant—. Amb alguns estalvis que tenia
vaig posar aquesta botiga... el meu
amic Robert dibuixa els capells... ho
fa molt be, pet-6 es poc conegut... i
la seva muller, la Tereseta, els cus. Em
surten molt barats i per tant els puc
donar barats, tambe. Vegi, no hi ha
cap capell que valgui Ines enlla de sis
duros... i encara n'hi guanyo tres.
Doncs malgrat aquesta baratura, ningti
no em compra res... ni tan sols s'atu-
ren a mirar-los i m'estic arruinant.

—Ah, sera qiiestiO de fer un pensa-
ment—exclama el senyor Canons, sen-
tenciOs—. Has fet be de confiar-me les
teves dificultats.

—Justament, quan voste m'ha vist jo
havia sortit a mirar els preus de l'a-
parador per tal de rebaixar-los. Posar
els Ines cars a quatre duros... encara
n'hi guanyaria un.

—No ho fads pas—feu el senyor Ca-
nons—, aquest fora el disbarat mes gros
i un remei pitjor quo la malaltia. El
que has de fer es apujar-los, els preus!
dNo veus que es una taca per aquest
carrer tan centric i tan aristocratic una
botiga corn la teva on els capells son
quasi regalats? Creu-me, a aquestes eti-
quetes que diuen 3o pessetes, afegeix-
hi un zero.

—Pere, senyor Canons, .vol dir que
no .en farem un gra massa?

—De cap manera. Porta una etique-
ta, ja veuras. D6na, molt be. S'hi afe-
geix un zero, veus, 30o pessetes. I es-
costa, zcom m'has dit que es deien el
dibuixant i la modista?

—Joan Robert i Tereseta Rovira.
—Doncs te, posem : «Model exclu-

siu del gran artista parisenc M. Jean
Robert, executat per la famosa modis-
to Mlle. Therese de La Rovere.» I
ara ja estas posant una etiqueta igua]
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als altres capells, i ja m'ho sabras dir,
si marxara el negoci.

En Pelat, encara que dubtant de l'e-
xit possible, obei les instruccions del
seu amic i, en efecte, al cap de Poe ja
hi havia una colla de senyores davant
l'aparador, comentant la bellesa i chic
dels capells exposats.

—Ja ho veus — feu el senyor Ca-
nons—, ja son aqui corn les mosques
a la mel. Me'n vaig que ja s6n dos
quarts d'una i he de dinar, i mentres-
tant •no et destorbare el negoci,
veig que ja entren parroquianes.

I el senyor Canons se n'ana sentint
corn encens agrad6s els regraciaments
d'en Casi Pelat pels seus fructuosos
consells. En sortir ell de la botiga ja
eren quatre les senyores que hi havien
entrat...

El bon home continua el seu pas-
seig aperitiu i cap alla a un quart de
dues es deixa caure a casa seva a es-
perar l'escudella. Pere l'escudella no
era feta encara. La seva filla, que es-
tava al jardinet regant les clavellines,
li digue que la mama havia sortit a les
dotze per anar a comprar peix a la
Boqueria i que encara no havia tornat.

—Es estrany que tardi tant—feu el
senyor Canons intrigat—, perque "amb
el metro la Boqueria es molt a prop
de casa.

En aquell moment trucaren a la por-
ta i entra la senyora Canons, radiant
de satisfacciO, amb una llagosta din-
tre el cabas i a l'altra ma una capsa
de capells.

—Quina sort d'haver sortit aquest

migdia, Canons!—feu tota excitada—.
Mira, que he pogut comprar abans no
s'acabessin... un magnific capell, mo-
del exclusiu de M. Jean Robert i de
Mlle. Therese de La Rovere... i no-
mes tres centes pessetes!

El senyor Canons no pogue pair la
llagosta.

EPITAFIS

Trist plany aqui s'exhala
pel pobre Pere Pons,
qui baixa d'una escala
sense usar els graons.

Aqui horn enterrava
el jai Tomeu Castany
que, corn bolets menjava,
els troba un gust estrany.

Jau aqui en Corredor
que confongue
l'accelerador
amb el fre.

Al pobre Pau Patau li havien dit
que fos sempre calmOs i recollit.

Davant d'un tren veloc
va travessar calmOs;

i recollit va ser-ho tot seguit.

Jau aqui un homenet que era molt gat.
Per son mal, set doctors l'han visitat.

GUILLEM DOLOR()
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Noyes avenfures Wen Baliga i en Balaga
Veill'll Ulf home, famôs

quasi /ail! Com sin (a/5 dos.

Se'n van cap a TarascO
a veure una processO.

En ella, enlloc de ge.gan-t
la Tarasca va al davant.

—La va mats el caod
Tartatiti -do- TaraS'CO.

—No eni .sabth greu cl viatge
si veiem tal personatge.

El cacador eminent
els rep molt atentament.

—Eniamosa expediciO
vaig cacar aquest flee).

—Les fletxes enverinades.
Guardeu-vos de ses punxades.

Per estar-ne assegurat
Baliga en clays una al ;At.

L'animal, no sols no fins,
sinO que all tres els pcntina.
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