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Un mariner enginyós
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Aquest pelut llop de mar
té una barca per pescar.

No. necessita motor
quan té el vent al seu favor.

o

Mes quan para de bufar
dins la mar s'ha d'esperar.

Mentre ell el vent va esperant
els seus rivals van passant.

^x ^	 ^	 _	 w• , ^,` -;^ .;som,	 .,;
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Té l'acudit excellent	 I ara sempre torna a l'hora
de fer-se ell mateix el vent.	 exacte com la motora.
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Una casa frágil

Aquest xicot es distreu
fent estàtues de neu.

IV :1
Veient aquest empleat
una idea ha rumiat.

Per a fer -lo enrabiar
son company les hi desfà.
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Posa una massa tremenda
de neu darrera la tenda.

G
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Diu al company, satisfet:
—Mira quina casa he fet.

El company, d'un cop de peu
desfà la casa de neu.

Ressentit el tramviaire,	 I ha empaitat amb un bastó
surt sense pensar-s'hi gaire.	 el noi amoïnador.
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El mestre d'escola, per donar ame-	 —Ara farem una hora d'Aritmètica	 Als nois, que estaven impacients per
nitat a les classes, havia adquirit un	 i després dues pellícules molt instruc-	 veure funcionar l'aparell, això de FA-
petit cinema, amb la seva corresponent tives—anuncià aquella tarda.	 ritmètica no els caigué pas en gràcia.
pantalla blanca.

1 *1 ^rí^o G

I el més entremaliat es proposà su-	 A tal fi, agafà el guix de la pissarra	 —Ribelles, passi a la pissarra i mul-
primir aquella hora d'avorriment.	 i el xopà iot de tinta negra.	 tipliqui 34 per 58.

—Dispensi, senyor mestre, el guix
no guixa!

El mestre anà a examinar els gui-	 —Vagi a fer les multiplicacions a la	 I així no solament no es pogueren
xos i, veient que eren negres, trobà la	 pantalla del cinema, Ribelles! 	 estalviar l'hora d'Aritmètica, sinó que
solució de seguida: el cinema es quedà per l'endemà, puix

calia pintar de nou la pantalla, cober-
ta tota de multiplicacions.
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La veritat sempre és premiada
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El fill del Rei de l'Escarola era tan guerrer com just	 Un dia, de bon matí, s'encaminà capa la gàbia de Aer-
i va voler saber tots els que estaven tancats a la presó les	 sones, com diuen ells, i digué al guardià que els fes sor-
faltes que havien comès.	 tir a tots i els posés de renglera.

Al cap de pocs instants tots estaven preparats, i ell —En una baralla varen matar un negret; jo passava per
començà l'interrogatori: —A veure, ¿tu per qué estàs tan- allà, em varen agafar i em sentenciaren a mi!— I així
cat? —Mireu, jo sóc l'home més honrat del món i, ja ho un a un tots eren innocents, fins que arribà a l'últim i
veu, m'han tancat per lladre! —¿I tu? —digué a un altre.	 li féu la mateixa pregunta: ¿I tu què?

—Jo,- la veritat, li diré: un dia que tenia gana, vaig

	

	 —Com!—digué el príncep—, ¿un lladre entremig de
robar quatre cocos d'un veí, i per això cm trobo tancat. tants àngels? Això no pot ésser!— I cridant el guardià

donà ordre que el deixés anar.
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Qüestions socials
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Un metallúrgic anglès no es trobava bé. El seu taller
era tan llòbreg! El seu país tan humit!

¡CE	 SPA1N	 GERMANY

jçJ I1

II	 ^

Cabalment, en un periòdic espanyol va trobar un anun-
ci sollicitant obrers del seu ram. Escriví, es varen enten-
dre i cap a Espanya falta gent.

Va aprofitar el diumenge per anar a veure el metge
de la Germandat. Va aconsellar-li buscar feina en un país
sec; Espanya, per exemple.

Però no va saber—ai las! —fins més tard que en ac-
ceptar aquella plaça feia l'ofici d'esquirol; perquè en
aquell moment els metallúrgics estaven en vaga.

Un dia li ho varen fer entendre d'una manera potser	 En saltar del tren trobà un amic: «I ara, ¿ja tornes
un xic massa expressiva. Nostre home, adolorit encara,	 a ésser aquí? ¿No et provava tampoc el clima?» — «Et
va retornar al seu país.

	

	 diré... Això dels climes... entre poc i massa... ! El d'allà
em resultava... massa sec ! ! »
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o El dia deis morís 9

Balada d'en Pitarra
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Pel camí del cementiri
si n'hi ha, Déu meu! de gent.
Uns que hi van, altres que en vénen
Mes, ¿se sap qui són aquells?

Dos senyors que dol ne porten
i porten glassa al barret,
dos senyors que van de pressa.
¿No se sap qui poden ser?

Un d'ells porta una corona
embolicada amb paper;
l'altre no en duu ni tal aca.
¿No se sap qui poden ser?

De corones molts en porten,	 Ja arriben al cementiri
mes tan grossa, cap se'n veu;	 i s'obren pas empenyent.
i van de pressa, de pressa!	 El tambgr major saluden.
¿No se sap qui poden ser?	 ¿No se sap qui poden ser?

Arriben davant dos nínxols.
—Descanseu en pau, muller.
Ja els hem atrapat; són vidus,
ja sabem qui poden ser.
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Mes ¿per què en lloc de quedar-se
se'n van de pressa i rient?
Com no deixen la corona!
¿Sabeu això què pot ser?

En sortint del cementiri
van darrera la paret

-	 i s'asseuen rompte a terra.
¿Sabeu això què pot ser?

¿VVuè tan ara amb la corona?
¿Per què la fan a trossets?
Es que no era cap corona...
és que es mengen un tortell!
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Sort canviada
v Fortunat Xamba era un horne

E— de sort. Tot li sortia sempre bé.
Si prenia un bitllet de la rifa,

li sortia premiat. Si perdia deu cèntims
en trobava vint. Si emprenia una ex-
cur§ió, feia sol. Mai no estava malalt
i encara que no fos ric mai no li fal-
tava res. Si no estava content de la
collocació, de seguida en trobava una
altra. Si volia. agafar el tramvia, fos
l'hora que fos, sempre en trobava un
de buit, i si cridava un taxi li resul-
tava un de tarifa baixa. Si deixava di-
ners als seus amics, els hi tornaven
religiosament. Mai no s'havia deixat
el paraigua, ni havia relliscat a l'as

-faltat, ni l'havia esquitxat cap auto-
mòbil . S'havia casat amb una bona do-
na, treballadora, endreçada, pacient...
en fi, en Fortunat feia honor al seu
nom.

Heus aquí que un dia, tot passejant
pels afores de la ciutat, va trobar una
estatueta de marbre blau, de factura
egípcia. No li causà cap sorpresa, per-
què ja hi estava fet ell a trobar sem-
pre coses de valor. I aquesta semblava
que de valor en tenia mçlt.

DE COL.LABORACIO

El professor :—A veure, Recostello,
¿el teu nom Josep, és nom propi o
comú?

—Es nom propi i comú.
—¿Com s'entén això? A mi només

em semblava que era nom propi!-
-Sí senyor, sí, és veritat, però jo

vull dir que és nom propi en gramà-
tica, i comú en les persones.

Aquell vespre mateix, el procurador
li féu anunciar que, el pis s'apujaria.

Dos dècims que en Fortunat havia
posat a la rifa, sortiren premiats, però
en voler anar a cobrar-los es trobà que
els havia perdut.

Butxaquejant trobà l'estatueta egíp-
cia i explicà a la seva muller com l'ha-
via trobada i que esperava treure'n gra-
tificació.

Però havien passat dies i l'anunci
esperat no es veia enlloc.

Mentrestant en Fortunat acabava els
diners i no recobrava la salut. La cama
se li havia soldat, però amb Testar-se
tants dies al llit i rebre tants disgus-
tos, s'havia enflaquit molt.

El metge li recomanà que anés a
prendre el sol a 1'escullera.

El primer dia que hi anà s'alçà mar
de llevant i es mullà com un peix.

En tornar a casa trobà que s'havia
deixat el paraigües al tramvia.

Com que ja acabava els diners, es-
criví a alguns amics que n'hi devien...
i tots contestaren que de moment, no.

Llavors la seva dona tingué una idea
genial:

—Aquesta estatueta egípcia deu ser
un talismà de mala sort. Es d'ençà que
la tens que tot et surt malament.

—Potser tens raó—exclamà en For-
tunat.

I com que l'endemà tornà a 1'escu-
llera, se'n dugué l'estatueta.

Plovia, però tot va ésser llençar el
ninot a 'les ones com sortir el sol im-
mediatament.

Tornant cap a casa, millorat de pres
-sa de la seva debilitat, trobà uñ amic

dels que li devien diners, el dual li
els tornà de seguida amb grans excu-
ses. Després en trobà un a'ttre... i un
altre!

A casa l'esperava una tarja del seu
ex-principal, oferint-li el càrrec de ge-
rent.

Sota un munt de paper. trobà els
dècims premiats, i ún conegut li tornà
el paraigües que creia perdut...

Dies més tard sortí un anunci al
ciar: «El professor Pierre d'Os, en
tornar del seu viatge d'exploració, ha
trobat que li havien entrat lladres al

seu museu d'antiguitats egípcies. Al qui
li torni una estatueta blava que val
100.000 duros, n'hi darà 5.000 de pro-
pina.»

Ara en Fortunat s'estira els cabells.

AL PAÍS DELS TSARS

—¿Ja heu desterrat a Sibèria el Gran
Mariscal?

—Majestat, el Gran Mariscal s'ha
suïcidat.

—Doncs nomeneu-ne un altre i des-
terreu-lo a Sibèria!

(De. Tlze Passing Show)

TAPAT!

Entrà en un hotel de luxe
el senyor Enric' de Poc
i desitjós que sabessin
que ell era gran ricatxó,
en asseure's a la taula
digué al cambrer, amb un to
de comanament : --Porteu-me
vint duros de pernil dolç.
I el cambrer respon: —Dispensi,
no en fem de mitges raccíons !

P. E. P.

DE COL.LABORACIO

S'apressà, dones, a collir-la i se
l'embutxacà tranquilament.

Si llegeixo al diari l'anunci recla-
mant-Ia, l'aniré a tornar i cobraré pro-
pina—pensà en Fortunat.

I distret amb aquesta idea ensopegà
i caigué tan llarg com era, sofrint la
fractura d'una cama.

Uns transeünts el recolliren i el por-
taren a casa seva. El metge hi acudí
i li orçlenà els corresponents quaranta
dies de llit.

Veus aquí que al cap de dues set-
manes rebé l'avís que no podent pres

-cindir dels seus serveis, l'amo havia
llogat un altre dependent al seu lloc
i quedava acomiadat.

—El dilluna de la set-
mana passada cm varen
servir vostès molt millor
que avui. Aquells pops
amb pèsols eren fresquís-
sims.

—¿Per què no m'ho dea
abans, senyor? Si encara
ens en queden! 
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Noves aventures d'en Baliga i en 5alaga

Qui s'ajunta amb mala gent
sempre acabi malament.

L_

La ruleta va rodant
i les pessetes xuclant.

Tres jugadors han entrat
que l'atenció els han cridat.

Estan vigilant ells dos	 i que no vulgui collir
que no hi hagi cap trampós	 algú els diners del veí.

r:_	 !^ ^	 ^	 Vj LLOS
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—Em sembla que jo els conec.	 —Són l'agent i els timadors!-
-Jo també els he vist, ja ho crec!	 Cauen damunt seu tots dos.

Els han ben estocinat	 En aquell moment fatal
i els diners han recobrat.	 la justicia entra al local.

Els diners han confiscat
i a la presó els han portat.
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