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- lOue m'acradaria, papà, que'm comprés un aiitomòvil! . ,
.
- Noy, costa masses diners. Ab la meitat de lo que val, la'n tmch pera pag
' " ' - O ^ T v o f n o 0 aniré al colegi, y l'automòvil li sortirà gairebé de franch.
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L'higiene escolar

E

L Municipi de Burdeus ha posat en pràctica una iniciativa que
l'honra, la qual, segurament, imitaran els demés Municipis de
Fransa, y que seria bo que s'implantés a Espanya.
Generalment, tant a l'estranger com entre nosaltres, l'inspecció
mèdica de les escoles queda reduida a l'inspecció dels sentits de la
vista y de l'ohit, y tot lo més a la constitució general de l'individuu;
però això no es prou, si l'inspecció mèdica escolar ha d'omplir per
complet els seus fins, que són, o deuen ser, evitar el decaïment y
degeneració de la rassa, contribuint, pel contrari, a que's vigorisi
y formi una colectivitat apta pera'l treball y pera l'engrandiment de la
nació. Aquesta deficiència, justament, es la que ha tractat de combatre,
el Municipi de Burdeus, pera lo qual ha ampliat les tasques dels facultatius encarregats de l'inspecció mèdica dels escolars, a totes les deformacions físiques y psíquiques de que puguin ser víctimes; als vicis
o pertorbacions intelectuals, que, latents al principi, més tart puguin
manifestarse ab l'imbecilitat o la bogeria; a les inspeccions ortopèdiques pera corretgir a temps deformacions que converteixen més endavant a les víctimes llurs en altres tants sers inútils pera ells meteixos y pera la societat.
Entre les deformacions que més sovintment s'observen en els noys,
s'hi compten les desviacions de la columna vertebral, les luxacions de
la cadera, etc.
Totes aquestes desviacions, ben tractades, han estalviat als escolars moltes malalties que, descuidades, els haurien convertit en elements inútils de la colectivitat social.
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• tQue no sabeu hAnt viviu, bon home?
SI, a l'altra banda de plassa.
- tPer què no lli aneu?
Com que veig que la plassa volta, espero que passi la meva casa pera ficarmlii.

La societat, donchs, guanyaria molt en el sentit verdaderament
engènich, o sia del perfeccionament de la rassa, sometent als escolars
a una sovintejada y detinguda inspecció mèdica per facultatius especialistes, únich medi de tenir homes vàlits pera'l pervenir, que puguin
afrontar y combatre l'embat de les malalties que maten les energies.

ABECÉ
E l Suplement d'En Patufet corresponent al present número
publica'l tretzè folletó de l'interessant no vela " P e r les terres r o g e s " . Ab aquet Suplement se regala'l conte complet
" E l sach encantat", den Joseph M.a Folch y Torres.
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Competències d'ofici
Hi havien a un meteix poble
dos que feyen de barber,
y l'un, per fer propaganda
de! molt excelent servey
que's donava als qui acudien
a n'el seu establiment,
duya tallats a la moda
y molt cuidats els cabells,
mentres que l'altre'ls portava
molt deixats y a coll-y-bè,'
en termes que feya fàstich
fins als meteixos clients.
Sobre tal anomalia,
que era xocant per demés,
un dia li preguntaren,
y ell respongué molt serè:
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— La causa de que descuidi
d'aquet modo'ls meus cabells,
estriba en que es impossible
que me'ls talli jo meteix,
y com no tinch confiansa
en l'altre company barber,
perquè no més fa desgracies,
prefereixo cent cops més
que'm creixi la cabellera
per allà ahont li sembli bé.
— Llavors — varen replicarli —
el confrare de vostè,
que du'l cap tan cuidat sempre..
— No'ls estranyi —respongué, perquè sóch jo qui'l pentina
y qui li talla'ls cabells. —

NYIC

Una estratagema del comte de Nolhabílla

E

L nostre magnífich comte de Nolhabilla continuava preocupantse
< en resoldre l'intrincat problema de les subsistències, y després
de molt rumiar, va decidirse a fer una probatura que per cert li donà
el més excelent resultat.
Un matí's llevà aviat, ja que la gana no l'havia deixat dormir, y
després de ben afeitarse, pentinarse y raspallarse, se'n anà a una
cotxeria a llogar un cotxe, dient:
— Engànxim un cotxe que sigui bo. Ara no li pagaré perquè no
més tinch bitllets, però li faré efectiva la factura tan prompte com
tingui s u d lo. —
El cotxer, al sentir lo dels bitllets, va obrir l'ull y li digué:
— No ha de fer més que deixar la direcció de casa seva y pot
usar tranquilament el cotxe. —
Quan el cotxe va estar a punt hi pujà y's va fer conduir al mercat
de la Boqueria.
El comte tenia una gana que no'l deixava viure, aixís es que's
dirigí de dret a una taula de cansalada. Allí comensà a ensumar.
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— èDesitja alguna cosa'l senyoret? — li preguntà la cansaladera.
— No, ara no. No més vinch a mirar, perquè fa dos dies que'! meu
criat me porta cansalada rància y'm diu que no n'hi ha d'altra. Per això
vinch a vèureho pels meus propis ulls. —
La cansaladera contestà:
— Si'l seu criat vingués a la meva taula, ja veuria com trobaria la
cansalada fresca. Tingui, tasti aquet tall de pernil y aquesta butifarra.

— Veurà, no tinch gana ara...
— Tàstila, crèguim.
— Al menys tingués pa pera acompanyaria, perquè sinó no hi trobaré'l gust degut. -5jy
La cansaladera li donà un llonguet, y el comte's posà a menjar de
bona «jana, fent grans elogis del pernil y de la butifarra.
— Diré al meu criat que vingui aquí.
— Lo millor fóra que jo li portés a domicili; aixís el criat no s'equivocarà de taula.
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— Ben pensat: envihim aquet pernil, aquestes llangonisses y
aquestes butifarres. jAli! Això no li pagaré perquè no més tirijch bitllets.
— Ja m'ho pagarà quan tingui suello, home — respongué confiada
la cansaladera, veyent que'l comte havia vingut en cotxe.
Igual operació va fer ab el carnicer y ab les parades de fruita,
dient a tot arreu que'l criat li portava tot podrit y que ell havia volgut
cerciorarse pels seus propis ulls de la veritat. Pera ferli probar la
carn, el carnicer li va fer coure dues costelles, y la fruitera li donà
un gros préssech y un magnífich moscatell.
Tots li oferiren portarli cada dia una bona provisió a domicili, y
ell contestà a tots que estava bé, però que no'ls hi pagaria fins que
tingués suello, ja que sols tenia bitllets.
Durant aquell mes, el comte de Nolhabilla va rebre cada dia grans
provisions y va arribar a engreixarse, però al ésser a fí de mes, els
provehidors, veyent que no pagava y que sempre'ls sortia ab que
sols tenia bitllets, varen enviar a buscar el jutge y's presentaren a
casa del comte de Nolhabilla pera reclamar les quantitats que'ls devia.
El cotxer també hi comparegué, tip com estava d'anar a cobrar y que
sempre li contestava que sols tenia bitllets.
Al trucar els provehidors de la Boqueria, acompanyats del jutge,
el comte s'estava posant els elàstichs y els va rebre ab tota franquesa.
Un cop li varen haver dit l'obgecte de la visita, el comte va somriure despreciativament:
— Aquets senyors s'han alarmat inútilment. Fins ara jo he complert totes les condicions de les meves compres.
— jCòm! jSi no ha pagat a ningú!
— Jo vaig dir que jo sols tenia bitllets, y que si's conformaven en
cobrar quan tingués Sí/e//o, podien durme el gènero. Tots vostès s'hi
varen conformar; doachs estem en paus.
— i Oh, es que si no descambia'ls bitllets no'n tindrà may de
suello! —
El jutge aleshores va pendre la paraula y digué:
— Aquí's tracta de saber si realment aquet senyor té bitllets,
perquè si realment ne té, tots vostès podràn cobrarse les seves factures.
— Sí, senyors — respongué'l comte. — Si s'aconsolen de cobrar ab
els bitllets que tinch y que són bastants, queda l'assumpte arreglat,
però queden vostès compromesos, aquí davant del jutge, a no reclamarme rès més y contentarse de cobrar ab els bitllets. —
Dit això, tregué una sèrie de bitllets de tramvia, tots «cap y cua»,
puig el comte'n coleccionava, y els repartí entre'ls acreedors.
Tots volien tiràrseli al damunt, però'l jutge va declarar que'l
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L'HISTORIETA comte havia complert en tot. Tenia bitllets tal com havia dit, ja que no havia especificat si eren de banch o
de tramvia, y ademés, els havia entregat com a saldo
L'ESTRANOER de les factures, haventse tots conformat en acceptar els bitllets que
ell tenia com a pagament del
deute.1

J. M. F.

Epigrames
— íTens un paper, Margarit?
— Prou.
— éDe quin fumes?
— Del Job.
— t Y què tal?
— Pròbal un cop;
no carrega gens el pit
y no hi ha millò a l'estanch.
— Això no t'ho negaré,
pró per mi, el millor papé.
cap com el paper... de Banch.—

fI •

i.

- i Q u e ets boig!
rAhónt vas ab
aquesta c a n y a
tan llarga y el
fil tan curt?

— Escolti, senyor Sevé:
sembla que ha renyit ab mi;
puig cert dia en un camí,
me mirà y no'm va dir ré...
— No es estrany, senyó Agustí;
m'he trobat en iguals cassos:
curt de vista fins als nassos,
quasi ni ab lentes llegeixo,
y crèguim, no distingeixo
animals a quatre passos.—
.

Enviat per
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Els gegants y cl ball de bastons a la festa de l'inaupuració de l'Hospital de Sant '•
Joan.

E l nen perdut

E

SCOLTEU, infantets, que encara relluhiu en la flor no passatgera,
sinó permanent, de l'ignocencia, la qual forma un camí pera
anar al cel, ahont els aucellets, petits com vosaltres, canten alabanses
a l'etern Deu; si voleu pèndrehi part, seguiu y escolteu lo que vos vaig
a contar:
Un nen petit, senzill y amable com un xayet, ab una cabellera tan
hermosa y fina que talment semblava de fils d'or, la qual s'estenia
per damunt del seu vestidet de seda, de color de cirereta, vermellench;
la seva careta semblava una rosa acabada d'esclatar, flor sens espines y abundant olor; els seus ulls" semblaven dos fars, que en la nit
• tenebrosa tot ho fan resplandent; la seva boqueta, sempre alegroya
6 y a punt de refilar gayes cansons, com el rossinyol en el mes de maig,
e volia expressar ab armonia lo que sentia" la seva ànima; les seves maa nyagues no semblaven d'un nen, sinó d'un angelet que alegrava y feya
'6
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ARIILXIES. — Una d e i e s organisades per rAjuntament de Barcelona, en una fon- o
t.ida a la Font del Ciall.
(hol. Casals.)

somriure a tothom; en una paraula, era en Lluiset, que així s'anomenava, un noy obedient y exemplar.
Però un dia se n anà, dirigintse a la carretera com qui volgués
passejar; arribà un xich amunt, y estant ja cansat, li vingué sòn y's
quedà donnit en un marge.
Passaven hores y hores y en Lluiset no s'acostava, y els seus
pares esperaven ab ànsia al ser tan amat; perquè aquell dia fou l'únich
que'ls hi marxà sens saber ahónt havia anat; y veyent que no arribava
y la nit s'acostava, de tots els ulls brollaven llàgrimes y corrien y buscaven per cantons, cantonets, carrers y plasses, y fins varen fer córrer
la veu pels pobles vehins. Però... tot era inútil, y els seus pares,
veyent que era de nit, cridaven fortament:
»
— iEn Lluiset s'ha perdut! —
jMiracle!... Baixant un bon home per la carretera y vevent un

•
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bllltu, s'hi dirigí; al veure que era un infantó tan bell y hermós, no
pogué menys que ferli un petó, agafantlo y portantlo a casa seva.
Ja podeu contar quina alegria tindrien els seus pares al tornar a
veure al ser tan amat y al qui tant havien buscat: l'abrassaven y estrenyien amorosament entre Is seus brassos.
Però no hi ha alegria sense tristor; els causà fonda pena'l veure
aquella careta, ab les seves galtetes, abans tan hermoses y ara esmortuides pel fret; mes desseguida varen referlo, y així l'infantó, un cop
escalfat y nodrit, tornà a ésser hermós com abans, quedant ses galtetes vermelles com una rosa, y a l'ensemps que anava creixent, obehia
sempre als seus pares, als quals estimava de tot cor, no podent may
ningú enterbolir sa bondat y son amor, virtuts ab les que s'adornava
tan bell infant.

LLUÍS CODINA

La resistència de les tortugues
Un dels animals més resistents
a la mort es la tortuga. En primer lloch. la closca que la cobreix
es una defensa més positiva que
la d'un acorassat o una muralla,
y la tortuga, ficada dintre d'ella,
pot resistir totes les tempestats.
Però no es això sol; si s'arrenca'l cor d'una tortuga, aquet segueix batent fins a una hora després de separat del cos; y fins s'ha
donat el cas d'una tortuga que,
després d'haverli sigut arrencat
el cervell, va viure tres mesos.
Això no té rès d'estrany, car
hi ha molta gent que viu molts
anys y sembla no haverne tingut
may de cervell.
X.

Acudits
— iQuànt temps fa que es a
Barcelona? — preguntava una senyora al llogar una minyona.
— Set mesos.
— éY porta vostè bons informes?
— Ja ho crech; de les dotze cases que he servit durant aquet
temps. —
Un estudiant arribat de poch a
Barcelona, preguntà a un camàlich per ahónt s'anava a l'universitat.
— ^Això'm pregunta? Si ho sab
qualsevol ruch.
—Per això ho pregunto a vostè.—

M. T . GIRBAU
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Catalunya artística
Les torres de la plassa Nova

A

la plassa Nova, flanquejant l'entrada del carrer del Bisbe, s-alsen
duçs torres circolars, habilitades, la de la dreta, per habitacions
del Palau Episcopal, y la de
l'esquerra, per habitacions
de l'antiga casa del diaca,
avuy convertida en casa de
vehins.
En aqueixes torres s'hi
veuen dues menes de pedres: les de la part baixa,
grosses y de mides diverses; molt iguales y petites
les de la part alta. Aqueixes
pedres senyalen dues èpoques en la vida de les torres: la romana y la mitgeval; car aqueixes torres,
fetes pels romans, formaven, junt ab un arch, qual
mènsula d'arrencada's veu
encara a l'esquerra, la Porta
Pretòria, que donava accés
a l'antiga ciutat romana per
la via Pretòria, que corria,
si fa no fa, pel meteix lloch
del carrer del Bisbe fins a la
plassa del Regomir.
D'aqueixa porta se'n
deya Pretòria perquè a la
seva dreta, y part de dins
de les muralles, en el meteix lloch hont hi ha'l Palau del Bisbe, hi
havia'l pretori o Palau del Pretor. Era la porta que donava a montanya; la de les incursions cap als boscos del Tibidabo y Sant Pere
Martre, y la que'ls servia de comunicació ab les vil-les romanes de
l'interior.
De portes per l'estil d'aquesta n'hi havia quatre a les muralles
romanes: les de la plassa Nova y Regomir, que tancaven la via Pretòria, y les del Call y plassa de l'Angel. que limitaven la via Princi-
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pales, carrer estirat al llarch de la Baixada de la Presoi Llibreteria
y carrer del Call. Llevat de la de la plassa de l'Angel, de totes les
portes n'ha quedat rastre: de la de la plassa Nova totes les torres,
y de les del Regomir y Call resten encara unes pedrasses damunt de
la capella de Sant Cristòfol y al costat del carrer de l'Arch de Sant
Ramón.
Per la situació d'aqueixes quatre portes se pot reconstituir l'antich
recinte de la Barcelona romana, que passava, a partir de la plassa
Nova, pel mitg del Palau del Bisbe y aprop del carrer de Banys Nous,
hont s'obria una altra porta cap al d'Avinyó y Baixada de Sobradiel
fins al Regomir, hont hi havia l'altra, seguint després fins aprop
de la plassa A'Arrieros, y pujant per la Reforma, hont s'hi poden veure
actualment grans trossos de muralla, anava a la plassa de l'Angel,
hont hi havia la quarta; després seguia per la Tapineria y escales de
la Seu, tornant a la plassa Nova.
No era molt gran la Barcelona d'aquells temps, però era molt forta.

R. MUNTANER

L'estornell
y el noy poch escrupulós
(CONTE^

El vell cassador Bernat tenia
un estornell al que havia ensenyat
de dir algunes paraules. Aixís es
que quan el cassador deya:
— Estornell, ^ahont ets?—
L'aucell li responia tot desseguida:
— Sóch aquí. —
Al petit Julià, fill del vehí, li
agradava sentir l'aucell, y el considerava com una maravella.
Un dia que'l petit Julià anava a
veure l'aucell com de costum, el
seu vehí era fòra. Dominat allavors per un mal pensament, agafà

l'estornell y el ficà dins la seva
butxaca. Anava a sortir quan el
vehí entrà, y va dir cridant:
— Estornell, iahónt ets?
— Sóch aquí — va respondre
l'aucell, del fons de la butxaca.
El vell Bernat lliurà al presoner, que l'havien pres de dins la
seva gavia, y agafant al Uadret
per l'orella, el conduhí a la porta
y li digué:
— No't permetis, mal noy, de
tornar may més a casa meva, y
no oblidis que devegades n'hi ha
prou ab una petita cosa pera fer
conèixer les faltes més secretes.—
Traduit del francès per

PERE BACARISAS ELÍAS
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— Anemsen d'aquí, perque'm sembla que hi haurà garrotades.
— i E n què ho has conegut?
— En que ja me n'han donat una.

Plomes y mistos
i Quina de les dues coses pot
causar més dany? S e tracta de
plomes d'escriure y de cerilles.
Molts se creuràn que lo que pot
causar més dany són els mistos,
i v e r i t a t ? Donchs, n o , senyor.
EI misto es cert que pot portar
un incendi, un enverinament y
algunes coses més; però la ploma,
mullada de tinta y manada per
una mà criminal, pot portar un
anònim, y al darrera d'això pot
seguir un suicidi, un divorci, un

crim, un plet desastrós, unes baralles, pot pendre la felicitat d'una
familia, fer un homicidi, una vaga,
una revolució y fins una sagnanta
guerra. Sense això, pot portar
moltíssimescoses més que'l misto.
Un brètol ple de sanya pot redactar un escrit calumniant, capàs
de somoure una penya.
iSembla mentida que per medi
de signes se pugui dar alegries,
tristeses, y fins fer caure llàgrimes de molts ulls ignocentsi...
Enviat per

JOSEPH BUSQUETS Y TENAS
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Retalls de tot arreu
En Joanet torna dels exàmens
ab una carabassa com una casa.
— cQuè tal? —11 diu el papà.—
tHa anat bé? èEls has agradat?
— Miri si'ls hauré agradat, que
m'han dit que hi tornés pel setembre. —
Revisant soldats:
— cVostè vol fer expedient?
— Sí, senyor.
— èY què té pera alcgar?
— Que quan corro molt me
canso.
— Donchs miri, a mi'm passa'l
meteix, y això que sóch capità.—
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Marit y molla's barallen de mala
manera.
— jAquesta sopa es salada!
— iTu sí que ets salat!
— iDonchs té! —
Y afegint l'acció a la paraula,
el marit agafa la sopera y aboca
l'escudella balcó avall, en el precís moment que pel carrer passa
un jovenet molt elegant, qui reb
tota la pluja d'arrós y fideus, quedant convertit en un Sant Llàtzer.
El jove resta atònit al veures
el trajo nou tot tacat, y no gosa
donar un pas ni amunt ni avall,
quan un porter que ha presenciat
tota la tragèdia, al veure la seva
indecisió, li crida:
— iEp, mestre! èQue potser
espereu la carn d'olla ara? —
SICA
ENÍDE.VI
NAIRES

Toies Ics solucions. —ïi'mfiü.

,

•

Tres solucions. — Joan ü u a r r o , Marceli Bayer, Ratnón Laplana, Montserrat Prieto, Antonieta Subide.
Ducs solucions. — Francisco Velasco, Francisco Rubio, Rermans Calvet, Salvador
Arnau, Mercè y Ramona Masvidal, gerninns Serra, Joseph M.a Boqucras, Antoni
Folch, germans Roig, Leandre H o r t ú , Joan B. Gener, Antonieta Comas, Alexandre
M a r t i . Francescli Roca, Joan Martin, Enrich Doria, S. Romagosa, Francisco Lladó,
Marguerida Piris, germans Deulofeu, Joan Oller.
L'no solució. — Joan Regnarl, Ferràn Muiloz, Joan Ribd, Enrich Castelló, Agneta
Trepat, germans Boneu, Lluis Zaragoza, J . Blanch, Francesch Rius, Joan Ramón,
Joan Espinal, Montserrat Balletbó, M. F e r r a r i , Ramón Bassa, D. Minguella, Ramón
Paituvi, Josephina Misas, Jaume Ginjaiimo, Francisco d'Hita, Antón Bernat, Rosa
Soler, Paquitn Badosa, Paquita Pons, Jaume Maurisi, Jaume Noguera, Antón A v a l l ó ,
Roch Barata, Enrich d'Hita, Amparo Campanyà, Julià Sala, Joan Bonet, Lluis Corbella, Joan Sabina y germà. Mercè Purull, Joan Purull, Ramón Laplana, Anita Salas,
August Viladesau, Joan Monrabà, Joan Perelló, Maria B a r t r o l i , Joseph Ferrer, Maria
Rius, Vicens Escrivà, Assumpta Frigola, Joseph Espolla.
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EHDEVIHA, ENDEVIHETA
XARADA

ACRÓSTICH

Ma primera cs animal,
ma segona es aliment,
y el /o/o/veuràs que dóna
prenda que porta la gent.
DOLORS R . B .
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LOGOGBIF NUMERICH
2 3 4
6 12
5 1
5

5
4
6
1
2

6 - Nom d'home.
5 —Màquina.
I - Animal.
2 — Fracció de duro.
I — Nota musical.
6 — Consonant

Y

A . . . .
Substituir els punts per lletres de manera que donguin el nom de nou autors
dramàtichs catalans.
J. M A I RICI

CARLES ROIG

SOLUCIONS A L O I N S E R T A T E N E L NUMERO ANTERIOR
A la xarada: Porlhou. — A l geroglifich: Llagosta. — A la conversa-anagrama:
l'clra, loper. — A l'endevinalla popular: L'agulla de eusir.
Redacció y

Administració:

Cardenal Casafias, 4 (Riera del Pi)

Grans tallers de gravat
BAQUNÀ Y CORNET
Mallorca,

192
Telèfon
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BARCELONA
Fidel Giró, irapreMor, Valencià, J33.—Burcelona.
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