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ES CAPEUA MORO DE SA llONJA. 

Hala, atlOts; deixausa faxina qu' es 
Sol s' es posl; y veniu aquí a fé rollo de
vora la llar, y a prendre un escalfó de 
profit, que bé heu ha mesté es qni ha 
goñat es séu trist y pobre jornal aguan
tant s' oralge de nen que baixa avny de 
la sima d' en Torrella. 

Hala, feys vía. Adesan ses eynes de
vall sa porxada; pelljau sa tale ca a s' es
~aca de sa boal, apareyau s' enturada' 
pipa y arrambauvós al entorn méu, que 
jo a la vostra salud y per guardarvós de 
sa serena que cau anit, valtx a fé una 
flamada grossa, com dinea els ciutadans; 
y si n' hi ha qualcun entre voitros que 
sia Gabellí ó Artanench Ó de més enllá 
de ses costes d' Algayda, ley diré amb 
sa séua llengo perque m' entenga milló. 
Amb un manat de fayes ó de galoves 
Jaré una fogalera, ó un refayfay, ó una 
xacalenia, ó un fogaró; y ses mans bau
bes, escarrufaments, rampes, tremolons, 
estiraments y badays que dona es frel 
s'espassarán depressa. 

Posau ses pallisses demunt sa banca
lada per seure bé; y ja qu' heu dona sa 
Harga nit, abans de resá la Corona vos 
-contaré ll\l cas de lo més estrafly, que 
tenoh per mí que \'os ha rle fé obrí tan ta 
flor d' uy; y aprendreu al manco com es 
tant cert com l' Evangeli aquell adagi 
mallorqui que diu: «Fé bé '!I no mi'J'es a 
fuí, que p'J'est o ta1·t t' ha de se'J'vi.» 

Ja sabe u qu' a Mallorca antigament 
hey havia molts d' esclaus. Tants n' hi 
havia qu'es fé necessari nombrarlós una 
especitl de Batle aposta per ells amb so 
nom de Cap de guayta; y aquell afamat 
señor 11uch de la Meca, qu'haureu sen
tit anomená, més de cent vegades, fonch 
un d' eIs derrés personatges que desem
peñaren aquest cárrech. Segllrament que 
n' bi devía ha ve més que no hey ha avuy 
en día parayés y míssatges perqu' eran 
ells eIs quí feyan ses feynes de ses cases, 
y eIs qui guardavan els bestíás, y els 
qui llauravan ses terres y els primers 
lirassers de tot art 6 oficio 

Encar' ara n' hi. hauria a miIenás si 's 

capitá E~ Toni, qu' era un andritxól ¡,'a
len1 del tol, que sense sebre escriure ni 
lletgi, per sos propis puñs y merits va 
arribá a es se General de mar y terra, no 
hagués fél a n' es moros ses cossigues 
de prop amb sa séua usual flaslomía de 
búg1lcra, búgue1'a; y no hagués neleljat 
de corsaris eIs mars de Mallorca amb ses 
séues proueses may vistes. 

i y quina anima ció no hey llavía a sa 
plassa d' els T'J'es dies en qualsevOl oca
sió d' haverse d' encantá csclaus! Mos
sons y cavallés; mestres y menestrals; 
amos y pagesos; tots acudían allá a 
dirhi; y aquest encant se feya sempre 
qu' una galera mallorquina prenia qual
que gali61a de moros, lo qual s' eslreve
nia espes y sovint per causa de la guer
ra que mos tenia n declarada d' es que a 
n' es sigle tretze el Rey En Jaume los 
prengué Mallorca, cosa que los va sebre 
molt de greu, segons ses histories con
tan y els fets heu demostran. 

També en la Berbería hey havía molts 
de catius cristi8ns, perque ja se sap que 
no sempre guafla una part de ses dues; 
y per pa y per sal se trobava un horno 
sense ferne contes dins Alger, ó dins 
Orá, ó dins Bllgía, amb un tras de cade
na de barca a n' es turmell 6 amb una 
argolla de ferro a n' es c011. 

Succehía qu' uns y altres se rescata
"an, ó bé amb persones, ó bé amb di
nés; com n' eran Mns \estimonis els fra
res de la Merce que jo encara he conce
dits; y sempre n' hi havía qu' ana van y 
venían. D' aquest actíu moviment entre 
moros y cristians neixia el qu' aquells 
sabesszn parlá es mallorqui un poch 
xamporrat, y el que noltros entengues
sem una mica es gargalls d' els mOros. 

Com es nom de Hamet es bO de dí y 
abunda tant entre la Morería, a tots els 
esclaus los deyan Hamets. «Hamet, axó; 
Hamet, aIló;» y ells sempre es donavan 
per entesos. 

¿,Per6, a ne que vénen tots aquests 
coverbos? direu voItros a l' hora d' ara, 
remugant, remugant? Lo que mos inte
ressa es sentí es cuento y tot lo demés 
son viOles: VaL' allá En Miquelet que fa 
sa mitja d' una casta t:m traydora que 
com que 'm vuIga, dí qu' es méu pensa-
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ment es cert. «Pensa mal y acertarás» 
diu s' adagi; y encara que sia una veri
tat, mirat baix de cerl punt de vista, y 
atés qu' els homos d' avuy en dia son 
molt dolents; jo trób qu' al tal adagi 
l' baurían d' esborrá d' cIs llibres per 
poch cristiá y per essé causa y motiu de 
molles dolentíes a n' aquest mon de mi .. 
series. Has de sebre, ydo, tú, porqueret, 
que fas el santo-bai:ro assegut a n' es 
rec6 des cossi de sa bugada, que jo 't 
conech herbeta; poriM te dius; y devall 
aquest nas, hey dus molta de trepasse
ría maldement pareixques una gallina 
bañada. Sapigues que tols aquests co~ 
verbos hey venen molt a lloch, com l' a
nellet al dil y que sense sebre aquesta 
mica d' historia no pisparies la mita! de 
ses coses que jo diré, ni hey trobades 
t~t es saborino que jo vuy' qu' hey tro
pies, tú y tols els demés que m' escol~ 
tan. 

També veitx que qllalcú deu di que jo 
mateix fas es so y ball,peró jI} som mart 
véy y sé que miLx mon xerra de s' altre.' 
mitx y tan mateix per bé que fassém. 
noltros no '1 compondrem. Pero, perque
voitros no 'm pugueu di lleitx, ni teni. 
cap queixa de mí, aném ara a n'es cuen
to que per cerl no es ca p rondaya de 
nins, sino un fel verladé, succehit fa 
cent ó doscents añs, que molles vega~ 
des be sentit con,.tá quanl era menut a 
na .Tuan' Ayna Morena, una fadrineta 
veyarda de noranta primaveres que me 
f~ya de tMa y qu' havia estat en son 
temps gran halladora de copeos. 

Ala, amichs. Un poch, de callament: 
No vuy sentí una mosca; y feysme la 
mercé de no venirme amb retorqueos es 
temps que contaré es pás; que jo, com 
veys, ja proour dirvosbó tol lo méses':' 
pinoeHal que pucb, perque no vos ne 
aneu apanedits en Roma. 

Heu de sebre, ydó, q~' a Ciutatbey 
havía un capellá de la Seu que de mal 
nom li deyan es Capellá de sa Llonja; ja. 
fos qu' hey visqués aprop, ja fos qu' es 
cuydás de l' 8utiga capella que s' 8xeca~ 
va un temps dins aquell rich monument 
des comers llevantí de s' Illa dauradaj 
ja fós una cosa y altre <¡u' nO no fa al 
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cás, es lo cert qu' aquest sacerdOt era 
uu homo molt de bé, pobre de polencies 
y curt de gambals; sense gens de mali
cia y amb un cOr més gran qu' una pos
sesió. Vivía purament de l' almoyna de 
sa missa y d' els ploms de la residencia; 
y com era pobret, ningú teya gran cás 
d' éll Y axi es que sOIs no tenía confes
sionari. Amb una paraula, era lo que 
diuen un verladé capellá de caldereta, 
fét él la bOna de Deu, amb un geni tan 
pacifich que'l podian pastá y torná a 
féña; sempre content y alegre, sense 
pretensions é incapás de fé mal a ses 
pedres ni de pensarl6 tan sOIs. 

Sorlint un día de 'Vcspres va trobá el sa 
costa de la Seu un mOl'eL ja bergantell 
que plorava com una Magdalena, y tenía 
haix d' els séus peus un bassi6t y una 
senaya de tests. A n' es pareixe l' havían 
enviat a du aygo fresca del PaJau y ha vía 
1engut es soscayre de rompre sajarra. 

-Hamet: ¿que tens? ¿per qué plores? 
(li preguntá es capellá.) 

-¡Ay! Contempl' sa méua desgracia 
y me veilx ja pentjat a n'es culcurucull 
més alt de sa forca de Mallorca. 

-¿Y quina l' has féta, Hamet? 
-¿Que no heu yeys? He romput sa 

jarra. 
-¿Y per una cosa tan timlla oreus lú 

,ja que t' han de penjá? Els mallorquins 
no son tan xarechs com te pensas. Toca: 
no plOres. Velén a ca-téua que lon amo 
DO 't badará barres. 

-¡Mon amo! Po eh l' heu sospesal, 
'Vos. ¡Quin es éll per no dirme res! Si 
fos un altre faria s' orbet y se beuria es 
cl>p com sa figuera. Peró éll es una mara 
ánima, ¡y no dich res aVl1y qu' es tornal 
des MoI1 amb una suada mascle! Un pop 
duya que si hagués sual sa llet de s' en
coná no l' hauria duyt més disforjo, ¡Ja 
l' bey beurá fresca a s' aygo! Sa séL se 
convertirá en rábia y es ben segú que'm 
singlará amb s' anguila de bóu que té 
aposta p' eIs esclaus; y jo no puch res
pondre de mí, perque si 'm péga perdré 
el mon y la bolla de vista, y es líen cerl 
que '1 malaré. 

-Toca, Hamet. No sias tan rabiós. 
~Cap mica rabiós somo Pero hey ha 

cllses que s' han de succehí y aquesta 
n' es una. ¡Ay, ay! ¡quin sentiment que 
tendrá mon-pare en rebre sa triste nova 
de sa méua infamiosa mOrt! 

Y torná esclafí amb un esclató de llá
:grimes com es pufly. 
, -TlIca. T'he dit que no plOres. 'Vina 
amb mi. Dú aquests bossins de jarra 
que jo t' en compraré una nova ben ger
mana de sa trencada y veurás com ton 
amo no 'l fará res. 

S' en anaren tols dos a una jarrería. 
Triaren una jarra que fós cabal amb sa 
rompuda. ¿Que val? Nou mayes-: Es ca
pellá tregué una bossa verde amb ane
Hes y borles, contá ses nou mayes, y 
després d' encomaná al moret que fos 
hon atlot, cadaseú fé sa séua vía, y ses 
plorayes se varen ess~ acabades. 

L' IGNORANCIA. 

Quant es morel s' en tornava a cas 
séu amo amb sa jarra plena, pensava en 
sí mateix: 
~¡Quin capellá tan bon horno! ¡Com 

que no !!lía cristiá! 
Al entretant passaren uns quants añs 

y es capellá y es moret no es tornaren 
lrobá pús per dins es carrés de Ciutat. 

Fins aquí sé cert que vos agrada. ¡Jo 
heu conech! A n' el Sen Bandurria li 
cau sa baya de satistel V amb tanl de 
gusl xupa es broquel de sa séua pipa 
que tench po que no '1 fonga com si 16s 
de suere. ¿Y que 'n dirém de s' ogué, 
que treu una caragassa tan faresta amb 
aquesla boca bada da sen se barrám que 
pareix que l' han etcisat? Vamos no ri
gueu y seguiguern es cuento qu' ara vé 
lo bo. 

Aquest capellá tenía una naboda ca
sada a Valencia amb un parayre. Hada 
uns quanls mesos qu'esperava un inrant; 
y com es molt natural desitjava que '1 
seflor oncle capellá en fos padrí ó al 
manco que '1 batiás. 

Cada corren li escrivia cartes. Amb 
una li deya que tenía talent d' envina
grat de táperes y fonoy marí, amb allres 
li pondera va ses ganes que tenía de 
menjá aglans de sa Campaneta ó coca 
amb aubercochs; y ja se vé, ¿qu' llavia 
de fé el pobre ,eapellá més qu' enviarlí 
totduna lo que desiljava per po de ses 
pos; no fos cosa que si hey havía res de 
pou, eH ne tengués sa culpa? Toles ses 
carles acabavan sempre dientli qu' bey 
anás prest, y prometentlí qu' eslaría de 
lo més bé y qu' es devertiria moll, y que 
no li sabría gens de greu en esseruí, 
s' havé passat la má per veure ses C(Jses 
bones que té aquella hermosa ciutal, y 
lo molt que l' encobehia son maril trac
tanlla com una princesa; y lo grassa qlle 
la trobaría per lo bé que li provavan ses 
verdures de I'horta de Valencia. Tanl 
va pregó qu' a la fí el señor oncle pre
vere consentí en posá els pells dins sa 
galera des patró Arnau s' anosé; y a 5a 
nit, devés la una, quant enlrava es vent 
terralet, sauparen ancles y s' alluñaren 
des Moll de Mallorca. 

A l' eixida des Solla na u se troba va 
ja cent lornays més enIlá des Cap de 
Calafiguera en demanda de Sant Antoni 
d' Ervissa; y encantats tots amb so Mn 
temps que tenían, y mirant ses cabrio
les que feyan els delfins per demunt 
s' aygo, y els esuarls de virOts que pas
savan volant per devanl sil vela, y ses 
guardes de mulars que los revoltavan sa 
harca, no repararen que de derrera ses 
illes de Malgral sortía una galiota de 
vinl y qualre banohs, que duya males 
ombres y comensá a darlos cassa amb 
tan dúlenta sort p' el palró Amau y es 
capellá, qu' abans de les dotze los s' ha
gué fels séus. Debades féren safarranxo 
a bordo totduna que se temeren de ses 
séues fresses; debades los mogueren un 
encarnat y blau de 'lo més alt de punt 

per eseapá de ses séues malzinacles un
gles. Res va fé res: lots foren présa de 
moros y plens de grillons y cadenc:-, "a
ren essé trasbordats a la ~aliota, tanea\~s 
baix de l' estiba y manats a Alger ahont. 
donaren fondo dos dies després. 

(Se continuará,) 

PEP D' AUBEÑA. 

POESÍA RELLIGIOSA. (1) 

Cristo, NlJstro '[1 HÚllentol' 
I~n aqlll~st Illon ya vellí; 
P' els pccauors va !lIorí 
'fati gl'~n era son alllOl', 

CnU! l' hOlllo es tan miseraule, 
Flach que no pM resistí 
Les tentaciOlls Jd Diaulc, 
A sos medis va acudí. 

Cristll l' Iglesia fUlldá 
A dcU!unt pe(!r'cs molt fUl'les 
y 11 e[!a li \'a conflá 
Del Cel I<.'s hel'moses portes. 

L' Iglesia es pM compal'á 
A una lIau mol! IIclljcra 
Que scrnpl'c senstl pal'{¡ 
Segueix la séua C:II'1'CI'3. 

El I\lpa <'8 el capitá, 
y els Bisbes los 1l1arinés 
y els hom08 los passat¡?;és, 
Sense ninglin escf·ptU{¡. 

El temps es la /llar que passa 
Amb les v~lrs bl'n is~¡¡des 
Del yent de Deu ben inflades 
y per axo may fracassa, 

S')8 veles son la or;¡¡;ió, 
La Espcransa y Carita!, 
y la Fe es cn\'el'itat 
Pel' e[!a el milló timó. 

Tola p!efl,¡ está la má 
De nállfrcchs dl'svcntul'ats 
Que de la nau s'~p;lI'ats 
La pau YUlell enconlrá. 

EIs mals náufl'eclls que quanlr'ella . 
Dil'igcixen los séus tif'S 
Son la causa d' els sllspirs 
Dtl son cor, que d' am6 estella. 

Fa deYllyl sigles camína 
Aquesta flau tan hermosa 
Aguantalltse generosa 
l\lés l'obusta que l' alsin3. 

(1) La present poesía mos ha estada remesa. 
per un d' els molts de glosadors naturals qu' hey 
ha a Mallorca. 



No es pcrqlll' Ji hajan mancat 
Tempcstes ent'lIri'llladcs, 
y ses in m('nSl~S onados 
Quantrc ella s' han estrello!. 

Jamay, jamay han ecssat 
Furioses d' assotal'ie. 
Quant pareix qll' está calnlat 
El mal'. van 11 afonarle, 

Tots els vents d' una vegada 
Hemlluen l' inmensa mar: 
Parcix que l' han J' anegal' 
Més ella está assl'g'u rada. 

Els vents son la propaganda 
Qu' els impíos malanats 
Fan, enseñan! desearats 
Una bíblia nefanda. 

L1arch es pel' el'I'! el viatge 
Qu'aqucsta barqueta fa 
Pero es segú s' arribá 
Perque du bun cquipatge. 

Es pur! es \' Etel'llidat 
Ahont s' en va pl'esul'O&a, 
y allá hey gosará ditxosa 
La Divina Veritat. 

A, T. 

XEREMIADES. 

Hem rebut de nou es setmanari La 
ll'UStracion, que publica á Barcelona 
Don Lluis 'rasso y Serra, peró tant mi
llorat, que no l' hem conegut de toldu
na. Sa séua suscripció costa 7 pessetes 
y mitja en s' añy y es séu papé en val 
més, Du preciosos gravats y articles 
molt ben escrits. El recomanám a n' els 
nostros lectors, 

* * • 
També bem rebut es Butlleti titolat 

Lo Rendixement que publica el Centre 
Catalanista d' Igualada y 1i agrahím sa 
visita qu' ens ba féta. 

* * * 
Un vespre d' aquesta setmana varem 

aná él rebre un amich nostro que venia 
amb so tren de s' horabaixa, y tot es 
trbs qu' bey ha de sa Porta Pintada fins 
él s' Estaci6 feya pO de fosch qu' estava, 
IlCrque no veya ningú abont posava es 
peus ni si tropessava amb res. ¿De que 
denen serH aquells dos farols qu' hey 
ha demunt ses barreres d' entrada a 
s' Estaci6 si els vespresde molta fosca 
no los encénen'? Es gasto que pugan fé 
sa mitja hora á lo més que dura es truy 
de S8 gent qu' arriba, bé mereix la pena 
de que los posen un petit llumet. . 

* • • 

L' IGNOHANCIA. 

Es tramvía d' Alaró ha tengut una en
con1rada amb un vagó y n' han resulLal 
desgracies que podían llave estades mol
tes si hagués duyt els past'algés que sol 
dú, Ja no es sa primera ni sa se~ona 
yegada que té soscayres ae¡ uest tramvía 
y el. n' es pareixe no escalivan, Una de 
dues ó llevarlo ó auminislrarló M. Si va 
axí lo milló será envestí a n' aquella .. ila 
amb so cotxo d' en taló. qu' es el rnés 
segú de toLs. 

.. 
.. * 

Es un gust viatjá pe~ Mallorca, sobre 
tol en sos carruatges Ljue fan es servici 

Diuen que Den h3 uona!. 
Un corel a ca(b~cú, 
EJllpero a mí el m' han robat 
y de mí es [(1 8epa ra t. .. 
Dig'n~s, Pepeta, ¡,el len s tú? 

Jo, dich ve, me r)l~ns que sí 
y c;lsi, ca~i, ]¡ClI ~é cMl; 
Pel' ax¡) es qne te vlIy dí: 
No '1 me tornes, Pepa, a mí; 
TerlllJe emperu es téu u[¡t~rt. 
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T. LEIlIlEGA, 

~~~~~.s' Eslació de sa Pobla fins á Po- CO V ERBO$. 
S' altre dia era de veure es carrega- -----

menl que duya un d'aquests carrllatges; 
á n' es pescante hey vMem: es cotxé, nn Trt>s eslotlianls ulla vegaua cercaren 
porcell y un passalgé, un cofre" Ulla un patrú véy perqu' amb sa séua llanxa 
maleta y sis ó seL holichs; dins es cotxo los dugués á fé una pescada, y qnant 
no hey cabía més gent, y es devalls hey foren agafaren una págara que de
d' els assientos converlils en magatzems. vía pesá sel terses. Tots conlents s' en 

Afagiu á tol axo molta,P0ls"taques y I tornaren e!l terra, y allá d,ins una barra .. 
brutó per llarch; posaubl es ndres que ca de p~~cadós la varen coure amb salsa 
faltan á ses finestres, y tendreu complet de lomatlga y altres herbes, axí com es 
es cuadro que noltros no sabém pintá. pairó los va dí, que per aguiá peix era 

A ne qui correspónga posarhí retgit de lo més trempat de Mallorca. Des peix 
li recomanám l' assunto; perque mos menut en feren una bOlla caldera y se 
assembla que fins y lot per medida an- posaren a diná, Quant es patró los tre-
ticolerica s' ha de fé qualque cosa, gué Sil p{¡gara un d' els tres estodiants 

JI ya fé sa siguent proposició: 
• ., -Compaüs: .Jo propós qu' aquell que 

A Barcelona han sei'íalal 6 duros de yu1ga menjá d' aquesta hermosa y ben 
salari el. n' eIs metges qu' assistirán als agíliada p<ígara, no puga prendre sa 
colerichs en cas de invasió, séna parL sens' acompaüá es fét de pren

A Mallorca en demanavan no sé quants drerla amb un díslich llatí que venga 
y los n' han señalat 7; ó sia un duro ben al cas, y si no heu fa axí, que no 'n 
diari més qu' a n' els de Baroelona. puga menjú, en cáslich d' havé eslat un 

¿Perque deu es se aq uesta diferellcia'? maIllatinis1a, 
¿Perque aquí com a més poblat ó més -Aprovat. Correnl, corrent, (con les-

p"an que Barcelona, hey haurá més ma- taren els altres.) 
lalts que curá'? Es més véy ue to1s prenglle primé y 

¿Perque aquÍ sa menjúa es més cara"! (juant tavava sa part des cap y la se po
¡,O perque els melges d' aquí son ... ,. saya din!"' es séu plat, esclamá: 

millós qu' eIs d' allá'? -In c,"pite libri scriptu'm est me. 
'* -¡Bravo! (conleslá sa reunió.) 

* * Es según pren sa part des mitx y diu: 
A una junta que tengueren els po le

caris de Zaragoza varen acordá rebaixá 
els preus de sa tarifa d' els medicaments 
en un 25 per . cent, si perdesgracia sa 
epidemia reynant invadía aquella ciutat, 

Es per tol concepte digne d' elogi sem
blanl resolució, y ¡ojalá prenguessen ec·· 
semple y heu tenguessen en conta els 
potecaris de Mallorca! 

A LA. SEÑORETA. D,A J. M. Y J. 

Pepeta ha norn una nína 
Qu' es hermosa com un s~lj 
Dieh mal, es ja una fadl'ina 
y m' ánima l' ende\'ina 
Quant no la té per consol. 

-In medio consistit 'Virtus. 
-Moll Mi molt M; (li respongueren.) 
y es tercé prengué lo que quedava de 

sa coua esclamant: 
-Finis co,'onat Op1tS. 
- Bravisimo. 
Es palró vejent que no pensavan {1mb 

e11 y que dins es pIat des mitx no hey 
havía més que salsa, agafa es plat y tira 
es such de dedins p' els uys d' eIs tres 
eslodiants, diguent: . 

-Asperges 'me ltissopo et mttndalJor. 
y quant los va veure amb ses mans 

als uys per llevarse sa tomátiga de de
munt ells, los prengué també ses taya
des, s' embarcá y fogi amb sa llanxa y 
allá endins de mar, tot so]et, va fé sa 
véga menlres qu' els estodiants se ren
tava amb aygo de ma qu' es beneyta, ses 
taques de salsa de tomátiga. 

• • * 



4 

Un señó molt rich y molt avaro rega
lá es dia des séu Sant, una levita molL 
usada á un sabateró veynat séu, y aquest 
que no volia posarsé mal vist amb so 
señó, en 110ch de vendrerlé á n' es pa
dassé, la feu arretglá y quedá sa levita 
un pocb si es no es. 

Es señó que'l vé un dia amb sa levita 
posada, li digué: 

-Molt elegant te vas fent de cada 
dia, y axó que l' ofici no dona per tant. 

-Señ6; es sa levita que me regalá 
vosté, soIs que la vaitx fé arretglá. 

-Sí. .. ¿y que te costá? 
-Tres pessetes. 
-Ydo, jas: val' aquí ses tres pessetes 

y toruém sa levita, iperque de segú que 
esta va loco es dia que la 't vaitx regalá! 

Un soldat mallorquí estava d' assis
tent amb un oficial castellá; y un día 
que no se va sentí bó des ventre se pre
sentá á n' es séu seM, y li digué: 

-Mi capitan. Me dá usté premis pa
ra ir á colgarme. 

-¡OMco, chico! ... ¡Tan desesperado 
estás! 

-8i, seriar. No estoy bueno. 
-Acuéstate pues y'vend1'á el físico. 
-No quera acosta1'me á 1lsté, p01'q1te 

lago olor. 
-.¿No quieres acosta1'te? ])ime: i.Q1té 

7ta.~ comido'! 
-Nada. No rnas q7tC tr'es pansas. 
-¡Diantre! i Tres panzas.' ¡ Q7lién es 

tapaz de digerirlas! 

lO • 

A una fonda: 
-Mosso: ¿y per que me poses á n' es 

conta: «papé 10 centims ... »·? Jo no t' en 
he demanat mayo 

-Señó: es q·u' aqnests 10 centims de 
papé son pe sa llista. 

* .. .. 
Carta d' un pagés á II n fiy séu: 
«Estimat Micolau: Sabrás que sa mu

. »la ja va per bOna; pero ta mare encara 
»no va gayre bé. Axo fa que tenga més 
»humó que quant t' en anares. Procu
»ra, etc.» 

Ja basta per mostra. 

" .. '" 
Un viatgé qu' ha recorregut ses illes 

de Krimpororai, terra descuberla p' els 
russos, conta qu' á n' aquell pals ses 
dones serveixen de moneda. 

Es preu de ses compres y ventas se 
calcula per dones. 

Un gall, una dona. 
Un cavall, quatre ó cinch dones. 
Un sach d' arras, tres ó quatre dones, 

segons sa cotisació del dia. 
Es viatgé afageix: 
-Com en aquest pals ses dones son 

enganadores y coquetas, sovint, sovint, 
están en es cas de rebre múneda, falsa, 

L' IGNORANCIA. 

EPIGRAMES. 

Un met;r,e de lo milló 
Un llJalalt eurá Ull día 
y aq lIcst sa fama tenía 
D' esse molt lllal pagadú. 
-Vos m' h~Yen !lcnt es mal, 
Per axo vus dcch I~ \'ida. 
-Lo que 'm Mus es ~a pal,tida 
De cen t tren la u n real 

En tClllpS qn'un<lpcsta grossa 
Assolava una Ciut~t 
Un mal;dt ron cntcnat 
De viu en viu dins S~ rassa, 
Pcr aqnesl mal aturá 
Va maná es Goyel'nadú 
Qu' abans f(;~scn nn sermó 
Als qui hal'Ían d' onlerrá. 

Una viuda mol! lruana, 
MUl't s' homo, y de cos present, 
Al'fuixant tol 8cíltimcnt. 
Pelo lIlarit En Pau dcmana. 
-Si el Yostl'O bomo al'a vivía 
¿No 's moriría d' espant? 
-iPCl' YeUl'ell un 80ls instant 
Qui sap lo que pagaría! 

Un pages d' aqueIls des plá 
Qu' un e<ll'rilé duya un dia, 
Quant cantes volgné arl'ctglá 
Es carl'ilé b6 dOl'IJlÍa. 
S' ese~pá com un [aleó 
Dig'ncn t 3m b \,p,n c~('a I'dada: 
-Sería una cap-buydada 
f'ensú en dcspl'¡·ta rI,lo 

U 11 gr3 n !i/¡}'c-pensadó 
QlIallt IHI ase: que tCIIÍa 
Li don{t cossp:; UJl día 
Ley fé PI)!,-;'t ;lIJ1h Ull ba,tÓ. 
Qllant. s' Iicllno f,'Y" es tambú 
Digné ~:l dúna cc'saltada: 
-"Si r ha ft'l:I, I'ha pensada .• 
¡Dcixa 'J fé que té l'ahó! 

l\IESTIíE GRllíOS. 

Ten da d' arUcIes d' escritori y dibnix 
D' ELS 

HEREUS DE DON GABRiEl ROTGER, 
C,\DElíA DE CORT, 11, PAL~IA, 

LLIBRES RETXATS y LLlBRETES. 

En dit cstabliment trobarán un completÍssim 
surtit de Jlihl'cS en sos tamaiis fóleo, quart, 
octan y agenda, de papé superió, retxat, en 
dial'i majó, cte., etc., y encuadernats amb ri
qufssimes cubértes de percalina de colós en re
Heus négres. 

També hey ha llibrE's grllssos de papé vitela 
superió tamaiiy Ecu, l'etxats en majó y diari, y 
encuadcrnats en gamusa. 

En qnant 11 !libretes sc n' hi trobal'án de tota 
casta en tamaits de marquilla, fóleo, quart y 
octau, blanques y retxades lapis, diari majó, 
borradó, etc., etc. 

Tot el pl'eus b((1'(ltíssims. 

P~RIHH1-J:urI8. 

SOLUCIONI;¡ Á LO DES NÚMERO PI\SSAT. 

IliSROGLIFICII.-tCom pot está pel'flut En Pepe 1/' 
no s' ha mogut. . 

SH:IlDLANSES .. --l. En que '1 cal'regan. 
2. En que per tl'abayá ha de 

meste vellt. 
3. El' qU1l'1 fan de padassos . 
• EIl que dú .beca. 

X AltADA ••••• • -Es-pau-ma-do. 
PRBGUNTA .... -Sl es un cego que no puga oeu

re res. 
CA VILACIÓ ... • -Mollserrat. 
FUGA ....... .. -Bones son ses aubac6s 

Pero millós son ses rol{leS 
Un IIlcstre que fa rellotges 
Ha d' css¿ m olt primorÓs. 

ENDEVINAYA.-Es ví. 

N A 

X é T Ó 

GEROGLIFICH. 

CC 

É eill 

ECSEMÉ. 

SEMBLANSES. 

i, ¿En que s' assembla un moix a una oliba? 
2. ¿Y una oliba asa tcmpestat? 
3. ¿Y un am a una ban'ina'? 
4. ¿Y sa néu 11 n' es nom de 53 méua dona? 

UN DIl LA PURSIANA. 

XARADA 

Primera es un aliment 
Qu' a tot\¡om sol agradá; 
Dos y un molta de gent 
Pel' Sant el 1101 aclamá; 
Y es dos y tres está 
En un 31'bust poch valent; 
Es tol anilJlal dolent 
p' es mal servici que fá. 

PREGUNTA. 

¿Com rOl sil qu' una escopeta buyda fassa més 
po qu' una C3l'l'C'g'uda? 

MESl'llE GllINOS. 

CAVILACIÓ. 

CHOBS 
Compondre amb aquestes Jl~tres un lIinatge. 

FUGA DE VOCALS . 

.q .. st. q.' .s d. p.t.t. 
Y q •• b.ll. d' .ss.nU 
q.' .s d. b.n. v.r.t.t 
s' .sp.n. q .. nt B .. X j. p,c. 

ENDEVINAYA. 

¿Quin es s' animal que vé 
A R' el mon mcnjant, menjant; 
Quant neix ja '8 partint volant 
Y ni pél ni plomes té? 

ELL. 

(Se& solaclofts dissapte qui vé si som oiusJ 

20 SETEMBRE DE 1884 
E6tampa d' En Pero J. Gelabert, 




