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Correspondència
M. MASRIERA, de Malgrat.-Publicarem la
teva tramesa, en la secció de «Bruixeries matemàtiques» del número vinent. 1 moltes mercès per
la teva entusiasta col·laboració.
J. LÓPEZ, de Canet de Mar.—Hem rebut, per
conducte del Sr. Planagumà, la levn composició,
la qual sincerament parlant, millor dit, escrivint,
ens ha agradat mollíssim. Llàstima que, per arribar tard, hégim hagut dei dexar-la per al número
de febrer. Gràcies per la subscripció, i vejam si
s'animen els teus companys.
M. MIR, de Badalona.—Com veuràs, o hauràs vist, has quedat classificat en quart lloc, en el
concurs, i et felicitem per això. Però el dibuix no
podem publicar-íe'l, encara que t'enfadis, perquè
està fet amb tinta de pagès, i s'ha de fer amb tinta
xína.
À. GARRIGA, de Malgrat. —inirem publicant
alguns dels. teus acudits, en números successius.
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Per a remetre'l franquejeu-lo amb 2 cèntims.

8
Anselm.—Som onze; cinc cèntims cada un, fan
cinquanta-cinc cèntims; vaig fins a casa a demanar-los a la mama; espereu-vos. (Surt correnís per la esquerra.)
ESCENA III
Ricard, Remigi, Manolo i Jaume!
Ricard.—;Es molt bon noi l'Anselm!...
laumet.—I moll aplicat.
Manolo.—(A Remigi amb burla). Ja estaràs contem, ara!
Ricard.-—Aquestes burles no estan bé, Manolo!
laumet.— Si el mestre ho sabia, ja veuries quin
càstic!
Ricard.—Ja saps el que ens diu sempre, que de
les burles en venen moltes qüestions,
"Remigi.—Però si no m'hi enfado!...
Manolo.—Es que jo li dic de broma!
Veus.—(De dins) Ja som aquí!...
Manolo.—Renoi que en venen. •
ESCENA IV
Ritord, Remigi, Manoío, laumet i Josep Maria, Paquito. Martinet, Albert i Rafel; aquests cinc últims
per la dreta; tots amb bastó i menjar.
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Acte únic

QUADRE I
La escena representa un carrer
ESCENA I
Ricard, Anselm, Remigi, Manolo i Jaumet
Remigi (Surt per la dreta i els altres per l'esquerra. Tots amb bastó i paquets de menjar.)
Que consti que he sigut el primer!
Ricard.—Mira-t'el!... el primer, diu!...
Anselm.—No, noi, no; quan tu has vingut, ja feia
un quart que érem aquí.
Remigi.—il ara arribeu?
Anselm.—Es que érem a cén Jaumet.
Manolo.—La seva mare ens ha cridat í ens ha dat
unes figues, la mar de bones.
Remigi,— £l n'heu portades?

