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Preu: 10 cènts,

ESPECTALISTA	 EN	 FANTASMES

P

C,

«Digui al senyor Ghafets que hi ha Mister Krac de Fin- 	 «A veure; conti, senyor Ghafets».
llàndia l'especialista en fantasmes».	 «A la nit, quan tots reposem, se'ns apareixen...

...uns monstres fantàstics que amb gestes sinis-	 AI mateix temps es sent un	 «Vaja, total resi No s'amoïni que
tres i crits esgarrifosos ens esveren i no ens dei-	 soroll de ferramenta que posa	 tot s'arreglarà. Això és fantasmi-
xen dormir.	 els cabells de punta».	 tis aguda.

Amb aquest sencillíssim aparell que no	 ... es logra sempre un resultat satisfactori, car les fantasmes s'esveren
-és altra cosa que un mirall convexe...	 de si mateixes. Vostè d'aquí en avant podrà dormir de gust».
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T	 E, -	 P	 O	 P	 U	 L	 A • R

A en Capviu, els negocis li anaven de clatell. Deis	 En canvi a en Garsa totes Ii ponien. Anava amunte-
munts de dobles de quatre d'altres temps, sois en resta- cant or i més or en el seu niu i no li deixava veure la llum
ven un parell o tres, totes avergonyides en un retó.	 si no era per a com ptar-lo amb fruïció.

En Capviu va tenir una idea portentosa. Amb l'intent	 A I'ensentdemà, l'ase (que es veu era molt honrat), va
d'ensarronar a en Garsa, va barrejar en el pinso de l'ase retornar part de les monedes per la via directa. En Cap
les poques monedes d'or i d'argent que li quedaven.	 viu sortí al carrer cridant com si hagués tret la grossa de

Nada¡: «Sóc ric, sóc ric!»
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La gent hi va córrer i en Garsa sortí a la finestra i, En Garsa volgué veure el ruc i pogué comprovar que
tot envejós, preguntà: «Què us passa? Que us heu tornat en Capviu no mentia, car en aquell precís moment l'ase
ric? Boig, us deveu haver tornat!» «Ric, ric! Tinc un actuà de moneder fals. Immediatament en Garsa volgué
burro que «fa» diners!»	 comprar el ruc i en Capviu li en féu naear un dineral.
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Al	 començament tot anà	 bé. L'ase Tot seguit va anar a reclamar a en Mentretant, en Capviu va comprar-se
«regalava»	 les	 darreres	 monedes que Capviu:	 «Teniu	 de saber que sou un una caseta i un camp... i es passà llar-encara	 Ii	 restaven	 al	 pap,	 però quan trapella.	 El	 hurre	 ja	 no	 fa	 d. iners!» gues estones rumiant la manera de des.
aquestes foren	 expedides ..	prou mina «No us esvereu—féu en Capviu.—Això empellegar-se d'en Garsa quan	 aquestd'or!	 No cal pas dir que en Garsa es- és als primer dies.	 La bestiola deu en- es	 desenganyés	 totalment	 del	 famós
tava furiós. yorar-se». ruc.
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EL	 R U C	 SEN SE	 M ..E M OR I A	 1
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Un pobre pagès va tenir la greu ' dissort de veure com

una crudel malaltia se li emportava el seu ruc, un ruc més

,eixerit que moltes persones, mal ens està el dir-ho.

Un gitano molt viu li proporcionà immediatament ço
,que ai pagès li feia falta, cobrant en bona moneda el
preu del pobre animaló que entregava.

... un xic flaca de memòria. EI pagès rigué de l'acudit 1
estirant la corda se n'entornà cap a casa tot satisfet de la
seva compra, que li semblava magnífica.

Com que ('home no podia portar a cap els seus quefers
agrícols sense el poderós auxiliar que acabava de perdre,
no ti quedà altre remei que anar al mercat a cercar un
sustitut,

r	 \

En emportar-se el nou ruc, el pagès preguntà al gitano
si podia fiar-se'n dei tot. Aquest li assegurà que ell en
responia, i que l'únic defecte que tenia era el d'ésser la
bèstia...

'Ç/ç'
Més, en ésser a mig camí, se li acorregué pujar dalt de

la bestiola, no poguent aconseguir el seu natural propòsit

per culpa d'un raig de cosses que li engegà.

El pagès corregué a cercar el gitano per a contar -li el	 «A mi?»—exclamà el pagès.—«Sí, sí; a vós—respongué el
que havia succeït i per a demanar-li - explicacions. Més el - gitano. —Us he dit que el ruc no té memòria i és veritat.

venedor el féu callar, dient-li: «Jo ja us he avisat».	 Mil vegades li havia dit que no .tirés cosses i eli mai se'n
ha recordat».
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(Continuació)

—Oh, sí, feu cara de Reil 1 porteu, demés, sota el brocatell
i la seda, la cota de malla deis guerrers... Senyor—afegí,

flectant els genolls,—tinc feta promesa de dir al primer gran
senyor que en la meva vida trobí el crim de la meva vida...
Escolteu-me, senyorl

—Foragiteu aquest homel—cridà, ronc, en Jaume, oblidant

-se del paper que estava obligat a fer.
—I ara! Parent, mon parent... No sabeu que avui mano

jo, en representació vostra?—li observà intencionadament en
Giralt. 1 afegí a cau d'orella:—Tens gelos de qué hi hagi
algú més criminal que ti:? —

En Jaume, amb un esforç sobrehumà va contenir-se.
El pretès criminal, començà a narrar:
—Senyor! Jo vivia al bosc, sense ofici ni benefici, quan una

nit fosca, una nit de morts, uns homes vingueren a cercar-
me i em portaren... Jo no sé on, perquè jo anava tapat
d'ulls. En el lloc on em deixaren, un home, un home avui
poderós, m'oferí unes monedes d'or a canvi de què desen-

terrés del fossar del poble una criatura de cinc anys i la
portés a la meva cabana, a on me la vindrien a recullir, els

mateixos que m'havien empresonat...

El narrador es deturà per a pendre alè.

En Giralt escoltava amb atenció, perquè el cor li deia

que aquella història ni era estranya a la seva vida.
En Jaume, postrat, encongit, es tapava la cara amb les

mans.
El narrador continuà:

—La feina no era gaire grossa... jo tenia fam de diner... i
a la fi, desenterrar una criatura, no trobava que fos gaire

lleig... Jo no sabia...
El miserable que així parlava, que talment tenia ¡'aire

d'un orat, arrencà en sanglots.

—Conteu, conteu! Confieu en la justícia del Soldà—féu en
Giralt, seguint el tarannà del foll.

—Ço és una comèdia d'aquest home, per a treure potser,

dinersl —cridà en Jaume, en un accès de ràbia.

—Calleu, mon parent, que ara jo jutjo... No sóc jo el Soldà?

—i féu una senya a en Jaume, com indicant-li que confiés

en ell.
Els criats de Castell- Isard, un poc pàl . lids, assistien a l'es-

cena, sense saber quin partit pendre. Qui era aquell home

que exercia un domini tan ciar, tan efectiu, damunt de
Mossenyor de Fonollar? Com, el senyor del Castell—el que
ells tenien per senyor del Castell—aguantava les trapace-
ries d'aquell cavaller endiablat, que semblava disposat a ti-
rar la casa per la finestra?

Però l'amo els havia dit que obeïssin, i ells obeïen, espe-

rant el desenllaç, no sense rezel, car algun sabia bé protx
d'algunes de les històries, i particularment, de la criatura:
desenterrada.

—Parla, parla, que jo et protegeixo!
El narrador, dominant la seva emoció, continuà:
—Vaig córrer al fossar, un cop em deixaren lliure, vaig_

esgratinyar la terra amb les meves mans, en un indret ort
jo hi sabia un cos d'infant a propòsit pel cas, i després de-
un treball llarg, que semblava no acabar-se, quan deis dits•
rajava la sang viva, car m'havien saltat les ungles, que en-
cara no m'han tornat a eixir... i fa vint anys del fet!... Guai-
teu, senyor!

1, en efecte, aquell home ensenyava uns dits com porra--
dells, grossos del capciró, però tots carnosos, sense coberta
còrnea, sense ungla a la fi.

En Giralt, valent com era, acostumat a les crueltats tur-
quesques i mores, s'esgarrifà.

—Gom vos deia, després d'un treball llarg, vaig poguer-
recullir el cadáver, que involuntariament, en mon afany„
també havia sigut esgarrapat per mi en la cara, confonent-1G'
amb la terra argilosa que I'apresonava. Amb el cos desitjat
a l'aire lliure, vàreig tornar la terra a lloc, n'hi afegí fins a
omplir el buit, i tot seguit amb la meva presa vaig empendre
el camí de casa...

Els criats de Castell -Isard es miraven escruixits. En Jau-
me, mossegant-se els punys, callava. En Giralt havia borrat
la rialleta que sovint, sovint, floria en sos llavis.

— M'esperaven els servents del senyor poderós, els quals
-m'entregaren més diners, em feren beure una beguda amar-

ga i Em deixaren un noiet„ que visqué amb mi uns quants.
anys, acompanyant -me ell a mi, car jo, no sé si per la.
beguda, perdia el cap tot sovint...

Alguns deis criats esclafiren una rialla a despit de la so-
lemnitat del moment, en oir la ingènua confessió del foll.

—Sí, sí, rieu, rieu, cans de Castell- Isard. que el Soldà, eE
gran Soldà m'ampara! Oi que m'ampareu, gran senyor?—
féu ('orat, acostant-se a en Giralt.

—Sí, no temis... 1 conta, conta... Aquell noiet què s'ha
fet?

El foll guaità pel voltant seu; contemplà fixament a era
Jaume, que semblava una esfinx, i respongué:

—Viu, però no sé on. Va desaparèixer un dia...
En Giralt, per instint, comprengué que l'orat, o millor,.

potser el pertorbat pels seus remordiments, no deia tota la
veritat, però no volgué forçar-lo.
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—Ja el veuré a soles)—va dir-se. 1 donant per acabada
l'audiènc i a, digué:

—Una faula interessant, oi, amic i parent?
En Jaume eixí del seu encongiment.
—Si„ és un orat que inventa històries per infants...—féu

despectivament.
L'orat arronçà les espatlles.
—Tant me fa si em creieu, com si no... Un día vindrà

que seré cregut. 1 un gran senyor deslliurarà del turment
la meva vida...

En Giralt l'acomiadà amablement, posant en mans de
('orat un bon grapat de monedes d'or.

—Teniu, en nom de Mossenyor Jaumel
L'orat, rialler, amb l'or„ se n'anà amb pas vacil•lant, i en

ósser a la porta, Ilensà un crit de'
—Visca Mcssenyor Jaumel
Aquest respirà.

EL DOCUMENT PERDUT

Sis dies feia que manava en Girat de Bellaguait a Cas
-tell-Isard i a la rodalia no es parlava d'altra cosa que de

les generositats estranyes d'aquell cavaller que tanta auto-
ritat semblava tenir damunt del senyor del Castell.

—Al pas que van„ aviat no en quedaran ni Jes pedres!—
deia l'hostaler de la Llebreta, que cuita- corrents s'havia
fet pintar el rètol de «millor cuiner del món», parlant un
vespre amb en Roderic.—Tot ho dóna.

—A mí l'altre día, e! Cavaller de la Creu va prometre'm
que la meva estimada obtindria el consentiment deis seus.
1 sembla home complidor del que promet.

—No ho entenc... Quin misteri hi deu haver entre en
Jaume del Fonollar i el Cavaller? Perquè en Jaume no és
home per aguantar expoliacions de ningúl Ni home de
molts respectes amb els enemics... Prou sap com es ma-
neja una daga traïdora!

—El fet és que el Cavaller està enriquint al poble i em-
pobrint la hisenda del Fonollar... Un pagès que ha tingut
paciència per contar-ho, diu que ja té rebut per més del
que ha pagat en tota sa vida entre delmes i vectigals.

—Ço és el que m'admiral Creus possible que la guineu
es torni un dia gallina? Que el llop es torni be? 1 en Jau-
me del Fonollar, per boca del seu «amic i parent»—així és
com l'anomena—està fent més que ço...

—1 vós no l'heu vist al Cavalier?
—Ets capaç de guardar un secret?
—S í.

—Encara que et donessin turment?
—Encara) —féu amb fermesa en Roderic, qui duia la Ileal-

tat traspuant-li pel semblant.
L'hostaler observà la mirada clara del minyó i confessà:
--Abans d'anit el Cavalier estigué aquí, aquí mateix on

tu seus.
—1 què vingué a fer?
—Va encarregar-me que cerqués al foll del bosc...
En Roderic va estremir-se.
—Aquest home...
—Sí, aquest home que tenen per boig i tralla„ sembla

que contà al Cavalier una història tenebrosa...
—D'una criatura desenterrada, no és cert?
—Que en saps alguna cosa, tu?—féu l'hostaler, ,contem-

plant fit a fit al patge.
—Oh, veureu! Abans d'ésser patge, jo vivia al bosc amb

un pobre home, que sempre m'havia dit que no era el meu
pare,, però de qui no havia pogut mai averiguar més. Si
jo II preguntava, feia el desentés o bé, sec, em deia:—Un
altre dia ho sabràs... Quan jo siga mort. Al peu de ma
cabana trobaràs el secret de la teva vida, en la part que
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m'ha sigut revelat. Dissortadament, ('home del bosc s'ubria-
gava sovint, i em contava històries tràgiques, de criatu-
res desenterrades, que ens feien molta por... Eh I mateix una
nit volgué pegar-me amb un vit de bou i jo vaig fugir, fins
que Mossenyor va recollir-me, prenent-me com a patge, a
despit de la meva curta edat.

—Doncs bé; tota aquesta història sembla interessar de
valent al Cavaller de la Creu; com que jo no en sabia una
paraula de tot ço que m'has dit, no n'hi vaig dir res. Però,
quan el torni a veure, ja li explicaré...

—Jo estic segur de què en ma vida hi ha un gros mis-
teri, que un dia o altre s'aclarirà... —I afegí„ sospirant, el
jove:—Mentre no arribi massa tard per als meus amors!

—També va preguntar-me pels teus amors el Cavaller i
va assegurar-me que els protegiria.

—Sembla ésser home intel•ligent, però la seva estada al
Castell -Isard com a amo i senyor se'm fa molt sospitosa.
No sé si serà un dels que ajuden en els seus lladronicis
al senyor del Fonollar.

—Quan menys convindràs que és generós com el gran.
Turc...

—Ço tot justament és el que m'admira, perquè ja no sé
qui paga les seves disbauxes... No he vist mai un home
de mà més foradadal Sembla que s'hagi proposat descaba-
lar a Mossenyor Jaume del Fonollar...

—Bé, mira, deu ésser un llop gros... i llops amb llops„
no es mosseguen1

—Qui sap!
Haurien seguit conversant els dos amics, si altres dos

homes, embolcallats en una capa, no haguessin entrat ert
l'hostal i pres seient sense descobrir -se sisquera.

—Bona nit, hostaler ; i la companyia...
—Bona nit, missenyors... En qué puc servir-vos?
— Posa'ns una gerra de vi ranci i pa i mel, i veste'n

d'aprop nostre, que volem estar sois...
Dir-li a un hostaler que voleu estar sois es convidar-lo

a que us espii. 1 què havia de fer Micer Ronyonet, si era
fet de la pasta de què són fets els hostalers de la terra,
des de que el món és món i s'estilen els hostatges de lloguer?

Va dur-se'n a en Roderic, empenyent -lo a una habitació
interior, que donava el tom, i per la que fóra fácil, a tra-
vés d'un embà, oir quelcom de la conversa deis dos foras-
ters.

Aquests, durant els primers glops de vi i les primeres
moçades, fos que els empengués la sed i la gana, fos que
la prudència els contingués, restaren callats.

Però el vi ranci de Micer Ronvonet tenia la virtut de
fer parlar i no era cosa que fallés la seva virtut en aquells
moments.

Un deis dos forasters, el que semblava més vell, trencà
el glaç:

(Continuará)
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Creient cadascú que és sèu, : __-- Restant ella mestressa

	

els gosats tots dos estiren.	 _- 

	

La vespa diu: «Serà m^u!5	 '	 - 1	 _	 ¡¡¡	 de la hosseta d;l sucre
^

_	 9/  	 i	 que és el que li interessa.

Mes un cop fenomenal 	 -	 La mare agafa el menut	 1 talment com un santet
la deixa tan capolada	 i diu: <Caldrà canviar-lo	 el petitó dorm amb calma
que no podrà pas contà'I.	 perque quedi ben eixut.»	 tot xuclant el sou xupet.
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LA «GANGA» DE D. JOSEP SIRERA

El senyor Josep Sirera	 —Mira, noia, quin regal:	 La cafetera comprada
.......................................... 	 .......................................... ..........................................

:NTRETENIMENT
Concurs d hIDtUIeteSN^	 ASSUMPCIÓ SOLER

TELEFONIA PRIVADA O UNA IDEA BEN TROBADA

Unir els punts per ordre de numeracié, sempre
i linea recta, encara que es passi per sobre
al tres pu.1ts per arribar al que toca, o dues
gados pel mateix lloc.

Sort de què donya Gertrudis...

05	 RA:Rt

n sonaven cops as «pota».

...té una idea genial...	 ...d'eficàoia sens igual!

ORTOPÉDIA MODERNA 
SOLUCIONS AL NUMERO

PASSAT

Rodolins incomplets:
t.—Aquest any, com l'any passat

Don Josep s'ha disfressat
2.—Tot aniria a gust d'el	/' 	 A

	

1 '^	 l	 si no fos que té cl anasn vell_
. —Però al carrer d'en Tanca-bous

me l'hi fan uns nassos nous.7
Entreteniment: Un porró.

	_ 	 Jeroglífic: Tocar el dos. —

Eduard 1 Josep Solé,
La pilota amb un gran xut	 1 aquest, pie d'ags'alment	 Impresors. Valencia, 200

va adreçar a un geperut.	 ets remercià al moment.	 Barcelona.—Tel. 1282 Q.

Y'

—Centre! Centre! (No contesta.) —Quina murga! Déu «ni val!
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II. =LA SERPETA DE L'ENVEJA
(Continuació)

Rondalla per JORDI CATALA
Ninots de OPISSO

III1.1k r. ff

1 aixís es féu. Falsament acusat o=
tal fenonia, es tancà al pobre vailet en
la més fosca presó del tètric castell
comtal. En Marcelí—que així es nome-
nava el dissortat minyó—es posà a re-
sar fervorosament, pregant a sa mare,
r-ue era al cel, que intercedís prop de
Déu per a què fes resplandir ben bri
llantment la seva innocència.

Mentretant, durant el sopar, la duquesa ex- 	 Mes podria ésser que tot fos
plicava al seu pare i a la gentil Rosaura tot	 una confussió, car, anant a
el succeït. «Ja veus—afegí, dirigint -se a la seva	 passeig he trobat a terra, en
germaneta—com es condueixen aquests pobres	 un carrer, un braçalet que po-
que - a tu tant te plau socórrer. Molts d'ells	 dria ésser el teu. Mira-te'l».
són uns lladreeots vulgars.» Perd la comtese-	 Una exclamació d'estupor ex-
ta res p ongué: «El pecat d'un, si és que exis-	 halà Ursula: «Sí que ho és». 1
teix, no el deuen pagar els altres.	 empal•lidí sota la mirada seve-

ra del comte.

cI qual s'apressa a manar que ui-	 Lzn assaoentai-se oe tal esdeveni-	 1 un cop acomiadat el vailet comp-
bertessin a en Marcelí. La mateixa Ro-	 ment, en Marcelí es sentí invaït d'una	 tà a tots els vianants el geste de Ro-
saura pregà d'ésser la portadora de tan	 gran alegria i d'una profunda reconei- 	 Saura. 1 tothom, que ja coneixia abas-
bona nova i, obtinguda la llicència,	 xença devés la seva salvadora. «Com	 tament les obres bones de la gentil
cuità a córrer vers el castell, quin go-	 podré pagar-vos un tan gran favor?», 	 damisel•la, se'n sentí tan agradable-
vernador donà immediatament l'ordre 	 ti digué. «Res eni deus — contestà la	 ment impressionat, que prompte fou
als escarcellers que creien tenir un cri-	 comteseta.—En tinc p rou amb el goig	 una generació grandiosa la que s'aple-
minal a llur custòdia.	 d'haver llibertat un innocent».	 gà davant del castell...L1PJÏPI
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...i que,, en sortir la comteseta, li manifestà amb víctors i aplaudiments la	 ! com si tot allò que passava fos en
gran simpatia del poble que l'acompanyà triomfalment vers el palau, d'on sor-	 contra d'ella i hagués sigut buscat ex-
tiren a retre-li honors tota la guarda i a rebre-la amb joia el comte i els pri-	 pressament per la seva germanastra, ex-
mats de la cort, mentre la perversa Ursula sentia que li mossegava el cor i més	 clamà, arborada d'ira: «Jo em venjaré,
fort que mai la traïdora serpeta de l'enveja.	 (Cóntinuarà)
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