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LINA ESMENA INPORTANT
per MIRET

1. 1n bernat havia instalIat un hostal, poc	 2. Pei-ò amb gran sorpresa del 	 i. Els pocs turistes que es disposaven aabans derribar a Gratanúvol, el fainús indret nostre amic i amb gran desolació per enlrir-hi, en veure el cartel] de la pared de l'ho-

	

tan cobejat pels excursionistes <pur sang..	 la seva armilla, no hi entrava mal tel, es dejen: - No més falten dos quilòme-

	

-	 ningú. Tothom passava de llarg.	 tres per a ésser a lloc?..

,enusevau ja ainarem a Uratanuvol. - 	 5. I al fi resolgué afegir, tot sim-	 O. L'efecte fóu mãgic. En veure tots els exPel compte que Ii tenia, En Bernal va rumiar plement un dos al davant del com- cursionistes-que passaven que els mancavenun grapat d'hores sobre aquest delicadíssim prometedor '2 Kms.. 	 22 quilòmetres per assolir Gratanúvol...afer.

IÊwj .

7....no tenien més remei que quedar- se a la fnda d'En Ber- 	 8. Fonògraf, brillants, Ford, coixins, rellotge de polsera, osnat, dormint-hi, menjant-hi... Allò fou una minal El nostre amic	 tilogròfìques... puros... en fi: tot allò que pot fer completament fe-es féu molt ric i pogué assolir els seus graos ideals;	 liç a un home com En Bernatl
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UN COP DE M LL HERCULI
per SERRA MASSANA

UAN el senyor Hercules anava pel
món, un dia acabà els diners i per
tal de .guanyar-ne alguns per poder
seguir el seu romiatge, decidí ilo'
gar-se a un ferrer que trobà. — Bé,
i quant voleu guanyar? — digué
aquest, que no havia conegut al
sol'licitant, malgrat la pell de Ileó
que el cobria. Hèrcules responguè:

— Tres duros. — Tres
duros?— féu l'altre. —
I càl Ja us conforma-
reu amb un, que és ço
que guanyen tots els
fadrins. — Bé doncs!
Amb un em conformo — exclamà Hèrcules que era d'allò més
bona pasta. Però en anar a treballar, el ferrer esclatà en una
gran rialla, veient que el nou fadrí agafava el mall pel capda-
munt del mànec en bloc d'agafar-lo per la punta com és acos'
tumat per poder picar amb força. — I aral — digué el ferrer.

doneu. Si voleu que l'agafi pel mig me n'heu de
donar dos i, és clar, picaré més fort, i si valeu que
l'agafi pel capdavall, tres; tal com he demanat en
llogar-me. — Veià n! — exclamà el ferrer plè de
curiositat. — Piqueu arnb tot el mànec, i si ho feu
tan fort com dieu, us donaré ço que heu demanat. t

— Hèrcules prengué embranzida L. plaff
ho feu amb força i. . enfonzà l'enclusa
terral... Llavors el pobre ferrer veié amb
qui se les havia i, penedit, pagà al déul
de la forçar com havia demanat i així1

aquest pogué deixar l'ofici, i seguir
el seu romiatge un quant temps més
fins que se li tornaren a acabar els
quartos.

— Com agafeu el martell? No ►
2
j
z
/

7
r/ J

sabeu que el teniu d'agafar pel
capdavall i no d'aqueixa manera? — Veureu — digué Hèrcules. — Agafant el mànec
pel capdamunt pico tan fort com un fadrí que guanyi un duro que és ço que em
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Qué ha fet aquests dies el senyor Granota ?
per CORNET

La vetlla anterior al dia de la nevada,
el senyor Granota n'havia. feta una de
grossa. Per càstic, Virolet el va tancar
al terrat fent-li passar la nit a la fresca.

Ja feia estona que el senyor Granota
es refrescava, quan va començar a cau-
re, amb el consegüent espant del po-
pular Secretari, algun borralló de neu.

Com tots recordareu, la nevada fou
Intensa i el senyor Granota que mercès
a la claraboia de l'escala havia pogut
salvarse d'ésser colgat, va preparar...

una de les seves enginyositats. Des-
prés saltà teulades i terrats, escapant
de la formidable nevada que hauria po-
gut costar-li la vida o una pulmonia
com a mínim.

r  ^

la deu ésser convertit en mnntec„r1
—Pujà al terrat i quedà atònit en veure
la bola que contenia el pobre Secreta-
ri. Segurament ja no podria trobar-lo
amb vida.

La treta del senyor Granota consistí
en deixar una bola molt grossa i al da-
munt d'ella el seu barret, de faisó que
tothom hauria dit que el Secretari era
dins de la bola.

Nerviós com no cal dir, desféu ràpi-
dament la bola, i en efectel... El senyor
Granota s'havía convertit en un bon
piló de neu que es confonia amb la neu
veritable.

Calculeu quin ensurt va tenir Virolet
en aixecar-se l'endemà al matíiveurela
ne vada que havia caigut.— Pobre se-
nyor Granota — exclamà tot compun-
git — a hores d'ara ...

I Virolet, entristit, plorà amargament
sobre les fredes despulles del seu ma

-laguanyat Secretari, amb la conciència
remoguda per la responsabilitat que li
pertocava.

Mentrestant, el senyor Granota corria a la muntanya i allí s'ha passat aquests dies contemplant l'esclat de la prima-
vera i més fresquet que si s'hagués quedat dins de la bola de neu.
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[ti 0

les aventures d'
aprenent de H ,  per CARLES

Con tivació)

Per ordre del capità, dugueren del bot galetes, carnsalada
i vi i en repartiren als patagons que sense compliments accep-
taren el present. Així que bevien un glop de vi tots feien la
mateixa comèdia: amb la mà es daven cops a la gola i bufa-
ven fort, produint un so trèmul i inarticulat que acabava amb
un soroll especial dels llavis.

Així que veieren que els catalans es preparaven per tor-
nar a bord del bergantí, semblaren extraordinariament con-
trariats, i els feren senyal que no es moguessin.

— Ximplets, tornarem demà i us portarem més vi — deia
En Millet fent tota la mímica que la seva imaginació li sug.
geria. Però els patagons, cada cop més nombrosos, poc se
acontentaven de promeses.

— Si voleu, capità, jo em quedaré a passar la nit en terra
amb els companys que vulguin i vos podeu tornar a bord amb
els altres per a venir demà amb un bon carregament de vi
per fer.los contents a tots.

-- Vols dir? Home, em penso que si teniu seny no us pot
passar res — va fer el -capità. Convé de totes passades que
guanyem la confiança d'aquests homes i poguem proveïr.nos
de tot el que ens cal per a fer el viatge a Bons'Aires. Qui vol
passar la nit aquí?

A cor varen oferir-se tots. Aleshores el capità, va resoldre
deixar en terra En Lau, En Millet, En Lloberes i el Roig i
s'embarcà amb els altres tres homes.

Aquest arranjament semblà plaure als patagons que cui-
taren a ajudar llurs hostes a construir una rudimentària caba-
na de joncs i fullaraca i a encendre amb turba, puix que de
llenya no se'n troba en aquells paratges, una bona fogaina.

VI

La nit tràgica

Tot i que la nit s'acostava, no cessaven de venir indis de
tota edat i de tot sexe, La presència de dones i criatures tran-
quilitzava una mica als catalans, però no massa. I és que, ben
mirat, llur situació era crítica. Voltats de trescents o tres-

cents cinquanta homes d'una contextura gegantina, genets
destrissims, proveïts de l'arma típica d'aquelles planúríes

(dues pedres rodones lligades als dos caps d'una corda
de tripa), de més a més, sense cap comunicació amb el
«MariaEugèniar, si arribava a esclatar qualsevol con-
flicte era evident que, a pesar dels fusells, no en sor-
tirien amb vida.

Feia una nit formosa, això sí. Per les escletxes de
1'improvisada cabana, Lau, mig ajaçat en terra, veia el
firmament estelat, la Creu del Sur guspirejant més
que cap altre constel'lació. Una petita depressió del
terreny els defensava del vent que dins _els joncars
pròxims començava a fer una fressa vivíssima i el foc i
el tapaboques ajudaven a fer-los passadora una tem»

peratura gairebé glacial.
Hauria estat bo d'adormir -se en terra ferma, després de

tantes nits de tràngull Però no hi pensava ningú, Tothom se
esforçava a fer l'ull viu i si algú començava de pesar figues el
company cuitava a donar»li un cop de colze per revifarlo.

A prop deis catalans, potser per malfiança, potser per
amistat, havien restat dotze patagons. La colla principal s'ha-
via retirat a la fí, vers el seu campament.

— Cinc contra dotze — havia rondinat En Millet.
— Sí, sí — li replicava En Lloberes, però compta que tot

just esclati el primer espatec tenim a sobre trescents homes
i trescents cavalls. Hem de mirar de sortir-ne a les bones
creu»me,

L'actitud deis dotze indis — amics o centinelles — ara com
ara era tranquilitzadora. Insensiblement, En Lau, va rodolar
cap al recó més pregon de la cabana i va restar adormit com
un soc. El Roig no trigà tampoc gaire a adormir-se. El son
vencia una darrera l'altra totes les malfiances... Només En
Millet vigilava, infadigable.

Silenciosament, al costat deis dotze patagons aparegué
un altre que començà de seguida a parlar amb el que sembla

-va cap-de-colla. No es sentia la seva veu, però la seva gesti-
culació era plena de vehemència. Senyalaven tot sovint als
catalans i En Millet — que no el perdia de vista — hauria
assegurat que senyalava amb una mena de ràbia el fusell que
ell tenia als dits. Tal vegada feia entendre a l'altre tot el mal
que poden causar les armes de foc, potser retreia algun re-
cord dolorós, alguna topada amb gent blanca proveïda de
aquella eina diabòlica.

En Millet, cada cop més alarmat, va avisar als seus com»
panys tan dissimuladament com va poder. En Lau i el Roig,
massa endins de la cabana per ésser avisats sense desvet-
llar sospites i massa adormits per adonar-se de l'alarma deis
seus, varen seguir respirant al compàs assosegat d'un son jo-
venívol.

— Penso que els excita contra nosaltres, — va mormolar
En Millet.

— Peró l'altre no es deixa convèncer... veus... — feia el
Roig en veu baixa.

Discutien els dos caps amb creixent vehemència i els al'
tres indis es desensopien tot escoltant-los: En Millet cautelo-
sament va lliscar fins el llindar de la cabana i l'Estapé i En
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Lloberes fent moviments que ells creien imperceptibles, recu-
llien les armes que geien a llur costat.

— Pel que pugui passar convindria que quasi tots sortís»
:sim de la cabana — feia En Millet mig-girant-se vers. En Lle»
beres — aquí apilotats gairebé ni podem tirar.., de més a més
parem en embalum massa gros...

— Bé... però amb molt de compte... que no se n'adonguin..
Aquells mariners tan experts en les lluites del mar, no

entenien un borrall en els tripijocs de la terre salvatge. Els mo.
viments que ells suposaven imperceptibles, eren meticulosa..
ment espiats per una colla de patagons que havien vingut amb
aquell capitost
malaurat i ferés»
tec que sembla»
va exigir llur ex-
termini.

Frec a frec de
la cabana, perla
banda del mar
que els catalans
no havien cregut
necessari de vi».
gilar, hi havia
quatre patagons
ajaçats a tem.
Un d'ells era tan
aprop d'En Lau
que allargant la
mà a través de
la prima parei
de joncs hauria
pogut tocar-lo.

I la discusió
no acabava. Ni
el capitost pací-

.fic aconseguia d'
amansir el furiós
ni a l'inversa.
Tots dos eren
igualment tos»
suts, Quin top.
ment per als ho»
mes del «Maria»
Eugènia D ! Si,
almenys hagues-
sin pogut inter-
venir, argumen-
tar, protestar de
Llurs bones in-
tencionsl..

De cop, apa»
regué un altre indi i va dir alguna cosa als dos que discutien
— alguna cosa greu perquè tots dos giraren vivament el cap
i clavaren els ulls en la cabana dels catalans.

— Que deu haver»los dit? — demanà En Lloberes amb àn-
sia. Tot plegat em fa molt mala espina. Hauriem d'avisar a En
Lau i al Roig...

Alguna nova consigna havia circulat perquè els indis que
des de bon principi havien estat indolentment agrupats davant
la cabana, varen separar-se amb posats recelosos. A través
de la fressa del vent, va sentir-se un trotar de caballs...

— Això s'ha. d'acabar! — va dir En Millet, enervat per tan-
tes hores d'espectació enguniosa. I sense que ningú el pogués
deturar va alçar-se tot d'una. La seva fornida silueta es de-
turà un legón davant la cabana, la cama esquerra un xic en-
davant, les dues mans arrapades al fusell... Sens dubte anava
a increpar amb energia a aquell grup d'ombres movedices,
però no pogué dir paraula. La bola de pedra, arma infal'lible
en mans d'un salvatge de la planúria, Ii badà el cap.

— Maleïtsiga! — cridà el vell Lloberes i, veient que calia
jugar el tot pel tot va engegar el seu fusell contra el capitost
que semblava responsable de l'agressió.

— Peix al cove! — va dir veient-lo caure. La seva satisfac»
ció no durà gaire, tanmateix. Un llaç, tirat des de l ombra
per una mà destríssima, va entortolligar-se al seu cos, fent-li
caure l'arma dels dits.

En Lau i el Roig, aleshores si que van despertar»se i àdhuc
recobrant instantàniament la sensació de la realitat, estiraren
el braç per agafar les armes. Però a través dels joncs unes
mans més llestes i més poderoses que les Llurs, varen sub»

gectar-los i lli..
gar-los en un
tres i no res.

L'Estapé ha-
via tot just tine
gut temps de
tirar una vegada
un cop de massa,
Ii fendí el cap
després d'haver
aterrat mitja ca-
bana...

La batalla -
una batalla de
dos minuts
havia acabat.

Trencava 1'
alba. Sobre a-
quella costa des-
olada s'escam-
pava una nova
claror. Dos indis
despullavenvio-
lentament els ca-
davers d'En Mi-
llet i de l'Estapé,
arrabaçant-1os
fins els pobres
anells d'argent
que duien als
dits. Uns altres
s'emparaven d'
En Lloberes.

Quan, ben
lligat, l'empen-
yeren cap a1
grup on hi havia
el capitost, la
seva mirada va
topar amb la d'

En Lau que, lligat com ell, geia al costat del Roig.
—Adeu-siau, fills meus! — va fer de baix en baix amb una

tendresa i un descoratjament infinits. Segurament el vell vo-
lia dir moltes coses més, tantes i tan entranyables que la llen-
gua no podia confegir-les. Tenia fills i nets a l'altra banda de
l'Atlàntic; un mas a Vilassar on havia somniat d'acabar els
seus dies... Una llàgrima tremolava al caire dels seus ulls vol-
tats d'innombrables arrugues. El varen lligar a una soca so-
breixidora i li varen clavar cinc cops de llança.

— Aquesta serà també la nostra fi — va mormolar En Lau
mirant al seu amic amb una simpatia desesperada.

(Continuarà)
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Grãn Concurs de Qudrtetes i1hJsfrdes
Llegidors amics:

Davant de l'èxit creixent que obtenen els nostres concursos i a l'objecte de continuar l'obra que
havem emprès, convoquem novament a tots els nois i noies de la nostra Patria al Gran Concurs
de Quartetes il •lustrades que queda obert des d'aquest moment.

El tema d'aquest concurs, es el següent:
QUINA ES LA COSA QUE PREFERIU FER?

El concursant deu enviar-nos una quarteta contestant aquesta pregunta adjuntant-hi l'il•lustra•
tració corresponent. Perquè tothom comprengui millor com deu fer -se, publiquem ací mateix una
quarteta iPlustrada,. de mostra:

K	 7' 

i

A mi m'agrada pescar
i així passo l'estona
a la vora de la mar
en el port de Barcelona

Per a ésser admès al concurs, cal ajustar-se a les següents condicions:
f. Les il• lustracions deuràn ésser d buixades amb tinta xina formant un quadret completament quadrat o sia, exactament

igual alt, que ample.
2. Acompanyant l'il • lustració:, deurà anar-hi la quartets corresponent.
3• a La quarteta deurà constar de quatre ratllen en forma de vers 1 cada ratlla deurà tenir com a màxim vuït sil•labes.
4 • a Els treballs enviats, deuràn anar sigunts amb el nom de fonts i cognoms de llurs autors amb lletra ben llegible i en for-

ma ben clara.
5•a Es concedirà coma premi únic.

Un magnífic aparen de cinema " P A T iI E BABY" amb sis pel•Iícules
Aquest premi únic, es coneetïxà indistïntament al coneursant gaanyador, sigui uoï o noia.

G. a  El premi s'otorgarà mitjansant un plebiscit en eI que tindran vot tots els nostres llegidors en la mateixa forma que s'ha
fet en els anteriors concursos.

7•a Hi haurà un jurat d'admissïó que exclourà del concurs als que na s'aostïu a les bases T finalitats del mateix.
8. Els treballs un cop admesos per jurat seran publicats: en. el nostre setmnanar , amb els nones de llurs autors i un número

que servirà per la votació en el plebiseït-
9. a El terme d'adinis ó finirà eI din ii de juny de 1924, tenint d'enviar se les quartetes ïl-lustrades abans de dit cha a la nos

tra Redacció Cardenal Casases, 4, personalment o per correu,, en sobre obert que digal: «Originats d'Impremta» Con-
cursos del VIROLET i amb segell d'un cèntim.

A treballar tothom!	 Preparue el llapiç i la tinta xina!	 Veiam qui s'endurà el premi!

	

Gran Concurs de ninots amb xisto	 A votar!... A votar tothom!...

Tu llegidor amic, tant si ets concursant com no, avui mateix, si encara no ho has fet, deus repassar
els ninots publicats amb motiu d'aquest concurs i amb tota lleialtat i justícia, emetre el teu vot.

A tal objecte, redacta en un troç de paper blanc, la papereta de votació en la forma segtient:

Gran Concurs de ninots amb xisto
Voto per al Li- Premi de nois el n.........

	

2.n	 n	 .....
Voto per al I.r Premi de noies e1 n.° ......

	

2.n	 A	 1,	 ,,	 ......

(signatura)

NOTES: El terme d'admisió de vots, finirà el dia 24 de maig de 1924.
Les paperetes de votació, deuen enviar-se a la nostra redacció (Cardenal Cassanyes, 4) personalment, o per correu
en sobre obert, amb segell d'un cèntim i el rètol «Originals d'Impremta».



I van a Sant Cebrià

Mercès a un pot de quitrà
dos conillets molt simpàtics
d'uns llebrers es van lliurà
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Rodolins incomplets	 La prometença

 -	 E
	

•	 Ít9,.

7/	 j4TTJ

f	 ^

D. Pep i el senyor Lamarca	 Una tempestat immensa

FRASE FETA

— Ja veuras aquells dos gossos
çoin se la caiiegauan

	

r[ rE	 t

' 9	 número passat	 #^

Rodolins incomplets: 1. A
n'en Sirera un noiet li ha  por

	

-	 _	 -
.7^

	

tat un paquet. 2. Amb calma	 '	 -
i tranquilitat tot seguit l'ha 

	

destapat. 3. I li sorti, o mara-	 -- Ent rem al cau desseguida

	

vello! 1a figura d'en Titella.	 i així, no ens fugiran
Ito 	 ó ^r	 Frase feta: Portar els ¡libres.

Z

	

	 ?^	 .Ieroglific: A Sants i a mm--a
r	 q	 yons, no els prometis que
3 ,	 no els dons.

JEROGLIFIC

1	 e-rs' i1 11^ V 1 ^	 -	 ^ pAlNr

=3 3	 rus ^^ es1 cu v 	¡ 	 o..^

Unir els punts per ordre de nu»
meració sempre en línia recta	 _—,
encara que's passi per sobre d'al-
tres punts o dues vegades pel	 — Renoi, quina enquitranada[

	

mateix lloc.	 — Mai més ens molestaran!

ENTRETENDIEI`TT
^a	 Solucions al	 -^ yc 7^^_.__ --	 ;j
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EL METGE CARBONER

per VINYALS

Un cop era un carboner més ric de mainada	 ... mes al carboner li pertocava de fer-ne unGue de diners. Tenia ja una mitjà dotzena de cristià, i, per això era menester trobar un pa- - Me n'aniré a1 camí ral, i el primer home justcriaturetes, quan li va arribar un altre nin. drí, i com tots els parents, amics i cone- que passarà me l'emporto per fer-lo padrí delPer atipar ]'infant ja hi era la mare.	 Q,uts ja havien portat qui nin, c¡ui nina, a les nin. I el primer qui va passar va ésser la mort.fonts del Sant Baptisme, nostre home no sabía
pas qui se li voldria encarregar del caga-niu.

r.

De l'extraordinari bateig del carboneret amb — Galdric, 1'bonor que m'has fet te'l vull.pa- — I el meu treball serà? — Et vull fer metge.el no menys extraordinari padrí, encara se'n gar, no amb diners, perquè no'n tinc, mes fent- Solament és un ofici que no el pots pas exercirparla en aquell poblet de muntanya. Un cop te canviar d'ofici. Però no tinguis por: Si et fas per aquests boscos. Et cal anar a la, vila i inu-acabat el refresc, la Mort es va despedir de ric, i te'n faràs, serà treballant honestament. darte de vestidura. — Però no sabré com fer-

	

tots. Mes abans d'anar-se'n va dir al carboner:	 bol Vetaquí com ho faràs:

N	 T	 ____

l	 Il

Si quan entris dins la cambra no em veus re- Però si m'hi veus recolzada, diràs que li don- ... hauràs judicat que està per viure, f aixòcolzada al capçal del llit, és que el malalt gua- quin tot el que demanarà, que per ell ja està' per tant que hi facin o hi diguin els metgesFirà. Llavors diràs als que el cuiden que la ma- fet i que res l'en pot treure. 1 com el malalt més entesos, guanyaràs en poc temps, unaieltia no és greu i que s'en eixirà.	 morirà quan l'hauràs donat per mort i viurà gran anomenada i faràs tants diners que elsquan...	 remenaràs a palades.

(Acabarà)
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