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SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

Un xicot estudiant va anar a visi-	 El jovenet, que tenia un caràcter	 Tan bon punt assabentat del con-
tar un amic el qual acabava de Ho-	molt servicial, tot just es trobava	 tingut, cuità a donar tres formida-
gar unes . golfes en una vella casa	 en el primer replà de la rònega es-	 bles cops de trucador que féren tre-
a la part antiga de la ciutat.	 cala, fou deturat per un rètol.	 pidar el malaguanyat immoble.
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A l'instant s'obrí la porta i aparegué	 L'hom e. sortí a l'escala i propinà al	 I quan l'estudiant mormolà dema-
un home que va preguntar-li què de-	 visitant tres puntades de peu més vigo-	 nant una explicació, l'home signant -1i.
sitjava. — Res — féu ell — he trucat	 roses encara que no pas els cops de	 un altre rètol, li digué: Es que he tin»
fort com diu la inscripció,	 trucador.	 gut d'eixugar-me els peus!
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(Contin unció)

Sílex, no parava esment en ço que deia Nazim-Alí. De
en tant en tant, adreçava l'esguard envers la finestreta de la
cambra. Semblava que un imant misteriós l'atragués cap a la
presó d'aquella divinitat.

— Escolta bé, Panís. — repetí el corsari. — Com que
Georgina és italiana, he pensat en tu perquè la servei-
xis... Però ten present que sóc extremadament gelós
i que a la més lleu sospita de traïció, hauré d'ésser me-.
xorable. Tu sembles un home fi, educat, i és possible que
aconsegueixis ablanir el seu urc i la seva altivesa. Ja saps
que no vull rendir-la per la força. Si jo hagués volgut!.. Tu
pots parlar-li de mi, dir-li que no sóc tan cruel com conten,
que sóc immensament ric, i que si m'estima, la faré la meva
muller i deixaré la meva vida d'aventures perquè ella i no»
més ella siga mestressa de mí. Reina la faré, si vol, de
la illa que triï entre les perdudes en la immensitat del mar.
Convence-la i el meu vaixell serà teu i fins t"ompliré de
joiells si la teva ambició té la fal'lera d'un premi més gros
encara. Obeiràs'

Sílex comprengué quant profunca era la passió que dorn.»
nava el pirata i pensà que els seus deures de cavaller corn»
panatjarien bé amb sos anhels de revenja. Des d'aquell
instant es prometé alliberar la formosa captiva. Però era
prudent obtenir una confiança cega del corsari.

— Obeiré, Nazim»All. M'interessa més el teu or que totes
les dones de la terra. Sí hi ha un àtom de dona en aquesta
dona que desitges, deixa'm fer i aquest àtom serà teu.

— Bé; ara te la presentaré... — i el corsari obri la porta
de la cambra; a la Llum esmorteïda d'una llàntia rosa, apa-
regué la dona de mé ; sobirana bellesa que ulls humans ha-
gin vist. La abrusadora passió del corsari era comprensible.

Un bernuç de seda finíssima cobria les seves formes que
a judicar per la cara i per les mans, havien d'ésser d'una
harmenia absoluta. En els cabells, subjectant el feix daurat
de la seva mata, relluïa un enora.e diamant rosa.

Sílex, des del primer moment, es sentí captivat per tan
extraordinària bellesa, però dissimulà hàbilment les seves
impressions.

— Es guapa, veritat? — preguntà el corsari, escorcollant
el rostre de Sílex.

— M'agrada més el diamant rosa, — respongué Sílex amb
aire indiferent.

A Nazim-Alí el tranquilitzà la contesta. La misteriosa

italiana, que s'havia redreçat en veure els dos homes, digué
amb accent imperatiu:

— Us tinc prohibit que entreu en ma cambra!
— O, repròpia i esquerpa presonera meval No temeu...

Us presento un nou servidor. No goseu a temptar-lo valent-
vos de vostra tràgica bellesa, senyora, si voleu estalviar el
nou sacrifici d'un home. Amb ell us deixo. Salut, inhumana!

I el corsari eixí de la cambra, fent una senyal d'intel'li-
gència amb Sílex.

— Senyoreta, sóc el seu esclau i escarceller, tot a l'hora,
digué somrient en Sílex a la donzella, un cop segur que
estaven sols. I tot seguit, en el més dolç italià, li digué a cau
d'orella, més ràpid que una guspira:

— Refieu-vos de mí. Jo us salvaré!

La dona tràgica

Si en un home jove qualsevol, hauria estat un problema
curull de dificultats, la vigilància d'una dona formosa, ima-
gineu el que havia d'ésser en el capità Sílex, fill d'una terra
on s'estima apassionadament. Demés, des del primer instant
comprengué que, alliberant aquella dona, ultra fer una
obra de caritat feria mortalment a Nazim-Alí, follament ena»
morat de la donzella del diamant rosa.

Quan, per a inspirar confiança a la jove, deixà caure-l j a
flor d'orella la promesa d'una pròxima alliberació, no va do-
nar-se compte en Sílex de 1'encalç de les seves paraules. Ell,
en realitat, havia procurat ficar-se a la gola del Llop, amb el
secret propòsit d'estudiar els costuras del corsari i fins occir-
lo si la cosa venia a tomb, però això, amb ésser molt, no era
tan greu com pretendre pendre-li la presa, al terrible corsa.
ri, en mig dels seus servents, entre els quals, Sílex s'era fet
ja un enemic irreduïble: «Puny de ferro'.

Sortadament, Sílex es refiava més de la seva planeta i de
la bendat de la causa, que de tota altra combinació. Així fou
que, enlloc d'acovardir-se, procurà obtenir l'amistat de la
donzella, assegurant, de pas, la del corsari.

(Con un uar/)
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La estàtua
Dibuixos d'En CORNET

A tu que t'agraden els contes que acaben en punta -
m'ha dit el meu amic R., que fa poc ha vingut de viatge,
— vaig a contar-te'n un que vaig llegir en un periòdic estran-
ger i que, malgrat que te'l contaré com Déu em doni a en-
tendre, espero que et farà tanta gràcia com a mi. Aquí va:

Un jove estava perdudament enamorat d'una senyoreta
de bona casa. (De bona casa, en aquest cas, vol dir d'una
família rica).

El jove en qüest'ó va tenir la sort d'ésser convidat a dinar
a casa la seva estimada el
dia del seu sant, lo qual
considera ell com un benefi-
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Perquè cal fer present que
l'enamorat, si es sentia el cor
ple d'amor, es sentia li bos-

/ sa buida. Tot el capital de
què disposava en tan solem-
ne ocasió consistia en sis
duros, o sigui trenta pesse'
tes, ni una més ni una menys.

I començà a recórrerjoie-
ries, quincalleries i magatzems d'objectes d'art

— Quan val aquest penden/ü?
— Quatre centes pessetes.
— Bufa!
Més enllà:
— Quan val aquest gerro japonès?
— Cent cinquanta pessetes.
— No fa per mi.
En una altra casa:
— Quin preu té aquesta estatueta?
— Trescentes pessetes.
— M'hi pensaré.
Allò era el suplici de Tàntal; res de lo que li agradava

s'avenia amb les miserables trenta pessetes de què dispo-
-sava; i en canvi no podia pas regalar una futesa de cara o
creu, quan la seva estimada estava rebent de persones indi-
ferents uns presents que deixaven amb un pam de boca
oberta!... Què fer? Desesperar-se? Abandonar la partida?...
Suïcidar-se abans que fer un paper ridícol?...

Aquestes i altres consideracions no menys tristes, anava
capdellant i descapdellant l'infortunat, quan, en passar per
davant d'un establiment d'objectes d'art sent un gran terra'
bastall seguit de crits furio-
sos, improperis i amenaces.

Què deu passar aquí? Ma-
quinalment allarga el coll	 G
dintre la botiga i veu a 1'
amo, descompost, fora de si, 	 + •	 1 ^1
increpant i amenaçant amb
els punys closos a un mosso,	 ^^\
aterrat, mentre davant d'ells
jeu llastimosament per terra
un escampall de trossos i
trossets de lo que fins un
moment abans havia estat
una estàt'ra d'alabastre.

Una idea lluminosa ger-
minà sobtadament en el cer-
vell del jove.	 1	 y	 IJ^

— Me'ls vendrà aquests
trossos? — cridà heroicament
a l'amo, que es quedà mi-
rant^lo com si temés heure-	 I>
se-les ainb un boig.	 `S	 .

— Però, insensat! Què en	 t1C
farà d'aquesta trencadissa!
Que no pot aprofitar-se?

— Es cosa meva. N'hi ofereixo cinc duros.
— Que ho diu de veres?
— I pagats al comptat si vostè es compromet a acondi-

cionar-me'ls bé en una caixa.

per APELES MESTRES

Fet.
— Doncs d'aquí a una hora li enviaré a buscar.
I radiós, com qui ha tret la rife, se'n va a buscar un 4vol

que li porti ?D

— Mira, noi: lii ha un duro a guanyar. D'aquí a una hora
te'n vas a tal banda, et carregues a coll una caixa que et do-
naran i la portaràs al número tal del carrer tal, pis princi-
pal, amb aquesta targeta. Trucaràs a la porta, i al moment
que vagin a obrir-te deixes caure la caixa escales avall. Jo
sortiré fet un esperitat; cridaré, potser et clavaré alguna
puntada de peu, però tu t'esquitlles com si se t'emportessin
els diables. Entesos?

— Entesos.
I donant gràcies a la Divina Providència, que tan oporto»

nament havia .vingut en son auxili, corregué a mudar-se i es
presentà a casa de la seva adorada; la qual, amb la mejor
complacència, anava mostrant als invitats els magnífics re'.
gals que havia rebut.

— I el meu? — preguntà, manifestant estranyesa. — No
lia arribat encara?... Es estrany. I tant com ho he encarregat!

En fi, s'assegué tothom a
taula, el jove mostrant gran
contrarietat i fingint un malhu-
mor creixent.

De cop, sona el timbre brus-
cament. — Ara! — exclama el
jove, amb aire triomfant. — Ara
deuran dur el meu regal!

Però al mateix temps sona a
fora l'escala un terratrèmol que
no sembla sinó que la casa s'en-
fonsi. Pàl'iids, despavorits, s'
aixequen tots els convidats, co-
rren a la porta del pis, i veuen
amb estupor una caixa saltant
a tomballons escales avall i un
bordegàs fugint cames ajudeu

-me.
— El meu present! — cridà el

jove, posant-se les mans al cap,
arrencant-se els cabells, apunye-
gant-se. — La meva estàtua!...

Procuran calmar-lo;els criats
de la casa pugen la caixa, la
posen a terra, procedeixen a desclavar-la amb tot el mira-
ment possible.

— Es inútil! — crida el jove; — ja podeu llençar-ho totl
Podeu contar que està feta mil bocins!...

— Qui sap!
— Forçosament! ni la vull veurel...
Finalment s'obre la caixa... i què és lo que apareix dins

d'ella?
Un sens fi de trossets d'alabastre, meticulosament embo-

licats cada un amb un paper de seda.

xx

Així ha parlat el meu amic R. — I la història m'ha fet
tanta gràcia — com ell suposava — que no he sabut resistir
a la temptació de referir-la als llegidors del VIROLEI.

APELES MESTRES
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I si bé no mancaven uns quants rancuniosos que deien
que Oràngel, ben mirat, no feia més que una reparació justa
de les seves imprudències, la majoria no tenia altra dèria
que guaitar al cel, i d'això potser que el Senyor n'estava
agraït, per quan no havia posat deturador en l'obra del fill
del Dr. Arquimbau.

Tard o d'hora les aigües tornen als seus galzes. L'Oràn-
gel era pastat d'argila i la terra tenia que tornar. Enganxada
la darrera rodanxa, esplendent altra volta el Sol, com en els
seus millors dies... tot just l'any s'esqueia pels volts de
junyl... Oràngel emprengué la davallada, gronxa que et
gronxaràs per les corrents solàries, ben content d'haver
aconseguit apariar el desgavell que el descobriment del seu
pare havia portat a la Terra.

Ben mirat, la saviesa del Dr. Arquimbau no,havia servit
de res. Havia trobat l'or sintètic; havia resolt una munió de
problemes astrals; havia pogut comprovar per Oràngel que
darrera el Sol hi havia un més enllà deific, on la pensa hu-
mana no hi té encara accés, però cfels seus assaigs, no en
restaria més del que ha pogut restar de la gesta de Teseu: el
vol d'Icar i la seva mortal caiguda, o menys encara, perquè
Oràngel no havia fiat a la efímera resistència de la cera, la
potencialitat grimpadora del seu cos.

El minyó volador passà a bressar-se en les ones selèni-
ques i dominant unes estrebades en el filet sobtil anusat al
cor i que ell va prendre per traidories misterioses de Selena,
s'apartà de l'àrea de la Lluna, per a entregar-se al bressoleig
de les ones te:úriques, que a cada moviment seu vibraven
com si portessin dintre harmonies terrenes recaptades qui
sap com. A 1'Oràngel li feia l'efecte d'haver-se adormit da'
munt les cordes d'urLa arpa que surés per l'espai a la ven-
tura.

i cintes perquè l'arribada tingués ressò de festa extraordi.
nària.

Havien estat cridats els poetes i els pintors, perquè s'im-
press i onessin de la magnitud de l'espectacle i el perpetues

-sin en versos d'or i en pintures immortals. Els cronistes més
hàbils de totes les Corts esperaven amb la ploma d'oca i el
pergamí a punt. Els notaris hi eren per a donar fe, i els savis
no hi mancaven per tal de saber quelcom més.

Oràngel, tocant ja la terra, respirant amb certa repug-
nància el baf de les multituds, posà peu en l'encoixinat, i
encara no refet de la sorpresa d'aquella rebuda magna, arri

-bà a ses oïdes la veueta dolça de la princeseta Estel, que li
llegia el missatge de benvinguda, amb veu tremolosa i apa-
gada perquè l'emoció li cloïa la gorja.

De reiilll, mentre escoltava, Oràngel llambregà al seu
voltant per si descobria els seus pares, però fou endebades.

El parlament llegit per la princeseta Estel era un seguit
de paraules boniques, que varen fer tornar vermell a Oràn-
gel, però li semblà prudent no fer el desmenjat i rebre-les
amb atenció, mal que no fos més que per a treure's l'agre de
les males paraules que va sentir-se en tornar del seu primer
viatge al Sol.

Grans picaments de mans segellaren e] parlament. Sem-
bla que el senescal que l'havia redactat, havia sabut inter-
pretar els sentiments populars, i ja n'hi havia prou.

Oràngel contestà donant les gràcies, i acabà el seu dis-
curset preguntant pels seus pares.

— No vénen amb tu, Oràngel? — recalcà amb estranyesa
el rei.

La pregunté féu compendre al minyó que el seu pare i la
seva mare eren al cel, i si la princeseta Estel no hagués tin»
gut uns ulls d'un blau encisador, i uns llavis de cirereta d'ar-
bós, i una cara de pometa camosina, potser donant-se aire,

VIII

Els savis de la Terra començaren a
veure'l clarament. La nova corregué per
tots els indrets coneguts i la gentada,
encuriosida, corregué a envair les munta

-nyes més altes i els cims més alterosos,
per tal de veure abans que la gran :mul-
titud el davallament del gosat minyonet.

La princeseta Estel havia fet bastir en
el planell d'un capciró, que des de baix
semblava tocar el cel, un cadafalc encoi-
xinat, clos amb gallarets i flàmules, gan-
farons i banderoles, a fi de què Oràngel
comprengués on se l'esperava amb més
il'lusió.
. Ella mateixa s'havia abillat amb drap
d'or i seda blanca, i els joiells més lluents
del seu cofret. El rei, son pare, portava
la vesta reial i la mangala, i tots els mi••
nistres s'havien proveït de medalles, creus
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s'hauria enfilat altra vota cel amunt per a cercar els seus
pares.

Oràngel va recordar-se de Selena... No, n tentó la -mes-
tressa de la Lluna aquella virior de vida que traspuáhdà per
tot el cos de la formosíssima Estel, ni comparança- 'en la dol-
çor de la veu, ni aquella sentor de nard que emergia de la
gentil princeseta.

A precs del rei, que volia fer-li tota mena d'acataments,
Oràngel donà el braç a l'enrojolada Estel, que, frec a frec
del minyó, tremolava de goig, entre els visques xardorosos
de la corrua de cortisans i la xafarderia de les dames de la
Cort. I els dos eixiren del clos per a pujar en una carrossa
de marep2rla, de la que tiraven sis corsers enplomallats,
blancs els dos primers, rossos els segons i negres els junyits
a la llança del vehicle.

— Pugeu, meravellosa princesa, que en veure-us, no sé
si encara estic al So ! — gosà a dir Oràngel, embadalit, men-
tre, genoll en terra, oferia a Estel escambell per a enfilar-se
al cotxe.

— Que bonic deu ésser el Sol, veritat?
Oràngel clogué els ulls un moment, reconstituint en sa

retina la llum del corònium, però els obrí tot seguit per a
guaitar la carona envellutada de la filla del rei.

— Pàl • lid davant vostre, missenyora, que si vostres ulls
tinguessin a prop boirines que copsessin la seva Llum i l'es-
pargissin pel món, no es faria més cas d'ell del que se'n fa
de la Lluna.	 -

La princeseta regracià al minyó amb una miradeta amoi-
xadora la comparació. També ella trobava que Oràngel era
més alegre que el Sol, i en contemplar-lo sentia una tebio-
reta al cor inexplicable.

Arribats al Palau, construït de nova planta, hi hagué la
recepció popular. Prou li dolia a la princeseta aquell besa-
mans, i aquella desfilada de dames, que totes s'havien em-
polainat per a ésser més escaients a ulls de l'admirat Oràn-
gel. Més d'un cop va dir-li al seu pare:

— Trobo que tanta dona ha de fadigar Oràngel!
Però el rei responia essenyadamént:
— Elles Ii teixiran la -nés esplendent corona! Deixa ferí
Grans alimàries i festes foren organitzades. Borns, jocs

florals, proves atlètiques, amb tanta d'abundor, que l'es-
barjo del poble durà dies i dies. Només que Oràngel enyo-
rava els seus pares.

Temia la seva quietud, i més encara, la necessitat crei-
xent que sentia de no moure's del costat de la princeseta
Estel, que ja es deia si acabaria en noces.

No era que s'haguessin parat d'amor, però l'Estel no
sabia passar-se sense Oràngel. Aquest no sabia estar-se
sense l'Estel. I deixaven co'ar les hores guaitant-se de fit
a fit, que semblava que volguessin dir-se quelcom, sense
trobar per quina paraula començar la història. Tan senzill
que és dir «t'estimo» i tant que costa el dir-ho, si no acaben
els llavis per trabucar-ho!
- Acabades les festes, una nit, Oràngel sentí en el seu cor

l'estrebada més forta que mai. Va sobtar-se i s'avergonyí
del seu oblid.

Silenciosament, sense acomiadar-se sisquera de 1'enamo.
rada Estel, pera estalviar-se vacil'iacions, daval à al jardí
del palau, saltà per damunt de la tanca i corregué vers la
seva casa.

La trobà solitària, plena de pols, i el cor se li va nuar...
Era precís pujar espais amunt i cercar els pares, que deu-
rien ésser presoners de la Lluna.

Provà d'enlairar-se Oràngel, però s'havia rentat tantes
vegades en les piscines del palau, per a treure's un polsim
d'or que encara el cobria, que els àcids volatilitzadors tenien
perduda tota l'eficàcia. Cuia- corrents s'amarà de iodo, de
càmfora i d'èter, i aprofitant una ventada, provà d'alçar el
vol. S'en fi là, tornà a baixar, però per fi pogué vèncer la re-
sistència de l'espai.

Noves estrebades, semblaven indicar que la Rosó corria
perill. El minyó va cercar-se el filet, i en trobar-se, el va
tivar també, com volent dir:

— Espereu-me, que vinc en ajuda vostra!
Tres estrebades més li respongueren, i ell ja es servi del -

filet per guiar-se més a la segura.
Prest reconegué que seguia el camí de l'astre de vori.

Reflexionà:
— Es que el pare i la mare són presoners de la Lluna? El

pare, ja em consta gairebé... Però, i si tot plegat fos un artet
de Selena?

Oràngel era valent.
— Ja em defensaré! — va pensar. I continuà surant.
Un moment arribà en què va semblar-li que el filet tivava

més. Segur que m'erro de camí... Però, alabat siga el Se-
nyor! — i va deixar-se portar.

Poc a poc observà que l'espai s'enfosquia. On el portava
el filet? Potser a les regions tenebroses... Avant! Si el cri-
dava la seva mare, no tenia dret a torbar-se!

Mentre ell es fonia entre les negrors sublunars, a la Te-
rra, en el palau de la princeseta Estel, tot era desconsol.

L'enamorada donzella cercava el minyó i
t	 e e11 a tothom fins als oce-
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llets, que poca cosa podien dir-li.

El rei manà fer crides arreu del reial-
me, i no trobant Oràngel enlloc, comen-
çà a córrer la brama de què els àngels o
els diables se l'havien emportat, Déu sap
amb quins designis.

La princeseta plorava desconsolada-
ment. Tan que s'hi havia acostumat a la
companyia d'Oràngel.

Aquest avançava anguniós, a les pal-
pentes, refiant-se del filet .

Sentia ja l'ambient gèlid d'aquella in-
finita gorja de llop, però no deturava l'em-
branzida.

Una oloreta vingué als seus narius.
Olor d'una mena coneguda, que no podia
dir ben bé de què era, però que li va re-
cordar la seva infantesa. I de sobte, uns
braços que l'estrenyien i un crit de l'àni-
ma, que deia:

(Continuará)
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Jordi Stephenson era un dels vuit

fills d'una família tan pobra, que tots
tenien de dormir en una mateixa habi.
tació. Jordi guardava les vaques d'un
veí, però s'espavilà de manera que li
quedava temps per a modelar màqui-
nes d'argila i trossos de cicuta en lloc
d3 tubs. Als disset anys estava ja de
encarregat de la màquina de vapor en
la qual el seu pare feia de fogaire.

No sabia llegir ni escriure però la
màquina li fou el mestre i ell l'aplicat
deixeble. Mentre els demés obrers pas-
saven els dies de festa bevent i jugant,
Jordi s'entretenia en desmuntar la mà

-quina per a netejar-la, examinar-la cu-
rosament i experimentar les diverses
combinacions del seu organisme. En
assolir fama d'inventor pels perfet
cionaments introduïts en les màquines,
els companys, que mentre ell treballa-
va bevien i s'esplaiaven, el prengue-
ren per un home de sort.

EL DIBUIX REVELADOR
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Unint els punts per ordre de nume-
ració, sempre en línia recta, obtindreu
un dibuix insospitat.

Cal que sigui fermament arrelat cn
vosaltres el delit de perfecció. Cal que
en tots els vostres actes hi poseu la
mateixa cura que posaríeu per fer una
obra mestra, per donar un pas decisiu.
No us penedireu mai d'haver fet ben
feta la vostra obra. Si més no, tindreu
el goig del deure acomplert.

JEROGLIFIC COMPRIMIT

'1 ^'^^f T
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No us avergonyiu d'ésser pobres!

Jesucrist va néixer en una establia.
Cal que tinguem present que moltes
fortunes, són pastades amb llàgrimes
i sang dels humils.

FULLS D"ENCICLOPEDIA1 DPRTADOR
Es l'aparell impertinent que us tren-

ca el son i us recorda que teniu d'anar
el col'legi. El despertador és una gran
cara rodona que somriu sarcàstica

-mentcontemplantl'esverament del vos-
tre rostre produït pels efectes del
campaneig nerviós i explosiu.

El campaneig del despertador us
perfora l'oïda com un filabarquí. El
despertador és felí i mal intencionat
com un tigre, de primer, us ofereix un
tic-tac bressolador que convida a la
somnolència i quan ja us té ben ador-
mit i comenceu a somniar que heu fet
un bon examen i qee us donaran ma-
tricula d'honor, llavors se us dispara
amb el seu campaneig i us desperta
abans que els de casa us abracin
per haver obtingut tan bona nota.

Si enutjós és el despertador a l'istiu,
a l'hivern és gairebé insuportable. A
quina ànima, sinó a una ànima terri
blement cruel, se li acudirá d - arrencar-
nos de l'escalforeta del llit per trans-
portar-vos al glaç dels matins
hivernencs?

No tot han d'ésser blasmes per al
despertador. El despertador (el des-
pertador que va a l'hora), és el vetlla-
dor fidel del vostre son que us
subministra puntualment a l'hora con-
vinguda el rajolí d'aigua de roses del
seu martelleig en virtut del qual uu
lleveu puntualment a l'hora i no feu

tari a l'excursió a Sant Miquel del Fai.
El despertador és l'avís amorós i ine-
xorable del compliment de] deure.

Tal vegada el despertador amb el
seu picaroleig alegre ens condueix al
trebali i ens estalvia que la misèria
i la deshonra ens vinguin a fer alçar
del llit.

SàLO MÒNTC

Samuel Drew era un noi que al pri-
mer cop d'ull, semblava de limitada
intel'ligència, no obstant, després d'un
accident que de poc li costa la vida, i
en morir el seu germà, s'aplicà amb
tanta assiduïtat a Festudi, que no per-
dia ni un moment en l'oci. Aprofitava
els intérvals entre plat i plat de menjar
per a llegir llibres instructius. Deia
que la lectura de «L'edat de la raó >' de
Paine, l'estimulà a ésser escriptor, amb
el propòsit de refutar tal com vigoro-
sament ho féu, els arguments exposats
en la dita obra.

No he de consentir que en la meva
presència se les doni de ric un home
pel sol fet de posseir moltes terres.
Dec donar-li a entendre amb els meus
actes, que per a res no necessito les
seves riqueses; que no em poden subor.
nar ni el regal ni la ostentació; i en-
car que estant jo sense un cèntim i re-
bent el pa de de la seva mà, ell és més
pobre quejo.

EMERSON

No us fieu inassa de la sinceritat
d'una noia més amiga de la crema i
els pólvors, que del sabó i l'aigua
clara.

cw

N.° 16J — Josep M ° Galí
	

N.° 170 — Mateu Galí
	

N.° 171 — Antoni Vallés	 N.° 172 — Ramon Bardér
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1 P l A LE NENES
LLIRIS

Encar que la bellesa de les flors na
-turats és inimitable, us ensenyaré avui

la manera de fer flors de lliri, de pa-
per, la confecció de les quals us serà un
agradable entreteniment.

ferro amb què es lliga es deixa uns 6
centímetres de llarg, i es dissimula co-
brint-lo amb paper verd.

Pistils. Es tallen 7 trossos de paper
groc igual a la figura IX, es cargolen
pel cantó més llarg i es pleguen per la
meitat, agafant-los amb el filferro, que

podeu doblegar els pètals al vostre
gust.

Muntatge. S'ajunten els pistils. Des-
prés es posen els tres pètals n.° V. En
el segon rengle, intercalant-los, els
tres pètals n.° VI. Es Higa tot amb un
filferro ben fort, que es deixa uns 4
centímetres llarg el qual s'enrotlla
amb paper verd.

S'agafa la branca; es posen les pon-
celles, les flors i algunes fulles tallades

o 

t	 i
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Es necessita: Paper gofrat blanc,
verd, groc, filferro molt fi, un de més
gruixut i un branqueta sense fulles.

Poncella. S'aafa el paper blanc i
es talla igual a la fig. VIII, s'arruga
del mig, enrotllant'hi un filferro
(fig. I) es lliga d'un costat (fig. II) i s'a-
junta amb l'altre costat (fig. III). El fil-

deurà quedar uns 7 centímetres IIarg.
Pèta s. Amb paper blanc, es tallen

3 pètals n.° V i 3 pètals n,° VI. Aquests
pètals els aguanta un filferro molt fi
que passa pel mig. Es comença per
baix i es fa passar pel foradet que hi
ha marcat a dalt; es plega el filferro i
es torna a baixar. D'aquesta manera

com el model VII, s'acaba tot cobrint
la branca amb paper verd.

T. LL:MroTA
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I` '.° 174 — Manuel Nogués1 • 173 — .i se	 osell N.° 175 — Joan Galí	 N.° 17G — Anselm Nogués
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E L SIMI DRET-ENSIO5
per CASTANYS

mi va fer unes quantes escapa-
des a ciutat i va tornar proveït
de tota mena de peces de vestir.

(Continuarà)
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