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i1 lleig i mal cor tíen-rumut,	 I un cop el tingué ben tancat,
veié un dia, per atzar, reflectit	 Sabent que per les seves dolenteries, la princesa mai trameté a la princesa unmissatge
en un espill, e1 rostre de la be-	 acceptaria ésser la seva esposa de bon grat, féu raptar	 dient-li, que si volia salvar son
llíssima primcesa Clar-Matí, i en una emboscada, el pare de la Gentil Clar-Matí.	 pare de ja mort, es presentés da-
se n'agradà.	 vant l'odiós segrestador.
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I l'endemà matí arribava a les portes de la ciutat que governava pel terror Ben- Fumut, la llitera de la princesa, a la que
'seguien plorant les setcentes dames d'honor, dames de companyia, serventes i esclaves que tenia.

Quan la comitiva fou arribada	 Ben-Fumut no tingué ni temps de llençar una excla-	 I Clar-Matí pogué abraçar e
el traïdor corregué a aixecar la	 meció de sorpresa, car se li tiraren e sobre setcents	 pare deslliurat mercès a l'activi.
gelosia de la llitera per tal de	 galifardeus que el reduiren a carn de pilota.	 tat de les setcentes falses plora-
veure la princesa, però la llitera	 neres organitzades per l'astúcia
era buida,	 de la princesa.
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La !llç® de la figuera

Dibuixos d'En CORNET

i temps que les figueres tenien les oran»
ques altes, altes, com és ara
un pollancre, hi havia un home
tío geniut i ma-tusser, que no ha-
via mai conegut aquella mena de
dolçor que us dónà la paciència,
i que fa que els altres us puguin
comportar i que pogueu compor-

/ tar els altres. Si no fos perquè al»
gú o altre té paciència, s'acabaria
el món.

Aquell home, doncs, era d'allò
més desgraciat, i vivia rondinant.
I quan més rondinava, més gra-
poner es tornava. Va acabar que
no es comportava ni a si mateix.
Quan ensopegava amb una pe»

\	 dra, el ximple, agafava la pedra
i le rebotia timbes avall, perògai»
rebé estava a punt de rebotre»

CJA s'hi ell mateix. — Mala negada —
deia — mala negada de remala

negada!—I apretava els punys i
brandava els braços; ! la seva

mateixa ombra, allargassada en terra, li deia: — Mira, mi-
ra, quines coses tan pocasoltes no fas! Jo t'escarneixo per
a veure si t'avergonyeixes.

1 veu's aquí que aquell home era casat. S'havia casat,
anys enrera, amb una galant noia, que sempre reia i estava
contenta. Però de mica en mica, aquella noia s'havia tornat
esquerpa, i trista, i callada, i li llescava el pa sense mirar-lo,
i escombrava la casa sense cantar cap cançó. Ell de vegades
arribava tot cansat de la feina i de les seves mateixes enra-
biades; i veia la seva dona, i le mirava de cua d'u11, i trobant
que feia aquella mateixa cara llarga, començava de rebotre
coses per terra i de dir: — Mala negada, mala negada de re-
mala negada! — I veia que hi havia una cosa o altra que li
enterbolia la vida, i no sabia per què tot li havia d"anar de
mal borràs. — Qualsevol dia que un sant no em detingui -
pensava — la rebotré al pou, aquesta dona de mal averany!

Entre la dona que no li feia cabal, i la feina que se li em-
bullava, i sempre l'havia de tornar a fer, cada vegada amb
més enquímerament, la vida d'aquell home no era pas vida.
Les coses que feien passar l'estona als altres, li semblaven
ximpleries, i quan veia una cara satisfeta, remugava: — Val»
dria més que el tanquessin, a aquest babau!

Una cosa, però, encara li plaïa, i era, a les matinades de
.ardor, menjar nna dotzena de figues, i beure un glop d'ai»
gua regalada. Però ja en llevar-se, a desgrat de veure el cel
tan fi, amb aquells remadets de núvols que s'acaben d'eslla-

per JOSEP CARNER

negar, i de sentir aquell airet que us esparvilla, el dominava
el seu corcó, i ja deia: — Avui també tot anirà malament!
Tot va sempre malament, perquè el món és una cosa emmet-
zinada i revessa.

Aleshores s'acostava a la figuera, i quan veia una branca
frnitada, pegava un bot i l'esqueixava. Aquesta era la seva
manera cFabastar les figues, i la figuera no s'hi podia tornar
si no era esgarrapant»lo'amb la mateixa branca,

Però un dia la figuera se'n va cansar d'aquelles ferides.
De primer hauriu volgut plantar-li una bona vergassada,
però tot seguit es va adonar de la cara de desgraciat que
feia aquell home, i va compendre que si era tan desgraciat
de bon matí, era perquè devia ésser curt de gambals. I si els
homes tot sovint tenen poca paciència, els arbres, en canvi,
en tenen qui-sap-la, perquè així com els homes, quan una
cosa els carrega o els ensopeix, se'n van a un altre indret,
els arbres no es poden moure, i només fan una mena de sos»
pir que els mou totes les fulles.

Així és que la figuera de l'home malcarat, tot seguit que
li va haver mirat la cara ennuvolada, li va dir:

Amb el cor, allò que et manca,
cal amorosir primer.
El rebuf és matusser.
No trenquis la branca;

jo l'ajupiré.
I així com ho havia dit, ho va fer. Va abaixar les bran»

ques plenes de fruita secallona i picada dels moixons, que
és la que té mil gustos; i l'home de mal geni, tot avergonyit
de veure que la figuera, tot i essent l'ofesa, li feia aquell bé
de Déu de present, va sentir una mena de rau-rau, i va aca-
lar els ulls com si cerqués per terra la bona voluntat que
havia perdut feia un reguitzell d'anys.

I de seguida se'n va anar cap allà on era ]a seva dona, i
només va fer que mirar-la d'una manera nova, més dolça
que no pas al temps del prometatge. I ella, veient-se mirada
d'aquella manera, li va dar un copet amb el braç, tota ver-
mella i amb una llàgrima feliça. I tot aquell matí, en voleu
de cantades!

I l'home se'n va anar a la feina. I va pendre el càvec com
si li fes una festa, i va portar la mula a l'abeurador com si
anés a sarau. I tot li va anar com una seda. I quan tornava
a casa, va veure una vella que rondinava, perquè un esbar-
zer li havia esquinsat la faldilla; i va trobar que feia riure
tant la ganyota d'una criatura de Déu que rondinava, que es
va posar les mans a les anques per a riure millor, i li va
semblar que la lluna i tot, amb la seva carassa de bona jeia,
reia com ell, i li deia: — Ara si que tens raó, noi!

1 si aneu a la llinda on seu, un dia i altre l'hi trobareu.

Josee CARNER
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L'escanya- pobres fent unes creus estra-
nyes, que poc sabia de les coses de Déu, va
atansar-se al borratxo que estava estès a ter-
ra. El sacsejà i veient que no es movia, el des-
pullà i s'ho emportà tot, ben conte .t en sospe-
sar un sac que pesava molt i que feia un so-
roll metàlic.

Quan va veure'l en Pius, li va dir:
— Ja l'heu heredat.
— Si... Té... — i li va donar una bossa plena

de monedes de plata.

En Pius digué:
—En vull més encara... Sino diré que heu

mort al mendicant per robar-lo... Demés,
aquest sac és molt més gros que el saquet
que em doneu...

L'escanya pobres tingué por de ;a Tustícia
i li va donar el diner que volia en Pius, i ja fo-
ra aquest mirà el sac gros; estava ple de ferra-
dures ve les i de bocins de vidre de les am-
pol:es que buidava el borratxó.

En Pius retornà a casa dels seus pares.
Prop de la casa va trobar a sa mare:

— Mare, mare! Teniul Feu bullir aquesta
boseal

—I perquè fer-la bullir? —va preguntar la
mare, tota estranyada.

En Pius va mostrar-li el diner que hi
havia dios:

I	 ^^
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— Ço és per fer bullir ]'holla!
La Tecleta corregué a dir-li a en Jaume que

en Pius duia una bossa de monedes i en Jau-
me, en veure aquella muntanyeta de plata va
perdonar de bon grat a son fill, que amb tot
l'enrenou de les noces fingides, els hagués fet
gastar el poc diner que tenien.

Pare i mare varen abraçar a en Pius.
— D'on has tret tant diner?
—01 Es fàcil de treure[ Si no costa res...

No hi ha més que córrer els llogarets el dia

de mercat i fer llengotes a la gent. Un us dó-
na una moneda, un altre us en dòna dues, un
altre tres... Podeu fer la prova quan us sembli
bé.

Tan estaquirot era en Jaume, que, seguint
el consell del seu fill, va plantificar-se al llo.
garet més proper, i posant-se davant del pri-
mer vei que va veure, va començar a fer-li
ganyes i llengotes. El veí, creient que es mofa-
va d'ell, va bastonajar-lo de ferm. Va fugir 1

provà sort davant d'un altre gent pero aquests

l'apunyegaren i en fugir ell, l'apedregaren fins
afora el poble.

En Pius l'esperava a meitat de camí. Va
veure a son pare que tornava, gambant amés
no poder. En aquestes, veje també un caça

-dor que duia un morralet ple de caça i que ve-
nia depres;a, depressa.

— Correu, correu, pare, que un home armat
us ve al darrera.

Va tombar-se en Jaume, i veié, en efecte
el caçador. Cregué que fora en veritat al-

IM1t4'_
eú del poble que el seguia, i apretà més a co-
rrer.

En Pius avenç  vers el caçador:
—Ai, company, correu, deixeu si acàs la

càrrega, que jo us la guardaré... Però ajuda
-reu a aquest home que persegueix un rastre

de conills i llebres... No el deixeu ne petjal
El caçador, deixà el morralet i emprengué

una carrera darrera d'en Jaume que corria
com un ca bastonejat, veient-se perseguit.

En Pius porta la càrrega a sa mare i I'ama-

garen. El caçador atrapà por fi, a en Jaume,
però comprenent per les explicacions que ha-
via estat burlat, tornà al lloc on creia trobar
en Pius, que ja havia desaparegut.

En Pius, temoreg del caçador i del pare,
marxà muntanyes enllà fins a trobar un llogu-
ret apartat, on hi havia una vella, que, ajuda

-da de sa filla, que era molt formosa, carregava

els seus mobles en un ruquet, a fi d'anar a
viure a un altre lloc.

En Pius, les ajudà i la vella vei:nt el bon
cor d'en Pius, va dir-li:

— On vas menut?
— On aneu vosa'.tres, si em voleu.
— I com te dius?
—1llongendre...I cregueu que us serviria a

gust, Siam preniaul
La vella, pensant que en Pius guiaria el ru-

(Cont!nuarà)
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teta d'or, i amb diners ja es pot donar per ben pagat. Pobre
com és, més li aprofitarà això que el que ell demana... 

—I to rnà a abocar-se al brocal del pou, ,i el trobà ple de la ma-
teixa fosca i de la mateixa quietut... — Quina quietut — va
dir-se. — No se sent res... Quina angoixa, Déu meu!... I si
hagués mort a dins?

La princesa, semblant-li que havia passat ja ura eternitat
de temps, pensava en abandonar aquell indret i contar-ho
tot al seu pare; i ara dubtava si ho diria lo del monstre o si
s'ho callaria... — I si fos una persona? — es preguntà. El cap
semblava enterbolir-se-li, les idees se li acudien tèrboles,
confoses, estava tota nerviosa; quan li va semblar oir una
veu que pujava del fons del pou. Farà bé l'orella i oí que era
la veu d'aquell monstre que des del fons la cridava: — Prin-
cesa!... Princesa!

El cor li féu un salt d'entre alegria i paüra; s'abocà al pou
i veié allà baix de tot com la forma d'un gran gripau que es
movia arrapant-se per les mates i forats de les parets del
volt. — Gràcies a Déu — digué. — Es ell, ja puja. La tossa
informe s'anà fent més visible i més precisa; i eixi que li va
semblar que era a tret d'oir-la bé, li pteguntà: — L'has tro-
bada? — I com si aqueixa pregunta, que concretava tot un
desig de la princesa, hi hagués augmentat la traça per aga-
far-se, en pocs segons aquella còrpora tan afrosa, i encara
més repugnant pel llot, els estrips, la mullena i la suor
del rostre tot emmascarat que la modificava, aparegué per
damunt del brocal, i mostrant en la mà oberta la cobejada
joia, tota bruta, digué: — Mireu-vos-la.

Sense pensar en la basarda que abans el monstre li havia
fet, la princesa, així que veié la pinteta, s'hi abalançà cri-
dant: — Doneu-me-la!

— Aquí la teniu — respongué el príncep, oferint-li con-
fiadament.

Bellamor li prengué amb rapidesa, i allunyant'-se d'ell, li
llençà una bossa, dient-li: — Aquí tens la paga — i arrencà
a fugir.

El príncep, de moment, restà sobtat; mes ben aviat es
revingué i es posà a cridar, perseguint-la. —Princesa! Prin-
cesa... El tractel... El nostre tracte! La vostra paraula, prin-
cesa!... Per pietat; espereu-me! No fugiu de mí! Espereu-me
per l'amor de Déul

VI

Paraula de Rei

"Mentre l'escena que acabem de descriure anava descap-
dellant-se prop del pou, en Faneló, arrecerat an un recó del
menjador del palau, reflexionava sobre l'escena haguda entre
ell i la princesa que havia acabat amb la fugida vergonyosa
del patge, i no hi sabia pas trobar raó ni excusa per a !a
seva covarda conducta. El remordiment d'haver deixat a la
princesa sola amb aquella bestiota que no era ben bé una
bèstia, però tampoc era una persona, no el deixava estar
tranquil, encara que fes tots els esforços per a oblidar el fet.

— Ves què haurà pensat de mí la princesa — es deia. -
De segur que haurà pensat que tenia por. La veritat és que
no he quedat pas com un valent. Jo hauria tingut de sortir
a defensar-la, encarant-me amb aquella mena d'erissó amb
potes d'home, i fer-lo fugir, i matar-lo i tot, si hagués con-
vingut; però, la veritat, com que sóc tan flac de memòria, no
rn'he recordat de res de tot això...

Després intentà feinejar, però el trist i desairat paper que
havia fet davant de la princesa era en ell com una idea ob-
sessionant que li barrinava el cervell per a endinsar-s'hi i cla-
var-s'hi, i donar-hi voltes i més voltes; i així passà qui sap
l'estona aquell matí. I en aquests pensaments estava quan
veié per les vidrieres que donaven al jardí que la princesa
s'acostava corrents i tota sufocada. En un instant vingué al

c

cervell d'en Faneló la idea de
reivindicar-se asistint valent»
ment a la princesa; car en
l'obsessió de l'escena de la
bestiola estranya no va dub-
tar de que la princesa fugia
de la persecució d'aquella; i
ho ben endevinava en Fane-
16.

Va córrer a obrir i va invi-
tar a la princesa a acullir-se
al menjador. La princesa hi
entrà desalenada de tant có-
rrer, i llençant-se, més que
asseient-se, en una cadira,
digué: — Ai quin esglai! Com
cridava!
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— Que us volia fer algun mal? — li preguntà en Faneló
per a començar la seva rehabilitació.

— No, no — féu la princesa; i afegí tota esporuguida i
mirant cap el jardí: — Oh, si el pare ho sabia! Tanca, tanca
la porta, que no vingués.

La por de la princesa es comunicà ben aviat a en Faneló,
qui, tot esverat, va córrer a tancar la porta, foragitat: — Teniu
por que us segueixi?

— Noho sé... — respongué Bellamor tota agitada. — Es
una angoixa inexplicable qug tinc. Perquè el que li he fet ha
sigut una traidoria...—I refent-se un xic, en pensar que tenia
recobrada i en son poder la pinteta, afegí en un to més segur
i mostrant-la a en Faneló: — Però, veus? Ja la tinc la meva
pinteta estimada. Ell ha baixat a cercar-la... Però no estic
tranquila, no; — digué,,recordant de nou el mancament del
tracte — car jo li havia promès que el deixaria seure al meu
costat a taula i que l'abraçaria i el besaria...

— Déu vos en guard! — interrompé en Faneló.
— I l'he deixat allí, sense ni escoltar-lo tan sols.
— I ell llavors us ha perseguit? — preguntà en Faneló, es-

poruguit.
— Com que no pot córrer, tan ranquejant com va, no ho he

pogut veure.
El diàleg fou interromput per la remor del rei, el precep-

tor i Gaudinià que s'atansaven per al dinar.
— No creia pas ' que fos aquí la princesa -- digué el rei

en entrar i veure allí la princesa. Has ja collit les flors blan-
ques del baladre?

— Hi he anat, mes no he pogut abastar-les — respongué
Bellamor.

Gaudinià trobà en aqueixa resposts un motiu galant per a
intervens' en la conversa, dient: — Si m'haguéssiu avisat,
molt gustós us les hauria abastades jo.

— Mercès — féu la princesa, amb un xic de sequedat. I el
rei, tement aquell encarcarament, va intentar distreure un
xic la seva filla, dient-li:

—He fet que el preceptor ens acompanyés avui en la nos-
trataula, perquè sé que et plau.

— Us en dono grans mercès, pare — respongué Bellamor.
—1 jo les dono a vostra majestat i a vostra altesa — re-

plicà el preceptor — encara que no sé si un preceptor com
jo pot acceptar tan gran honor.

Gaudinià veié una altra ocasió galant pera intervenir, i
oferí el braç a la princesa, per anar a taula. Bellamor inte.
rrogà al seu pare amb la mirada, i, obtingut el permís d'a.
quest, prengué el braç del seu pretendent. Gaudinià s'aturà
i, solemnialment, com acostumava ell a fer totes les coses,
digué a la princesa:

— No sóc gens propens a en'vanir-me; però és lo cert que
em sento ara molt joiós sentint tremolar el vostre braç, pot-
ser de l'emoció de deixar-lo reposar damunt del ineu..

— No tremolo pas, senyor — Ii respongué Bellamor.
El preceptor, no obstant, va assenyalar que, en entrar,

també li havia semblat que la princesa era pàl'lida i tremo-
losa. I el rei va observar-ho també. Llavors Gaudinià, afer

-mant-se en ço que primerament havia dit, afegí, amb tota la
seva vanitat, que era segurament de l'emoció de veure'l.

En aquestes, els comensals s'assegueren a taula, i Bell
-amor, distreta ab ço que li acabava-de passar al jardí, li

semblà que allò no podia acabar així, i per més que fes no
podia amagar la seva torbació. En Faneló, esverat per ço
que havia presenciat i per lo que sabia i temia, servia a taula
tan distret que el rei hagué de notar-ho i fer-n'hi esment; i
tant absorbit estava en ses cabòries, que així que oí la veu
del rei, advertint-lo, va respondre esverat:

— Em sembla que ja vé.
— Qui vé? — féu el rei.
I sentint-se atrapat en sos neguits, respongué: — No; no,

ningú. Ho deia per dir alguna cosa. — De cap manera, però,
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podia amagar el seu esverament, i en fer-li notar el el rei,
s'excusà amb una banalitat; mes, en el mateix instant un truc
a la porta del jardí cridà l'atenció dels que eren al menjador,
mentre en Faneló, fent un bot, cridà: — Bol Ja hi som!

Bellamor es tornà blanca com la cera i s'encomanà a la
Verge. El rei, tot estranyat per lo que passava, interrogà
amb la mirada a Faneló, i acostant-se a sa filla li preguntà
què era ço que li ocurria.

— Res, pare, res — li respongué la princesa.
Gaudinià, creient arribada 1'h ra de lluir la seva valentia,

en veure l'astorament dels uns i l'estranyesa dels altres, in-
tentà imposar-se aixecant la veu, i digué: — Per un truc us
alarmeu així?

.Però és lo cert que ningú anava a obrir; i mentre en Fa-
neló s'excusava del repte del rei per no haver anar a obrir, un
altre truc sobresaltà de nou l'ànim de tots els presents. A la
princesa li caigué el cobert de la mà, en Faneló es posà a
tremolar com una 'fulla a l'arbre; i el preceptor es dirigí a
Bellamor per a calmar-la mentre el rei, fortament contrariat
per la broma, que ja començava a fer-se pesada, va dir: 

—Però qui és que gosa a trucar així en aquesta hora? — I diri-
gint-se a en Faneló, va afegir: — Vés, i allunya el qui sigui.

Qualsevol comissió hauria fet amb gust en Faneló en
aquells moments menys aquesta. Realment la comanda era
superior a ses forces; tenia voluntat d'anar'hi, però una força
superior, una por insuperable l'estacava al costat de la taula.
Gaudinià volgué provar altre cop fortuna per a veure si es feia
amo de la situació, i per a enfocar l'atenció envers ell, va
dir: — Temeu alguna sorpresa, potser?

Per tota resposta un plany de Bellamor es deixà oir:—Ai,
Déu meul El meu cor!

(Continuaré)
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Gran Concurs de Quartetes i1.!uustrades
N.°6G8—F. TORRUELLA	 N.°669 —JOAN MEDINA	 N.°670—MERC:É BIRBE	 N. 671—SALVADOR BORRAS

A mi m'agrada banyar-me
aci a Barcelona
i després d'assecar-me
me'n vaig cap a casona.

N.° 672 —RAMON VAGUÉ
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Jo argenter vull ser
per anar ben enjoiat
i així poder causar
sensació en el mon enter.

N.° 676 —JOSEP COMADRAN

/ ^ J

O

A mi m'agrada molt
anar als Pirineus
per poderrme dedicar
a la caça de guineus.

N. 673 — JAUME SABATÉ

J ^JA4HE SA SATO

Anava.en barco tot satisfet
i el mar semblava un safareig
però çom que no hi estava fet
va venir-me un gran mareig.

N.°677 —JOSEP PEDRALS

-	 M. o1R^E•

ta-,

Molt m'agrada el VIROLEI
per passa un ratet distret
i fer riure a la quitxalla
contant-los una rondalla.

N.°674 —JOSEP M." LLADÓ

Lo que més a mi m'agrada
es anar a fer excursions
cap al Turó de Montcada
i els voltans del Canigó.

N.° 678 —ANTONI COMAS

Com que encara sóc nano
i enginyer voldria ésser.
m'entretinc amb el =metano.
esperant poder-ne ésser.

N.°675 —JOSEP VAGUE

Jo paleta vull ser
per poder-me fer una casa
que em costi poc diner
i no tenir de fer l'ase.

N.° 679 —JOAN GRONZNER

rsb '

J

Prefereixo ser pintor
perquè a mi m'agrada el color,
prò se'n riu de mi la gent
perquè ho faig tan malament.

N. G80 —JOAN MIRAMONDA

A mi m'agrada llegir
i hi passo molt bé el ratet
i trobo que és molt dir
que el llegir no es distret.

N.°681 —JOAN PONS

A mi m'agrada tocar
amb les cobles catalanes
perquè tots puguin ballar
les formoses sardanes.

N.° 682 —PERE VINTRO

ós el més bonic del mon
i acabo prompte ma tasca
per poder jugar al frontón.

N.° 683— EULALIA MARTI

o

El futbol m'entusiasma
i hi jugo amb gran manera
mentre la bossa s'aixampla
i s'omple la calaixera.

La meva més gran afició
el futbol és i serà
encar que en una ocació,
una cama em vaig trencar.

M'agraden les excursions
i llegir literatura
Si l'home viu d'il.lusions,
perquè l'encis no perdura?

A mi m'agrada menjar
maduixes ben amanides
amb taronja, sucre i vi
i que no siguin medides.



— Porteu-me un bis-	Gràcies	 •.. Porte-ume un altre
tec.	 ganivet, si us plau

... perquè aquest no	 ... o potser sóc jo que
talla gaire	 no m'hi poso prou bé.

. Hi na una manera
de tallar la carn...

IC•_	 1	 i
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^^ que jo no la sé 	 prou	 ... ! ! !...
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LO QUE ROSEGUEN LES RATES
Hom calcula que la valor de les mer

caderies destruïdes o deteriorades per
les rates a Anglaterra s'eleva a l'enor.
me suma de 50.000,000 de lliures es-
terlines per any. En aquesta xifra no
hi van compresos els danys causats
als embalatges i a les construccions.
S'ha instituït amb aquest motiu la <set-
mana anual -1'e la ratat, que no té pas
per objecte honorar a dit animaló, sinó
dedicar-la al seu extermini. Amb tot i
les darreres hecatombes, hom compta
que, malgrat tots els morts que hi ha
hagut, aquests irreductibles enemics
encara són més nombrosos que els ha-
bitants de l'Anglaterra.

Amb tot, aquesta apreciació té una
valor ben efímera si hom té en compte
la increíble prolifitat de la rata, qui ha
procurat multiplicar-se a bastament
per omplir tot seguit els buids causats
per les destruccions humanes. En efec-
te, un parell de rates pot en tres anys,
si totes les cries van bé, produir el to-
tal fabulós de 360.000,000 de rato-
lins.

Sort tenim de que els gats els hi te-
nen un odi irreconciliable!...

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

L'ARRÓS SIMBÓLIC
Hom sap- que hi ha la costum angle-

sa de bombardejar amb grans d'arròs
als nuvis, en retornar de l'església. Un
estadista ha calculat •que la quantitat
d'arròs gastada anualment per aquesta

• C

costum representaria un carregamen
de noucentes tones.

Aquesta operació, que a primer cop
d'ull sembla assats insòlita, té un ori

-gen força antic i molt ax'.ès a l'Orient.
Es així que les dones de l'arxipièlag
grec rebien ais novells esposos, tirant

-los-hi arròs i grans de cotoner, i fins
en les noces israelites els invitats es
repartien el gra rostit.

L'arròs és el símbol de l'abundància
an tots els pobles orientals... A casa
nostra és el blat, però amb certa dife-
rència... que nosaltres no el tirem pel
cap deis casats de poc.

.JEROGLÍFIC

LA INFLUENCIA DEL CINEMA
De ja molt de temps, tothom preveia

que el cinema faria desaparèixer la no-
vel.la, però ara hom es va convencent
de que és tot al contrari. Mercès a les
pel"lícules va augmentant el comerç
de llibres i la popularitat dels autors'
Un gran film, fa conèixer un novePiis-
ta al públic de tots els païssos. Així,
després de representada a Anglate-
rra la pePlícula E/ geperut de Nostra
Dona de Paris el nombre de volums de
Notre Dame que hom demanà als lli-
breters anglesos, fou inimaginable.
Una sola llibreria de tercereordre en
un poblet de província en vengué nou-
cents seixanta exemplars.

A 1'ensems, després que Douglas
Fairbanks filmà Robin dels hoscos, el
comerç d'arcs i de fletxes per infants,
ha reflorit esplèndidament. La pel . lí-
cula El lladre de Bagdad, ha fet que
els infants s'aficionessin a jugar a ban-
dolers igual com quan en altre temps
els infants llegien Alí-Babá i els qua-
ranta lladres.

LLETRES ESCAMPADESïj
E	 0tE

Amb aquestes lletres, formar el nom
d'un poble de Catalunya.

En un vagó de tren, hi ha vuit per-
sones; set d'elles estan fumant d'una
manera desesperada omplint-ho tot de
fum.

El vuitè viatger, no fumador, diu
amb delicadesa als seus companys de
viatge:

— Suposo que no els deu molestar
pas que no fumi, veritat?

Reztacció i Administració. Cardenal Casañas, 4
Hnpremtacarrer de Muntaner, núm. 24 interior
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M 1 5 T® R I A PELS LLÄMJNCS
per MIRET

, l i,
\T%( 

on ficar-se, cada vo'ta s'hi endinsaren més. Sortosament, ana-

d
^'	 ^, %	 ren a parar a la barraca d'un misèrrim llenyataire que vivia
:.

	

	com un anacoreta en aquells ombrius indrets. El príncep hi
entrà amb una alegria que mai no havia sentit en petjar la llin-

I, 2 i 3. El príncep Albert era molt aficionat a la ca-.. dera del seu propi palau..
cera i, alhora era un perfecte llepa fils. Per això, en Pan- X¡..=--- = 	 -
xeta — el millor cuiner del reialme — l'havia de seguir	 -
sempre com un quisso. Ve't ací que un dia, degut al mal 	 - ,
temps, es perderen en una immensa boscúria i, no sabent L__-_----___..__

1

4 i 5. Un cop més o menys eixuts de la mullena i re-confortats amb I'escalforeta de la llar, el príncep demanà quelcom per menjar, car el païdor li començava a fer pessigolle_.però el pobre llenyater li féu saber que no tenia res més que tres patates. En Panxeta es desanimà: — Què en farem de trespatates? — I després de rumiar el seu pla culinari, demanà al llenyater que li proporcionés ous, sucre i mentega. — Re;no tinc del que em demaneu — respongué el pobric.

}j11
^Y 	¡ 	 ^ ^` l	 ^	 ^ `^	 './Jĵ  ii 1 %LÇ r 

^1

6, 7 i 8. En Panxeta — qui coneixia el llamenc paladar del príncep — rumià de nou com guisaria les patates per tal detreure'n el millor partit. — Si no teniu ous, sucre ni mantega, bé tindreu almenys un xic de llet i sal — digué al llenyataire. —Res d'això — li respongué aquest. — Com us ho he de dir que no tinc altra cosa que allò que he ofrenat?... — Mentrestant, lagana del príncep anava augmentant de tal manera, que no podent esperar més, pos's les patates al caliu. En Panxeta no sé nsabia avenir. — Però, Altesa, com és possible que us mengeu les patates sense condimentar? — I el príncep, amb una rialla,li respongué: — El millor condiment es la gana!
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