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SUPLEMENT 1L. LUS'1 ""A7' D'EN PATUFET

Quan les bèsties de menor cuan-
tía llegiren que les feres del desert	 El lleó va ésser nomenat capità de l'equip i entre els components hi figuravenformaven un equip de futbol es fem	 l'hipopòtam, l'elefant, l'ós, el tigre, la hiena, la girafa, l'orangutà i molts d'altres.ren un panxó de riure.	 Tots varen ésser escollits entre els més ferrenys.

Baix la vigilància del voltor començaren els entrenaments. El lleó era un davanter centre temible. Els plongeons del
tigre no tenien imitador. Les embestides de l'elefant podien fer recular un exèrcit. Els dribblings del simi quasi bé eren
fantàstics. La sang freda de l'hipopòtam suggestionava.

En arribar les Olimpiades, l'equip de les bèsties hi prengué part. No va quedar	 No cal dir que fou proclamat campió
un contrari sencer. En menys de quinze dies l'equip de les bèsties exhaurí els con-	 olímpic el Silvestre F. C. que tan dig-
trincants,

	

	 nament va saber representar el desert
a les Olimpiades.
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LINA E S T A D E TARTAEfl
per XIRINIUS
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	Tartarí, el famós Tartarí de Ta-	 m-_^=	 ^^

	

rasco, passejava una vegada pèl de' .	
serï sense captenir-se gens ni mice

de's perdis que podien sobrevenir-li, quan, de sobte, es veié desagradablement
sorprès per un arrogant lleó que llençava uns terribles udols al mateix temps

aue mostrava la seva maenífica dentadura.

palmera que la Providència havia po-
sat allí prop. Mes, Tartarí no atinava en el seu propi pes. La palmera, no podent resistir-lo, s'ajegué i el lleó es llepà

els bigotis creient ja arribada l'hora de l'àpat.
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Sortosament, la decisió de Tarterí el lliurà
d'una mortimminent. Serè i sang-freda com sem-
pre, el nostre heroi, es llençà a la fugida, i, na-
turalment, deixà la palmera, i aquesta, en veu-
re's lliure del pes que la vinclava, s'alçà amb tanta
força, que reboté en el cap del lleó deixant -lo
<K. O.» I Tartarí s'emportà la fera per la cua, aug-
mentant el crescut nombre de les seves admirables
aventures.
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C A IBI I 
Dibuixos d'En CORNET	 (Conte xinès} per JOSEP CARNER

NA vegada, un parell de minyons que
es deien Ping Sik i Sun Jen, eren
asseguts vora el camí, i sota
una olivera de gran tossa. S'ha-
vien aturat en el camí de la fira,
on els calia anar a vendre dos
garrins. Amb el diner que els
donarien per aquells garrinets,
es comprarien barrets i sabates
per anar a estudi.

— Quan jo sigui un home
gran, — va dir Ping Sik, —ja ho
tinc pensat, seré tan savi i tan

gloriós, que l'Emperador em deixarà portal una ploma de
pagó amb tres ulls, tres; i onsevulla que vagi, per carrer o
per camí, els que passaran m'hauran de fer barretada fins a
terra.

— I jo, — digué Sun Jen, — jo, seré un gran general. Les
regnes dels meus cavalls seran de porpra i escarlata, i les
meves armes lluïran com llampecs, i al meu barret hi portaré

una ploma blava tota resplendent, que la gent la veurà de
lluny i ja tremolarà.

— Jo seré un poeta i un savi de tanta d'anomenada que
la més vella universitat de la Xina em farà el do d'un vas
incrustat de perles; i quan jo estigui rumiant a les fosques,
com fan els savis, semblarà que hi hagi a prop meu una cla.
ror de lluna.

— I jo seré tan valent i tan lleial que l'Emperador dirà
que jo comandi tots els seus soldats, que passen aplegats
pels camins com si cada miler d'ells fos un gran serpent que
segueix el recargolament del camí.

— Jo portaré un gec tot groc amb els noms de tres pas-
sats escrits amb set colors.

— I jo portaré vestits de seda filada per princeses, i un
mantell de pells de feres terribles.

— I jo viuré en una casa de marbre i d'or.
— I jo en cambres de jade, que afalaguen els ulls.
— I jo tindré sedes, i plantacions de te, i desenes de mi-

lers de masos arrossers.
— Tot el país del bambú serà meu, i rius imar aniran

plens de les barques i rais, i feineig i tràfec.
— La gent em faran la reverència, i exclamaran: — O no-

bilíssim, o magnífic, o el més belll
— Ningú no gosarà d'ofendre un home de tant de poder

com jo seré¡
El vent, mentrestant, movia les fulles petites de l'olivera.

Els dos minyons, cada vegada més arborats, ja es veien a si
mateixos esparverant la terra.

Aleshores va sentir- se un crit.
— Ei[
Ells dos van girar-se.

— Eil Taiils, babaus! — va cridar, encara, el pare de Ping
Sik. — Què esteu fent repapats sota un arbre, ara són hores
d'estar encantats? Ja hauríeu d'ésser a la fira.

— I els garrins, on són? — v 3 dir el pare de Sun Jen.
Els nois van mirar les cistelles on havien portat els garri-

nets. Mentre ells feien grans bocades de les seves glòries
futures, les bestioles havien cogut esquitllarrse enfora de
llur fluixa i mal vigilada presó, i, cames ajudeu-me, ja eren
lluny i s'havien entaforat qui sap a on.

Els pares de Ping Sik i de Sun Jen van tenir la mateixa
pensada.

— Sense barrets ni sabates, — van decidir, — no cal pen-
sar en anar a estudi. Ala, doncs, a casa s'ha dit, i a criar
poresl

Per l'adaptació

JOSEP CARNER
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LES POBRES MONGETES

Les pobres mongetes
tancades amb clau;
les puces hi entren
pel pany de la clau.

Es molt gran la cambra,
és gran i fa fred.
Crema un llumet d'oli
en un reconet.

Estan arrupides
en la feredat;
estan castigades
per un gran pecat.

Ja les podeu plànyer,
que a taula han rigut
perquè l'Abadessa
feia un estornut.

Ja se sent a fora
una veu de nas: -
les pobres mongetes,
respondre, que és cas[

La porta grinyola.
Quina por fa a dins í
les pobres mongetes
tremolen com brins.

La mare Abadessa
hi va amb un bastó.
Les pobres mongetes
demanen perdó.

JOSEP CARNER
o

dl
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(Continuació)

La vida tothom la vol,i els cavallers del reialme no ha-
vien pas donat proves d'estimar-la menys que els demés.
Així les murmuracions feren camí més lleuger que el que
feia en Desferra, obligat a romandre en els pobles on tant
de cor l'homenatjaven.

Sa primera enganyifa fou prop de Sense-parió, a la que
varen dir-li que en tornar de la cacera el rei, al qual havien
deixat descansant, havia trobat una dona més formosa en-
cara que ella, i que se n'havia enamorat tant, que li recava
de tornar al palau.

Sense-parió ho va creure... Fan de més bon creure les
penes que les alegries, i apesarada d'haver arribat a parlar
a un home, va traslladar-se al casal d'ella, contra la dita del
màgic que ho trobava malestruc. Estava decidida a no dei'
xar-se veure més del marit.

«— Ingènua d'ella que havia cregut en la fidelitat d'en
Desferra!D I es tenia per la més dissortada de les dones, de-
sitjant-se la mort a cada moment.

I demanant a Déu una mort remeiera pels seus desen
-ganys, va recloure's en el casal, sense deixar-se veure ni en

forat ni en finestra, per quan arribés el marit.
Quan en Desferra entrà en el palau i corregué a la cam-

bra de Sense-parió va trobar-la buida.
Escorcollà totes les estances, la féu cercar pels criats, mes

fou endebades. Només el màgic li digué que, mal aconse-
llada per algú, s'havia tancat a la torratxa per sempre més.

En Desferra plorà llargament. Ell, que havia afrontat la
mort per ella! Quin malentès tan punyent!

Els mals consellers

'Tota so'a feu la vetlla, muller lleial?
Tota sola feu la vetlla, vidueta igual?.

(Cançó popular)

ENSE-PARIÓ tancada i barrada en
el seu casal, sense els mals con-
sellers de la Cort, prou hauria
corregut als braços del seu marit,
car l'enyorava sempre, mes tant
li deien en contra de la fidelitat
d'ell, que només demanava al
cel que el Senyor la deixés morir,
encara que fos en un reconet, per
tal de no sofrir més angúnies.

En Desferra bé li envià missatgers que, per lletra i de
paraula, li anunciaven la tornada del rei i el desig viu que
tenia d'abraçar-la, però Sense-parió no creia en res que per-
vingués d'ell. Tan encatarinada estava amb les contalles de
la Cort, especialment de les dames rebeques (car dels seus
pares, germans o marits, no n'hauria pas cregut paraula,
tan desconfiada com era vers els homes).

En Desferra pensà trenta mil bogeries, i les hauria fet,

tals com la «embestir a sang i a foc el casal de la reina i
recobrar-la viva o morta, si el màgic no l'hagués contingut
amb l'anunci de pitjors averanys.

A la fi, va limitar-se a plorar-la cada nit i a bastir en son
propi palau una torratxa, des de la qual podis veure el mira-
dor de la torratxa, on Sense-parió hi acostumava filar els
dies de sol i oreig dolç, o les tardes de marinada.

Però el dissortat rei, un cop llesta la torratxa, en la que
tantes . esperances hi havia posat, tingué goig sense alegria:
Sense-parió, si veia eixir el seu marit, recollia el fus i el lli
i se'n baixava tot seguit a la seva cambra. No gosava resis-
tir l'esguard tendríssim de l'espòs.

A la Cort, els traidors no s'estaven quiets. Cert que el
rei havia mort el drac, però en canvi l'administració, man-
cada del seny natural de Sense-parió, era molt desballes-
tada. Proveïdors, grans terratinents, mercaders i jueus te-
nien agabellada la riquesa del país i totes les pragmàtiques
del rei, plenes de bon sentit, eren burlades astutament, de
manera que els delmes, els vectigals, queien només damunt
del pobre, i és clar que els castigats, poc intel'ligents per a
conèixer la veritat, deien, amb disgust visible:

— Sí, sí! El rei va vèncer el drac, però és perquè és més
drac que aquell era, car aquell es menjava donzelles i in-
fants, mentre que ao'jest se'ns xuclarà a tots!
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En Desferra, preocupat per Sense-parió no s'enterava de
les remors populars. Així com en altre temps, quan ell era
rei agullonat, Sense-parió, tan entesa, era, així i tot, una
governant desorientada, perquè tots els seus pensaments
s'envolaven vers el marit sofrent, ara el rei, pensant en sa
muller no es recordava dels vassalls.

El màgic, entenimentat, va dir-li un dia a en Desferra:
— Senyor! El poble, esperonat per les castes dels que no

fan res, rondina contra vós. Potser si cerquéssiu camorra a
algun rei veí, el distreuríeu...

— Es possible, però sóc enemic de la guerra... Demés,
no tinc l'ànim per a intrigues de cancelleria.

— No cal que la feu de veres la guerra.. Crideu un poc,
l'altre rei també cridarà, mobilitzareu les tropes, us treureu
del davant a molts cavallers conspiradors, i després... el
Senescal de la Nació
que s'encarregui de
fer un tractat de pau.
Als descontents els po-
deu fer de la comissió
del tractat i ja els tin-
dreu un any o dos
atrafegats, cobrant el
sou i les dietes corres-
ponents. Vós, men-
trestant, podreu pen-
sar en la reina, que a
ben segur que l'han en-
quimerada.

En Desferra reco
-neixia que el màgic

parlava amb clar co-
neixement del poble i
de la noblesa, però
sentia repugnància per
les farses, encara que
fossinaconsellades per
la política. Tanmateix
era un rei ben inge-
nu, gairebé un rei de
rondalla!

«Cercar raons a un poble veí, del qual no en tenia rebut
cap greuge! I com?»

Fou cridat el Senescal:
— Senescal: per la pau del. regne, sembla que manca fer

un simulacre de guerra. Què tal es porta el rei veí?
— Senyor: si vós voleu guerra amb ell i els seus, no hi fa

pas res que compleixi les lleis d'amistat amb tota cura. Pre-
neu un mapa: veieu aquestes fronteres? Fa mil anys que les
governen ells i les tenen com a pròpies, però, en realitat,
aquestes terres foren nostres...

— Sí, però tinc entès que les cedírem a canvi d'unes al-
tres terres veïnes, a fi de regularitzar millor l'amurallament
de l'Estat...

— Bé, sí, peró no en parlarem d'aquestes... Organitzaré
una propaganda parlant del país irredent, els poetes faran
líric esment de les gestes passades, els marxants diran que
les terres són molt riques i faria sa possessió la felicitat de
nostre reialme, i de ço a declarar la guerra, no hi haurà més
que un pas. Que ja esteu satisfet amb la menaça? Arribem
a un acord. Que voleu portar la cosa a punta de llança? Per
molt que cedeixin, fem que no en tinguem mai prou.

El Senescal era tot un diplomàtic, gat vell en l'ofici de
malmenar pobles.

En Desferra no es resolgué a utilitzar males arts.
— I si féssim grans festes nacionals, no el distreuriem al

poble de ses cabòries?
— Prou, també, senyor. El poble és infant que amb qua-

tre joguines i un regalim de mel se'! té fermata gust. Farem

festes pel vostre triomf contra el drac. Encara no les hem
fet, perquè vós no ho volíeu, però si doneu permís, es faran
tan solemnes i lluïdes, que tindreu altre cop adicte el poble.

En Desferra accedí, si bé amb el propòsit de mantenir-se
tancat al palau, a la cambra nupcial, besant aquell llit de
cedre, que en rebre les llàgrimes del rei, que l'humitejaven,
perfumava tota l'estança i eixamorava les dolors reials.

Crides, estols de cavallers armats, penons, gallarets, ori-
flames, tot eixí per les viles i viletes a donar la bona nova
de les grans festes que anaven a fer-se per a commemorar
la valentia del rei que va vèncer al drac de les set testes.

Els mateixos que dies abans rondinaven del rei, cuitaven
a netejar domassos i a emblanquinar les cases, i a la Cort
tothom parlava bé del rei, car eren molts els nobles que es-
peraven que les festes acabarien amb mercès reials. Només

els sis o set conspira-
dors pagats pels ga-
lants que foren rebut-
jats per Sense-parió, i
encara venjatius, se-
guien els seus treballs
en l'ombra.

Davant del palau
fou bastit un cadafal,
on hi hauria una festa
de trobadors, que es
disputarien un beire
d'or ofert pel Senescal
al qui cantés amb rasés
sentiment i delicadesa
la gesta del rei va-
lent.

Sense-parió no tri-
gà en oir remors de
les festes que es pre-
paraven, i a despit del
seu enuig per la supo-
sada infidelitat del rei,
tingué interès en saber
detalls del que es fa-
ria.

I rebé una viva emoció quan sapigué que en e] cadafal
els trobadors cantarien les glòries del seu es imat Desferra.
Així ho féu conèixer a una de ses dames, la que li era més
traidora.

Aquesta corregué a avisar als conspiradors, que varen
reunir-se en secret.

- La reina encara està enamorada i desitja oir els troba-
dors que han de fer l'elogi del seu marit. No ens convé de
cap de les maneres. Podria ésser que retornés al seu am ,r,
i aleshores els que ens paguen perderien tota esperança
d'obtenir un dia l'amor de Sense-parió.

— Sí, però com ho arranjarem?
— Jo tinc un recurs... Jo sé a prop d'aquí un bosc d'alzi-

nes, carregades de suro. Els el llevarem tot, i de nit, que
ningú no ho vegi, en vestirem tot el casal, i així la veu no hi
passarà.

— Entrarà per les finestres.
— Taparem escletxes i forats amb reïna de pi.
— Molt bé!
Encarregaren als seus criats que anessin a escorçar alzi-

nes i a recollir reïna, i treballant de nits, aconseguiren co-
brir la torratxa de grans planxes de suro que no deixaven
uassar les remors de la plaça i els jardins del rei.

(Continuarà)
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Als nostres lectors que habitin o pensin anar a passar l'istiu a l'Afr:ca, els in-

teressarà aquest enginyós aparell de caçar serpents. Advertit de la presència del
reptil pel soroll del picarol que l'animal porta al capdevall de la cua, el
caçador s'ajup darrera un arbre. Sense de confiança, la serp s'acosta vers el
conillet de cartró que està lligat per un fil-ferro a l'aparell i el devora goluda-
ment. El caçador no té de fer més que donar unes quantes voltes a la maneta
per enrotllar la boa a l'aparell mercès a les rodes del qual pot transportar des-
cansadament el terrible reptil a casa seva.
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L'urbanitat és el que més val'i menys
costa en aquest món, car podeu deri-
var d'ella incalculables beneficis. Con-
vé que els joves no l'arreconin en un
lloc on ningú la vegi, sinó que la mos-
trin com una aureola circundant de to-
ta sa per_ona, perquè qui és cortés
amb tothom, tothom és cortès amb el'.

L
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3S DUES ANELLES L. D. s'aixecà com va poder, sense
dir una paraula.

— I bé! — exclamà el camperol; -
teniu res a dir?

— No; els vostres arguments m'han
convençut.

JEROGLIFIC
EDUARD C. SIMNOLS

TRENCA CLOSQUES

En aquest dibuix hi ha tres faltes
garrafals. Veiam si sabeu trobar on
són.

Es fàcil alegrar-se en la prosperitat;
p: rò veritablement és baronívol l'home
que somriu davant de l'infortuni.

Veu's ací un joc ben fàcil de fer,
però que seran molt pocs els que el sà-
piguen resoldre. Consisteix en dividir
l'anella que representa la primera figu-
ra de tal manera que amb un sol tall es
formin dues anelles enllaçades. La so-
lució és,retallar-la per la línia de punts
que representa la segona figura fins a
quedar les dues anelles enllaçades, tal
com indica la figura última.

UNA ANÉCDOTA DE LA BOXA

Un camperol escocès, conegudíssim
per la seva extraordinària força i habi-
litat en tots els esports atlètics, lluita-
va molt sovint amb gent que anava a
visitar-lo amb aquest propòsit. Lord
D., gran aficionat a la boxa, arribà un
dia a Londres, per mesurar les seves
forces amb les de l'escocès.
Aquest es trobava prop de la seva ma- -
sia ocupat en treballs agrícoles quan
li fou anunciat el gran personatge, el
qual, lligant el seu cavall a un arbre,
digué al camperol:

— He sentit a parlar molt de vós,
amic meu, i he vingut de lluny per a
saber qui dels dos podrà mes.

Per tota resposta, l'escocès agafà
l'estranger pel cos, el llençà a gran
distància i tornà tranquilament al seu
treball.

3q̂r:̂  ^1^• i ^lAt

LES RIQUESES QUE DÉU
DÓNA A L'HOME

Un home malcontent de la seva sort
es queixava de Déu.

— El bon Déu — deia — envía rique-
ses als altres, i a mi no'm dóna res!
Com puc anar endavant, no posseint
res?

Un vell va sentir aquestes paraules i
li va dir:

— No ets pas tan pobre com et pen-
ses. No t ha donat Déu la jovenesa ï. la
salut?

— No dic pas que no, i puc estar
ben orgullós de la meva força i de la
meva jovenesa.

El vell va agafar llavors la mà dreta
de l'home i li preguntà:

— Voldries deixar-te tallar aquesta
mà per mil rubles?

— No, això sí que no ho voldria pas?
— I la mà esquerra?
— Aquesta tampoc!
— I, t'aconsolaries de tornar-te cego

per deu mil rubles?
— Déu me'n guard! No voldria pas

perdre un ull, per més diners que em
donessin!

— Veus — va afegir el vell — quines
riqueses et dóna Déu i encara et quei-
xes

Li. T.

LABERINTS

Entre aquest laberinte de línies cal
trobar-hi una silueta.

L'esport deu enfortir -nos el cos, sens
atrofiar-nos l'esperit.
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Unint els punts per ordre de nume-
ració sempre en línia recta, obtindreu
un dibuix insospitat.

MEMORIES PRODIGIOSES
Cirus, segons el testimoni de Pintare,

sabia el nom de cada un dels seus sol-
dats. Temístocles, l'il.lustre capità de
Grècia, podia repetir en qualsevol mo-
ment els noms dels 20.000 atenecs del
seu temps. El famós escolàstic Fran-
cesc Suàrez es sabia de memòria les
obres de Sant Agustí i les citava en els
seus escrits sense consultar-les nova-
ment, indicant la pàgina i el lloc on les
havia vist una vegada. Porteu Laci,
amic de Sèneca, disfrutava del privi-
legi de poder repetir, sense descuidar-
se una paraula, els numerosos disciir-
sos que havia pronunciat en la seva
vida. Pascal, recordava amb exactitud
tot ço que havia llegit. La majoria dels
califes de Còrdoba podien repetir del
revés i del dret tots els capítols del
Korà. Molts cristians de tots els temps
han pogut fer igual amb la Bíblia; i
moltíssimes persones, pel domini i
possessió d'una prodigiosa memòria,
han arribat a parlar i escriure correc-
tament en multitud de llengües. El car-

BRODAT PER A ROBES DE TAULA

Aquest ram és ben senzill de fer i
ben combinat de colors, resulta bonic
per a robes i tapets de taula.

( ÇhI ,

Tant pot ésser amb rams separats a
la mida que cregueu convenient, com
que quedi una sanefa igual com es veu
ett el dibuix.

Les margarites són fetes amb punt
de cadeneta obert, d'un color blau o
lila amb el botó groc, les fulles, ver-

denal Mostara aprengué 1'euskar en
quinze dies i predicà amb gran conten-.
tament i edificació dels fidels guipuz-
coans un sermó en dit idioma als setze
dies d'haver-lo conegut.

des amb un punt de fistó claret i els
troncs, amb punt tort. Els més grossos,
amb un color torrat fosc i els petits
d'un to més pàl,lid.

El punt de la margarita ja és veu en

el dibuix com s'ha de fer. Es fa una
baga fent sortir 1 agulla tocant el botó
i es torna a clavar un xic més amunt
agafant la baga, tornant-la a fer sortir
al costat de la baga, per a fer-ne una
altra.
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VIROLET

EN P E R .-E T
(Continuació)
	

Text i dibuixos per LOLA ANGLACA

Camina que caminaràs, els dos bons
panys es trobaren amb en Peó, el veí d'en
que, junt amb dos xavalots, anaven a fer mr

— A on aneu, els demanà en Peret.
— A aprofitar-nos de les vacances!
— Voleu venir amb mi? Vaig al Circ d

ravelles!
Els tres xavals esclafiren a riure da-

vant de la ingenuitat d'en Peret.
— Sempre seràs en Peret! — Ii digue-

ren mofant -se'n. —Vina tu amb nosaltres
que et divertiràs més. Anirem a la vïnya
d'en Gep que els raïms ja maduren. .

—A la vinya d'en Gep? No sabeu que
en Gep és molt vell i s'enfada?... A més
no sabeu que hom no deu emparar-se
de ço que pertany a un altre?

— Ja, ja, ja! — esclafiren en riallades els xicots. — Vina home, vina!
— No vull venir... i a més... estic invitat al Circ de Meravelles!...
— Ja, ja, ja! Amb qui hi vas? amb aquest ninot tan estrany?
I en Pepó qui no servava mai intencions bones anà per etzivar un cop de peu al pobre Cab-

dell-de-fil per a fer-lo rodolar marges avall.
— Pepó, Pepó! — cridà en Peret subjectant-lo — què anaves a fer? Mes, què portes aquí?
En Pepó, mofeta, irònic, es ficà les mans a la pitrera i en tragué tres gafarrons de niu.
— No t'amoïnis — exclamà carinyós el Cabdell-de-fil correguent a en Peret, puix endevinava

que el bon xaval li hauria sigut grat salvar els pobres gafarrons, i mentre els galifardeus feien
mofes i dirigien paraules molestoses ferint l'esperit exquisit del bon Peret, el Cabdell-de-fil co-
mençà unes divertides	 tamborelles entorn dels tres xavals deixant-los a la poca estona
ben lligats i enredats	 uns amb altres. En Peret saltava de content i s'atuparà dels ga-
farrons i marxà amb	 el seu company boj cridant: Adéu Pepó i la companyia!... me'n
vaig al Circ, en tor	 nant us deslligaré!

Després de nuar novament els dos caps de cotó per així pet--

A	 a^

metre a la Gegantessa de continuar els mitjons del pare Gegantàs, el Cab-
dell-de-fil deia content a en Peret:

— Molt bé, Peret; jo et prometo que ara encara més, havent salvat els
gafarrons, que és també una obra bona, tindràs en el Circ de Meravelles
el lloc millor.	 t,LA

I camina que caminaràs, els fou precís travessar una riera i en ésser a la A'

palanca en Peret apercibí un preciós llargandaix que en va s'esforçava per eixir de l'aigua on se-
gurament passejant havia caigut.

I el Cabdellet exclamà:
— Peret, trenca el cotó com has fet les dues anteriors vegades; lliga un cap a la palanca i eI

meu dóna'l al llargandaix per ajudar-lo a eixir de l'aigua!
En Peret ho féu així i ben prompte el llargandaix sortia de l'aigua, lligà de nou els dos caps

de] cotó i seguí content el camí no sens que la bestiola atenta i reconeguda envers els seus sal-
vadors, els adrecés una cordial salutació.

(Continuara)
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