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SUPLEMENT IL LUST Rt1T D'EN PATUFET

LA CARREGA LLEUGERA
(Àc1sb m9nt)	 Conte de Guimm, dibuixos D'IVORI

Quan va dasie , les llargues trenes, te
ata uns cabells ,osos que b.illaven a la
llum de la Lluna i + onaven encara més
rea ç al seta semblant hermosíssim• Esta-
v , trista i hauria estar ano t temps p,.nsa-
tiva si no hagués sent t sorn'i a d, t d'un

arbre, d'un (tronc que es trovia. Sa'tà
corren 1 es posà de nou la pell damunt
de la seva cara i des ir alegué com la lum
apagada pe , ve.tt. El comte l'hav a vista i
reconeguda(.. La no.a ho vagué ex) icar
ala vell -. P qu s' est vi atr.,f 9,aèa es-

comb ant. — Tbt ho sél ara deixi'm fer nete-
ja que tot t'é desar net abans ce es 1 2. Vés
a la teva cambra i po +a't el vestit que du es
q en vares venir i qued ,'t al í fi -.s que j et
h
cridi, que pas -arà quelcom gran. El comte

aivà n I'a hru i	 i^ ^...^ ._._..

+ ^ 1 l)

o	 „ puco cc n tes rosques. ris va Oir et	 cesa. trucaren i la vells es va anar a obrir com si sabés de què es trectava — En reu[que havia v st i no dubtaren que es tractava	 5i la injustícia co.nes.t fa tr s anys no hagués estat feta, us hauríeu estalviat aq.es.ade sa tila i anaren de dret a cast la vel eta,	 crin nada, però a la vos:ra fi .a no li ha v:ngct cip desgràcia res ha perdut i mo.t haAllí miraren , erla finestra i veieren tota ,'h t-	 après de b.. — Fil a meya, surt de la camba. 'a sor.ir la princesa, reconegué e:s seusbitació mol net', però només hi h ivi + la ve-	 pares 1 s' braça'en p!o.ant d'a'eéria El rei digué he repertit el meu regne, què pucEa fi ant. Les oq , s dor nien a ' entorn d la

1	 . .-	 ,- ,' t	 ÿ: 4\

r	 ^^

do ar-t 7 L	 11 1' Á.....í.n	 e a ve a r rgue.— 	 t dono les	 palau. u comte es casa amb la princesa. Les oques d.ivingueren al. .e cop noies, carp res que han sortit des seus ulls enllo. d,	 la vela les h +via recollides quan estaven c ncan'ades pe males bruix es, car ella erallàgrimes per vosaltres. I en recompensa deis	 u, a Lona fada que sos fet' bé. Ella fou qui donà a la princesa el do de plorar llàgrl•serveis li dono la meva casa. La vello desa-	 me:, cosa que no passa avui, car els pobres molt aviat s-r:en ric_t1 a egué 1 la b ,traca es conve t en un superb
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VIROLET

EL BRES SOL
Text d'en JOAQUIM FECIT

	
(Con t. n uació)
	

Dibuixos d'en MIRET

^Ç

SAZ

t

Cr -

L'Antoni quedà intrigat per aquella Però n'Antoni que no ten'a res de
inexplicable actitud. La Maria per dir tonto, comprengué per les evasives
alguna cosa, digué: Es un retort de dels seus pares que aquell bressol tan-
família, deixa't allí on era i no t'hi cava algun secret que no volten des-
amoïnis. Però Lluny de no amoïnar-s'hi cobrir-li, però pel magi no li passà ni
no deixà de pensar-hi i no parava de - remotament una idea de la veritat. El
fer preguntes que posaven en compro- malastre segu a fent presa en 1'hones-
mís als pobres Jan i Maria que no yo- ta familia d'en Jan: no sàbien perquè

	

lien desilusionar-lo descobrint.-li que	 però tot l'aviram se'ls moria! i la vida
	ells no eren els seus veritab:es pares.	 es féu cada cop més dificil i angunio-.

, 
__

sa. Quan els vents de l'adversitat bu.
fen, les reserves d'una modesta llar
es veuen prompte desbordades. Des
del graner estant un dia senti una con-
versa entre en Jan i la Maria que li
aclarí delorosísimanent el secret del
bressol: el!, doncs, no era fill d'aquell
sant matrimoni! Afollit corregué a
buscar el bressol i fora de sí l'estabe»
llà!

En sentir les exclamacions d'Antoni
i el soroll dels cops hi corregué la
Maria i en veure l'escena ho compren-
gué tot: el secret havia estat trencat.

N'Antoni es tirà als braços de la
Maria sanglotant: Sóc vn intrús aqui...
sou massa bons amb mi!.. — No fill,
t'estimem com si foss's realment el
nostre fill; no hi pateixis, t'estimem
Igual.. Un xic asse.enats, en Jan reco-

llia les estelles de] bressol, s'adonà
que uns papers apun aven per una es-
cletxa, el, estirà i llegí: cAquest infant
que confiem a la bondat dels mora-
dors d'aquesta casa, no els ha d'és er
una càrrega, per poder compensar la
seva ma .utenciò, adjunts al bressol
s'hi troben bitllets per valor de tres
mil pessetes. Agrairem amb tota l'àni-
ma tot el que es faci per l'infant'.

Meravellats quedaren en sentir
aquel a lectura i després de repassar
bé el bressol trobaren en la part infe-
rior mot ben dissimulats els anunci its
diners. Antoni plorava d'alegria de
poder oferir aquella tan oportuna aju-
da als seus protectors. No cal dir que
es procedí e reconstruir la petita hi-.
senda i amb els ànims més eixorivits,
començà una nova temporada de be»

1š4Li
nestar.

No de'xà de cridar l'atenció als
veins aquella resurrecció econòmica
dels Jans. L'A-itoni era particular-
ment feliç quan de tornada del treball
al passar pel Mas dels Centelles veia
a la Roser fent anar a jóc l'aviram.
Al'í reposava una estona parlant amb
l'eixerida pubilleta, la qual també era

molt agradada d passnr aquella bell i
e tona. Però, això no vingué tan, de
gust, quan se n'enterà, fou en Lente-.
líes, que tenia altres i ;Mencions res-
pecte a la noia, i per desviar-la defini'
tivement d"aquella telele, astut i ¿_.es-
aprensiu com era no tingué inconve-
vieit en llençar damunt l'innocent
Antoni la terrible arma de la calum.da

Començà dient per tot: No sé, no sé,
em fa molt mala espina això de què
sense Inés ni més, tot d'una hagin pas-
sat de la misèria al benestar. — Sí, és
cert — contestaven arreu els oients 

—perquè amb les collites que han fet, i
el bestià que se'ls ha mort, no n'hi ha
per anar gaire endavant. Aleshores ell
acabava lent posat de desconfiat: Això

(Continuarà)
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Lina cacera accidentada
Dibuixos d'En CORNET	 (Acabament)	 por En GUILLEM D'OLORÓ

o
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Quan fei9 ja dues hores que el lleó
dormia, en Matatot, el més valent dels
caçadors de la vila, sortí amb precau-
ció de casa seva, armat amb el vell
trabuc que el seu avi havia dut a la
batalla del Bruc, carregat al punt de
dalt amb tota mena de m.-tralla. 	 -

Per l'altre costat de la plaça co-
mençà a treure el cap en Llebreta,
altre famós caçador; i poc després,
entorn del monstre adormit es formà
un reduït grup que anava avençant
ventre a terra, tal com havien Llegit

cue ho fan els indis en casos sem-
blants.

Volgué la sort que en aquell mo.
mea al pobre lleó li piqués una puça
i es desvetllà a.nb un badall enorme.
Els pobres caçadors prou haurien fu-
git en veure aquelles coves d'Artà,

► 4

però la por els deixà paralitzats a terra.
Mulei-Ahmet s'a'çà, s'estirà man-

dro ament, i recordant 1'excel • lent be-
guda que havia descobert, tornà cap
a la portadora a fer un trago.

Mentrestant els caçadors es dispo-
saien a tancar totes les sortides de la

plaça perquè la fera no s'escampés
pel poble. Però el pacífic anima l , quan
sortí d'abeurar-se, amb pas acompes-
set es dirigí capa la seva gàbia, al
costat de la qual es trobava en Mata-
tot amb el seu trabuc. En veure's ve-
nir el lleó al da nunt, sense pensar-

s'hi ni mica, es ficà dintre la gàbia. El
lleó, que tornava a anar torrat, topà
de nas t mb els barrots i en tingué
un fort disgust puix pensà que altra
vegada ja estava tancat. Començà,
doncs, a donar voltes a la gàbia per
la part de fera cercant la sortida, fins

que, per fi, el pany, que en Matatot
l'havia deixat fluix, cedí, i Mulei-
Ahmet entrà dintre la gàbia a fer com-
panyia a l'astorat Matatot.

Aquest, en un accés de valor des-
esperat, li apuntà el trabuc, que, per
sort de tots dos, no funcionava; però
llavors succeí una cosa estranya: Mu-

lei-Ahmet s'alçà de potes i començà
a dansarí

En aquestes arribà el domador, que
havia estat fora la vila i corria a en»
gabiar la bèstia. Amb ell, envalentits
arribaren els áltres caçadors i tots
plegats es feren un tip de riure en

veure el lleó ballant davant el trabuc
d'en Mata tot.

El domador s'explicà: era que la
bestiola estava acostumada a bailar
en el Circ als aco-ds d'un vell fonò-
graf i havia cregut que el trabuc ho
eral

Á
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CONTES ARA5Ii

ADAPTATS Psi JOAN GOLS

IL LUSTRACION; De JOAN JUNCEDA 

(Con tin uacid)

— la Al.lah! — exclamà el corredor
sorprès. — Si és l'esclava Dolça-Ami'
ge que jo mateix vaig vendre al vostre
difunt pare, encara no fa dos anys, per
deu mil dinars d'or!

— La mateixa[ — feu Alí-Nur con-
tristat.

—Ah, mon amo[ — continuà. 
—Cada criatura porta el seu destí penjat

al coll i no pot sostraure-se'n de cap
manera! Jo us prometo fer tot el que
pugui per vendre-la al més alt preu
del mercat!

El corredor eixí i se n'anà al lloc
on acostumaven a reunir-se els més
importants marxants d'esclaves de la
ciutat. Pujà a dalt d'un piló que hi ha-
via a le vora i cridà:

— Oh vosaltres, marxants carregats

de riqueses i de béns de tota mena!
Heu de saber que no tot el que és rodó
és una nou; ni tot el que és llargarut
és un plàtan; tot el que és rosat no és
pas carn; tot el que és blanc no és pas
greix; tot el que és roig no és pas vi,
ni tot el que és bru no és un dàtil! Oh
marxants il.luEtres entre els marxants
de Basra i de Bagdad! Heus ací que
avui proposo al vostre judici i a la
vostra estima, una perla noble i única,
la qual, si hom volgués ésser just i
equitatiu, valdria més que totes les ri-
queses acumulades! Veniu a veure-la,
doncs, abans de fer preu inicial!

En aquell instant s'avençà Alí-Nur
amb la seva companya; li llevà el vel i
tots els marxen'squedarenmeravellats
d'aquella beutat.

— Jo en dono quatre mil dinars! -
cridà un primer postor.

— Jo quatre mil dos cents! — féu
un segon.

— Jo quatre mil tres cents! — un
tercer.

— Quatre mil cinc cents!! — cridà
el primer.

En aquell moment passà el Visir
ben Sauí, pel costat del cercle de mar-
xents. Aquest Visir envejós i pèrfid;
el més terrible enemic del pare d'Alí-
Nur, quan s'escaigué el fet de la com-
pra de Dolça-Amiga per aquell, amb
destí al So!dài el maridatge d'ella amb
Ali-Nur, no trigà gaire en assabentar.
se de tot el que havia passat. El pri-
mer que pensà fou anar a contar-ho
tot fil per randa, al Soldà; però des-
prés es repensà i decidí med[tar una
venfança més refinada. El pare d'Alí»
Nur morí i; aleshores, el malvat Visir
decidí venjar-se en la persona del fill
del seu enemic. Per això, en passar
pel mercat d'esc'laves i veure l'esclava
que estava en venda i, al seu costat,
Alt -Nur, tot segut pensà: <Hola[
Aquesta deu ésser l'esclava blanca que
el meu enemic comprà per al Soldà i
que després maridà amb el seu fill[
Aquest bona peça d'Alí-Nur se la deu
voler vendre per eixir d'apurs...a

— Ep! — cridà al corredor. — Quan
ne donen d'aquesta esclava blancas

— Quatre mil cinc cents dinars[ -
féu el corredor.

— Doncs per aquest preu me la
quedo jo!

Tots els marxants es miraren i cap
d'ells no gosà a oferir-ne ni un òbol
més per por de la venjança del Visir.
Tothom romangué immòbil.

— Au! Què esperes? — preguntà el
Visir irat. — No t'he dit que per aquest
preu me la quedo jo?

— Espereu, senyor — féu el corre-
dor. — Vaig a comunicar la venda al
seu amo.

I s'atansà a Alí-Nur i li contà el
que acabava de passar. Alí-Nur eme
pal.lidí de ràbia contra el Visir. Ales.
hores el corredor Ii digué baixet:

— Saps què pots fer? Jo prendré
l'esclava de la mà per acompanyar-la
al seu nou amo. Quan haurem donat.
algunes passes ella es posarà a plorar
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i tu vindràs i l'agafaràs pels cabe'is, li
pegaràs alguns cops i li. diràs: «Passa
cap a casal Ja veus que he estat ha
punt de vendre't! Si no et corretgeixes
1 si mai tornes a disgustar-me amb la
teva conducta, aleshores no et vendré
el mercat sinó que et mataré!» Ales»
hores tothom creurà que es tractava
d'un càstig i la venda serà nul.la.

Alf»Nur trobà bona la pensada i
deixà que el corredor s'emportés Do:ça
Amiga per la mà. I
tot passà tal com
ho havien acordat.
1 quan ja eren, co»
rredori Dolça-Amï»
ga davant del Visir
arribàAli-Nur i pe»
gant una bufetada
a Dolça» Amiga li
digué:

— Passa cap a
casa' Et creus que
tinc necessitat de la
teva venda? Pobra
de tu si mai tornes
a desobeir»mel
Aleshores no et
vendré sinó que et
mataré a cops de
bastó!

ElVisirben Sauí
roig d'ira, exclamà:

— Maleït siguis!
Boigí Que et pen»
ses que ignoro que
ja no -et queda ni
mitja dracma per
poder menjar? Mort
de gana!..

1 féu acció d'
agafar pel braç na
Dolça» Amiga. N'A-
lí-Nur en veure-ho,
foll de coratge et-
zibà un cop de puny
al pit del malvat V sir que el féu rodo-
lar per terra. Aleshores li boté al da-
munt i començà a esrovar»lo i a pegar»
li cops de puny a la cara i al ventre i
a tot arreu tot dient-li: '

— Gosi Més que gos ma!eïtl Ma..
leït tu i tota ta nissaga! Té, gos!!...

I encara li pegà un cop de puny
tan terrible que li féu saltar cinc o sis
queixals.

Tot això fou tan ràpid, que els deu
esclaus armats que l'acompanyaven
d'un tros lluny estant, no tingueren
temps d'impedir-ho i quan acribaren,
to a la gent que havia presenciat l'es'
cena s'havien apoderat d'Alí»Nur i
Dolça-Amiga i, per l'estima en què
tenien la memòria del seu pare el bon
Visir Fadleddín, seis emmenaren i els
portaren entre aclamacions sans i sal»
vats al seu palau.

El Visir ben Sauí, amb l'ajuda dels
esclaus s'aixecà del mig de] toll de

fang on havia caigut, tot brut, espalli-
fat i nafrat de l'estovada que li havia
subministrat Alí-Nur i se n'anà al pa-
lau del Soldà tot fent uns bramuls te-
rribles:

— Oh, reill... Un oprimitll... Un
atropellatll... Us demana ap000ili...
Us demana justíciaaal!...

El rei Mohammet ben-Soleiman El
Zeiní, en oir aquells crits, el féu com»
parèixer immediatament a la seva pre'-

s'encia i, en veure'l en aquell estat tan
deplorable, li preguntà:

— I ara! Qui ha goset cometre con-
tra tu aquesta malifeta?

— Senyoi1 Avui he anat al mercat
per tal de comprar una esclava que
sabés cuinar i heus ací que en arribar-
hi n'he vist una com mai cap altra de
semblant n'havíen vist els meus ulls.
E1 venedor que la cridava m'ha dit:
«Aquesta esclava és propietat d'Alí»
Nur, el fill del difunt Visir ben-Kacan»
Recordaràs, oh rei bondadós! que ja
fa temps vas donar al Visir difunt Fa»
dleddín, deu mil dinars d'or perquè et
comprés una esclava com no n'hi ha»
gués altra de semblant al món. El Vi-
sir Kacan no trigà gaires dies en trò»
bar l'esclava en qüestió; però la trobà
tan meravellosament plena de gràcies
que, en llcc de portar'-vos-la, la donà
per muller al seu fill Alí-Nur; el qual,
mort son pare i arruïnat, decidí ven-

dre-se-la. I heus ací que avui, quan jo
he anat al mercat i he vist l'esclava al
costat d'Alí-Nur, he pensat en com-
prar-la per tal de restituir-vos-la a vós
senyor! que sou el qui forní el primer
capital. He cridat el marxant i li he
preguntat el preu de l'esclava; en as-
sabentar- me'n i respondre-li que jo la
comprava, ha vingut corrent Alí»Nur i
ha començat a cridar: «Vella testa de
maledicció 1.. Txeik calamitós i nefast[

Més m'estimaria
vendre-la a un jueu
o a un cristià abans
que vendre-te»la a
tu !.. s Aleshores jo
lf he respost: « Però
escolta, jove; jo no
la compro pas per
Ini, sinó per a nos-
tre senyor el Soldà
que és el nostre be-
nefactor i el nostre
bon amor A aques-
tes paraules meves,
en lloc de cedir,
m'ha agredit: M'ha
tirat per terra, m'ha
colpejat salvatja-
ment i m'ha insul-
tat i injuriat de to-
tes les menes de
maneres fins que
m'ha deixat en a-
quest estat que em
veieu!.. I tot això
m'ha esdevingut res
mes que perquè Yo'.
Tia donar goig el
meu Soldà com»
prant»li una escla-
va que, de dret, ja
li pertanyí..

Len dient aques-
tes paraules es llen-
çà als peus del rei
t i implorant justí-

cia .
El Soldà, en oir aquella denúncia

s'indignà de tal manera que la suor li
mullà tot el rostre. Es tombà envers el
cantó de la guàrdia i, en fer un signe,
comparegueren quaranta soldats amb
el glavi nu a la mà i quedaren immò-
bils al davant seu:

— Aneu immediatament al palau
del meu antic Visir el- difunt El-Fadl
ben K9can — els digué — i robeu-ho
tot i incendieu-Ia i arraseu-la! Agafeu
n'All-Nur i sa esclava i, lligats pels
peus, arrossegueu-los fins a la meva
presència!

Els quaranta guerrers saludaren i
eixiren com un sol home a comprimen»
ter l'ordre del Soldà.

(Continuará)

-vam

plorant i gemegan
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El gran Xerxes, Rei dels Perses
totes les nacions disperses
volgué per a ell conquerí
i començar decidí
conquerint Grècia que era
de totes la més propera.

Com son regne era tan gran
armà un exèrcit gegant
de cap allà a un milió i mig.
— Tan sols amb el seu trepig
pensava orgullós el rei,
a tothom faran la llei.

L'expedició comencé
pró aviat es va troba
que el mar li barrava el pas.
— Què faràs, què no faràs?
Si els fem passar amb vaixells,
tants homes, s'hi faran vells!

t_	 l _y (,i-^.

Al damunt de l'Hel•lespont
projectà de fer-hi un pont.
A aquell punt són las riberes
d'Europa i Asia properes.
Es aquell lloc tan sabut '
per Dardanels conegut.

Moltes barques col'locaren
i amb taulons les ajuntaren
per fer el pont colossal.
que travessés el canal.
Mig quilòmetre tenia
i era ample com la Gran -ia.

Mes ai[ que el Medite.rà
aleshores s'enutjà
i amb un molt fort temporal
el pont va deixar tan mal
que sols en foren salvats
alguns taulons estellats.

,	 A

'	 P

Enutjat llavors el rei
al mar vol fer-li la llei
i el condemna a éssé assotat
com un esclaus rebel lat.
Doscents butxins se n'hi van
amb el rei Xerxes davant.

Allà estan tots preparats
amb els bastons aixecats
diu el rei: — Ara has de veure
que car et costa no creure.
Diu, i dóna la senyal
de la tunda colossal.

Mes passa, que en rebre els cops
el mar els deixa ben xops
perquè esquitxos han alçat
i el rei Xerxes, tot mullat
promet de mai més tornar
a fé el valent amb la mar.
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HISTORIA COLOMBINA
— No sé per què tant parlar d'en

Lindbergh i de les seves proeses. Al
capdav ,11, és una cosa ben senzilla
travessar l'Atlàntic.

— Home! tant diràs! Et sembla poc
tantes hores de vol sense més que la
brúixola i els estels per orientar-se?

— No és res de l'altre món i jo em
comprometria a fer-ho qualsevol dia
de l'any. I de d a, no de nit. Sense es-
tels per guiar-me.

Els companys que rodejaven en Pi-
tafi van esclafir de riure.

— Tul tu volaries per sobre I'At!à°.-
tic sense guial . l cal h me, has ¿e men'
jar més sopetes, encara.

— Doncs què hi ha a jugar que ho
faig? Només que em pagueu les des-
peses, d'aquí a vint dies, perquè m'he
d'entrenar una mica, volaré del Prat a
Nova York, de dial

— Acceptat. Nosaltres pagarem si
ho fas, i si no, pagaràs tu. .

— Acceptatl
En Pitafi, com donant per acabada

la discussió s'alçà, pagà el café i se
n'anà a casa a rumiar com podria dur
a terme la seva propo ició escabe-
llada.

Per sort, tenia un amic a Nova York
i acte seguit se li acudí cablegrafiar.li
de la següent forma:

`Remet immediatament vint coloms
missatgers domiciliats Nova York Ur-
gent. Pitafi » i un a'tre cablegram 3 a
un banc donant l'ordre de pagar els
coloms.

L'amic rebé el cable i anà tot seguit
a lat Colombòfi:a novayorquina a ad-
quirir vint coloms de pura raça, els en-
gabià i els embarcà en el Leviathan
que en cinc dies el dugué a Liverpool.
D'aquí, per correu exprés, arribaren a
Barcelona en tres dies, en excel lent
condició. En Pitafi els col.locà en un
co'omar ben ample i els alimentà a
règim d'entrenament.

Mentrestant, els preparatius per al
vol, anaven endavant. Un magnific
aeroplà metàl.lic tramès directa ment
de Gènova, volava cada dia, conduït
per en Pitafi que havia pres unes quan-
tes lliçons a preu e:evat d'un de s mi-
1 ors pilots del correu aeri. I més de
pressa del qua ell creía i desitjava,
arribà el dia vintè, assenyalat per 

 prova.
A les dues del matí, sortia en Pita'.

fi de casa seva, amb un automòbil en
el qual hi duia una misteriosa caixa
que en sortien unes misterioses re,
mors. A ningú no volgué dir què hi

duia, sinó que arribat a l'aerodrom la
pujà dalt de l'aparell i la fermà al cos-
tat del seu seient, damunt 1 ala infe-
rior.

Tots e's amics el rodejaven, quan
en apuntar el primer raig de sol a lle-
vant, en Pitafi engegà el motor i s'en-
lairà majestuosament en direcció a
l'oest.

Al cap d'una estona els amic", que
es disposaven a retornar cap a Barce-
lona oïren novament roncar l'aparell.
En Pitafi tornava!

Ansiosos esperaren a veure què
passaria. L'aeroplà davallava norrual-
ment però, què eren aquelles cosetes
blanques que duia damunt les ales?

Quan aterrà, amb tota felici at, pc-
gueren veure els amics que aqu.11es
cosetes blanques eren una colla de
coloms, que en apropar-se els es po-
saren a volar desa ivint cercles 1 quan
eixí en Pitafi de l'aparell se li posaren
de sobre amb grans mostres d'alegria.

— I done , Pitafi, què t'ha passat?
— preguntaren el: amics.

— Sí, mireu, que m'ha fracassat el
sistema.

— Quin sistema?
— El que m'havia empescat per tro»

bar el camí de Nova York sense estels
ni br, ixola.

— I quin era, aquest si tema?
— El dels coloms m satgers. Vaig

demanar vint coloms novayorquins i
pe:.sava deixar-los anar des de l'apa-
rell i anar-los seguint, car ells es diri-
girien directament a casa seva...

—I no t'ha anat bé?
— I cal pobres anima!ets! Com que

els he tingut dotze dies a caca meya,
peixant- los amb tota cura, m'han po-
sat afecte i quan e's he deixat anar,
pobrets! han revolat una m'.ce entorn
de l'aparell i han vingut a ajocar-se
en les ales!

I en Pitafi hagué de pagar l'aposta
per ésser massa amic de 1_s bèsties.

APAT ES i RAFALARI

A París existeix una societat dedi-
cáda a l'estudi i al tast de la cuina de
tots els païssis. En un banquet ce'e-
brat recentment, els socs d'aquesta
estranya societat menjaren els se-
gü--nt pesomtres culinaris:

Sopa de niu d'oreneta amb ous i
tot, plat xinès. Bolets de Rússia. Un
peix especial anomenat sa : dre, origi-
neri també dé Rússia. Rostit de porc
espí i uromàstix; 1'uromàstix és una
mena de llargandaix del Sahara. Filet

de corse, que és un animal creuat de
cabra i cérvol Pollastre injectat; pro-
cediment mèdico- culinari que consis-
teix en injectar una salsa dins les ve-
nes de la bestiola de viu en viu per-'
què el sabor resti ben repartit per les
carns.

. L'àpat acabà amb fruits americans
poc coneguts i un te fet amb fulles
¿'orquídea.

No sabem quants socis van dormir
a l'hospital.

EL PANIC
Anys endarrera, a Anglaterra, tots

e1s Bancs podien fabricar paper mone-
da del qual ells n'eren respon ables.
Això donava lloc moltes vegades a
què el públic sobtadament atacat de
desconfiança fes cua a les portes dels
Bancs per canviar els bitllets, tal com
avui passa a vegades amb els que te-
nen compte - corrent.

Es notable l'enginy de què es va
valer un banquer per salvar el seu
banc d'una catà3trofa d'aquestes i re-
tornar la confiança al públ c.

Quan al matí, abans d'obrir les
portes, veié la cua de desconfiats i cal-
culà que no tenia prou or a la caixa
per pagar de seguida, agaf r una gran
masura de medir gra, Ir cavà pel fons
a 1'empostissat, l'omplí de paper i se-
rradures i acabà de cobrir-la amb una
capa de monedes d'or.

Fet això, (,hrí les portes i als pri-
me-s que van entrar el, demanà que
fessin el favor d'ajudar-lo a dur aque-
]la mesura d'or a dintre el despa x del
caixer.

S'hi posaren dos o tres homes i no
la pogueren alçar, és ciar, car estava
clavsdaa terra, però ells cregueren que
era pel pes de l'or que no es volia
moure i això bastà per r. tornarla con-
fiança al públic i dissbldre la cua.

FAULES D'ISOP

E/ !/eó l'ós i la guineu

Un lleó i un ós trobaren un cabrit i
el mataren. Després es barallaven per
qui el tindria, amb tanta fúria que afa»
digats caigueren mig morts. Passà la
guineu i els veié estesos amb el cabrit
entremig d'ells, se l'endugué passant
entre els dos. I ells, sense poder-se
aixecar murmuraren: 'Pobres de no-
sa ltres ! per la guineu hem treballat
tant!

La faul a inostra que és natural
d'enutjar-se quan hom veu un qualse-
vol endur-se'n el fruit del treball pro pi.

Gran concurs d'ombres xi.nesques

y-

N.° 638 — F. Malagarriga	 N.° 639 —Joan Bernadell	 N.° G40 — Lluís Cuatrecasas . N.° 641 —Josep Vilanova

Redacció i Administració: Carden -1 Casañas, 4.
Impramta: Carrer de Muntaner, 24 in:er.or.



riem. CCXCIX — pàg, 312	 VIROLET

AVENTURES DEL CAPITA PAU SABATA
Dóna un son molt divertit
tenir vi al cap i aigua al llit.

a

Tots, per unanimitat
treure l del poble han votat

S'embarca en el seu vaixell
i fuig per salvar- la pell.

Navega tot traguejant
pel. disgust anar passant.

J^1

ovr`/,i 	 —

E passar l'equinoccial
1\eptú surt a saluda 1.

I el co:wida a un gran festí
al seu palau submarí.

Mengen tiburó estofat
i gat de mar escardat.

1 1:2,W

LÅ.!IIi1I1 ir

_4;4r' ¿

ti" ìti4

!ILi
asprés li fa un gran regal
perles i de coral.

Cap al vaixell vol tornar	 I es desperta en l'aigua freda
mes no e pot ni bellugar.	 amb els peus dins la galleda.
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