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la festa, cl11 .i,T,^ la
el cavall) r Galdric

abandonava a grans
gambades el ea teli
del comte. .

per anar a casa seva, on la santa esposa i set infants escuraven la golilla del pare, com un rusc on, en lloc
de fer-hi niel, les abelles Li haguessin fet neules.
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Text de J. FECIT
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procedís a l'obertura i col•locació de
les riqueses en forma convenient.
Núria trobà encertada la idea: era
millor no ensenyar a ningú el con-
tingut per no provocar la cobdícia
en un país per ella desconegut on els
estrangers hi són mirats amb pre-
venció. No seria pas cosa senzilla

dur el tresor a Barcelona sense per-
dre'l! Raghua es veié incapaç de
dur ell sol el feixuc cofre fins a
bord del vapor. Acordaren Núria
i Raghua valer-se de quatre cecs als
quals retribuirien esplèndidament, i
com que res no veurien, res no po-
drien descobrir. Una vegada Rag-

hua tingué reunits els quatre cecs
els conduí al lloc del tresor i es
carregaren la caixa a coll i sense
saber què duien (encara que ho sos

-pitaven) la portaren fins a l'interior
del palau. Allí reposaren, però Rag-
hua no els deixà moure de su pre-
sència perquè no anessin a cercar la

complicitat d'altres que no fossin
cecs. Feia bé Raghua de pendre tan-
tes precaucions per guardar el tre-
sor, perquè un antic servidor de
Lord Sling, anomenat Nasty, ali-
mentava la illusió d'apoderar-se del
tresor del seu antic senyor. Servia
ara, amb tot i ésser ell anglès, a un

personatge indú, i havia enlxeminit
a dos companys de servei indígenes
perquè l'ajudessin a apoderar-se del
tresor, en quin cas, se'l repartirien
com a bons germans. Prou sabia
Nasty que no trobaria per molt que
cerqués, el tresor, si no era espiant
el vell Raghua, i per això procurà

posar-se d'acord amb un actual ser-
vidor del palau del Lord. Fakia era
tot ulls i tot orelles per poder es-
brinar quelcom que el dugués a tro

-bar la pista del tresor i ara havien
tots els Conjurats redoblat les pre-
caucions, perquè en assabentar-se
de la presència de Núria, compren-

10

o

gueren que aquesta, si anava a Gol-
conda, era per a recollir el cobdi-
ciat tresor. Fakia havia estat, com
tota la gent del palau, enviat baix
diversos pretexts a fora perquè a
l'hora de treure el tresor a la llum
ningú no veiés res. Però Fakia, que
era astut, donà a complir el seu en-
càrrec a Mr. Nasty i s'ocultà en

lloc segur dins el palau. Des del seu
amagatall pogué veure com Raghua
feia deixar al centre de l'habitació
un gros cofre feixuc, que tragina-
ven quatre cecs. Raghua, després
d'assegurar-se que ningú no havia
pogut observar l'operació, es retirà
junt amb els quatre cecs tancant
amb clau la -porta en sortir.

Fakia, brillant-li els ulls de joia
pel triomf de la seva astúcia, sortí
de l'amagatall i acaronà cobdiciosa-
ment la caixa i tractà d'obrir-la per
a treure el contingut, perquè si ro-
bava tota la caixa a més d'ésser de
difícil maneig i dissimul, cridaria
l'atenció la seva falta perquè era de

(Seguirà)
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Dibuixos d'én CORNET ,	 Per en GUILLEM D'OLORO

—Hem de celebrar la invenció de la tau-	 La dona ho féu així, i amb gran alegria en tenia dues. La cosa s'hagué de resoldre
la de logaritmes—digué Pierre d'Os a la	 de la quitxalla tragué l'ocell rostit a taula.	 repartint algunes plantofades, i la festa que
seva muller. Amb això, compra un pollas-	 Però de seguida començà el conflicte. Tots	 en Pierre d'Os volia celebrar, acabà trista
tre per dinar.	 els menuts volien cuixa i el pollastre només	 i aigualida.
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Immediatament el nostre savi es posà a	 Però la potzncia cerebral de Pierre d'Os	 l'aviram tingués vuit cuixes i tothom que-estudiar el problema. ¿Per qué el pollast -o	 era tan poderosa, que no trigit ni cinc mi- 	 dés satisfet.
no havia de tenir més que dues cuixes? Al-	 nuts a tenir el problema resolt: Faria una	 Ja veia els fondistes, anunciant: «Pou-menys en tingués quatre com el conill!	 raça creuada de pollastre i pop perquè així	 lardes en su-tinta», i la seva fortuna feta.

Quan anava a posar la seva idea en
pràctica fent un galliner-aquari adequat, se
lf ocorregué, per desgritcia, una idea que Ii
semblà millor que l'altra'.

Els crancs, pensà, també tenen vuit cui-

^y

xes, i si se'ls en trenca una els torna a créi-
xei' . Fem, dones, una raça creuada de po-
llastre i cranc, i així podrem menjar cuixa
cada dia de la setmana sense matar la bés-
tia.

Mes, al nostre inventor el persegueix la
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desgràcia. Quan ja tenia l'aquari-galliner
ple de «pollastranes», que així anomenava
ell la nova bèstia, vingué una Comissió de
la Lluita contra el Cranc a fer-li destruir
les instal • lacions i matar les bestioles.
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Una vegeda un avar es va fer vi-
sitar pel metge, i aquest li va dir:
«Noi, et vull ésser franc, tens poc
temps de vida.»-i

L'home, en veure queja li havia
arribat l'hora, es decideix a fer tes-
t ament.

I S 	 k	 C/G^a

Envia a cercar el Notari per un criat vell
que tenia, i un cop arribats tots dos, l'avar co-

Rm
	 mença a dictar.

^I
	Mentre estava dictant, el criat sent que li deixa per ell una	 A ço que l'avar, en sentir-ho, dieta una altra cliusula: «De

	grossa quantitat, i no es pot estar de dir: «Aquest home té un	 cap de les maneres no vull que se'm faci l'autòpsia.»
cor d'or.»

! `Ih



El bon nordamericà
a beure un traguet se'n va.

Del seu lloc més favorit
un xicot treu decidit.

Se n'ha begut la meitat
i s'adorm tot encisat.

De sota la barba es treu
el licor, i el noi ho veü.
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El noi un globus portà
i a la barba hl 11igà.

L'embriac empedreït
a la Dele ha conduït.

Un guàrdia, molt vigilant,
descobreix el contraban.
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I el xicot es pot asseure
al seu seient amb tot lleure.
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Macbeth, el tirà escocès,
ple- de por sempre vivia,
puix dels seus súbdits sabia
que ja no el volien més.

Son exèrcit és petit
per fer front als sublevats.
Ja veu vençuts sos soldats
i el temor li glaça el pit.

Per tal de tranquillizar
aquell temor que l'enuja
va a consultar una bruixa
que son fat r.velarà.

o 

La bruixa fa el seu conjur
en l'olla de la metzina
per veure si li endevina
son pervindre tan obscur.

I li diu: Macbeth, Rei gran,
ton estel quedarà fosc
quan vegis que puja el bosc
al castell de Dunsinan.

Ja rodeja l'enemic
amb grans forces el castel:
El general té consell
amb l'oficial més antic.

Fa aquest: Si cada soldat
del bosc una branca talla
podrà entrar a la batalla
de l'enemic amagat.

Acceptat aquell consell
ja l'exèrcit va avençant
cadascú son ram portant
dl tirà vers el castell.

I quan Macbeth veu ven¡
aquell bosc que l'amenaça
comprèn que sa vida passa
i en la lluita ha de morir.
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Tothom sap que els Països Baixos
són anornenats així, no solament per-
què en ells no hi ha cap muntanya,
sinó també perquè en molts trossos
són més baixos que la mar, de la
qual es defensen per mitjà de grui-
xudes muralles anomenades dics que
contenen les aigües quan la marea
puja.

No cal dir el perill en què estan
sempre Als habitants d'aquestes ter-
res baix:.s, puix que si en una tem-
pesta la mar arribés a rompre els
dics restarien inundades, com suc-
ceí segl_:^s passats en tina immensa
extensió de terrenys que avui forma
el golf anomenat Zuyder-Zee, el qual
ara traci° i d'assecar -lo novament i
repoblar-lo, per mitjà de nous dics
més forts que els anteriors.

La construcció dels dics és, natu-
ralment, una feina molt feixuga i
cara, i en èpoques anteriors, quan
els homes no disposaven de la ma-
quinària i recursos d'avui dia, era
dificilíssima per aquells habitants
construir aquestes obres tan neces-
sàries.

Per això un burgmestre holandès,
que volia dotar el camp de la seva
vila d'un bon dic de defensa, des-
prés de consultar els arquitectes i
fer pressupostos, decidí que no hi
havia prou diners s les caixes muni-
cípals per una despesa tan grossa.

Naturalment, de seguida se li pre-
sentà el Banyut, que sempre està a
punt d'ajudar els burgmestres, tant
si han de fer un pont, com una ca-
tedral, com, en aquest cas, un dic.

Els tractes aviat estigueren fets.
El dimoni donaria la quantitat ne-
cessària per construir el dic, i el
burgmestre li donaria la primera àni-
rna que s'hi passegés el dia de la
inauguració, condició que acostuma
posar en Banyeta en aquests casos.

El dic fou construït amb l'abun-
dància de florins que en Barrufet
proporcionà, i aviat vingué el dia de
la inauguració.

El burgmestre, els síndics, el rec-
tor i clerecia, la Banda municipal, la
Creu Roja i els nens de les escoles
assistiren a l'acte solemne. Com és
costum en semblants casos, el rector
anava a beneir el dic quan el burg-
mestre el deturà, i traient d'un cis-
tell que duia l'agutzil, un enorme ga-
tàs negre el deixà anar dic enllà per-
què se l'endugués en Pere Boter, que
ja l'esperava.

En Llucifer, veient que altra vega-
da l'havien enganyat, com al Pont
del diable, jurà revenjar -se i digué
al burgmestre que a la nit, a l'hora
de marea alta obriria un portell a
les aigües per inundar la ciutat.

El burgmestre, però, no s'alterà.
De seguit que fou acabada la ceri-
mònia d'inaugurar el dic, es dirigí
al convent de Sant Francesc a veu-
re a Fra Fulgenci, l'astrònom que
feia els calendaris més anomenats
de tota la Niedarlàndia.

El frare estava en sa cel-la estu-
diant quan entrà el burgmestre, i li
preguntà, per tota salutació:

—Pare, heu de calcular-me l'hora

—Faig unes calces pels pobres.
(De Péle-.fiéle)

exacta de la marea alta d'aquesta
nit.

Fra- Fulgenci féu algunes xifres a
la pissarra i respongué:

—A la una de la nit.
—I els galls no canten fins a les

dues!—féu el burgmestre, enutjat.
—Què us importen els galls?
—Molt. Escolteu, Fra Fulgenci,

anit, hauríeu de cantar matines a les
dotze, amb tota la illuminació i els

finestrals ben ob^ rts. I al primer
Nocturn, cantareu un himne que jo
he compost. Us daré, si ho feu, mil
florins d'almoina per a les obres del
convent.

—Ho direm al Pare Guardià.
El Guardià no hi trobà inconve-

nient, i el burgmestre es retirà a
sopar amb tota tranquilitat.

Satanàs sortí de l'infern a les dot-
ze en punt. Des d'aquesta hora fins
al primer cant del gall tenia lleure
per córrer pel món. Començà d'es-
gratinyar la terra al peu del dic per
tal de tenir-lo obert a la una, que
era l'hora de la marea alta. Però
aviat un himne estrany arribà a les
seves orelles.

Eren els frares menors que canta-
ven a Matines l'himne que els havia
dat el burgmestre.

Foc 1 sofre i pega encesa
foc i sofre hi ha a l'infern!...

—Ma noi!—féu 13elzebub, encurio-
sit—. Això va per mi. Deixa'm anar
a sentir-ho. Ja tindré temps.
I s'apropà al convent, patrip-pa-

trap !
En pr ssar per l'hort, el gall es des

-vetllà dintre el galliner, i en veure
l'illumtaació dels finestrals de l'es-
glésia, exclamà:

—Cocorococ! Ja és de dia! Coco-
rococ! m'he enàrrmiscat! Cocoro-
coc! Cocorococ! No cm creia que
fos tan tard.

I l'Enemic, retut pel cant del gall.
corregué a amaga r--se a l'infern sen-
se haver pogut fer sa malifeta.

Error ár-fc

Volgué regala una nona
a sa promesa en Bonjan,
i a. un amic seu que era a 1'Afriéa
va escriure per demanar
que n'hi enviés tre-, o quatre
per triar la més galant.
Però, per desgràcia, en xifres
el «tres o quatre» posa,
i l'amic, rebent la carta,
això llegí; consternat:
—Amic meu: vull una leona,
i per a poder triar,
tramet-me'n trescentes quatre
pel vaixell més immediat.
I al cap de no gaires dies
arribà. la nan, portant
trescentes i quatre mones
a aquell pobre desgraciat.

P. E. P.
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• 

Fjfl'i7J Ilik! 

^r	 4

ííìiIiiIIt1t It

ris 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

