
Ell obeí, però amb l'ai-
guat s'era omplert altre
cop la campana d'aigua

munt, rebregant4i tota
l'aurèola. o

El Sr. Rector manà al campaner que anés a tocsr a
mal temps.

Any VII. —Núm. 319	 ii arcelona, 11 de febrer de 1928
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LA NETEDAT
(Cont'nusció)
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	Arribà l'hivern. A Vilaneta estaven acabant les colli-	 que féu eixir de mare les rieres i torrents. Els llamps i
tes quan es presentà una tempesta...	 trons amenaçaven acabar el món.

Comprengué llavors son pecat de vanitat i anà a
confessar-se amb el Sr. Rector

qui^li imposà per penitència rentar-se cada dia. L'única
taca de Vilanets restava esbandida per sempre!
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La recompensa
Text d'en JOAQUIM FECIT

Y y

L

(Continuació)

1N
aquesta temporada -que en Magí va
arribar a les portes de la mort, essent
un vertader veler de Día que en sor-
tís, quedant més delicat que abans.
En Josepet, sense que 6o sabessin els
seus, Ii donava ous. plàtans i altres
aliments perquè s'anés enfort'nt, i de

IIILJIJZ*1.

mica en mici s'anà revifant fins al
punt que es produí un canvi en la seva
constitució. Atià engreixant-se tot a i-
quirint bon y co'ors, i aviat, amb la
consegüent joia des seus pares i d'en
Josepat, en Magí va ésser un altre
Magí. Ja pogué anar a un altre col'1e-

l^^	 ^	 oms.	 _^ S

gi i seltar i córrer com els altres nois
de le seva edat. No cal dir que 1'afec:e
i gratitud d'en Megi i els seus pares
pel senyoret Josep era il'limitat. El
senyor Rocafort continuava la desen'
cercada tand de mals negoci que r:l
portà a un estat nerviós que el feia

insuupertab'e. Com si fes un desafia-
ment a la sort, féu n va-i-tot i expo
sà tot el capital de çuè d sposava en
una jugada de Borsa .. i la sort, amb
rialla s nis:ra, li ho arrabassà to . E]
senyor Rocafort, descreg_t i orgullós.
no , odent suportar la seva ruïna, fugí

It-iìiJiiiiTiIi
Donya Antònia hagué d'anar ve-

nent una a una les seves joies per a
anar ti:a:.t i aguantant el cop i sopo
saya r. soludament a què el seu fill tre-
ballés, perquè li semblava això t na
vergonya. Però el noi. amb Inés bon
criteri, anà a trobar algu..s amics del

de Barcelona a l'estranger, abando-
nant-los covardament a tots. Donya
An ònia hagué de veure', humiliada,
abandonant aquelles co noditats que
havia cregut inexpugnab es i reduint

-se a un modest piset de l'eixampla.

F1-i1urniyi 
rìII

se 1 pare, i si no un, l'altre, Ii trobaren
una col'locació en una casa de pro-
ductes mèdics. I quan donya Antònie
vingué a enterar-se de què el seu fill
treballava a cá n Sintes i C.``, en lloc
d'anar a col'legi coet ella cre a, ja
feia més de tres mesos que 11 cosa
ru.11ava. En lo c d'alegrar-se del bon

a família d'en Magí hagué de fer
lloc als nous estadants i anaren a es

-tallar-se en un piset de Sans. En
Magí, que tan oportunament s'havia
posat bo i cegat, es posà a treballar
e , unaimro.tant editorial coma apre'
nent. El seu pare fia de se eno del
ms eix establiment.

tremp del noi, ho acceptà com un fet
co ìsumat irremeiable i no deixava
mai de confiar en el seu marit, e qual
no trigaria a tornar d'Amèrica amb la
fortuna ref eta i aumentada Inútil'
ment el fill intentava convèn_er donya
Antonia que era més pràctic esperar
treballant.

(Continuarà)
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.,`	 Aventures de caça Ç	 '

nibuixos d En CORNET

En Rosegó era un conillet bosque-
rol, na,cut en un d °ls caus més sump-
tuosos de la m ntanyá i d'una bona
família. El seu pare en Rau-Rau, havia
estat el terror dels hortolans de Yen
contrada i s'havia sempre 1!iurat de
trampes i escopetes. La seva mare, na

monstre: un gos coniller amb les dents
esmo!ades i un oem de llengua a fora.
Darrera d'ell venia el caçador, amb
l'escopeta engaitada. En Rosegó pro.
và de fugir, però abans que es pogu=s
moure, pum! eixí el tret. .

Rasqueta, era la conilla més seberuda
en l'art d'educar els fills amb bons
conse ls de previs ó contra caçadors
inoportuns. Però en Rosegó tenia
idees pròpies i independents sobre la
vida conillera i sense fer cas de les

dvertències d'en Rau-Rau i de na

Per sort, el caçador era el bon se-
nyo: Esteve Pancràs, tan curt de vista
com feble de pols, i el tret, en ¡toc de
matar en Rosegó, malf_-rí el pobre co-
niller,_ hauran: així d'un doble fe:ill el
nostre heroi.

nqr En GUILLEM D'OLORÓ

Rasqueta, un bell matí s'escapolí del
cau Nn cerca d'aventures.

No havia passat encara la carena
d-1 seu turó nadiu que ja entí clapits
de ca i pudor de pólvora. Esporuguit,
sense saber on amgar-se, es trobi
de cop i volta davant d'un ferotge

 

L)

Aquest, sense esperar més, fugí
desesperat rostos avall en cerca del
seu cau, però amb l'esverament es
perdé i quan acabà de córrer es trobà
que no sabia on era.

Alçà els ulls al cel i, oh, sorpresc.-

IIp

veié un rètol que deia: <Vedat de
caça»l

— Aquí sí que n#-hi vindran caça.
do:s, pesà en Rose,ó, i s'hi instal•là
pacíficament a atipar-se de lle:sons i
cor: etjoles sense pensar en la que se

li esperava...
Que fou una veritable llau de goa..

sos i caçadors, els propietaris del ve-
dat, que venien a fer una gran cacera.
Per sort, en Rosegó pog -é ficar-se
dintre un cau. des d'on escoltà tot el

dia el soroll de la batalla. Al vespre,
traient el nass2t amb precaució, po-
gué veure es caçadors amb deu co-
nills cada un, que sé n tornaven sa.is-
fets.

(Acebarò)
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(L'endemà). --Deixa m anar a fer la
sesta .que em trobo tot afadigat. Vejam
si serà veritat que em morirèl

—Oh[ estic ajagut, els ulls clucs i
no em bellugo[ Tafoil M'he mortl

Un dels v ïns. —No es belluga;
resem un Pare ncstre; el pobre ha
mort.
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UN MORT AUTORITARI

Id
—No siguis anti- religiós i vés a

seure a mossèn Pere i confesa't. Qui
vap si demà moriràs.—Vés dona, vés[

— Tafoi... Fot^er sí que em moriré[
Me'n vaig a veure'l.

— La dona vol que em confessi
però jo no hi crec. —I si et morissis
demà[—Demà? Està prou de broma.

—. No ens hau.à deixat res, era molt desagraït... —Per anar a casa seva, pel camí de dalt hi arriba-
rem primer. — No[ hem d'agafar el de baix ..—Dís"
cussió llarguíssima)

Al cap d'una hora el mort.viu que comença fer .. li mal el costellam aixecant un braç suaument diu:
— Quan jo era viu, sempre agafava el camí de dalt.
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Causa i efecte

Baccus, el déu del vi bo	 Mentre anava fent camí
també anomenat Bacó,	 una planta veu sortí
de viatge un dia anà	 molt bonica i verdejant.
devès un país llunyà	 L'arrencà amb la rel, pensant
quan era encar r etitó.	 trasplantar-la a son jardí:.

En el crani d'un ocell
posà aquell herbatge bell
mes era :al la caló
de les mans del Jovencell
que es posà a créixe' amb braó.

V ient que ja no hi cabia	 Mes, la creixença seguí
en e cap de l'ocellet	 i aleshores va c)lli
al cap d'un Peó que havia	 per a trasp:antar-hi l'arbre
mort al cos'at de la via	 el crani d'un vel rossi
va trasplantar-hi l'arbret.	 que hi havia allà, cadavre.

Quan a son llcc va arribar
a terra el va trasplantar.
Cresqué la planta u anosa
esdevenint parra hermo a
que molts raïms va don2r

Llavors el bon déu Bacó	 Als mortals en va donó	 ... com a lleons, i per fi,
va ten! una inspiració	 més de pressa s'adonà	 quan eh dominava el vi
Aquel! fruit el va oprimí	 que així qua aquell suc tastaven,	 per havé esgotat la gerra,
i en ra;à el suc: fou el vi.	 primer, com ocells xarraven,	 tombaven el cap a terra
El tastà i el trobà bo.	 després volien lluita ..	com un infeliç rossí.



— A quin pis viu el mort?
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UN POBLE EN - MARXA

Quan en Correcames va saber queI l'opulent Lord Del we Lluthers, arri-
bat recentment de l'tndia udafricana,
havia adquirit el castell de Capamunt,
situat vora Viladevall, prengué de se-
guit el tren per anar a ir.tervivar el
gran ho r e

Perquè en Correcames era cronis-
ta de societat del reputat ro atiu
`L'Eco da Gratallops» i volia donar
als seu+ llegidors una completa infor-
mació de la vida i miracles de 1'oru-
lentíssim financiar que acabava d'es-
tablir-se a la comarca.

Arribat a l'estació de Viladevall
volgué prendre una tartana per pujar
al castell, però amb gran scrpresa
s'adonà que no sols no n'hi havia cap
el defora de l'estació, sinó que en tot
el poble no es veia à7ima vivent.

S'hagué de resignar a pujar a Feu
l'aspra costa de Capamunt, tot ru-
miant possibles expl cacions de la
inusitada soledat d'aquella vila, abans
tan populosa.

Després de molt caminar, arribà
fadigat i polsós a es portes de l'antic
castell. Trucà i de seguit sortí a obrir
un criat abillat imcecablement, el qual
amb molta amabilita, després de ras-
pallar-lo c rosamen t, l'introduí a pre-
aència de Lord Delswe Lluthers.
' Aquest el rebé amb e'.s braços

oberts.
Gràcies a Déu q ce veig una per-

sonal— exclamà. — Tant com em plau
la conversa i aquí em té avorrit, sense
ningú amb qui parlar.

— A les seves ordres em té, mi-
lord. Justament per fer-lo parlar he
vingut. Sóc repòrter.

— Doncs no deixi de donar al seu
diari l'ex.raordinàr a no ícia de 'a de'
serció des habitants de V ladevall.

— Fé penso fer-ho, encara que no
en conec les circumstàncies i no sé a
què atribuir-la.

— Jo tampoc, i m . estranya molt
perquè als primers dies d' ésser jo
quí els principals ¿e la vida em v e-

gueren a visitar, tots molt atent ,, i jo
els vaig contar la història de la meva
fortuna... i desp-és, un a un han anat
fugint.

— Ja és misteriós, ja. Procuraré
investigar-ho. Però ara, mi'ord, per-
meti'm que passi a assumptes més
personals. Aquesta història de la seva
fortuna, voldr a explicar-me-la a mi,
també?

— Prou, no hi tinc pas inconve-
nlent. Ja sap que vinc de ¡'India Sud-

africana. Allà 1-.e fet els diners i de
pressa, de pressa. Veurà que jo era
un senzi 1 viatjant de quincal'eria.
Anava pel món venent collarets, pm»
tes i miralls Doncs bé, a penes vaig
posar els peus a 1'India Sudafricana,
que es troba entre Totsants i Xauxa,
el meu gènere començà d'adquirir va-
lors inusitades. El primer Rajàh que
vaig trobar em comprà un colla" et de
perles Pl msaul per deu mil peces
d'or. Un altre se m quedà un mirall a
canvi de cent quilos de vori i així suc

-cassivament. Semb'ava allò que suc-
caí als primers descobridors d'Amè..
rica. Es clar, com que a 1'Ind a Sud-
africana són tan salvatges!

— I així és com ha fet v:stè le seva
fortuna?

—Així, en tres setmanes. H_> pot
ben creure. Pregunti a qualsevol vila

-devallenc que trobi par casualitat i li
podrà assegurar que els ho vai' ex'
picar així mateix.

Ea Correcames es despedí corte-
sament i tornà a Viladevall.

Mentre esperava el tren conve sà
una esto: a amb el cap de l'estació.

— Es mot solitari aquest pob'e.

— Sí, gràcies a Déul Cregui'm que
Ja desitja\a una mica do repòs.

— I doncs, ha treballat molt?
- No me'n par i. Dues setmanes

de tragí, facturant caixes de bisuteria
i venent bitllets a tot el poble.

B.tllats par n on?
— Bit lets combinats par a 1'india

Sudafricanall

LA VERITAT

Un comerciant posà un anunci de-
manant un xicot per meritori.

Se'n present, després de mols,
un amb cara de son.

— T'agrada el treballi — li pregun-
tà el comerc' ant.

— No, senyor — féu el xicot.
— Dcncs ja et pots quedar perquè

de tots els que han vingut, ets el pri-
mer que no has dit mentida.

Gran concurs d'ombres xi n .>sgites

N.° ï C9 - Horaci Sampere	 N.° 710 — J Torrene N.° 711 — Jordi Elias 	 N.° 712— J. Font

Redacció . Al uiaiacració: Cardenal Cassñas. .
Lnpramta: Cerrar Ja eluntaner, 2 . iacaci,
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Noves aventures d'-en,,' Baliga 1 en Balaga

El conte d'un Jugador
reproduït molt milor.

MWi

__________ 
TI	

________

Avui a visitar van	 Una canya hac 'adqui rit	 —Saps la història de 1'a g^ès
Pescullera de Llevant.	 per un preu mólt'réduïr.	 que, a Mònac féu tants dinés?

— Posà un duro i s'adormí...	 — Guanyà i no se ri adonà ..	 —1 així seguia guanyant...
(Pica un peix petit a'xí.)	 (Ara un peix més gros hi va.)	 (Ara hi - va ún'ñero molt gran.)

mim`

1 = El despertaren per fi... 	 — =Senyor, un milió hi guanyat...	 — Ens hi pas at el mateix.
(Pica un enorme delfí.) 	 (Un gros tiburó h9 picat.)	 Badant, ha crescut el pe'x.
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