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Va aixecar el vol, disposat a porter
a cap una empresa tan arriscada, sen•

se altra guia que la seva fantasia.

Mr. Lang Hustinos era un aviador
deis més temeraris. Una vegada asse-

gurà formalment que ell era capaç de

fer una visita a la lluna.

e	 ^

I, com que tots els ximples te-	 Perd, en anar a aterrissar, es va trobar amb	 No trobant l'aparell un lloc de sos•

nen sort, va arribar a la lluna.	 què els habitants caminaven cap per avall.	 teniment, caigué, i ell quedà forta-

ment arrapat sota la lluna.

	

De Mr. Lang Hustinos no n'hem sentit	 ...hi ha l'aparell engabiat, car els indígenes es creuen que es tracta

	

parlar més. Però en una illa de negres...	 d'un ocell gegantí d'una mena desconeguda,
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EL CAVALL QUE VOLGUÉ VENJAR -SE
 

DE LA DAINA
(per Acit)
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No	 sempre	 han	 viscut	 eis	 cavalls Eren, per tant, completament deseo- Però	 heu's	 ací	 que	 un	 dia	 un	 ca.
com	 ara,	 per servir els	 homes.	 En	 el neguts els guarniments a qué tan ha- vall	 tingué una	 seriosa	 disputa	 amb
temps	 de	 l'antigor,	 ases,	 cavalls,	 mu- bituats	 estan	 ara	 aquestes	 bestioles. una	 daina lleugeríssima,	 la	 qual	 no
les... tot animal	 de quatre potes habi• Res	 de	 selles,	 estreps,	 fuets,	 esperons parava un moment de	 burlar-se	 d'ell,
tava	 eis	 boscos	 i	 allí	 saltava	 i	corria i altres eines de martiri	 i de subjecció. car,	 segura de	 la	 seva	 notable	 velo-
II iurement. citat...

v

...alxl que el cav; ll intentava quel-	 Com que això l'enutjava molt i es-	 ...començà a enardir el cavall de tal
com contra d'ella, amb quatre salts es	 tava decidit a venjar-se, un día anà	 faisó que aquest prengué un galop des-
posava fora del seu abast. Per molt	 a veure l'home per tal de demanar-li	 enfrenat no parant Pins arribar a aga.
que s'esforcés, el cavall tenia de del-	 ajut. Aquest accedí 1, seguidament, li	 far la daina burleta, que pagà amb la
xar córrer la persecució.	 posà una brida, li saltà al damunt i...	 vida les seves bromes.

01

	

Satisfet de veure's venjat, el cavall	 El cavall prou comprengué que havia badat, mes la no hi havia remei! L'home

	

creié que donant les eràcies a l'home	 el tenia agafat pel ronsal. 1 heu's aquí que, qui podia ésser lliure, no tingué

	

quedava llest. Però aquest II féu avi-	 altra sort que devenir esclau i acabar la vida treballant per l'home. Oh! Si ha.

	

nent que tenia de pagar-li l'ajut amb	 gués tingut la saviesa de saber perdonar les ofenses!
qualque bon servei.
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R A V E
(Conte de Schmio, per cornet) 

En Jan Bonhome era un pobre llau-
rador que cuidava la terra amb la més
gran amor. 1, com que tot esforç té
el premi que es mereix, un dia po-
gué collir un rave monumental.

Conversant el vespre amb la seva
muller, digué: «S'acosten festes. Què
et sembla que li podríem regalar a
l'amo?» La dona li respongué: «Po-
dries regalar-li el rave que, gràcies als
teus...

...afanys i a les teves suors, ha cres-
cut amb tanta ufana». «Tens raó—féj
el pagès». 1 se n'anà a buscar el rave
excepcional que, segurament, desper-
tarii l'admiració del senyor.

d	 i
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1 ja teniu a l'actiu Jan Bonhome	 Un cop a lloc, 'l llaurador s'apres-	 Un altre llaurador, extremadament
anant-se'n, tot mudat, a casa del seu	 sà a fer-ne present al gran senyor, el	 avar, enterat de I'esplendidesa del se-
amo, portant cerimoniosament i amb	 qual, sumarnent agraït de l'obsequi, i	 nyor, digué: «Si per un rave n'ha do-
tota cura el rave fenomenal, fruit del	 volent premiar la bona voluntat, li	 nat cinc dobletes, pel xai més gros i
seu treball constant.	 donà cinc dobletes d'or.	 més bonic que tinc, almenys...

rï
	. i
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...me'n donarà deu».	 1, segur del seu Mes aquell estava enterat que l'avar •..jo no vull ésser escàs amb vós. 	 Us

raciocini,	 anà	 a cercar el be magnífic li	 feia	 l'ofrena	 solament	 per	 egoisme. regalaré una cosa que m'ha costat, al-
¡	 emprengué	 el camí	 de	 casa	 el	 se- 1,	 en	 veure'l,	 li	 digué,	 afectan+	 una menys, el doble de ço que val el vos-
nyor, convençut del	 gran	 negoci	 que, gran candidesa: «Així com vós sou tan tre be»	 1, amb la consegüent conster-
enginyosament, preparava. generós amb mi... nació de	 l'avar,	 li	 regalà el	 rave,
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Però, heu's aquí que, sense que ella ho podés veure es

féu una gran clariana en ('espesura, com si un raig de sol,

més potent que els altres, hi hagués baixat.

Qualsevol hauria pogut creure que de dins d'aquell raig

de lluna havia de sortir-ne un àngel o altra aparició celes-

tial, però res d'això no fou. En lloc d'una aparició així, es

va veure una pobra velleta que arribava, tota repenjadeta

en el seu bastó de crossa.

EI seu vestit era ben pobre; i feia pietat de veure-la anar

descalça pel bosc; però el seu rostre reflexava una infinita

dolcesa.

En arribar a l'indret on la Poncellina s'havia quedat plo-

rant, la velleta mirà a son entorn.

— M'havia semblat com si algú plorés suara per aquest

indret—digué la velleta amb una veu que semblava una

musica.

1 atansant-se devés les roquetes on la Poncellina s'havia

adormit, se la quedà contemplant amorosida:

—Sembla ben adormida, l'angelól

1 tocant-la suaument amb el seu bastonet de crossa, per

deixondir-la, li dieué:

—Eres tu, doncs, minyoneta, la que ploraves? No em

sents, petita?

1 la Poncellina, semblant-li, mig adormida com estava,

que aquella veu tan dolça era la de la seva mare, s'alçà

tota amatent, no ben desvetllada encara, exclamant:

—Oh, mare, mare meva!...

Mes, en adonar-se que no era la seva mare sinó la pobra

velleta que havem dit, afegí de seguida:

—Ai, perdoneu... Estava somniant. EI meu cor bat en-

cara.

—Què cosa somniaves, doncs, que així fes batre el teu

cor?—li preguntà la velleta, asseient -se prop d'ella en les
roquetes.

—Ni ho gosaria dir—respongué ella, tota vergonyosa.
—Era un bell somni, doncs, el que tenies?
—Ja no podia ésser-ho més... Però, quant més bell és el

somni, més trist és el deixondir -se... Que quant més clara
és la visió més fosca és la veritat del nostre viure.

—Tan jovençana i ja veus la vida fosca?—li féu la ve-
lleta tota compadida.

—1 tant, per la meva desventura! Perquè res no hi ha
de més trist, ni de més fosc, que el desamor deis que et vol-
ten. Fins ara, la meva orfanesa m'havia semblat la més
trista de les dissorts, però quin altre sofrir no era aquelll'
Plorar i pregar per la mare i només que per ella, si era una
joia al costat del rneu viure d'ara!

—Molt trist ha d'ésser, que així en parlis—féu la velleta.
—Ja no pot ésser-ne més de triste Rialles i cançons de la

marastra i les germanastres han vingut a eixordar la quie-
tud de la casa endolada. El meu pobre pare, que tant cer-
cava l'alegria, plora ara més que mai , i passa com una
ombra i sempre té els quefers lluny de casa ; d'on els re-
morcliments i el desamor el treuen, 1 jo, trista de mi, de
nit i dia vora les cendres, sense l'amor de ningú, escarnida i
mofada a tot hora, tenint per tota taula un plat negre i
per tot llit les lloses ennegrides de la llar cendrosa, no tan
dures encara com el cor d'elles.

—Pobreta, pobreta malaurada!—exclamà la velleta, sen-
tint que els ulls se li omplenaven de llàgrimes.

—Sí, sí! Ja podeu ben dir-ho, bona velleta. Trista i ma
-laurada de mil Les paraules més feridores són recercades

per tal de llatzerar-me el cor. Les feines més escarrassades

són les que m'encomanen quan més cansada estic. 1 quant

més ploren els meus ulls, més em fereixen l'orella les rialles
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i els cants, i més em fuetegen la cara e!s seus dicteris i les
seves befes... Oh, si, fosca, molt fosca, és la meva trista
vida, i això sense esperança de claredat. Perquè, quan de-
mano quin ha estat el meu tort, quina pot ésser la meva
culpa, ningú no em respon, pobra soleta de mí!

—No ploris així, bona minyoneta, no ploris així que mai
ningú no l'ha de perdre l'esperança. Que no la veus la,
clarícia d'aquesta fosca?

Ella va fer que no amb el cap.
—Que no la veus justament en el privilegi del teu so-

frir? Que no ho saps, pobrissona, que Déu ho ha dit que

aquells que ploren seran consolats, que els que sofreixen
seran glorificats, i que els que més s'humilien seran els més
enlairats?

En sentir aquestes paraules tan aconhortadores, fou com si
la Poncellina obrís els ulls als seus records, i exclamà:

—Oh, sí! Ben cert que així la mare ho deia sempre.

Mesquina de mi que fins les seves paraules de consol ja

s'esborren del raeu record... Oh, mare, perdoneu-mel Es tan

gran el meu penar!	 -
La velleta repreñgué:
—EI teu penar, filleta, és fet a posta . per les teves forces.

El massa planye's sembla que augmenti la dolor, mentres

que la resignació l'alleugereix.
—Es ben cert el que dieu.
—1 tan cert! Val més pensar que d'altres n'hi ha més ma-

laurats que tu.
—Potser vós mateixa, padrina!—exclamà la Ventafocs.

— Padrina! Com em plau aquest nom. El teu cor no en

podia triar cap de més tendre per a mi, llevat del de mare.

—Sofriu vós, també?—li preguntà la Poncellina.—Tampoc

no us estimen els que us volten?
—Això, ,què fóra?—respongué la velleta.

1 alçant tot d'una els seus ulls amorosos vers el cel, afegí

amb una gran majestat:
—Les set més grans dolors que en el món hi han hagut,

jo les he sofert per l'amor de tots.
La Poncellina es quedà tota recollida de sentir aqueste,

paraules.
—Les set més grans dolors...—repetí, mirant-se el rostre

afligit de la velleta,
Déu meu, quina impressió tan profunda experimentà lia-

vors. Talment hauria dit que en aquell instant la velleta

era ('imatge mateixa de la Dolorosa.
Però, no fou més que un instant. Tot seguit la velleta

tornà a somriure dolçament, amanyagant amb la seva mà

esllarguida la testa de la Poncellina.
—Prou que es veu que haveu sofert molt, amb la veu tan

dolça que teniu—li digué la Ventafocs.—I jo que tant em

queixava! Teniu fam potser? Preneu, preneu del meu pa,

que encara no l'he tastat.
—Déu Nostre Senyor te l'augmentarà, filleta, per la teva

ventura—féu la velleta, prenent -io.
—Però si aneu descalça!—exclamà la Poncellina, adonant-

se'n tot cl'una.—Voleu els meus sabatots? Sí, sí; teniu-los,
pobra padrina.

1 descalçant-se a tota pressa, els posà ais peus de la ve-

1 leta.
—Pobreta padrina. Si teniu els peus glaçats!—exclamava

tot posant-li els sabatots.
—No veus que no em vindran bé?--feia.-la velleta, tota

joiosa.—Si tens un peuet de nina!
—Ben bé que us vindran. No veieu que no són pel meu

peu? Per enlletgir-me'ls me'ls han posat tan balders, però
ara, millor: aixís us vindran bé a vós.

Després, adonant -se que la pobra velleta tenia les mans
gelades, i semblava com si fes esforços per no tremolar, la
Poncellina exclamà:

—Però si esteu tota enfredorida!... 1 potser no teniu llenya

a casa vostra. Aquí en teniu el meu feix. Bé prou que tinc
temps de fer-ne un altre abans no es llevi la marastra.

1 dient això, li atansà el feix de llenya al seu mateix
costat:

—Es massa gros, filleta. No veus que no el podria portar?
—1 qui en parla d'això?—exclamà ella tot seguit.—Com que

us el vindré a portar jo mateixa!...
—Ai, la bona minyonetal... Però és que tu no saps que és

molt llunyana la meva casa...—féu la velleta alçant els ulls
al cel.

—Això què hi fa, que sigui llunyana! Arh la vostra bona
companyia el camí es farà curt.

—Es un angeló la minyoneta!—exclamà la velleta, profun-
dament commoguda.

— Pobreta de mi! No digueu això, padrina. que em faríeu
avergonyir.

—De què t'hauries d'avergonyir?
—Que em dieu angeló, i a voltes sóc ben dolenta... Sa-

beu? No ho diguéssiu a ningú; perquè després ja me'n pe-
nedeixo tot seguit dels mals pensaments que tinc. Però,
no és per culpa meva; és de tan malaurada que sóc. Veu-
reu que, de vegades, penso: tant -de-bo que eni perdés pel
bosc, i se'm fes de nit i el llop se'm mengés!.

—Déu nos en guard! Això penses?
—Es clar. Com que així elles,..la marastra i las germanas-

tres, vinga esperar! 1 per tot em cercarien i enlloc no em
trobarien. Quina malícia allavors! 1 entretant, jo, al cel,
quines rialles amb la mare i la Mare de Déu i els angelets
i tot!... Però, ja ho sé, ja, que tot això és pecat de pensar-

ho, i per això me'n penedeixo.
—Es ciar que ho és de pecat, pobrissona, féu la velleta

somrient amb infinita bondat.
—Per això us ho dic; perquè si no en fos, quin goig el

de morir i no sofrir més!
—Sí; però la Mare de Déu se les estima molt les noies

que saben sofrir amb resignació... 1 les hi guarda uns pre-

mis, si ho saiiesl...

—Per les ventafocs, també?
—Més i tot per elles que per les altres.
El petit cor de la Poncellina batia allavors com el d'un

ocelló agafat.
—1, escolteu, padrina, vós que deveu saber totes les co-

ses. Oi que mai no deu haver passat que... Em fa ver-
gonya de preguntar-ho... Mai no deu haver passat que un
príncep s'hagi agrad	 .J' una ventafocs, no fa?

—Tant diràs, també. —féu la velleta, somrient.
—No, no! Teniu raó! Quina follial 1 quin pecat d'orgull

pensar una cosa aixíl
(Continuarà)
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GRAN CONCURS DE NINOTS AMB ?DISTO
.Iúm.	 220.	 —	 A.	 GARZO. Núm.	 230. — FRANCESC SERRA. Núm. 231. — R. CAMPRUBI• Húm.	 232.	 — JOAN	 ARAGONES.

—Papà, aquestes tres esses ai fi-	 —Home! M'ha omplenat la cara
nal de les cartes què volen dir?	 de capellans! Quan s'estornuda es

—Sempre seràs sabatasses!	 gira el cap.
—Dispensi, com que séc cort de

Vista,  no he vist que eatornudés.

Núm. 233. — MARIUS LLANO. 	 Núm. 234. -- RAMON PORRERA.

3rom ^:, 1Q ^i

UN «ATRACO» QUE ES EL
«COLMO»

(Sortint de casa el dentista)
—Els... les dents... o !i vida 1

Núm. 235. — PERE JALEE.

—Veiam si saps quina herba é;
aquesta.

—... 4
—Com? No coneixes l'anfalsl

Doncs, ets un ruc.
—Precisament, si fos un ruc, ja

l'hauria conegut de seguida.

Núm. 236. — LLUIS PUIG.

tom•.

—Mare; dongui'm la pilota.
—No; la apilota» fins I'hora de

dinar.

—due no «neu» et ten pare?	 —Per qué ferireu aquell home?—Que no veus que és cego?	 —Perqul no el vaig poguer ma-
tar.

j_e	
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Núm. 237. — MANUEL ESCOBAR. Núm. 238. — PELEGP,I FORNS.	 Núm. 239. — MANEL BARTUAL.	 Núm. 240. — FERRAN PEDRET.

par

1	 ^

—Per què II tires pedres a en
Ramón?

—Per veure si Ii encomano el
meu.. , mal de pedra.

EN CAPELLA
—Què vols abans de morir?
—vull bolets.
—Però, si no n'hi han?
—Això rai: Ja m'esperaré Oms que

n'hi hagin.
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LA RIFA
—Tinc el presentiment de qui: avui

em «caurà» quelcom.
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—Pare, jo voldria ésser gegant.
—Per què?
—Perquè vostè no em podria pe-gar clatellades.

Núm. 241. — J. OBRADORS.	 Núm. 242. — J. RIBATALLADA.- 	 Núm. 243. — PEPETA TORT'. 	 Núm. 244. — ANTONI MARTI.

UN XERRAIRE
—M'enutgen els estrangers porque

.o enraonen amb la meva llengua.
—Encara vols que enraonin amb

la teva, 61 no en tens prou per tu?

—01a! oii vas amb aquesta escala?
—No ito veus? vaig a collir ma-

duixes.

—Quans anys tens?
—Set eis he fet ara...
—Com se fan? Jo no en sé ferí

—Quina hora t'ha dit que era, el
pare?

—Ara no cm recordo el m'ha dit
que faltaven 5 minats per les den,
o bé 10 minuts per les cinc.



1 al pobre lladre ha deixat
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EL LLADRE ESCANYOLIT

Tot de sobte li ha sortit
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De l'ensurt d'ésser atracat
..........................................

TRENCA-CLOSQUES

^i	 J
Solucions al número passat. — Rodolins

complets: 1. Ací, a la sala d'espera, hi ha d
Josep Sirera.-2. Mentre dorm com una bóta,
el nanet es posa a sota.-3. El silló s'ha be-
llugat, i don Pep s'ha despertat.—tel jeroglí-
fic: Viciós. —A l'entreteniment: Un ganivet de—On dec haver deixat el ga-	 cuina.—A la frase feta: Partir-se de riure.

nivet?

`meé
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Per nedar i guardar la roba mireu el que s'ha enginyat:

_4_:'‚r 	 quina	 alegria
^_	 Una ferradura

T ^
NOTHirSC^^	 oj

i així el lladre no Ii toca. „^^ ^^^

E. i J. Solà. impressors	 —Jo que sempre havia
València, 200 — TelOron	 Crofint que les ferradures
1282 G. — BARCELONA	 portaven eortl
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EL	 COR NAM USIRE	 DE	 HAME L IN
(Conte de Robert Brown'.ng, amb i, • lustracions de I'Lpa)

Hamelin és a Brunswick, vora la famosa ciutat d'Hannòver; el riu Weser,
pregon i ample, banya la seva muralla pel cantó sud; no heu guaitat mai •'n
lloc més plaent; però quan comença la meva història, fa gairebé cinc cents
anys...

...veure aquella gent sofrir tant de
mengia, era una pena. Les rates plan-
taven cara als gossos, mataven els
fiats...

...mossegave-i les criatures dins dels
bressols, es menjaven els formatges de
dins les tines, llepaven la sopa de les
mateixes ilosses dels cuiners...

...esbotzaven els barrils de sardines,
feien niu dins dels capells de mudar
deis homes i fi ns espatllaven la xerra-
meca de les dones, ofegant llurs parau-
les amb xiscles i grinyols en cinquan-
ta tons diferents.

A l'últim, el poble en massa acudí
arramadat a la Casa de la Vila. «Es
clar—cridaven,—el nostre batlle és un
enze; i, quant al nostre Ajuntament
és terrible de pensar...

...que comprem capirots folrats d'ermini per uns sapastres que no poden o no volen escatir quin o és el millor re-
mei per desempellegar-nos de la nostra terrible mengial Espereu, perquè sou vells i panxuts, que us heu de repapar
dins la gramalla de conseller? Cap viu, senyors! Expremeu-vos el cervell per trobar el remei que ens manca. O, tan
cert com hem de morir, us enviarem a pastar fang!» A aquestes paraules, el batlle i l'Ajuntament s'estremiren amb
una forta consternació. Una hora seieren en el consistori. A l'últim, el batlle rompé el silenci: «Per un florí em ven-
dria el meu capirot d'ermini. Voldria ésser a un milla d'aquí) No costa res de demanar a un home que s'espremi el
cervell—estic segur que ja torna a fer-me mal el caparró de tant que me l'he gratat, i tot debades.—Oh, una ratera,
una ratera, una ratera!» Justament en dir això, qué passa a la porta de la sala? Un tust gentil. «Valga'm Déul—ex-
elama el batlle.—Què és això?'	 (Continuará)
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