
Any II.—Núm. 63	 Barcelona, 17 de març de 1923	 Preu : 10 cénts.

—Mira, Pepeta. He convidat a dinar demà amb nosaltres	 —Escolàstica: demà tindrem a dinar un amic del senyo-
al meu amic Rafeques. Ja cal que l'obsequiïs amb uns plats	 ret. Com que és qüestió de tractar-lo bé, farem un salmó...
força exquisits, car és un gurmet de primera.

	

	 —Es que no sé com es guisa el salmól—Ja li explicaré jo,
de l'única manera...

...que el salmó es pot menjar. Ja veu-	 —Vull un salmó ben maco,	 —Ola, Escolàstical —Què tal, Robustia-
rà, serà millor que s'ho apunti i així	 puix a casa tenim avui convi-	 na?... Mes, no m'entretinguis que tenim
se'n recordarà. Es talla_el salmó, es ne-	 dats de preu.—I ja el sabràs gui-	 convidats a casa i he de guisar un sal-
teja ben netejat, se Ii posa sal passant-	 sar?—Sí; la senyoreta m'ha ex-	 mó.-1 ja el saps guisar? Mira que no-
lo primer per la paella i...	 plicat la manera, l'única, amb	 més hi ha una manera de què surti bo.

què es pot menjar el salmó.	 —Oh, ja la sé proul

	

—On és el salmó?—Era aquí dintre, senyoreta.—Perd si	 —Perd de qué riu ara, infeliç?—De qué el pobre que

	

no el trobo. Do segur que l'haurà perdut.—A fo que hi he	 m'ha pres el salmó no se'l podrà pas menjar, car només hi

	

tingut cuidado. Potser me l'han pres.—Vol dlr, desgraciada?	 ha una manera de guisar-lo i jo la tinc escrita a la butxaca.
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TT N M I G- ECS Q v E IR, R A

En Cisquet era un gran aficionat al font-ball, però les	 Cada dilluns comprava «La Patacada», «La coça set-
Gràcies no l'havien afavorit, car no hi tenia gens de traça.	 manal», «El Penalty» i «El '^.,rner Ilustrado» i s'embadalia
Aixís és que devia contentar-se amb admirar als altres que	 amb les ressenyes deis rartits, especialment en ço que feia,en sabien.	 referència a en Samitier.

Un dia d'hivern, discutint acaloradament (malgrat els	 ...que baixava corn desbocat i... oh, dolor!, oh, dissort
tres graus sota zero) amb uns amics, sobres si en Sami ha-	 terrible! Aquella «bestiassa» va passar per damunt del
via fet «hands» o no n'havia fet, no va adonar-se d'un ata-	 Cisquet, deixant-lo estès a terra dividit en dos trossos exac-
peit tranvia...	 tament iguals.

Els companys hi varen córrer, comparegueren reportera	 El savi i eminent doctor Bisturí féu esforços sobre-
gràfics i deis altres, i camilles, i badocs, i autoritats, i	 humans per tal de soldar al pobre Cisquet, més fou en-
per fi es varen emportar curosament els dos trossos a l'hos-	 debades. La banda dreta havia mort (R. 1. P.). «Salvem
pita).	 l'altra bandal»—digué l'operador.

1, afortunadament, l'èxit més complert coronà els es-	 Més, el millor fou que aleshores pogué assolir ço que
forços del doctor Bisturí, car als pocs dies en Cisquet en-	 abans mai havia pogut: ésser un gran jugador de foot-
trava en franca convalescència, no tardant gaire a rein-	 ball. En l'actualitat és un perfecte «mig-esquerra», èmul de
tegrar-se a la vida normal. 	 l'admirat Samitier.
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EIs envejosos

No sé qui és més envejós:
	

Prova l'amo del cadell
	

Pro ple d'enveja el del gat

l'amo del gat o el del gos.	 de penjar-li un cascabell.	 un de més gros li ha penjat.

líe
l.c; j7V

rr^T^.

1

t' I
O	 ^

AI del gos l'enveja el cega

i un d'enorme n'hi carrega.

41

El del gat cedir no vol
penjant-li aquest picarol.

:Í	 1^

L'amo del gos perd la gana
fins que troba una campana.

t	 ^•

ltre allavors surt de casa	 Pro i! -at no es vol conformar	 1 de les mans se'ls escapa
i va a comprar la Tomasa.	 en deixar-se-la penjar.	 i als dos ximples esgarrapa.
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(Continuació)

— Perd... voleu dir que cm volen fer mal? Qué he fet, po-
bre de mi? De què se m'acusa?

—No en sabem un mot, Micer Ronyonet, però ('orde és
ben concreta: detenir-vos a vós i als que amb vós estiguin...

Micer Ronyonet, en oir aquelles paraules, sense saber per
eiué va asserenar-se. Tot seguit va compendre que la cosa
no anava pas per ell directament. Va pensar en el cavaller
i sospità que en la detenció hi prenia una part espiritual,
si no directa, el senyor de Castell- Isard.

—Es veu que li té jurada al seu antic anio—féu, per a si
mateix,—però el cavaller és massa astut per a caure en el
parany com una innocent colometa.

—Vaja, guieu-nos, Micer Ronyonet, que hem d'escorcollar
tots els recons de casa vostra.

—Em respectareu al gat?—féu, fingint una gran tranquil
-litat, en Ronyonet.

—Ja teniu por de no poguer-ne fer un civet?
—Calleu, males llengües, que jo mai he cuinat gats... Es

que és negre i porta sort!

—Doncs bé, contra els animals de la casa no tenim cap
orde...

— Doncs, deixeu-me estar!... Què faran les pobres bestio-
les sense mi?

—Bé, potser eixireu tot seguit... No cal que passeu molta
angúnia...

—A les presons de Mossenyor s'hi entra per una porta
fàcil de passar; se'n surt per una més xica que la porta
del cel.

Tot garlant, entrà l'escamot i recorregué, guiat per Micer
Ronyonet, la masia sencera. En el celler, en Ronyonet va
passar una trifulca grossa. A pretext de qué dins de les
botes podia amagar-s'hi algú, obriren les canelles de fusta
i begueren els homes d'armes llargament, a despit de la fre-
dor natural del vi.

Prou afirmava en Ronyonet que ço que feien era un roba-
tori, que Déu els castigaria, però la set era més forta en
aquells instants que la temor de Déu. Sort que d'una de
les botes eixí un rajolí de vinagre, que els va estroncar les
ganes de xerricar.

Convençuts de què, fora dels porcs, de les gallines, els
conills, els cavalls i les puses, no hi havia més estadants
a la casa, sortiren tots, portant a en Ronyonet en mig, lli-
gat de mans, car, encara que amb més vi del convenient
entre gorja i tripa, eren prudents els missatgers de Mos-
senyor de Munt- Bernat. Tan prudents que s'havien guar-

dat de confessar que cercaven al Cavaller de la Creu i a en
Roderic, per més que l'hostaler, home viu de natural, ha-

via entès el cop des del primer moment.

Roderic no era pas lluny de la masia. La seva Ilealtat

el retenia prop de l'amic en perill, i amagat darrera unes

bardisses, esguardà el pas de! presoner..

La seva dreta s'aferrà nerviosament a la daga, però com
-prengué que ell sol contra sis o set homes no hi podria res.

Demés, podia tractar-se d'alguna detenció lleugera, i alla-
vors comprometia la situació d'en Ronyonet, sense ventatja
per a ningú.

Arredoçant-se darrera deis arbres , o seguint per la xarxa

de les boixedes, avençà seguint a prudent distància el pas

re l'escamot.

Aquest, pas-paaset, car les pujades costarudes volen melt

alè, anava enfilant-se muntanya amunt. Jo es veien les ru-
nes fumades de Castell- Isard, tenebroses, tràgiques, munt
de pedres calcinades i fustes retorçades que feia feredat. 1
sols un pany de muralla s'aguantava dret: el pany on es
mantenia ferma la forca de Mossenyor.

1 aquell cap-vespre, damunt la rajar difumada d'un cet
de posta, destacava la línia negra de la forca, amb el cos.
d'un home que brandava suaument.

En Ronyonet fou el primer de veure'l. El seu esperit, tur-
mentat per 'estranya incògnita de la seva situació, e1 fé.c
decantar la mirada cap a la forca, i un ensurt, seguit d'una
mala gana, li féu colitòrcer e Icap, i a fe que hauria caigut
si no l'haguessin aguantat els homes d'armes.

—Es la por que el venç a Micer Ronyonet!—exclamà un
dels guerrers.

—Es que deu haver vist la forca ocupada... A mi mateix
m'ha esborronat... No sé que el butxi tingués feina avui...

—Es cert... No ens en ha dit res... Però Mossenyor de.
Castell - Isard és tan misteriós!

—Calla, que ara és molt amic de l'amol
—Com que es casa amb la filial
— Dissortada Elisenda! Ella que tant vol a en Roderic!
—Per ço Mossenyor el té sempre tan allunyat com pot del

castell, que ni sisquera hi viu, com els demés patges, la
rnajor part deis dies...

—Vós no en sabeu res d'en Roderic?—preguntaren de sob-
te a en Ronyonet.

Aquest s'extremí, però dissimulà. Comprenia l'alcanç de
la pregunta.

—No, aquests dies, amb totes les coses rares que han pas-
sat pels encontorns, no l'ho vist...

—Ja és estrany, perquè ell i vós estàveu junts molt sovint_
—Ara estàvem un xic malament... Sé c.ue estava enamo-

rat de l'Elisenda, i com que jo li treia del cap aquella bo-
geria, cm mirava de cua d'ull.

Els soldats callaren. No eren ells els que havien d'esca-
tir la veritat de les paraules del presoner. 1 així arribaren:
al peu de la forca, quan Micer Ronyonet llençà un crit
d'horror, al que respongué un altre no molt lluny.

Els soldats, sobtats, es deturaren contemplant la vall so-
litària i el pengeroll de la forca. Era el cos d'un creuat,
amb les malles i la vesta amb la Creu de l'Orde de Sant
Jordi. El rostre estava desfigurat com si els corbs ja hi ha-
guessen fet festa.
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—Et cos del misteriós hoste de Castell- Isard!—feren els

soldats, esfereïts.—Oh, Déu maleeix al que fa dany a un

cavaller de I'Ordel

En Ronyonet perdé el poc valor que Ii restava. Es veié

penjat també, i les seves carnes es negaren a portar-lo. L'em-

penyien els soldats, però el presoner decantava el cos com

un cadàver.

A la fi, el més fort de!s homes d'armes resolgué posar-se

el presoner a les espatlles i així anaren fent via.

Et mí^terí dei boc

El Cavaller de la Creu, en eixir de 1'bosta;, dirigí ses
passes vers el bosc.

Quin propòsit el guiava? En Giralt de Bellaguait sentia
el seu esperit torturat per la contalla del pobre foll, que
tenia sa cabana en I'entreteixinat més espès dei bosc.

Desitjava aclarir les paraules de l'orat, i sol, amb l'espasa
nua, més per a tallar els arços que vetllaven pel secret del
hose, que per por d'una escomesa traïdora, avençà per entre
els verns., entregat a la caótica confusió dels seus pensa-
ments.

Colaven pel seu magí, com meravella d'un somni de
fades, les hores passades en el castell «seu»; per un ins-
tant, l'havien seduït les seves mateixes facècies de gran
Soldà i havia sospirat per la seva perduda personalitat,
mes, fregant el seu cos hi havia el llenç groller dels tem

-plers, i el cilici dels penitents, i les petxines de romeu i
ço el retornà a la veritat del seu repenediment.

Li hauria estat tan fàcil despendre's del traidor Jaquesl
Ningú al poble n'hi hauria demanat comptes, car era poc
estimat el senyor dei Fonollar, perd no volia més sang de
cristià vessada: preferia que fos la Majestat Divina qui cas-
tigués al servidor deslleal.

En canvi, desitjava esbrinar tot el que fes referència a
!a misteriosa contalla del foll, per si alguna nova acció vi-
tuperable podia ésser reparada.

El bosc no semblava pas disposat a obrir-li camí. Per
força el fol! deuria conèixer algun altre pas més accessible
a les persones. Mes no era el cavaller home a qui les difi-
cultats el fessin tornar enrera.

Manejant destrament daga i espasa, queien les branques
rebeques i es desnuaven les falsies grimpadores i el ca-
valler anava avençant

Per fi, la molça trepinada li féu compendre que estava
damunt d'una sendera franca. En efecte, ja només li en-
torpia el pas la fullaraca atapeïda, que Ii açotava el rostre

dolçament, amarant-lo de rosada.

Un quart portaria caminant per la sendera, quan ovirà

una cabana feta de troncs de pi i pinaça coberta de terra.

L'entrada era baixa i l'interior negre i feréstec. Tenia més
aire do cau de tuixons que d'habitació d'un home.

El cavaller arribà fi ns al peu de la cabana i es deturà.
Com entraria per aquell forat tan minço? Arrastrant-se?

No hi havia pas altre remei, i ja anava a ajaçar-se a
terra, quan eix( de la cabana, rastrejant com un serpent, el
foll .

Aquest aixecà el cap i contemplà al cavaller. Els seus ulls
llampeguejaren.

—Sou vós, aquell noble príncep de Castell- Isard?—pre-
guntà l'orat, encuriosit.

—Sí, jo sóc... Ja sabeu que Castell-Isard és un munt de
runes?

—Proul Des de ma cabana vaig veure les lluminàries, i
em semblà que el Senyor m'o'la, i que per fi l'infern pu-
java a la terra per a recollir als seus.

—Li teniu mala voluntat a Mossenyor Jaume?
—Jo? Qui só jo, per a tenir mala voluntat a un senyor

tan poderós? Jo no faig més que esperar que el cel ho
aclareixi tot, separant la cicuta del blat, per a què del
blat se'n faci pa deis bons i de la cicuta, llenya arboradora
deis condempnats...

—Parles d'una manera...

—Parlo com parlo, que ne m'han ensenyat mestres més
saberuts que mestre Llop, i doctoresa Guineu...

—Tu no tens confiança en mi...
—Sí, vos esperava. 1 perquè vos esperava, els bestiola

del bosc, que em fan companyia i em volen i em tracten de
Mossenyor a la seva manera, no vos han posat destorb.._
Teniul

1 el foll Ilensà, posant-se els dits a la boca, un xiulet es-
trident que el ressò de les fondalades properes allargaçà fins
a l'infinit.

Corn una fatilleria, al conjur del xiulet, anaren compa-
reixent al voltant de la cabana, els Ilops, amb el seu pas
cautelós; les serpants, zig-zaguejant silencioses; els sin-
glars, amb la testa embanyada arran de terra; les guineus,
àgils i brincadores, i una munió d'altres bèsties petites,
pero algunes com !'escorçó, ben perilloses.

Brau era el Cavaller de la Creu, però, instintivament, posà
mà a l'espasa, que havia enveinat en veure el foll.

—Visqueu tranquil, senyor... Aquestes bestioles no veneer
més que a cercar aliment ...—i tombant-se !'orat, entrà en la
cabana, de la que eixí tot seguit amb una grossa càrrega,

—Teniu: vosaltres llops, dos bens asfixiats en els corrals de
Castell- Isard... 1 vosaltres, serpents, bebeu aquest tupí de
llet... Es d'una pobra dona a qui se li ha mort e! fill i han
tingut de treure-li deis pits... i vosaltres, singlars, guaiteu
quin isard... L'he pres per vosaltres als corhs! 1 a fe que
xisclaven i que em volien espicossarl 1 també tinc per a
vosaltres, guineus, unes gallines que han mort en pondre...

(Continuará)
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El Princep Xinés Ka-
ra Kos, tenia la cara
que semblava un gos, II!iT1

RM
Quan de sobte oi un

tret que encar que ana-
va de dret contra ell,
no el toca.

E	 %r
I^

El princep empaita a
l'agressor, i després de
molt córrer...

_ y

.gir►%,

L'atrapà 1 el portà al
jutjat.

a ,

N.° 32.—Sifón.

' 2	 •- . h*4

El	 Sr.	 Canons	 vol S'en	 va	 als	 Encants
comprar-se	 un	 trajo. 1	 tots	 el	 volen	 servir...

N.° 33,—Joan Puig QIiI.

Una vegada hi
havia un home que
li deien En Pere
Baden .

.^ 9

Un pintor que
era molt de la gres-
ca enganxa un
carteli que tapé
tota una finestra.
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GRAN CONCURS D'HISTORIETES
N.° 23 —Vicents Torrents.

—Se m'ha escapat	 —Calla'. Tino una	 —Adèussiau! A re-	 —Cap a la dreta, que	 —Així, home!

I'aeriplà, i tenià de	 .idea!	 viure!	 pujo!
donar-li un parte inte-
teressant.

N . ° 30 --Daniel Jtifresa i Roca.

{	 ^.	 3	 SI	 ^	 ^	 I	 ^TI^ }Al

_Heu'aaqulunagalli-	 Entre aquests "pa-	 Allavors, veient l.t	 En Panxaaulaa faja	 Marcus a aixà ya	 on veient que i'na-

na amiga de l'esport.	 clfics" vianants, en	 afició de la gallina a	 cara d'arribar més apoderar-se'n, sinó	 vía caçat de tant es-

E3 dedicaba la aviació	 Sensepanxa i en Pan- 	 l'esport, segurament 	 aviat a la meta (vull que al revés dels portiva manera, no

sensem3tor.Aizlspo- 	 xabuida eran els que qua no volgueren	 dir a la gallina) que "guardametes" fut- 	 pogué estar-se de fer-
gueran comprobar -ho	 més s' iniareasaven	 ésser menys, puig or- 	 el seu rival, qui, do- boleros, ell procurà	 la amb pilota a l'olla.

els pacífica vianants	 porl'espectable.	 ganitzaren unes cur-	 nant-ae'n compte, féu fer-laentraravlatdin-
de la rambla, que la	 ses de valocitat. Al	 un plongeon superb, tre la p.irta... de casa
veieren baixar d'un	 vencedor ve li entre-	 digne d'un Zamora.	 seva.
terrat.	 Bava l'au a què ens

referim.

N.° 31.—J. Escobar.

El jutjat l'absolgué
tot seguit; Era el guar-
da encarregat de matar
els gossos!

oses de la guerra.

	

.	 I

—Té! Que - si et des-
cuides, caus presonera

34.—M. Gatsale

al^^

	

EI	 intreptt Virolet,1 Amb moto passa el
(desert.

i

^>	 ,^j' y	 c

1 tots l'estiren. 	 1 de tant estirar, fi ns Crida a un munici.pal,— Per pesos cocee do
li estripen la roba.	 1 els hí la donar un frano.

trajo de franc.	 Lo millor és ané a
l'encant,
L'hoine badoc.

_I	 ^u

Y..,A4a

Ern Pere s'aturà	 1 sense saber por	 1 amb la ma ai	 Mirin quina fila
davant de 1 , anunoi	 que, surt una ma	 nas, tingué d'anar-	 feia en Pere Badoo
a badar,	 dei mig de l'anunci .	 sen a casa seva.	 amb el nas embo-

que li dóna un for-	 Iicati
midabie cop de
puny als nassos.

Quan una pedra que
[troba

del davant trenca la
[roda-

3

Es refà de l'emoció
Quan li surt un gros lleó

Pró mirant-lo de pie a
pie

el domina com a un be

s

Aprofit]nt sa humilitat
El viatge ha continuat.
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Rodolins incomplets
	

EL SANT D'EN JOSEP SIRERA

o

Després de la Candelera
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

FRASE

Per celebrar-lo de grat
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

FETA

1 en un moment que bada
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

ENTRETENIMENT

SOLUCIONS AL NÚ M ERO PASSAT
Als rodolins incompleta:

1.- Entren lladres pel darrera —de casa en Josep Sirera
1I. —Amb intents no rnassa nobles —li regiren tots eis mobles	 Unir els punts per ordre de numeració,

111.—Don Josep se n'ha adonat —i els ha ben estomacat.	 sempre en línia recta encara que es pas.

	

A la frase feta: Tirar—s'ho tot a l'esquena.	 siper sobre d'altres punts, o dues vega-
A l'entreteniment: Un martell.	 des pel mateix lloc.

N.' 35. —Francesc Rafa Brosa.

1	 Il	 iD	 —tv

o,.	 .
—.1hl Vas a pagarme	 —Ja veura com da-	 tl qui pagarà els	 Apa nu plena; fé,	 —Aquí té les 4 pesse-tot seguit les 4 pessetes	 qul cinc minuts li pago.	 plata trencats será a-	 aquí tens 5 pessetes.	 tes. Mercès al méu en-que val lo que m'has	 uell senyor que va cap
 a 	y	 q	 p	 giny, e p	mera que -

aquí.	 da una por comprar comprar ca-—(Ai Déu meu no tinc	
amels deis "Pomellsai Un cèntim!)	

de Joventut.':
N.o 36. Marcel San.taló

`	 La setmana vinent publicarem la foto-
 IRII . 	 grafia de les magnifiques nines 1 es-

pléndides pilotes que es regalaran com
L___ -	 a premi ais concursants que en sigui n—De lo que li re.	 —Escolti, jo no	 --Sonyor metge!	 `^	 3i

eept rè, n'hi dóna	 tino cap pee de	 senyor metge! L'ho -
eme grama cada	 sine grams.	 me se m'ha mertl	 mereixedors.
dia.	 —una pesseta II	 —Però,

	

que "g	
Els esmentats premis han quedat avuitarà el mateix ser-	 ter lo que 7i vaigva

i
g

vel.	 dir? —Si, senyor:

	

però, com que no	 exposats en l'aparador de can Patufettenia cap pesseta

	

en plata, 11 vaig	 1 Virolet, carrer Cardenal Casañas, 4Eduard i Josep Sol	 posar deu pesses de	 s
tnlpresuore a1Èacla	 deu. Que no fan
Barcelona.—Te¡. 1282 fi.	 una pesseta?

3
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PER DRAC NI PER RATOLÍ, NO VULGUIS PAS MAI MENT

En una comarca del bell país de	 ...amb temor i es deien continua-	 ...un dia que tornaven de l'hort. 1 apressa-
França hi havia un drac horrorós,	 ment: «Cuitem a arribar a ciutat	 ren el pas, car el sol se n'anava a la posta.
espantós i paorós que causava des-	 abans no es faci fosc, car al vespre	 Però, com que en Mussiú i la Quiqueta ja co-
troces i morts sens fi i que, com és	 el drac sol eixir de la cova i ens	 mençaven a ésser vells, no podien anar de-
natural, tenia esmaperduts a tots	 podria atrapar i menjar-se'ns». Això	 pressa. 1 heu's aquí que abans d'arribar a la
els francesos. Quan aquests anaven 	 mateix es deien en Mussiú i la seva	 ciutat, el drac els surt al pas amb una boca
de camí, sempre hi pensaven...	 muller, la Quiqueta...	 que feia posar de punta els cabells , del cap.

En Mussiú i la Quiqueta llençaren dos crits esgarrifosos (un cada un) i tot seguit apretaren a córrer rom dos endia-
blats. En Mussiú, com que era més àgil i anava més descansat perquè quasi mai treballava, pogué enfilar-se a un ar-
bre. Però la pobra Quiqueta no podé anar tan lleugera i fou atrapada per les faldilles pel drac cruel.

1	
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Veient-se perduda, la dissortada Quiqueta

decidí jugar-se el tot pel tot i, mentre el seu
marit la desemparava i se la guaitava des de
l'arbre com un covard que era, ella començà
a garrotades amb tant dalit i convenciment,
que deixà estabornida a la bestiassa. Alesho-
res en Mussiú baixà de l'arbre i, ajudat de
d'ardida Quiqueta, tallà el cap al drac malvat.

Entre l'un i la'altra el fica-
ren dins del sac per a poder
mostrar-lo a Ilurs conciutadans
i sobretot al poderós rei de
França, el qual de segur que
els ho pagaria esplèndidament.
Mes, heu's aquí que en ésser a
presència del rei..

...després d'haver rebut les felicita-
cions i les mostres d'agraïment de tots
els francesos, en Mussiú es féu passar
per l'autor de la gest . • Fou en va que la
Quiqueta protestés i assegurés que va
ésser ella qui va matar la mala bèstia.
Està ciar; ningú no s'ho volgué creure
i, per embustera, fou reclosa a la presó.

tn canvi, el gran pocavergonya d'en Mus-
siú fou armat cavaller pel mateix rei, el
qual el nomenà també Marquès del Drac
Espatllat i li donà I'ercàrrec de comanar
tots els exèrcits de mar i terra, ço que el
gran desaprensiu acceptà, pie d'orgull i va-
nitat, com si ell en fos prou digne i ca-
paç. Mes... Déu té un bastó que pega sens
fer remor. Heú's aquí...

...que quan en ussiú co-
mençava a presumir amb els
honors que li havien sigut
conferits i anava justament a
prendre el comanament dels
exèrcits per anar a la gue-
rra, es presentà un ratolí i
en Mussiú s'eapantà tant,
que t- - la seva trampa...

...quedà descoberta. Aleshores el rei va des-
lliurar la Quiqueta i li donà tots els honors
que abans havia atorgat ai seu marit. 1 d'una
cossa a... «alià », tancà per sempre més a en
Mussiú en la presó mós fosca, més pudenta i
mós plena de rates que hi havia en tota la be-
lla terra de França.
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