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Preu: 10 cénts.

"AL MAESTRO, CUCHILLADA"	 Conte andaluç, per APA

—Mira tu, Panòplia, surt al camí
reial i a tots els firaires que tornin de
Mairena fes- els-hi deixar una contrïbu-
ció. No els despullis; acontenta't amb
un tant, segons la «pinta».

Així ho féu en Panòplia, el segon de
la quadrilla de «Pepe el Huevero», fa-
mós bandoler andalús. Tots els qui ana-
ven passant havien de deixar, qui cent
duros, qui deu rals, però tots alguna
cosa; ningú se n'escapava.

La mala sort féu que fos un d'ells un
pobre llauner de Vilaclara. A ell li exi-
giren trenta rais, ja que el seu aspecte
era molt pobre. Amb grans lamenta-
cions donà les set cinquanta, però en
lloc d'anar-se'n...

...preguntà si eren de la quadrilla del
«Huevero» i en contestar ells que sí,
va declarar-se gran amic del bandoler
ii volgué que de totes passades l'acom-
panyessin on estava, que volia par-
lar-li.

—Bons i sants dies tingui, don Jo-
sep—va dir, en veure'l. No s'enrecorda
de mi, d'en Francisquet, el fill del llau-
ner de 'Jilaclara, que tantes vegades,
quan era petit, ha fet bailar sobre els
seus genolls?

—Ets tu, Francisquet? Que te'n pas-
sa alguna?—Vol callar, don Josep del
meu cort Acaben de prendre'm trenta
duros, el pa d'un any... Si vostè no em
té llàstima, no sé què será de mil—
Això rai, home. A veure, que donguin
trenta duros al senyor i el deixin mar-
xar tranquil!

Arribà el moment de passar comptes ...i que surtin a fluir les eines d'AI- —No, perquè no heu fet més que tor-
(els bandolers són més prim-mirats que bacete. Però, en mig de la brega, el se- nar-li el que ell havia donat! —Ca, si
una casa de banca), però els comptes gon s'enrecorda de sobte: —Ja ho tinc... només havia donat trenta rals! —Ah, va-
no sortien. Hi havia diferència d'una deuen ésser els trenta duros que hem	 tua...1 (Aquí un renec). El pillastre!
pila de duros. En casos així és cosa donat al llauner!	 Ell tot sol ha robat a una dotzena de
molt fàcil anar-se'n de paraules...	 lladres!
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A aquell senyor, solter i moit ric, gens partidari del
matrimoni, eis seus amics no es cansaven de repetir-li:

—Tu, conco recalcitrant, faràs conc tots els «solterons»: la
mort del pollastre

Un dia, els amics llegiren en el diari un anunci en el
que s'indicava que les senyoretes que volguessin casarse-
amb un senyor molt ric (les senyes del qual coincidien
amb els del solter de referència) devien explicar-li per es-
crit de quina manera podrien fer-li passar la vida agradosa
i distreta.

G
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Aquell dia tou de gran gresca i de gatzara contínua en	 Des de la publicació de l'anunci, el carter trucava cada

	

el cassino. En veure l'heroi de la pensada, tots li deien el	 dia tres o quatre vegades a la porta i no parava mai d'en-

	

mateix:—Hem llegit el teu anunci i ens refermem en els	 tregar feixos de cartes dirigides totes al «solteren» autor de
	nostres pronòstics. Acabarás tal com et dèiem: casant-te!	l'original demanda.

Aquest es q uedà materialment «ir ,r, les ao
Era tanta la correspondència rebuda, que, assegut en el
silló del seu despatx, amb prou feines podia bellugar-se i
gairebé li era impossible sortir de l'habitació.

rens que un dia, els amics del cassino, en veure que
passava tant de temps sense que s'acostés per allí, deci-
diren anar a visitar-lo, creient trobar-lo ja casat. Mes el
solter els hi respongué:—Ca, barret; ara menys que mai.
Ja he trobat la manera de passar la vida distreta.

rer n aeciat començar la lectura i... en voleu de pan-
xons de riure! Allò era graciosíssim. L'ingeni i la picardia
desplegats per les simpàtiques prete.idents, era extraordi-
nari. Llegint, li transcorrien les hores sense adonar-se'n.

Amb aquestes cartes tinc lectura amena per molts anvs
i encara les estones que em queden, les dedico a fer col•lecció
de segells, car en rebo de totes les parts del món i amb el
gran aventatge que no em costen cap pesseta.



N'hi	 han	 que	 hi van a comprar en
lloc	 de	 vendre.	 Entre aquests	 hi	 figura-
va	 en	 Nofre	 de cà'l Lionsa.
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Els pagesos van a la fira de Bellcaire	

¡A!
plens de bons desitjos i disposats a ven-
Odre el bestiar a bon preu.

1

En Nofre hi anava amb la in-	 Per fi en va trobar un que feia	 ...i amb penos i fadigues va muritar-hi, satisfet
tensió de comprar un ruc. Però cara d'intel'ligent.—Aquest em con-	 de posseir un vehicle de la seva propietat i poguer
era exigent.	 vé—va pensar...	 fer l'home en arribar al poble.

A mig camí sortiren unes oques que ti	 Les oques, deposant el seu tarannà pacífic I'embestiren, i eh! i burro
barraren el pas. Allò va esverar-lo en gran rodaren per terra. En Nofre sois tingué esma per exclamar: «Valgui'm
vnanera.	 Déu, quin fandangol» Aquesta era una paraula màgica.

ío

Acabat de dir això, un esclat esfereïdor el féu	 En Nofre no sabia avenir -se'n. La prin-
esglaiar. El burro es va transformar en una prin- cesa se li acostà i, com en els contes de
cesa i les oques en dos patges.	 fades, va oferir-se-li per muller.

En Nofre interiorment
pensava: «M'he casat amb
una princesa, perd m'he
quedat sense burrol Em
sembla que he perdut!
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(Continuació)

Elisenda sentí que el seu cor saltironejava d'alegria. Qui
era aquell cavaller? Un defensor d'en Roderic? Oh, si Déu
volia que fos així!

El cavaller, dites les seves encoratjadores paraules, espe-
ronà al corcer, que, aixecant una nuvolada de pols i una
altra d'espurnes en pernabatre la codolada del camí, em-
prengué una carrera esperitada.

Mentrestant, a Munt- Bernat s'havia llevat la gent dispo-
sada a fruir de les emocions del dia.

El clos era fet. Al fons, que corresponia exactament a la
porta d'entrada del castell, s'hi havia deixat un pas. A la
dreta hi havia un cadafalc amb un feix de llenya seca i
un tascó clavat d'on eixia la cadena que hi retindria al
condempnat.

El born tindria lloc a mig mati i en Jaume i en Dalmau
estaven contents perquè sabien el resultat malestruc de les
gestions que Elisenda havia encarregat als patges qui tenia
directament al seu servei.

En Pere de Senesteve, home valent i que estava desitjós
de ]luir la seva destresa hauria preferit que en Roderic tin-
gués bornejador, però no semblava que del pobre minyó
ningú se'n recordés. Ni Elisenda, a judici d'ell, car no te-
nia noves d'ella.

En Roderic no conegué la seva situació fins que el con-
fessor d'Elisenda per una permissió extraordinària del se-
nyor de Munt- Bernat Ii pogué parlar.

El minyó rebé la nova de la seva mort propera amb gran
enteresa.

—Pare confessor; vós sabeu ja els meus pecats... Cap
d'ells crec que mereixi la mort afrosa que m'espera. He
estimat... Es pecat estimar als vint anys? Sí, ho és, quan
per estimar em maten!... 1 perdoneu ara que encara pensi

-en coses de la terra... Elisenda coneix la meva situació?
—Sí, i ha plorat molt, fill meul
—Ha plorat? Es cert, pare? Oh, així ja puc morir tran-

quil! Digueu a Mossenyor de Munt-Bernat que el perdono
de tot cor de la seva ceguera i a Mossenyor de Castell -Isard
que deixo a la mercè de Déu el seu càstic! 1 a Elisenda
no vos oblideu de dir-li que la meva ànima pregarà per la
seva pau, fins que Déu sia servit juntar-nos on el mal no
hi capi

El confessor abandonà el calabós moments abans de qué
els homes d'armes d'en Senesteve entressin per a recollir al
condempnat, qui els seguí sense fer cap resistència.

L'atri de Munt- Bernat estava pie de gom a gom. El ser-
vei del castell, junt amb la gent de Castell- Isard, els page-
sos de les dos vervessonies, els homes d'armes, tothom es-
perava el tràgic i repugnant espectacle com una gran festa.

Elisenda, a despit de les seves protestes, i fins qui sap si
esperançada per les paraules del cavaller negre, havia acce-
dit a presenciar el born, ocupant un cadafalc guarnit de do-
mat amb les armes de Munt - Bernat i cobricel de brocatell
blau i blanc. A son costat hi prengué seient en Dalmau de
Munt - Bernat i en Jaume del Fonollar, aquest pàl-lid, car a
la nit havia somniat al cavaller de la Creu tal com creia
haver-lo vist penjat a la forca.

La presència d'en Roderic fou rebuda amb un silenci ge-
neral, perquè a la fi, per molt que seduís a la multitud l'es-
pectacle, sentien pietat per aquell minyó dissortat que no
havia comès cap altre pecat que el d'enamorar-se de la filla
del seu senyor.

En Roderic estava lleument esgrogueït i, en eixir, sos ulls
cercaren amb afany el lloc on deuria estar Elisenda. Son es-
guard topà abans amb l'esguard d'en Jaume del Fonollar í
un llampec d'odi, que es clavà com una maledicció en el cor
del criat traïdor, brollà deis ulls del condempnat.

Tot seguit el minyó tombà els ulls vers a Elisenda i la
veié blanca com I'ívori, amb un cèrcol de sang a cada úll,
car les llàgrimes havien deixat dolorosa senyal de sa ruentor.

Allavors, a una orde de Mossenyor de Munt- Bernat, el
nunci del castell donà conte de la sentència i del judici de
Déu convidant a qui volgués batre's per la salvació del con.
dempnat, car de defensar l'honor de Munt-Bernat se n'en-
carregava en Pere de Senesteve, qui, muntant un formós ca-
vail blanc i armat de totes armes esperava •+i peu del cada-
falc del seu senyor el repte del salvador.

Sonaren per tres voltes el corns; el ressò els portà fonda-
lades enllà i ja, enguniosa, Elisenda sentia en el seu cor la
dolor de la tragèdia imminent, quan de lluny una blanca

polseguera la retornà. Miracles de l'esperança! Pols, no veia
més que pols, i ja el seu cor es donava a l'alegria!

Darrera la pols hi anà apareixent primer una ombra negre,
més tard un cavaller, i, per fi, la figura d'aquell cavaller
misteriós que Elisenda havia vist.

El Cavaller entrà al galop de son cavall en el clos parant
-se de cop davant mateix del cadafalc d'Elisenda. Saludà gen-

tilment, encar que sense descobrir-se, i, alçant la visera,
digué amb veu de tro:

— Elisenda de Munt- Bernat, filla dissortada del cavaller
més egoista d'aquestes encontrarles...

El senyor de Munt- Bernat s'extremí. En Jaume, en oir la
veu, estigué a punt d'esvair-se... Com s'assemblava aquella
veu a la del difunt cavaller de la Creul

El cavaller negre continuà:
—...sàpigues que no posares el cor en home de pitjor con-

dició que la teva, sinó que el patge Roderic està cridat per
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voler de Déu a més alts destins i així ho probaré si Déu
dóna força al meu braç i coratge al meu ànim. Jo lluitaré
per l'honor d'en Roderic!

1, sense afegir paraula, corregué a tocar amb la punta de
l'espasa l'escut dels Munt - Bernat que duia al braç en Pere
de Senesteve.

Aquest estava satisfet, car podria mostrar el seu braó.
Prompte els jutges de camp assenyalaren ala dos comba-

tents les condicions generals de! born i els dos cavallers es
disposaren a l'escomesa.

En Jaume, que havia recobrat part de la seva serenitat, re-
clamà el nom del cavaller misteriós.

Aquest contestà als jutges de camp:
—Digueu-li al senyor de Castell -Isard que sóc un mort que

torna¡
Eis jutges portaren a en Jaume del Fonollar l'estranya

contesta, que féu embassardir encara més al mal home.
En Roderic s'havia revifat. La presència d'aquell cavaller

Ii semblava cosa de Déu i tenia la secreta esperança de què
seria deslliurat. Demés, les paraules que havia pronunciat
el cavaller li havien desvetllat sospites passades respecte al
seu naixement.

En la multitud, ('impaciència era .grossa, car tothom es-
perava el resultat de la lluita.

Donaren la senyal els jutges i els dos cavallers s'embes-
tiren.
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Aquest cop encertà la treta i el cavaller negre no caigué,

mercè a haver descavalcat d'un bot, abans de què el corcer
I'arrastrés en la caiguda.

Elisenda llençà un crit d'esglai. En Roderic s'afermà en
la possibilitat del seu triomf.

A en Jaume els ulls semblaven fugir-li de la testa... Ai del
cavaller negre si els esguards occissinl

L'únic que en el fons no es sentia molt commogut era en
Dalmau. Fins li plavia que en Roderic es lliurés, perquè a
la fi no creia que la pena imposada correspongués al pecat
comès pel patge. Demés, en Senesteve tenia molt urc i era
molt exigent en les coses de l'host i de cetreria i li aniria bé
que el cavaller desconegut li donés una lliçó.

En Senesteve desmuntà de cavall i atacà amb l'espasa al
seu adversari, perd aquest manejava l'eina feixuga com si
fos una canya i parava els cops sense fadiga aparent. En
Senesteve, sí; es sentia amarat i redoblava l'esforç que en-
cara l'esgotava més.

Tan cansat tenia el braç que bastà un cop ferm del cava-
ller negre per a fer-li caure l'espasa.

—Sou vençut!—li cridà el cavaller.
—Encara tinc dagal—féu, pie d'ira, el capità de munt-

Bernat.

—No cal; que us donguin altre cop l'espasa—afegí, amb
noblesa, el vencedor.

En Senesteve, en arribar prop de l'adversari, ventà cop
d'espasa dreturer a la testa de l'enemic, però aquest, espe.
ronant al corcer, el féu botar amb tanta traça que l'espasa
caigué en el buit.

El cavaller misteriós hauria pogut ferir, però mantingué
l'espasa quieta.

S'escometeren altre cop. En Senesteve, irat, posà cura en
no marrar, però el cavaller negre era home astut i, desviant
el corcer, passà frec a frec d'en Senesteve, qui tornà a do-
nar el cop en fals.

La gent, enardida, picà de mans. Elisenda canviava de
color a cada passada. En Roderic seguia la lluita tranquil,
car endevinava en la gran seguretat del cavaller negre la
seva destresa extraordinària.

En Senesteve„ enfurit per la vergonya del venciment, es
preparà per a un cop decissiu, escometent al cavaller amb
l'espasa baixa. Occiria el cavall i haurien de lluitar a peu.

Un patge entregà de nou l'espasa a en Senesteve, qui re-
començà altra vegada la lluita.

Però ja el cavaller negre semblava disposat a acabar i, en
efecte, posant-se en guarda, esperà l'atac d'en Senesteve, al
qui rebé amb I'espass amenaçant la gorja. Les malles no
protegiren el coll d'en Senesteve i aquest caigué atravessat,
tenyint les Ilossanes de l'atri, de sang fumejant.

—Justícial Justicia de Déu! —començà a cridar la multi
-tud.—El condempnat és lliure! Visca en Roderic¡

1 la gentada es vessà pel clos, sense fer cas deis homes
d'armes, que volien contenir la seva curiositat.

Elisenda s'havia esvaït d'alegria. En Roderic estava asto-
rat. En Jaume del Fonollar flastomava en veu baixa i en
Dalmau anava pensant que aquell cavaller si volia bé po-
dria ésser nomenat capità del seu estol. Quin home més va-
lent l

(Continuará)



...no passa per la
porta. El cotxer,
que no vol perdre
la propina...

...té una idea colos- 	 .que pesa molt.	 D. Pere diu tot
sal i el deixa ben La teulada cedeix satisfet:—Avui tot
assentat dalt dei quedant ben assen- em surt bé.
cotxe, sense calcu- tat.
lar...

Terrible desengany.

La:	 S	 v

l 	 ^ J	 ^r
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Més aviat ho ha- Ja se Ii tira al Ja-

gués dits [munt
ne veu un en un com el- gatet a la

[retó [rata
que encar que és l'encén però no fa

[petit, petit [fum
Ii fa una gran il lu- Horror! Es de xo-

[sió [colata

Una idea salvadora.
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Tinc el gust de Un dia abandonà L'arribada a I'A- Mes de sobte a- 1 corre que corre- Quan de sobte,
presentar-vos a Nova - Yorck i va frica,	 fou	 del	 tot paregué	 un	 tigre ràs, fins que arribé tingué l'acudit d'o-
l'explorador	 ame- prendre	 passatge feliçcom elviatge, oc lo més	 bonet arran d'un cingle 1 brir	 l'ombrel'la	 i
ricé Jack Caffetera en un transatlàntic posant-se seguida- que corre, i ell, com no podent escapar, es llençà a l'abim,
Roossa. que es dirigíaa l'A- ment	 a	 la	 feina, que era molt va- anava	 a	 abando- deixant	 al	 tigre

Inca,	 doncs tenla comes diu vulgar- lent,	 Ii	 donà Ves- nar-se a un anima- amb Ho pam de nas.
de fer algunes ex- ment . quena i	 apreté a let	 tan	 simpàtic cosa	 rara perqué
ploracíons. correr	 (jo	 hauria com és	 el	 tigre... cap en té més don

fet el mateix). dit.
N.° 58.—Cebrià Torrella i Comas.	 La malaurança d'en Tomàs

. •	 phi ` I ,¡t	 tt.,,
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En Tomàs Prim,
un pagès de terra
baixa, cada dia
s'engreixava més.
Un iorr, trobà a una
neva veïna i 11 féu
notar.

LA'e5ob^
d,ehcla
Ca+t,

Lo mateix Ii suc-
cel un jorn que
volgué anar a la
vila; trobà a un seu
amic i li digué:-Noi
com t'engreixes, es
veu que et prova el
treballar.

:,.

En Prlm veié que
tenien raó i no sa-
bent d'on venia
el mat, resolgué
anaraconsultar -ho
a un doctor de Bar-
celona.

ff
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Arribat que fou a Però com sigui Rumià com po-
ta	 ciutat	 comtal, que no li endev inà dria fer-ho per no
s'enrecordà que

deabans	 marxar
el remei o sigui pel engreixar-se més 1

hi
del poble li havien

qué es vulgui, el
malaurat Tomás no

mireu, en el mal
trobà el remei.

recomanat al doc- s'hi coneixia rens,
tor	 Jou,	 especia- ans al contrari, en-
lista en	 aquestes cara s'engreixava.
coses.

N.° 59.—Josep M. Camprubí.
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GRAN CONCURS D'HISTORIETES
M.° 55. — Antoni Oliver.

D. Pere ha rebut Com que això no
telegrama que la passa sovint, deci-
seva sogra s'està deix llogar un cot-
morint.	 xe. AI pujar, es tro-

ba amb l'inconve-
nient de què...

N.° 56. —Josep M ' Ribot.

'

	El senyor Xema-	 Una nit dos se-

	

[iieia	 [nyors lladres
és l'home més fu- a sa casa van en-

	

[mador;	 [trar
té curulls tots els i descubrint tant

	

[armaris	 [tabaco
de tabac del bo i se Ii varen empor-

	

[millor	 [tar

N.° 57. —Joan Bernadell Dueh.

N.°60.—R. Serra.;j.— La peixatera
[no em sent.

Si jo pogués baixar
[a baix...

2	 0

En aquell mateix
[moment

va passar un aero-
ti	 s6b [plà

deixant tanda ra-
[caigudes

que amb la senyora
[topà

—Ara sí que ja
[tinc peixi

Ara sil Ja sóc a
baix!

N.° 61. — Carolina
Montvert.

A les 8
—Mare: No com-

preu dinar, que a-
vui anem a parar
ballestes.

Quant se va ai- El criat prou va
[xecá el bon home [a comprar-ne
anà a veure son ta- però triga en arri -

[bac [bar
i fou gran son de- —Si tingués un ci-

[sespero [garrillo
al trobar-se així ro- per començar a fu-

[bat [mar!

Era un eixerit po-
[llastre,

an menat Martí
Feia enfadar a sa

[mare
i mai volgué obeí

Coc, coc, sa mare Del molí surt la Ma.
[deia, [drona

coc, coc, vina ací furiosa	 com un bri
No vull ven¡ no, ma- 11 tira un	 cop	 de

[re, [pedra
me'n valga n'el molí 1 el cap li va partí
s'aceran'está plena
de blat que és del

[més fi

Coc, coc, sa mare El feren amb tomA-
[plora,	 [tec

coc, coc, pobre en ela foca del molt
[Martí

1 tots ella se'l men-
[jaren

amb un porró de vi

A les 9
—Ja conec que

no has agafat r s.
—Sí, mare, que

he agafat.
—1 per qué plores

doncs?
—Es què mate a-

gafat els dits a la
ballesta,
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Unir els punts per ordre de nume-
ració , sempre en línia recta encar
que'spassi per sobre d'altres punts
o dues vegades pel mateix Lloc.

F R A S E F E T A
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Rodolins incomplets	 CANVI DE PRODUCTES
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	Don Josep per esqueixa	 Com que és un xic passat	 1 ha pujat el senyo Alsina

	

^ .......................................	 I	 ..............................	 .......................................

N.° 62. —J. Cirera.	 ENTRETENIMENT

^'^^! tll^ /„h	 Vate	 91. ^"^	 ^	 ^ r ^	 `r^^

	

Aquest pobre noi	 Amunt!...	 Pro l'home benè-	 L'home benèfic,
	no pot pujar la cos-	 fic no va tenir en	 no tingué Més re-

	

ta. Vaig a donar-li	 compte que en lloc	 mei que pagar lo
un cop de mà.	 d'empènyer el ca-	 que havia trencat.	 S 3i	 33	 <

	

rretó empenyé el	 Abans de fer un

	

carregament... i el	 bé, mira bé com
	carregamentvolcà.	 l'has de fer.

N.° 63. —Josep Casanovas	 El borratxo incorregible
(Historieta muda)
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N.° 64.-- Eduard de Ribot.	 Una serventa complidora.
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—La pilota no has	 jo ja m'estaré ben	 —A n'ets rics, ves	 — Però, Guida:

	

[portat?	 [quiet	 [qui els entén	 [Què has portat?	tan bé que hauríem	 jugant amb el co-	 són distints de l'al-	 si això ; no t'hem

	

[jugat!	 [sinet	 [tra gent	 [demanat!	—No t'espantis	 —Ves i porta'ns la	 No sé pas de qué	 —Jo he fet ço que

	

[dones la Guida	 [pilota	 en [faran	 [m'han dit

	

és trempada i eixe-	 ja veuràs q><e bé	 i per dinar no en	 i ara tingut, si es

	

1[rida	 [que bota	 [tindran	 [servit

QUE NO HO SABEU?
Els dibuixants del VIROLET volém fer una exposició de les nostres

historietes per a què pogueu veure-les sense l'intermedi de gravadors i
impremtes, que sempre lleven un xic de qualitat.

1 com que q uan se'ns fica al cap fer una cosa no dormim, ni menjem
ni tenim repòs fins que la podem fer, havem demanat tanda a (<La Pina-
coteca» del carrer de Corts, 644, que té una sala de primera per a tals
exhibicions

En el número pròxim, per medi d'un tarja, en la qual ens hem «auto-
mapat» tots els col•laboradors de «plantilla» del VIROLET, us farem sa-
ber el di a, ¡'ho ra i el minut en què tindrà iioc la inauguració.

RAP i RAV
(Que vol dir Redacció Artística Patufet i Redacció Artística Virolet).

SOLUCIONS AL NUMERO PASSAT
Als rodolins incompleta:

1.—Amh la dona i la Mercè
• don Josep va a compra el be.

2.—Com que no vol caminar
don Josep l'ha d'estirar.

3.—El. cordill se li ha trencat
i el be se li ha escapat.

Al geroglífic: Capella.
A la frase feta Deixar-s e . passar la mà

per la cara.
A l'entreteniment: Una cadira.

Bduard 1 Josep Sola,
Impressora València 200
Barcelona.—Tel. 1282 Q.
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El rei Poncià estava neguitós, car des-
coneixia per complet la v-ritable situació
de l'enemic. Volent adquirir alguns de-
talls precisos, manà que comparegués Au-
rora a sa presència i II donà ordre que,
disfressada convenientment, entrés en els
rengles contraris i arengués nota de ço
que tant li convenia.

Malgrat la repugnància que
l'innoble paper d'espia causa-
va a la joveneta, aquesta, te.
ment amb raó la ira del rei
crudel d'Usurpònia, anà a com-
plir l'antipàtica missió. 1 ves•
tida de bosquerola, simulant
vendre herbes remeieres, po.
gué entrar en les avençades i
fins en el quarter de l'alt co.
manament.

Precisament el paper que representava
l'afavorí moltíssim. Tot seguit fou prega-
da d'entrar a la tenda on jeia ferit el cap
de les tropes, per tal que mirés de curar-
lo. En acostar-se al jescent i reconèixer
en ell al cavaller del bosc, llençà un crit
de sorpresa, que fou seguit pel de franca
joia que exhalà Florenci.

Immediatament i molt traçuda, posà
unes herbes en la ferida i, entremig de
llàgrimes i laments, explicà amb sin-
ceritat la seva missió. El ferit prou II
pregà que es quedés en aquell país per
així defugir la venjança de Poncià, mes
la noia, volent portar a cap la salvació
del seu estimat, li demanà que la dei-
xés marxar...

...després d'haver-li explicat el seu
projecte. Novament en presència del rei
d'Usurpònia, Ii contà a la seva manera
el placement de les tropes d'Honralàn-
dia i pregà que li concedís l'honor
d'anar a copar la major part de l'ene-
mic. EI monarca ambiciós, satisfet de
poguer posar de nou les urpes en terres
d'altri...

... li donà l'exèrcit que la noia cre-
gué convenient, fent, però, l'encàrrec
a un deis seus oficials de major con-
fiança de castigar a la noia si notava
alguna traïdoria. 1 dos dies després sor-
tiren les tropes invasores convençudes
da poder entrar a sang ¡_a foc en la
noble ¡ pacifica nació veïna.

Quan més refiats feien via per un llarg barranc, foren
sorpresos pels soldats d'Honralàndia i envoltats comple-
tament. Els que no caigueren morts o ferits, degueren
deixar-se fer presoners. Tan rápida i enèrgica fou I'eséo-
mesa deis guerrers de Florenci—el qual ja estava del tot
guarit—que causà el pànic a l'enemic.

Mes l'home de confiança de Poncià estava amatent i,
aprofitant el desordre, agafà la gentil Aurora i fugí amb
ella disposat a castigar-la crudelment. Però el jove ena-
morat ho veié i, muntat en el seu corcer, corregué a la
persecució del raptor, el qual esperonava el cavall per tal
de desaparèixer ben aviat,	 (Continuará)
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