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 I	 obté	 excelents resul-
E I senyor Simó és partí-	 F^	 ^^;	 ! 	 car no hi ha dia que

dar  de la caça amb fonó-	 no compareixi a casa 'seva
graf.	 -	 amb el sarró ben curull.
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La seva muller, que ahans era partidà-	 El marquès d'Aiguapoli, excelent curt de vista, és un caçador a
ria de la pianola, comença a inclinar-se	 l'antiga, dels que van proveïts d'escopeta i un reguitzell de gossos.
cap al fnnograf.

	

Un dia, rep una agradable sorpresa:	 Decidit a fer una bona arreplega-	 Des d'aquell dia el senyor Simó

	

Davant mateix d'ell se sent un avalot de	 da, apunta i engega els dos canons	 no és partidari de la caça amb

	

perdius i de becades que Ii féu bategar	 a l'hora.	 fonògraf.
el cor de joia.
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°	 L'AIRE DE MOD1-
	

( p er Planes)

	

Un music de poc talent va cometre el pecat de Col)en.ira un aire da moda... 	 ...la ePapilonga estarrufada», que va tenir un exit sorollós des d'abans de
la primera representació.

	A tots els edanzingea de més renom es tacava 1 ratccava la «Papilonga	 ... de la cPapílonga estarrufada», que no hi bada cniüa bien» que no toqués

	

estarrufada; mentrestant que el mulle do poc talent, en vista del «éxito	 un grapat de vedados al dia, va. decidir conpandre'n un altre, però, oh, dissort!...
crecinr t-

._la «Papilauga estam rala» estava ja en mana	 hlea, tan bon punt s'bavia posat a la tanta a	 Tips da planeta. pianolas, minyones, cecs. eco-
(lle eiei's marnbri) dels pianistes de maneta. El	 treballar, comonçit el concert de totes les mi-	 talle, etc., se'n va a compondre a un poble de fora
compositor va esperar que un d'aqucrtos acabés	 nyones de servei del barri amb la famosa «Pa-	 llega un quartet. però, quan va a compondre. la
por a comenti r la nova compcsició.	 n;longas-	 «Pecblenda eatarrefadaa II arriba del fonògraf del
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I per estar tranquil se'n va a un po- partit	 heroic.	 Feid	 cap	 a	 Amcrica, No es	 icsani1na per aixa i liada una Però cuas quo.	 f:P,	 i	 fet, en el	 lana
ble on no hi hagi bar. c—Aquí estaré desembarca	 i	 el	 primer que sent	 us habitació al 65 pis d'un gratacels. Mes era un ban Yicut,	 Dolo	 Nostre Senyor
tranquil!—s'exclama el mulle,	 ignorant un duo de la «Papilonga estarrufadas l'home Ja	 está	 obsessionat	 1	 una	 flor va	 tenle	 pietat	 d'eil.	 perdonant-li	 el
que	 el	 servei	 moaical	 de	 la	 comarca que li canten un - parell de ccotorritas». de	 l'eixida	 del pis 37	 ne	 11	 ligera	 un seu	 pecat	 1	 fent-lo	 pujar	 al	 cel,	 on.
e1 fa l'home de la oronda 1 que 1'bo- fonbdrat	 1	 abans	 de	 què	 comenci	 le per	 primera	 vedada,	 al	 cap de	 tant
me de la orgueta, que está al 	 «tanto, «Papilongar	 s'hi	 tira	 de	 cap	 per	 tal temps	 va	 sentir	 una	 musica	 que	 no
de	 repertoris	 li	 servirà	 ben	 bé	 tres d'ofegar-lo, només que el	 qui	 s'orega 1 era	 la	 aPapllonga	 estarrufada».
quartes	 parta	 de	 .Papilonga	 estarru- leventa 8e ell.
fada.»	 (El	 quart	 que	 falta	 són	 lee
notes escadusseres	 que	 ja	 té	 espatlla-
Ies.)
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EL MORO FFRO 'ro E

(per Cornet)

1ke . 3_
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En terres de moreria hi	 havia,	 ja fa una colla	 d'anyr,
un	 moro ter ible.

Els seus súbdits estaven tan furiosos en contra d'ell,
que tots cercaven l'ocasió de poder-se'n desfer.

Alfes, eJI, era tan forçut i pcderóe, que al primer que	 un dra una mora eixeriaa va oterir fer- los-hi entrega del
e' cc teva el deefeia a cops de sabre ,	 moro terrible.

Efectivament, l'anà a visitar i Ii ballà al seu davant una	 CI LI O el moro, embadalit, contemplant la ballarina, va
dansa tan graciosa...	 sdar-so amb el canó de la pipa...	 '

^^ V

...de tal manera, que sols calgué que un parell de mo-	 ...11igant al moro amb tanta manya., que amb gran fa-
rets allí preparats estiressin el canó...	 cilitat el pogueren decapitar.



Núm. LXXXIV. - Pàg. 252
	

VIROLE'r

.x+'	 á ^ ^	 y	 ^ +y	á^.;' Rrrt^	
s	 'Í,!	 ^	

^. hS ^	 t 1t	 .	 ^'

CAPITOL XIV

DE SORPRESA EN SORPRESA

Un matí, ais dies després de les trifulques passades,
l'ajuda de cambra del comte de Soto Verde desvetllà al se-
nyoret amb cert esverament:

—Senyor comte; hi ha una senyora que desitja parlar
amb vostè.

—No li heu dit que dormia:
—Sí, però ens ha dit que el cridéssim que, a aquesta hora,

les.., no sé si dir-ho tal com ella ho ha dit...	 -
—Digues, digues.
—Es que és molt fort.
—Ja deu ésser aquella marreca... Digues, no tinguis por.
—Que, a aquesta hora, les persones decents ja havien

d'estar llevades.
El comte mostrà certa sorpresa.
—Una senyora que ve a donar-me lliçons de moral? No

caic qui pot ésser... En fil, no fem esperar mai a les senyo-
res... Ajuda'm a vestir.

El criat li anà servint la roba. Mentrestant, el comte anis-
va parlant:

—Que és jove?
—De l'edat de vosté, si fa o no fa.
—De què fa cara?
—De senyora sèria.
—Es estrany... No va pintada?
—No. 1 va tota negra. Molt elegant, però sense flocs ni

escotaments.
—No m'explico quina dona, que no vagi pintada, pot per-

metre's aquesta llibertat amb mi... Es morena?
—Més aviat pàl•licla.
—Vols dir que no va iodada? Deu ésser la Graciela, que

escull el negre perquè Ii va bé a la cara...
—No, senyor comte; a la Graciela la conec i no és la

Graciela. Em sembla que és una senyora de bé.
—Bol Ara hi caic! Deu ésser la dama d'alguna congre-

gació cristiana... Veies que fer-me llevar matí per a fer ca-
ritat ! Ai, Senyorl Que en ten;m de mals-de-cap els aristò-
trates!... Apa, ja estic... Fes-la passar a! despatx, que sur-
to tot seguit.

1 el senyor comte, distingit i correcte sota la roba impe-
cable, féu la seva entrada solemnialme^ t en el despatx, no
sense que sentís un cert rau-rau en el cor. Pensava, sense
voler, en el descobriment que havia fet en Gim i en el curs
de les actuacions judicials, car la presència de dos advo-
cats defensors feia menys fàcil la favorable ac tuació del
jutge.

En . p assar la porta forrada de verd, no poeué contenir
una viva exclamació de sorpresa... Allí estava, dreta, seve-
ra, creuada de braços, la seva muller.

—Tu, Maria Lluïsa) A què véns?—i, procurant dominar la
seva profunda emoció, li oferí un seient. —Parla.

—1 em preguntes tu a què vinc? 1 no tems que jo et salti
a la cara i t'arrenqui els ulls, mal marit, farsant, lladre...?
Sí, no facis escarafalls, que aquí estem sols i ja podem par-.
lar amb claredat...-Vinc per mor de la meva Marisa.:. Ho
sé tot, tott

-Tu ja saps que va ésser robada...

—Sí, no em tornis a fer la història. S'ha acabat la corni-
dia, lladre de criatures!

—Maria L!u'i... Pensa que m'ofens sense raó, i que estic
a casa meva... Després de tot, dius coses que ningú creu-
ria... Recorda que va durar un bon espai de temps que et
prenien per boja.	 -

Maria Lluisa llençà una mitja rialla irònica.
—Ja et vas donar manya a fer córrer la veu... Et convé-

nia que la teva muller no fos escoltada... Però els temps
han canviat, i jo no sóc ja aquélla mateixa Maria Lluïsa
que havia après massa d'estimar per a pensar mal... Per-
què vegis que no sóc la mateixa, pensa que no et demano
la filla; en tindré prou amb què alliberis tot seguit a en
Gim, el minyó que tu ja saps...

El comte s'estremí. Es que la seva muller estava ja as-
sabentada de tot? Estaria, potser, d'acord amb en Gim?

—Aquest minyó va intentar matar-me... Ets tu qui va ar-
mar-li el braç, per ventura? Ja ho diré aixís mateix al
jutge!

La senyora Maria Lluïsa ho escoltava tot amb una ria-
lla mofeta que tenià intranquil al comte, que de sa muller
quasi no recordava 'més sinó que era un manyoc de ner-
vis, incapaç de tenir serenitat per a res trascendental. Com',
Ii havien pogut canviar el tarannà?

—No perdem el temps. He vingut a demanar-te la lliber-
tat d'en Gim al preu que siga. Tu vols perdre al minyó i
jo vull salvar-lo. No t'he molestat més des de la riostra se-
paració. No et demano... ja ho veus!... ni la filla! Ja veus
si vinc en so de pau. Ara, el que passi més tard depèn de'
tu, de la teva actitud. Si fas alliberar en Gim... Els mit-
jans tu ja els trobaràs, que ja en saps de jogar amb la jus-
ticia... Si en Gim surt tot seguit de I.. presó t'ho perdono
tot... Fixa't bé en el que et dic: t'ho perdono tot, tot... el



VIROLET

lladronici de ma filla, el lladronici d'aquell amor que em
devies i que has esmerçat amb altres dones, el lladronici
de béns que n'eren meus...

El comte trobava que era massa (liberalitat la de la seva
muller1 1 es déïa: «Ella ha sapigut• que en G;rr té noves de
sa filla i vol la seva llibertat per a veure si surt la mossa...
Resoltament, a mi no em convé que el minyó canti».

—1 qué se te'n dóna del minyó? Es que creus que és ve-

ritat el que ell conta? Tot plegat no passa d'ésser una his-
tòria inventada per a treure'ns diners a tu i a mi; a tu,
amb la promesa de coses que no s'acompliran í a mi amb
amenaces de revel lacions que no tenen cap fonament.

—Tu ho creus així? Vius enganyat; ma filli, viu, i ma
fila està amb mi, ho sents? 1 sé qui !a va robar, i com la
va robar, i estan a la , meva devoció els testimonis d'aquell
innoble crim... Ja veus quant t'oferei>:o quan dic que t'ho
perdono tot, a canvi de què, en profit t°u, alliberis a en
Gim.

El comte acotà la testa, veritablement aclaparat. L'en
-ganyaria la seva muller? No, la sabia massa sèria per a

bogejar en les coses del cor.
—En profit meu? 1 per què? — encara gosà a dir, amb

afany de saber més coses, el comte.
—Perquè en Gim ha declarat davant del jutge la veritat

dels fets.
—Però, on consta aquesta declaració?
—Constarà. El jutge, entre servir-te a tu i perdre la ca-

! rrera o obrar bé, ha preferit servir a la seva dignitat ! a
la de la justícia... Ho saben els advocats... 1 si tu no fas
per a desfer l'acusació contra en Gim, tot es farà públic,
i ('«honorable» comte de Soto Verde es veurà acusat de Ile-
dre de criatures per haver una fortuna,, i tota aquesta pom

-pa que et volta se n'anirà al botavant.
El comte tremolà per primera vegada. Veié davant seu

la nuvolada dels seus delictes, l'espectre del presiri... i se
li segaren les cames, i caigué de genolls, entre sanglots...

Agafà les mans de Maria Lluïsa.
—Però tu no oblidaràs que jo t'he estimat, oi, Maria

Lluïsa?
—No em facis comèdia, i comédia repugnant.. El passat

ha passat. Tu i jo som ja dos indiferents... Però si demà
tinc a casa a en Gim, jo m'aconsolaré amb els petons de
ma fi lla i oblidaré tot propòsit de venjança

El comte s'aixecà. Es passà les mans pels ulls per a cixu-
gar unes llàgrimes de por i afermà, ja més trar•gr il:

—Jo ho arranjaré tot... Em basta la teva paraula. En
Gim serà alliberat com tu vols... 1 que siguis feliça... Jo
me n'aniré a l'estranger, a fer un viatge llarg... -
-Obraràs santament... Posa entre tu i jo molta terra, que

s'ofeguin tots els records... Espero que obraràs tal com dius.
Si demà no hi ha a casa en Gim, demà passat hi haurà
al jutjat una denúncia contra tu... Adéu!

1 la senyora Maria Lluïsa, amb la mateixa majestat que
a l'entrada, eixí de casa .dol comte. Al carrer l'esperava el
senyor Riudecòdols dina 'd'un auto.

El comte de Soto Verde, temoreg del que pogués passar,
corregué a veure el jutge. Aquest, àixí que el veié, mogué
el cap en sentit negatiu.

—Es posa molt malament aquest assumpte. Els advocats
d'en Gim són molt eixerits i jo no em puc arriscar a sepa-
rar-Me•de la fiel, sense donar una campanada que em pc-
dria _cóstar el pa...' Jo, de vostè, faria de manera que tot
quedés mort, posarla al carrer a en Gim, i s'evitaria l'es-
càndol,' que se 'sap on comença, però mai on acaba...

-Tot justament vènia a proposar-li"aixb. Aquesta nit , he
reflexionat sobre el "cas... 1, en fi, que a les seves mans
ho dèizò..-. Sap? Quàin menys s'esbombi el fet... ' .. -'

Cor vinguts els dos,. prompte fou donada l'ordre d'allibe.
ració:': I, al vespre, el senyor Riudecòdols recollia en el seu
auto 'al . jovenet.
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L'alegria d'en Gim, en saber que la Guilló ja havia tro-
bat a la seva mare, era més grossa que la de la seva lli

-bertat, car estava segur de què aquesta arribaria d'un mo-
ment a l'altre, perquè, esperit innccent, no podia pas creu-
re que la veritat no surés' tard o d'hora.

La primera visita fou a casa el senyor Riudecòdols, on ja
esperava l'esposa del fabricant, desitjosa d'abraçar a aquell
minyó que tants benifets havia portat als seus protectors.

Dona, a la fi, havia fet preparar un bany perfumat per
al minyó.

—Penseu! Amb els dies que haurà estat tancat, en aquells
calaboços repugnants—i la pobra senyora no sabia pas bé
tota la repugnància dels departaments tètrics de I'ergàstuta
—com s'haurà posat! Quan menys que pueui rentar-se el
cosí

1 les minyones, obedients a les disposicions de la mes-
tressa, tot ho tenien preparat.

No cal dir que, després dels primers desfogaments de la
- paraulá,- , en Gim-.. fou convidat a aquella bugada general que
li faria oblidar les misterioses picors de la presó.

El minyó entrà en la cambra del bany, neta, blanca, olo-
rosa. 1 respirà fort aquella astor de sanitat, que el sobtava
després d'uns dies d'olor a cofurna, a miséria, a brutícia,
fins a «delicte» diria, si el delicte fes olor.

Un impuls de mandra, de desvetllament de cos, el féu
estirar, i tot seguit, sense peresa, es despullà i, freturós
de gosar de la blancura tbbia de l'aigua, s'hi estirà fins a
deixar fora ncmés el caparró... Quina delicia sentir el pes-
sigolleig de l'aigua que onejava suaument en aquella mar
de marbre i afalagava ses carns, i !:s besava dolçament,
com si li donessin la benvinguda d'una vegada més al món!

Tan dolç, tan dalç era el bany, que li semblà que s'es-
venia... De goig? Qui sap! Però, esmaperdut, en trobar-se
aigua arran de boca, volgué cridar i no pogué, i, sense de-
lit per a aixecar-se d'aquella petita mar, s'hi deixà caure
en una tràgica lassitud.

Sort de les sorts que la senyora Roser vetllava per tot.
—En Gim triga a sortir del bany i no li pot ésser ho ..

Vés, crida'l tu—li féu al seu marit, i aquest s'acostà a la
porta de la cambra del bany i cridà:

—Gim, que el sopar és a taula i t'esperern, sents?
Però en Gim no va respondre.
El senyor Riudecòdols picà amb els nusos dels dits a la

porta:
—Gim, contesta... T'esperem -per sopar ..
1 tampoc re'rhé contesta.
La senyora Roser, impacient, exclamà:
—Tu rai que ets home! Entra-hi!
El senyor Riudecòdols entrà i, en obrir la porta, observà

que el cos d'en Gim estava quasi tot sencer dins de l'aigua.
Una part del cap es mantenia a flor d'aigua, recolzat en
la banyera, i mercó a què el minyó tenia les dents closes
del tot no li entrava aigua.

--Veniu, cuiteu, que II deu haver agafat una mala gana
i s'ha esvanit!...

EI senyor Riudecbdo!s l'agafà d'un braçat, el mig tapà
amb un llençol rus, i com pogué el tragué a fora, i entre
ell i la senyora Roser el portaren a un llit.

—Aigua-nafl Arnical —cridava la bona senyora, engunie•
jada.

Les minyones no trobaven res. Per fi sortí I'àrnica, que,
barrejada amb una mica d'aigua Ii feren passar per entre
les dents a en Gim.

Pels desmais, prudentment aplicada, té grans virtuts I'àr-
nica i ben aviat féu el seu efecte. En Gim començà a res.
pirar amb-'força, a obrir la boca i el cor semblà que repre.
nia la seva marxa normal... No havia sigut que un defalli.
ment, sense altre perill que el d'haver-Ii passat en el bany,

(Continuarà)
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GRAN CONCURS DE NINOTS AMB XISTO
Núm. 75. — RAMON TERRIEINS.	 Ndm. io. — GUILLEM SIMO.	 Núm. 77. — JOSEP RUBIRALTA.	 Núm. 78. — VICENS ROVIRA.

Iv9i0.	 CaOi 3r ^^  

—Com diu? Un cobert, 150?	 CONTRASENTIT	 —Tu per ,cè hi entres a;ci dius?	 —mee no ü ay. •ada, fumar, papa?
—Si, senyor.	 No diu aquí aquest lletrero: allo es	 —Por què, fill nien?
—A mino me'n Posin de cobert,	 El nen. — Miri, mamá., 1'autolais	 permet l'entrada?	 —Porque vete que llença el Pum.

lo menjo amb els dits!. 	 vuit va pie	 —No en porto pas d'entrada!

Núm. 79. — JOAN BERNADELL.	 Núm. 80. — LLONET.	 Núm. 81. — CARLES LAURET.	 Núm. 82. — XAVIER FERP.ER.
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NAL DISSIMULAT —'Quant	 val un	 biftec	 amb	 pata- —En què , es diferencia un gat d'una — Paret,	 veas	 aquella	 dona	 que
tes? 1lebra? passa	 per l'altra	 banda?	 Dones	 da

—Què té; que esti, marejat? —3 pessetes. —Noi, no ho s8. la	 minyona	 que	 l'altre	 dia	 và;g
—No senyor, es que feia ganyotes —I sense patates? —Doncs	 a veuro si	 alean	 día	 et treure de casa.

_	 per	 fer	 riure	 els	 peixos! —Igual,	 les	 patates	 no	 es	 con- donaran	 gat	 por	 Hebra. —Aixís digues	 que	 vas	 treure	 la
ten. grossa...

—Aixfs	 doogui'm	 les	 patates ro-
les.

Núm. 83. — CARME IIUIXI. Núm. 82.—JOSEP M. DE RIBOT, Núm. 85. — JORDI JOVE. Nien.. 86.—JOAN ROCAMORA.
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UN NOI LLAMINER —Quina diferència d'edat es porten, -- &fira.;	 agnl Ais:	 .estafeta,,	 1	 en- —Això Ei que no ho entenc! Din:
—Q c fil, dc.$raciat? Que et vota aqueste,:	 doca	 criatures? zara t'han	 d'acabar. .Entrada libre,	 1 està tancat.

1enjtr? —La nena al nen li porta dos anys,
—LI, pargeè el papà ha dit que el parò el nen a la nena no ho recordo

tr.orir panjat és	 molt dolç i	ho vull dens.
provar. '

Núm. 87. — JOSEFINA BERNADELL Núm. 88. — LLUIS M. CIIELL. Núm. 89 Ifil:n.	 90. —	 LLUIS ICART.

—rues ca 

f —
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—Què fas. nen? per què tires ei

barret al foc?
—Com que vostO sempre dia que

To] tirar-'o, jo l'hi tiro.

py

JI til	 ^i h

—Em fan mal ela culls... de poll »,	 —El catzü. — Tu Compraras el pa,
tindré d'anar a e3 l'aocalistas.	 1 j o la butifarra.

FI francés. —Je ne comprend pas.
El catafe. — Si tu no compres

pas el pa, no menjarts butifarra.
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RODOLINS INCOMPLETS	 EL COET
1 '_^ — - 
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1
van	 ì-ep	 no perout	 la	 mr Dos	 nanas	 al	 sou	 barrt 1	 don	 Pep	 es	 va	 espantan	 --

FRASE FETA JEROGLIFIC ENTRETENIMENT

1	 4^^ c^ 5	 "^r	 -	 Z:L

Nom d'un pable de Catalunya

	COLUCIONS AL NUMERO PASSAT. - Roclolins incomplets: 1.—Dos	 -

	

nanets que estan de broma el banc han untat amb goma.-2. —Després qtie	
Une e!s punta pee crere cc flsmcreclð scsi-.

	

se n'han anat Don Josep s'hi ha assentat -3--J quan es va aixecar, fina	 pre en linia ruta, escara que ca pasri ve'- sobre

	

el banc es va emportar.—Entret.enjment . Una campana.—Frnsc feta: Per	 daltrc Punta o tinca Ycadea pci nataix ncc.
una oreUa li entra i per l'alr-a II surt.—Jero ífice Mare!I
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- •.......	 ...	 ...i-	 si ;.s.o, n	 a,:ct	 e.:	 cct...	 J'cl yjg	 Or 1 b	 la bcca cona ci ca1oI.	 P':' ni 5	 rl 'sciaI nataliO

xut QïLF 1 Msala::joI	 —cOcas ntca cus pecLCacts, Jo ja ano cona un	 —Ais5' fort! Ezt han necr fies no e:tic Iaat1ir:	 I'e'onra el et,-e	 «n''!n	 ,	 1, —V., ,	 ,	 - ---------------

uuuar UU L09
e mIL..

¡ .1. Solà, im pressors. - Valènci,
lO - Teléfon 12820.— BARCELONA

—Ara ...	 ha SseOt —Vint peasetes? Aquí en t6 quaranta, l.ostá
m'ha fet un gran favor: la nuca promesa em ttO.
baya an ¡lo blxc.
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VIROLET.

IV.-HISTÓRIA DE TO -TÓ.. EL BON SIMI

(per Jordi Catnia - amb dibuixos d'en Junceda)
(acabament)

En el retó de la més rònega tabernota d'un suburbi,
dos apatxes, d'aspecte repulsiu, estaven enraonant ani-
madament. L'assumpte que tant semblava interessar -los,
era el robament que preparaven per la nit següent a casa
de don Donat, l'opulent banquer.

Ja tot preparat, decidiren posar el projecte en execu•
ció. A Ilurs plans malvats ajudava molt la nit que feia,
de tempesta forta amb llamps i trons. Demés, potser per
aquest motiu, patser per costum, la vigilància estava to-
talment negligida. Així fou que anaren al lloc...

ia

...on habitava el ric i conegut home
de negocis i es disposaren a entrar
per on fos més fàcil i menys peri-
llós. Amb totes les precaucions, in-
quiriren que ningú no podia atra-
par-los i que en la casa no hi havia
senyals que ningú vetllés. 1 amb
gran rapidesa saltaren per la finestra.

De sobte, es llençà al coll del lia-
dregot que anava al davant, una cosa
rara fent uns esgari p s esgarrifosos i
uns udols terribles que sonaven com
veus de «l'altre món». En la foscor
gairebé absoluta, hom no podia ati-
nar què era allò: si fantasma o dia-
ble o figura humana:

L'altre miserable, espaordit com no
cal pas dir, intentà fugir, però tam-
bé es veié desagradablement sorprès
pel Clapat, el gos fidel i valent, qui,
havent-se despertat pel soroll i pels
crits del «caçador caçat», havia com

-paregut a temps d'arrapar-se a les
calces del fugitiu.
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Desvetllats tots els habitants de la
casa, acudiren apressadament amb
llums, veient com un deis intrusos
lluitava sense èxit amb el gos que
no volia deixar la presa, i com l'al-
tre es debatia inútilment sota les po-
íeri5 urpes aei bon simi, qui no si
deixava gaírebé ni moure's.

Mentrestant, la policia fou avisa-
da amb ('urgència que el cas reque-
ria i, en honor a la veritat, es té de
dir que no tardà massa a comparèi-
xer, incautant-se dels dos temibles
apatxes—ben coneguts per llurs g es-
tes atrevides—i emportant-se'ls ben
lligats a la presó

La familia, rodejada dei servei,
féu tota mena de festes al Clapat i,
especialment, al micus excel lent que
havia privat que el robatori es por-
tés a cap. Tothom estava content i
fins don Donat, abraçant a To-tó,
deia amb visible emoció:—Mil mer-
cès, amic. Tu ens has salvat!
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