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TAL !FA RÁ S . . e e i

Ja sabeu q 1.e en els castells feudals	 -
de 1'cdat mitjana hi.'feien uns àpats
brutals. Posaven a taula--i. desapare¡-
xien en un moment — Jlebres, paons,
senglars, àdhuc cèrvoLs sencers i bous
amh banyes ¡ tot. Un dia, rúfol ¡ #em-

pestuós, el sep.yor de Panxa-	 ^<.
grossa es trobava, amb els seus
prohoms, celebrant un d'aquests tumultuosos festius. AI defo-
ra, un frare mendicant pujava penosament l'escarpada costa
que porta a I'encinglerat castell. Un cop arrihat ¡ franque-

	

l' d	 el	 I
sims corredors i recaragolade^s escales, a presència del senyor
dada

el castell. 
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més arborat per la beguda, de seguit que veié al frare va
p ensar jugar-li una passada cruel. «Dius que tens gana?—ex-
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clamà amb veu d& tro.—Mira, aquí tens
aquest porquet. Agafa el coltell ¡ tu
mateixl Mes tingues en compte que
el que tu faràs amb la bèstia, ho
faré jo dosprés amb tul» Un altre que
no fos el nostre frare s'hauria conside-
rat perdut. Perquè si tallava una cuixa 

r,

+1+ prés Ii BTay —	 va... Però ell
4 ra home de' bo, e p s  es '¡ aviat va

tenir-ne iina Atansant; é a la bèstia va
ficar-I¡ rl dit en_-un foradet que . hí avra

j t 	 .. M- 	 f.iv rl, la r,in i rAsrírés va
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TAL FARAS, TAL TROBARAS
per D'ivori

En una ciytat de Pèrsia hi havia un traficant que
havent comprat un dia una colla d'objectes de me-
tal! i barres de ferro i anant amb el ruc molt carre-
gat, va demanar a un veí si eis hi volia guardar
per uns q.rants dies , passats els quals, amb calma i
el ruc descansat, els aniria a buscar. Et veí II va
prometre que allí on els deixés els trobaria. El
traficant descarrega l'animal, deixa els objectes sota
el porxo_ i re graciant l'amic, va sortir.

Al cap de pocs dies el nostre ho-
me va tornar a casa del veí per re-
collir els objectes. «Oh—féu aquest,
com condolgut,—les rates s'han men-
jat tots aquells metalls ! les barres
de ferro». EI traficant va trobar tot
allò molt i molt estrany. Però no va
dir altra cosa més que quedava me-
ravellat d'un tan extraordinari es-
deveniment.

Tot anant cap a casa se-
va , dalt del ruc, I'hcme no
feia més qua anar barri•
nant de quin enginy podia
valer-se per tal que II fes
recuperar els seus desapa•
reguts objectes.

Un dia, veient el fill del seu poc escru-	 AI vespre veié passar et veí i el
pilós veí, noi de poca edat, que sortia de	 va cridar convidant-lo a sopar.
la casa del seu pare, l'agafà i se I'em-	 Aquest estava ti ist i afligit. Pio-
portà a casa seva, ori el va tancar en lloc	 rant, digué: «Com voleu que em
segur. quedi a sopar, si l'únic fill que te-

nia me !'han robat!» «Esteu en una
error. El vostre fill no l'han ro-
bat...

...car aquesta matinada he vist una
òliba que se l'enduia pels aires». «Oh,
com és possible que una òliba tingui
força per endur-se'n una criatura?» «En
un país on les rates mengen ferro no
és pas estrany que les òlibes s'empor-
tin els infants!»

L'home comprengué Is
«indirecta» i corrent cap a
casa seva, va treure de
l'amagatall els objectes ro•
bats i carregat com pogué...

...va apressar-se a restituir-los al seu
amic, dient-li, sincerament arrepentit:
«Perdoneu el meu mal comportament.
Aqui us torno els vostres objectes, pe-
rò us prego que em retorneu el fili»

«Amb molt de gust! —respongué el traficant,—
car veig que la lliçó ha fet l'efecte que espera-
va». 1 tot seguit, el ban home va anar a buscar
el noi, el qual va llençar-se ais braços del seu
pare, que gairebé plorava de tan emocionat.
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El senyor Manuel quan	 ...li abocaven un caixó de llefiscosa pas-	 El tramvia li arrencava sempre al mo-
sortia de casa ja es senya-	 ti3seria al damunt : i tornava a casa amb	 ment de pujar i ('arrossegava un parell de
va. Si no l'atropellava una	 un trajo que semblava un mapa.	 cantonades amb aquella alegria.
moto..	 --

Un dia, però, li varen donar	 ...el senyor es pensava	 Mes, un cop el tingué, se'n va penedir i començà
un cap i cua. Quan el conduc-	 que se'n burlava, però, tan- a repartir apuntacions a r,troche i moche» a tothom que
tor li va advertir que portava	 mateix, va córrer a com- n'hi demanava.
sort...	 prar un dècim.

C 1

I-

El més extraordinòri es que	 Però com que havia repartit les apuntacions a ull, no	 ...i el senyor Manuel, la
el dècim va-sortir premiat amb	 va poder pagar a tothom. Els participants, indignats, 	 vegada que havia tingut
la grossa.	 varen denunciar-lo...	 sort, va dormir a la presó.
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NARRACIÓ RECOLLIDA PER CLOVIS EIMER^C
(Continuació)

»Ja no caço homes... Jo la respecto, i la crec, i I¡ sóc un
anyell... No en sabeu, vosaltres, els «sahibs», d'estimar! Quan
la respectaríau una dona que fos vostra? Va costar-me deu
I!iures esterlines ¡ pisar la vida en perill .. Ara ella em paga
poc a poc les deu lliures, entregant-me catifes que teixeix i
que jo venc... Ja ha tinc tot cobrat... Menys la vida... però
ella ja m'ha dit que mai per mai m'estimaria... 1 vinc aquí
cada dia, i fumo... A la primera pipa, res... A la que fa deu,
ja no em recordo d'eina... Oh, quina dolor¡ A la que fa trenta,
la somnio, ¡ és ella que em vol, que em diu a frec d'orella
que m'estima, i fumo: fumo... 1 després, el Nirvana, el
no-res...

»—Però et mates... —li vaig repetir, enternit per aquell
amor sense esperança, ! orgullós, a la fi, d'aquella fila meva,
tan forta i tan sencera en la seva dissort.

»—I... ella...—váig gosar a preguntar-li.—es sent feliç al
teu costat?

>---Més que al del seu marit... Però vés, «sahib», deixa'm...
Veus? Al cor m'hi ha arribat una punxada. . M'has fet par-
lar massa i distreure de fumar... Veste'n... o fuma... Però
calla.

»I en Kantussi va aclucar els ulls, pegà una pipada ¡
llençà un nuvolet de fum blavenc que semblava una anim'eta.

»Vaig abandonar a l'opiòman, convençut de què no tenia
reme¡. Guardeu -vos, Herr X, de prendre tan vergonyós ¡
morta! costum, açot d'Occident... Jo, encara que anglès, I¡
tinc veritable horror a l'opil

»En tornar- a la botiga, el seu amo em dígué:
»—L'heu vist? No crec que visqui gaire... Està ja ben

afinat... Però morirà dolçament, en el Nirvana...

»Creureu que en mig del meu drama vaig sentir una
profonda pietat per aquell home, a qui un amor hauria pogut
portar-lo al bon camí ¡ a qui un amor impossible occia
cr uelment?

»Pero m'interessava trobar la meva victòria ¡ recollir la
meva muller. L'amo, que ja sabia pel mercader amic qui era
jo, va entregar-me la catifa amb promesa de què li pagana en
qualsevol altra ocasió i amb el mercader vaig emprendre

el camí de la muntanya, que aquesta vegada em va semblar

molt més llarg.

»La meva muller m'esperava dalt de l'arbre... Soferta ¡

apacible com totes les índies, les meves recomanacions més

humils Ii semblaven ordes, i si jo no hagués tornat, allí
hauria mort corsecada, esperant-me.

»Tots tres ens enfilàrem muntanya amunt ¡ després d'una
hora llarga de camí arribàrem a una petita planúria, amb
una cabana de bambú,

»Des de la p!anúria s'ob¡raba tota la floresta, amb els
seus arbres milenaris, les seves flors monstruoses, lees s e-
ves falsies de dibuixos originalíssims, ¡ al lluny, les serres
da Bengala i les de Benarés, ¡ als peus, la gran ciutat de
Calcuta, i entre la gran ciutat ¡ Bengala, el Canges, amb
les seves aigües clares ¡ dormides.

»La cabana està tancada ¡ jo vaig arriscar-me a trucar.
Cada cop semblava ressonar a dins del cor meu. La porta
va obrir-se, ¡ ella, «ella», ha sentiu? Ella, la Victòria, eix¡

a obrir, ¡ llençant un crit que semblava un gemec, va caure
als braços de Ram Krisha.

»Vàrem retornar-Ja com ens fou possible, i per fi, la dis•
cortada va poder-se explicar ¡ confessar-nos la veritat... Sí,
en James Burn, el seu marit, era un mal borne, ,viciós,
perdulari... No l'havia estimat mai, però havia peinsat que
la filla del coronel Richard, de tot un senyor governador
fóra un bon partit i l'ajudaria a consolidar la seva situacit
econòmica futura a ¡'India. Era home de grans ambicions!

»Victòria ens havia callat les seves dolors, perquè ell=
mateixa es sentia colpable• Tenia ('home que havia desitjat
i Ii pertocava resistir _amb resgnació el seu mal-fat. En Ja.
mes Burn la feia objecte de mals tractes i vexacions, que
ella prenia amb una paciència exemplar, per on es trasllúia
la part de sang índia que duia en les seves venes.

»Un dia, en James I¡ féu beure una beguda estranya que
I¡ enterbolí el cap... Podia caminar d'esma, p•.rb sense cons
ciència del que feia ¡ la portà a un bosc, al bosc de més
aval!, on la deixà lligada a l'arbre, amb l'esperança de qué
les feres acabessin amb ella... El Destí no volgué que el
tigre o el lleopart la mengessin- Uns homes estranys se la
disnutaren ¡ un d'ells, més fort, ¡ a la vegaua més noble,
En Kantussi1, la comprà amb or í sang.

»—Però, ara vindràs amb nosaltres...—li vaig dir.
»—No—va respondre amb serenitat. —Jo ja no sóc vostra,

sinó d'En Kantussi que m'ha comprat... Cert que... Veieu?
—i la Victòria ens ensenyà a l'interior de la cabana un teler
indi amb una catifa començada—jo treballo amb febra per a
pagar el deute a En Kantussi. Eh I ha sigut més bo per a
mí que el meu marit, ¡ m'ha respectat com a una deesa...
Jo no puc anar-me'n d'aquí sense haver-me alliberat ccm-
pletameant...

»—Jo pagaré el que manqui—vaig dir, cornmòs per aque-
lla equanimitat de ma fl!!a.

»—No: vull alliberar-me pel meu sol esforç...
»—I tornaràs a Calcuta?—li preguntà Ram Krisha.
»—Mail No m'heu tingut per morta?
»—Pitjor... El teu marit havia inventat una història de

desllealtats...
»—Ja veieu! No; aniré, no sé on... Vers un reconet, on

puga viure lluny del record de la meva immensa tragè-
dia... Perquè, pares, En Kantussi no serà ma¡ meu, ni jo
d'En Kantussi, però I'estimol

»—Ah! Ja m'ho sospitava allò! Però què hi podia dir,
quan ella mateixa volia fugir-ne d'aquell amor irrealit-
zable?

»—I ara deixeu-me... Ja m'heu vist... Ja sabeu que se,
gueixo essent digne filla vostra... Però jo he de complir la
meva promesa feta a Kantussi. EII pot tornar.

»Llàgrimes, precs, tot fou endebades. Només consentí en,
qué Ram Krisha la visités un dia a la setmana...

»Sort que la voluntat del Senyor acabà aviat aquella si-
tuació• En Kantussi morí en la fumeria al cap de dues set-
manes. La Victòria, en saber-ho no plorà. No féu més que
dir:

»—A la fi sóc lliure! Aneml
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°Arribaren a nu petita planúrta

»I amb Ram Krisha i eI mercader, que ja em servia de
criat, l'acompanyàrem al llogaret que trià ella, proper a
Calcuta. Jo mateix li vaig llogar una caseta baixa, amb un
jardí i allí restà amb Ram Krisha... Fou un altra dissort...

Ram Krisha havia amagat sempre els seus sofriments, per
a no augmentar els meus, però al cor duia la ferida, i un
dia, va morir d'un atac...

»Jo la vaig plorar molt... La poro encara. Però em res-
tava la Victòria i amb ella vaig viure, fins que, apietat de
la seva tristesa, car m'era impossible ale grar-la, un dia li

,laig preguntar:
»—Penses amh en Kantussi?
»--No; és al cel, car ell era bo... L'havien malmenat !es

tradicions dels seus... A ('India la mata el pes de les seves

llegendes i la càrrega feixuga deis anys. Penso amb James
Burnl.

»Jo em vaig sobressa!tar:
»--El tornes a estimar potser?

»La Victòria em mirà d'una manera estranya, i callà.

»—Creus que puc estimar-lo?
»--No... Però...
»—No, no I'estimc. però... no l'oblido, tampoc.

»I això ho digué d'una faisó sinistra que em preocupà.

»— L'odies?
»—Pare... Puc fer altra cosa?
»Veritablement, el seu cor estava pie de fel i no era pas

arribada encara l'hora del perdó... Jo també sentia que la
nieva inacció contra en James Burn era censurable.

»—Victòria... Espera'm; no facis res• Jo cercaré la repa-
ració que et manca...

»Ens vàrem entendre i jo vaig eixir cercant a en James
Burn, i he corregut la India transformat en indi, com vós,

Herr X, em veieu, per a castigar al traïdor... 1 ara vos con-
taré el misteri de la meva anada amb en James Burn, al
començ ament d'aquest viatge, i d'aquell tret, que qui sap

en quin crien vos de	 " pensar.,.

»Jo vaig somriure i anava a confessar-li que sí, quan una
ensopegada del camell, agafant-me de-. sorpresa, va botre'm
daltabaix, amb tanta diss:rt, que cm vaig fracturar el braç
dret en la caiguda.

»En Richard em recolli, car jo, a consecuència de la do-
lor, quasi no cm pedia valdrei, em pujà altra volta dalt del
camell i convinguérem amb en David, que em vingué a exa-
minar tot seguit, que jo restaria a Delhi amb dos indis que
jo triaria i que tindrien cura de mi, fins que pogués tornar
a afeigir-me a la caravana.

»Hauré de dir que vaig triar al coronel Richard i a En
Guiarata, desprenent-me d'en Bepin Dey, per la manca que
li feia a En David?

»Arribàrem aviat a Delhi, on vaig allotjar-me a un hotel
anglés, car, però on m'atenguere.n admirablement, veient-me
vetllar tothora per en Richard i en Guiarata. Vos faré franc
dels detalls de la nieva curació, car no tingué cap altra mo-
lèstia que la forçada inacció d'una quarentena de dies, que
jo vaig aprofitar recollint bon nombre de llegendes del país
i visitant les seves meravelles, car Delhi és una de les
grans belleses del món.

LA FUGIDA D'EN JAMES BURLA

»El coronel Richard, assegút a la vora meva , seguia con
tant-me  la seva estranya aventura.

«—Vós, aquell dia en què em vàreu conèixer, oíreu un tre
i eim veiéreu eixir del bosc, ensems que us deia:

«—Deixeu-lo, senyor, car ja no necessita res; ell mateix
s'ha fet justícia...» Recordeu?

«—Sí, perfectame-ntl —vaig respondre al coronel.
»Totjustameint, jo tenia ben present aquel!a escena, que em

féu sospitar l'existència d'un drama i que em féu abando-
nar bona part deis meus naturals desis d'estudi del país.

(Continua,-è.)



Aquest és el ber-

gantí on feia pràc-

tiques en «LA U ,
l'aprenent de pi-

lot>) de la novella

d'en Carles So!de-
vi!a, que aviat pu-
blicarem en el nos-

tre setmanari

—Senyor director: estic tan ama-	 Ella, a n'el Boi, que obre la
Tuat. que ja tinc el cap ple de	 porta del restorant: —Per res del
bitllets de Banc 1 de mils pesse-	 món em casaria amb un home que
tes 1...	 es pausa el dia al cafè.

—Això ral: tregnl -se'ls del cap
I posi-se'ls a la butxaca.
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GRAN CON CURS DE NINOTS AMB :.DISTO

Núm. 537. — ANTONI ALBERTI.	 Núm. 538. — L. TEIXIDOR.	 Núm. 539. — JOSEP COMAS.	 Núm. 540. — ERNEST IJESTRE.
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• —»Escncbe: Hay merluza en la 	 El vailet dels diaris: —cEl Sols!	 —Per què! fumes. nen?	 El mete: eAgnl dins n'hi lia
plaza?.	 c:El Sol», que lia sortit ara!	 —No dia vostè que haig de ier	 molts que em denen la seva pe-

-No: Lo Que hhi ha, és molt	 El pagas: —On el veus, rol, el	 lo que fa el senyor mestre? Doncs	 eici6!a...
lluç.	 Sol? Si ploa!...	 el senyor mestre fuma, i jo també.

Núm. 541. — VENTURA ARNAUS. Núm. 542. — MIQUEL PUJOL.	 Núm. 543. — TOMAS MOP.ATO. Núm. 544. — JOSEP PALAU.

iT^i`^>p	
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ENTRE AMICS	 La modista: —Yen aquest ves-	 —Veiam si saps en que us as-	 —Has vist en Tomen?
—Saps, nol, que la meva dona,	 tit? Es «l'última» moda!	 semblen els motoristes i les par	 —SI; anava vestit de meeánic.

des de que llegeix «El Hogar y	 El senyor: —Gràcies a Dén, que	 tales.	 —Anava sol?
la moda» se'm torna sindicalista?	 s'hauran acabat les modes!	 —No hi atino.	 —No; portava un martell.

—Vols dir?	 —Doncs, molt senzill: En què
—Està tot el sant dia , retallant	 tan aviat aneo a quinze com a

els cpatrons» !	 vint, com a trenta.

Núm. 545. — CARME ABELLO.	 Núm. 546. — FRANCESC SERRA. Núm. 547. — B. CARBONELL.	 Núm. 548, — FRANCESC RIBAS.

- ao _)	 r	 1	 — —	 1 i	 _ e

I
._

—Això de la primera volada, si-	 —Veil.m si saps quina és la	 —Escolteu, bon home: Que em	 LLIÇO DE GEOMETRIA
n6 veiés aquests coloms, creuria	 lletra més enganyosa?	 voldrteu deixar el paraigua?	 —«Qué es cubo?,>
que anava per mi.	 —No ho sé pas.	 —Vds, que sou milionari, no en	 —cuna cosa que tenemos a casa

—La t, home, la t; perquè diu	 podeu comprar un?	 nuestra para portar-hi aigua.»
té 1 no et dóna res.

Núni. 549. — PILAR RIERA.	 Núm. 550. — JAUME AGUILERA.rzi t ... 	 1) 1 I 1 i 1 I
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RODOLINS INCOMPLETS
	

LA MONA

r

A don Pep, una persona	 Ja fa molts dies que veig	 1 quan Ii fa una «monada»
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 .....	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

ENTRETENIMENT	 FRASE-FETA	 SOLUCIONS AL NUME-
RO PASSAT

°^^	 "•
9	 e ' ®	

-
	ple s: : 1.	 E

rodolins
Sirera

estranyat — «perquè avu'
^á	 e39	 e'iq	 ^r	 no ha vist el gat». 2.

De seguida la cambrera
—«li portava la sopera».

6 'yy $	 r!'-15 	 '^	 3. Ai las! Quan l'ha

	

j$

•	 o	 P	 destapat — «Ii ha sortit
1 corrent el gat)).

A la frase feta: Tirar
aigua al seu molí.

'.	 ., 	 A l'entreteniment: Un
canó d'artilleria.

e43	 Al jeroglífic: No es pot
Ai	 {13 	 p	 a¡	 ¡ matar tot lo que és gras.

akD	 1

29° cS	 1a. yo`^yl `q1	 AVIS

	

21	 i'5
Recordem als nos-55

	 l	 y	 tres llegidors que e
l'aparador	 de	 cá'n

á	 PATUFET i V I RO-
^ o	LET Cardenal Cas-;EROGLIF IC

sanyes, 4, hi han ex-
posades les magnífi-

^^	 O	 ques nines i valuo-
^ Z	q2^	 9'	 6n^6	 t It^^R%* l.f 	 ) -lb^ {3/JCJ ses pilotes que do-

=	 3S
Unir els punts per ordre, de -iaeració, sempre en u	 C	

l
nia recta, en 	 [^	 ^/y^ f̂^	 «Gran concurs de ni-n

cara que es passi per sobre d'altres Ponts o dues vegades pel ma • 	 (rÁ,^A^V	 r,,i ! ^Z^i^ v	

nem com a premi del

 amb xisto»•
teia lloc.	 1( Aneu a veure les1

Una escombra li han Iligat
	

De seguida ha fet un bot
	

1 una volta a dintre ha estat
i el Ileó s'ha empipat.	 disposat a menjar-s'ho tat.	 ha quedat ben atrapat.

 .^	 !	 ^	 ``v'	 ^ ^3íJO@3élófi
..	 Y	 l	 fhgqufPLtLfl£R

	

Una gran fúria el domina	 Quan el gall veu que ha badat
	i es vol menja una gallina,	 la corda a l'auto ha lligat .

?:2; \!ÇT9l
L'auto marxà tot seguit

i el pecat quedà punit.
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...de set pams d'alçada. Però pe	 menant un mos de c da lat i
tits i tot, la nena es sentí tan defa-
llida, que no se sabé estar de provar
el menjar ¡ el líquid del primer co-
bert. Mes per tal que no fos notada
la diferència, continuà...

J	 ^	 p
bevent un glopet de cada copa, quan,
alarmada per un soroll que vingué a
les seves oides deixà precipitadament
la darrera copa, dins de la qual caigué.
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EL	 CORATGE D'UNA NOIA.. —iII

(pe Seria Massana)

Havia perdut I'osl Com ho faria
per obrirr la porta, si aquell osset era
la clau? Qualsevol que no hagués
tingut l'ardidesa de la noia s'hauria
descoratjat amb tan gran contra-
temps, però ella, sense pensar-s'hi
caire_ va tallar-se el lit xic...

...amb la seva de.straleta. Tot se-
guit i aguantant valentament la coïs-
sor que li causava la ferida, pelà
l'osset del dit i provà d'obrir la p or-
ta de! castel!. 1—oh, prodigil —tan
bon punt posà l'os a dsns del pany,
la nortassa s'obrí de bat a bat...

...amb un soroll espaordidor. La
noieta, ja conhortada del tot de la
seva dolor per tal que acabava
d'aconseguir el què volia, entrà ben
resolta a dins de la fortalesa, on no
trobà ànima vivent. Sales, cam-
'res... tot ho recorregué poc a poc.

• ..sense eruuar ei quo cercava . Mua„
la anava a retirar-se, trobà en una
cambreta del darrer pis una taula pa-
rada amb set coberts, ja servits de vi
¡ de vilnda. Eren coberts menuts com
destinats a un convit de minyons...

.,.l'anell que malament s'aguanta-
va en el boc( de dit que encara Ii
quedava. Mes no tingué temps de
pescar-lo car el soroll es féu més fort
¡ amb prou feines tingué temps
d'amagar-se ràpidament sota la tau-
la, quan entraren set grans corbs...
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...pel finestral, cada un dels quals
s'anà a posar tot seguit davant d'un
dels coberts que sobre la taula hi
havien preparats. El cor botia dins
del pit de la bona nena. «Aquests—
es deia tota tristota—deuen ésser els
meus pobres germanetsr,

Mentrestant, els corbs menjaven i
bevien en silenci. Per fi, un d'ells tro

-bà l'anell al fons de la seva copa.
«Ai, germans meusl —clamà amb una
veu de... corb.—Aquest anell és el de
la nostra mare! Com haurà pogut
arribar fins aquí?))

(Acabar.)
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