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SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

per PRAT

Pròleg. En els temps antidiluvians dja tothom sap que vivien uns animals d una granaaria ianiasucu. iu' yue 1 Lu-

poca gent sap és que una vegada aquelles races monumentals, sofriren uua forta epidèmia de mal de queixal. Ee'ls

corcaven les peces de la boca que era una compassió.
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Deixant aquells temps tan reculats, anem a contar	 Una tamborinada que ets vingue aessoore soumua-
1'aventura de quatre companys jugados empedernits, els ment, els obigà a aixoplugar -se en una gran esquerda de

quals fatigats de tant manejar les cartes, decidiren un dia,	 la penya. Quina mala pensada d'haver deixat llur reco -

sortir a passeig i tot discutint, s'allunyaren de la pobla-	 net en el café, oi més que la tempesta no minvava i els

ció.	 companys s'avorrien solemnement!

Explorant la cavitat, descobriren una mena de taula es-
tranya en la qual hi havia arrenglerades una llei de peces
desconegudes. L'esperit de jugador dels companys ben
prompte pogué esplaiar -se organitzant un joc nou.

EN EL NÚMERO VINENT COMENÇAREM A PUB`_ICAR

LA	 NIT	 D E
novel.la d'en Clovis Eimer.'c, sentimental i eluzativa.

Epíleg. Si aquells individus no haguessin estat uns vi-
ciosos desproveïts de cu"tura, haurien pogut arribar a esbri-
nar que el que venien de descobrir, a més del joc, era un
maxilar, amb les dents corcades, d'un animaràs antidiluvià.

SANT	 JOAN
NO DEIXEU DE LLEGIR -LA
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VIROLE,T

SILEX, NOVEL.LA D'AVENTURES
(Continuació)

— Senyoreta, no em digui pas res, tractim amb reganys,
protesti de mi al capità. Convé que ell em tingui per un fidel

servidor seu. Hi va l'alliberació de vostè i la meva vida.
Més endavant sabrà vostè el que Ii convingui saber.

Georgina pagà amb una dolça mirada dels seus ul's
blaus, les encoratjadores paraules del jove, que, obrint la
porta de la cambra, es situà al dintel!, mostrant en la mà
dreta la fulla d'un punya'.

No trigà a davahar Nazim-Alí. La presència i la guàrdia
del seu nou subordinat, el satisferen per complert.

— Bé, minyó. Té, aquí et deixo una pistola magnífica,
que va oferir-me, no fa molt un fakir. Diuen que dóna sort.
No se'n trobaria altra de millor en tota l'India anglesa. Si

aquesta dona tractés de fugir, mata-la abans. Si algú inten-
tés entrar en sa cambra, que no fos jo, el meu amic Acer
que fos, no Ii tinguis ombra de pietat. Bada-li el cap! Viva o
morta, d'aquesta dona me'n respons tu!... T'ha dit res?

— Provà de dir-me quelcom, però vaig sortir de la cam-
bra, per no escoltar-la.

— Perfectament. La interrogaré.
El corsari entrà en la cabina, quan la presonera, reso' ta

a seguir les instruccions del seu jove carceller, s'apropava a
Nazim-Alí per insultar-lo amb violència.

— Sou un mal home! No -en teniu prou d'ofendre'm amb
vostres indignes pretensions, que em poseu un afrós gos de
presa!

— No esteu en lo just, senyora, car no tinc a la nau un
servidor més ben plantat... — va dir sornaguerament el cor-
sari, — No us plau? Millor que millor, perquè... ai, del dia
que jo sospiti quelcom de feblesa en el carceller! Feu meFnò-
ria, senyora, de la vostra planeta!

Georgina va estremir-se a despit de la seva fermesa, diri-
gint una mirada de pietat envers aquell home jove (i verí»
tablement ben plantat com deia el corsa.i) que acabava de
prometre-li la seva alliberació. I observà que el cor se li en-
congia com portat d'un presentiment estrany.

Sílex per la seva part semblava contemplar la escena amb
ulls indiferents, com si no anessin per el! les amenaces del
pirata.

— Aquest home és un altre malvat com vós.,. Heu resolt
posar-me guaties de vista p. r fer més vergonyosa la meva
vida?

— No, estimada... aquest home, que és italià com vós,
tindrà cura de tots els vostres capricis.

— I què podria desitjar que no fos tornar a casa amb els
meus?

— Estimeu-me, senyora: si responeu a la meva passió, jo-
m'humanitzaré... No sou cristiana? Doncs, en vós està el
poder salvar una ànima més.

— Hi ha- ànimes que hi farien nosa al cel, si hi arribes-
sin a passar! — féu, amb menyspreu Georgina. —A la fi, par-
len vostres instints i no vostre cor. Domeu el lleó, però tin-
gueu a tothora cura de les seves urpes, perquè hora o altre
es recorda de la seva realesa salvatgina. Jo us avorresc, i el
vostre contacte cm fa l'efecte del contacte d'un llatzarí, un
masell...

Nazim-Aí tremolava d'ira.
— Em repteu? Està bé. Correu el perill que en mes hores

de hiena, quan en la meva llitera vos somnio, i em desvetllo
amb els ulls injectats en sang, oblidi que sóc home i que
disposo de vós! No voleu estimar-me! A cada refús, enfon-
saré el meu punyal un centímetre més en vostre carn, i a
cada crit de dolor i a cada xiscle vostre, jo hi respondré amb
una riallassa! •

Georgina no s'acovardí, animosa com mai, potser per la
presència enfortidora de Sílex.

(Contin uarò)
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E 1 sant fl e 6 carbotier
Dibuixos d'En CORNET

	 per EN JOSEP CARNER

Aquesta història que us contaré, minyonets, és d'allò més
vella, i ha viatjat qui-sap-lo món. On se vulla que hi hagi
aplecs de gent cristiana al peu d'un campanar d'uns quants
de segles, un dia o altre la hi hauran contada. I com que és
una santa història, jo que sí que us la contaré, i vosaltres
fareu igual amb d'altres, perquè és així com les històries te-
nen carnes. I si vosaltres i els altres minyonets del món no
l'anéssiu contant, un dia es moriria al cim d'una muntanya
una vella que fóra la darrera criatura de Déu que la sabria,
i en acabat vindria una hora de dia de pluja que ja tot-
hom hauria contat totes les històries que sabria, i ningú no
diria res, i l'un faria un sospir, i l'altre tustaria es vidres
amb els dits, i l'altre mig faria el bot, i l'altre s'empastifaria,
que és aquell joc que jugueu quan no sabeu quina altre cosa
fer i la mamà us ha posat un vestidet net.

I algú diria:
— Ves, si ara haguéssim sabut una altra història, la pluja

faria més bonic.
Doncs perquè no us passi això, pareu bé les orelles i es-

parvilleu els ulls.

Una vegada era un csrboner que carbonava en un bosc.
Havia arribat a ésser com un animaló d'aquells indrets, des'
avesat del tracte amb els homes. Sabia què cosa volien dir
les fresses de l'arbreda i els gemecs de l'ocell de na. Cap
animal del bosc no li tenia por; i havia vist com s'esbojarra-
ven, al clar de la lluna, les liebres en les clarianes; i cap
tudó no s'aturava de beure al torrent quan ell arribava per
aquells topants, enretirant les mates dolçament per no mal-
metre'n cap. Cada matí quan s'alçava, cada vespre quan
anava a colgar-se damunt la fullaca dels faigs, deia una ora-
ció que Ii havia ensenyat la seva àvia quan ell era menut, me-
nut; i com que ell deia l'oració amb tot el cor, i no feia cap
mal, estava prou segur que cap mal no li esdevindria.

I vet aquí que un dia,
„ ,	 1	 a l'hora (oscant, un frare

rï	 1	 que a l'endemà s'havia
d'embarcar i que havia

ll	1	 volgut fer drecera pel
—<	 bosc, es va perdre, i en

arribar al fons d'un co-
f	 rriol, va trobar que aquell
í ¡	 corriol no menava enlloc.

^^ /	 I	 E11 que va aixecar elsulls
i va veure, més amunt,

,	 entre els arbres, un ull de
foc, que era de la carbo-

\	 \	 n y}	 nera que aquell carbone-
V	 `	 1 /^1	 ret havia bastit. 1, sant
/ home com era, va regra-

ciar-ne Déu, i trescant
cap a aquell llum, va arri-

='	 bar a trobar l'home del
bosc.

Tot seguit el carboner
Ii va dir per on calia que tirés, i Ii va dar una embosta de
mores d'esbarzer acabades de collir; i el sant, veient-lo del
cor gentil, li va demanar tot amorosament:

— Bé em diríeu, bon carboner, si per a fer-vos l'ànima
tan blanca com la ca-a teniu negra, cada dia teniu compte de
pregar a l'hora de la rosada i a l'hora de la serena.

— Prou que ho faig, Déu me valgui, i dic una oració que
m'ensenyà la meva àvia.

— Veiam, digueu-me-la aquesta oració, que, si bon yt fos,
tindria goig de saber-la.

— Mireu, fa així:

Senyor de tot el creat
que vàreu fer del no-res:
jo sempre us hagués ofès,
jo mai no us hagués amat!

— Què dieu; sant cristià! Això esgarrifa. No l'heu pas de
dir així aquesta oració, sinó d'aquesta altra manera:

Senvor de tot el creat
que vàreu fer del no-res:
jo sempre us hagués amat,
jo mai no us hagués ofès.

— Vós hi enteneu més que no pas jo, i ho faré com voleu.
Però de veritat això és un pecat molt gran, i Nostre Senyor
me'n farà retret?

— No ho penso pas, ger-
manet, perquè vós deieu la
vostra oració de tot cor, i
Nostre Senyor vol el cor dels	 (V/
homes, més que no pas el
cabdellament de les paraules.
Però ara que jo us he ensi-
nistrat, pregareu com cal.

I abans que se n'anés el
sant frare, el carboner li va
fer repetir una dotzena de
vegades l'oració ben dita. ,	 n

Va semblar que allò que-
dava ben refermat, però al
cap de dues hores que el
frare era fora, el carboneret	 G(

es va dir:
— Deixa-me-la dir ara,

ara que ja l'he apresa i que ja rn'ha reposat a la part de
dins.

Senyor de tot ei creat
que vàreu fer del no-res;
jo sempre us hagués...

Pobre carbonen! En aquell moment no es va recordar com
era que ho deia de primer i com era que calia que ho digués
ara. S'havia fet un garbuix; i tot i una bella estona de gra-
tar-se el cap no va poder treure'n l'aigua clara. Al capdavall
va capir que havia de pendre un determini. — Veiam si en-
cara hi sóc a temps a aconseguir-lo abans que la nau no ai-
xequi veles! Això no és viure!

Per caminois que ell sabia, va arribar al peu de la mun-
tanya; després va anar demanant per amor de Déu el camí
de la ciutat. La diligència ja se n'havia anat, i el sant frare,
doncs, Ii duia aventatge; i ple com era el seu cos de dalit i la
seva ànima de neguit, va arribar al port de la ciutat que la
nau tot just acabava de partir. El carboneret no l'havia mai
vasta, la mar, i, com si res, ell que apreta a córrer per da-
munt de l'aigua, igual que si corregués per un prat. La co-
berta de la nau es va omplir de gent que miraven aquella
cosa mai esdevinguda. EI sant frare i tot hi va comparèixer.

— Digueu-me com és aquella oració, — féu el carboneret,
— que ja ni sé com la deia ni com vós l'heu dila.

— Digues-la com voldràs, fill meu, i torna-te'n en pau, -
va respondre el frare. I en tornar-se'n, dòcil, el carboner, hom
va veure una llum dolça que el voltava, que era Nostre Se-
nyor que el sostenía.

JOSEP CARNER
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(Continuació) 

— Fil]! Fill del meu corl
Oràngel tornava estar en braços dels seus... però, on?

En els llims afrosos del reialme de la Lluna. I com sortir
«aquel! infern sense flames?

IX'

No acabava d'entrar en el món de les tenebres, quan s'oí
un fresseig d'ales i una veu metàl'lica, que deia:

— Qui és el gosat que passa el no-res d'aquest refugi
eternal i trenca la pau de la quietud? Dracs fidels, patges de
Selena, foragiteu el monstre que torba nostres conciliàbuls
i que la seva gosadia la pagui amb sang!

Quina basarda en la família Arquimbau, retrobada! S'a-
braçaren tots i la Rosó no tingué temps més que de treure's
un escapulariet que portava de la Mare de Déu del Roser i
posar-lo al coll del seu Oràngel.

Aquest sentí alhora el contacte d'una pell rasposa que bé
prou coneixia, car era la dels dracs alats, però les ales, en
fregar per atzar l'escapulari, llampeguejaren i un seguit de
flames envoltaren el cos de la bÈstia estranya.

El Dr. Arquimbau i la Rosó provaren de fugir. Només
Oràngel, resolt a tot, permanesqué ferm. Hi estava tan acos-
tumat a les flames, les tenia tan vistes a tocar!

L'espai s'era il'luminat amb el foc que vomitava el drac,
debatent-se en la huidor, i nous dracs venien contra Oràn-
gel, però aquest, intrèpid, posat el pensament en Déu, no
tombava sisquera el rostre:

— Servents de Selena, — els cridà el drac, abrimarat. —
Porta aquest ésser terrassà una cuirassa de rodanxes de Sol,

que us hi arboraríeu! No us hi acosteu! Però aneu a contar
a Selena ço que us està passant.

Oràngel tremolà aleshores, però el record de la prince-
seta Estel va retornar-lo. Féu senya al seu pare i a la seva
mare qué s'acostessin, i amparant-los amb el seu cos,
reptà el drac:

— Em coneixes, drac?
— Sí, ets l'enamorat de Selenal — exclamà el ferotge

animal, escampant guspires a cada paraula.
—Ja saps, doncs, que tens que obeir-me! — manà Oràn-

gel.
— Oh, no pas aral . Ara ets el seu enemic... Mentre apa

-gaves la llum del Sol nosaltres teníem d'ajudar-te, perquè
la nostra missió és satisfer l'odi de Selena a la Llum. De més
a més, ella estava enamorada de tu, però tu has volgut tor-
nar a la terra, i ara has provat d'arrabassar-li uns presoners
que ella retenia per penyora del teu amor.

— Contra mi no hi podreu res... — digué, Oràngel, re-
fiant-se de l'escapulari.

— Cert que les meves ales han trobat en tu una cuirassa
estranya que ha arborat el meu cos, però Selena ens ba-
nyarà en les aigües gèlides i serem més forts que tu. Sents
un airet que passa? Es ella que ve!

En efecte, un oreig suavíssim feia parlbellejar les flames
del drac.	 1

Tot de cop, una sentor de cedre envaí l'espai i d'un nuvolet
blanc que relluïa com si estigués sembrat d'escates de peix
blau, eixí Selena, esblaimada com un espectre i voltada de
set selenites gairebé transparents.

Selena venia muntada en un serpent llarg i gruixut com
un cedre centenari de les altes muntanyes; el rèptil va ata-
vellar els seus anells en mig de la buidor fins a formar una
ensiamada, que li serví de tinell a la mestressa de la Lluna.

En veure la reina selenita el seu enamorat, botà del ser-•
pent i corregué a abraçar Oràngel, però aquest la refugí i
ella no tingué esma per apropar-se més.

— Ah, malaurat, que rebutges el meu amor, que no et
dols de la meva pena mil'lenària! Vols rebre el pes de la
meva revenja? Ai, de tu, ai dels teus!

Oràngel tingcé, franc com era, un instant de feblesa:
— No et puc estimar! Es de la Terra el meu amor!
Se'ens, retorçant-se en sa pròpia boirina, es tombà vers

els dracs:
— El sentiu? No em vol! No em vol! Occiu-lo, dracs!
— No podem pas, senyora! Porta damunt una misteriosa

cuirassa que ens crema si ens hi acostem!
Selena escorcollà amb l'esguard el cos d'Oràngel.
— Ah! La imatge de la Mare de Déu! Contra d'Ella no

puc res... Però... Dragonees! Porteu-me el cristall de roca
de guaitar la Terra, i l'espongeta d'aigua de la Mort!

Oràngel no sabia qué fer, i esperà.
Uns dracs petits, les dragonetes de Selena, comparegue-

ren llestament amb un vidre gegant i una espongeta dintre
una caldereta d'aram.

Setena amb el vidre contemplà espais enllà...
— Ja... Ja veig la Terra. Gira i volta com sempre... On

hi haurà una dona que guaiti cap aquí?... Una, una, sí, for-
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inosa, que no aparta eis seus ulls blavissims del cel... Ues-
ponja! De pressa! Abans no els acluqui!

Oràngel s'extremí, i endevinant que la doneta que con-
templava el cel era la seva enamorada Estel, apartà la gassa
que feia de braç a Selena en l'instant que anava a deixar
caure una gota de l'esponja...

— Què vas a fer?
— Cegar els ulls de la teva enamorada, que prou que la

recenecl — féu, sorneguerament, Selena. — Aquesta aigua
és la de la Mort, de la serenor, que en dieu vosaltres... La
gota que anava a caure damunt de l'esguard de la terrícola,
que te'm voldria robar, és la gota serena...

— Oh, no... Senyora! Mai! Cegueu els meus ul'lsl —pregà
Oràngel, sentint . que l'amor esclatava en son cor amb més
força que mai, davant del perill. — Feu de mi ço que vol..
gueu, però deixeu-la a ella, que no us coneix, que no us ha

fet cap mal!
Selena llençà un crit d'alegria.
— M'estimaràs, si la perdono?
— Sí... — respongué, acovardit, Oràngel, i resignat amb

la seva sort per tal de salvar els seus. — Però has d'alliberar
els meus pares.	 --

- Tu restaràs amb mi... Lliures sin. Aneu's-en!
La Rosó va moure el cap negativament.
— Sense el meu fill, jo no me'n vaig!
L'Arquimbau va creure que no devia abandonar l'esposa.
— 1 jo sense la muller no em quedo!
Selena, enfurida, va extremir-se en una vibració que va

arrissar-li tot el cos. Semblava que les gasses que formaven
la seva persona tènue i bellugadissa, s'hague sin a'.avellat.
Les veus selenites, tan m1sicals abans, prenien rogalls me-
tàl'lics pareguts al grunyit d'una fulla d'acer en relliscar per
una superfície porcellanada, sord, esgarrifós, xerricador.
Els tres terrícoles es sentiren les dents esmossades.

— Doncs, aneu's-en, aneu's-en! — cridà, imperiosa, sig-
nant els espais.

El Dr. Arquimbau, que ja estava . cansat del misteri llu'
nar, avançà una passa.

— Anem, noi! Vina, Rosó! I Déu hi faci més que nosaltres!
En oir semblants paraules, Selena i les seves serventes,

en el paroxisme del seu furor, es féren un cabdellet semblant
al de l'erissó, només que en lloc de punxes, eren tot llenques
de gassa, i començaren a voltar com uns discs, produint una.
ventada e^combrudora que féu voleiar els tres hostes de la
Lluna.

Corregueren a donar-se les mans els foragitats per no
separar-se en un buf d'aquella tramuntana desconeguda, que

no era més que el desplaçament de l'aire, pioduït pel gira-
voltar incessant de les selenites.

1 enllaçats pare, mare i fill, empesos pel bufarut, ana-
ren enfilant l'àrea d'atracció. Els tres seguien tranquils, c2r
pensaven que un cop en ple espai, restarien lliures del male-

fici ]lunar.
A mida que anaven separant-se de l'astre mort, assotats

encara pel bufarut de les irades sèlenites, observaren amb

esglai que si bé Oràngel es mantenia perfectament en el seu
vol, el Dr. Arquimbau i la seva muller anaven adquirint gra

-videsa.
Es que havia perdut eficàcia la volatilització del seu cos?

Quin descobriment més afrós! El Dr. Arquimbau fou el pri-

mer que es donà compte del que passava. A ben segur que

el temps que havien transcorregut tancats en les tenebres
!lunars, havia tret poder a les essències sonadores, i d'ésser

tal com temia, ja podien donar-se per perduts. Restarien fets

pols en la caiguda i d'ells ja no se'n cantaria mai més gall
ni gsllina.

El savi callà la tragèdia que endevinava; va estrènyer bé

la mà de la Rosó, i li va dir:
— Estreny fort la mà de nostre fill i no el deixis!

 LV

La Rosó va obeir sense preguntar res més. Ja hi estava
acostumada.

També ella notava que davallava més de pressa del que

podia considerar-se natural, car tenia de refiar-se de l'aguant
d'Oràngel, que era l'únic que surava sense sap dificultat.

De totes maneres, el mateix Oràngel havia reparat que

es reproduïa el cas de quan davallà del Sol, carregat amb
l'embalum dels discs d'or.

— Tant se val! — va pensar. — Així arribarem més aviat

a la terra.
I va cloure més el puny, assegurant la mà de la seva

mare. Cas de qualsevol desgràcia, caurien tots plegats. Amb
rapidesa, anaren acostant-se a l'àrea terrícola, i comprovant
amb basarda que el descens portava una velocitat esfereï-

dora. Oràngel retenia amb prous feines la mà de la Rosó, hr

qual, al mateix temps, estrenyia la del seu marit, sentint-la

relliscar per moments, per causa de la suor, car a l'angúnia
natural dels tres voladors s'hi afegia l'escalfor del Sol, que

ja espargia l'escalf consuetudinari.
El Dr. Arquimbau, amb un es'.orç suprem, provà d'arra-

par-se amb la mà lliure a la roba de la Rosó, que voleiava, i

ho aconseguí. Fou un respir.
— Ah! Si així tenia temps de tocar terra! — pensà.
Però la Terra, malgrat ésser ben visible dels seus con-

torns, amb les muntanyes espedades, els cims nevats i les

seves valls, que en l'amplitud de l'espai parodiaven .gores i
abissos insotjables, no era tan a la vora que el perill pogués

considerar-se allunyat.
La Rosó ja no podia més. I no gosava dir a Oràngel que

s'escorria la seva mà, per a no enquimerar-lo; fou el minyó

el que amb el tacte comprengué ço que esdevindria d'un mo-

ment a l'altre; i sense vacil'lar, a risc de çerdre estabilitat,

s'abraçà a la seva mare. Aquesta, esvaïda gai: ebé per

l'emoció, no va tenir esma per altra cosa que, fregant el seu

rostre amb el d:l seu fill estimat, deixar un petó curull
d'agraïment mAternal en el front blanquissim d'Oràngel.

La davallada, empesa per l'atracció terrícola, encara gua-
nyà vertiginositat. Sortosament, veien ja els camps verds

deis conreus novells, la Terna enfruiterada, el petit món deis
homes rejovenit.

(Acsbjrà)
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El senyor Rovelleres anava per una
carretera amb el seu auto quan es
veié obligat a relentir a causa d'un ca-
rret carregat d'alfals que anava tot
xano xano pel mig del camí.

— Na podríeu anar per un costat i
fer pas als meus vint cavalisi' Jo us
vaig veure ahir apartar-vos per deixar
pas al vostre veí que passejava amb
el seu xarret.

— Es veritat, va contestar el pagès
rient, però els seus cavalls se m'haurien
menjat l'aufals, mentre que amb els
vostres estic ben tranquil(..
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Una nova novella
Sentimental,tendre, pròfun-
dament és la nova novella

LA NIT DE SANT JOAN

que el popularescriptor Clo-
vis Eirneric ha fet per l'eixerit

V I R O L E T
i que començarà en acabar-
se I'originalíssima novella

LA VIDA DEL MON

que ve publicant el Viro-
let, amb èxit positiu.

LA MT DE SANT JOAN

és d'un interès insuperable,
d'una gran realitat i adient
per l'educació de la mai-
nada com cap altra del
popular - escriptor.

Serà il • lustrada per
en J. G. Junceda.

Un rètol:
¢Enseñanza de Inglés, Francés, Ta-

qui-mecanografía, Caligrafía y Horto-
grafía».

Aquesta h d'ortografia ens fa dubtar
si ensenyen de cuidar l'hort o d'anar a
la processó.

FULLS D'ENCICLOPEDIA

Tal com el seu nom ho indica, és el
lloc on hi ha la tinta. Ara no us pen-
seu que tots els calamarsos són tinters.
Els calamarsos pertanyen ala família de
les estilogràfiques. Un tinter de vidre
de tinta vermella és una mena de cor,
la sang del qual pot posar-se al servei
duna causa justa. El tinter és un ani-
mal panxa-contenta que compleix es-
trictament la seva missió de recipient
o de presó de la tinta i no es fica en
res més. No intervé en política ni és
afiliat a cap religió. Mentre l'aneu
abeurant degudament, ell anirà com

-plint amb el seu ofici sense posar-se
en camisa d'onze vares. Ell us facilita-
rá el suc igualment, impassiblement,
tant si l'utilitzeu per un article bolxe-
vista com per escriure una pastoral.
Nosaltres voldríem que el tinter inter-
' ingués en les lluites polítiques i que
quan homelvolguésutilitzarperescriu-
re quelcom en contra dels propis ideals
es posés a ballar l'hereu Riera per so-
bre la taula auxiliat pel regle i el llà-
piç blau i trabuqués la tinta sobre les
quat:etes desplaents i així faria un
gran servei a la humanitat i a les cau-
ses justes.

SALOMÒNIC

Si tothom, en veure un ocellet del
bosc, el saludés com a un germà i a un
amic a qui devem moltes coses, jo no
diré que Ii saltés al damunt i li fes una
passada a flor d'orella, però, si més
no, estic segur que no fugiria esverat
i que passaria com en aquells països
on se'ls respecta més que a la nostra
terra i on els ocells dels grans jardins
públics no es mouen dels peus de la
quitxalla, ni tenen por de-Ia gent.

MOTS CPEUATÇ

i	 2

3	 4	 s 1

•i•Yu •

Horitzontalment: 3 Pasta per sopa;
6 Animal domèstic: 7 Partícula que
s'avant-posa als noms propis; 8 Plural
de e; 9 Adverbi negatiu; 11 Tracta-
ment de les monges; 13 En els pobles
i en les ciutats; 15 Sinònim d'avarícia
o cobejança; 16 Nota musical; 17 Nom
de dona.

Verticalment 1 Beguda usual; 2 Ani-
mals de llana; 3 Per fer llum, 4 Con-
sonant; 5 Eina de fuster; 10 Amb la
carn; 12 De les gallines; 14 Animal
de càrrega; 18 Nom d'home.

PER TAPAR HERMET:CAMENT
Veus ací explicada la manera de fer

que un tap de suro massa gros, servei
-xi per tapar-la hermèticament sense

necessitat de tallar-lo dels costats.

1	
i

iii

Es fan quatre talls bastant profunds
cap dintre tal com indica la figura.



TALLARETA

La puresa és el perfum que escau
millor a les noies, i la font de noblesa
i intel •ligència dels nois.

Solucions al número passat

Mots creuats: ri

Jeroglífic comprimit: E_^.tremesos.
Jeroglífic comprimit: Deut:s.
Jeroglífic: Cectpe: s.

•. 	 _	 f l
J
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Una p icada d'ocell

V 1ROLET

Rodolins incomplets

S1ia despertat esverat
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Llegint un llibre ensopit	 Pel balcó en re un oce'l

lO Eia	 L .	 V. E S
es fa sortir al mig de la flor, es torna a
clavar al costat mateix fent-'.a sortir

	

Dels punts de fantasia, aquest és	 un centímetre més enllà, passant el fil
dels senzills i fa molt efecte.	 per sota l'agulla perquè quedi la baga

	

Es poden fer moltes combinacions.	 i es torna a clavar l'agulla a l'altre

	

Una d'elles és aquest tapet, que per .	 costat de la baga igual com es veu en
	què quedi més bonic es broda amb cc .	el dibuix.

lors.	 Perquè quedi la flor més ben acaba.
	S'enfila una agulla un xic gruixuda,	 da s'hi fan uns runts grocs al mig.

sa ^ ¡olí

óa 	 0^
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EL SIMI PRETENSIÓS
(Contlnuaci61	 per CASTANYS

L'ós amb un Jaqué
negre i unes calces
de dril i l'óssa amb	 ^j.
un trajo de roba flo-
rejada, fóren els
primers de sortir a lluir el garbo pel desert.
No cal dir que causaren sensació.

I.
—L'hipopòtam els
seguí immediata-
ment vestint un frac
última novetat.
Això va decidir als que encara dubtaven, i el desert es va conver-

tir en un Passeig de Gràcia.

4

El lleó va ondular-se la cabellera i va vestir els lleonets
de marinera. La nombrosa família dels elefants va donar
proves de posseir el do de l'elegància, car ni a l'hora de
dormir es treien el frac. Al cap de vuit dies, el simi ja ha-
via fet quatre viatges a ciutat, no donant l'abast, car les
bèsties de prestigi com el lleó i. l'elefant volien un vestua-
ri que fos digne d'ells

o

h

Z	 ^

L'hipopòtam va orgán'tzar tes i reunions sense plànye r-hi. res. Les aus refilaven foxtrots i tangos qué "els haviaensenyat el simi i les bèsties ballaven fins a altes hores de la matinada i bevien i menjaven fins a quedar tipes. Quanla senyora hipopòtam tenia ganes d'anar a dormir, les bèsties es retiraven a llurs amagatalls i sempre sortien una vintenade voluntaris que s'oferien a transportar l'elefant, el qual invariablement estava begut.
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