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SUPLEMENT I LLUSTRAT D'EN PATUFET

ELS LLI TS DE	 BO SC

4)
Quan Rosina estigué restablerta

es digué: Cal que mostri a la bona
amigueta el meu agraïment; però
com? Sabé que li plavien els lliris.

Cuità portar el ramell a Lluisa i
al mateix temps que n'hi feia ofrena
li relatava la descoberta que la co-
Ilita dels lliris li havia fet fer.

Rosina estava malalta i Lluisa, filla
de l'alcalde del poble, li portava cada
dia una bona tassa de brou, car la po-
bra no tenia qui n'hi fes.

Eren dos lladregots que preparaven
un assalt a casa l'alcalde amb l'intent
de robar i fins matar si el cas s'ho
portava. Rssina s'esgarrifà.

per PRAT

i	 tía	 /^ÿ14,//34 1
:1)	 ^4

Cada matí sortia a la recerca de ii
flor, fins que un Jorn en descobrí uns
bells poms. N'anava fent una toia,
quan sentí veus sospitoses.

Lluisa ho contà tot al seu pare el
qual, aquella nit, apostà gent armada
al voltant de la casa, Der tal de destor-
bar els malfactors.

Efectivament, cap allà mitja nit ana-
ven a posar mans a la feina: Els deixa-
ren saltar la tanca de la casa, per tal
de tenir-los més a l'abast, i en un

tancar i obrir d'ulls els caigueren so-
bre deixant-los malparats. ¡ ls empre-
sonaren i els feren pagar ben car el
seu mal cor.

1 Lluisa s'afanyà anar a abraçar
la pobra Rosina que li havia fet un
favor tan gran com recompensa
d'unes poques tasses de brou.

MOLT AVIAT COMENÇAREM A PUBLICAR

HISTÓRIA	 D' E N A M O R A T S
El seu autor, CLOVIS EIMERIC, hi ha vessat la seva inexhaurible fantasia, donant al relat el màxim interès. Per les pàginesdel seu nou llibre, sempre vibrants, hi passen tots els matissos de l'emoció i de l'aventura, des dels més tendres als més

heròics. No duptem que apassionarà als nostres llegidors.
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LLETRA METOE
Dibuixos d'En CORNET

N les vetllades que es celebraven a casa
la marquesa de Poncellar es reunia el
bo i millor de Barcelona. Hi abundaven
els intel'lectuals i la gent gustadora

-1r .-^ SS.- dels productes de l'esperit. La senyo-
ra marquesa gosava en veure's ro-

- dejada d'un món tan selecte i es sen-
tiay •^^  transportada a aquells temps en

què les dames que cultivaven l'amistat
dels artistes i tenien un saló on conver-
sar, passaven a la posteritat immorta-

litzades en miniatures i sonets.
Un dia , a l'hora del te, entre pastís i pastís, la marquesa

tingué l'honor de fer una important presentació. L'eminent
doctor Bosc de la Rovira i el conegut novePlista Pere Cam-
plà encaixaven, per primera vegada, gràcies a la seva inter-
venció.

El doctor era molt amable i el novel-lista extremadament
simpàtic. Si haguessin estat tots dos del mateix ram potser
no s'haurien avingut, però l'escriptor no entenia gens de me-
dicina i el metge era un llec en qüestions de literatura, així
és que aviat simpatitzaren i llur coneixença prengué lligams
d'afecte.

A la tercera vegada de trobar-se a casa la marquesa, el
novel'lista convidà el doctor a una passejada per les afores
amb un cotxe que estrenava, i el doctor aprofità la primera
avinentesa per convidar el novel'lista a sopar.

Feia dies que no es veien quan es toparen en una de les
vies més cèntriques. Passejaren junts bona estona mantenint
una d'aquelles converses híbrides que van tan bé per cultivar
una amistat sense entrebancs. Parlaven de cotxes, d'esports,
de tota mena de temes sense substància però d'entreteni-
ment. El novel'lista li contava com estava punt de comprar

un vell casal nobiliari, mig enrunat, en un bell indret de
muntanya.

— Vol venir, doctor, demà passat, que penso anar-lo a
veure?

— Per qué no? Em plaurà molt, malgrat quejo prefereixi
les torretes estils Lluïsos, vora mar.

I quedaren que hi anirien, solament que el doctor no po-

ri
dia, en aquell moment, precisar l'hora.

— Demà — digué — li enviaré un mot i li faré saber, amb
precisió, si puc anar-hi el matí o la tarda.

— Perfectament, i en saber-ho, passaré a recollir-lo a
casa seva, amb el cotxe.

L'endemà, però, tingué una urgència. Calia que es posés
de seguida en camí per a una operació molt important a fer
en una població prop la frontera. El doctor recordà el con-
veni, i en la impossibilitat de complir-lo l'endemà ni l'ende-
mà passat, agafà el seu carnet de receptes i escrigué amb
mà llesta i amb la gràfia desordenada dels bons galens:

<Molt benvolgut amic:
Perdoni, però no puc venir.
Faci el viatge sense esperar-me.
Vindré a donar-li explicacions.

Seu
Dr. Bosc de la Rovira.'

per En P. P. UBACH

El criat que portava el mot no trobà a casa el senyor
Camplà i el deixà a la serventa que li obrí la porta.

Quan el literat arribà el desclogué, i en va pretengué cop
-sar-ne el sentit. Era un caràcter de lletra indexifrable. Tal-

ment un paper esgarrapat per un felí que hagués ficat la pota
dintre el tinter. Li donava voltes i més voltes, perplexe. Tan
solament la signatura es deixava entendre.

— Què em deu dir? Que marxarem el mat:? Que sortirem
després de dinar? Potser demà passat Pn lloc de demà?...

Aquella tarda rebé la visita d'un editor i més tard la d'un
company d'infància. Tots maldaren, inútilment, per solucio-
nar aquell problema grafològic. Cap al tard, però, la ser-
venta li donà un camí.

— No és cert que els únics que entenen la lletra de metgè
són els farmacèutics?

Quin raig de clarorl En Camplà es llevà el `pijama>, el
reemplaçà per l'americana i sortí al carrer, entrant de dret
a la farmàcia de la cantonada.

El farmacèutic l'acollí afablement des de darrera la seva
trinxera de flascons, pots i capses.

— Farà el favor de llegir-me aquest escrit de metge?
L'apotecari es posà les ulleres ben al recte dels ulls i

prengué el paperet.
Esmerçà uns moments mirant-se'l amb tota l'atenció i,

sense deixar-lo de vista, es ficà a la rebotiga. Segurament
no ho veia prou clar i anava a consultar algun dependent.

En Camplà esperava el botiguer que tardava a tornar.
Qui sap si els dependents tampoc ho acabaven d'entendre i
ho volia fer llegir a algú de la família?

Ja començava a impacientar-se quan l'amable senyor
aparegué tot somrient. Per fi, gràcies a Déu, anava a fer-se
la llum[

Però en Camplà restà fet un enze quan veié que el farma-
cèutic li allargava el paper i una ampolleta, dient-li:

— Prengui'n una cullerada gran a cada àpet. Si és servit?
Són nou pessetes[

P. P. UBACH

H
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OESTES ]MERAVELLOSES D'EN PIUS GATIUS
Dibuixos de BECQUER

	
(Continuació)
	

Text d'en CLOVIS EIMERIC

Cal dir que al cap de poc temps, la mestres-
sa, picada de la curiositat, va començar-se a
preguntar què guardaria el sac? Va obrir-lo i
va trobar munts de papers curosament ple

-gats; eren reconeixements de deutes, probant
que tois els dignataris, que tots els nobles
havien manllevat diners a en Pius. El total
dels deutes mu-tava una quantitat extraordi-
nàríament crescuda.

Tan sorpresa en restà, que va mostrar el

s , quet al mari e, el qual després d'examinar el
contingut, ha dir:

— Quan en Pius va venir a aquesta casa,
vàreig preguntar-Ii per sos pares. Va dir-me
que eren morts, pero que quan creu vius te-
nien molts bens, tants com nosaltres. Si ha
deixat tants diners als de la cúria, no cal dir
que no em va enganyar quan em parlava de sa
fortuna... Sa inte,-Iigència, el seu caracter, de-
noten que's de bona mena. Ell tè cura de tot

el que tenim; sap tot el que hi ha ala casa; tal-
ment és com un fill.

En cavni, nosaltres tenim una filla en edat
d'enmaridar-se. L'han demanada ja els fills
dels principals personatges de la Cort. Però
ells no eren tal com volíem i l'hem negada. Jo
la donaria de tot cor a en Pius. Però la gent
se'n riuria, car en Pius vingué com a orfe, sol
i sense que ningú conegués el seu or'gen. Ai-
xí i tot, jo elvoldria pergendre, carsa conduc-

ta, son caràcter, són perfectes i ha mostrat el
més viu interès per la casa, com si fos seva.
Cal pensar en aquet pi ob'ema que es força di-
fícil de resoldrel

—En quan a ço d'evitar que les gents es
riguessin de nosaltres, pot ben salvar-se, -
respongué la muller. — Els pooem casar de nit
i amb poques ceremónies, que ningú, de mo-
ment se n'enteri... Un cop casats, encara que
ho sàpiguen, qui vols c,ue que hi digui res, si

LAX$	 — _.
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ller d'en Pius va dir a aquest que anava a
l'Audiència Reial. En Pius li respongué:

—Jo estaré al Tribunal. Quan tu passaràs
per davant meu, si tu veus que't faig una sen-
yal amb la mà, posaràs tot seguit hidromel en
un beire i me el portaràs. Després em saluda-
ràs gentilment i ens retirarem els dos tots
junts.

Fetes aquestes senzilles recomanacions, en
Pius va posar-se uns pellingos per capa i va

tothom, qui més qui menys, deu diners a en
-Pius?

El ric mercader va reconèixer que la seva
muller tenia raó i consentí en el matrimoni en
la forma proposada. Aleshores cridà a en Plus
i Ii digué:

—D'en que vares entrar a casa, he po-
gut veure que el teu pensament, el teu cor, la
teva voluntat i la teva cura dels meus quefers

anar a seure en el l'oc del tribunal. Tots els
alts dignataris, tots els funcionari„ els patges,
els jutges, es'aven reunits. Uns havien vingut
en carrossa, altres a cavall, i tots amb un lluit
estol del seu servai.

Veient a en Pius amb aquell vestit espelli-
fat, els dignataris, per mofa, li donaven cops
al cap, bastonades, l'estiraven pel braç, per
fer-li fer els estirabots que e'.1 tenia per cos-
tum sense enfadar-se mai. Però ells no sabien
quan intel-ligent era en Pius. El prenien per

nan sigut tal com si tu fossis mon propi fill.
En premi, t'ofereixo la meva filla.

Penseu l'alegria d'en Pius que no desitjava
altra cosa[

Son amo cridà a la gentil donzella, que
també estava enamorada d'En Pius, i des rés
de les formalitats de consuetut, 1 hi donà per
esposa.

Dos o tres dies després de la boda, la mu-

un dissortat que vicia de les almoines.1 per ço
es reien d'ell.

La filla del ric mercader passà en sa carros-
sa, seguida deis seus criats,' portant la vaixe-
lla d'or i argent, amb les gerres d'hidromel
Va guaitar al seu marit, pero aquest no va fer
cap senya i seguí vers el palau. Els dignataris,
en veure-la passar, deien, ells amb ells:

—Es la donzella més formosa del re:almel
—Ni els fils dels prínceps han sigut prou

per ella[

^	 r4	 Cí:
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(Continuarà)
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PER JOSEP MARIA FOLCH -I TORRES AMB DIBUI:
XOS DE JOAN G-JUNCEDA

(Continuació)

— Potser ara, sense cap esperança, aniré deixant bocins
del meu pobre cor tot al llarg del camí, i així, quan ja no
me'n resti, s'haurà acabat el sofrir.

En aquells moments el desmemoriat Faneló venia del
palau, i, com sempre, per més que fes memòria de la co-
manda que li havia sigut feta, no podia r-ecordar-s='n.

En trobar-se davant de la princesa, i després d'haver-li
demanat la vènia, tot era gratar-se el cap i dir:

— Es... Es... Creuríeu que ara mateix me'n recordava i
ara m'ha fugit del cap?

La sort per a ell va ésser que darrera d'ell entraven la
Remeiera i la seva filla Estella, les quals el varen treure
d'ang,únies, car era precisament la comanda que havia de
complir, el presentar-les a la princesa.

— Som nosaltres — digueren en entrar. I en Faneló, en
possessió ja de ço que li havien encarregat, va afegir:

— Ah, sí! Ara me'n recordo. Són elles! — I se'n va anar
dient: — Que vagin dient ara que no en tinc de memòria.

-- Hem vingut — va dir la Remeiera així que en Faneló
va ésser fora —per a portar-vos les herbes que us havia pro

-més per la vostra tristesa. Davant del vostre senyor pare us
ne diré la virtut, i com cal pendre-la.

— Veniu doncs amb mí, si us plau — digué la princesa,
i se l'emportà.

En veure entrar a la Remeiera i la seva filla el príncep no
se'n va anar i restà al jardí presenciant l'escena; així és que
en restar sola Estella se n'adonà, i exclamà:

— Príncep!
— Estella! La bona Estella! — li respongué.
— Pobre príncep encisat! No cal que m'ho diguis, no, que

tens l'ànima llatzerada. Pobre malaurat! Ni la caritat d'una
besada alliberadora no hi ha hagut en son cor?

— Els seus ulls no han sigut com els teus — li digué -
que han sapigut veure més endins de la meva lletjor.

— I et treia ara? — li preguntà l'Estel`la.
— Era jo que partia per s%-mpre.
— Cap a la nostra casa del bosc, venies? — li digué l'Es-

tella, tota interessada.
— Qui ho sap!
— Llavors Déu m'ha portat.
— Sí, Estella. Déu t'ha portat; perquè, qui sap el qué

hauria sigut de mí. La fam, les feres del bosc, o els abims
s'haurien barallat la meva vida miserable — digué l'estrafet,
desesperat.

— I tant com et vàreig demanar que tornessis si ella no
et volia!... Però, deixem estar el que ja ha passat. Ara sí que
vindràs, no és cert? Vindràs i farem com vàrem dir. Clucada
d'ulls oïré el teu parlar, que és com una dolça música pel
meu cor. Tu em parlaràs dels teus bons temps de príncep
blanc, i semblarà que ho estiguem vivint. I així, amb els ulls
ben tancats, quina gran llum en el meu cor, quan pensaré:
és el príncep, és el príncep blanc, el més bo i el més formós
del món, i és meu per quedar i per sempre!...

El príncep, que arribà a embadalir-se d'agraïment amb
les ingènues paraules de 1'Estel • la, va interrompre dient:

— Estella, bona Estella!
—1 tu aniràs eseent cada dia més manyac al costat meu.

I a poc a poc s'anirà cloent la ferida del teu cor, i acabaràs
per oblidar-la a ella, a la que tant estimes, a la que tant t'ha
fet sofrir amb el seu desamor...

— Amb el seu desamor, no! — tornà a interrompre el
príncep, ple d'energia; — que ella m'estima, estima tant com
pot el príncep blanc.

— No l'ha oblidat, doncs, el príncep blanc? — va pregun-
tar la noia, tota desiPlusionada.

— Ni l'oblidarà mai! — respongué l'estrafet, amb con-
vicció.

Estella restà tota consirosa amb el cap cot i sense dir
res una bella estona. Després afegí, com despertant, amb la
veu tota tremolosa:

— Aixi... Així tu tampoc no l'oblidaràs mai a ella?...
El príncep va endevinar tot el dolor que hi havia en aque-

lles paraules, i li digué:
— Per qué m'ho preguntes?
Estella trigà una estona a respondre. A la gola se li nuà

un rogall, i una llàgrima furtiva li lliscava per la cara. Dissi-
muladament se l'eixugà, i tota recollida en sos pensaments,
va dir: -_

— Pel dolor de saber-ho!
En aquells moments Bellamor i la Remeiera apareixien

de nou al jardí tot parlant de les tristeses de la primera i
dels bons efectes que les herbes li farien.

— Després de les quatre he: bes - deia la vella — les qua-
tre oracions, i l'alegria tornarà, si Déu ho vol, al vostre cor.
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En sentir Estella les paraules de sa mare es posà tota
remoguda, i dirigint-se a Bellamor, Ii digué:

— No! No us la cregueu, princesa!
La Remeiera restà tota parada de la vivesa amb què par-

lava la seva filla i" de la seva activitat reptadora.
— Filial — li digué.
— No, no us la cregueu — repetí 1'Este1'la. — L'alegria al

vostre cor no hi tornará ni amb les quatre herbes, ni amb les
quatre oracions?

— Estella! Que has perdut el seny? — féu la seva mare
altra volta, sense haver sortit del seu astorament.

— Què estàs dient? — digué al mateix temps Bellamor.
— Mai[ Mai! — continuà cridant Etel'la tal com si no

hagués sentit les paraules de la princesa i de la seva mare,
— No tindreu repòs ni alegria, en tant no volgueu besar l'in-
fant estrafet que aquí veieu. Ell no us ho pot dir, mes jo...

— Filla! — cridà la seva mare, interrompent les paraules
de l'Estella. Mes aquesta estava tant decidida a dir ço que
volia dir, que, desoint el reny de la Remeiera, va continuar:

— Mes jo us ho vull dir: que de la vostra abraçada i del
petó dels vostres llavis n'esdevindrà la vostra felicitat i la
d'ell!

— Calla! — va fer de nou la seva mare.
— Deixeu-la dir — interrompé Bellamor, i prosseguí: -

La meva felicitat no vindrà mentre no torni el príncep blanc.
— Per això us ho dic: besant-lo...
La Remeiera no la deixà continuar; i així que li hagué

sospès la paraula li féu aquestes reflexions:
— Estella! No saps que dient el secret te'l perds per tu,

i tu l'estimes, pobra filla meva!
— Es perquè l'estimo que el vull feliç amb ella, ja que no

ho seria amb mí — respongué l'Estella.
El príncep no es pogué aguantar en oir aquelles paraules,

i exclamà:
— Estella! Anima generosa[
Esperonada per les paraules del príncep i portada pel

desig de fer feliç a_ aquell desgraciat, al qual tant compa.
dia com estimava, va dirigir-se a Bellamor, i amb insistència
folla, li digué:

— Beseu-lot Jo us ho demano com si hagués d'ésser per a
mí la felicitat que vós en collireu.

— Per què això, filla meva? — digué la Remeiera, inten-
tant un cop més evitar lo inevitable.

— Perquè Déu ho vol així — li va respondre. — I enca'
rant-se amb el príncep, Ii va dir:

— Vine! Acosta't! — I dirigint-se envers la princesa, con-
tinuà :

— Per la felicitat de tots dos; beseu-lo!
Suggestionada per la vehemència de les paraules de l'Es'

tel •la, la princesa es va creure obligada al compliment de la
promesa feta a aquell desgraciat; per això es va decidir a
besar-lo. S'acostà a l'infeliç estrafet vencent tota sa repug-
nància, agafà el príncep amb una mà a cada braç, i dient:

— Pel compliment de la meva paraula, siga; — i el besà
en el front.

Tant fou haver posat sos llavis en el front del monstre
com veure que entre sos braços hi tenia el príncep blanc, el
qual acabava de besar.

El príncep blanc s'apartà un xic, i fent-li profunda reve-
rència, li. digué:

— Altesal
La Remeiera mirava l'obra de sa filla, tota serena, mentre

aquesta, en un retó del jardí, plorava des-
consoladament amb el rostre amagat entre
els braços de la seva mare

Bellamor semblava enlluernada per un
llamp.

-	 Al cap d'uns moments, refeta un xic del
seu astorament, la princesa pogué dir:

— Verge Santa! El príncep blanc! No és una falsa visió
dels meus ulls?... Mes... Per on haveu entrat que jo no
m'hagi adonat de res? — interrogà a aquell que més li
semblava visió que realitat.

— Com us en podríeu haver adonat si és tan curta una
besada! — Ii respongué el príncep.

— Es un somni, tal volta? — recalcà encara Bellamor.
— No, no és un somni! — li va dir. — Es la benaurada

realitat que tant esperàvem; i haveu estat vós que amb la
caritat de la vostra besada m'haveu alliberat del cruel encís
que sofria. Grans mercès, enyorada Bellamor.

Aqueixes paraules varen fer veure clar a Bellamor, la qual
tota ingènuament, va dir:

— La meva besada? Déu meul I tant com m'he fet pregar.
Mes no és pas a mi a qui deveu agraïment, sinó a la bona
minyoneta de les herbes de remei. —I esguardant a ].'E'stel'la
que era encara arredossada al costat de sa mare, va afegir:

— Mercès i grans mercès, gentil remeieia, del teu bon
consell que tant m'ha costat d'obeir.

Apesarada, però plena de conformitat, Estella va corres-
pondre a les paraules de la princesa, dient:

— Res m'heu d'agrair, si us he donat el que de tant de
temps era vostre.

— Estella! Bona germaneta meva —féu el príncep, agraït.
Estella restà tota confosa de les paraules del príncep, i

va dir:
— Vós... Jo no us conec, senyor.
El príncep no en va fer cas de les paraules de 1'Estel'la,

i dirigint-se a la princesa, va afegir:
— Es a ella, a la seva generositat i a la seva abnegació

que devem la nostra felicitat.

(Acabarà)
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Jo sovint passo l'estona
a la vora de la mat
pescant els peixos amb l'art
pels voltants de Badalona.

N.° 753 —JOSEP COSTA

Jo vaig a veure en Cisquet
que fins sembla un cigronet
i sa mare és tan grassa
que sembla una carabassa.

N.° 757 — PERE ANGLADA

Pujar per les muntanyes
f anar a fer excursions
amb les meves companyes
són totes més il'lusions.

N.° 754 —FRANCESC SERRA

Jo sento predilecció
peT l'ofici de burot
doncs quan passa l'ocasió
pots pescar algun purot.

N. 758— CELESTÍ OLLER

Ami em plau la passejada
a la vora de la mar
i que voli 1'oceliada
i que ens passi pel costat.

N.° 755—ANGELA ROMEU

Mentre el xofer no ho veu
jo viatjo aquí al darrera
i així d'eixa manera
m'estalvio l'anà a peu.

N.° 759— JAUME GIBAL

El fer esport, molt m'agrada
- però encar disfruto més
podent fent jugar les dents
quan la taula és ben parada.

N. 756— MAURICI SOLER

A mi m'agrada treballar
i sobretot no em manqui feina
mon otici, quin serà?
a les mans ja porto l'eina[

N.° 760— DOLORS TORRENTS

i	 X41

No m'agrada ni el futbol
ni tampoc la bicicleta
sos m agrada amb una barca
aná a la Barceloneta.

N.° 701 — ILDEFONS SOLA

	M'agrada aná a Barcelona	 De gustos no hi ha ré escrit,	 Com se:npre espero guanyar
pel temps de les vacacions	 a molts els agrada el hall	 m'agraden molt els concursos
i veig el Cavall Bernat	 ijo encar que sóc petit	 pro després a l'acabar
voltat d'herbes i turons.	 m'agrada molt el foot-ball.	 em vénen tots els disgustos.

	

N.° 762 — ENRIC GAVALDÁ	 N.° 763 — M. BERTRAN PETIT	 N.° 764 — FRANCESC MUSSONS

i a

iJ

Lo que més preferiria
és queja fos Sant Feliu
Per poer beure aquest dia
Non-Plus-Ultra Codorniu..

Em plau llegí el VIROLEI
perquè ric passant l'estona
i faci calor o fred
servidor ni se n'adona.

A mi rn'agrada pescar 	 A mi m'rgrada el futbol
en el riu o en el mar	 però en tinc de queda a casa
pro molt més a la cassola	 perquè com que'I pare no ho vol,
que així no em tinc de mullar_ el faria enfadar massa.
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LA CARTA FUGITIVA
(Joc de mans)

Fent agafar una.carta, s'entrega un
llàpiç a la persona que l'ha agafat per-
què hi faci una senyal, mitjançant la
qual pugui ésser reconeguda; és torna
a col locar al mig del joc de cartes, se
fa passar a sobre i s'escamoteja, entre-
gantla resta del joc de cartes per-
què un altre les barregi. Mentrestant
el jugador es posa la mà a la butxaca
i col'loca la carta amagada al costat
de la seva cartera; treu aquesta fent-ho
de manera que la carta unida a ella no
es vegi i a 1'ensems diu a la persona
que barreja, que no es molesti, car la
carta elegida ha passat a la seva car»
tera, de la qual simula que la treu.

Aquest joc produeix una il'lusió per.
fecta.

EL DIBUIX REVELADOR
a

el preu del clau número vint'i- quatre
i vós reprendreu tots els diners posats
sota els vint-i-tres primers claus i us
endureu el cavall.

El pagès abandonà el mercat per
anar a fer beguda i passar comptes. El
preu del cavall, és a dir, el nombre de
cèntims posats solament sota el clau
número vint-i- quatre s'elevà a la suma
de 83.886'08 francs. No cal dir que
el pagès encara corre!

JEROGLÍFIC

lerL3 T77,

La nostra glòria, no està en no haver
caigut mai, sinó en aixecar-nos cada
vegada que hem caigut.

Goldsmith

El saludable delit per una idea, és la
bellesa i la benedicció de la vida.

Joan Ingelow

Solucions al número passat

Al jeroglífic: No és prudent anar
On és l'amo d'aquest conill? 	 amb catvassa en travessar una plaça.
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Unint els punts per ordre de nume.
ració, sempre en línia recta, obtindreu
un dibuix insospitat.

Un dia, en una gran fira de Norman.
dia, un pagès examinava i palpava un
cavall de carro, però no es decidia a
treure de la bossa el nombre d'escuts
que n'hi demanaven. El gitano vene-
dor del cavall li proposà la venda en
aquesta forma:

— Aquest cavall té quatre ferradu-
res a les potes, cada ferradura té sis
claus: vós posareu un cèntim pel pri-
mer clau, dos cèntims pel segon, qua-
tre pel tercer i així anar seguint sem-
pre doblant. Jo no cobraré més que

Quan el senyor Rovirosa (Confeccions i novetats) s'emporta els vailets a veure
una manifestació, li és difícil que tots estiguin contents i la puguin veure.

Però quant la manifestació passa pel davant de casa seva, ja canvia la cosa!
(De Le Péle Méle)

Redacció i Administració. Cardenal Casañas, 4
hnpremta carrer de Mantener, núm. 24 interio r
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Text i dibuixos per LOLA ANGLADA

.r7

J	 j	 UN dia en Peret estant assegut al llindar de la gran porta d'aquella joliva

7 Ç	
casa del seu pare veié prop de l'hort un noiet de vestiments pobres

^i/̂	 i 	 Peret li parlà així:
L_ ®	 — Es que desitjes quelcom de l'hort?

— Ah, és teu, aquest hort? — féu el xaval.
^,•	 — No, és del meu pare... i de la mare!

^1	 3	 — Saps si em deixarien collir un grapadet d"aquestes mongetes pri-
`	 merenques que hi ha a la primera feixa? Les portaria a la mare.

— Cull ço que et plagui. Pots abastar també albercocs i emportar-te'n
les butxaques plenes pels teus germanets.

El noi respongué content: — Mercès. Sols em dol que les butxaques
meves siguin foradades i el no tenir germanets; visc sol amb la mare 1

En Peret sentí compassió envers aquell xicotet miserable i anant a cer-
car un cistelló Ii féu
un bon proveïment
de verdures.

— Té, li digué
amorós—i torna un
altredia que neces-
sitis de mí.

El bon pobric
remercià la genti-

lesa i els dos xavals, acomíadant-se, co-
rreguere contents a contar-ho cadascú
a llur casa.

Vet aquí que vingué la nit i en el
seu llitet en Peret no dormia. Ell sabia
bé prou que'l xavalet que passà per l'hort
a la tarda no dormia en llençols blancs
com els d'ell, que n'eren perfumats pel
lleixiu de la bugada. Hom sap si ni tant
sols estaria al resguard dé

r^C	 v ^ 5̂ n ^

^1^45ik,

_	 1•

un	 que com el de la	 • '	 nat per belles enfilades de tomàquets vermells i desostre 
cambra d'enPeret era ador-	 `^	 olorosos penjolls de pomes camones. Hom sap, pen-

saya en Peret, si aquell xaval és únic al món a so-

	

-	 frir les aspreses de la vida? I s'adormí prometent-
-ti,:^ f	 11,°	 se socórrer tots els nens i nenes que l'endemà

	

° , 	 trobés desvalguts pel camí, en sortir a trenc

	

/ ` ¡- 	 d'auba. El sol es desvetllava darrera el mar
(^ ^	 ,o ^ i ^ l ^_	 ^	 ^ bressolant-se els seus raigs damunt de les

\ ones. El gall inquiet de la masia cantava a
plaer endevinant el jorn magnífic que nei-
xia. En Peret amb els socs a la mà aban-
donava cautelosament la seva petita cam-
bra baixant l'escala de graons pintats de
blau. Obrí el cancell i sortí a l'era essent

A.. 	 '"	 rebut per en Tom el seu company fidel. En
Peret aquell matí marxava de casa en casa en cerca de nens pobrics i això sols en Tom ho sabia, i em-
prengueren junts el camí.	 (ACabai-à)
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