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SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

Per SERRA MASSANA

— Noi; porta aquesta capsa a tal carrer,	 En Ramonet surt al carrer i es troba	 — A on va., Lluïset? — Mira, a tal carrer,número tal, pis quart, i els d us de part	 amb el ssu bon amic Lluïset, el qual tam-	 numero tal, quart pis, a dur aquest pa-meva, això i allò i el de més enllà.	 bé va a dur un encàrrec per compte del	 quet. — Caram, és casual. Jo vaig al ma-
seu pare.	 teix lloc.

Parlant, parlant, hi arriben ben aliat i en	 I es posa a córrer escales amunt com	 Tan bon punt ha pujat els quatre pisos.Ramonet, qui en tot vol ésser més que els	 in llampec, mentre en Lluïset, més repo-	 amén d'entressol i principal, en Ramonetaltres, desitja ésser també el primer en	 ! at, les emprèn pas a pas, com cal a tota	 cuita a trucar, per tal d'enllestir abons nocomplir l'encàrrec.	 persona assenyada.	 arribi l'altre.

FJïíiuit
Però a un quart pis no s'hi pua tan fà-	 I, és clar, mentrestant arriba en Lluïset	 Fins aleshores en Ramonet no pot ale-cilment. Així és que quan li obtén la por-	 ben descansat, el qual entrega e paquet,	 nar el necessari per dir el que tenia de dirta, en Ramonet esbufega i panteixa, sense	 diu el que té de dir i, saludant, davalla les	 i baixar darrera en Lluïset, ben avergonyitpoder dir res,	 escales,	 de sa precipitació.
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—Capitàl — féu en Trinquetada,
plorant i rient com una criatura — que
veniu ferit? Aquest company vostre ho
està?

— No; és un cansament.
— Vaig a fer-li unes fregues per

dintre, de conyac, i per fora d'esperit
de vi... Es posar oli en un llum.

— Aquest llum no s'encén per tu -
respongué rient, en Sílex, inclinant-se

`_
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de pas vers sa companya que diposità
en el tou d'un munt de veles.

— Georgina! Georginal—cridàeljo.
ve. — Ja està salvada, grat siga a Déu!
Ho véu com Déu no abandona mai?

Georgina refent-se del mal pas, pre-
guntà gairebé d'esma:

— Què li ha passat a la nau de Na
-zim Alí?

— Sospito que el corsari, en trobar-

1 11:

se sense vostè, haurà volat la nau en
un accés de follia. Jo sentiré no poder
complir I'encàrrec del pare, però, Déu
és qui mana i la seva voluntat ha d'és-
ser la de tots els bons cristians.

La jove fou portada al millor recam-
bró de la nau, i deixada al llit, al peu
del qual, Sílex hi féu posar un vestit
nou de mariner i una bata llarga que
servia de salt-de-llit, perquè 1'expre-

sonera podés abillar-se sinód'una faisó
pròpia, quan menys amb netedat.

Mentrestant, Sílex assabentà de ço
que havia succeït a bord de la nau
corsària, els seus amics i especialment
el Marquès que estava conten *íssim de
l'aventura i que restà sorprès que
aquell mariner fos una donzella.

En Trinquetada, que l'havia portat
un tros a coll, va cuitar a dir:

mul	 F^.
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promés s'haviaenmulleret amb una al-
tra dona.

Per altra banda, Georgina recorda-
va molt sovint, sovint, al capità Silex,
gairebé tant com aquest recordava a
Georgina. I com que el marquès, que
ja s'havia aficionat a la companyia de
Sílex, no estava per sospirs ni per «ai-
què- tinc, plantejà un dia a casa dels
pares de Georgina que eren força r:cs

— Ja em semblava a mi!.. — Però no
va acabar d'especificar què era el que
li semblava.

Enterats es dos amics del seu geste
i de l'èxit aconseguit, resolgueren en-
tre tots escorcollar el mar en el Lloc de
la pèrdua del vaixell de Nazim Alí.

Poques desferres es trobaren ja. El
mar havia engolit el ferro i les coses
pesades. Els peixos s'havien menjat

el cas difícil, que bon goig si arriba-
ven a explicar-se'l els dos enamorats,
massa tímids per les coses del cor,
com val-nts havien estat per les coses
de l'esperit.

— Aquests dos herois s'estimen...
No, no em feu que no, que jo no estic
per pamplines. I estic disposat a fer de
padrí. I pel viatge de .nuvis us regalo
la cLluerna»... A condició que oas-

els cossos morts. Un nhavien ïespec-
tat que ni els peixos el volien. El de
Nazim-Alí tot justament, que encara,
mort i tot, feia basarda.

Retornada Georgina, fou portada als
pocs dies a sa casa de Còrcega, on els
seus pares tingueren una grossa ale-
gria, car la donaven per ben perduda.

De casament, no n'hi parlaren carel

T1t	 ;fil
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seda la lluna de mel em vulgueu a fer
-vos companyia!

La sortida tingué un éxit complet...
Encara són feliços els nuvis, que ja
porten uns quants anys de casats. El
capità Sílex que gairebé no es recorda
ja del seu nom de fonts, s'ha fet demés
un nom eloriós per haver acabat amb
un flagell de les costes africanes.
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EL 13 R U I X® T
	 LA FADA

Dibuixos d'En CORNET

Una vegada (no sé pas si això va
ésser antany, enguany a l'Any Tiru-
rany) hi havia un vell, d'una barba
blanca, blanca, tota fina i lluent, i uns
ulls grisos que, en parpellejar, més es-
tona restaven tancats que no n'havien
estat d'oberts. Ben segur que tenia
fred, perquè la seva casa era tota ple-
na d'escletxes; però no us creieu, no
hauria pas aconseguit d'aturar-los els
seus tremolins, baldament hagués tirat
més estelles al foc, perquè encara te-
nia més fred de la vellesa que no pas
de l'aire cru. Passava els dies sense
companyia de ningú: així és que quan
els seus llavis es movien, semblava
que no fessin sinó babarotes, i en els
seus ulls ensopits, aquell brinet de
temps que s'obrien, més que no pas
de pensaments daven entenent de ca-
túfols.

Un dia que el foc de la seva llar
feia, a les acaballes, una mena de ga-
nyotes de llum de ben mal averany, van
sonar passes vora aquell casalot tan
rònec i tan malmenat, i eren passes
ben dolces, però d'un compàs segur,
com s'esdevé quan canteu una cançó
per dins. Era una noia, bonica com
una flor, fresca com la tremolor de la
matinada, amb uns ulls blaus com uns
estanyols de muntanya, i un cabell tot
delicat i llaminer, de color de confi-
tura d'albercoc. Per les galtes li anava
i li venia la sang rosada de la jovene-
sa, duia un ocell damunt l'espatlla i un
bell ramell de flors i d'herbes tendres
a la mà.

— Benvinguda sigueu — va dir el

vell — a la casa del bruixot. Però em
penso que vós sou una fada.

—Sóc una fada primerenca: tot
just he començat de fer alguna dolça
provatura.

— Bé està, passarem la nit vora
ajuest foc, i ens contarem aquelles
coses que sabem fer, cadascú segons
la seva virtut.

— No em sembla pas una cosa gens
mal pensada.

— Veus-ho aquí, doncs, gerda mi-
nyona. Jo sé bufar d'una mena de ma-
nera, que atura el riu, i l'aigua es tor-
na dura com una perla. I d'una altra
manera que desguarneix els arbres de
penjarelles, i envia qui sap on les fa-
lles fent ballarugues i més ballaru-
gues. I d'una altra manera que sap
llençar tot un esbart d'ocells a l'altra
banda de la mar gran.

— Doncs jo no faig sinó descabde-
llar la meva cabellera, i tot de fils d'ar-
gent cauen del cel, i quan s'atura el
xàfec, que és tot seguit, hom veu els
bassols tots plens d'una florida que no
sabeu pas si és del cei que ha vingut.
A les plantes que semblaven més ador-
mides, els faig, davant el meu bande-
reig daurat, obrir qui-sap -los ulls tafa-
ners, ulls de tota mena de colors. Tot
desfent una trena, faig cantar els
ocells, i faig sonar el violí als fullatges
i el xel'lo a les aigües profundes.

per En JOSEP CARNER

1 mentre el bruixot i la fada s fina.
ven dient aquests encantaments que
feien, cadascú, segons la seva virtut,
la nit anava fent-se prima i pàl'lida;
i veus aquí que, en eixir el sol, entrà
un poc d'aire tebi i olorós.

El bruixot va callar. Semblava que
s'hagués adormit. E1 foc era apagat, i
hom no li veia prou bé la cara. Però
ni solament no se'n sentia el respir,
fadigós com és ara la passa d'un con-
demnat que arrossega la cadena. La
fada es va posar de cara a la finestra,
i el sol va fer resplendir tan merave-
llosament la seva cabellera, que hau-
ríeu dit que tota la llum del món venia
d'ella. I el sol va arribar a entrar fins
a l'últim extrem de la cambra, i en el
seu raig hi jugava una papellona. Lla-
vors es va poder veure el bruixot. La
seva cara era com a desfeta, el seu cos

s'anava esborrant. Tot eren caramells
de glaç que es fonien. Llavors aque-
lla fada, que es deia Primavera, va co-
nèixer que aquell pobre bruixot s'havia
dit Hivern.

JOSEP CARNER
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(Continuació)

Quina impressió produiren aquells
draps blancs, en el cor sensible d'en
Blaiet! S'acostá humilment al company
i li tornà a demanar perdó, preguntant

-1i. amb afany:
— T'hi veus bé?
— Sí, sí, igual... Només que tinc un

trep més amunt, però ja no em fa mal!
Va respirar tranquil, i a migdia a

l'hort amb son pare amb més gana que
mai. Molt hi havia fet el dejuni!

A la tarda, sortí amb l'oncle que no

n'hi va dir parau'a de] cas del dia
abans. Comprenia que en un minyonet
tan sentit, fóra una crueltat refregar-li
per les oïdes el record d'una mala ac.
ció i que no és prudent avergonyir a
ningú d'un pecat pel qual ja ha fet pe-
nitència de cor.

I els dos tornaren a la tasca d'obrir
pes a l'aigua de la font de l'Avellà.

Trebal'ant, treballant, l'oncle Xinxó,
per distreure quelcom la serietat d'en
Blaiet, va llir-li:

— Demà vaig a Tarragona... Vols
venir?

— Per què no, oncle? Què hi anirem
a fer?

— Ah, xafarderot! Hi anirem a com-
prar focs artificials per a fer una gran
festassa la nit de Sant Joan!

— Focs artificials! Jo no n'he sentit
parlar mai! Com són els focs artif-
cials?

— Ja ho veuràs... Una cosa molt bo.
nica. Veuràs que hi ha unes rodes que,
en calar-los-hi foc, roden per si soles
i comencen a treure primer espurnetes
i després un raig de foc de tots colors,

i volta que voltaràs, i quan s'acaba fa
una colla de trons que s'oiran de per
tot!

— M'enganyeu, oncle!
— Et dic la veritat! 1 encara n'hi ha

uns que són com un canonet de les
agulles, amb una cua de palla molt
llarga, que surten brunzent, s'enfilen
cel amunt i fan tota una pluja de co-
lors!

— De veres? I com pot ésser això?
— La nit de Sant Joan ho veuràs...

Demà els anirem a comprar i tu veu-
ràs com no t'enganyo... També hi hau.
rà uns ciris que fan Llum verda i blava
i vermella, i uns altres que engeguen
estrelletes, i uns que fan tro, i uns que
xiulen...

— Que xiulen, també?
En Blaiet estava admirat. Al seu po.

ble no tenia record d'haver vist mai
ceses tan extraordinàries, i -fins si no
que el seu oncle no deia mai mentides,
estigué a punt de creure que es reia
d'ell.

Quan tornaren cap a casa, en Blaiet
tenia el cap ple de focs artificial, fins
a Yextrem que abans de sopar, sortí
a la plaça a parlar amb els seus com-
panyons d'escola a exposar-los-hi el
cas.

— Mentida! Mentida! Ves si tu ens
faràs creure que amb una palla s'en-

It J<>-OLIt^
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filen uns focs cel amunt i plouen es-
trelles!

— Us dic que sí, que m'ho ha dit
l'oncle!

— Seran coses d'Amèrica.
— No, diu que demà anirem a Ta-

rragona a comprar-los!

IIíflIMíflhlIlUiIi!iIII!IIiIIIIiIIiiUIiIP
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—Sí, sí! A Tarragona vendran
aquestes coses!

— Ell ho diu! — i en Blaiet mante-
nia la honorabilitat de la paraula del
seu oncle, amb aquell entestament
propi dels infants, que no admeten
que ningú els enganyi.
. Ni la seva germana, però, va creu-
re, fins que a l'hora de sopar, l'Esteve
va anunciar a en Feliu:

— Demà me'n porto en Blaiet cap
a Tarragona... Anirem a comprar focs
artificials per a fer un castell que deixi
record a Montbrió per tota la vida...
Un castell que es vegi de cent ]legues
a la rodona!

— Es coneix que no saps com mal-
gastar el diner! Però, fes, fes, que di-
ner teu malgastes!

— Fuig, home! Amb vint duros que..
daré com un home, i es parlarà de
Montbrió un any de carrera! No et ra-
quin, que a canvi del castell, sóc ca-
paç de fer-te treballar les terres a fo..
res d'hora i de franc per tot el jovent
de] poble! A vosaltres us tira la ciutat
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perquè no sabeu embellir ]a vida vila-
tana! Deixa'm fer, que Montbrió, que
ara en molts mapes no hi és, acabarà
per fer la pols a Nova-Iork. Tot és
cosa de temps i de pirotècnia...

En Feliu contemplà el seu germà
quelcom esbalaït:

— Pirotècnia? No t'entenc!
— Si, home! Pirotècnia vol dir això:

focs artificials, alegria de la llum, can-
çó del foc, simfonia meravellosa de la
claredat en plena nit!

— Fes, noi, fes, però no em mal-
acostumis en Blaiet, que després hau-
rà vist tanta cosa bonica a ciutat, que
el treballar la terra li vindrà «a remare
i farà com el Josep de ca'l Joan de
l'Antònia, que espera cavar quan la
terra hagi crescut i ell no tingui que
ajupir-se!

— Es que no ho consentiria que en
Blaiet deixés la terra; en canvi, el que
penso fer, si Déu ho vol i no m'hi po-
ses retop, és que estudiï quan menys
per pèrit agrònom...

— Què pèritsl El que no aprengui
del seu pare i d'esgratinyar ell mateix
la terra amb ses pròpies mans, no ho
aprendrà pas en els llibres, com hi ha
món!

— Ets injust, Feliu! Tu i jo hem
treballat la terra a la brutesca, sense
esmerçar-hi altres coneixements que els
que ens havien ]legat els nostres pares,
i com que no coneixíem altra vida ni
altres costums, i de pares a fills venia
observant-se la tradició, ens semblava
la nostra ciència superior a tots, i
quan algú ens parlava de la utilitat
dels adobs, de certes i determinades
pràctiques, trobàvem que tot allò era
molt envitricollat par uns pagesos que
bon goig si sabien confegir... Però jo
vaig córrer món, vaig veure noves te-
rres i reeducar-me en noves costuras
i he tingut ocasió de comprovar que
si damunt dels coneixements que tu li
lleguis al noi, s'hi afegeixen els que ell
aprengui estudiant, aquestes terres

d'avui, que tot just si arriben a cobrir
les teves despeses, li poden ésser la
base de la saya fortuna.

— Tu mateix... No sé dir-te que no,
però temo que me'l viciaràs! ,

— Deixa-ho córrer... Demà enBlaiet
i jo... a Tarragona)

— Es que en Blaitet, que no hi ha
estat mai, badoquejarà per tot, no po-
dràs anàr per les teves i te'n repene-
diràs...

— No ho creguis; em farà compa-
nyia... Demés, veurà terra, més terra
que la que veu des de Montbrió, que
gairebé tota és del mateix to. Quedem
en què en Blaiet ve?

En Feliu no va tenir cor per negar-
s'hi. Tanmateix, en Blaiet era bon mi..
nyó i mereixia a bastament l'alegria
que li donaria l'oncle.

I el futur pèrit agrònom va saltar
de content, va tirar-se al coll de I'Es.
teve, va abraçar la seva germana, va
estirar. els bigotis del gat i va apretar
la cua al gos, tot plegat prova plena
de quant el satisfeia aquell viatge.

De Montbrió a Rocafort, per les gi-
ragonces de la drecera, que en Blaiet
es sabia de memòria... A Rocafort,
l'oncle el va fer pujar a l'autòmnibus
que fa el servei de Santa Coloma a
Montblanc i de Montblanc a Tarragona
en el tren de Lleida, que, brut i tot,
com de consuetud, li semblà a en Blaiet
d'una comoditat ircomparable. Viat-
javen en una segona de seients polse-
gosos i pintures deslluïdes, però a en
Blaiet li interessava el paisatge amb
les aigües esquifides del Francolí, el
pont de Picamoixons, les muntanyes
blavoses de Prades, atapeïdes de cas-
tanyers, les masies escampades... En
arribar a Reus, creia ja en Blaiet que
eren a la ciutat meravellosa, car per
ell Tarragona, de la qual tant havia
sentit parlar a altres minyons del po-

ble, venia a ésser elresum de la civi-
lització.

Algun companyó li havia parlat,
amb molt elogi, de Reus; alguns altres

havien esmentat la grandesa de Bar
celona, però ell tenia una fe cega en
el seu pare, que sempre li contava co-
ses de quan ell, per vendre o comprar
tenia precissió d'arribar-se a la ca•
pita].

Fou l'oncle Xinxó qui li va donei
una petita lliçó de geografia local, no
gaire escoltada per en Blaiet, embada..
lit davant del moviment de la gentada
que esperava el tren.

A mig matí entraren a Tarragona,
cegats els ulls d'en Blaiet per la deco-
ració d'or vell de la metròpoli romana.
Tot seguit arribaren a la Rambla de
Sant Joan, i aquella amplada de pas-
seig, amb les fileres dels arbres, i al
fons, guaitant a la dreta, aquell mira-
cle del cel a dalt i a baix, que cel i
mar, d'un blau purL'sim, semblaven
una mateixa cosa.

En Blaiet no sabia encara què era
]a mar; prou el mestre els ho explicava
cada dia, però les explicacions del
mestre, per justes, per atinades que
fossin, no podien donar la árida del
blau, perquè el blau dels mapes és li-
mitat i el que veia en Blaiet no tenia fi.

L'oncle Xinxó va compendre la sen.
sació que rebia el seu nebot, i com
que tenia temps de sobres, car no tor
naria cap a Montbrió fins les tres de
la tarda, el portà fas al peu de la ba-
rana del Passeig de Santa Clara, fent-li
diverses reflexions d'aquell mar bla

-víssim, i de les altres mars que no ho

(Continuarà)
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MOTS CREUATS

Hontzon a:ment: 2 En les cases; 4
En els teatres; 5 Metall preciós; 6 En
les joies; 7 Al joc de cartes.

Verticalment: 1 Ofici artístic; 3 Plu»
ral de rifa; 4 Instrument de música.

Un oficial francès acaba de proposar
l'adopció de bales de fusell de paper
d'estany.

Aquestes municions darrer model,
suprimirien o almenys reduirien nota-
blement la gravetat de les ferides que
fan les bales usades actualment, que
son fetes de plom, d'acer o de níquel.

La precisió del tir no serà gens dis-
minuïda per l'adopció de les bales de
paper i les ferides fetes per aquests
projectils, seran curades més aviat,
exceptuant el cas que sigui un or»
gué essencial el perjud'cat.

La descoberta d'aquest oficial fran-
ces, tindria d'ésser adoptada immedia»
talnent per totes les nacions que sin-
cerament sentin els ideals d'humanitat.
Ço que interessa en tota guerra, no és
pas 1'occir el maror nombre possible
d'adversaris sinó el posar-los fora de
de combat.

Les bales ¿e paper faríen tants ferits
com les de plom o d'acer sense fer
tants morts.

Nosaltres ens decantem, però, per
l'adopció universal de les bales de vi-
dre i el pam-i-pet.

La pobresa amb pretensions, és pit-
jor que la misèria.	 O. GOLnsM ITH

Fa poc temps a París s'escapà d'una
col'lecció zoològica un lleopard, i es
refugià al bosc de «Boulogne» i des-
prés de disfrutar uns dies de llibertad
absoluta, fou occit per uns «gendar-
mes'. Aquest lleopard ha tingut un
imitador més afortunat. L'imitador és
pensionista del jardí botànic de Co-
penhaguen d'on fugí i sen'anà a passe»
jar pel camp. Per recuperar-lo, hom
adoptà tota mena de formes i sobre»
tot... el cloroform. Com que vuit ho-
mes no podien dominar l'animaI que
estava atrapat en una xarxa de corda,
el director del jardí armat d'una gran
xeringa plena de cloroform, ruixà el
lleopard el qual aviat quedà calmat i
tot seguit adorinit. Es despertà dins de
la gàbia i aquesta vegada sòlidament
tancat. Hom lamenta que no s'usés
aquest procediment per caçar el pobre
lleopard del bosc de eBoulogne» que
pagà amb la vida el seu desig de lli-
bertat, morint afusellat com un heroi o
un criminal.

JEROGLIFIC

Si tots els habitants del món fossin
rics, ningú no ho seria.

Això és una veritat evident. L'or i
els metalls preciosos no tenen altre
valor que el que els hi dóna llur escas-
setat. L'aigua, per exemple, que és al-
trament més necessària a la vida que
els diners, no té cap valor perquè hom
en troba a tot arreu.

Un economista anglès, sir Walter
Hutchinson, acaba de fer un càlcul
molt original. Ha precisat la quantitat
d'or i d'argent que tocaria a cada habi-
tant del nostre planeta si totes les es-
pècies monetàries en circulació en la
terra fossin exactament repartides. El
resultat és llastimós) Cadascú de nos-
altres rebria cinc peces de cinc pesse-
tes, dues d'una pesseta, i una de cin»
quanta cèntims, en total, vint-i-set
pessetes amb cinquanta cèntims!

Al preu que costen els bitllets de
ferro-carril, hom no en tindria per
anar gaire lluny)

FULLS D'ENCICLOPÉDIA

w__

Es el barret de les grans solemnitats
Tant en els casaments de luxe com en
els enterros de idem., el barret de copa
hi fa un paper preponderant. L'usen
indistintament els senyors i els cotxers
o lacais. El barret de copa té la forma
d'una xemeneia a mig fer i és general»
ment de color negre. També n'hi ha de
grisos o de color de xacolata, però
aquests darrers són especialment dedi-
cats a fer de tapadora del cap dels ho-
mes aficionats a les carreres de cavalls.
El barret de copa és el més vanidosot
de tots els barrets i es complau en ca-
valcar sobre els cranis de la gent d'upa
o de la gent que ho vol semblar. Men»
tre és jove i li llueix el pel, concorre
en les grans solemnitats i festes mun-
danes. Quant s'envelleix, sovint és la
riota de molta gent qui es mofa de la
seva vanitat estantissa. Gran nombre
de barrets de copa que refulgiren orgu-
llosament en la seva joventut, s'han
vist a les velleses subjectats a una vul-
gar canya pel mitjà d'un cordill empai»
tant els coloms sobre els terrats barce»
lonins fent arriscats i grotescos exerci-
cis d'acrobàcia.

SALOMÒNIC

LLETRES ESCAMPADES

Ordenant degudament aquestes lle-
tres obtindreu el nom d'un poble de
la costa de Catalunya.

La muller del Cèsar, a més d'ésser
honrada té de semblar-ho.

M't	 ^^_:..rv^	 ^.	 "ice. ^	 •^
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Rodolins incomplets
	

Un bany impressió

Al safareix la Merceneta

De llaminers, tots en som una mica,
per això jo de tan en tant vos explico
la manera condimentar algun dolç o
alguna confitura convençuda de què si
la féu serà del vostre gust i haureu
augmentat els vostres coneixements
domèstics aprenent de fer petites com-
posicions de confiteria que tal vegada
contribuiran a posar un xic més de
dolçor en la llar que el dia de demà
n'heu d'ésser la mestresseta sobirana.

Pastís de moniato

Es fan bullir moniatos amb pell, pro-
curant rentar-les bé abans perquè no
tinguin gust de terra. Després de bu-
llits, es pelen.

Es té preparada carabassa groga
bullida i es posen dues parts de cara-
bassa per una de moniato. Es barreja
ben bé en el morter i s'hi afegeix ous„
canyella, mantega dolça i sucre, tot
això ben batut.

Es posa en una llauna untada de
mantega dolça la qual es col.loca al
forn.Deu servir-se en la mateixallauna.

Crema de castanyes

Es posa en una cassola dues unces de
farina de castanyes o vint-i-cinc cas

-tanyes cuites humitejades de llet. S'hi
afegeixen dues gentes d'ou, mig quart
de litre de Llet, un tros de mantega i
quatre unces de sucre en pols.

Amb ganes de fer el ximplet

Es posa la cassola al foc i es deixa
bullir uns quants minuts. Després es
treu, es passa per ún drap i es deixa
refredar.

TALLARETA

Un laboriós fabricant deia que el
que sàpiga fer una agulla amb perfec-
ció, hi guanyarà més que fent una mà-
quina de vapor dolenta.

Qui rellisca amb el sabó

A la vila de Gant, hom pot llegir en
uns grans rètols a la porta d'un res-
taurant: `Dinars en liquidació, cada
dilluns ». Aquest dinars, són a meitat
de preu. Tots creureu que aquest àpats
són de pitjor calitat que els altres. Us
equivoqueu de mig a mig. Aquest res-
taurant té una gran ctientela tots els
diumenges i els dilluns liquida les pro-
visions que li resten a meitat de preu.

PER QUE HOM MENJA MENYS
A L'1STIU QUE A L'HIVERN

Es un fet que no es pot discutir
raonablement. Tothom menja amb
menys gana a I'istiu que a l'hivern. Hom
ho atribueix a l'aclaparament produït
per la calor o a les begudes que pre-
nem en gran quantitat. Cap d'aquestes
dues causes no dona una veritable ex-
plicació científica.

Hom ja sap que la temperatura de
l'home en estat normal, és d'una cons

-tància remarcable i sempre superior a
la de l'aire ambient (a excepció de les
regions càlides). Aquesta temperatura
és mantinguda gràcies a la combustió,
de la qual, nosaltres en som el centre,
la qual és mantinguda pels aliments
que són el combustible. Es natural
doncs, que quan fa fred la quantitat
de combustible necessari sia més gran
que quant fa_calor ço que es tradueix
tot seguit en una augmentació corres-
ponent del nostre apetit.

Solucions al número passat

Lletres escampades: Reus.
Endevinalla: Molins, Negre i Se-

haré.
Je?oglífic: Cistell.

PE	 LES NENES î

^11^ il Ii
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Text i dibuixos per LOLA ANGLADA
	

Per al Casal Popular de Rubi

ET aquí que un

bon matí de sep-

•	 .''•	

tembre eñ

Perer bai-
1

xavaal'hort f!!!

del seu pa-	 l 2^

reien Tom que tot festó&-sa taxa	 ^J

fins a llepar-li les galtes, Ii deja:

Anem al. torrent a cercar una

canya i en farem flabiols! Anem-

hi? En Peret, que semblava abs-

tret per alguna ida, no responia

pas, i carninavaiecidit per les	 1

belles faixes d ,verdures, i en `:l' S

arribar al gran safaretx de rega-

diu (la sala d'audicions de les

granotes cantai-

res) va aturar-se	 ^--

a la faixa dels

carabassons i en

collí un. A en	 s

Tom li féu molta

gràcia això i li 

calgué ama-

gar-se el mo- 

rro a 1'her

bel del mar-

ge per no

esclafir en rialles davant d'en Peret. 1

què en faràs, d'això? — li demanà el gos
aguantant-se el riure.

— Segueix-me i ho sabràs — respon
-gué en Peret i tot decidit travessà el to-

rrent i el canyar i es dirigí al pla de la
figuera. — Aquí, exclamà, dessota d'a-

questa figuera jugarem amb el carabas-

só!...

En Tom reia encara més, i per

dissimular les rialles es féu venir un

atac de tos.	 -

En Peret atelaiat com estava amb
la seva dèria no feia esment del seu

company fidel; anà a cercar una
canya del torrentot, en guardà

^ 1 	 la past més fina i en féu quatre

1 1 \ trossets.que els clavà al cara-

¡	 Ossó; li marcà dos ulls, una

Ca grossa i i:iallera, li posà

es fulles de garrofer a mane-

>ra d'orelles, i ja em teniu el ca-

L	 Kabassó convertit.en un magní-

ç„	 F cavallet.

— Qué te'n sembla? No

t'havia promès que avui juga

-ríem. amb un carabassó?

En Tom brincava de content,

remenava la cua com si
volgués celebrar l'ocu-

rrència del seu com-

pany i feia uns lladrucs

tan forts que ressonaven

A	 en tot i hort escampant-
se fins a la joliva casa

¿'en Peret.

(Continuarà)
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