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Un dia trobà ún company, al qual ben a
;és d'ell tot li sortia bé. — Com t'ho fas?-
)reguntà, admirat. I l'altre respongué:

. Hi havia una vegada un lladre
tan desgraciat en el seu ofici (?) que
no podia afanar un rellotge sense
ésser agafat a son torn.

— Quan surto a fer feina em ves-
teixo amb un trajo de dos colors i
e] barret, i duc meitat de cara alai-
tada i l'altra amb bigoti i barba.

El truc consisteix en caminar ben arram^
t a la paret i així la gent sols em veu d'un
stat. Tan prompte sóc davant d'una joieria

per SERRA MASSANA

Mim!	 OLO AFQOo^OT1,aú

trenco el vidre d'un cop sec i m'apo-	 La gent, com és natural, m'empaita, perseguidors no atinen que pugui és-
dero ràpidament de la joia millor. Lla-	 però jo, en ésser a la primera canto.	ser jo aquall senyor tan diferent del
vors, cames ajudeu-mel	 nada, em tombo i en arribar els meus lladre.
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Dibuixos d'en MIRET

Jack Roberts, amb tot i ésser un avia-
dor deis més apreciats de la línia La-
tecoère que fa el correu de França,
aquell dia es desorientà.Per reconèixer
el lloc on era, decidí aterrissar. Des-
cendí majestuosament com una au ge-
gantina i un cop en terra, pensà anar-
ho a preguntar, la manera més segura
per saber on es trobava.

Fou en una d'aquestes sortides que
s'escaigué de trobar abandonat (al-
menys en apariència) l'aeroplà de
rack Roberts. 13 n Uil bu el primer en
descobrir-lo amb gran gatzara de tots.
En Jaumet feia uns salts com una lla

-gosta de tan content. El que els sor-
prengué més fou el no veure ni sombra
d'aviador.

En Jaumet era un noi que es passava
les hores vagaroses de cap als llibres,
però no pas als llibres d'estudi. Els lIi-
bres preferits d'en Jaumet eren obres
de Juli Verne, els Robinsons i demés
successors fins anar a parar a les pel

-lícules de sèries. Aquestes preferències
li havien costat més d'una clatellada
paterna, ja el seu pare no era del ma-
teix parer que ell.

Això els donà coretge i com corres-
ponia a la seva alta jerarquia de capità
manaia fou en Jaumet el primer d'atre-
vir-se a pujar-m. carrera o eti ni puja-
ren els altres. En Jaumet com si tota
la vida hagués estat aviador, explicà
als seus amiguets el funcionament de
l'aparell, car n'estava molt enterat pel
molt que n'havia llegit. En Gil estava
bocabadat, meravellat... espatarratl..

Quan les sospirades vacances arri-
baven, que a en Jaumet li semblava que
sempre venien massa tard, amb els
seus papàs anava a passar 1'istiu a Ta-.
mariu, on es reunia amb en Jordi, en
Gil i la Roser, germaneta d'en Jordi i
més partidària de córrer que de jugar
a nines. Aquest grup dels quatre amics
inseparables no feien sinó excursions
en què s'imaginaven que eren en les
selves verges d'Austràlia o del Brasil.

En Jaumet, demés, coneixia bé el
funcionament d'un motor d'explosió,
perquè quan no llegia cap llibre era al
garage a empipar al xofer amb les se-
ves infinites preguntes. Assajà de ma-
niobrar els timons de profunditat i d -

-recció. En Gil, en Jordi i la Roser no
se'n sabien avenir de l'entès que era
en Jaumet en aviació, sempre s'havien
pensat que -tot el que els en deia era
presumpció.

I si provéssim de volar? insinuà en
Gil que era del gremi dels atrevits. —
No, no! això sí que no, diguè la Roser
e.fereïda i ho digué amb una cara tan
còmica, que en Jaumet i en Gil s'hi fe-
ren un tip de riure i per fer bogejar la
Roser feren veure que anaven a volar.
En Jaumet apreté el botó de l'arranc
elèctric i l'hèlix es posà a voltar vertí-
ginosament. En Gil picava de mans,
la Roser xisclava, i en Jordiet esdeve-
nia groc com la cera.

En Jaume, engrescat per aquest pri-
mer resultat accelerà el motor i l'apa-
rell donà embranzida corrent ,pel ros-
toll, un moviment a la palanca del timó
de profunditat i l'aparell es desprengué
de terra. A en Jordi no li quedava sang
a les venes i la Roser eixordava més
que el motor, amb els seus crits. En
Gil, poc seny, estava radiant de .joia
per la inesperada aventura, i en Jau

-met tot just es donava compte ara del
disbarat que feien.

L'Angel de la Guarda o St. Antoni
devien guardar la jove tripulació de
1'aeriplà perquè vingué d'un punt com
no fan un cabussó degut a una inex-
perta maniobra del volant. Però, on
anaven aquelles quatre criatures, el
més gran no passava dels 14 anys. A
Tamarius veieren passar l'aparell però
ningú no hi donà importància. Qui po-
dia sospitar quins eren els aviadors?

(Continuarà)
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LA GALLINA NEGRA
Dibuixos d'En LLAVERIAS	 per APELES MESTRES

I

Dels tretze ous d'aquella llocada en
van sortir dotze pollets blancs com
dotze tofes de cotó fluix. En fi, quan
ja es donava l'últim ou per covarot, va
néixer el caganiu — que, amb perdó
o sense, així s'anomena el darrer de
la nivada — el qual va sortir negre
com un cabdellet de seda d'aquest
color.

I poc a poc, els tretze pollets van
convertir-se en tretze gallinetes que
donaven bo de veure, sense que a les
dotze blanques semblés sorpendre-les
poc ni molt la diferència de color de
la germaneta negra.

1, com era d'esperar, per la Cande-
lera començaren a pondre les gallines
blanques; i la negra trobà molt natu-
ral que, essent totes elles d'aquest co-
lor, tots els ous que poguessin fossin
també blancs.

I llavors apunté en ella la vanitat.
— Quina enveja em tindran les me-

ves germanes el dia que jo comenci
a pondre! — es digué per si mateixa.
— Perquè és natural que essent jo ne-
gra pongui es ous també negres, men-
tre que elles no podran pondre'ls més
que blancs[

I arribà el seu dia esperat amb
tanta ànsia. I no bé sentí que el fruit
de les seves entranyes havia caigut en
el ponedor, es girà per mirar-lo i cri-
dar a les seves germanes pera diver.
tir-se amb llur sorpresa... però la sor-
presa, i grossa, qui la tingué va ésser
ella en veure que l'ou que acabava de
pondre era tant o més blanc que els de
totes les demés.

Sospengué en sec les catosques
que amb tant d'èmfasi havia començat
a llençar als quatre vents, i, confosa,
fondament decebuda, es retirà sens
donar res a compendre, dient-se a si
mateixa, per conso ar-^e:

—Tal vegada perquè és el pri-
mer!... Forçosament els que vindran
tenen d'ésser negres. No pot ésser
d'altra manera!

Però el segon, el tercer i tots els
que anaren seguint cont nuaven essent
tan blancs com el primer, i per més
que hi buscava alguna moteta, algun
piquet negre que fes presumir un can-
vi de color, més o menys allunyat, els

ous continuaven sortint d'una blancor
immaculada.

En fi, no podent guardar més per
ella sola la obsessió que la dominava,
un dia, que totes les seves germanes
rodaven escampades per aci per allà i
logré trobar-se a soles amb el gall, li
digué amb la major humilitat:

i
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— Escolteu, senyor, vós que ho sa-
beu tot; treien-me d'un dubte que em
té capficada de veres.

El gall s'estarrufà donant-se gran
importància com qui es digna donar

la seva atenció. La gallina negra pros-
seguí:

— Tindríeu la bondat d'explicar-me
per què essent jo negra ponc els ous
blancs com les meves germanes.blan-
ques?

El gall reflexionà un instant, i com,
malgrat la reputació que se li feia de
saber-ho tot, no sabé què respondre,
agità les barballeres, sacudí la cresta
de dreta a esquerra, i respongué amb
aire solemnial:

— Són misteris aqueixos que en-
cara que te'ls expliqués no estàs en
condicions de cbmpendre.

I molt satisfet d'aquesta resposta
s'assentà aparatosament els flancs
amb les ales, llençà un cocoricó esten-
tori i girà cua deixant a la gallina su.
mida en la mayor perplexitat.

Però no per això es donà per ven-
çuda. El gat de la masia era més ne-
gre que un pecat mortal; i un dia que
ella el sorprengué aclofat dalt de la
tàpia del corral, prenent el sol com qui
té totes les feines fetes, aprofità l'oca-
s i.ó per dirigir-li aquesta pregunta:

— Em faríeu l'obsequi de dir-me -
és clar que ja suposo que la pregunta
és excusada, però voldria saber-ho de
vós mateix — no és cert que els ous que
poneu són negres com vós mateix? .

El gat obrí uns ulls rodons com uns
cascabells, i exclamà amb un desdeny
pie d'indignació:

— Ai beneita! I qui t'ha dit que jo

pongui ous ni negres ni blancs ni de
cap color? Això no pot ocórrer més
que a un cap tan buit com el teu!...
Mireu que venir-me a preguntar de
quin color ponc els ous!...

— Perdoneu, però jo pensava que...
- Passa allà !beneita, més que be-

neital
I llençant-li una mirada desprecia-

tiva s'aixecà, féu el pont, i caminant
majestuosament pel carener de la té

-pia, anà a aclofar-se un xic més enllà.
Si confosa havia vingut la pobra

gallina, s'entornà confosa i avengo••
nyida, sense que mai més s'atrevís a
interrogar a ningú sobre una discussió
tan abstrusa.

II

Itranscorregué un any o potser més.
En el galliner s'havien operat grans

canvis; a una Ilocada n'havia succeït
una altra, a una generació una nova
generació. Totes les gallines velles ha-
vien anat morint, en sa quasi totalitat,
de mort violenta; les més tendres ha-
vien passat pel forn i havien estat de.
vorades amb el nom de pollastres; les
més velles havien anat a parar a l'olla
i havien fet bon brou, com era de rú-
brica.

La gallina negra s'havia salvat de
la matança per miracle, gràcies a ésser
la favorita de la nena de la masia, que
armava un gran sagramental cada ve-
gada que es parlava de passar-li el
ganivet pel coll.

I en ses velleses, en veure's rode-
jada de pollets incautes i sense expe-
riència, que ta consideraven amb ',el
major respecte, els deixava amb un
pam de bec obert contant -los històries
dels temps antics, per damunt de les
quars els meravellava aquesta:

— Quan jo era jove ponia els ous
negres;
dotada d'aquest privilegi no cal dir si
això despertava l'enveja de totes les
meves germanes. A tan alt grau va
arribar la malavolença que contra mi
va concitar la fama que en poc temps
adquiriren els meus ous negres — que
de totes les parts del món sol'licita-
ven — que, per tornar la pau i tranqui
lit it als cors envejosos, vaig sacrificar-
me conformant-me a no pondre més
que ous blancs com totes les demés
gallines_

I els incautes pollets se l'escoltaven
bec-oberts, no sabent què admirar
més, si la meravellosa propietat de la
gallina negra o la seva magnanimitat
i altruisme.

I no faltà historiador que suposa
que ella mateixa acabà per creare pura
veritat el que contava. — Se n'han do-
nat tants casos!...

APELES MESTRES
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— No! Prou obro les palpebres, i les
moc,Eerò enllocno descobreixo llum...
Abans, quan tenia els ulls clucs, no-
més de posar-me de cara a la claror,
una petita resplendor me'ls rosava...
Are no, sempre negre, tot negre... Ni
llumenetes tan sols!

— Això et demostra que no t'he
destar at... E s cosa de paciència... El
mal és pres aviat... El que costa és
treure'l de damunt!

En Blaiet, resignat, va conformar-
se amb la dita del metge:

— Oh, que me n'ha privat d'ale-
gries la meva tafaneria! Oncle!...

— Què vols, Blaiet? — féu l'Esteve,
que tenia el cor esvesat d'aquelles glo-
pades de sang que el posaven a punt
d'esclatar.

— Ja cal que no deixeu mai que la
Rosalia jugui amb foc!

- Mai, mai, Blaiet! — cuità a res-
pondre l'oncle Xinxó, apesarat i con-
fós pel record d'aquell dany del qual
es sentia culpable.

— I vós, pare... Veniu, acosteu-vos,
que us vull fer un petó, perquè cada
petó que us faig sembla que em des-
cansi el cor...

En Feliu, eixugant-se amb la mà-
nega de la camisa blava les llàgrimes,
apropà el seu rostre ressec a la boca
del seu fill i robé el petó, tornant-lo
apassionadament, posant-hi l'ànima a
cada besada, fins damunt de la bena
que li tapava els ulls, com si el petó
pogués omplir les conques plenes de
grassa informe, amb les pupil les mò-
bils, destruïdes en mal hora per la pól-
vora.

Renovada la cura, apariades les
benes que havien fet moviment, -el
metge eixia, sempre acompanyat pels
dos germans, que sempre li feien la
mateixa pregunta:

— El salvarà?
— Tot el que Déu vol es salva, però

en tot cas el salvarà Déu i no la cièn-
cia.

— I haurà de restar cec, ell, que
tanta por tenia de la ceguera?

— No... No sobreviurà. Si la ferida
do's ulls es cicatritza, resten les altres
que són mortals... Tant de bé li farà
Déu obrint-li les portes del cel!

— No hi ha esperança, senyor met-
ge? — preguntaren el pare i l'oncle a
l'una, moguts per la mateixa pena.

— No hi és... No tallo carn podrida
perquè fóra endebades el tallar. No
serviria més que per fer-lo sofrir els

darrers dies de la seva vida i destro-
çar el seu cos tendre. Té les sangs en-
verinades, i aquest mal, avui per avui,
no té remei!

En Feliu i l'Esteve acabaven abra-
çant-se, i si per atzar els venia a tomb
la Rosalia, l'estrenyien contra el seu
cor, com si en ella depositesin tot
aquell amor, que prompte esdevindria
només una enyorança sense fi.

XII

La Rosalia, refeta aviat, li plaïa es-
tar-se llargues estones al costat del
malalt. Aquest no podia moure els bra-
ços, però demanava a la Rpsalia que
li donés la mà, i al contacte de la car

-neta fina i sedosa, semblava que en
Blaiet oblidés els seus dolors. Passava
a voltes mitja hora jugant dolçament
amb una petita facècia: la d'entrella-
çar els seus dits amb els de la seva
germana.

Quan es cansava feia preguntes:
— Com està el rentador? Encara hi

va la Cila a rentar-hi el Pòlit? Tu si-
gues sempre ben neta, Rosalia, que la
nostra mare no et podria rentar, i el
pare té prou mals de cap de cuidar de
mi i de les terres...

La Rosalia li explicava que el pare
no anava al camp, car, per disposició
de l'oncle, havia donat les terres a me-
nar, i els dos homes es passaven el
dia a casa Demés, havien llogat una
dona por a fer les feines. Hi havia que
rentar tants draps i tantos benes!

— Vaja, digam: quin temps fa avui?
— Alegre! Aquest matí, en llevar-

me, tot eren ocells que saltaven ade-
lerats del solar a la teulada, com si
estessin contrapuntats, a veure quin
d'ells ho seia millor i més de pressa:..

— Els ocells es poden divertir! -
solia observar, amb recança, en Blaiet.

— També n'hi ha que pateixen... Jo
no te n'havia dit res per no.donar-te
pena .. Però ahir mateix vaig reco

-llir-ne un que topava per tot... Caigué
a terra estabornit, i en agafar-lo, vaig
poder descobrir que tenia un tel blanc
damunt dels ulls...

— Pobret 1 — féu en Blaiet, estre-
mint-se. — Pobrissó! On el tens?

— Damunt d'una borrassa al solar,
voltat d'escaiola, perquè no l'hagi de
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cercar, que no podria... Està prenent
el sol! I si veiessis com em coneix ja
la veu, en tan poques hores[

— Si me'l poguessis portar al llit
,i posar-me'l a tret de mans, que em
fos avinent amoixar-lo...

— Ara hi vaig! — I la Rosalia co-
rregué al solar a recollir el gafarronet
orb, que, sentint-se ben tractat, no
tenia cap delit per córrer uns camps
que no podia veure.

L'ocellet fou posat damunt de la
vànova, a l'encalç de la mà d'en Blaiet,
i aquest, a palp, li amanyagà el plo-
matge dolçament, mentre li deia baix

-baixet:
—Oh, pobre gafarronet, quina

pena la teva de no veure mai més la
la Llum del sol... Sort que jo la veuré,
gafarronet! Jo la veuré, que ho han dit
el senyor metge, l'oncle i el pare, i ells
no m'enganyarien... Ai, si no l'hagués
de veure, quant més valdria la mort
d'una vegada... Veuria novament la
mareta, ella m'acompanyaria pel camí
del col...

A la Rosalia l'esporuguien les pa-
raules d'en Blaiet, però no gosava
marxar.

— Escolta, Rosalia... Deixa'm to-
car-te els ulls... Acotxa el cap fins les
meves mans, que jo no puc aixecar

-les...
La Rosalia obeïa ingènuament, per

complaure el seu germanet.
En Blaiet sentia l'escalforeta de les

parpelles, que la nena havia closinstin-
tivament i apretava suaument el glo-
bus de l'ull.

— Si jo pogués arribar-me a la cara
i treure'm la bena i cercar-me les ni-
nes, i convèncer-me que hi són, que
no és eterna per mi la foscor!...

— I ara! Com s'enfadaria el pare,
i l'oncle, i el metge i tot, si ho sabien!

— Si tu no els ho diguessis!
— M'ho coneixerien!
— Veuries com no!
— No, no! — insistí la Rosalia.
En Blaiet callà. Després, empès per

la febre i amb un esforç segurament
dolorós, empunyà el gafarró i l'apretà.
L'ocellet piupiuejà fort, i la Rosalia,
comprenent que en Blaiet feia mal a la
bestiola, li arrabassà de les mans.

— Que l'ofegaves, pobret!
En Blaiet, amb la veu fosca, ron-

dinà:
— Li feia un bé... Ell es lliurava

d'aquest turment sens fi, de saber que
hi ha llum i no veure-la!

— Però el mataves! — féu, tota es-
borronada, la Rosalia.
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— Què li ha de fer viure com viu[
Oh, si jo he de restar cc m I'ocellet!...
Deixa.. me'l, Rosalia, deixa-me'l, que
la mort li ha d'ésser un bé! . .

La noieta es guardà l'ocellet a la
pitrera.

— Mail Que visqui! Prou content
sembla estar de la seva sortí

— No, no[
— Bé cantal
— Tu ho creus que canta, però és

que ploral

No sabia la menuda Rosalia què
respondre a les dites del germà. Què
hi entenia ella de gangrenes, ni de ma..
lalties, ni d'aquelles negrors da què
parlava en Blaiet, si tot ho veia de co-
lor de rosa?

XIII

L'oncle Xinxó s'havia anat quedant,
a conseqüència de les vetlles, amb la

que volies bastir al cim del Tossa] de
les Creus, la desgràcia no hauria
entrat en aquesta casa... Tu hi has
vingut a portar la dissort!

Potser l'Esteve exagerava un gra
massa les seves culpes, car, pecar per
excés d'amor, jo no vull creure que el
Senyor, que és tan generós, no ho tin-
ga per un pecat venial en el cas de
l'Esteve. Havia estat imprudent i prou.

En Blaiet passà uns dies d'ensopi-
ment, tenint sempre al peu del llit l'on-

1 i1 N

— Què saps tul
— Per mi ho sé... Que no hi veig,

i que a voltes em sembla que tinc els
ulls buits; només que quan m'ho sem-
bla, ploro, i les llàgrimes surten, i si
no tingués ulls no sortirien... Surten,
per cert, cremant-me la carn... Que
gros deu ésser el meu mal, Rosalia!
Pobre gafarró! Els ocells no ploren,
però canten, que també els piu-pius
són llàgrimes, segons com te'ls es-
coltis[

— Que canti o que plori, deixem-lo
viure, que no som nosaltres els que
hem de midar la vida, sinó Déu...

— Es que jo... Rosalia .. em vol-
dria morir... No per rosec del mal,
que sé resistir, sinó per la basarda
dels ulls .. La negror, la negror, m'es-
temordeixl

pell i l'os. Tota la seva cordialitat efu-
siva s'havia concentrat en el malalt,
que tenia per víctima de la seva lleu-
geresa, i resava, i consultava metges
en ses petites escapades á ciutat. Tots
els parers eren desconsoladors. En
Blaiet era «mort com els morts del ce'
mentiri».

En Feliu, el dissortat pare, per un
fenomen de resignació pagesa, era el
més fort en aquella terrible trifulca ca-
solana.

— He rebut tantes sotragades en
aquesta vida, que ja no em ve d'unal
— deia, recordant la mort de la seva
muller, en plena joventut; però és que
no tenia aquell corconet que li deia a
l'Esteve:

— Sense els teus capricis, sens e
aquell maleït castell de focs artificials

cíe o el pare. No parlava. No feia
més que gemegar, amb un gemec ofe-
gat, un (ai» allargassat i ronc, que te-
nia tons de renera.

El metge havia estat cridat dues o
tres vegades, però els deia que no
s'amoïnessin, que el mal seguia el
curs, que els ossos es podrien, i era
endebades tallar i destrossar el cos
del minyó.

L'Esteve feia el cor fort per no plo-
rar davant d'en Blaiet. En els moments
lúcids d'aquest, la pena encara era
més viva.

(Acabará'
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L'ORENETA DE VILA

(Talla 14 centímetres)

D'un gris fosc per sa part superior,
blanc per sa cara anterior. Viu a les
cases de població, a les de camp pro-

peres a la mateixa, des de darrers de
març a darrers de setembre. La restant
part de l'cny viu al nord de I'Africa.
Ella i l'espècie anterior són els ocells
més amics de nostres cases. Model
d'esposos, de pares i companys. Vol
lleuger i graciós. Gran devorador d'in-
sectes caçats al vol (500 per dia).

Dos lladres de camí-ral passaren
casualment per sota d'una forca i un
d'ells exclamà:

— Quin ofici més bonic el nostre,
si no hi l.aguessin forques!

Al que li contestà l'altre-
- Calla, beneit. Precisament de les

forques neix el nostre ofici, perquè si
no n'hi hagués, tothom seria lladre de
camí ral.

JEROGLÍFIC

L'ESCRIPTURA

Escriure mal¿ment, és una indeli-
cadesa. Vol dir que no eus hem mole .-
tat a fer tots els possibles perquè les
persones a qui ens adrecem, ens pu-
guin llegir i entendre sense pena, és
doncs, una actitud de «tan se me'n
dóna: i l'actitud de «tan se m'en dóna»
és una indelicadesa; exactament com
si1en les nostres explicacions verbals,
parlessin tan dapressa i tan incorrecta-
ment que ningú li fos possible enten-
dre'ns sense un gran esforç.

Es també una ximpleria. Si nosal-
tres escrivim, és que tenim quelcom a
fer conèixer; nosaltres desitgem que ço
que volem comunicar siga comprès de
la mateixa forma que nosaltres ho sen-
tim; una escriptura incorrecta pot és-
ser causa d'errors, dels quals nosaltres
perillem d'ésser les primeres víctimes.
Un comerciant que necessita empleats
i que rep diverses lletres contenint
ofertes d'emple^.i, es decantarà prefe-
rent-ment pels que l'adreça i el nom
es lleigeixin clarament.

I es dona el cas que les persones
que reben lletres mal escrites es fadi-
guen de llur lectura, no les contesten
i s'obliden sense recança de les perso»
nes que les han escrites.

MOTS CREUATS

Horitzontalment: 1 En la cara; 5
Població industrial de Catalunya; 7
Amb la carn; 8 Nota musical; 9 Arti-
cle neutre; 10 Plural de u; 11 Acció
d'expel.lir aire amb la boca; 13 Habi-
tació principal de les cases riques; 14
Animal quadrúpede.

Vert.'cahnent: 1 Dipòsit natural d'
aigua; 2 Per encendre el foc dels fo-
gons; 3 Exclamació de comiat; 4 ço
que fa un infant quan s'ha fet mal; 5

Quantitats cobrades com a paga del
treball al despatx o a l'o ficina; 6 Una
gran quantitat d'aigua voltada de te-
rra; 12 Nota musical.

FRASE FETA

FULLS D'ENCICLOPEDIA

LA LAUNA0E SARDINES9
Es una capseta blanca (n'hi ha d'aI-

tres colors) que si s'obre no es tanca.
Per obrir la llauna de sardines cal una
clau especial per tal cas i la paciència
d'un Sant. Quan la clau i la paciència
funcionen bé, la llauna s'obre lenta-
ment com si s'aixequés el teló d'un
teatre i us queda la clau curosament
embolicada en una mena de neula de
llauna refulgent. L'escenari que es pre-
senta als vostres ulls, no dubtem un
moment en qualificar-lo de dramàtic:
Veieu tot seguit les sardines arxivades
aplanades i inanimades dins de llur
estoig i fent cara d'haver begut oli. El
més particular és que no tenen cap
Considerem, però, que té d'ésser in-
dispensable no tenir cap per deixar-se
encaixonar tal com ho estan les sardi-
nes. S'ha comprovat que les persones
que han intentat menjar-se en un sol
àpat una llauna de sardines, els ha
perjudicat notablement. Es preferible
en tots els casos, més que menjar-se
una llauna de sardines, menjar les sar-
dines d'una llauna. Si bé us fixeu, veu-
reu que no és pas el mateix.

SALO M1MÒNIC

Pensem que Déu és nostre pro-
veïdor, posem-nos en harmonia amb
Ell i tindrem fortalesa i esperança.

N.° 289.— Josep Mateu N.° 290.— Francisco Ortega
	 N.° 291.— Lluis Baixeres

	 N.' 292.— Josep Vilarrasa



N. 29í.— Jaume Roca
	 N.° 294. —Pere Duran	 N.° 295.— Li. Pallarès

	 N.° 29G. — Jacinta Regordosa

Figurins

Em penso que us plauen força
aquests vestits. Són elegants per la

EL TAP ENCADENAT

Veus ací un joc de sobretaula que
distreurà a la concurrència, de fàcil
execució i que pocs seran els que el
coneguin. Es tracta de servir als co-
mensals una copa de vi mantenint en
equilibri sobre el call de 1'ampolIa el
suro que servia per tapar-la.

La solució és ben senzilla: Es cla-
ven obliquament dues forquilles, una
a cada costat de suro, es busca el cen-
tre de gravetat per sota de 1 ampolla i
el tap es sostindrà en equilibri, en,ar
que en servir el vi s'inclini molt Vera-
polla per vessar-ne el contingut.

seva discreció i us poden donar una
idea de la moda d'aquesta primavera.

TALLARETA
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Próxima a terminar-se la tràgica i
emocionant novel.la d'en Clovis Eime-
ric que tant ha agradat als nostres ha-
bituals lectors, començarem a publicar
una preciosa sèrie de

CONTES POPULARS RUSSOS

adaptats exquisidament ai català per
en Joan Go.s. Tota la fantasia exube-
rant de l'Asia és abocada a dolls en
aquests contes formosíssims, destinats
segurament a captivar l'atenció de
nostres llegidors.

Illllillllll!III^IIIIIIillllllillli!IllllnHlllllill^l!IIIIIIIIIIIIIII!Illlilllli!IIIII!I!Il!^ill^llli!IIIII^IIIII

L'home que aconsegueix saturar el
seu pensament d'idees agradoses, alen-
tadores, alegres i optimistes, haurà
resolt un dels més complicats proble-
mes de la vida.
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ADAGIS XINESOS

‚(

ìj E

N\i4S
Cal desxitrar les sentències inscrites

en aquestes banderoles. L'eixerit lle-
gidor veurà tot seguit que les lletres
són d'un xinès convencional i en des-
cobrirà fàcilment el secret.

PLAGIARI

M. de Ximenès llegia un dia una de
ses tragèdies a M. de Voisenon. Men-
tre anava llegint observà amb sorpre-
sa que aquest s'aixecava frequentment
del seu seient i saludava amb gentí-
lesa.

— Què diables us passa? Preguntà
el poeta a l'oient. No podeu estar vos
quiet?

— Home! respon M. de Voisenon,
em sembla que és d'obligada cortesia
el saludar als coneguts que pasen!..

Un diumenge d'ara fa trescents anys
el petit poble di Antrona Piano, sobre
de Domodossola en la frontera italo-
suïssa, fou engolit en una esllavissada
de terres motivada per la disgregació
del mont Pozzoli.

Aquesta esllavissada de terres fou
iinrnediatament seguida d'una allau
d'aigua que formà un llac que recobrí
tot el poblet.

Vet ací que ara, sobtadament, el
llac es retira; les teulades de les cases
han començat a aparèixer i hom espera
veure ben aviat reaparèixer tot el po-
blet.

Solucions al número passat
Lletres escampades: Colómb.'a.
Jeroglífic: Alarma.
RodoItns incomplets: La. Mercè es

fa un g. on.rador. La cordeta es va se-
gan t. Ha caigut sobre el gat.

VIPtOLET
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EL NOI QUE VOLIA SABER EL QUE ERA POR
(Continuació)	 Conte de Grimm. Dibuixos per D'IVORI

	

Al matí següent es presentà davant i demanà, a l'atzar: llenya per fer foc,	 dret a la llar, va encendre foc i posant'.del Rei. Aquest, el va trobar força sim-	 una mola d'esmolet i una destral. I un	 se ben aprop la destral i la mola, es

	

pàtic i li va dir: Et dono permís per cop posseïdor dels tres estres, se n'anà	 disposà a passar còmodament la nit.

	

dur amb tu les tres coses que més et cap al castell encantat. Va entrar sen-	 — A veure si podré saber el què és laplaguin. Demana! — En Pere va rumiar se que ningú s'hi oposés, va anar de por! — murmurà.

Vers mitja nit i quan estava bufant
el foc va sentir bufar més fort encara i
després unes veus: — Miau! miau! Te-
nim fred! — Ximplets — digué en Pere
— veniu aquí que us escalfareul — Se-
guidament dos gats negres formida-

bles varen sortir de la fosca i posant
-se al seu costat li digueren: Company

vols jugar amb nosaltres a bales? -
Prou — respongu, — però primer cal
que us talli les ungles. — I després de
curta lluita els deixà estesos per sem-

pre. Cansat i satisf t de la gesta, però
enfadat per no coneixer encara la por,
va començar a tenir son. Recorregué
les sales i en el pis més alt veié un llit
que convidava a dormir-hi.

y

S'hi ficà i quan aclucava els ulls, el
llit es posà a caminar . i a ballar i có-
rrer pel castell, baixant i pujant esca'
les, fins que anà a parar al costat del
foc. — Prou caminar — exclamà. — I
e: posà a dormir sobre la mola.

L'endemà al matí el rei anà a veure'l
i el cregué mort. — Pobre noi! — mur-
murà — tan simpaticot que era! — En
Pere es va aixecar i li contà tot, dient,
que era la seva intenció quedar-se dues
nits més en el castell.

D Ivori

En arribar a l'hostal, l'hostaler que'
dé esmaperdut de veure'l viu. —I doncs
que no t'ha passat res d'extraordinari?
— li preguntà. — Prou... — respongué
el xicot. — Però encara no he pogut
saber què cosa és por!

(Acabarà)
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