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SUPLEMENT .II. LUST RAT J'EN PATUFET

ELS MUSICS DE BREMÅ
Conte de Grimm. Dibuixos per D'IVORI
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Un llaurador tenia un ase tan pacífic
que sempre el carregava més del que
calia i el feia objecte de mals tractes.

Però, ve un dia que horn es cansa de
patir. I qui diu hom, diu ase. El del
nostre conte va decidir que havia so-
fert prou, i fugí.

Anant pel món, trobà un gos que
també es queixava de la seva mala'
sort. Llavors l'ase digué: — Anem a
Brema i ens farem músics. Jo tocaré

la trompa i tu les timbales. — Fet —
digué el gos. I es posaren a caminar
fins que trobaren un gat qué es queixa-
va del maetix. Li digueren si volia

anar amb ells a tocar nocturns. 
—Acordat. — Trobaren un gall i també

els seguí.

Tot caminant se'ls féu de nit i per
tal de passar-la a gust, es quedaren al
peu d'un arbre el gos i l'ase, i el gat i.
el gall a la branca méç,alta.

Des d'allí aquests darrers descobri-
ren un llum. •S'hi aproparen i veieren
amb gran alegria que era el d'una casa,
habitada per una colla de lladres.

La gana fa tornar enginyós i els nos-
tres amics tenien fam. El gos s'enfi

-là damunt de l'ase,dessobre pujàelgat
i a dalt de tot el gall. S'acostaren a la
finestra i tots a la una esclataren en

un concert fantàstic, després del qua
trencaren la vidriera i entraren a dins
atropelladament. Els lladres fugiren
esverats, i ells s'entaularen.

(Acabarà )
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UN CATALANET A IANQUILANDIA
Text d'en JOAQUIM FECIT

	
(Continuació)
	

Dibuixos d'en MIRET

1.	 p^° ••••.••

animals eren susceptibles de ésser do-
mesticats i que acaben essent com un
gos pel seu amo.

Però era questió de traça. De mo-
ment no podia comptar amb el xinès
ni amb la boa perquè ambdós estaven
anestesiats. Calia esperar.

Mentrestant ell fent esforços de
flaquesa, anà enpenyent la serp cap a
dins del barril fins encabir-la a dins.

En Jaumet s'atansà a la platja i amb

Com que els ,Deixos en aquells pa-
ratges no estaven acostumats als en-
ganys dels pescadors, no trigaren
gaire estona a deixar-se ensarronar
amb ]a nansa d'en Jaumet. Quina ale-
gria la seva en veure's arnb un ranxo
de peix que enamorava i una preciosa
llagosta! Tot segut pensà en dinar-
los i tant fou pensar-ho com fer-ho.

Aquesta oloreta reconfortant del

gran alegria veié que l'aigua havia
portat una sèrie d'objectes que podrien
ésser de molta utilitat. Objectes no cal
dir, procedents del naufragi. En Jau

-met anà fent inventari: quatre o cinc
ampolles de diverses formes i tamanys,
una maleta mig buida, trossos de fusta,
un rem i un barret.

Semblarà que tetes aquestes troba-
lles no són per engrescar ningú, però

ts-

peix, semblà revifar en Xis-cu-féu,
qui féu cap on en Jaumet juisavá el
peix. — Encara que no t'ho mereixis,
també n'hi haurà per tu. En Xis-cu-féu
no l'entengué, però féu un gran paper
i en Jaumet quedà molt satisfet d'a-
quest seu èxit culina ri. En Xis-cu per
postres buscava la pipa, però no la
trobà.

Aleshores se n'anà a dormir ala

un náufreg, si té enginy, de tot en treu
partit. Com que tenia una gana que
no cedia, en Jaumet pensà en fer-se
pescador, collí uns bambús i amb for.
ça traça constfuí una nansa com les
que als estius havia vist fer als marí»
ners de Tamarius.

Ca à la nansa des dels rocs, aguan..
tant-la lligada amb un bambú i co-
mençà la pesca.
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bóta i conteu quin no fóra el seu esglai
en veure's amb la tremenda boa al seu
lloc. Aleshores, en Jaumet riu que riu.
Però era el cas que l'efecte del opi a-
viat cediria, havien de decidir una cosa
o altra. — Matem-la, féu per signes en
Xis-cu. — No, nol hem d'ensinistrar-la
i serà el nostre gos, i per començar va
batejar-la «Calàndria».
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La primera condició per fernos -hi
amics, pensà en X's-cu, és que no
arribi a tenir gana i que quan en tingui
vegi que l'aliment li donem nosaltres,
a aquest efecte posaren galeta a dins
de la nansa que havia fet en Jaumet i
pensaren que una bestiola o altra hi
aniria. Parà en Xis-cu la ratera i s'ama

-gà; els xinos són mestres en l'art de
tenir Paciència i al cap de dues hores,

una mena de rata de gros tamany es
deixà atrapar.

La boa començava a reviscolar i
amb grans precaucions, per cas d'alar

-ma tirar-se a l'aigua, en Xis-cu traginà
la bóta fins al lloc convenient i esperà
calmosament que la b - a donés mostres
d'animació. Tot arriba amb el temps i
quan després de molt esperar la boa
sortí de la bota, el xinès Ii enjegà la

rata, prèviament estabornida, que la
boa cuità a empassar-se.

I amb la gran habilitat i paciència
típiques de llur raça, en Xis-cu aconse-
guí a còpia de dies fer de la Calàndria
un quisso mansoi i seguidor. Es fami-
liaritzà igualrnent amb en Jaumet, i
anant amb un tal company s'aventura..
ren a endinsar-se terra endins segurs
que ningú els gosaria a dir res.

(Seguirá)
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LA CASA DELS ROINS

Dibuixos d'En CORNET

Això era en aquell temps que l'avi
de l'avi encara no era nat. Anàveu a
cavall o bé a peu, no pas en automò-
bil ni en tramvia. Quan se us feia fosc,
trucàveu a una casa, demanant so-
pluig per amor de Déu. Tothom tenia
una cambra per a l'hoste inconegut.
Tothom ho feia en recordança que Joo
sús havia trucat, en les seves camina-
des per la terra, a les cases de vora
els camins, a l'hora que les flors es
decanten totes ensunyades. I hom te.
nia en aquell tems una mena de res-
pecte per al caminant que ningú no
havia topat mai enlloc, i que havia
vist terres ben llunyanes de la casa on
s'acollia, i que procurava a la casa un
àngel més, el seu àngel custodi, que
sempre deixa una benedicció allà on
ha trobat posada.

En aquell temps, un dia, a l'hora
foscant, un bon home tot carregat de
pols, amb cara 'd'espatotxí i un punt
de sornegueria, va trucar a una casa
vella, vella, demanant sopluig. En
mala hora se li va acudir de triar aque-
lla estada. Hi vivien dos grandíssims
roïns, pare i fill; gent d'ulls menuts
com a caps d'agulla, de llavis prims,
de celles inquietes, i d'una naturalesa
tan secardina que era de mal averany
per a una persona rosegada per aquell
mal de cor que us ve després que heu
fet una bella caminada, amb un sac a
l'esquena.

No cal dir que van rebre el cami-
nant amb cara de prunes agres, pri

-merament perquè no en tenien d'altra,
i després perquè haver d'arecerar un
hoste, era per a ells, que estalviaven
les engrunes, un desplaer que encara
els feia un posat més rondinós.

- Tu, noi, va dir el pare, — mena
aquest home a la pallissa, i dóna-li un
mos o altre per a enganyar la gana, i
tanca-ho bé tot; i després no et des-
pullis, per a estar més amatent si sen-
ties alguna cosa sospitosa, que ja sé

que, gràcies a Déu, tens el son prim,
com jo mateix.

El vell, amb prou confiança en el
seu fill, se'n va anar a dormir en la
seva màrfega, per a alçar-se al primer
cant del gall. Mentrestant, el noi va
donar al vianant un plat amb uns tros

-sets de pa que havien estat mullats,
i que semblaven deixes de les gallines.
De lluny ho semblaven, i de prop ho
eren, perquè el pobre hoste va tro

-bar-hi un o dos grans de blat-de-moro.
Pel que fa a la pallissa, poc se sa-

bia si n'era o si n'ha . la estat; r.o hi
havia ni un bri de palla, i us calia jeure
a terra, i encara el vianant hagué de
buidar el sac i de tirar-se'l per da-
munt, si va voler alguna mena d'abri-
gall. Mai no havia vist l'hoste, en lots
els seus viatges, una lludriguera més

rònega i més deixada: el vent hi xiu-
lava per les escletxes, i fins la terra i
tot semblava empedreïda i cantelluda.

L'endemà al matí, quan tot just cla-
rejava, i amb un griso que feia que us
punxava de mala manera el nas i les
orelles, el noi roí va desvetllar el via-
nant d'una guitza, tot dient-li:

— Hala, que ja és de dia: els dropos
el camí ral.

L'altre, estava cremat com el! tot
sol; però la vida li havia ensenyat que
quan més cremat esteu més malament
ho teniu per a tornar-vos-hi. Tornar-
s'hi matusserament, és donar mig
guany, de més a més, al que ja en té
un de sencer. Va fer, doncs, la gara-
gara i va dir:

— Tantes de gràcies per haver-me
esparvillat amb aquella alegria i sense
sobrepreu. Que totes us ponguin, i hi
hagi salut; i molt de compte a no per-
dre el cap i a no fer mai francesilles,
perquè no hi ha res de pitjor a la but-
xaca que el malavesar la companyia.

Se'n va anar, amb el sac e Pesque'
na, així com era vingut.

Al cap d'una estona va arribar a
un hort, i va veure el vell que donava
un cop d'ull a unes rengleres de cols,
i les regava amb una xicra.

per En JOSEP CARNER

—1Slissenyor, — va dir-li, — gràcies
del bon acolliment! En poques cases
havia estat tan a pler, i tan ben obse-
quiat.

— Què! — va fer el vell, amb una
ganyota. — Què voleu dar entenent,
pocapena?

— EI que dic, i prou. El vostre no¡
m'ha donat un vestit que encara és de
bon portar, i un cinyell, i un formatge
i quatre sous, tot això després d'un
esmorzar com temps ha no es conei-
xia Ves! i ara em recordo que m'ha
dit que no us en cantés paraula!

— Ai el murri, el sapastre, el ber-
gantàs. —va fer el vell. I tan de pressa
com va poder, se'n va anar cap a casa,
com si l'empaités un diable.

El vianant, desfent camí, el va se-
guir una mica, fins a ésser a tret per a
sentir la llisada i els gemecs del noi
roí, bastonejat per son pare, que sem-
blava un ca foll.

— Tu no t'has alçat com jo — va
dir, tot referint-se al roí jove — amb
l'esquena dolorida, però ben segur
que ara la hi tens. Coses de la vidal
Perquè el que és jo, massa agraït, de
tu no ele dit més que bé!

JOSEP CARNER,



n'anà a dur el dinar a l'amo sens obli-
dar-se de donar, de bell nou, el con-
sell al Gallet, qui romania a guardar
la casa, que per res del món obrís ni
portes ni finestres.

Feia una estoneta que el Gatet se
n'havia anat, quan comparegué altra
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EL C A L L E T,
Fa molts i molts anys que vivia al

bell mig d'una selva un vell mujik (1),
sens altra companyia que la d'un Gat,
més viu que la fam, i la d'un Galet,
que si bé era molt presumit, era el
Gall de més bona fe que hom hagi po-
gut trobar al món. Els dos animalons
eren d'allò més amics i mai no es dei-
xaven de nit ni de dia. El Gallet, però,
tenia la mala costum de fer alguna es-
capadeta pels voltants de la cabana,
i cada vegada que ho feia, el Gat pre-
nia un gran disgust.

-- Mira — li deia — tu poc et pen-
ses els perills que envolten la cabana
de l'amo; el dia que menys t'ho pen-
saràs et sortirà la Guineu de trascantó
i mai més no es cantarà de tu ni gall
ni gallina. Creu-me, home, "no surtis
mai de casa si no és en la meya com

-panyia.
El Gall, però, no s'acabava de con-

vòncer.
Un dia el vell mujik se n'anà a tre-

bailar un xic més lluny que de costum
i va encarregar al Gat, que quan fos
l'hora li arreglés el dinar i li dugués.
Vet aquí que quan l'hora fou arriba-
da el Gat anà a cercar aigua a la font,
encengué el foc i endreçà lag casa, i
mentrestant el Gall va triar l'arròs i va
fer la picadeta. Quan el dinar estigué
a punt, el Gat el ficà al sarronet i se
n'anà a dur-lo a )'amo, i el Gallet ro-
mangué a guardar la casa.

Al cap d'una estona comparegué
una Guineu; es plantà al peu de la
finestra de la cabana, i començà a
cantar:

— Cresta d'or, cocoricocl
si sabessis qui jo sóc!
A la finestra eixiries:
Jo et daria fesolets...
Ai! i com m'estimaries!!

El Gallet, quan oí aquella cançó tan
bonica i tan prometedora, ni s'hi pensà
tampo c: obri la finestra i guaità tot

,(1) Camperol.

EL	 G AT E T	 I LA	 GU IN EU
seguit per veure qui era que li venia vegada la Guineu; es plantà a sota la
a fer aquell concert; la Guineu, més de - finestra, i tornà a cantar:
pressa que un llamp, pegà un bot a la
finestra, amb una bocada arreplegà el — Cresta d'or, cacoricocl
Gall i fugí corrent per emportar-se') si sabessis qui jo sócl
cap a la seva barraca.	 1 A la finestra eixiries:

El Galet es posà a cridar amb tota Jo et daria fesolets...
la força dels seus pulmons: Aif i com m'estimarieslf

— Socors! Gatet, company meu!...
La guineu m'ha atrapat i se m'emporta El Gallet començà de possejar-se
per boscos obscurs... per altes munta- per la cabana co.n si no os res i sense
nyes... per torrents profunds... Gatet, respondre ni un mot. Aleshores la Gui-
company meul Socors!...

El Gatet ja tornava de dur el dinar ^I

a l'amo, i quan oí aquells crits apretà
II^^^

^I
a córrer al darrera de la Guineu. Quan :.	 \
ja quasi la tenia, ella, per escapar-se, 1un
va deixar anar el Gallet i seguí fugint )	 ' ^1  /

i corrent. El Gat arreplegà el galet, i v	 1 %• i
tot emportant-se') cap ala cabana, li

l

deia:
— Mira, estimat Gallet, que jo ja et

tinc dit que quan no hi hagi n ngú a
casa, mai no has d'eixir ni en forat ni
en finestra. No has de fer cap cas del
que et diguin de finestres enfora, car
tot el que et diran no són més que
cançons... i el que cerquen és menjar- neu repetí la mateixa cançó i li va ti-
se't, que no deixaran de ta ni els os- rar un fesolet pel forat del pany. El
seis. Gallet se'l menjà, i digué a la Guineu:

Al cap d'uns quant dies el vell mu- — No, Guineueta, no; el que tu vols
jik tingué d'anar-se'n a treballar un xic és enganyar•me i menjar-me, que no
més Lluny i deixà els mateixos encà- deixaries de mi ni els ossets.
rrecs de l'altra vegada al Gatet i al Ga- —1 ata? I qui t'ho he pogut fer
Llet. Quan tot estigué enllestit, el Gatet creure això? De segur que deu haver'
agafà el sarró amb la minestra i se estat aquell esgarrapós de Gat. Creu-

me a mi; el quejo vull és que vinguis
a fer una visita a la meva barraqueta
per presentar-te les meves filles i ob-
sequiar-te tal com tu mereixes..

I altra vegada començà a cantar
amb la veu tan dolça com podia:

— Bon Gallet, cocoricocf
tens el caparró de seda
i la cresta com el foc.
Qui jo sóc, si tu ho sabies
la finestra m'obriries.
Com t'he dat un fesolet
te'n donaria disset.

El Gallet obrí la finestreta i guaità
a fora; la Guineu, més de pressa que
un llamp, pegà un bot a la finestra,
amb una bocada arreplegà el Gallet i
fugí corrent com el vent per emportar

-se'l cap a la seva barraca.
— Socors!... — feia el Gallet, em.

portat per la Guineu. — Gatet, com-
pany meu[... La Guineu m'ha atrapat
i se m'emporta per boscos obscurs...
per altes muntanyes... per torrents
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prengué que li devia haver passat el
de les altres vegades. Ell que sí, va i
agafa una lira i un garrot, es penja el
sarronet al co l l i se'n va vers la barra-
ca de la Guineu. Quan hi arribà es va
asseure i començà de cantar acompa•,
nyant-se amb la lira:

—Clinc clanc clinc! Cordes d'or, resso'
Déu vos guardi, comare Guineu. [neu!
Quines filles més boiles teniu!
La més gran s'anomena Fes-Niu;
IIMIaniquí, la segona es deu di;
la tercera Ajudà- Maniquí;'
a la quarta hom diu Porta-el-Fus;
a la quinta, la Q,ta-amb-un=Nus;
la sisena, Ventà-el-Fornalet;
Fes-Pastells es diu la que fa set!

profunds... Gatet, company meu!...
Socorsl...

Aquesta vegada et Gatet, com que
tornava de més lluny, va trigar mes
en arribar en socors del Gallet, i per
poc que s'hagués descuidat ja no hi hau.
ria estat a temps. La Guineu, així que
veié el Gat, va amollar el Gallet i cui-
tà a ficar-se a la seva barraqueta. El
Gat, tot entornant-se'n cap a la caba-
na, anava fent reconvencions al Gallet:

— No et deia jo, estimat Gallet,
que no treguessis el caparró ni en forat
ni en finestra?El dia que menys t'ho es-
peraràs, la Guineu se't menjarà que no
en deixarà de tu ni els ossets. Mira,
demà l'amo anirà a treballar molt més
Lluny que tots aquests dies; per tant,
si tu fessis cap imprudència, de segur
que jo no et podria auxiliar, car ni tan
sols t oïria.

L'endemà, el vell mujik tornà a sor-
tir de bon matí cap a la feina, i el Ga-
tet, com de costum, en ésser l'hora,
marxà a dur-li el dinar, sense oblidar

-se de donar els bons consells de sem-
pre al Gallet. Bon punt el Gat se n'ha

-via anat ja arribava la Guineu al peu
de la finestra i començava de cantar la
cançó de cada dia. El Galiet no res-
pongué ni un mot. La Guineu va anar
repetint la cançó, i després d'haver-la
cantat tres vegades, féu:

— I ara, Galletl Com és que no em
respons, avui? Que potser estàs ma-
lalt?

— No, Guineueta, ja no m'enga-
nyaràs mai més. No guaitaré pas per
la finestra, avui.

La Guineu va i li tira pel forat del
pany un fesolet i un grapadet de lla

-voretes, i de seguida torna a cantar,
fent la veu ben dolça:

— Oh, Gallet, cocoricól
treu el cap pel finestró.

Llet, al qual ja li creixia la saliva de
pensar en allò que la Guineu li oferia;
— el que tu vols és menjar-te'm, que
no deixaries de mi ni els ossetsl

— I ara! Això t'ho ha fet creure
aquell esgarrapaire de Gat. Que no
ho veus que si jo hagués volgut men-
jar-te ja ho hauria fet les altres vega-

a--

des que t'he arreplegat? El que jo vull
és endur-te'm de viatge perquè vegis
món i aprenguis de viure bé, car en-
cara que no em creguis jo també t'es-
timo molt. Que tens por?... Mira, ja
pots guaitar, que Jo ja m'enretiro un
xic.. veus?...	 f,

El Gallet obrí la finestra i guaità;
la Guineu, més de pressa que un
llamp, pegà un bot a la finestra, amb
una botada arreplegà el Gall i fugí
corrent com el vent per emportar-se'l
cap a la seva barraca. El Gallet bé
prou que cridava i es penedia d'haver
escoltat la Guineu, però el Gatet i el
vell mujik eren tan lluny que no el po-
gueren oir.

Quan el Gat arribà a la cabana vin-
ga cercar el Gallet, però, és clar, no
el va trobar enlloc. Aleshores com-

En oir cantar aquesta cançó la Gui-
neu cridà la seva filla Fes-Niu, i li va
dir:

— Corre, filla meva, surt a veure
qui és el galant qui ve a cantar-nos
tan bonica cançó.

Tot just el Gat tingué na Fes-:Viu
al dávant, li ventà una garrotada al
cap i la ficà dins del sarrò. De seguida
tornà a cantar la mateixa cançó i tiim-
bé de seguida sortí na Maniquí; cop
de garrot i cap al sarró. Torna a can-
tar la cançó; surt na Àjudà-Manquí;
garrotada i al sarró. I així anà repe.
tint la cançó i anaren entrant al sarro-
net na Porta-el-Fus, na Qua-amb-un-
Nus, na Ventà-el-Fornalet i na Fes.
Pastells. A la fi sortí la mateixa Gui-
neu a veure el que passava a les seves
filles amb el cantaire, i tot just el Ga-
tet la veié li ventà una garrotada tan
tremenda entre cap i coll que ja no
se n'alçà mai més.

Aleshores el Gatet entrà a la ba-
rraca de la Guineu i alliberà el Gallet,
el qual, des d'aquella data, ja mai més
s'ha deixat entabanar per les cançons
massa prometedores oïdes des de la
cabana al peu de la finestra.

JOAN GOLS, ada,Ot.
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OCELLETS AMICS

El rossinyol

Es de color gris matisat de ros i
rogenc. Arriba a Catalunya, procedent

d'Africa, en la primera quinzena d'a.
bril. Es el rei de les cantúries. Té veu
de tenor. Canta amb varietat, riquesa,
inspiració i potència. S'alimenta de
petites erugues, llimacs, escarbatons
i algun insecte volador.

JOC DE MANS
Tothom considerarà impossible re-

unir en una sola mà dues monedes que
estiguin respectivament a la dreta i a
l'esquerra tenint els dos braços este-
sos: Ja es comprèn que no es poden
doblegar els braços ni apropar una mà
a l'altre.

La solució és ben fàcil: Es diposita
una de les monedes sobre una taula i
seguint amb els braços estesos, es dó-
na mitja volta i s'agafa amb la mà on
hi ha l'altra moneda.

JEROGLIFIC

En els països més cultes és on el
respecte als animals i a les plantes és
més estès i més consubstancial als in-
fants .

La convivència amb gents de races
distintes, és possible; la convivència
amb un descortés és insuportable.

FULLS D' ENCICLOPÉDIA

RABASSA
Es una fruita que abunda molt en

les Universitats. De l'arbre que dóna
les carabasses, se'n diu catedràtic.
L'estudiant que vol collir aquesta frui-
ta en abundor, la té de conrear fora
de l'Universitat, al cine, al cafè, al bi-
llar, etc. La collita de la carabassa
universitària, té lloc dues vegades
l'any: pel juny i pel setembre. La cara-
bassa primerenca, o sia la del juny,
amb tot i la seva ufana no és tan ma-
ligna com la carabassa setembrina car
en la majoria de casos aquesta última
és una repetició de la primera i dues
carabasses d'una mateixa assignatura
perjudiquen força el desenrotllament
normal de l'estudiant. Hi ha altres
menes de carabassa com són la cara-
bassa amorosa, la carabassa mengívo-
la, carabassa marítima, etc. La cara-
bassa amorosa és la que es dóna al
pretendent o pretendenta amorosos
quan les seves pretensions són inac-
ceptables;la carabassa mengívola és
la que es dóna als porcs i que deguda-
ment condimentada mengen les perso-
nes que els hi agrada. La carabassa
marítima és la que es cria a les plat-.
ges prop de les casetes de banys, i és
utilitzada pels banyistes per nedar amb
més comoditat, la qual nosaltres dei-
xarem estar perquè ens n'aniríem massa
lluny de l'objecte d'aquest full d'enci-
clopèdia.

SALO MÓNIC

L'avorriment és una prova de man»
ca d'espiritualitat. L'home o el noi que
s'avorreixen són com un llum elèctric
sense corrent, per més voltes que do-
neu a la clau, mai fa claror. L'home
que té un xic de llum al seu esperit,
troba distracció i entreteniment en to-
tes les coses perquè en totes hi sap
veure la mà de Déu.

MOTS CREUATS

Horitzontalment: 2 Aliment primor-
dial; 5 Estar complagut; 8 En el cap;
9-Número senàs; 10 Mena d'angle; 11
L'amo de la casa.

Verticalment: 1 Material de fer
capses de sabates; 2 Arbre abundant
a Vallvidrera; 3 Animal de càrrega; 4
Els dies que no són de treball; 5 Arma
dels policies; 6 Animal que furga per
sota terra;_? Consonant; 8 En el mo-
ment d'una topada; 12 Número parell;
13 Tráctament de confiança; 14 Nota
musical.

Els infants són febles. Més febles
que els infants són els ocells i les flors.

Infants: Allibereu els ocells enga-
biats! No consentiu que cap company
maltracti els ocells o les plantes!..

EL DIBUIX REVELADOR
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Unint els punts per ordre le nume-
ració, sempre en línia recta, obtindreu
un dibuix insospitat.
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PER ^ SES NEP^ES
MOCADORETS -

Temps endarrera us vaig dir que
amb brodats de color es podien fer

feina; igualment els podeu combinar
amb robes de color, podeu variar se»
gons el vostre gust.

Veus ací, per ordre d'importància,
ciutats del món que depassen actual-
ment la xifra d'un milió d'habitants:
Londres, New»York, Berlín, París, Chi»
cago, Tokio, Viena, Filadelfia, Buenos
Aires, Osaka, Pekin, Calcuta, Canton,
Bombay, Rio-de-Janeiro, Glasgow i
Constantinoble .

JEROGLIFIC

0 ^

moltes coses. Avui us dono uns mo»
dels de mocedorets, que cada un pel
seu estil, són molt bonics.

Ja veieu que no són pas de massa

Hom preguntà a un vell per quin mo-
tiu portava una barba tan llarga i res»
pongué:

-- Perque veient la meva barba, jo
no faci mai cap acció indigna de la
meva edat.

TRENCA CLOSQUES

En aquest dibuix, hi ha vuit faltes
garrafals. Quines són?

Preneu el lloc i l'actitud que us co-
rrespongui i tothom us acatarà. El món
deixaque cadascú s'avalori asimateix.

EMERSON

DtP ^Sruiv	 t.'cm^s '
	 x

També us en podeu fer algun amb
blanc. Aleshores, en lloc de passar fils
podeu fer-hi calat i brodat al realç.

TALLARETA

La vida és com una sageta; i per
tant, hem de saber en quin blanc hem
de dirigir-la i de quina manera devem
manejar l'arc, per apuntar-la bé, dis-
parar i deixar-la anar.

ENRIC VAN Dvi a

No us fieu del vestit: Sovint, sota
un luxós vestit ben tallat, hi ha una
ànima de trinxeraire.

Actualment, els viatges dels robi»
raes han esdevingut d'una banalitat
que no permet de servar-ne el record,
els anglesos, però, han . guardat fidel
memòria de la visita que féu a Londres
a últims del segle xvi Felip II, rei d'Es-
panya car a eh i deuen la invenció d'un
dels seus llamins nacionals: plum jud»
ding.

Baltasar Sànchez, cuiner de Felip II
volent donar als anglesos una demos-
tració pràctica de les seves habilitats,
serví un pastís de la seva invenció el
qual delectà extraordinàriament els
anglesos. Era el plum pudding. Fou
tan gros l'èxit d'aquest pastís, que
Sànchez, amb el permís del rei, fixà la
residència a Londres i arribà a reunir
una colossal fortuna amb la fabricació
d'aquesta pastisseria.

Baltasar Sànchez morí l'any 1,602
a Tottenham on hi ha encara un asil
de vellets malalts fundat per aquest
cèlebre pastisser espanyol.

Les gents vulgirs, no comprenen
com els màrtirs de tota idea noble po-
lítica, social o religiosa ana'-en joiosos
a la mort sense la més mínima esiza»
rrifança de temor, segurs del definitiu
triomf dels seus ideals.

El sentiment de la por està en ma-
temàtica proporció del sentiment de
flaquesa o incapacitat. Quan tinguem
consciència de la nostra superioritat
respecte del que espanta els febles,
s'esvaïrà la nostra por.

Joana d'Arc no triomfà tan sois per
la energia del seu caràcter baronívol,
sinó perquè, advertida per sobrenatu-
rals inspiracions, tenia plena confiança
en si mateixa i estava segura de la se-
va divina missió.

El malparlar és signe de feblesa i
d'incultura. L'home fort no necessita
mai la paraula grollera per expressar
els seus sentiments. L'home culte no
embruta mai la seva boca amb una
paraula grollera.

La història, és émula del temps, di»
pòsit de les accions, testimoni del pas-
sat, exemple i avís del present i adver-
tència pel pervindre.

CERVANTES

Solucions al número pa,

Lletres escampades. Carner.
Jeroglífic: Postres.
Rodolins incomplets:
Estan jugant al billar. El mareix

Sirera. Que a ¡"altre li va a ras.
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Un dia que feia un fred	 Però aquell dia va ésser diferent. Es toparen ca-
que pelava, en Tòfol de	 ra a cara i en Tòfol l'agafà per l'espatlla i li digué:
Vilataujana s'arribà fins a	 — Apa, noi; ja estàs venint amb mi a ca'l jutge per
Vilaviva, decidit a reco-	 tal d'arreglar allò queja saps. — Amb molt de gust
brar cinc duros que havia	 — respongué en Pau - però, . abans, deixa'm anar
deixat a en Pauet	 De molt temps, que aquest

feia l'orni i s'amagava tot seguit
que veia el seu creditor.

i

—u 1 uel, 1lleu es: — no veu senyor Jut-
ge? — féu l'altre somrient. 1, en erecte, creient el senyor jutge que es tractava d'un

maniàtic dels pitjors, es tragué el pobre Tòfol del davant
amb unes puntades de peu ben dirigides.
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