
LA RIL
per PRAT

Sense com va ni com costa, el Moro saltà al riu, cercà
i trobà quelcom, una rel. Volgué portar-la a terra però
estaba sòlidament clavada al fons de l'aigua. L'amo el
cridava debades, car el Moro s'entossudia en endur-se'n
la presa.

El caçador decidí esperar que es cansés, però aviat es
donà compte que el ca es fatigava en desmasia, bevia
glopades d'aigua i s'anava enfonsant. Va fer tot quan
estava a la seva mà per distreure'l d'aquesta mania i aca-
bà dirigint-li els pitjors insults.

(t'^^^ ^ mee`'

Calia cercar manera de salvar-lo. Però, com? Allà prop
es trobava una barca vella, podrida, inútil. Encara que
tenia en el fons, un bassal d'aigua tèrbola, l'amo del Moro
no s'hi pensà gens. Ficà un peu dintre i amb l'altre em-
penyé en direcció del nàufreg.

Mentre el ca prenia terra tot afadigat, es moria l'em-
brazida de la barca i quedava feta joguina de la corrent,
la qual cosa no advertí el bon caçador embadalit com es-
tava contemplant el magnífic resultat de la seva humani.
tària empresa.

La maniobra fou tan precisa que la barca passà ran
de víctima i el caçador pogué clavar- i amb tota comodi-
tat un parell de catxetes ben donades. Les caixetes reani-
maren el gos el qual deixà anar la rel i es posà a nedar
adaleradament cap el punt d'on havia sortit.
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Ben aviat, però, s'adonà que l'embarcació no podia
resistir tan llarg viatge i que l'aigua anava omplint-la.
Al cap de breus moments podia veure's el pobre senyor
lluitant abraçat amb les fustes desllorigades, i el Moro,
a son torn, cridant-lo perquè tornés.



T':;m. CCXXXI - F?,g, 178
	

VIROLRT

UN CATALANET A IANQUILANDIA
Text d'en JJAQUIM FECIT

	
(Acabament)	 Dibuixos d'en MIRET

Tornaren a colgar el tresor, i ron»
daren tots els encontorns per assegu-
rar-se que ningú els havia vist, do-
naren sepultura al desgraciat desco-
negut i emprengueren el camí de Ti-
tusville, on arribaren després d'una
pila de dies de dificultosa marxa a tra-
vés de irondosíssims boscos.

Un cop a Titusville es vengueren

un grapat de monedes d'or, i amb els
dòlars que en tragueren, es compraren
vestits, es donaren el gust de seure a
taula i menjar com les persones, i
compraren algunes llaminadures per
la «Calàndria> a la qual havien deixat
dins d'un sac per no cridar l'atenció.

Compraren tot el que els calia per
viatiarbé, i instal'laren la =Calàndra>

Wviic

dins d'un gros bagul i es presentaren
al jutge per legalitzar l'herència del
tresor del qual després d'uns quants
tràmits els en fou donat lícita possessió.
El jutge facilità dos policies que a ca»
vall, com ells anaren a recollir - el
tresor.

Durant el trajecte entraren en gran
amistat els dos policies i els nostres
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amics. Els ajudaren a descolgar el tre-
sor. Quan els dos policies veieren
aquell be de Déu d'or, pedres fines, i
joies quedaren meravellats i com un
llampec la cobdícia temptà el més alt
dels dos qui es tragué amb lleugeresa
felina el revòlver, encarà l'arma als tres
companys, els quals tot seguit posa-
ren inans en l'aire. L'indigne policia
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cionat policia, on ho hauria passat
malament si la bondat dels tres seus
companys no els hagués privat d'expli»
car els fets, tal com anaren, a les auto-
ritats.

En Xis-ku-leu i en Jaumet poses-
sionats de l'enorme fortuna es tras-
l ladaren a Nova York on traduïren en

pensà que en aquells paratges des-
poblats li fóra fàcil fer-se escàpol
sobretot lligant les seves víctimes i
passant endavant. Ni en X: s-cu-feu ni
en Jaumet (per sort) no havien dit res
de qué portessin la 'Calàndria» al
bagul i en un moment d'inspiració, en
Jaumet hi clavà cop d'esperó i en
féu saltar una taula, apareixent la
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magnífics dòlars l'or i pedreria del tre-
sor. En Jaumet tot seguit féu insertar
en tots els diaris i avisà als consolats
per tal de retrobar als seus pares, els
quals eren a Cuba en deplorable estat
per la pèrdua dels béns, ja que s'ha-
vien arruïnat, i majorment per la pèr»
dua del fill. Amb això compteu quina

Calàndria en escena amb la natural
sorpresa del malvat policia, qui a trets
volgué repelír el tem'ble rèptil, però
no pogué evitar que aquest el deixés
desllorigat i no ho hauria contat sino
hagués estat que una de les ferides de
la Calàndria la matà abans a ella.
En greu estat i amb totes precaucions
fou conduït a Titusville el mal inten-

fou llur joia en retrobar llur fill i el
benestar degut a les immenses rique-
ses. En Xis-ku-féu amb molt sentiment
es separà del seu amic i retornà al seu
país, ara més còmodament que a l'ana-
da. No cal dir que a la família d'en
Jaumet els faltà temps per tornar a sa
estimada Catalunya.
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MISCELLÂNIA
Dibuixos d'En CORNET

EL MÓN AL REVÉS?

Un badocs miraven un pescador de
canya, el qual havia agafat un peix
molt gros, però no lograva treure'l de
l'aigua a causa del pes i dels esforços
que feia amb la cua i les aletes. Un
moment fins va semblar que el pesca-
dor anava a perdre l'equilibri i caure
d ntre el mar.

— Vet aquí —féu un dels badocs -
que no se sap si és l'home el qui està
pescant o bé el peix el qui està homantl

AL CIRC EQÜESTRE

Acabada la funció de la tarda, el
director entrava en son despatx quan
sentí una cridòria i corredisses en el
departament dels artistes. Amb por
que no "s'hagués escapat alguna fera
hi corregué i trobà tots els membres
de la troupe en renou, corrent d'un
costat a l'altre en confusió.

— Què passa?— preguntà a en Ted-
dy, el tonto de la colla.

— Que l'home que s'empassa foc
s'ha posat el cigar a la boca pel cantó
encès, i el que menja espases s'ha em-
passat una agulla de cap, i estan de-
manant auxili!

— I per què no els auxilien?
—Perquè ei rei de la memòria no re-

corda on ha deixat la clau del botiquí
i el rei dels panys i els candaus no el
sap obrir!

I TAL!

Un auto atropellà un xicot, i al mo-
ment es formà un grup de persones
que discu ien escandalosament el suc-
cés.

Un senyor que passava, demanà:
— Per què no van a cercar un met-

ge de seguida?
— Ja l'auxilia el mateix que l'ha

atropellat, que justament és doctor en
cirurgia.

— Caraml Quina sortí

SORTIR-NE BARAT

— Daria deu cèntims per saber què
estàs pensant.

— Doncs pensava... pensava dema-
nar-te que em deixessis deu duros.

— Té noi, t'has guanyat els deu
cèntims.

COQUETERIA

— Què tal l'euga que has comprat.
Va bé?

— Sí, però més em valdria haver
comprat un cavall.

— I doncs, per què?
— Perquè sempre se m'atura a mi-

rar'se en els sots d'aigua!

A CAL CARNISSER

Un xicotet entrà a la botiga portant
un enorme os de vedella.

Què vols, noi? — féu el venedor.
— Diu la mamà que vegi quin os li

va posar ahir per torna. I que em doni
un quilo de carn sense ossos, avui.

— Mira, noi — respongué el carnis-
ser; — digues a la teva mare, que el
dia que matin vedelles sense ossos,
li'n regalaré deu terces.

II ÀID711

Un propietari de fora era molt ga-
rrell i a 1'ensems patia de dolor reu-
màtic a les cames. Un dia demanà al
recader del poble que li pugés unes
mitges de llana quan anés a la ciutat.

El recader es dirigí a una botiga de
gèneres de punt, pe ò, malgrat reme-
nar totes les classes i mides que te-

nien, no en trobà cap parell que el sa-
tisfés.

—Doncs quina mena de mitges
vol? — exclamà el botiguer, desespe-
rat. —Li he ensenyat ja tot el que tinc(

— Oh! — contestà el recader — en
voldria un parell que fossin garrelles.

S'han inventat pianos silenciosos
perquè els principiants no amóinin els
veíns. Ara sols falta que els aprenents
de tenor s'entrenin amb els a Cants
sense paraules» de Mendelssohn.

per En GUILLEM D'OLORÓ

AL PARC

— Oh, papà, aquesta mona s'as-
sembla a la tia Antònia(

— Calla, nen[ Això no es diu!
— Però si la mona no ho entén pas,

papà!

ATRAPAT(

El milionari Mr. Sterling ho era de
poc temps ençà. Era dels que s'havien
fet rics amb la gue ra, i segons la cos-
tum d'aquests, li agradava molt parlar
de les seves riqueses. Un dia, parlant
amb míster Penny, un pobre home que
es prenia la vida molt filosòficament i
despreciava els milions, va dir-li amb
to protector:

— Amic Penny, no sé per què us
resigneu a restar pobre. Feu com jo;
hi ha mil maneres d'esdevenir ric!

— Sí — respongué en Penny — n'hi
ha mil, però només una d'honrada.

—Quina és aquesta?—demanà
Mr. Sterling, ofès, creient-se al'ludit.

— Ah! — exclamà el filosop. — Ja
em pensava que no la sabrieul

— Quina injustícia[ — cridava en
Pere Llefre, masegant el diari entre
ses mans. — Això no té nom! Veje
uns tribunals tenim!

— Què et passa? per què crides? -
li demanà la seva dona.

— Aquests fiscals que són d'allò
que no lii ha! Acabo de llegir que de-
manen un any de presó a un home per
haver pres uns bitllets a l'estació del
Nord! Ves quin mal hi ha en això!

— El senyor Pòlit tenia una visita
i no sabia com fer-s'ho per donar-li
conversa, puix el tal visitant era un
home de tan poca capacitat intel-
lectual com pugui ésser-ho persona
nada.

Després d'haver parlat del temps
i de la situació, la conversa restà re-
duïda a badalls i menosíl'labs. El se-
nyor provà de salvar la situació amb
un acudit:

— Va llegir en el diari ahir aquell
acudit de l'antiquari que tenia dos cra-
nis de Colomb, l'un de quan era noi i
l'altre de quan era gran?

— No, — respongué el visitant, -
no el vaig llegir. Expliqui-me'l.
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CON ES POPULA S	 R SSOS
ADAPTATS	 PER JOAN G O LS	 AMB	 IL'LUSTRACIONS DE	 J O A N	 G. J U N C E D A

EL	 P T T	 SOLD AT DEL TZAR
(Continuació)

En Simó se n'hi anà, i al cap d'una
estoneta que estava esperant sota del
tercer pont, oí un vellet i una velleta
que passaven per damunt del pont, i
deien:

— Aquell qui ha fet aquests ponts
i aquesta carretera mereix tant de bo,
que Déu li concediria tot el que li de-
manés.

En Simó, que sent això, i surt tot
seguit de sota el pont, i els hi diu:

— E:1 Bons vellets; el qui construí
tot això que dieu no és altre que aquell
que us està parlant, ajudat del seu bon
pare i els seus germans.

— I què demanes a Déu, tu?
— Demano a Déu que em faci sol'

dat de l'escorta del Tsar.
—1 ara, noi! Que no saps que

aquest ofici és molt pesat i difícil?
Quantes vegades te'n penediràs! Creu

-nos. Demana una altra cosa al bon
Déu...

— Res; o em concedeix això o no
vull res. Què hi fa que em costi llàgri-
mes? Que no sabeu que el qui no plora
en aquesta vida haurà de plorar a l'al.'
tra?

— Apa, doncs; que sigui com tu
desitges!

I en dient això, els vells allagaren
les mans per damunt del cap d'en Simó
el qual quedà convertit, en aquell ins-
tant, en un cérvol, que fugí rabent, i
en un instant arribà a casa del seu
pare. Els seus germans, immediata-
ment que el veieren, cuitaren d'agafar
els arcs i les fle'xes per tal de caçar

-lo, però ell fugí altra vegada i en un
dir Jesús torné al costat del dos ve-
llets Aleshores el vellet tornà a ex'
tendre les mans al damunt del cap del
cérvol i aquest quedà convertit en una
llebre, que fugí corrent i en quatre
salts es plantà a casa del seu pare al-
tra vegada. Els dus germans, quan la
veieren, volgueren caçar-la el mateix

que el cèrvol, però tampoc els donà
ni temps d'agafar els arcs i en un ins-
tant torné al costat dels dos vellets.
Aleshores la velleta va tocar amb les
dues mans el cap de la hebra i quedà
transformada en ocell platejat. Arren.'
cà el vol, i més prompte que la vista
arribà a casa del seu pare. Els seus
germans, bon punt el veieren, tanca'
ren la porta, però ell fugí volant per
la finestreta i se'n tornà al costat dels
dos vellets. Aquesta vegada, quan els
dos vellets estengueren les mans al
damunt de 1'ocellet, aquest quedà al'
tra vegada transformat en en Simó, i
aquells li digueren:

— Ara, bon Simó, ja pots anar'te'n
a Moskvà a fer-te voluntari de l'exèrcit
del Tsar, i si mai tinguessis d'anar de
pressa a algun lloc que et comanessin,
Ta t'hem ensenyat com ho tens de fer.

El bon Simó se'n tornà a casa i ex.'
plicà al seu pare tot el que li havia
passat. De cop, el bon vellet no volia
de cap manera que el seu fill, tan petit
com era, se n'anés a soldat, però tant
i tant va insistir que, per fi, li va donar
la benedicció i se ñ anà cap a Moskvà.

Caminà molts dies i moltes nits.
Quan tema gana, si trobava un camp
de verdura es tornava llebre i menjava
tant com podia; si trobava un camp
d'herba, es tornava cérvol i en menja-
va; quan volia menjar i no trobava res
que li plagués, es tornava ocellet i tot
seguit trobava cuquetes o mosquits i
en menjava fins quedar tip. Quan es
feia de nit, si trobava un cau es torna-
va llebre i s'hi ficava; si no, es ter'
nava ocell i la pa Bava a dalt d'un ar-
bre, en una branqueta...

Per fi arribà a terme i va demanar
per entrar al palau del Tsar. Es clar!
Quan el veieren tant petit no el vol-
gueren deixar entrar, però quan el
Tsar se «enteré ordenà que el fessin
entrar.

— Mon Tsar i senyor, — féu quan
va trobar-se al davant del rei, — no
t'ofenguis pel meu atreviment, però jo
voldria servir als teus exèrcits...

— Però, home! — féu el Tsar. — Que
no veus que ets tant petit encara?

— Potser sí que sóc molt petit, però
moltes vegades els xics fan més servei
que no pas els grans, i jo prometo a
Déu fer tot el que pugui per ésser-te
útil.

El Tsar va ccnsentir-hi i el va no-
menar soldat de la seva escorta per-.
sonal.

Passà algun temps, i un dia els tàr-
tars declararen la guerra al Tsar, i
aquest decidí anar personalment a co-
manar els seus exèi cits. En Simó va
demanar-li que li permetés anar amb
el], i el Tsar hi va consentir i es posà
tot l'exèrcit en marxa.

Varen estar molts i molts dies ca»
minant i travessant totes les terres de
Rússia, i al cap de molt de temps arri

-baren a enfrontar-se amb l'enemic. El
combat tenia de començar al cap de
tres dies. El Tsar va encarregar que li
preparessin les seves armes.

Valga'ns la Verge de l'Assumpció!
Amb les presses de la marxa l'armer
havia deixat oblidat l'escut del Tsar a
l'armeria! Podeu comptar el trastorn
que això portà. El Tsar féu fer una
crida anunciant que a aquell que es
comprometés a anar i venir de Moskvà
en tres dies i portar-li l'escut ]i seria
concedida la mà de la seva filla Ta-
tiana (1), la qual tenia per dot la mei-

(1) Anastàsia.
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tat del reialme i quan el Tsar moriria
seria declarat hereu del tron.

Es presentaren diversos voluntaris,
però cap d'ells es comprometia a tor-
nar en tres dies. Un prometia tornar
en menys de tres anys; un altre en
menys de dos, i fins rí hi havia un que
deia que aniria i vindria en un any.
Aleshores en en Simó es presentà al
Tsar i li digué que ell es comprometia
en anar i venir en tres dies. Tothom es
clavà a riure, però el Tsar es posà
molt content i el va abraçar tres vega-
des. Va escriure una carta per la seva
filla en la qual disposava que fos en-
tregat l'escut reial de combat al seu
fidel soldat Simó, i després d haver^li
donat, el beneí.	 -

En Simó emprengué el camí, i quan
arribà a un lloc des del qual no podia
ésser vist per cap dels soldats del
Tsar, es convertí en l'ocellet platejat
i emprengué la volada. Va estar vo-
lant tot el dia fins que fou arribada la

amb el floc de pèl de la llebre i el del
cérvol, ho guardà tot junt en el seu
mocadoret de seda. L'ocell recobrà la
forma humana, i la princesa ordenà
que li donessin bon menjar i després
agafà l'escut de combat del Tsar, donà
una abraçada a la que des d'aquell
moment ja era la seva promesa, i em-
prengué altra vegada el camí del cam-
pament del Tsar. No cal dir que amb
les seves transformacions, en poques
hores arribà a la vista del campament
reial, i com que encara li quedaven
unes hores de temps, es tirà a jeure
una estona a l'ombra d'un avet, i de-

gràcies i ja no es recordà més d'en
Simó. Al cap de poques hores començà
el combat, i ben aviat prengué pro-
porcions esgarrifoses, car a la ferot-
gia brutal dels tàrtars, els russos, co-
manats i dirigits per la ciència estra-
tègica del Tsar, oposaven un braó
heroic. Al cap de cinc dies i cinc nits
de carnatge la victòria es decidí per
les tropes del Tsar, i els tàrtars foren
anihilats fins tal extrem, que bon pocs
pogueren escapar de la desfeta amb
vida.

El pobret Simó, en caure al riu, fou
arrossegat per la corrent vertiginosa
fins arribar el mar, i tot just arribat
allí, el Tsar de les aigües se l'emportà
a les profunditats més pregones, en
les quals hi tenia bastit son palau de
corals i mireperla, i el deixi encarre-
gat de la guàrdia del mateix, car ell
volia anar a dirigir personalment els
combats dels seus exèrcits d'onades
amb roquissers escarpats de les costes.
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nit; aleshores es convertí en .febre i
estigué corrent tota la nit. L'endemà,
quan eixí el sol, es convertí en cèrvol
i continuà corrent fins arribar molt a
prop de Moskvà. Tot just hi arribà es
convertí altra vegada en el soldat Simó
i va entrar al palau del Tsar i entregó
la carta a la tsarevna Tatiana. Quan
aquesta llegí la carta no es sabia ex-
plicar com s'ho havia arreglat per arri-
bar en tan poc temps, venint de tan
gran llunyania.. Ell li aclarí la qüestió
tot seguit:

— Mira, veus? — i es tranformà en
cérvol i començà de donar tombs pel
jardi amb una lleugeresa mai vista.
Després s'atansà a la tsarevna i repo-
sà el seu cap al damunt dels genolls
de la princesa, la qual va agafar unes
tisores i If tallà un floc de pèl del mig
del front. Després es transformà en
liebre i també donà uns tombs tan rà-
pids pel jardí que casi era impossible
seguir-la amb la vista. Després tornà
a atansar-se a reposar el cap damunt
dels genolls de la princesa, i ella l'aca-
ronà i li tallà un altre floc de pèl del
mig del front. Aleshores es convertí
en ocell platejat i també tornà a volar
pel jardí amb una lleugeresa que el
vent hauria desitjat per ell; i, per fi,
s'aturà a la mà de la tsarevna, la qual
lf arrencà unes plometes daurades del
mig del cap, i després de juntar-les

gut al cansament, al cap d'uns instants
va quedar profundament adormit.

Un dels generals del Tsar s'escai-
gué de passar per allí, i en veure l'es-
cut de combat del Tsar no s'hi va pen-
sar gens. Amb una abraçada agafà en
Simó i el llençà al riu i després anà a
portar l'escut al Tsar:

— Senyor, — Ii digué, — ací vos
porto l'escut que jo mateix vos havia
havia anat a cercar, i creieu que bé
m'ha costat córrer i que ben guanyada
em tinc la mà de la vostra filla gentil
i ben merescut el dot que Ii donareu.

El Tsar, entusiasmat, li donà les

Al cap d'un any el Tsar del mar Ii
preguntà com era que estava tan trist,
i ell li respongué que era per l'enyo-
rança que tenia de la seva terra.

— Si només pogués veure -la des de
la costa estant... — deia en Simó, amb
una tristesa que enternia.

Aleshores el Tsar del mar li con-
cedí que cada vespre pugés a dalt fins
a la costa per tal que pogués veure la
terra; però així que començava a ela

-rejar l'albada, el Tsar se'l tornava a
emportar cap a les profunditats ma-
rines.

(Continuarà
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Els conills endiestrats
li malmeten els sembrats,

Mes, per desgràcia. els xavals
tan sols pensen en fer mals.

VIROLET

Espantarà aquest ninot
tot dolent anitnalot.

El ninot m'han fet malbe
mes, prou que els atraparé.

Es posa a fer de ninot
dret com un estaquirot

1
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mentre els nois tornen corrent
portats per llur mal intent.

Però aquelles robes velles
els estiren les orelles.

Ben alliçonats se'n van.
De segur no hi tornaran

(De Münchener Bilderbogen)
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SENTÉNCIE ; FAMOSES

«Coneix»te a tu mateix> perquè si
no et coneixes, no sabràs qui ets. —
NoI DE TONA.

Quan jugueu a la rifé, si voleu treu-
re, aneu a Mallorca. — AI.'Lor.

L'Agricultura és la nodridora de
les demés arts, diu Sòcrates. Especial-
ment, proporciona verdures per a l"art
dramàtic. — ESCOLIASTA.

No hi ha res nou dessota el sol,
fins la lluna nova és sempre la matei-
xa. — SALOMÓ,

Per veure les estrelles al migdia,
no es necessita telescopi. — UN DEN-
TISTA.

Quan plou, el cacau no és aigua, i
quan no plou tampoc. — XOCOLATER.

Avui es pot predir fàcilment la da-
ta dels eclipsis. Sols cal mirar el ca»
lendari. — COMES SOLÀ.

No es el mateix, carrera de joves
que joves de carrera. — FILòLEG

DEL TENPS ANTI

L'oracle de Delfos, a l'antiga Grè-
cia era el lloc on anaven a consultar
llur pervindre els febles mortals que
necessiten saber-lo per viure tranquils.
En tots els temps hi ha hagut igno-
rants que s'han fiat d'oracles, fatiliers,
bruixes, tiradores de cartes, mèdiums,
etc, creient de bona fe llurs xerrame-
ques.

A Delfos, com en els endevinaires
d'avui, les respostes no pecaven pas de
precises. La Pitia, asseguda a son trí'
pod i embriagada pels fums que eixien
de l'antre dèlfic on se suposava que hi
havia eI déu Apòl'lon, pronunciava
frases truncades i incomprensibles que
els sacerdots del déu cuidaven de
transcriure i aclarir.

Les respostes eren en vers, alguns
tan maI fets que feren exclamar a un
filosop que el déu de la poesia escri•-
via ben malament...

Dos exemples bastaran per veure
com eren les respostes i com es pres

-taven a interpretacions diverses_ A un
soldat que demanava quina fóra la se-

va sort, Ii fou respost: «Aniràs torna S
-ràs no moriràs a la guerra».

L'home se ri anà content a la Lluita
i hi mori. Quan els seus parents pro-
testaren, l'oracle els féu observar que
allò s'havia de llegir així: =Aniràs.
Tornaràs? No, moriràs a la guerra.»
Cal observar que en aquell temps no
s'usava la puntuació.

L'altra resposta cèlebre és la que
fou dada a Cresus, el riquíssim rei de
Lídia. Volia aquest fer la guerra als
Perses i demanà a l'oracle com li ani-
ria. La P1tia respongué: aSi fas aques-
ta guerra destruiràs un gran reïalme. D

Cresus entusiasmat féu ja guerra, Ci-
ru el derrotà amb les circumstàncies
que contarem un altre dia, i sols lla-
vors recordà Cresus que i'c.°°çle no
havia dit quin reialme fóra el destruit.
Tant podia ésser el de Pèrsia com el
de Lidie i per sa desgràcia, fou aquest
darrer.

MOTS CREUATS

I U U.

Ifor. tzontalment: 1 Rebel.lió. 7 Nom
de baró. 8 Nota musical. 9 Aliment.
10 Astre. 12 Pronom feble. 13 Roe..
15 No tacat. 16 Nota musical. 17 Par-
tícula pre-nominal. 18 Dibuixant. 21
Existim. 23 Nom de lletra. 24 De molt
preu. 26 Temps de verb. 27 Idem. 28
Poble francès dei Píríneu. 30 Acte d'
oferir.

Verticalment: 1 Arreglament de

¥ spatilat. 2 Begude. 3 De la gallina.
4 Per veure. 5 Gos. 6 Oferta. 11 Me-
tall. 12 Veu del bou. 14 Per batre. 15
Per passar. 19 Nom de lletra. 20 Part
dei cos. 22 Fera. 24 Orgue princi,al.
25 PotaelL 27 Pronom feble. 29 Ex.
clam -Ició valoaciana.

FAULES D'ISOP
IV. — Les llebres

Una vegada, les liebres feien guerra
a les àligues i demanaren aliança a les
guineus. Aquestes respongueren: Prou
us ajudaríem si no sabéssim què tal
sou i com són vostres enemics.

Moralitat: La faula ensenya que els
qui combaten contra els més forts des-
cuiden llur seguretat.

NOVES I COMENTARIS

• Ens comunica un entusiasta de la
Ràdio que cada dia es fica al llit amb
els auriculars gos .ts. Realment, és el
millor soperífic.

Una comèdia, diu un crític, és més
difícil d'escriure que un drama. Però
als autors de drames no els plau que
la gent hi rigui com si fossin comèdies.

A París s'ha celebrat una carrers
de carters. Un que duia una carta amb
segell d'urgència arribà darrer.

Diu un doctor, que la intel.ligència
depèn de la quantitat de fósfor que hom
té al cap. Així els mistos deuen ésser
molt savis.

Solucions al número anterior
Mots creuats:
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