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SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

Un conte bastant vellet
pro que es conserva fresquet

per PRAT

En sentir que allò treu veu,	 Jo em creia que éreu ocell(	 L'au pensa: Amb el noi i el gos
fa, esmaperdut: Dispenseul	 I, això dit, cau de gairell.	 val n.és torna a fé el mandrós.
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Una aventura sense
Text d'en JOAQUIM PECIT	 (Continlació)

VIROLET

bustar1a
Dibuixos d'en MIRET

^^ J^ r̂ `V 1

Quan pel més moderat moviment
de la barca, en Quimet i en Rafei com

-prengueren que les coses anaven per
millor camí, deixondits un xic de tants
sotracs i batzegades, tot just llavors
gosaren treure el cap de l'arnagatall,
en el qual tantes hores havien passat.

I compteu quin fóra llur esg'ai en
adonar-se que a bord no hi era en Ca
]au! Es fregaren els ulls i tornaren a

dels pels pobrissons Ralei i Qunuet,
acostumats a la tranquilitat de casa, al
viure cotidià sense fatics ni preocupa-
c : ons importants. Per això extenuats,
perdudes les forces, romangueren sen-
se sentits.

No sabem les hores que així esti-
gueren gronxats per les ones, fins que
un veixell anglès els recollí en trobar

-]os a mig camí. Quan retornaren a

exercitar-los en els respectius càrrecsi
d'aquesta manera arribaren a Calcuta
Allí pen aren dur a cap el pia que ve-
vien rumiant durant el camí: _fugir i
presentar-se al consolat, per tal d'és-
ser repatria s.

Aprofitant la nit, en Rafel i en Qui
-met, fugiren sigilosament i anaren a

amagar-se darrera d'unes bales de co-

mirar de nou. No, no hi era! Esdevin-
gueren grocs com la ce:a, ni s'adona-
ren que la barca era plena d'aigua, ni
que el mar afadiga. de la lluita s'havia
amansit. Saltaren u popa i ho miraren
tot, car no acabaven d'avenir-se que
en Calau no fos a bord. Esponjaren la
barca i un cop convençuts que havien
perdut llur amic es preguntaren amb
mortal angúni g : — On som? Què fa&

-Ii
llurs sentits es trobaren a bord d'un
vaixell de càrrega, sense saber com ni
perquè, rodejats de mariners que par-
laven com ànecs, no els entenien de
res. El vaixell tornava de Mar.ella i es
dirigia a l'Índia a carregar novament.

El capità del «C1yde» era un vell
pirata de mar, el qual sols atenia la
seva conveniència, per això no tingué
la gentilesa de desembarcar els dos

r-,-,

tó que esperaven ésser embarcades al
matí següent. Allí quedaren adormits
esperant el nou dia per a internar-se
en la ciutat i esbrinar on era el con-
solat per poder tornar a Catalunya i
enviar un cable a la família, (que
ja s'havien vestit de dol, plorant-los
per morts).

Quan més fort dormien foren des-

çl / ,.	 1

rem? No es veia terra enlloc. En boa
aventura s'havien ficat sense buscar-.
lal La gana que no admet raons, co
mençà a ésser exigent.

Regirant per I9 proa, trobaren un
rossegó de pa i allò que en altra ocasió
haurien desprec at, ara en canvi, que
rí era de bol I vingué la set implacable,
exacerb ada pel sol que els estavellava
el cap, foren hores desesperades i cru-

r

-h-Í	
\\ rn'

/! A
cosins a Barcelona i els digué que a
primer port que tocarien els desem

-barcaria i desde allí telegrafiarien als
seus pares. Però el vaixell no féu esca-
la fins a Suez i els dos nois no foren
desembarcats, encara.

Al contrari, els vestiren de mari-
ners, perquè el capità compre.,gué
que aquell nois podrien ésser-li útils a
bord. En conseqüència començaren a

pertats, i ,Ta es creien de nou en poder
de l'odiós capità, quan es donaren
compte que eren indis els qui els sac

-sejaven i es feien seguir amb ells. Ro-
daren carrers i places sense saber on
els duien, però tement que alguna
cosa desagradable el, esperava.
Per fi foren introduïts en una

(Continuara)
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MIS CE L•LAN1A
Dibuixos d'En CORNET

CAL NO PERDRE RES

En el Circ Pallissa es va presentar
un xicot a cercar feina, el qual, quan
li van preguntar quina especialitat te-
nia, respongué que era el campió men-
jador d'ous.

— I què té de particular la seva ex-
hibició?

— Oh, és meravellosa. Miri: em
menjo, seguits, tres dotzenes d'ous de

gallina, tres dotzenes d'ous d'ànec i
tres dotzenes «ous d'oca.

— Però, ja sap que fem quatre ses-
sions al dia i els diumenges sis?

— Prou, prou. M'és igual.
— I els dies de benefici o Despedida

fem sessió cada hora.
— Ah, en aquest cas m'ha d'asse-

gurar que em donarà temps s_ficient
entremig per meniar els meus àpats
ordinaris.

PROBLEMA

— Mamà, és veritat que la terra
gira entorn del sol?

— Sí, fill meu.
— I quan no fa sol?

MI'TODE DIFÍC!L

Un guàrdia urbà demanà als seus
superiors que li donessin un sistema
per conèixer si els homes que anessin
pel carrer una mica avalotats estaven
embriacs o no.

Li van aconsellar que a tota perso-
na dubtosa li fes dir la següent frase,
a veure si podia pronunciar-la bé i
sense entrebancs:

«La trista institutriu tingué un tri-

pijoc i trencà el trolley del tramvia
trenta tres.»

Al vespre del mateix dia el pobre
guàrdia era conduït al dispensari de
cá la Ciutat. S'havia dislocat la barra.

NOCTURN

Un viatger, afadigat per una llarga
caminada, s'aturà en un hostal on,
després d'un ràpid sopar, es tirà a
dormir en la cambra' que Ii fou desig

-nada.
No pogué, però, descansar. Els

seus nervis, agitats per les peripècies
de la jornada, el mantenien en un es-
tat de sobrexcitació que sols li perme-
tia dormir a estones i encara d'un son
visitat per afrosos pesombres.

A l'endemà, quan eixí de la cam-
bra, li preguntà l'hostaler:

— I doncs, corn ha passat la nit?
Ha descansat bé?

El marejat viatger, que feia una
cara més llarga que un dia sense pa,
contestà feixugament:

No senyor, no. He passat molt
mala nit. De cansat prou n'estava,
però les pesadilles no m'han deixat
dormir gens.

— Ai gran porc! — exclamà cridant
l'hostaler. — Pesadrl: es! Les deu haver
dut vostè, que aquí no n'hem tingut
mai i el llit era net d'ahir a la tarda!

REMEI EFICAÇ

Un jovenet una mica tocat de l'ala,
anà a consultar un curander per veure
si lograva reforçar-se el cervell.

— Miri, a penes puc estudiar — li
explicà; — no entenc les lliçons i ja
m'han donat tres boles aquest curs.

— Ah — féu el curander — a vostè

el que Ii falta és fósfor. Li cal menjar
peix, que en porta molt. Miri, doni'm
deu duros i Ii enviaré a casa seva el
peix que li fa fa falta.

El jove pagà i se n'anà, i al vespre
rebé de part del curander un bacallà
s.c.

Dues setmanes després tornà a vi-
sitar-lo.

— Què tal el pe & x? Li ha provat? Hi
nota diferència?

— Ca, home! Em trobo del tot
igual.

— Això és que Ii fa falta més peix,
encara. Veurà, doni'm uns altres deu
d . ros i li n'enviaré més.

— Però, però — protestà el xicot,
feblement— em sembla que és un preu
molt car per un bacallà sec. Segura-
ment vostè s'equivoca!

— Ah! — féuelcurander, amb satis-
facció. — El tractament de peix ja li
comença a fer l'efecte[

per En GUILLEM D'OLORÓ

COMPLIMENT EXACTE
Un client entrà a la botiga d'ocells

i altres animals, i demanà per l'amo.
— Què se 1 i ofereix? — preguntà

aquest, amablement.
— Voldria comprar una gran par-

tida de bèsties, però no sé si vostè po-
drà proporcionar-me-les.

— Puc proporcionar-li qualsevol
bèstia que vulgui, encara que sigui un
rinoceront — respongué 1"animaler.

— Doncs, miri, es tracta d'escar-
bats.

— Home!
— Que vol dir que no me'ls pot

proporcionat?
— Això si; vejam, quants en vol-

dria?
— Miri, exactament: vint-i- quatre

mil doscents setanta tres.
— Que es vol burlar de mi?
— No senyor. Es que canvio de

casa i el contracte d'inquilinat m'obli-
ge a deixar el pis vell tal com el vaig
trobar.

EL REI DE LA INVENCIÓ
El savi Edisson es trobava no fa

gaire en un saló de Nove-York i tots
els concurrents s'apressaven a salu-
dar-lo.

— Conteu-nos quelcom de les vos-
tres invencions! — Ii demanaren unes
dame :.

— Però senyores, si tothom coneix
pe a pa la meva vida i miracles Què
els puc contar de nou?

— Conti'ns quelcom de la seva pri-
mera invenció. Quina cosa fou la pri-
mera que inventà?

El savi no veié manera de desem
-pellegar-se de ses perseguidores, i per

tal de satisfer-les explicà una història
extravagant i fantàstica.

Quan hagué acabat, una de les se-
nyores exclamà:

— Es meravellós! Quin genil 1, es-
colti, li feria res d'explicar-nos ara
quina ha estat la seva darrera inven-
ció?

I el savi, rient, respongué:
— La meya darrera inventi', se'

nyora, és el conte que els acabo ara
d'explicar.

EXAMEN
Catedràtic: —Vejare com em prova

que la suma dels quadrats deis catets
és igual al quadrat de la hipotenusa.

Estudiant: — No em calen proves.
Ja ho crec.
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ON ES P ULA S R SSOS
ADAPTATS	 PER J O A N G O L S AME IL'LUSTRACIONS DE	 J O A N	 G. J U N C E D A

L I N F O R T U N	 1

— Per anar a fer una carretada de
llenya.

— Doncs pren-los, però ten compte
de no carregar-los massa.

Va guarnir el carro amb els quatre
bous, va pujar-hi amb l'Infortuni, i se
n'anaren al bosc. Quan foren arribats
un clar del bosc al mig del qual hi ha-
via una gran pedra, l'Infortuni li digué:

— Escolta, amo. Ara et pagaré tot
el que per mi has fet tan abnegada.
ment. Aixeca aquesta roca que hi ha
ací al mig.

El pobre mujik va aixecar amb un

(Continuació)

El mujik, tot pujant a dalt del carro,
anava dient:

— Amic Infortuni, és millor que et
quedis aquí dintre, car si et et prenia
amb mi, en quatre dies em tornaries a
deixar més pobre que una rata.

El pobre mu¡ik, el qual, des d'ales-
hores, ja no era pobre, se'n va tornar
a casa, i en arribar-hi va explicar tot
el que li havia passat a la seva muller,
i ja podeu pensar la joia de tots en
saber el que el pare explicava. Varen
descarregar el carro sense fer gens de
soroll i després va anar a tornar-lo,

tat de tota mena de provisions; el re-
bost era guarnit de tota mena d'embo-
tits i pernils i carns conservades de
tota mena; al corrals hi havia una infi-
nitat d'aviram de totes les espècies; a
la quadra, cavalls i bous i vaques en
gran nombre, i a la cotxera, carruat-
ges de tots estils, tant de treball com
de plaer.

Va passar temps, i no cal dir que
portava una vida molt millor que la
del seu germà de ciutat. Un dia va
anar-hi a la ciutat, i va trobar-lo el seu
germà, l'antic ric, i li va dir:

gran esforç la pedra aquella i, oh, joia!
a sota hi va quedar al descobert una
cavitat al fons de la qual hi havia un
sens fi de monedes d'or. El pobre mu-
jik es quedà esmaperdut mirant aque-
lles riqueses.

— Què mires aquí parat?—féu l'In-
fortuni. — Au, carrega-ho dalt del
carro!

El pobre mujik va començar a tirar
paletades de monedes d'or i va estar
tot el dia carregant el carro. Cap al
tard ja quedava el pou buit del tot,
però el mujik es va quedar mirant fixa..
ment al fons de la cavitat. L'Infortuni
li digué:

— Què és el que estàs mirant, amo?
— Miro alli al fons que em sembla

que encara hi queda una moneda.
— Vejam? — féu l'Infortuni, i es va

abocar el pou. — No ho veig pas!
— Doncs jo sí; no ho veus allí al

retó de mà esquerra?
L'Infortuni, sense dir res, baixà al

fons de la cavitat per veure si quedava
cap diner, i en aquell moment el pobre
mujik va pegar una empenta a la roca
que tapava la cavitat, i aquella va cau'
re altra vegada i quedà en la seva pri-
mera posició tapant completament el
forat del pou.

junt amb els quatre bous, al seu veí.
La dona va sortir tot seguit a comprar
viandes, i aquella nit sí que tots varen
treure el ventre de cena:

Quan la quitxalla va ésser a dor-
mir, marit i muller varen acondicionar
tot aquell munt de riqueses al soterra.
ni i després varen fer plans per l'esde-
venidor. L'endemà el nostre amic sortí
de casa, va comprar una finca no gaire
Lluny del poble i s'hi bastí una cabana
esplèndida amb un pis espaiosíssim,
amb unes teulades lluentes com mi-
ralls i amb unes fumeres que treien
sempre un fum blanc com els nuvolets
matiners. El graner estava tot abarro-

— Germà meu: demà és el meu
sant, i em complauria molt que vi-.
guessis a visitar-me amb la teva mu»
ller, al poble.

— I ara! No tens per menjar i en-
cara ens vols convidar?

— Es veritat que en altres temps
m'ho passava molt just, però ara ja fa
una temporada que anem millor i ja
em puc permetre de convidar els meus
germans. Tu vins i ja ho veuràs.

— Bé, doncs, ja vindrem.
Al dia següent, el germà de ciutat

quan va arribar al poble i li digueren
que la casa dels seus germans era
aquella senyorívola cabana, va que-
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dar astorat. No hi havia pas cap altra
casa al poble més bonf_a ni més gran
que la del seu germà. Quan entraren
marit i muller a la casa, encara varen
quedar més embadalits de veure el
luxe de decoració de l'interior, i el di-
nar que, en obsequi, els hi varen do-
nar era un banquet digne de la taula
del Tsar. Quan el dinar fou acabat, el
germà ric li preguntà al, diem-li po-
bre, tot ple d'enveja i d'impaciència:

— Germà: calma la meva curiositat
i digues-me com t'ho has arreglat per
esdevenir tan opulent!

El germà Ii va explicar tota la rea-
litat del que 11 havia passat; com se li
havia penjat al coll l'Infortuni fins re-
duir-lo a la més espantosa misèria, i
que, per fi, aquell mateix que l'havia
sumit a la més absoluta ruïna, li havia
ensenyat aquell amagatall al mig del
bosc, del qual n'havia tret totes les
seves riqueses i a dins dél qual li havia
deixat presoner per lliurar-se d'el per
sempre més.

El ric, ple d'enveja, va pensar: «Me
n'aniré al bosc, aixecaré la roca i allí-
beraré l'Infortuni perquè torni a arruï-
nar el meu germà i no pugui afrontar-
me amb les seves opulències».

En acabar la festa, els germans s'a-
comiadaren i el ric se'n tornà a ciutat.
Al passar pel bosc, cercà el clar, al
mig del qual hi havia la roca que ta-
pava el forat misteriós; s'hi atansà i
va aixecar un xic la pedra. Encara no
havia tingut temps de fer-ho que la va
sentir com l'Infortuni Ii havia pujat a
coll-i-be, tot dient-li:

— Ah, pillastre! Em vas tancar al
pou per fer-me morir, oi? Que potser
t'ho pensaves que ja era mort, que
m'has vingut a veure?...

— Escolta, Infortuni, tu em prens
per altre. Jo sóc el germà del que et
va empresonar en aquest forat, i jo he-
vingut precisament per alliberar-te.

— Ca, home! — féu l'Infortuni. -
No m'enredaràs pas; ja em vas enga-
nyar l'altra vegada, però ja no m'en-
ganyaràs pas mai més i ja no et dei'.
xaré en tota la vida.

La dona va córrer a amagar-se, i el
marit va començar a buscar-la; pe - fi
la va trobar i aleshores va ésser ell el
qui es va amagar, i la dona va anar
cercant-lo fins que el va trobar...

L'Infortuni, mentrestant va comen-
çar a intrigar-se amb aquell joc que
no havia mai vist, i fins va arribar á
demanar que Ii deixessin ésser. Primer
varen fer veure que no li volien, però
per fi hi varen accedir. Va parar ell, i
el marit i la muller es varen amagar;
no li va costar gaire a l'Infortuni tro

-bar la dona. Aleshores el marit digué
a l'Infortuni:

— Si jo pogués disminuir de te-
many com fas tu, no em trobaria pas,
no, la meva dona.

— I on t'amagaríés?
— M'amagaria al forat del fusell

d'aquella roda.
L'Infortuni, sens pensar res de mal,

estant com estava tan engrescat en el
Joc, s'hi va ficar, i en un dir Jesús, el
ric va tapar amb el tac de fusta l'altre
forat i amb un cop de massa el va dei-
xar assegurat per tota la vida. Un cop
fet això va llençar la roda al riu, la
qual, amb el pes de la llanta de ferro,
se'n va anar tot seguit a fons i ja no
en va sortir mai més.

El ric, que ja havia esdevingut po-
bre per causa de l'infortuni, se'n va
anar a trobar el seu germà al poble i
li_va explicar la seva enveja i els mals
que li havia portat.

El germà del poble, com que era
molt bo, el va perdonar i se'l va que-
dar a viure amb ell junt amb la seva
dona i ja mai més no es varen separar.

I vulgues o no vulgues, el ric va
haver d'endur-se'n l'Infortuni carregat
a coll-i-be. Des d'aleshores tot va co-
mençar a sortir-Ii malament. Cada
matí començava demanant-li una copa
de vodka, i així, de mica en mica, el
va fer tornar borratxo. Al cap de poc
temps ja va començar a sentir els pri.
mers efectes de la pobresa, i per fi va
anar arribant a ell l'espantosa misèria.
Ell bé prou es penedia d'haver volgut
fer aquella mala acció, però l'Infortuni
no el deixava mai ni de dia ni de nit.

Un dia que, com tants d'altres, es-
tava pensant com s'ho podria arreglar
per desfer-se de l'Infortuni, se li va
ocórrer una idea: Va agafar una roda
de carn, i va tapar el forat del fusell
per un costat amb un tac de fusta i en
va preparar un altre de la mateixa
mida per tapar l'altre costat quan fos
necessari. Aleshores va cridar la seva
dona, i li va dir:



— El sant de l'àvia és demà

Jlli^ it^

l'hauré de felicita[

que és que vostè no volia
que es sabés a qui escrivia!

..

'Ji

— La direcció m he oblidat!
— Ja ho he vist, pro m'he pensat
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Discreció
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— Corri a tira això a'. bessó[ — Ja hi cor ro Quina caló!

De Liset.e, París
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DEL TEMPS ANTIC

Les Sirenes, tal com les descrivia,
la faula antiga, no eren pas, doncs,
amb cua de peix com avui són repre-
sentades, sinó dones amb cos d'ocell.
L'origen de la faula és evident: Alguns
navegants prirnitius degueren arribar
fins a les illes dites llavors Afortuna-
des, i que avui s'anomenen Canàries,
i sentiren cantar els meravellosos oce-
llics que avui coneixem per canaris.
La faula quedà formada: Uns ocellets
que cantaven tan harmoniosament com
les donzelles, es convertiren, passant
el relat de boca en boca, en donzelles
amb cos d'ocell. La prova d'això és
que en grec el mot Se rén significa
igualment sirena i canari. Avui encara,
en francès, d'un canari se'n diu serin.

Diu la llegenda, que les Sirenes
desafiaren les Muses a veure qui can-
teria millor, i que havent vençut les
Muses, les Sirenes foren llençades al
mar on habitaren les costes perilloses,
i amb els seus cants atreien els mari-
ners al naufragi.

Els Argonantes (dels quals parla-
rem un altre dia), passant prop de
l'escull de les sirenes, anaven a ésser
atrets per llur cant quan Orfeu, qui es
trobava a bord, amb la seva lira ofegà
la melodia de les sirenes i aquestes
restaren derrotades.

Quan Ulusses passà vora la illa de
`." les Sirenes, tingué la precaució de ta-

par amb cera les orelles dels seus
companys i ell es féu lligar a l'arbre
m?jor de la nau per tal de poder oir
el meravellós cant sense perill. I orde-.
nà als mariners que encara que si els
demanava que el deslliguessin, li po-
sessin una corda més. Així ho varen
fer i passaren el lloc peril'ós sense
prendre mal.

Una cançó pura és la flor més bella
qu ° és pot posar als llavis una noia.
Generalment, un cuplet, és un renec
amb solfa.

JEROGLIFIC COMPRIMIT

1 Poeta italià

Ala

LLOCS ON NO HE ESTAT MAI

Havana. — Podríem dir-ne le ciutat
estanc, car tots els puros del mó , al-
menys de nom, vénen de l'Havana. Es
també cèlebre per la seva producció
en gran escala d'oncles rics que dei-
xen les terres, ingenios i pesos, als
nebots que des d'aquí pacientme:it
esperen llur defunció.

Hi fa tant sol que dels seus habi-
tant molts són completament negres.
La vida és tan fàcil que molta gent viu
sempre sense fer res. Per això molts
es diuen Domingo perquè sempre fan
festa. Altres es dediquen a engreixar-
se i per això s'anomenen Panxo.

EFport de I'Havana és bestial. Això
es coneix en què, mentre els altres
ports acostumen a tenir bcce, el de
l'Havana té Morro.

MARC POLO

MOTS CREUATS

mini

Horitzontal: 1 A l'hivern. 4 Metall
molt usat. 6 Sant procurador. 7 Con-
tracció de e el. 8 Crit dels aviadors
italians. 10 Ocell.

Vertical: 1 Per Nadal. 1 Poble de
Cerdanya. 3 Muntanyes russes. 4 Dó-
na a fiar. 5 Salutació amical. 9 Ocell.

FAULES D'ISOP

XIII.— La cigala i les formigues

Les formigues assecaven les provi-
sions mullades en l'estació de l'hivern.
Una cigala afamada els demanava
rnenjar. Però les formigues li deien:
Perquè a l'estiu no recollies menjar?
Ella respongué: No tenia temps puix
cantava melodiosament. Elles doncs,
rient li contestaren: Doncs si al temps
d'estiu cantaves, a l'hivern balla!

Moralilat: La faula evidencia que
no cal ometre res en cap assumpte,
per tal de no patir ni perillar.

HUMOR D'ALTRE TEMPS

Per un carreró passava
un pobre, exclamant aixi:
— Apiadeu-vos de mi
que cm falta el que cm sustentava.
I un senyor que l'escoltà
li digué: -- Què haveu perdut?
I ell respongué commogut:
— Les ganes de treballà.

Per donat -se to, en Batllori
diu que escriu en un diari,
i en substància, el perdulari!
és que en porta un d'escriptori.

R. S.

Preguntà un senyor molt fi
a un amic molt curt de vista:
— Per què en saludar-te ahir
no em vas contestar, Batista?
I amb tota la bona fe
va dir l'altre: — Aquests fracassos
em passen sovint, per uè
no veig un ruc a tres passos.

A. A.

Solucions al número passat
Al jeroglí'c comprimit:
Sobresortint.

A la vaga de vocals:
L'astrònom mirant en l'aire

per veure algun astre nou,
del terrat s'abocà al caire
i va caure dintre el pou.

Als mots creuats:
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VIROLET

Tom Rawe era un lladregot de les Pampes americanes, terrible per la seva habilitat en tirar el llaç. Amb l'ajuda del
i llaç robava cavalls, braus, vedells i tota mena de bestiar de les fac o-ies dels rics hisendats de sud-amèrica.

Un jorn 1 om Rawe obirà un viatger carregat de caixes, bosses i pa-	 Quen el viatger s'adonà que era perse-
quets que muntava un cavall de poca sang. Tom Rawe convençut que no gu't, tot seguit endevinà les intencions del
li seria difícil capturar-lo i apoderar-se de les probables riqueses que por-	 seu perseguidor atià el seu cavall i l'obligà a
tava el viatger, es disposà a perseguir-lo.	 emp=ndre un galop desesperat.

Tom Rawe que portava un cavall «pur-sang> ajudat pels	 Qu ,n To:n Rawe cregué arribat el moment d'obrar,
obstacles que tan bé coneixia, anà escursant la distància	 féu voleiar el llaç i el llençà amb tota la seva força en
que el separava del viatger i no trigà a tenir-lo prop de cmn-	 direcció ai fugitiu que ja desconfiava de les forces del
quanta metres.	 seu cavall.

^ ŷy r

vr	 ó
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Però en l'embriaguesa de la folia cursa Tom Rawe no s'arrapà fortament al cap de corda que li restava. L'es'
parà esment en què pass :va al seu costat l'exprés sud- trevada de la màquina l'arrencà de la sella i el portà
americà a una velocitat d'uns dos cents quilòmetres per arrossegant fins a l'estació propera on fou empresonat,
hora i que el llaç li empresonava la xemeneia de la mà'-	 car els viatgers que havien estat testimonis del succeït elquina. Tom Rawe cregut que havia caçat la seva presa denulciaren.
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