
PAP (/"T

09

y

o

o

Any V — Núm. 242	 Barcelona, 21 d'agost de 1926	 Preu: 10 cènts.

SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

per SERRA MASSANA

TaEL M1 COI DE LA	 IANDPA e

El doctor Klos a-de-Koto
fa poc, si no m'equivoco,
ha descobert un mic.-obi
que és de m , ts mortals opro

Els microbis d'eix, mena
solen criar- e a l'esquena
convertint eis ata:ats
en vagarros acabats.

Per tal de trobar manera
de g.-arir cosa tan fera
hospitalitza com cal
alguns tocats d'anuceix mal.

Però el doctor cerca en va
el remei que vol troba
el microbi és resistent
i no es mor tan fàcilment.

.ARA

Els maleEs que ié en el llit
més i mSs s'han emmandrit
i el microbi que ha d'occir
no s'acaba de morir.

^	 3jaiS_

Mireu que un microbi així
ha d'arribá a fé patit
Llavors d'una revolada
va i li venta garrotada.
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Comprovant que al fi tenia
com curar la malaltia,
car del cop que :i donà
la bactèria va fin&.

Aleshores el doc:d
aplica el mateix bastó
a tots aquells atacats
i al moment els té curats

Veje, que és molt d'agrai
un descob ri ment així
Veieu? Jo, d'agraïment
li faig aquest monument



Ntim. CCXLII - Pàg. 266
	

VIROLET

Una aventura sense husear-la
Text d'en JOAQUIM FECIT

	 (Continuació)
	

Dibuixos d'en MIRET

ss

fosca entrada a través d'un llarg pas
sadís, al final del qual una ampla sala,
fantàsticament il'luminada, s'oferí als
seus ulls astorats. En Quimet i en Ra-
fel no se n sabien avenir i era tanta la
seva confusió i sorpresa que fins des-
prés d'uns minuts no s'adonaren que
un indi més luxosament abillat que els
altres, el rostre cobert amb un antifaç,
se'ls mirava fixament des de la penom-
bra, sentat en una pila de coixins al

tats a la cambra dita d'Angkor, sala
obscura on eren duts els espies que
treballaven contra la secta dels Ang-
ko:ans. Allí estaven uns dies sense
menjar, però amb bons plats a la vista
per més turment, fins que els preso-
ners es decidien a parlar. No foren
menester gaires hores perquè en Qui

-met fent un va-i -tot es resolgués a par-
lar: digué com havien anat a parar al
vaixell i el maltracte de què havienes-

peu d'un gran ídol. No volem ridiculit-
zar en Rafel ni en Quimet, però és el
cert que feren un trist paper, car no
saberen dissimular el gran pànic
que els dominàensorprendre l'emma's-.
carat i misteriós personatge; poc man-.
cà perquè es desmaiessin.

En correcte anglès, l'emmascarat
preguntà als joves presoners, per quin
motiu s'havien amagat. En Quimet que
amb l'estada a bord havia avançar qui-

^`

tat objecte i de com havien fugit ama-
gant-se on foren trobats.

— Molt enginyós, molt enginyósl...
féu l'emrnascarat amb to mofeta, però
suposo que no preteneu que en cregui
una paraulal valdria més que digues

-siu clarament que espiàveu per en:à-
rrec de Looeck, que us paga, i la vos-
tra pell perillaria menys. Quan vulgueu
dir la veritat, aviseu, no tinc cap pres

-sa, si voleu dejunar un mes seguit, per

sap-lo els seus rudimentaris coneixe-
ments de l'anglès, prou entenia el que
li deien però se l'hi havia fet un nus a
la gola i no era capaç de confegir un
mot.

— Molt bé?... ja parlareu si en te-
niu ganes o sinó ;a us les faran venir:
— Azín, condueix els presoners a la
cambra d'Angkor.

Immediatament d'una estravada els
dos nostres amics foren enduts i por-

mi no us esteu. — Prou ploraren en Ra-
fel i en Quimet, implorant clemència i
jurant que deien la veritat. L'emmasca-
rat girà lesquena com si sentís ploure.
Els dos desgraciats amiguets caigue-
ren en un gran desconol.

Amb les impressions i el defalli-
ment produït per la gana els dos co-
sins s'havien finalment adormit, si bé
el seu son era intranquil. No sabien si
havien dormit deu hores o un quart,

^i^^S^)t^.' .y 1
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que amb suavi'at felina foren tocats
de l'espatlla, obriren els ulls esverats
i veieren que un noi indi els feia se-
nyals que guardessin silenci. Amb
gran precaució de no ésser vist el jove
indi, indicà que ell «tatubér era de la
colla de Looeck i que estava prest a
servir-los.

En Quimet i en Rafel es miraren
esperançats, comprenent que una es-

cletxa de llum s'obria en la negror de
llur pròxim destí. I en català per no
ésser entesos, convingueren que se-
guirien la veta al petit indi, fent veure
que realment eren espies de Looeck
(ni sabien qui era, què feia ni on era)
pensant que el cas era sortir d'aquella
situació, que encara que caiguessin en
una altra, no seria probablement pitjor.

De moment el petit Nazir (així sa-.

nomenava), els facilità algunes fruites
i pa, per sortir al pas de la gana. Des-
prés amb anglès imperfecte, els féu
entendre, que ell era allí tingut per
partidari de Zulum--pal, que tal era el
nom del misteriós personatge de l'an-
tifaç, però que no feia sinó enterar-se
del que allí passava a per dir-ho a
Looeck, que desbaratava així sos te-
nebrosos plans.

(Contínuarà)
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MIS CEL•LANIA
Dibuixos d'En CORNET	 per En GUILLP9M D'OLORÓ

EL MEDI

En Pau Patau feia temps que esta-
va sense feina quan un dia es p'esentà
al club amb un vestit nou i t r nt de
puro. El seu amic Quim Reprim se li
dirigí immediatament:

— I doncs, Pau, que ha heredat?
— No. He entrat en un Banc.
— Quina sort[ I com ho has fet?
— Per la finestra.

PROPINA BARATA

El clients que havien estat a l'hotel
durant una setmana sortien al final de
Llurs vacances per prendre el tren cap
a casa i al treball. Era costum en aquell
hotel que els cambrers, cuiner, por-
ter, etc., es posessin afilerats amb les
mans esteses endarrera per rebre la
propina.

Anaren passant els senyors que se
n'anaven i cada un d'ells anava deixant
algunes monedes en les mans que se

li paraven. Els favorescuts, però, no
semblaven pas contents, i ni gràcies,
ni tan sols un somriure sortia de llurs
boques.

Per fi l'avar Penyes passà, i al seu
pas tots els rostres dels cambrers, cui-
ners i porter s'il'luminaven amb una
rialleta complaguda.

Els companys d'en Penyes, admi-
rats, li demanaren, a la sortida:

— Quina propina els has dat, que
tots somreien?

— Propina? No pas cap! No he fet
més que fer-los pessigolles al palmell
de la mà!

REMEI SENZILL

Un conegut viatger visitava un po-
blet de l'interior, els habitants del qual
estaven molt orgullosos de la formo-
sor de llur localitat i en feien molta
propaganda per tal d'atreure turistes i
istiuejants.

L'alcalde i alguns deis principals
del poble donaren un banquet en honor
de l'il.lustre visitant i a L'hora del tr.n-
quis tots els discursos coincidiren en
lloar el poble fins als núvols dient tots
que si hi hagués el mar a prop seria el
poble més bell del món.

— Això rai, — digué el viatger en
son discurs de gràcies. — Us puc do-
nar un remei ben fàcil.

— Quin, quin? — preguntaren an-
siosos els vilatans.

— Es molt senzill: poseu una cano-
nada que arribi des del mar fins aquí i
si sabeu xuclar tan bé com saben in-
flar, aviat serà aquí el mar i els vai-
xells i tot.

UN PINTOR...

molt novell, o millor en diríem amateur
ço és, un bon senyor petit propietari
que desitjava pintar les persianes de
casa seva, va ésser vist per un amic al
moment que anava a començar la feina
proveït del pot de pintura a l'oli i el
pinzell i abrigat amb quatre gruixos
de roba.

— On vas tan embolicat[ — li cridà

l'amic. — No tens per de derritir- te
amb aquesta calor?

— Ja pateixo, ja, — féu el pintor
d'afició, — però és pel bé de les meves
persianes que tanta fresca em propor-
cionaran despré ^.

— I !es persianes necessiten que
t'emboliquis així?

— Sí, home, és que vaig a pintar-
les i aquí al pot diu: «Perquè quedi bé
aquesta pintura és necessari usar tres
capes.»

GRATITUD

Un pacient preguntava al seu
metge:

— Quines són les menges més in-
digestes, doctor?

— Ous durs, caragols, Itagosta, bif-

tecs, bananes... — contestà el faculta-
tiu.

—I no If agraden a vostè totes
aquestes coses?

— No, no m'agraden, però els estic
molt agraït.

NO CAL APRESSAR-SE

Un pintor estava donant la primera
capa a una porta forana. El pinzell
que usava era molt revellit i li faltaven
Inés de la meitat deis pèls.

Passà per allà un amic seu i li va
dir:

— Home! Saps que si fessis servir
urn pinzell bo faries el doble de feina?

1 l'altre, pensant en la crisi del tre-
ball li contestà:

-- Prou, prou, però és que no tinc
doble feina per fer!

PODRIA ÉSSER PITJOR

En una explosió de dinamita a la
pedrera del Musol en Pere acabava de
perdre la mà dreta.

El seu amic Pau anà a l'hospital per
veure'l i aconsolar-'.o.

— Quina llàstima, pobre xicotl —
exc'.amà en veure'l. — I com t'ho faràs
ara sense la mà!

— Oh! pitjor podia haver estat[ -
féu en Pere. — Compta, si hi hagués
portat la setmanada quan va succeir
l'explcsiá!

CIRCUIT COMPLET

— He sentit dir que has deixat tres
duros a en Joan!

— Sí, però és per especulació. Veu-
ràs: En Joan deu a en Josep tres dur.._.
els quals els hi pagarà amb els que

m'ha manllevat a mi. En Josep els do-
narà a en Pere el qual e'.s hi va deixar
la setmana passada. En Pere els dona-
rà a en Pau perquè els hi deu fa tres
mesos i en Pau me'ls den a mi i ja es-
taré preparat per demanar-los-hi així
que els cobri. De manera que així co-
braré el deute d'en Pau que el consi-
derava ja perd it

ENTRE GITANOS

— I què menges, paiet?
— El meu gos em manté.
— Es un gos savi, o fa cabrioles?
— No, ahir el vaig matar i en vaig

menjant un tros cada dia.
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EI. PEIXET D'OR
Allà al bell mig de la mar hi havia

una illa anomenada la Illa Buian, en
una de les platges de la qual hi tenia
bastida la seva cabana xica i vella que
quasi ni s'arribava a aguantar, un vel
pescador i la seva muller. Tots els
béns de què disposaven eren reduïts a
aquella cabana vella i atrotinada amb
quatre trastos casolans i una xarxeta
que el pobre pescador s'havia cons-
truït ell mateix i amb la qual eixia cada
dia a pescar per tal de procurar-se els
medis de subsistència.

Un dia eixi com de costum a calar
la xarxa i quan fou l'hora de recollir

-la, començà d'estirar i amb una joia
inefable va observar que el seu pes era
tal que amb prou feines podia arros-
segar-la, senyal evident que la pes-
ca que havia atrapat era abundosa.
Va anar estirant i va anar eixint tota

la xar: a de l'aigua i al fons de tot no
hi va trobar altere que un peix no pas
gaire gros com ell esperava. Amb una
gran desil.lusió va anar per agafar
aquella trista pesca i el ve sorprendre
que el peix tenia tenia uns reflexes
metàl.lics i tornasso]ats mai vistos.
El va agafar tot cuetejant i feia un pès
que no el podia pas resistir. Era un
Peix d'Or. No us podeu pas imaginar
els esforços que el referit Peix d'or
arribava a fer per escapar-se de les
mans del vell pescaire; per fi i quan ja
quasi l'havia ficat a dins del sarró, va
o.r com el Peix Ii parlava amb veu hu-
mana.

— Bon avi; — li féu — no em matisi
De mi, poca cosa en podràs treure, en
canvi si em deixaves en llbertat tor-
nant-me altra vegada al mar et podria
ésser molt útil car et podria concedir
tot el que em demanessis.

El pobre vell va estar rumiant una
estoneta i per fi va respondre:

— Apa, vés, Peixet d'Or; viu tran-
quil al mar[

I tot dient això el va tornar a deixar
anar a l'aigua. El peix, en veure's lliu-
re, tragué el cap a fora de l'aigua i Ii
va dir:

— Quan necessitis de mi no tens de
fer res més sinó venir aquí mateix i
cridar-me, que jo acudiré tot seguit.

—I sens esperar més desaparegué dins
de l'aigua.

En arribar a la cabana, la seva dona
que era tan vella com ambiciosa, Ii va
preguntar com li havia anat la pesca,
i ell va respondre:

— Malament, noia; només havia
aconseguit pescar un peixet que en te-
nir-lo a la mà ha resultat ésser d'or
però quan anava a ficar-lo al sarró se
m'ha posat a parlar el mateix que si
fos una persona i m'ha demanat que el
deixés anar que em concediria tot el
que li demanés...

—1 què li has demanat? — pregun-
tà la dona amb impaciéncia.

— Res, dona; què volies qué Ii de-.
manés!

— Que què volia que li demanessis
dius? Ah, taujot, més que taujotl Si
aquestes coses només et poden passar
a tu; has tingut la fortuna a les mans i
no las sabut aprofitar-la...

I aixís va estar la dona tot el sant
dia escandalejant el seu pobre marit i
no el va deixar tranquil en tot el dia.
Cap al tard Ii va dir:

— Ves, almenys, si li hauries pogut
demanar pa en abundor, que així tin-

dríem una cosa o altra per menjar.
Què menjarem ara, si ni pa no hi ha
en tot casal

El pobre pescador no va poder re-
sistir els sermoneigs de la dona i va
eixir de casa i se'n va anar cap a mar.

— Peixet d'Or, bon Peixet d'orl
Posa't de cua e mar i de cap a mil -

Al cap d'una estoneta el Peixet d'Or
va treure el cap a fora de l'aigua i li
preguntà:

— Què vols, bon pescador?
— Mira, Peixet d'Or, la meva mu-

ller s'ha enrabiat molt amb mi perquè
t'havia deixat anar, i m'ha obligat a
venir ací a demanar-te pa.

— Molt bé — féu el Peixet — ja te'n
pots tornar a casa que de pa no vos
en mancarà mai més.

E. bon pescaire se'n torné a casa i
en arribar-hi preguntà a la seva dona:
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—Com va totaixò? Quehi ha pa ara?
La dona, amb molt mala forma li

respongué:
— Pa?... Pa?... I massa i tot que

n'hi ha de pa! Però, és ciar, com que
tu ets tan taujanet no has estat cpaç
de demanar al Peix d'Or altra cosa
més quepa! Ves si li hauries pogut
demanar un cubell nou, almenys! Tot
just aquest matí s'ila esfondrat la sola
del vell i ara no podem rentar!... Ja
te n'hi estàs anant a demanar'li!

El pobre vell se'n tornà a la platja
i tornà a cridar:

— Peixet d'Or, bon Peixet d'Or! Po-
sa't de cua a mar i de cap a mi!

Al cap d'una estoneta el Peixet
d'Or va treure el cap a fora de l'aigua
i li preguntà:

— Què vols, bon pescador.
— Creu-me, bon Peixet d'Or, que

em sap molt greu de venir-te a amoï»
nar tan sovint, però la meva dona em
fa venir per força a demanar-te un cu

-be'.1 nou.
— Vés cap a casa i quan hi arriba-

ràs ja trobaràs que el cubell s'ha tor-
nat completament nou.

Se'n tornà cap a casa i en arribar-
hi, tot just havia empès un xic la
porta per entrar que ja eixí la seva
dona feta una fúria.

— Que no ho veus, — li deia cri-
dant tant com podia — que la nostra
cabana quasi no s'aguanta i el dia
menys pensat ens caurà al damunt?
Ja te'n pots tornar a la platja a dema»
nar al Peix d'Or una cabana ben nova!

El pescador no tingué més remei
que entornar-se'n a la platja.

— Peixet d'Or, bon Peixet d'Or[
Ara la meva dona em fa venir a de-
manar-te una cabana noval

El Peixet d'Or no es va fer espe-
rar massa, va comparèixer com de cos-
tum i digué al pescador:

— Ja pots tornar a la teva cabana
car quan hi arribaràs ja la trobaràs
convertida en una de ben formosa amb
tots els estres de pescar nous i amb
tot el que puguis necessitar per gua»
nyar-te la vida honradament.

El pobre veIlet se'n tornà a casa un
xic alleugerit del pesar que li feia
1'anar tant sovint a amoïnar el Peixet
d'Or. Quan hi arribà quasi no va co-
nèixer la cabana. Al mateix lloc que
ocupava la seva antiga barraca vella i
atrotinada, hi havia una barraca tota
feta de roure i fins amb escultures i
tot. Així que la seva dona el veié, eixí
de la cabana més irada que mai, amb
un garrot a la mà i va començar a in-
juriar-lo i a renyar-lo més que cap al..
tra vegada.

— Ah, vell, més que vellot taujà!
Si tu ets la desgràcia de tots dos! Et

penses que perquè has aconseguit una
cabana nova ja ho has aconseguit totl
Ah, tabalot! Mira. Ja te n'estàs anant
altra vegada a la platja i li estàs dient
al Peix que jo ja no vull ésser més la
dona d'un trist pescador com tu. Jo
vull ésser d'ara endavant, la dona del
governador de l'illa perquè tothom
m'obeeixi i em saludi tothom amb
grans reverències!

El pobre vell, amb el cor pie de
tristesa se'n tornà a la platja i va cri-
dar:

— Peixet d'Or, bon Peixet d'O.1
Posa't de cua a mar i de cap a mil

El Peixet d'Or no es féu esperar
gaire i va treure el cap a fora de l'aigua

— Què vols, bon vellet?
— La meva dona no em deixa en

pau; jo em penso que s'ha tornat com•
pletament boja. Ara diu que ja no vol
ésser més la dona del pescador i que
vol ésser la dona d'un governador!

— Està bé, — respongué el Peixet
d'Or — vés• te'n a casa teva i resa al
bon Déu; jo ja ho arreglaré tot.

El bon vellet se'n tornà cap a casa
seva, i ja un tros lluny, pogué veure
que al lloc mateix en el qual hi havia

abans la seva cabana, ara s'hi alçava
una magnifica casa de pedra amb tres
pisos; els criats anaven d'una banda
a l'altra tots aqueferats; tot un eixam
de cuiners estava a la cuina preparant
els menjars, i le seva dona estava en
una gran sala asseguda en un cadiral,
vestida amb un riquíssim vestit de
brocats d'or i seda, donant ordres a
tots els servents.

— Déu te guard, la meva muller!
Ara si que ja deus estar ben contenta!

—1 ara! — féu la muller del pesca-
dor, indignada. — Qui és qui s'atre-
veix a donar-me el tractament de mu-
ller! Aquest perdulari, que no sap que
jo sóc la dona d'un governador: — I

(Continuarà)



:i-ííIii!

mullat d'aigua fenicada
o hemostàtica pomada...

- Ma!viatgel m'ha tailat!
Això no és pas el tractatí
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AFAITAR, A RAL

— M haure de tor-ìa a afaitar

BARBE

	

. 	 va be com si ho fes

	

Tanmateix, em surt molt car;	 el més car deis perruquêsl

Caram, aquí ho fan a ral!
doncs, aprofitar-ho cal.

fr

veu, ja esté tot arreglat.	 - De I'afaitar, res, senyôl
- Bé, quan costa tot plegat?	 Sois dos duros de cotó.

(De Pierrot, París)
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DEL TEMPS ANTIC

Diògenes el Cínic era un filosop
que, si realment és veritat tot el que
en conten, havia d'ésser molt divertit,
una mena de Noi de Tona dels carrers
d Atenes, potser més il'lustrat que el
nostre i no menys popular.

Vivia dintre una bóta dient que
amb allò ja en tenia prou, i del seu
mobiliari, deia: <Quan agafo el bastó
en una mà i el vas en l'altra, tothom
c:eu que vaig a canviar de casa.' Ha-
vent vist un día un home que bevia
l'aigua d'una font amb el palmell de
la mà, llençà el vas veient que tampoc
el necessitava.

Havent dit Plató que »l'home és un
animal de dos peus sense plumes»,
Diògenes plomà un gall i el mostrà en
mig de l'Acadèmia, dient: cHeus aquí
l'home de Plató.»

Zenó, el fundador de ]'escola estoi-
ca, parlava en el Pòrtic negant l'exis-
tència del moviment. Diògenes s'alçà
i se n'anà, i en preguntar-li sos amics
per què ho feia, digué: «Em moc per
refutar Zenó.»

Es famosa la seva expedició en ple
migdia cercant un home en l'àgora
d'Atenes amb una llanterna encesa.

Alexandre Magne, el gran conque-
ridor, passà per Corint al temps que
Diògenes s'hi trobava i volgué veure'l.
«Què vols de mi?», li preguntà, i Diò-
genes li féu de resposta: `Que t'apar-
tis una mica, que em prives el sol.
Després de l'entrevista diuen que el
conqueridor murmurava: cSi no fos
Alexandre, voldria ésser Diògenes?»

FAULES D'ISOP

XIV— La gallina dels ous d'or

Un hom tenia una gallina que po.
nia ous d'or, i pensant que dintre d'ella
hi havia una massa d'aquest metall, la
matà i la trobà igual a les demés ga-
l lines. I havent esperat trobar una for-
tuna amagada perdé la petita que
tenia.

Moralitat: La laula manifesta que
cal contentar-se dels béns presents i
evitar la cobdícia.

DIRECCIÓ JEROGLÍFICA

S. Llorenç

x Terrassa

MOTS CREUATS

Horitzontal: 1 De Rússia. 4 Saluta-
ció llatina. 7 Mar europeu. 9 Pronom
feble. 10 Pronom feble. 11 Plural fe-
mení de bo. 12 Soroll. 14 Fronom fe-
ble. 15 Altars. 18 Pronom indefinit.
19 Est-Nord-Est.

Vertical: 1 Peix. 2 Pronom feble. 3
Sóc. 5 Paraules. 6 Temas del verb és-
ser. 8 Del verb venir. 11 Sabata. 12
Tres i quatre. 13 Ruc. 16 Nota. 17
Prenominal masculí.

Qui no treballa... no es cansa. -
BERTRAN DELÒS.

De tots els invents, el que ha fet
més impressió és el de la tipografia. -
NEuF V ILLE.

Si s'atorga el vot a les dones, el dia
d'eleccions menjarem l'escudella aga.
fada. — CLEMENCEAU.

S no hagués existit la torre de Ba-
bel, els professors d'idiomes es mori-
rien de gana. — BERLITZ.

No hi ha hagut home tan poderós
que podés mossegar-se el nas. — Diò-
GENES.

En la continuació del conte
PARDALET al n.° 238, per un
error en la compaginació, deixà
de publicar-se el tros que ara
reproduïm:

— Escolta, ferrer, et veus amb cor
de fer-me una cadena prou lleugera
per portar-la jo, prou llarga per lligar
un home de cap a peus i prou forta
perquè no la pugui trencar ningú.

— Es clar que m'hi veig amb cor!
— féu el ferrer.

— Doncs ja la pots fer. Si és prou
forta, que em faci la feina, et donaré
cent rubles, però si em falla no cobra-
ràs ni un kopek (3).

El ferrer va començar a forjar la
cadena, i al cap de poques hores ja la
tenia acabada. En Pardalet la va aga-
far, se la va entortolligar pel coll, pels
braços, pel cos i per les cames, i quan
la va tenir tota ben amarrada va ier
un esforç amb tot el seu braó. La ca-
dena es va trencar per tres llocs dife-.
rents. El ferrer es va quedar que si el
punxen no li treuen sang. Va agafar
ferro més gruixut i li va forjar una al-
tra cadena més ferma. En Pardalet va
tornar a fer la prova, i la cadena ho
va resistir tot; va pagar els cent ru-
bles i se n'anà cap al camp per tal de
fer guàrdia als feixos de blat. Es va
amagar al costat del feix més proper
a la porta i va esperar.

(3) Cèntim.

Solucions al número passat
Al jeroglific comprimit.

Sobreabundant.

Als mots cre.:ats:
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EL VIOLI MA G ! C
Conte de Grimm, dibuixos per D'IVOR

Un ric avar tenia un criat fidel i
complidor del qual n'estava sumament
satisfet però el pagava sols amb bo-
nes paraules.

El xicot era sempre el primer en
llevar-se, treballava com un negre...
que treballi i mai no rondinava ni es

negava a complir cap ordre del seu
amo. Però aquest, quan acabà l'any
i havia de pagar-Ii el sou el féu passar
amb raons, com de costum. El criat
s'hi va conformar, i també quan al
segon any li passà el mateix, però al
tercer, quan l'amo volent cobrir les

apariències féu veure que el pagava
però sense dar-li res, va protestar que
necessitava els diners per poder anar
a córrer món.

— Sí noi, sí, jo et pagaré bé — féu
l'avar i traient de 1'escarcel •la tres xa-
vos els hi donà fent-li creure que, a

un per any, eren una paga grossa.
El xicot se n'anà cantant i pel camí
trobà un homenet barbut que Ii dema-
nà: On vas tan content? —Per què haig
d'estar trist? Sóc jove, tinc salut i la
butxaca plena..! — I dient això li en-
senyava els tres xavos. — Dóna-me'ls,

per caritat, que jo sóc pobre i vell! 
—li digué el gnom. El noi, compadit,

els hi donà de molt bona gana. — De-
mana'm el que vulguis — digué lla-
vors el gnom. — Et daré tres coses,
una per cada xavo.

— Ets un màgic? — féu el xicot —

Doncs dóna'm una una sarbatana que
sempre encerti, un violí que faci ballar
els qui el sentin i que tot aquell a qui
jo faci una pregunta hagi de contes-
tar-me per força.

El nan li donà el que demanava i
ell se n'anà més content que mai.

Passant per un bosc veié un jueu el violí i el vell jueu es veié obligat a tocar. El xicot llavors parà la música,
que escoltava	 admirat el cant d'un ballar entre les espines ço que divertí prengué la bossa i se n'anà saltant i
rossinyol i desitjava caçar-lo viu. Ell molt el violinista que així el volgué cantant mentre el jueu quedava ma-
va tirar-li uns grans de sal als ulls per castigar de la seva usureria. El jueu Ieint-lo i es disposava a denunciar-lo
medi de la sarbatana i I'ocell caigué ballant en els esbarzers s'estripava la a la justícia.
en una bardiça on el jueu corregué a roba i la pell i acabà per oferir al mú- ,<Seguirà)
collir-lo. Llavors el noi es posà a tocar sic la seva bossa per tal que parés de
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