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Company, fins /a vista.
Vaia, m'he alegrat de vèureus bons.
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E l mes de les flors

H

EM entrat al mes de maig, conegut també perifràsicament ab el
nom de Mes de les f l o r s , per ser en aquet temps quan són més
abundoses y variades.
Entre'ls romans, els quals anomenaven a n'aquet mes Ma/us, això
es, major, o sia'l més bell, traduint lliurement el vocable, se celebraven les excelencies d'aquet temps ab grans festes, consagrades a la
deesa Flora, la qual presidia'ls jardins y la primavera y se la representava en figura d'una donzella esbelta, somrisenta y graciosament
habillada, coronada de roses y sostenint ab el bras esquer un corn,
del qual ne queyen flors de tota mena.
Reminiscències d'aquesta costum, anomenada Jochs F l o r a l s , varen
ser els certàmens o concursos poètichs que en l'edat mitjana varen
introduirse a Provensa y al Llenguadoc, ahont encara's conserven,
iinp ' tantlos després a Barcelonals poetes March y Aversó, durant
el regnat de Joan I d'Aragó, el qual els patrocinà y protegí, havent
passat per aquesta rahó a l'Historia ab el sobrenom A'Aimador de
l a gentilesa.
Caiguda en desús aquesta bella costum entre nosaltres y oblidada
per espay d'algunes centúries, varis benemèrits patricis catalans la
restauraren, ara fa poch més d'una cinquantena d'anys, haventse anat
celebrant aleshores per un seguit el primer diumenge de maig de cada
anyada.
Com en els seus comensaments, y pera acreditar la denominació
de /ochs F l o r a l s que porta, als poetes triomfadors en la poètica pa-
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— La meva filla està així per haver seguit un regiment.
— Donchs ara, pera posaria bona, li farem seguir un règimen.

lestra se'ls adjudiquen flors com a premi: la n a t u r a l , que simboiisa
l'Amor; YEnglantina d'or, que representa'l concepte de Pàtria, y
la Viola d'or y d'argent, que es l'alegoria de la Fe, els tres sentiments, lema de l'artística institució y font inspiradora de la poesia.
En tots els pobles catòlichs el mes de maig està consagrat a la
Verge Maria, a la qual se tributen especials devocions, guarnintse
els altars ahont se veneren les seves imatges ab les flors més escuUides y flairoses del temps, tribut el més escayent pera ser ofert a la
Regina del Cel, a la qual anomenen els llibres sants rosa unes vegades, l l i r i d'altres, símbol, l'una flor, de la més alta hermosura, y emblema, l'altra, de la més càndida puresa.
ABECÉ

Bl Suplement d'En Patufet corresponent al present número
publica el dotzè folletó de la graciosíssima y interessant novela " Aventures den Bolavà en el país dels xinos ", ab totes
les peripècies que va passar l'intrèpit Bolavà.
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Resposta oportuna
Una hermosa senyoreta,
junt ab la seva mamà,
passejava per la Rambla
un diumenge cap al tart.
Un jove dels de la goma
en la noya's va fixar,
y al trobaria tan bonica
va voler seguirli el pas.
Mentres li anava al darrera,
tot era posturejar,
pendre posats de Tenorio
y fé'l fatxenda a tot drap.
Mes observant que la noya
de rès ne feya cabal,
y que fins aparentava
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no haversen ataleyat,
va venirli la pensada
de dirli algún mot galant
si decàs se presentava
alguna oportunitat.
De prompte, jquina xiripa!
un borinot de pèl blanch
sobre'l vestit de la bella
la volada va aturar.
— jSenyoreta!... iSenyoreta! —
li va fer ab gran afany.
— Dech avisarli que porta
un animaló al detràs. —
Y la noya, tot girantse,
li contestà ab molta sal:
— <;Vostè'm seguia? Dispensi...
no me'n havia adonat. —
NYIC

Una bona aposta

E

N Llorensó era fill d'un pagès que tenia grans aspiracions. Ell no
s'aconsolava d'ésser pagès y molt menys d'ésser pastor, com l'havia fet son pare.
— iQuin redimontri de brivall que tinch! —deya aquet, al veure
que'l seu noy tenia aficions de senyor y que no'l podia fer servir de
rès.
La dèria den Llorensó venia de que en el poblet hi anaven molts
senyors a estiuejar, entre ells un jove marquès molt instruït y molt
rich, que tenia deu milions de duros.
En Llorensó sempre deya que ell ab cinch milions ja estaria content. Y es clar, la gent del poble se n'hi reya, però ell no feya cas
de les burles y's limitava a contestar:
— Jo vuy arribar a tenir cinch milions. —
Tot fent pasturar el seu remat, en Llorensó no pensava en altra
cosa que en estudiar la manera còm podria arribar a ferse rich.
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El seu gust més gran, a l'estiu, era'l de veure tot lo que feya'l
jove marquès, a fí de poderlo imitar quan seria rich.
El jove marquès, per la seva banda, era un bon excursionista, y
molts dies arribava fins als cims ahont en Llorensó pasturava'l remat,
conversant ab ell.
Un dia va comensar a córrer la veu de que s'havia presentat pels
voltants del poble un llop molt gros que's menjava tots els remats.
En Llorensó's va armar ab un revòlver, però varen passar dies y
el llop no comparegué.

Però en cambi, cada matí, quan en Llorensó anava a treure'l remat, s'adonava de que li mancava un bè.
Això ho feya que'l llop anava de nits, cosa que en Llorensó no sabia.
Quan va comentar aquet fet ab el marquès, aquet se n'hi va burlar
molt, dientli que semblava mentida que un pastor no sabés que'Is llops
van preferentment de nit.
En Llorensó's va sentir molestat d'aquella burla, y va pensarsen
una pera venjarse y, a la vegada, probar si podia realisar el seu
somni daurat dels cinch milions.
Quan el jove marquès va acabar de riure, en Llorensó se'l mirà y
li va dir:
— Vostè que es tan aixerit, potser no sab una cosa dels llops.
— (iQuina? — va respondre'l marquès.
— Que'Is llops tenen les tripes de pedra. —
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Aquet colossal edifici s'acaba de construir a Nova York. Consta de 200 habitacions per llogar, cada una de les quals té 11 o 12 pesses, ab tot el confort y detalls
més refinats. E l pis superior es una gran sala, a fi de que la mainada de tots els vehins
pugui jugar els dias de pluja com a la plassa pública. E l terrat també es únich, y serveix pera'l meteix obgecte'ls dies de sol.

El marquès se va posar a riure a grans riallades, però en Llorensó
no va perdre la serietat.
— ÏQue no s'ho creu?
— Y què m'haig de creure una cosa així.
— Donchs jo li asseguro que es cert que'ls llops tenen les tripes
de pedra. Y si s'hi vol apostar alguna cosa, ja ho està fent.
— Encara que vulguis tota la meva fortuna m'hi aposto.
— Ab la meitat ne tinch prou. Cinch milions de duros.
— Queden apostats — digué'l marquès rient. — Y si jo guanyo
iquè'm donaràs tu?
— Tot el remat.
— Entesos, donchs. Però ^còm ho probarem?
— M i r i : demà organisarem una cassera contra'l llop; li obrirem la
panxa y ja veurà còm les tripes seràn de pedra. —
El marquès ho va explicar a tothom, burlantse tots del pastor.
Aquet, entretant, va preparar la cosa. Va agafar una pell de bè y
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L'HISTORIETA A L'ESTRANGER

1. — jEntrin, senyors, entrin a l'avantsala, y's prepararàn pera veure aquesta fera
que tenen aquí pintada! iUn ral! jSols un ral l'entrada!

l'omplí ben plena de pedres, deixantla en l'estable ahont dormien els
béns, y als béns els tancà en una altra cort.
nwfc
El llop, que sabia ahónt eren, entrà en el corral, afamat, y no trobant més bè que'l que havia simulat el pastor, se'l menjà en un obrir
y tancar d'ulls, empassantse la pell y les pedres ab dues bocades.
L'endemà, el jove marquès organisà la cassera contra del llop, y
després de córrer tot el dia, varen matarlo a entrada de fosch, en eí
moment en que anava a sortir del seu amagatall.
Triomfalment varen portar el llop mort a la plassa del poble, y
allí, al davant de tothom, se va fer la proba de l'aposta.
En Llorensó hi va comparèixer ab el remat, y el marquès ab els
cinch milions.
El carnicer obrí la panxa del llop y varen comensar a caure pedres
y més pedres, davant de l'estupefacció general.
El marquès no tingué més remey que entregar els cinch milions,
y en Llorensó va embutxacarlos, causant l'enveja y l'admiració de tots
els que abans s'havien burlat d'ell.

J. M. F.
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2. — iPrepàrinae, senyors, que ara sortirà'l monstre més gros que may hagi vist
ningú! tSenten èl soroll de les cadenes ab que està lligat...

Conte de la merla
Una vegada hi havia una merla
que'n tenia de novelles, y va
anarhi la guilla y se les va menjar.
La merla que sí, se'n va a trobar un gos perdiguer, ab el que
tingueren aquesta conversa:
— iSabs per ahónt té de passar
la guilla?
— Sí, ja ho crech — va fer el
gos.
—Donchs ves y màtala, perquè
se m'ha menjat les meves merletes.
— jOh! iy què'm daràs pel treball?
— Lo que tu vulguis.
— Donchs vuy tres tips: un de
carn, un de vi y un de riure.
— Te'ls donaré, si'm portes la
guilla morta. —
El gos marxa... ensuma que
ensuma, y jpataplam! troba la gui-

lla. Se li tira al damunt, l'escanya y l'arrossega boy morta cap
a la merla.
— Aquí la tens; ara donem lo
que m'has promès.
—Segueixme—va dir la merla.
Y se l'emportà cap a una carniceria.
Allí i es clar que hi havia forsa
carn!
— Au, atipat — va dir la merla
a n'el gos; — jo ja vigilaré. —
Quan el gos estigué tip de carn,
la merla se l'emportà dret a una
taverna.
— Aquí, en aquet bocoy, pots
ben atiparte de vi—digué la merla.
Y així meteix va ferho'l gos.
—Ara segueixme, que acabaré
de pagarte'l deute. —
Y se l'emportà a un passeig,
ahont passejaven uns quants soldats; la merla va y's posa sobre'l
cap d'un d'ells.
El del costat, tot volentla es-
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3. — (darrera la cortina?)

quivar, va clavar una trompada
a n'ei cap del soldat. Aquet s'enfadà y abdós se barallaren.
El gos se feu un tip de riure y
quedà pagat... y la merla contenta.
VALENT!

S'entomà ahont hi havia'l sastre, a qui de poch que no l'ofega, donantli una dutxa, que va
ésser la diversió dels que ho varen
presenciar.

CANAL

E l sastre y l'elefant
En un poblet de les índies hi
havia un sastre que tenia la costum de donar qualque fruit a un
elefant que diàriament passava
pel lloch hont estava assegut treballant. Tant s'hi va arribar a acostumar l'animal, que quasi sempre
posava la trompa a la finestra
pera rebre l'estimat present.
Un dia que'l sastre estava molt
enfadat, va punxar la trompa de
l'elefant ab l'agulla de cosir, dihentli que se'n anés, que no tenia
rès pera donarli.
L'elefant se'n anà sense ferli
rès, però's va omplir la trompa
ben plena d'aigua bruta d'un pou
que hi havia al costat de la casa.

Traduit per
P E R E T MAVMÓ

Conte
En Niso (Dionís) va somniar,
un dia, que estava enrahonant ab
l'apòstol Sant Jaume.
— riVols mil duros?—li preguntava'l Sant, tot ensenyantli un
paquet de bitllets de Banch.
— jOh, ja ho crech, sí, senyor!
— cEls vols en or o en bitllets?
— En or.
— Donchs esperat una mica,
que'ls vaig a cambiar. —
Aquí, en Niso va despertar y,
fent un gros sospir, digué:
— j A y ! jtant-de-bò Is hagués
pres en bitllets!... —
Traduit per
INOTNA A D E L U A S
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4. — iAy, Reina Santíssima, que'l monstre ha trencat les cadenes y vol escapar!..,

Una vedada...

E

RA'I matí d'un dissabte. Era costum en aquella casa, desde que'ls
vells Puiggròs bastiren la masia, de donar en tal dia les sobres
de la setmana y algun diner a n'els menesterosos que hi compareixien,
fossin qui fossin y vinguessin d'ahont vinguessin. jY a fe que era una
còrnia feta de pobres que's presentaven a recullir l'almoina setmanal!
N'hi havia d'aprop, dels pobles comarcans, y n'hi havia també de
lluny, que parlaven en llengua diferenta, ab un xamporreig estrany
que gairebé no s'entenia. N'hi havia un d'aquets que feya molts anys
que hi anava. Els de la casa l'anomenaven «el gabaig», per l'accent
marcadament francès ab que parlava. Tenia la cara contreta en una
horrible ganyota y caminava poch a poquet, ab pas insegur, apoyantse
en un gayato. Tan bon punt li donaven l'almoina, s'asseya en un
banch que hi havia part de fóra de la masia, feya la senyal de la creu,
besava la moneda, y treyent uns vells rosaris del sarró, se posava a
resar en veu ben baixa.
Els ballets de la masia, junt ab els fills dels mossos que ab ells se
barrejaven, feyen servir al pobre captaire de blanch de llurs burles,
voltantlo en una sardana vertiginosa que, marejantlo, gairebé'l feyen
caure a terra, o bé cridantli tots els mals noms que'ls venien a la
boca. «El gabaig» s'ho prenia ab paciència, y sols pera esporuguirlos
els amenassava ab el gayato. Quan els petits dimoniets fugien, s'apoyava, fatigat, en un arbre y acabava la seva interrompuda oració.
Aixó succehia cada dissabte, però aquell dia, no contents els xicots
ab dirigirli improperis, acordaren fernhi alguna de crespa. L'Eudalt,
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lüaratsus, quantes pessetes!
Vaja, avuy ha anat molt bé.
Lja veuen, sense cap monstre,
si se'n pot fer de diner!

el fill més gran de la casa, que figurava sempre com el cap-de-colla
en totes les dolenteries d'aquella mainada, va proposar un plan que
va ser acullit ab gran entusiasme per tots els seus companys.
El més petit d'ells va ser comanat d'avisar al « gabaig» que'l vell
Puiggròs desitjava parlarli y que li pregava que pugés al seu quarto.
El vell captaire, estranyat, se dirigí ab pas calmés cap a la porta,
sense fixarse que a darrera la meteixa hi havien dos noys, l'Eudalt y
un altre, que aguantaven, ben tivanta, una corda a dos pams del sòl.
Les ja insegures cames del «gabaig» s'hi entrebancaren y tot ell caigué aplomat en terra, petant fortament sobre les llosanes de l'entrada
el seu front solcat d'arrugues. La mainada rebé la fatal caiguda ab
una riallada general, que's glassà, emperò, al veure la sanch del
pobre vellet correntli cara avall.
Als crits de dolor del captaire van comparèixer dos mossos, que'l
reculliren pietosament del sòl y se l'emportaren al menjador, ahont li
prodigaren tota mena de cuidados.
Mentres el curaven, entrà'l vell Puiggròs, qui, al vèurel en aquell
estat y al contemplar la cara esporuguida de la quitxalla, comprengué
que'l «gabaig» havia sigut víctima d'alguna tonta bromada, y coneixent de sobres les malifetes del seu nét, anava a castigarlo severament; però'l vell captaire, ja quelcom refet de son dolor, l'aturà, suplicant ab el gest, y li digué:
— Déixil estar; jo li prego, senyor Mateu, déixil estar. Jo vuy
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I N F L U E N C I A D E L'AIRE S O B R E L'EBULLICIÓ

Les bombolles que vcycm aparèixer a la superfície de l'aigua, al feria bullir, no son
altra cosa que l'aire en disolució contingut en dita aigua. Pera que's pugui veure l'influencia d'aquest aire en l'ebullició de l'aigua, cal ferho de la manera següent:
Introduhiu aire en l'aigua per medi d'un tap tallat en forma de campana, y ab un
mancch de filferro. Feu bullir en un bany-maria d'aigua salada el liquit contingut en
un pot de coll Uarch. Retirèu el pot del bany-maria, y l'aigua ja no bull; però introduhiu més endintre la campana, y l'ebullició se rependrà ab més forsa.

contar ara a n'aquesta mainada un conte, millor dit, una vera historia
que farà, jo bé ho crech, que s'esmenin totalment.—
Y pregant carinyosament a tots els noys que s'acostessin, digué:
—D'això ja fa molt temps. Enllà d'enllà, terres endins de la Fransa,
hi havia una hermosa masia, els amos de la qual, com els d'aquesta,
tenien la cristiana costum de socórrer als menesterosos. Un bailet de
la casa, viu y aixerit com tu, Eudalt, tenia l'execrable costum de fer
befa d'un pobre que tenia son rostre rerriblement estrafet. Aquelles
bromes, aquelles burles, esdevingueren tràgiques.
Un dia, de resultes d'un engany, la sanch del captaire regà la
terra del davant de la masia. Aquell xicot fou castigat pels seus pares,
primerament, y després de la mort d'aquets, per la Divina Providencia. Els seus béns anaren de mal borràs, y la seva cara, de resultes
d'una cruenta enfermetat, esdevingué encara més horrorosa que la
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del vell burlat. Pobre, completament faltat de recursos y esguerrat,
sense trobar treball ni tan sols poderlo fer, aquell home's vegé precisat a fugir del seu país y anar a cercar a altres terres, de porta en
porta, el mós de pa que Deu n'hi dó...
Com ja haureu comprès, aquella casa era la dels meus pares, y
aquell entremaliat ballet sóch jo... Y ara jo us prego que, coneixedors
de la meva historia, procureu esmenarvos, perquè Deu no us castigués
ab la meteixa pena... jEs molt dolorós no tenir casa y viure de caritat!... —
Aquí calhVl vellet. Els noys restaren silenciosos y dels ulls de
l'Eudalt brollaren dues llàgrimes que li lliscaren cara avall...
L'HOME D E L S A C H

Un criat aixerit
A l'amich liudall Caseras

Un home tenia la costum d'enfadarse molt sense motiu, y el seu
criat era'l que principalment ne
sofria les conseqüències. Durant
alguns dies. fot lo que'l criat feya
estava malament, y tenia d'emportarse la culpa de coses que no havia comès.
Un dia, el seu amo va tornar
de molt mal humor y's va posar
a dinar. La sopa era massa calenta
o massa freda, o potser ni una
cosa ni l'altra; y veyent que la
finestra era oberta, agafà la sopera y la tirà al pati. Allavors el
criat va fer volar també un plat
que anava a posar a taula; després el pa, el v i , tots els coberts,
y a l'últim, les estovalles.
— jDesgraciat! cQuè significa

aquesta conducta?—li va preguntar l'amo en un to furiós.
— Senyor— respongué'l criat,
— perdoneume si no he endevinat
el vostre pensament: me pensava
que avuy volieu dinar al pati. —
L'amo va compendre la llissó, y
desde aquell dia va cessar d'enfadarse sense motiu.
Traduit per
JOSEPH SAL-LARI

Interrupció
— Jo conech una Pepeta
que es bonica com un sol,
dues Teclas, quatre Lolas
y deu Puras de mistó;
conech també dotze Rosas,
vuit Marias y una Agnès,
sis Tomasas, set Elviras...
—G KÍÍ mi qué me cuenta usted?
Enviat per
P E R E M E S T R E Y BORRÀS
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Anècdota
Un pianista estava tocant un
tros d'òpera, desconeguda per
tres subgectes quelcom ignorants
en matèria musical; l'un deya si
allò era de Tosca, l'altre si era de
Faust, y el tercer si era de Lohengrin, quan un d'ells, pera sortir de dubtes, proposà d'anarho a
preguntar al meteix músich.

Tot seguit s'atansà un d'ells
al pianista, y li va preguntar:
— Escolti, bon home; fassi'l favor de dirnos què es això que
toca.—
Y, tot sorprès, el pianista'ls digué agudament:
— Donchs, això que toco es el
piano. —
Enviat per
JOSEPH

SANGENÍS

EWDEVI
NAIRES
Toies les solucions.— R, Surinacli Ollé, germans Remus, Antoni Cavé, Manel Vesa,
Joscph Torruella, Salvador Molins, Joaquim Giralt, Salvador Garcia, Miquel Trayter, Antoni Mora, Francisco Sardanedas, Joseph Pena, Lluis Carulla, Joseph Roqueta,
Joanet Renom, germans Vilà, Fèlix Argemi, germans Gil, S. M. Manils y altres.
Tres so/uc/ons. — Eusebi Solanich, Joseph Dalmau, Anicet Calvo, Agusti Vergés,
Enrich Bach, Joaquim Munné, Ampar Montserrat, Mercè Piflol, germans Miret, Victorià Ferré, Antón Grimals,Joan Purull, Joseph Cardona,Joan Pi, Euseblde la Presa,
Joan Huete, M. y P. Boada, Antonieta Bachs, germans Capmany, germans Vilagut,
Joseph Domingo, Salvndor Claròs, Joseph Marlès, David Julià, germans Montaflà,
Enrich Verdú, Pere Patau, Enrich Puig.
/)ues so/uc/ons. — Àngel Casas, Pere Rimblas, Joseph P. Jubert, Robert Comat>
Ricart Paradell, Ramón Segarra, Joseph Prats, Francisco Trias, J Closas, Joseph
Gascó, Jaume Piera, germans Casamitjana, Pere Tort, germans Fernàndez, Manela
Fuster, Benvengut Crivelli, Artur Tintoré, Olaguer Boatella, Julià Boatella, Joan
Quan*O, Teresa Seuba, Joseph Guilera, Joan Delgado, Joseph M.a Casabó, Eugeni
Suflé, Narcís Colomer, germans Muntané, Joan Llimona, Carme Ribas, Maria Vila,
Joseph Morea, Dolors Minguella, Rosa Juncosa, Joseph Sala, Joan Cortadellas, Mariano Cost, Salvador Ustrich. Joseph Maria Cabané, Elisa Ballester, Lola Ribalta!
Gilbert Fondevila, Jonn Medina, germans Povill, Miquel Montfort, Antonet Arques,
Joaquim Casadevall, Núria Paluzia, germans J . R. Torés, Albert Bosch.
Cna solució. — Ignasi Corma, Blay Puig, Joan Medi, Fausti Costa, Francisco Costa,
Domingo Romàn, Aurora Heras, Joseph Riera, Maria Solanès. Albert Mourros, Ramón Llopart, Manel Carbonell, germans Magrans, Rosalia Viilolaa, Joan Chale, Victoria Puig, Oscar Monteys, Santiago Galés, M. Magnat, Franciscà Tarrés, Quimeta
Sanabra, Rosa Selmn, Felicia Serra, Eudalt Corbella, Ferré Marco, Joseph Vidió, Joseph Masot, Ernest Pulé, J . Marcos, Enrich Cardona, Maria Messeguer, Mercè Garcia, Quimeta Perelló, Pere Biosca, Maria Barbeta, Joan Flaquè, Joseph Benito, Joseph
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Flaquè, germans Castillo, Antón Flobes, A. Farrando, Francisco Torras, Joseph
Perelló, Ramón Madinyà, Mercè Teixidó, Rafel Rosell, Antoni Celma, Joseph Fusa,
Manel Bofill, Joan Qatius, Ricart Bofill, Miquel Palau, Joan Torrens, Tomàs Teixidó,
Antoni Montes, Asunciò Cusiné, Ricart Solel, Irene Benito, Lluis Piera, Maria Farré,
Montserrat Balleto, F. Castany, Emili Culom, Miquel Tomàs, Josepha Aumasquè,
Joseph Menal, Salvador Gómez, Antoni Closas, Concepció Tomàs, Alfred Ferrer,
Enrich Martin, Joseph Aranals, Joan Rodríguez, Ramón Biosca, Tresina Ferrer, Emili
Riera, Joseph Macià, Ramón Franquesa, Joan Agelet, Manel Juncosa, germana Sagristà, Francisco Vives, germans Torrents, germans Llagostera, Antoni Monràs,
Roseta Torner, Lluis Profitas.

ENDEVIKA, EKDEVÏKETA
XARADA
Uinversa-hu dóna
un metall preciós;
la meva segona
forma part del cos.
Si'l tol veus del dret,
urb d'Europa trobes,
y si del revés,
que d'afecció brota.
Enviat per
INOTNA ADELUAS
GERO G L I F I C H

RE

RI

CONVERSA
— Sant Francisco de Sales té varis devots. Un d'ells es el nostre amich...
— tQuin amich?
— E l que )a t'he anomenat. —
MOTS
SEMBLANSA
íEn què se sembla Madrid a una casa
de pagès?
JOAN PUJOL
TARGETA

JOAN ROCABERT

LOGOGRIF NUMERICH
3 4 5 6 7 — Nom d'home.
I 4 5 6 7 - Idem.
3 2 6 7 2 — Nora de dóna.
3 2 7 2 — Temps de verb.
6 5 3 — En les, barques.
3 2 — Part del cos.
2 — Preposició.
ALBERT PUJOL

L. Sala i Ver
Combinar aquestes lletres de manera
que donguin el nom d'un colaborador d'Ex
PATOFET.
ALBERT EGÜB

SOLUCIONS A L O I N S E R T A T E N E L NOMEBO A N T E R I O R
A la fuga de consonants: A grans mals grans remeis. — A la conversa: TIvoU, —
A la semblansa: E n que lé estacions. — A la targeta: Nàusica, Maragall.

R e d a c c i ó y A d m i n i s t r a c i ó : Cardenal Casafias, 4 (Riera del Pi)
Fidel Giró, impreuor, Valencià, 133.—Barcelona,

