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-La verdura no us diu res? 
-Només n'hi ha una ~e m'agradi 

amb deliri :_ els espinacs t 
-La fruita? 
-Tota, m'agrada! 
~Els vins i licors? 

.as, .nostres homes i ___ _.__, __ ~.----· la taula 
-Els trobo exceHents tots!... Us 

diré, a més, que no hi ha res que • 
faci tanta il-lusió com tenir una taula 
ben parada i tenir força coni,;dats. Jo 
em penso que els convidats s'han fet 
tots per. venir a casa meva. .PIUS DAVI 

primer pensament '"ª ésser per l'es
morzar que m'esperava al torn. Obro 
la portella, i oh sorpresa. l ¡ Hi bavi~ 
t{1ratre -efflffll'1:us-!--El~ llitrescaprenbts 
havien sortit, també, a diversos indrets 
de la ciutat... Del meu esmorzar, ni 

_...,,,.,__ 

mlti vaig fixar que me'l menjava. ¡1r-- ~--------~-~ ... 
éarrera el meu, sense adonar-me de -Si així us plau, vindré caéa dia 
la gana que tenia, els altres tres es- dinar i a sopar. I, de passada, m'estl 
morzars van fer la mateixa via . .. Bé, viaré la dispesa. 

\

el més difícil fou la digestió. Quan -Home!... Home t. .. 
van tornar els companys, ¡ em pen- Maria. Vila, des del seu "camerino 
sava que em treien la peti ! on continua closa, llança una riali 

; -Elii menjars que més us agraden, fresca, com un pica.rol d'argent. 

PiúS DAVI J. 

- .. J 
.iJo em recorda- ens deia Pius Davi 
ICJtl-eSta nit passada-d'w, àpat memo
[able, que, potser és el q.uc m'ha pro
iuït més sensació. Veureu això com 
inà... Jo tenia pocs anys aleshores-

des per eapanyol1, es reconeixen a 
iquests uo mil vots. 

A més de l'última emissió d'ac
cions ordlnlr1es, hauran d'ofenr-se 
al mercat nacional almenys 30.000 
accions, o siguin 15.000.000 de pes
setes. 

Et comte de 101 Andes, interro
gat pels periodi1te1, ha dit que et 
Consell ha acordat una Reial ordre 
per la qual hom crea una comi11i6 
inter-ministerial que radicarà en el 
ministeri de l'Exèrcit per a estu
diar tot el referent a la revalidació 
d'estudis dels alumnes d'artilleria 
que vagin a emprendre d'altres car-

~~~9ir-::, 1.dua aprene11t... .._, .. ~-"'"' a. .¡;:, 

set del matí, l'amo cm carregi 1.:'.1 pn.
quct r:-c vint-i-cinc quilos i cm : èu 
anar a p·ortar-lo a l'altre cxln·m de 
la barriada de Sant ).lartí. Ca;c..:1en ! 
E : nntre buit i el pes al damunt, 
<!Yan \·aig arribar a lloc cstaYa a punt 
de Ier el darrer badall. .. A les onze 
del matí torna¡•a a entrar a la botiga, 
j, com que la gam m'aixecava. cl meu 

quins són? 
,· -Els ç_ue més cm plauen? Tres: 

el peu • de porc, la llagosta a l'ame-
ricana i el pollastre a la brasa. Però, 

J. I 


