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NOI BELLUGADIS I ALEGRE -- QUE NO S'ESTA MAI QUIET
SUPLEMENT IL'LUSTRAT D'EN PATUFET

Ensajos que varen precedia al descobriment de la telegr&ia sense fils

	—Abans de conseguir-se aquest invent hi havia ja cada	 I cada cavaller enamorat que demostrava el seu efecte

	

borratxo que endevinava a distància ço que se ti esperava	 sois pels gestos.
a ('arribar a easa.

-noi

Els jugadors tenien ja medi de comunicar-se per senzilles	 I ele insolvents la seva manera de desenganyar als co

trepitjades i ells s'entenien.	 bradors de factures sense necessitat d'obrir la boca.

—I- ^ V	 \

A estudi calculeu tots si fa anys que se'n fa pràctica de	 I al camp trigarà força; les noves telegrafia I telefonia

telegrafia sense fi ls ,	 no podran desterrar mai les primitiives establertes.
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En Miliu Naciró estava més.	 ... si una nit no s'hagués desencadenat un fortíssim temporal que envià a fons al	satisfet que un veritable mi-	 grandiós transatlàntic.
lord. Alió sí que hauria sigut
un viatge de recreu...

	

En veure's en tal greu perill, en Na-	 AI fer-se de dia, quasibé no hi vegé	 Ver; aquella terra es dirigí més quo

	

Giró tragué tota la seva ciència natatò-	 d'alegria en obirar una illa a no gaire	 de pressa, reposant després de tanta

	

ria per tal de poder surar durant la nit.	 distància.	 fadiga. Més, actiu com era en Mitiu.._

_	 _	 firin / —	 9.. ben aviat començà els preparatius	 ...i se'n féu un vestit molt bonic.	 ...començant amb ella la talladaper a poder-hi fer estada. Al primer	 Després, es fabricà una destral d'allò	 d'arbres per a construir enginyosa-animal que caçà, Ii llevà la pell...	 més maca amb un tros de sílex...	 ment una no molt confortable caseta....

-^ •^ ^^	 4— ^ apressa a ter tot seguit car en
coneixia abastament la necessitat.

aviat tingué llesta -Ia, ; Vivenda, en la porta .de fa qual
prenia tranquil lament la fresca, disfrutant quasi tant com si
es trobés en la torreta de Vallcarca que havia somniat en
treure la rifa.	 (Continuarà)
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.ELS• TR1S . ,PEGS'D'®, • DEL °b®ABL

Mentre dormía, la Diablesa arrencà un pél d'or del seu marit, i se'l guardà.
—Ai! —digué ell.—Què fas?
—Res. Somniava que la font d'un mercat, que abans rajava vi, sois treu aigua. Per què serà?
—Ohl Si ho sabien -- Hi ha un garipau sota una pedra. Si el matessin, tot s'arreglaria.

s'adormí de nou i la muller li arrencà un altre pél i en exclamar-se ell, féu:
—Somniava que un arbre gran que feia pomes d'or, actualment no fa ni fulles.

—Oh! Si ho sabien... Hi ha una gran rata que es monja l'arrel.
Si la matessin, faria altra vegada pomes d'or.

I el Diable s'adormí novament i la dona Ii arrencà un tercer pél, que
J	 y	 també el féu cridar. Més ella digué:

—Oh! El tonto... No més que posi el rem en mà del qui passi, ell estarà lliure, veient -se l'altre obligat a fer de
barquer.

I el banyut s'adormí tan profundament, que de bon matí la
vencell d'abans, al qual digué:

—Aquí iens els tres péls d'or. Tu ja has oft les tres resposte<.
ElI li'n donà mercés i sortí de l'infern, tot satisfet.
En trobar el barquer, es féu passar a l'altra banda i després

,v

de dos ases carregats d'or. Arribà a l'altra ciutat i allí donà el bon consell per a tenir vi en la font, pag*t-li tan admi-
rable remei amb altres dos ases tambt carregats d'or.

Per fi, tornà a casa seva, on la muller l'abraçà amb gran alegria en veure que de tals proves havia reeixit tan fe!iç-
snent. El Rei no es sabia avenir que portés els tres péls del Diable i menys que hagués adquirit quatre ases carregats
de tanta fortuna.

—D'on ho has tret?—Ii preguntà, cobdiciós.
—Es de la sorra d'un riu que he atravessat.
—I jo, en podria collir també?
—Tant com volgueu. Aneu a parlar amb el barquer que hi trobareu per a que us passi a l'altre costat i allí us en

lOodreu saciar.
Portat de la cobdícia, el Rei sortí i, en ésser al riu, cridà al barquer, més al trobar-se a l'altra banda, aquest Ii

donà el rem i fugí content, quedant el Rei dolent de barquer en càstig als seus pecats.
1 es creu que encara hi és, perquè no ha donat mai el rem a ningú.

Diablesa féu tornar altra vegada de la formiga el jo-

Pots anar-te'n sense cap por.

Ii donà el consell. Arribà a la ciutat i a la sentinella
!i digué ço que calia fer per a tenir po-
mes. D'agraït, el guarda Ii féu ofrena



ELS VIATGES DE GE LLIVER

el fa naufragar. Per últim, amb violents cops d: rem, pogué el mariner fer fugir l'enorme gra-
notassa.

at x x:

Com a natural conseqüència de I'Infima talla de Gul!iver, en aquell món deis gegants, so-
vint li passaven coses que no haurien tingut la més petita importància sinó hagués sigut
I r desproporció existent entre el nostre heroi i tot ço que el rodejava. Així, per exemple, les

..^	 mosques que en el nostre pals no són més que una molèstia i si es vol un fàstic, resultaven
I .

	

	 allí marejadores en extrem amb el rum-rum continuat que gairebé aixordava, amb el seu vo-
leiar rapidíssim i, sobretot, quan volien reposar en el nas o en el front dei Grildrig. Alesha

{r r•es, aquest, d'un gest violent, feia de manera d'esporuguir-les i fins, a voltes, desenvainava
el seu ganivet per a defendre-se'n, ço que feia riure qui sap-lo a la Reina, qui li demanava amb
narcada ironia si tots els seus petits compatriotes tenien tanta por de les mosques.

Un mati d'istiu, Glumdalclitch, deixà la capsa-dormitori de Gulliver a I'àrnpit d'una fi
-nestrassa del palau per a que li toqués més lairs. Les abelles, que feien Llurs caceras pel jar-

di, foren atretes per un bon dolç ensucrat que per a esmorzar tenia en Samuel damunt la seva
tauleta i, aviat, un bon eixam d'elles es llençà a l'interior de l'habitació per les finestres

obertes de bat a hat. Eren grosses com perdius i felen la remor d'un bon sac de ge-
mecs. Algunes d'elles es dedicaren a emportar-se les engrunes del dolç pastel, men-
tre les altres revoltejaven la testa d'en Samuel. Aquest, esporuguit de veres per una

;r	 possible picada—que no cal dir ço que hauria resultat de terrible,—tragué l'espasa i
les atacà, decidit, traspassant-ne quatre que rematà pujant-hi de peus a sobre. Sor-
tosarnent, les altres, (luny de correspondre a l'atac, s'escaparen sens gran tardança.

Està ciar que tots aques incidents que en veritat són insignificants per si ma-
^f^1	 teixos, no deixaven d'ésser per a Gulliver d'una extrema gravetat. Aixi una broma

mal intencionada del despitat nano de la Reina podia costar ben cara al nostre amic.
E	 I	 t	 t 	 I	 és e cas que aques vena ru ^utg ar veg un forn, passejant el seu pèssim humor pel
jardí reial, que Glumdalclitch deixava en terra a en Samuel, qui desitjava fer una ex-
cursió pels llarguissims caminals ombrejats per frondosos- arbres fruiters. La pre-
ceptora es retirà per anar a cumplir un encàrrec urgent i el nano aprofità l'avi-
nentesa per a jugar una treta al seu odiat amic. S'amagà darrera unes herbes que
creixien al peu deis arbres i en el moment precis que Gulliver passava distret pel
seu davant sacsejà amb tota força una pomera. Amb el violent sacseig, una poma
madura—sis vegades més grossa que una pilota de foot-ball—caigué sobre en Samuel
justament entre les dues espatlles i el tirà a terra produint-li algunes contusions.
Si arriba a caure-li sobre el cap, l'hauria esclafat com a un mosquitl

Un altre dia passejava Gulliver sobre el cepell del parc i entre
-tingut amb ses cabòries, no es fixà que el cel, poc abans ben seré,

s'anava enfosquint i que els núvols devenien amenaçadors. De sobte,
caigué forta pedregada i el nostre heroi fou cruelment colpejat per les
pedres descomunals—cent vegades mes grosses que les que flagellen els
nostres camps—i soisament amb grans dificultats pogué assolir un
abric sota un banc de pedra, on romangué quietó i força adolorit, fins
true Glumdalclitch, tota inquieta, l'anà a cercar. No acabariem pas
mai si tinguessim d'explicar tots ele incidents d'aquesta mena de que
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fou víctima Gulliver en el pals deis gegants, peró no
podeni resistir la temptació de transcriure'n alguns deis
més importants per a que els nostres llegidors—que ja

aquell Brobdinyac famós on havia anat a raure. 	

I
en 

estimen, de segur, al nostre amic corn si ho fos «per-
sonalment» d'ells—es facin càrrec de ço que devia patir

En una ocasió que anava empaitant una papallona	 /—^--
—de les dimensions que horn pot fàcilment calcular —re- vY ^^/ ^^ `
marcà que un pardal que reposava tranquil sobre un
matoll, no tan solament no es movia en notar la seva	 , \(
arribada, sinó que feia semblant de no donar-Ii la més
petita importància. Un xic desconcertat, en Samuel s'as-
segué a la vora d'un marge i es tragué de la butxaca
un boci de pa que s'havia endut per a berenar. L'ocel!,	 ,r^/	 I (((¡

r Tque seguia molt atent totes les accions del Splacknocks,	 r
féu una volada i intentà pendre el ua de les mans del poc temut homenet. Aquest, visiblement contrariat per aquest inu-sitat atreviment, aixecà la mà per a castigar la insolència, però un formidable cop de bec que Ii ensagnantà el cap delsdits li féu deixar el berenar que el pardal s'endugué tot satisfet, gaudint de la seva treta en un matoll no gaire llunyàGuiliver, molt indignat, volgué venjar-se i trobant un sòlid bastó anà amb tota precaució vers on es trohava I'agosat ocell.Quan hi fou a tocar i veient que no arribaria a pegar-lo, pujà sobre un mint de terra tova i preparà el cop. Però, a causadel moviment, el munt s'ensorrà , i ell caigué a terra tot brut de fang i anant a topar de cap amb la closca d'un cargolque per allí pasturava.

Una altra vegada li sobrevingué un deis més desagrables accidents de que sigué víctima, i no pas per la importànciaen si mateix, sinó per la por que li féu passar. Es el cas que el jardiner principal tenia un gosset—de la mida d'un boudeis grossos—que era molt enjogassat - Una de les seves moltes habilitats consistia en empaitar un objecte que corrés, aga-fa r- lo suaument entre les dents i dur-lo, saltant i remenant la cua, al seu amo satisfet, el qual li premiava la treta ambasna festosa exclamació. Donà la casualitat que un dia que el gos en les seves correries va arribar més a la vora del pa-tau, en Samuel s'entretenia entrenant-se de cursa atlética, no pas precisament per a pendre part en cap campionat de Brob-dinyac, sinó tan sols per a no perdre l'agilitat de que sempre havia fruit. En veure el gosset una cosa menuda, me-nuda, que corria tan suaument, es posà a brincar i a lladrar donant un bell ensurt a Gulliver, el qual intentà fuá,ir a lamáxima velocitat que les seves cames li permetessin. El gos, ja enjogassat de mena, s'animà encara més i amb uns quantsbots atrapà al fugitiu i prenent-lo amb la boca cuità a aconduir-lo vers on el jardiner acaahva els details ornamentalsd'un «panera» del pati d'honor. Ja es poden fer càrrec els nostres llegidors de l'angúnia d'en Samuel durant aquell curtviatge que a el! Ii semblà inacabable. A cada punt temia ésser engolit o bé llençat amb fúria en aquella folla cursa. Sor
-tosament, res d'això succeí, ans al contrari, el gos arribé a!là on erc el seu amo i remenant la cua i modulant un grinyold'allb més festós, el diposità a les mans de l'artista horti-floricultor, el qual, no podent revenir de la seva sorpresa, esti-

gué estupefacte. Per fi s'excusà amb tot ardor, demanant perdó a Gulliver—el valiment del qual sabia prorr bé—i esbravà
el seu enuig amb una monumental puntada de peu que el gos rebé amb la més gran estranyesa, remarcant, però, que

	

di era més plaent e {sistema antic de regraciar-li aquella seva habilitat.	 (Continuará)
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i 1iJH1:
^•^......—uLurrrpanyat ae is seva gossa e, obresa,—teu un tavor d'importància a Sant Pereque aleshores donava una volteta per aquests móns de Déu. I. agra.'it per tal servei, el Sant autoritzà a aquell pera que formulés tres desigs que li foren concedits. Naturalment; Sant Pere l'incità a tal demanda creient que dema-naria en primer lloc ei favor del cel, però el ferrer, sense reflexionar, demanà el següent: I. er Que un cop assegut,ningú pogués alçar -se del silló de casa seva, sense el seu permís; 2. 011 Que el qui s'enfilés a la figuera no poguésbaixar-ne sense especial perdó, i 3.ár Que un cop-a dins de la bossa no se'n noeués snrtir a mPnve rl l —rtra o...,..o«n

a--_mow.. 

- I-- _:-
	 I

___	 JI
'./la ,arua que meartava amo certa melangia sobre latonteria dels desigs manifestats, que no el treuríen se-gurament mai de cap mal pas, vegé entrar un individu d'estrany semblant, flac i amb peus de bèstia... Era el Dia -ble. «Tu desitges diners, no Fa?—digué a en Misèria.—Doncs bé; jo en fabrico tant com en viri». I agafant algunesbrases del foc les convertí en altres tantes monedes d'or. El ferrer quedà esoalmat. En sa vida havia vist tant de

li!	 !

IL

w. errs names aquest paper—ategi el desconegut—et concediré 20 anys de vida i una immensa fortuna». En Mi -sèria colpejà fortament l'enclusa i amb la sang que en brollà, va firmar el pergamí, on es comprometia entregarl'ànima al Dimoni. El ferrer comprà finques immenses amb un castell sumptuós on guarda corn a record l'enclusa, elmall i altres eines de l'ofici. Després de 20 anys d'emmenar una existència nlena de nlaere I rl gyn.., a;+,+, .,e...,

üa^rr ^^ ^^;Eç^^

6 - - I 	 Í

IIf4
reno en miseria la se l'havia pensada. «Descanseu un xic—digué a Satanàs.—SS eieu en aquest silló, mentre jovaig a buscar-vos una ampolla de vi excellent de la meva collita. No passeu ànsia, que tot seguit torno». I enMisèria torna aviat, però amb una descamiinal barra de ferro amb la qual doné una pallissa horrible al Diableconfiat, el qual cridava amb gran desesperació.	 (Continuarà)

0



la gota arquitecte havia fabri-	 —1 aral Qui m'agafa la caputxa percat la seva columneta quan el pe- aqui dalt?
nitent va dir «amen». ...	 ...	 ...	 ......	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 ...	 ...	 ...

—«Bueno»; i ara qui em paga un ves-
tit nou per tornar-me'n a casa?

Amb el ¡p ropòsit de complir un vot	 I, sense notar-ho, s'asseu sota d'una
un penitent es retirà a una caverna.	 estalactita...

... la qual li deixa caure sobre la ca-
putxa ses inconsolables llàgrimes.

I passen dies i més dies... ...i segueix l'estalactita plo-	 ... la qual va convertint al	 Fins que van arribar a to-
rant sempre...	 penitent en estalagmita.	 car-se estalagmita i estalac-

tita.



t	 ^.

...vegent que tenia d'haver-se-lels amb un estel lleig perïi

inofensiu, cuità a arrapar-s'hi a la cua. Peró amb el bresso-

leig de persona presumida d'aquell xinés de (lustrina, aná...

!

- ..deixa aquella presa can neugora - huida

EI globus, emocionat encara de tan sobtades

i diverses aventures, no of un roncar de mo-

tor que s'apropava.
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HISTORIA DLL DARTER HABITANT DE LA LLUNA
(Continuació)

L'eixerit glo	 ¼:^y
bus fugia tot	 ,•^•^i.
burlant-se d'a- C)

quell mal sub-
jecte de pell groga, fins que senti que topava

d'esquena amb quelcom i tombant-se ràpida-

ment es trobà fit a fit de la fesomia més fe

-rèstega.	 Desse-
guida es donà
compte de la se-
vs situació L.

..relliscant, relliscant, i ja estava a la punta,

«si cau o no cau», quan un aligot se l'endugué.

Aquell bec i acuelles urpes no eren pas una bona

solució al conflicte del nostre heroi. L`au com-

prengué aviat que s'havia enganyat i atret per

una altra futura i més apetitosa víctima.,.

1 el timó d'un ae d I'enr

bestf barroerament, e
n

d
u

ent-se'l

amb furia. Molts i molts kiióme-I
tres Ii feren fer en aquella po-	 fins que en un viatge pogué
sició tan incómoda... 'despendre's. Encara es sentia un

amoinós dolor a l'esquena, quan es
vegó descendint darnunt un Occ eà
que bullia tot avalotat.

I anava baixant. Ja es veia engolit per...

^^	 U

...i perduda tota esperança, arrenca l&'r í7"ñ'¡ gran plod'.	 L^: `-- '' ` `"'•"	 '••

Tant plorà, que s'anà debilitant i perdent pes, en consegüéncia... I aixa Ii salvà la vida.
.aquell immens perol
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