
Any Iii•—Núrn. 119	 . Barcelona, 12 d'abril de 1924	 breu; 10 f-,énts
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SUPLEMENT ¡LI UST R AT D'EN PATUFET

EL CON¡" L ET DE ROBA

oer Llaverias

El petit Totó surt a passeig pels voltants	 ...arrossegant la seva més preada joguina: un	 Amb la fal.lera de caçar una papallona que
i..ela casa de camp dels Seus pares...	 conillet de roba que sembla de debò.	 no es deixa atrapar, Tetó desapareix...
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...abandonant el seu amic. D'un cau prcper,	 ...de veure un company totalment desconegut, 	 Estranyat de uo rebre cap resposta, el convi.

	

1 irt un conill de carn i ossos que, tot sorprès...	 se li acosta, toc festós, i li pregunta com es diu.	 da a seguirlo i com que l'altre no es niou...

...agafa el cordillet i el incisa cap el can, per 	 Preguntes, estirades i demés excessos no Iti	 ...el conill gran decideix que tots plegats
tal que els seus petits sin diverteixin.	 valen res. El desconegut, immutable. Per fi... _ vagin a prendre el sol i també s'enduen la...

...joguina del petiit Totó. Mentres estan jugant alegrement. compareix en gos terrible, que	 ...pren per real aquella bestiola figurada. 1 eis
és el flagell d'aquells indrets. Els conills, tots fugen i assoleixen la llibertat, gràcies a qué

	
del cau poden veure que el gos duu a la boca

el «caçador»...	 aquella víctima innocent.



.I A	 E S	 13 A D A R 1	 per Juez

En Pep de câ'n Remolatxa s'ha tingut de pasar al
llit cuita corrents. Es queixa que tot li fa mal i prega
amb insistència que vagin a avisar el metge, car tem
morir-se de viu en viu.

Precisament aquest es troba molt refredat i ha anat

a casa amb la decissió ferma de no sortir per res ni

per ningú. Així ho diu !a minyona al noi Remolatxa,

però com sigui...

Com que així el metge ja sap de què va, escriu una

recepta í fa l'advertència que el malalt deu prendre's

tot allò aquella nit , per esperar la seva visita, que se-

aurament serà...

Encara que la és de nit i la fresca apreta, el noi es
decideix davant d!s precs del seu pare. 1, enrotllant

-se el tapaboques pel coll, s'apressa d'anar al poble
proper a cercar el doctor.

L.

...que aquest insisteix, la serventa es permet d'anar
a trametre !'encàrrec al seu amo, dient-li que el ma.
lalt es queixa d'això i d'allò... repetint les manifesta

-cions del noi.

... al mati següent. La noia ho diu així mateix a
l'hereu Remolatxa i li tira des de la finestra la re-
cepta lligada amb una pedra , per tal que el vent—que
bufa fort—no s'endugui el paper.

L'endemà el doctor va a veure el malalt i troba tot
amoinats a la dona i al fll, car el pacient no ha pogut
prendre allò que se Ii va prescriure. Molt sorprès, el
metge va a la...

...cambra i es troba al pare Remolatxa intentant
inútilment d'empassar-se la pedra que anava junt amb
la recepta. 1 a les exclamacions del doctor respon:
—Com que vostè va dir: «Que es prengui això...I»



...veié un elefant que bevia aigua. 1, de sobte, se II va
acudir d'utilitzar aquella bèstia per reempr'endre l'ofici
que tants diners li havia proporcionat.

1 tal pensat, tal fet. Li féu ficar la trompa dins una
galleda de cal; prÈviament preparada. L'elefant xuclà ¡
alçà orgullosament el nas Ilarguíssim.

VIROLET Ntüu. OXIX=Pág. 115

En Pau Pinta era n pintor que es guanyava molt bé	 En Pau Pinta tenia , però, un defecte: l'afició al joc.la vida emblanquinant amb aquell enginyós aparell d'aire 	 Quan es posava a jugar—¡ era molt sovint—no es recor-comprimit tan moderníssim.	 dava de res. 1 un dia perdé la darrera pesseta.

Desesperat, embarcà en un vai:<ell que feia rumb cap a
I'India, per veure si en un país estrany rerfeia l'estimable
fortuneta que s'havia deixat perdre

Vagant per aquelles terres sense atinar en què esmerçar
les seves energies per tal d'aconseguir l'indispensable per
fer bullir l'olla... ¡ el seu contingut...

Aleshores en Pau Pinta, amb un gran raspall I¡ féu unes
bones pessigolles , i la bèstia bufà Fort, engegant la calç
a la paret. 1 així fou implantat a ('india el nou proce-
diment d'emblanquinar.

No cal dir que !'engirryós pintor tornà al cap de poc
temps a la seva terra nadiva ple d'or ¡ pedreria que els
seus am¡cs, els indis, l; havien regalat , « 'nvi d'e fes
seves meravellcses emblanqu¡nades.
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NARRACIÓ RECOLLIDA PER CLOVIS EDIERIC
(Conclusió)

»—Si salvada, pare, salvada ¡ plena de felicitatl
»—Però qui...?
»—Pare .. El perdonaràs, com jo, de tot cor, l'he perdonat?
»El coronel s'es'.remí.
»—Qui és? De què ('haig de perdonar?
»—Quan ho sàpigues!—afegí la fi lla, tota plorosa de goig.

»—Digues d'una vegada, que quan tu el perdones, no de¡-

xaré jo d'ésser més generós que tu!
»—Guaita, doncs, al meu salvador!—¡ corrent a unia ha-

bitació propera, féu sortir al «foraster» de la capa blanca,

a l'ombra, en fi, a James Burn, molt canviát, però l'en-

ginyer, al capdavall.

-»EI coronel féu un esforç per a contenir-se.

»—Aquest home...
»—Sí, pare... El •meu marit, repenedit, que m'ha lliurat

de la fal-lera amorosa d'uns homes odiosos...

»--- Però...

»—Coronel... —féu aven. ant, en James Burn i agenollant-se

als peus d'el seu sogre.—Teniu motius per a dubtar de mi,

però jo us diré les coses que han passat per mi des de

que vós em deixàreu lligat a l'arbres i comprendreu... Així
i tot , jo acceptaré, sotmès de grat a les vostres ordes, la

penitència que volgueu donar-me Però feu-me la mercè

d'escoltar-me, com ha ha fet la bona Victòria, més ferida

encara que vós ¡ que ha perdonat ben generosa...

»En Jamas Burn esperà...

»El coronel el féu aixecar ¡ ens féu entrar tots fins al meo-

jactor.

»—Allá parlareu, ¡ podreu fer-ho davant d'aquest amic—

ho deia per mi,—que vull que en tot cas, ell sia jutge en el

nostre plet.
»—Oh, l'amic herr***! Ja sabia que estava amb vosal-

tres... Ei tinc per un bon company ¡ accepto el jutge-.

»Jo estava sobtat pels aconteixements. El drama acabo.

va com jo no m'havia pas imaginat... Potser us diré... Déu

em perdó... que m'interessava molt la geniilíesima Victòria...

En fi... Seguiré narrant, que de les coses del cor, els es-

tranys no cal que en sàpiguen mai gran cosa.

»Al menjador trobàrem arranjat un excel• lent sopar ¡,
eixamplats tots els cors, menjàrem tots de bona gana.

EL DESENLLAÇ

»Potser l'únic que feia poc honor a les viandes era en

James Burn. Semblava cobejar el moment de fer la seva
confessió. Per fi , fou convidat a parlar pel coronel.

» Ja sabeu , senyor, el meu tret... Jo no sabia si vos
havia ferit o no, però el meu esperit de revenja es sentia
satisfet; mes llavors m'arribaren els esglais. En caure el

día, vaig començar a oir els udols de les feres. En les fos-

cors de la floresta vela d'en tant en tant, relluir unes llu

-menetes poderoses, com estels que suressin entre les falsies
gegants o ulls de gegants que m'amenacessin.

»Tenia la pistola i esperava iliurar-me dels pr ¡mers atacs...
Però... ¡ quan acabés les bales? Una suat freda cobria el

meu cas. Eis lligam, m'oprimiein, omp!int-me de verdancs

a cada moviment. Eis esleis mòbils de la floresta anaven

avençant , i s'engrandien, ¡ prenien més vivor, ¡ endevi-
nava ja entre les ombres la massa més negra de les feres
que oloraven la meva presència.

»De primer moment se m'ocorregué aguantar la respira-
ció tant com me tos possible. Però era endebades; tenia
que respirar, a la fi, i més fort, per a recollir l'aire ne
cessari pela meus pulmons. Les feres , quietes, m'espiaven.
Em tenien per mart, veknt la meva immobilitat?

»L'angoixa, I'indecissió cm tenia corglaçat. Si tirava, po-
dr¡a occir una .fera... però , ¡ les altres? Quan recordo aquells
moments, encara m'esbori eno.

»Vaig veure que eis dos farells cegadora d'una de les fe-
res venia cap a mi, i jo, per primera vegada des de que
vaig sortir del col•legi ho confesso, em vaig recordar de
Déu... Vaig arribar a sentir l'alè tebi deis morros de- la bès-
t¡a i, vaig aclucar eis ull::,.. Després vaig sentir una dolor
intensíssima al costat dret, com si m'hi clavessin varis cel

-telis a la vegada. 1 una sensació de mort s'apoderà del meu
cos... Em vaig esvanir.

»Quan temps durà el meu esvanimeni? No ho sé; una es--
ca!for viva al costat, i un refrec dolorós em desvetllaren
d'acpiell son de mort. No veia res, però vaig comprendre que
la fera m'arrastrava pel roquisser... Com podia ésser? Es
que jo no estava ja lligat? No. La fera, en mossegar•me,
havia trobat un cos dur i l'havia queixalat , er.fondint poc
en les meves carns. Era indubtable que jo estava ferit, per-
què sentia la fredor de la sang, escampant-se'm pel ces,
però n em creia pas ferit de mart... A la dreta , encara hi
dula la pistola.

»L a fera, segurament, amb poca gana, se me'n duia vers
el seu cau , a fi de guardar la meva carn o acabar-me de
trocejar... Jo sofria horriblement en topar amb les pedres
troncs d'arbres, arboços. El meu cos estava pie d'estrips.

»Sortosament, la !luna que havia estat amagada, pogué
descórrer el seu vel de núvols, ¡ a mi em fou possible veure
l'espatlla de l'animal, que semblava auriolada per un n¡m-
15e de lli.im... Era un tigre.

»Fent un gran esfor^, vaig poder enlairar el braç dret ar-
mat, fins a l'alçària de la testa de la f •rra i va¡g desparar un
tret... Déu, segurament m'havia escoltat. La fera llençà un
ronc esfereidor, em deixà anar, donà unes passes i anà a
catire, davant de mi , com si morta i tot, no volgués abando-
nar la seva presa.

»Fet malbé, esmortuit com estava, encara vaig tenir es-
ma d'agenollar-me ¡ de demanar perdó pel meu gran crim,
d'haver-te deixat també a tu a mercè de les feres , pobra
Victória , i vaig sentir un horror tan gros del meu crim, que
tota la vena de les meves males passions es va desfilar com
per miracle.

»Arrastrant-me, vaig poder arribar a un deodar corcat del
tronc ¡ en la seva cepada soca em fou possible passar el res-
te de la nit curant-me com Déu.. va donar-me a entendre. La
ferida no era greu, car els u ¡als del tigre, en trobar la cor
la, no pogueren enfondir tant en la carn.

»En aquella si ruació varen trobar-me uns brains que feien
oració en aquell bosc, precisament al peu d'una gran roca
que, per caprici, afecta la forma d'un Buda. Ells em soco-
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rreren i , un cop curat, que la curació no fou llarga , vaig
venir a Calcuta, resolt a trobzr-te, car ja sabia pel coronel
que vivies i demanar_te perdó.

»Vaig voltar la teva casa varis dies , però no m'atrevia a
presentar-me de. cop. En aquestes, vingué el teu rapte, i jo
vaig córrer tot el país cercant-te.

»No vaig trcbar-te, fins que l'atzar, (ILIe a herr... li féu
trobar als marxants Bakula i Racimat, em posà sobre la
pista. Vaig seguir els marxants, vaig amagar-me al peu de
la seva tenda ¡ a la nit els vaig furtar el Buda que em per-
meteria arribar fi ns el lloc on era presonera !a Victòria:

»Ern feu planer descobrir les sentinelles i ells eni deixaren
passar fàcilmént, prenent-me per un marxant. Així vaig
arribar fins la cova on eslava guardada la Victòria...

»En arribar a aquest punt, fou la Victòria la que prengué
la paraula:

»—Jo estava resolta a estimbar-me si els meus raptors in-
sistien en els seus innobles desigs, quan vaig sentir una veu
que j^, recordava prou i que pronunciava dolçament ei meu
nom... Em semblà que era una al lucinació. Aquella veu era
la d'en James... però com podia pensar jo en la presència
del marit que creia mort? Ni viu que l'hagués sahui?

»La veu insistí i, portada per un secret impuls, del qual
no en sabria dir el per què, vaig sortir de l'amagatall. En
veure en James, no sé què em passà que em vaig esvanir...

»Llavors , jo—reprengué en James,—prenent_la d'un bra-
çat, vaig córrer cap a un abisme al fons del qual jo hi tenia
amagat un cavall. Duia una corda a pasta; vaig lligar-hi el

cos de la Victoria, i amb tota cura el vaig deixar relliscar
fins el fens de I'abim.

Després jo hi vaig davallar arrapant-me per les branques
i en arribar feliçment al lloc, car jo tinc per cert que Déu
m'ajudava, la vaig recollir, vaig pujar amb ella a cavall
partírem vers a Calcuta.

»Pel camí , la Victòria tornà en si; jo, de genolls, ben pe-
nitent, vaig contar-lo el meu repenecliment. Vaig jurar-li
que jo no us guardava, coronel, cap rancúnia , ans al con-
trari, que m'havíeu fet veure- la nieva terrible acció i aquí
cm teniu, disposat a ésser un bon espòs i un 'bon fill si vós
voleu...

»—Jo el perdono, pare! —afegí la Victòria.
»_i coronel acotà el cap.
»—Què hi dieu vós. Herr***?
»Jo vaig mirar atentament en James. Em semblà que deia

veritat i vaig aconsellar el perdó, que fou donat sense res-
triccions.

»Vaig passar un mes amb aquells amik.s. Fins ens va ve-
nir a veure en David , que va tornar-se a juntar amb en Ja-
mes... 1 avui crec que entre els dos dirigeixen una de les
explotacions tusteres més fortes de 1'India. La Victòria es-
tà ambs ells i és feliç.

»Així acabà la meva excursió a Adeipur, que si no em féu
descobrir grans novetats, cm donà lloc a arranjar un negoci
del mor, malgrat el meu restés presoner... Sort que corrent
món s'oblida!»

1 així acabà el meu amic, professor de ('Universitat de
Berlín, la eva estranya narració.

LI



Ntíin. CXIX. - Pág. 118	 VIROLET.

GRAN CONCURS D F NINOTS .AMB XISTO
Núm. G07.—ENRIQUETA GALLEGO.	 Núm. 606. — ENRIC PUIG.	 Núm. 609. — PERE CARRERA ht.	 Núm. 610. — AMADEU ALTISENI'.

e;

—Què et passa que estàs tan
trista?

—Es que se m'ha mort una tia.
—veritablement, ja és un motiu

de tristes.
—No. Lo que m'amoins mes ús

que no tinc roba negra per po-
sar-me.

—Escalti: Que té pollets i
—a¿Como dice, usted?»
—Ca si tiene piojuelos.

—Jo sempre estic pensant en la
kàbila Ben-Said.

—Dones, jo, en un plat Ben
-Amanit.

—eCuando la Luna on su blanco
faz...»

—(Al, qué poéiic!)
—SI, noi. Ara m'agradaria que em

trepitgessin l'ull de poll, per poder
veure les estrelles).

Núm. 611. — CARME VIVER.	 Núm. 612. — FRANCESC FERRAN. Núm. 513.—MONTSERRAT FERRAN. 	 Núm. 614.—MAURICI TREMOLEDA.

`A

—Esolti, guàrdia: No ha vist pas,	—Miri, papà, aquests ninots com és 	 —Miri, Tules, la mamà.	 —Què són «corderos», papà?
sar una senyora que anava sense un	 peguen. Semblen vostè quan em	 —Oh. deu ésser la teva mamà al-	 —Ah! Jo em pensava que éreu
nen?	 pega a mi...	 tificial.	 els senyors que fan cordes!

—5í, maco.
—Doncs, digui'm en ha anat,

perquè jo sóc el nen.

Núm. 618. — JAUME BENNASAR.	 Núm. 616. — MIQUEL CARRERAS.	 Núm. 617. — JOSEP MULIA.	 Núm. 618. — ISIDRE OLIVERAS

—No	 sé	 pas	 conc	 t'ho	 fas	 per —Hola: Com estàs, Pepet? —Alto! Diners o la	 vida! —Quants	 anys tenia	 el	 teu	 papà

portar	 tantes	 coses al	 cap. —Una	 mica	 avorrit.	 Ara	 estava Home:	 De	 diners	 no	 en	 tinc,	 i quan es va nmrir?
—Es	 que	 sóc	 un	 home de	 mall pensant	 amb	 tu.	 Pensava:	 si	 ara la	 meva	 vida	 és	 molt	 avorrida	 1 —No	 ho	 sé,	 perb	 si	 té	 molt	 in-

cap. almenys	 trobés	 algun	 ximple	 que em	 sembla q ue	 no	 en	 Parleu	 gran terbs	 en	 saber-ho,	tindrtt	 donar	 a
em	 fes	 riure. cosa. preguntar-li	a	 cu.

N im	 619. — J. COMAJUNCOSA. Núm. 620. — AGNA CASALS. 1 

Tal com poden veure els nostres llegidors, en

aquest número s'acaba la publicació de «En el

misteri deis joncars» les interessants narracions

de 1' India, per Clovis Eimeric, que tant d'èxit

han tingut entre els ncstres llegidors.

La setmana vinent, si a Déu plau, començarem

a publicar la novella d'aventures , d'En Caries

Soldevila

LAU, O LES AVENTURES D'UN APRENENT
DE PILOT

tan esperada per tothom, amb illustracions

d'En Joan Junceda.

y %	 r^^	
/

—'Ýu, Carme, te'n vas a estovar
els matelasses.

—No en sé, mare!
—Si que en sap! De vegades m'es-

tova a mi, i ho fa de primera 1

—Quin dia se'n pujà als Cels Nos-
tre Senyor?

—El dia de (':ascensor».
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UN CIGAR DE L'I-IA VANA
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Don Pep de molt bona gana	 Com que no hi està avesat
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

EROGLIF IC	 FRASE -FETA

dl	 c ^V

SOLUCIONS AL NUMERO PASSAT
Als rodolins incompleis: 1. En Sirera vol passa—«pro el	 ¡ °/

detura el guarda urbà». 2. En Pep Sirera s'enfada—«i Ii ven-	 '.f
ta bufetada». 3. 1 l'urbà amb molta paxorra—oli ha donat un
cop de porra».	 \	 y

A la frase feta: Tirar pilota a l'olla.
Al jeroglífic: Qui no porta una creu, ne porta dues.
A l'entreteniment: Un peix.
AI trenca closques: A la galleda.
En l'aparador de cá'n PATUFET i VIROLET, hi han ex-<	 ;+	 ;^

posats els valuosíssims p remis del «Gran concurs de ninots	 t2•

amb xistos».
Aneu-los a veure tot seguit!... (Cardenal Cassanyes, 4).

4=

S^1 ^

c
.?	 1,22

•9	 .p. •20

1 3 	 )s

1 quan a casa arribava
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

ENTRETENIMENT

—Guisi'm això de seguida
	 Pro com que és molt eixerida

( —Com ho faig, sense carbó ?)
	

ja ha trobat la solució.

Cerca una trompa de caça	 al béc de gas ajuntant-la
i l'adreça tot seguit.	 la caldera ha fet bullir.
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VIROI T

HISTORIA DUN NOI CINEMÁNTIC
(per Junceda)

	Els viatgers de l'exprés s'havien adonat del perill. 1	 negociessin	 el seu
quan varen veure la caiguda dels homes de la màquina,	 rescat. Va emboli-
es consideraren irremisiblement perduts. Quina no va és-	 car-la en un moca-
ser, doncs , llur sorpresa, llur delirant alegria, quan repa-	 dor junt amb una	 --

	

aren que el tren es deturava! Fregant-se els ulls per con-	 pedra i va dormir-	 _` 1
vence's de què no samniaven, varen córrer a la màquina	 se esperant ('ende-  
per a regraciar el comú salvador.	 mà ple de confiança 	 :,	 --

	

En Ramon es va veure estrenyut per mil bravos besat	 en l'esdevenidor. A	 e me"	 -----
per mil Ilavís, aclamat per mil boques, aixecat en l'aire i	 punta	 de	 demat
passejat en triomf com un heroi del futbol. L'entusiasme, , marxava, en efecte,
però, durà poca estona: Un escamot de soldats americans	 l'aeroplà explorador.	 En 
a les ordres d'un oficial, comunicà als viatgers que que:-	 Ramon havia d'engegar la	 a o
daven presoners de guerra. Ei tren, en sa desatinada cursa, 	 hèlix.	 L'encarregat	 de
havia passat la frontera unes	 aquesta feina, un cop realitza el
hores després de la deciaraciá	 seu intent, ha de Ilein^ar-se a
de guerra entre els dos paissos	 terra i deixar passar per sobre
colindants! 1  ̂ ^-!	 l'aparell. Però el . nostre amic

La gesta del nostre amic, pe-	 ,,rel	 aquell dia ho l éu d'altra mane-
rò arribà a les ondes dels seus	 ó —	 ra s'arrapà als ferros de les ro-	 i
opressors i li guanyà llurs sim-	 6	 des i l'aeroplà va pujar a les
paties. Considerant que al noi	 altures portant un passatger in- 	 /f
devia agradar li la mecànica=	 sospitat.	 r'^

y	 (Continuará)varen destinar-lo a prestar ser-	 { _ ^^ 	 P
vet en un camp d'aviació , aju- 

Les¡`

ncr^

dant els pilots en

	

r_	 Ilurs	 tasques.	 Tots

	

° 	 l'apreciaven molt i	 x":
	podia circular amb	 ^ 

bastanta llibertat.
Però ell es dalia par esca-

ppar-se, quan menys, per co-	 ^/P	 q	 y^p

	

'	 _ ^..-. ,	 _^	 munficar-se amb els seus pa-
res, que se g urament el de-

vien plorar creient-lo mort tràgicament. 1 aquí podreu veure
lo molt que val la instrucció: Com que havia estudiat l'idio-
ma anglès, va poder comprendre unes paraules del pilot
de l'aeroplà en el qual ell, en Ramon, prestava seirvei, de	 ^

	

les quals podia deduir-se q.ie l'endemà, a punta de dia, el	 -

	

pilot havia de sortir a fer un reconeixement per sobre de 	 t r- 	 --	 -¡
la ciutat natal del nostre heroi. Aquest aviat va tenir for-

	mat el seu pla: Arribada la nit, va escriure una- carta als	 r  
seus pares, explicant -los la seva situació i pregant-los que
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