
Eneen l'espelma distret
sens notar la que Ii han fet.

L'espelma. en Hoc de ler Ilum.	 I uncara no s'Ika explicat
aquell soroll tan sobtat.esclata amb sorollOs pum!
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SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET

Can futur anarquista

En LluIset	 menja,.
una poma d'amagat.

Mes quan era a-mig menjar
d criat se n'adona.

Despres diran quc suc jo!
fa mal de debO...

Ell l'espelma li pispava
i una piula li posava.

les onze -de la nit
el criat se'n puja al llit.
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Un bon pare de familia

Un cavallet ha comprat 	 als seus fills l'ha regalat.

Tots volen tan bella cosa...	 —Quina idea lhuninosa!
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Envelliment sobtat

En Pere Brut, carboner de munta- 	 , corn que viu molt lluny, es fa retra-
nya, vol veure l'Exposici6...	 tar i pren bitllet quilornetric.

Arriba a Barcelona i s'ofega de ca-
lor. Es clar, a muntanya hi fa tanta
fresca!

I per respirar un xic, se'n va a pas-
sejar per la platja.

—Te, un establiment de banys. En	 El bany de mar li agrada tant que
prendre un.	 hi torna tres o quatre dies.

	I es clar, corn que l'home es mes	 apareixen blancs tal coal son i en tor-

	

yell del que aparenta, els seus cabells 	 nar a prendre el tren, el revisor li mou 	 tre sin6 del vostre fill!

	

ennegrits pel carb6, en anar-se nete- 	 soroll dient:
jant...

—Ep, mestre, aquest retrat no es vos-
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—Caram, aquest asc no esth bo! Tindre de pregun-
tar a en Joan que	 va donar al seu.

—Vejam... Vejam com anith.

iii
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Uri reinei radical

—Noi, estic molt amonlat; tine lase	 ja
fa dos dies

—Si clue ho sento, Joan.

—Tu, quail vares tenir lase malalt, Lque
li vares dar per reinei?

—SI, mira, essencia de trementina amb
un polset d'estricnina.

—0-lo saps segur?
—Si, home, si.

—Reilic, Vase mort! Aquell home nfha enredat.	 —Saps quc cm vas prcudre cl pel! Li he dat
el clue em vas dir i al cap d'un quart ja era moil.

—Oh, al meu li va passar el mateix.
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Les HistOries de l'oncle Joan

El comte -de la Torrada,
des 'de dalt del.finestral
veu un jorn que els camps de faves
comencen de madurar
i pensa baixar a vila
per a menjar-ne un bon plat.

Ja sell posy l'armadura,
ja es cofa amb el millor case.
Surt per la porta secreta
sense dir: «A Deu siau.»
Quan pensa en els plats de faves,
aigua la boca li fa.-

Un hostaler hi ha a la vila
que li diuen el Gravat;
en el cuinat de les faves
mai no- ha conegut rival.
Fins al mateix rei de Franca
li'n podrien presentar.

El comte de la Torrada
en l'hostal ja s'ha entaulat.
Deu anys fa que el pobre comte
faves no havia tastat,
perque estava . a Terra Santa
contra els infidels lluitant.

Que bones cren les faves!
Vinga un plat i un altre plat!
El comte de la Torrada
en menja tants, peril tants,
que tot ell, de mica en mica,
es va engreixant... engreixant...

...fins que l'armadura esclate
i .salta tot al voitant! !
Aquell dia memorable
va se el dia que el Gravat,
coin a cuinador de faves;- • -
tingue el triomf mes... esclatant.
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Una feina precisa   

Vivia tranquillament:
Diogenes dins la bOta
sens preocupar-se gota
del men ni el seu regiment

AixO passava a Corint,
ciutat de tresors grandiosos
que dels enemies gelosos
sofria setges sovint.

Filip, rei de Macedonia,
conquerir-la desitja
i un exercit hi envia,
sense avis ni cerimOnia.

A les portes de Corint
arriba un herald cansat
que diu als de la ciutat:
—L'enemic esta venint!

Cdrre tothom de seguit
a reforear la muralla,
dur-hi pedres i metralla
i fe el fos mes enfondit.

tins esmolen les espases,
altres entren els ramats,
mes enlla van carregats
recollint blat per les cases.

i entrernig d'aquell bullit
DiOgenes comench
a portar d'aci d'alla
la beta tot decidit.

Alguns, de dalt la muralla,
en veure-ho van preguntar:
—Gos! tque en treus de transpor-

.	 [tar
aixO, quan tothom treballa?

—Justament. No vull estar
quan tothom treballa tant
sens fer . res i descansant.
'er aixO la faig rodar 1
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—Aquest vi l'he tingut trenta anys al teller.
creieu que jo he de beure el que ning6 ha volgut?

(De, The Passing Show.)
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5 I no se'n va quan mes aviat mi-
llor a un Hoc ben desert i ben
quiet—digue el metge a en Pe-

ret Belluga—no li dono un any de vi-
da. Aquesta agitaciO i burner de la
gran ciutat li estan agravant la neuras-
tenia i arribara dia que el sistema ne •

-viOs li fara explosiO.

UN ACCIDENT A BABEL

Els treballadors volen advertir al seu
company que s'aparti.

(De The Passing Show)

—Doctor, voste m'espanta! — excla-
ma en Belluga, tot groc—. Pero aixO
d'anar-me'n a un Hoc solitari encara
m'espanta Ines. Jo m'hi morire, en un
lloc on no pugui passejar per la Ram-
bla, prendre el sol a la placa de Cata-
lunya, anar a teatre i a 1'Exposici6 i
al Tibidabo...

—Precisament aixO es el que el per-
judica Ines. A voste li conve quietud,
solitud, •aire fresc, sol i no fer res.

—Esta be, si no hi ha res mes a fer,
no fare res! z I quin Hoc creu Ines
indicat per fer-hi aquesta vida idillica
que em recepta?

—Una illa solitaria, ben allunya-
da... al mig de l'Ocea.

—Mallorca?
—Ca, home! Encara hi ha massa bu-

llici pci que a voste li conve.
—Doncs, ton li sembla?
—Vagi-se'n a alguna illa del Paci-

fic. Alla podra Inure pacificament.
Se'n va a les illes Sandwich, esmorza
i pren un vaixell cap a algun dels illots
solitaris que hi ha a l'entorn. Els na-
turals d'aquells illots son molt afec-
tuosos i hospitalaris. Hi estara corn a
casa.

I aixi fou corn algunes setmanes mes
tard, en Belluga desembarcava a Ha-
waii i es dedicava a cercar un vaixell
que el dugues a algun illot isolat.

No tardy en trobar, per indicacions
dels indigenes que feien el servei de
rnandra als molls assolellats, un vapo-

ret quo feia el servei a l'illa de Soli-
Tana, segons informes la mes aban-
donada de tot l'arxipelag.

En Belluga s'embarca i al cap de
poc el vaporet sortia de port i lliscava
per les aicriies mansoies del Pacific cap
a Soli-Ta7ia.

Pel cam! en Belluga sofri un dels
atacs de neurastenia aguda que Pha-
vien obligat a cercar aquell refugi ptr
guarir-se. En un acces de fUria es po-
sh a cOrrer pel port corn un esperitat,
perseguint els aterrits mariners amb
un revolver. Fins que hague disparat
els sis trets de que disposava, per sort
sense encertar ningU, horn no el po-
gue dominar. Per fi el subjectaren i
11 posaren un sac a tall de camisa de
forca.

Al final del viatge fou desembarcat
amb precauciO, i havent-li ja passat
raw el deixaren en ilibertat i aria a
estatjar-se en un hostal indigcna.

Aviat comenca a sentir els bons efec-
tes del clima i de la solitud, tal corn
li havia predit el metge, i al cap de
pocs mesos es trobava fort i guarit sen-
se atacs nerviosos ni els ensurts que
abans li donava la seva penosa neu-
rastenia. De manera que es decidi a
embarcar-se de nou cap a Hawaii i d'a-
116. a Barcelona.

Pere es troba que quan el capita del
vaporet senti que aquell boig que tant
els havia espantat a l'altre viatge volia
tornar-se a embarcar, es nega rotunda-
ment a admetre'l a bord. I corn que
ell era l'Unic navegant que anava a
aquell rec6 de mein, ja em teniu el
pobre Belluga condemnat a no moure's
d'aquell avorrit illot. Endebades oferi
al capita de pagar-li el doble, el triple
i mes encara pel passatge... prova de
subornar els mariners perque el deixes-
sin embarcar d'amagat... prova d'ama-
gar-se pel seu compte... pereo sempre
el capita li desfeia la combina.

Passaren mesos i mesos. El vaporet
feia cada setmana el seu viatge i cada
setmana en Belluga anava a suplicar

al capita que Pernbarques, i aquest re-
fusava... Fins que tm dia, o minor una
nit quo el vaporer estava anclat i mar-
rat al moll, en Belluga veie que el
capita, amb un aiiaveu, escoltava la ra-
dio de 1'estaci6 d'Hawaii...

El capita deixa caure la pipa tot sor-
pres en sentir que entre dues peces de
m6sica una vett clara deia en Palta-
you:

«S'interessa la captura i presentaci6
de Panarquista Peret Belluga, que esta
refugiat en un illot d'aquestes mars.
Qui l'entregui a Hawaii rebra un pre -
mi 	 mil delars.o

Sense pensar-s'hi ni un moment, el
capita sort! del vaixell i corregue a
cercar en Peret Belluga per dir-li que
ja podia embarcar-se, que s'havia re-
pensat.

Pero, quan despres de moltes bo-
res de navegar eren ja a vistes d'Ha-
waii, en Belluga ensenya. a Penrabiat
capita la trompa de fonegral quo
havia permes d'imitar la veu de la ra-
dio, al peu de la finestra de la seva
cabina .

BONA PRECAUCIO

Un senyor puja en un taxi
i al xofer recomana:
«Porti'm a la Plata Nova,
i de pressa, que tinc tard.»
«Si seny-O, el xofer contesta,
justament avui s'escau
que he d'anar arreu de pressa o,
i ja ha sortit embalat,
tan corrents, que el senyor truca
al vidre i ii diu: oVejam
si potser correreu massa! »
«Es que tine el fre espatllat,
respon el xofer amb calma,
i tinc pressa d'arribar
al Hoc on voste m'ordena
abans no passi un fracas.»

P. E. P.
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No y es avenfures d'en Baliga I en Balaga
Quail algun Vista to ;flassa
vista alga,, fracas li Massa.

Tartarin els ha donat
un bell. senglar dissecat.

—Aquesta peca tan berm
l'hem de dui-- a ,- Barcelona.

Per contemplar be el paisatge
en auto fan el vidtge.

travessat amb LI me
la Provenea i Rosse116.

Ans de passar la frontera
hi ha Duana a La ,JonqUera.

La resposta clue han donat
no ha conveneut Pempleat.

—De mancra, que un senglar !
Us l'haurem de confiscar.

Quin disgust s'han emportat
veient quc era dissecat !

I corn clue ells tenon ra6
passen sense altra qiiestiO.
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