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SUPLEMENT IL • LUSTRAT D'«EN PATUFET,>

Una z.e'bráartificial

S'ha escapat un presidani
ainb el trajo de diari.

D	 Ha sortit un guardià
per veure si el pot caçar.

``+que

Veient aquell animal
té una idea colossal.
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I un cop de croça li dóna
sobre el pantaló de lona.

Veu el guardià el vestit
i exclama: —Estàs ben guarnit.

Perd el cavall se'n ressent
i respon correctament.
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En el llunyà Oest...

0

	El trompeta del fort Simpson tocaya més	 i és clar, reuniren el consell per a deliberar el què calia fer,

	

fort que el més «veterano» dels nostres es-	 i els més valents acordaren segrestar el trompeta comprome-

	

combrariaires. Aquests sorolls bèllics ofenien	 tedor.
la dignitat guerrera de la veina tribu dels
Kakatues...
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Un dia, mentre el nostre trompeta estava caçant un porc
senglar que rondava el campament, caigué en una emboscada
dels Kakatues, que el desarmaren molt polidament i l'invi-
taren a rendir-se.
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El trompeta, però, va carregar l'ins-
trument amb un grapat de bales...

r u.a... ,,arrrlun...: eis urspara un toc ue mana tan Ion, que els pobres k.akat ues tingueren d'abandonar
el camp amb nombroses baixes.
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ten elefant agraït

w

Una vegada un explorador de l'Afri- que s'havia clavat una punxa al peu	 Se li apropà amb precaució i li ar-
ca trobà un elefant....	 -	 i patia molt.	 rencà la punxa.

a

	

L'elefant, després de regraciar -lo a	 Molts anys després, aquell explora-	 I anà a veure una funció de Circ

	

la seva manera, se n'anà tot content.	 dor era al seu país.	 Eqüestre, en seient de pesseta, perquè
era pobre.

Sortí un elefant a fer equilibris. Era
el de la punxa i reconegué de seguida
el seu benefactor.

S'enfilà per la graderia, l'agafà per	 i amb tota suavitat el diposità en una
la cintura amb la trompa...	 butaca de quinze pessetes, fila orques

-tra.

G



Els queviures va posant
prop d'un faquir meditant.

Un gros cap com de serpent
s'ho menja tot al moment.

Creient que es vol mofar d'ell
li clava un cop al clatell.

I amb el soroll se n'ha anat
l'arbre que estruç s'ha tornat.
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Un arbre original

L'explorador Míster Verd
-c'n va a dinar al desert.

Dessota una ombra que veu
a fer tiberi s'asseu.

^̀gîrp' //r imp. ,^• ;ixi i 
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Veient que l'hi han afanat
l'home s'ha desesperat.

I'1I
I ho pregunta a aquell faquir
que és sord, i no el pot sentir.

e ^ ,
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Los Hìstòries de 1'oncie Joan
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En Pau se'n va a dormir. Això no	 Però el seu rentamans degota. Ha	 I quan a la fi queda adormit, té un
tés absolutament res de particular.	 provat de tancar l'aixeta més fort...	 mal somni: Gota a gota, la pica s'ha

Inútil... L'aixeta degota, degota, de-	 emplenat, vessa, inonda l'habitació...
gota i no el deixa dormir.

L'aigua fuig per la finestra i el llit	 I a la mar se'n va de dret amb cl	 La fam i la set comencen de rose-
també; com si fos una barca sense go-	 seu astorat tripulant. I passen dies sen-	 gar el païdor del pobre Pau. Quan,
vern empesa pér la torrentada cap a	 se veure ni terra ni vaixell amic.	 desesperat, pensava morir, veu un trans-
a mar.	 atlàntic que s'atansa.

1
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Ja li llencen un salvavides des ;de
coberta. La seva forma li recorda un
tortell... I tant! Que . de gust menja

-ria un tortellet ben cuit!

I sí, ho era, hó era! Oh beneït tor. ;	 - El . va . despértar un vivíssim dolor
teli! De la primera queixalada se . 'a . les genivés.. " Pobre Pau! Estava
n'emportarà la meitat i	 queixalejant un pom del llit! ! 1
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La venjança

Krimilda, la vídua de Sígfrid, en
veure el seu marit mort, de seguit ma-
licià qui era el culpable, i decidí ven-
j ar -se de Hagen i del rei Gunther.

Però com que res no podia fer tota	 Veient Krimilda en aquest matrimo-
sola, esperà. Al cap d'algun temps,	 ni bona ocasió per venjar -se, accep-
Atila, rei dels Huns, havent sentit lloar 	 tà. Fetes les noces, anà a viure amb
sa bellesa, la demanà per esposa.	 el rei Atila al país deis Huns.

Després d'alguns anys, decidí que
era arribada l'hora de la revenja, i es-
criví al seu germà convidant-lo a visi

-tar-la a la cort d'Atila.

Gunther, sense sospitar cap mal, em-
prengué el viatge acompanyat de Ha-
gen i de gran nombre de guerrers. Pel
camí trobaren un riu difícil de passar.
Hagen l'explorà cercant un gual.,.

i trobà unes sirenes que l'advertiren :
—No aneu a la cort d'Atila, perquè
ningú no en tornarà sinó el capellà
que us acompanya. Hagen no en féu
cabal...

però quan per fi passaren el riu en
barques, decidit a fer la prova, agafà
el capellà i el llençà a l'aigua. El po-
bre vellet no trobà altra solució que
nedar cap a la riba d'on havien sortit
i escapar-se tot esverat.

Hagen, veient-lo fugir cap a la seva	 1 a la cort d'Atila moriren tots, víc-
terra, exclamà: —Les sirenes tenien	 times de la venjança de Krimilda dess-
raó! —i comunicà als seus companys la	 prés d'haver-se defensat bravament.
infausta nova. Però cap d'ells no vol-	 Sigfrid estava venjat t
gué recular.
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EN Mallarga i en Replega acaba-
ven de donar un_ petit- cop de
mà que els havia valgut un mi-

ler de duros, i com que, per una part,
desitjaven reposar i divertir-se, i per
altra, no els convenia quedar-se a Bar-
celona per por de la justícia, decidi-
ren anar a passar un parell de setma-
nes a una platja de moda.

Vestits com uns milords i llençant
propines a tort i a dret per inspirar
confiança, s'estatjaren al Gran Hotel
Universal, del poble de Miramar-sur-
mer, el més freqüentat per l'aristocrà-
cia.

—I no cal que tot sigui reposar—
digué en Mallarga—. En aquest ho-
tel hi ha moltes senyores carregades
de joies i és un deure caritatiu alleu-
gerir-les  una mica.

—Bé, de moment no fem tes—pro-
posà en Replega— : Més val que esti-
guem uns quants dies observant i fent
coneixences.

Aquell mateix vespre, estaven asse-
guts a la terrassa de l'hotel, de càra
a la mar i escoltant els desacords d'un
j azz de segona mà, quan en Mallarga,
que anava mirant d'ací d'allà per veu-

DE COL.LABORACIO

—No el necessito per res; sóc met-
ge

Massa vius
marquesa de l'Epitafi. Prou que el co-
nec el seu collar. Val cent mil duros!

S'armà de seguida un gran rebom-
bori. L'administrador de l'hotel, de-
solat, prometé que faria tots els possi-
bles per recuperar la joia. Fou avisada
la policia i el jutjat i tot anà en renou.

—¿Saps què podríem fer?—digué en
Replega a l'orella d'en Mallarga—.
Aquest Robatot no serà tan neci que
porti al damunt seu la joia robada,
oi? La deu tenir a la seva cambra en
algun recó.

—Sí, dintre el sabó, o en el sifò
del lavabo acostuma a amagar les co-
ses.

—Doncs anem-hi i robem-li les per-
les.

—¿I si se n'adona? Es un home pe-
rillós.

—Deixa'm fer. ¿Veus aquest edifici
abandonat que hi ha a la dreta de la
platja? Doncs a mitja nit hi anem i
hi calem foc. Tothom sortirà a la ter-
rassa a veure-ho i mentrestant nosal-
tres registrem tota la cambra d'en Ro-
batot.

—Ben pensat, noi.
Amb una clau falsa entraren en el

ròneg edifici. Tot ell era ple de tras-
tos vells, mobles, llates, - estelles. Fins
en un recó hi havia un gros munt d'en

-cenalls. Semblava fet exprés per en-
cendre's de pressa.

Amb un llumí n'hi hagué prou. Sor-
tiren corrents i al cap de cinc minuts
la foguerada era imponent.

Tota la nit, el casalot estigué cre-
mant, i tots els habitants de l'hotel
s'estigueren a la terrassa guaitant el
foc. Tots inclús en Robatot, però no
en Mallarga ni en Replega, que eren
a la cambra del famós lladre, regi-
rant-ho tot per trobar les perles de la
marquesa de l'Epitafi.

Ja clarejava quan sortiren a la ter-
rassa, afadigats i decepcionats. Allà
trobaren en Robatot, amb la cara tan
llarga com ells.

—¿Heu vist el foc, nois ? —els pre-
guntà—. ¿Sabeu que aquest foc em
costa cent mil duros?

—¿Que era teva la casa? —féu en
Mallarga.

—No, però hi havia amagat un co-
llar de perles sota una pila d'ence-
nalls! — respongué en Robatot, molt
contristat.

En Mallarga i en Replega encara
s'estiren els cabells, a hores d'ara...

DE COL.LABORACIO

—I ara!, què diu! Miri si són fres-
cos que encaró són calents.

UN GAT PRUDENT

En una confiteria
tenien un formós gat
que seia en mig de pastissos
amb aire molt important.
Un parroquià contemplava
l'interessant animal
i preguntà a la mestressa:
—¿No se us menja cap dolç, mai?
—No, pobret—diu la senyora—,
està molt ben ensenyat.
Només alguns cops els llepa,
però menjar -se'ls, jamai!

P. E. P.

re qui duia les joies més costoses, ofe-
gà de sobte una exclamació:

—¿Què et passa ?—preguntà en Re-
plega, ansiós.

=Em passa, que no farem res. Allà
baix hi ha en Robatot, el rei dels ho-
tels. Ell ens prendrà la feina.

—O nosaltres a ell.
—No el coneixes prou! Es un home

molt viu i sap donar els cops amb una
precisió admirable. De segur que a ho-
res d'ara ja deu haver robat alguna co-
sa, i és evident que així que es des-
cobreixi el primer robatori la vigilàn-
cia augmentarà i ja no podrem fer res,

Confirmant aquestes paraules d'en
Mallarga, una senyora amb aire deso-
lat sortí a la terrassa cridant el seu
marit:

—Panxo, Panxo! M'ha desaparegut
el collar de pedos! Era sobre el to-
cador!

—Ha estat en Robatot! — murmurà
en Mallarga—. I aquesta dama és la

—Al poble no faria res de bo; a ciutat hi ha més camp per córrer.
—¿Vols dir? Si tinc entès que tot són cases!
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