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

—Si és útil el teatre? Diguint-m'ho a mi que els en po-
dré donar raó! L'altre dia el papà va dur-me al «Romea»,

lk,on representaven una obra molt bonica.

-- ‚. Ii

Fins que en surt un d'enfutismat, decidit a pegar-li.
Aleshores ell que diu: «Noil Recorda't que sóc ton pare,
que ma raça és ta raça... i som de Sabadell!» i l'altre es
queda mansoi com un anyell.

En escena hi havia un jovenet que tot ho feia anar en
doina. A l'un Ii clavaba bastonada, a l'altre li propinava
un mastegot, al de més enllà el feia caure.

Ahir, com molts dies acostuma, va venir el meu ancle
Bonifaci. I, total per res... perquè vaig gratar-li el car amb
una forquilla, es va posar fet una fúria i em volia este -
macar.

Jo que, allavors, recordant-me del teatre, l i dic molt
seriós: «Noil Recorda't que sóc ton pare, que ma raça és
ta raça... i som de Sabadell!» L'oncle es queda corn  veient
visions i, sense molestar-me gens...

...se'n va a parlar amb els papàs. Jo vaig escoltar a
darrera la porta- i vaig sentir que dejen no sé què de les fa--
cultas mentals.:. -La qüestió és que d'aquella me'n vaig:
ben escapar. Vessi n'és d'útil el .teatrel
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—Aquí viu aquel! pagès que diu que tétants diners. Els hi hem	 —Reina Santíssima! Em vénen a pendre
de robar)
	

la meva pobresal

—Ja els sento que burxen. Com me les apanyo,, jo, pobre de mi? Ah! Tinc una idea. Hi ha una providència que vetlla
pels pagesos.

Mentrestant. els Iladregots es preparen pera foradar la porta amb un filabarquí. Però el pagès anà a cercar un roc i
l'apuntalà al lloc precís on s'o'la la remor.

Els lladres, apreta que apretaràs, no trobaren la fi de la porta, i -s decidiren canviar de lloc, més el pagès a cada
forat nou que feien, hi oposava el tascó de fusta.

Amb la qual cosa aconseguí que aquests, cansats i fets malbé, se n'entornessin tots mústics, creient que aquella porta te•
nia al menys ..dos metres de gruix i larnentant no haver-se prove'it d'un explosiu per a . feria volar.



Donya Tules volia
comprar un gosset ben
petit i ben maco.
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LA TRA.NSFOIMACIO D'U.N GOSSET
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El qual n'hi va ensenyar un que li va agradar
moltíssim

Y ^	 G

«clàssics» acaparadors de gossos	 I havent-se avingut en el preu, després de fort re-
di m inuts.	 gateig, se'! quedé.

o ^
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anà a cercar un d'aquells

`	 '	L'alimentà.	 L'engreixà...	 ...ben gras...
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Et rentà ben bé fins que
?stigué ben net.	 ...gras del tot!	 L'empolvà.	 El perfumé.

1	 i

el tragué a passejar. Però era
tan remaco, que un gossot trinxei
seguir...

...a llepar i a llepar, que el
va anar gastant fins que se'l
menja, cadena i tot.

Ço que va ocasionar un fort esglai a donya Tuses, que no podia compen.
dre com el seu gosset, tan repetit, ha'. is devingut en poca estona tan gros
i tan brut.
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aI, entrin, entrin, senyor secretari amb la companyia,.	 —Veieu? Una altra porta mig tancada. Si no mirem Iri veuran que bé ha quedat... Sembla que dormil	 manera d'evitar que aquest metge faci de les seves tot se--Dones tan mateix se'ns ha mort, eh? Quina desgràcia,	 guit, en aquesta població no quedaran en peu més que leola d'aquest poble!	 cases.

—Sí, senyors. Els he reunit per a que estudiïn la manera	 La cosa és molt senzilla. Aquest galeno ho fa tot al red'evitar tanta desgracia. El metge mata a tots els malalts.	 vés; jo ho tinc ben observat. A un li convé una purga.Corn pot evitar-se?	 doncs li dóna un restringent. Cregui'm que aquest home—Si el senyor alcalde m'ho permet... Jo, com a apote-	 és una veritable calamitat,
•ari, crec tenir el remei.

eza

ni cap de poc temps, tot el poble notava amb estranyesa que els malalts, després d'un parell de dies de pendrel	 medicines, ja es posaven bons. 1 com que tothom estava enterat que el remei era de l'apotecari...

...l'emprenien a cada cantonada perquè els fes sabedors	 —Tot seguit que vaig observar que el retge receptava aldel secret. Més l 'home, modest en extrem, deia que era co-	 revés de ço que convenia al malalt, em vaig dir: la cosa éssa del metge . Fins que un dia l'alcalde, usant de la seva	 senzilla. Proporciones la medicina al revés de ço que elautoritat, l'obligà a dir la veritat. 1 ell parló:

	

	 metge diu i la cosa está arreglada. Així he salvat al
poble!
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`Una vegada hi havia un ácrata des-
cregut, l'ideal del qual era acabar amb
la sobirania de Déu i de tota la cort
celestial. A més, tenia el mal costum
de Ilegír al lilt. Sempre es dormia ob-
sessionat per idees tremebundes.

Í

'1i 'hi havia p er a tornar-se boie d'ale
grial Ràpidament es llevà i es vestí
d'una revolada. Era qüestió de llençar

-se al carrer per tal d'incorporar-se a
la manifestació que segurament s'es-
taria organitzant a I'«Ateum Club».

. Una nit somnià que era a l'endemà
matí i que la minyona (perquè maigrat
les seves idees igualtàries tenia minyo-
na) Ii entrava el diari, que acostumava
Ilegir abans d'alçar-se i pendre la xa-
colata (perquè malgrat etc., etc., també
prenia xacolata).

«Però—pensava tot baixant de quatre
en quatre els graons de l'escala—si no
es canfirmava la notícia? No hauria es-
tat certament la primera bola publicada
en els diaris:»

Aquell dia, oh satisfacció inefable!,
el diari portava la notícia tan espera-.
da: Per fi havia estat enderrocada to-
ta la cort celestial. Angels, arcàngels,
verges, màrtirs, confessors... tothom ha-
via estat obligat a marxar del cel.
del local se n'havia incautat el Comi-
té d'homes Iliuresl

FORN DE SANT JAUME
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A l'eixir al carrer topé amb un rò-
tol en català que deia: «Forn de Sant
Jaume»! Ara sí que pòdia dir que era
certa la notícia! Sint Jaume, per tal
de guanyar-se la vida, havia obert un
forn 1...

ti¡ que se n'hi entra: «Déu lo	 Aquells dignes representants del C. A.	 Aleshores va empendra una prudt
guard!» Surt un dependent molt ama-	 de D. del C. i de la I. es veu que te-	 retirada, durant la qual un projectil va
ble: «Què volia?» «Un kilo de pastes	 nien males pusses, perquè tant bon punt	 ferir-lo al cap... i va despertar-lo. Oh
seques. Això sí, vull que em despatxi	 van sentir això, començaren a tirar-li 	 ràbia! Tot havia estat un somnií Els
el mateix Sant Jaumel»	 mans 	 benaventurats podien dormir tran-

pel cap tot el que cis vingué a les	 quits!
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El savi doctor X. llegeix en una re-	 —Caram, si fos veritatl Seria una	 L'aplicació de la recepta és un xle
vista professional una fórmula per a	 gran troballa, avui que van tan cares	 difícil. Qualsevol equivocació tindria
poder viure sense menjar.	 les subsistències l	 males conseqüències.

No obstant, vull provar de fer-la. Per	 Sam-hi, Josep! A veure si em llueixo !
	

No comencem malament. La prime-
a estar més espavilat pendré unes go-	 Es qüestió de cordar-se hé la bata!	 ra cosa que es necessita és carn de rata
tes de café.	 i n'he trobat una a la ratera.

Ara l'haig de fer bullir fins que que-	 Després s'hi ha d'afegir un canari plo-	 El total, hen remenat, es posa en
di reduïda a la dèci.n3 part del seu	 mat i cuit lentament a la flama d'una	 una retorta per tal d'extreure- ii la
pes espec!fic, o sigui, profilàctic.	 espelma, rnentre gota a gota se li tira	 quintaesència hemoglobular psico-efer-

a l'esquena . cera fosa d'un altre.	 vescent.

s'arriba a obtenir una píndola gros-	 Pataplumi Que és aixó? Ha reventatl	 Estimat lector: m'he convençut que
sa com un cigró, que és l 'ailment su-	 Potser sigui que l'he fet massa carre-	 en fet d'alimentació no hi ha com les
ficient per a una centúria. Per precau-	 gada!	 costelles. No duren tant els seus efec-
ció, primer provaré amb el quisso.	 tes, però són molt més segures!



—An, pined Ja t'he atrapat!
Em sembla que aquesta volta
quedaràs escarmentat.

r
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El senyor Ramon estava enamorat del

seu fonògraf. Es passava belles estones da-
vant de l'aparell, embadalit com un ena-
morat de les obres deis grans mestres de
la pintura, contemplant la «Gioconda».

Iu ii
Un dia, amb gran satisfacció, va

comprar una placa d'en «Pepe Mar-
quès», que Ii téu una gràcia extraor-
dinària. Des de que l'adquirí, el seu
gramòfon no va tocar altra cosa.

Deixà de banda «fox-trots», Caruso i
Pilar Alonso i quars arribava a casa
seva ja se savia: s'assentava davant
del gramòfon, !'engegava, i vinga riure
com un beneitó escoltant els acudits
d'en «Pepe Marquès».

Un dia, deesprés d'una audició, digué a	 La fatalitat volgué que un dia els	 Tothom plorava) El senyor Ramon,

	

la seva senyora: «Es tant cómica aquesta nens del senyor Ramon, al donar-	 disposat a depurar responsabilitats, va

	

placa, que jo vull creure que ella mateixa se una empenta tot' jugant, fessin	 començar l'interrogatori: «Qui ha tren-

	

riu quan està actuant sota el pessigolleig caure la placa predilecta, i es tren-	 cat la placa?», digué amb to sever a un

	suau de l'agulla». La seva senyora Ii va qués en trenta trossos. Podeu comp-	 deis seus fills. Aquest, que era un pla-

fer una mitja rialleta.	 tar el disgust que ocasionà alta¡	 ga, va respondre: «Vostè tenia raó.

fet.	 Hem engegat el gramòfon i al cap
d'una estona la placa s'ha trencat... de

Una br • omet_z pesada—que resulta «esca, nzentaata»	 tant riure)»

^¡v̀_	 PP^Le!

—Amb aquest cordill elàstic
el cap jo li tustaré
i el faré morir de fàstic.

—Apa, adéu, i pre  pacièncial
—Ui, ui., ui; quin mal m'he fet!
—Que et fa mal la conciéncia?

Fresc encara el grandiós èxit assolit pels meravellosos «Viatges de Gulliver»
—dels quals en preparem una edició en un volum bellament presentat—en el nú-
mero 44 de VIROLET començarem la publicació de les extraordinàries

Aventures del Bario de Bola -blava
que estem convençuts seran rebudes pel nostre públic amb el més gran entusias-
me. No tenim de dir més que l'adaptació estarà a càrrec del nostre company En•
Xavier Bonfill i que els dibuixos que la il•lustraran profusament, seran obra de,
l'eminent mestre caricaturista en Gaietà Cornet.

Eduard 1 Josep Sola,
impresora. Valencia, 200
Barcelona.—Tel. 1282 Q•.
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Veritat que aquest nen fa cara de
bon minyó? Doncs ara veureu quin
una de més crespa en va fer: Era tan
mimat, que els seus papàs, per por de
que es fadigues, no provava mai de
fer-lo caminar.

Emperò, per instint, es veu que ja en
sabia, doncs un dia, aprofitant el que la
mainadera estava distreta, va baixar
dei cotxet disposat a emancipar-se i
avençar pels seus propis passos, anant

-se'n tranquil•Ilament passeig amunt.

Els vianants esguardaven admirats
aquell esquitx d'home caminar amb la
seguretat i l'aplom d'un senyor de
pes, i ell, saborejant ('independència,
no feia esment més que al goig de sen-
tir-se lliure de tiranies.
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No tardà gaire a trobar-se amb una

nena que jugava sola, a qui proposá
d'acompanyar-lo en el seu passeig. La
nena li contestà que no podia ésser,
car ella no caminava prou bé. «Ja et
donaré la mà», insistí ell, temptadora-
ment.

La nena es deixà convéncer i ja els
tenim avençant, però molt lentament,
car a ella poca cosa la feia caure de
mans a terra. Dos gossos que s'apropa-
ven, suggeriren al galan un medi per a
millor gaudir de la passejada.

Els gossos es vegeren molt honrats
d'ésser escollits per portar sobre llurs
esquenes tan gentil parella. El nen
ajudà a la seva companyia i després elt
s'ínstal•là i les bèsties es posaren •n
marxa amb un pas de passejada so-
le m ne.

si abans admirava veure aquell ho-
menet sol, no cal dir com ara deixava
amb la boca badada aquesta parella
eqüestre, de la qual, hom no sabia qui
admirar-ne més: si la gallardia deis
cavallers o la docilitat i enteniment
de les cabalcadures.

Però la mainadera ja feia estona que
s'havia donat compte de la desaparició
del nen, i corria desalentada d'ací d'allà
cercant per tot, fins que amb la conse-
güent sorpresa s'adonà de nostres ar-
dits herois.

I veient que ells no feien cas dels
seus crits es llençà a la seva persecu-
ció. Els gossos, que comprengueren de
seguida el cas, deixaren el pas cerimo-
ni ós per un altre més adequat al mo-
ment amb la satisfacció i agraïment
total deis genets.

La mainadera 'corria i cridava tant
corn podia, car veia escapar-se-li lo
que tan havia cercat i com més feia,
més esverava als gossos, que del trot
passaren a un galop que acabé essent
desenfrenat.

Els cavallers que si bé muntaven amb
seguretat era fins a •un cert punt, no po
gueren resistir ('impetuositat de la car-
rera i acabaren essent llençats a I'es-
pai, anant a caure, precisament, en un
bassal de quitrà.

D'on èls tragué la bona dona en un
estat lamentable. La neteja a qué els
tingueren de sotmetre fou talment enér-
gica, que ella sola ja constituí una
veritable i dura penitencia •a.;,.l'atre-
viment llur; 
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