
I

Any I.—Núm. 49
	

Barcelona 9 de desembre de 1922
	

Preu : 10 cènts.

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

Aquell pobre domador trencava el cor en veure'i amb eis seus Ileons anèmics
i postrats. El seu espectacle no interessava a ningú i cada nit feia fer forces
de flaquesa a les ex-feres en mig de la més espantosa soletat. Era la ruina
comp letal

L'home prou rumiava solucions
per no morir tots plegats d'inani-
ció. Pobres bestiales! Tan joves i
ja tan desgraciadesi

De sobte, una idea l luminosa tra-
vessà pe! seu decandit magi. Es-
tava salvat! Renaixien tots a la
vida i a I'esperanÇal

Tres mesos després de ço narrat, I'haurieu pogut veure convertit en I'Idol
deis públics mundials. Tan ell com els seus subordinats havien posat panxa i
es donaven una vida molt regalada. Llur trebali treia de fogó a les masses.

—Com és possible, senyor doma-
dor, que tingui tanta confiança en
aquestes bestiasses?

—Molt senzill—responia ell;—abans
de cada representació em faig un bon
tip d'alls...

...i això les ofen tant, que no hi ha
pas por que cloguin la bocal
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El Baró de No-ningú era l'home més vulgarot del món.
Maigrat el seu desig de «figurar», mai ho havia aconse-
guit. No atresorava cap qualitat prominent, però tampoc
tenia vicis, si exceptuem una afició fortament arrelada
pel cafè del qual en saborejava una taceta després de
cada repàs.

	

I	 Æ

	

¶r0J	 _

El Baró vivia en un castell perdut en la muntanya.
Amant de la quietud, li plavia estar ben Iluny de la ciu-
tat. Pel gran senyor transcorrien els dies sempre grisos,
sempre iguals, quan un jorn se Ii presenté, consternat, el
cuiner i li digué:

—No hi ha més cafè!—El noble No-ningú tingué un
disgust terrible. De moment cridà corn un condemnat,
però després es refeu un xic i preguntà:—No n'hi ha per
avui tan sols?—Senyor, apurant-ho molt, jo crec que po-
dré servir-vos-en una taça.

Un bon tros asserenat i delectant-se per endavant amb
la darrera taceta de cafè (que ja havia considerat per-
duda) donà ordres terminants per a que l'endemà hom
anés a ciutat a fer nova provisió.—Per avui—afegí amb
resignació—me'n passaré amb una taça.

després de dinar, Ii serviren el preciós li-
quid. Amb la delicia que és de suposar, es dis-
posava el Baró a beure-se'l, quan una mosca
descarada, que per allí volava, es deixà caure
dins la tasa. El noble No-ningú prorrompé en
crits de ràbia...

...i s'estirà els cabells
amb desesper, car, mal.
grat la seva vulgaritat,
era un home massa pul-
cre per a beure un café
on s'hi hagués banyat...

... la fastigositat d'una mosca. «Qué us sem-
bla, senyora?—deia a la baronesa.—Tinc pobles
sencers, muntanyes i boscos i una sola taça
de cafè. Aquesta mosca bé podia caure en qual•
sevol d'aquests indrets i no m'hauria amoïnat
gens. Doncs la meva mala estrella ha volgut
que fos en el cafè que caigués la fastigosal...»

A la baronesa li va fer tanta gràcia la cara de dissor-
tat perfecte que feia el seu marit i la sortida poca-solta
dei mateix, que s'apressà a contar-ho tot al rei, el qual,
coneixent el tarannà tranquil del Baró, s'hi féu un tip
de riure.

com que també contà a algun deis seus favorits la
particular història, aquesta corregué de bo' a en boca i
tingué 'in èxit excepcional. I heu's aqui com el senyor
de No-ningú, perfectament vulgar, es féu famós porqué
li va caure una mosca a la taça del café!



j S PLA NTQFES DE AfOU—LASS M	 (Acabament)

@i

El malaurat Abou es donava als dimonis i agafant les plantu,es

es tirà a un aqüeducte, per¿ la fatalitat féu que interceptessin el seu
urs i e!s jardins pròxims es vegessin negats, entre els quals podia

omptar-s'hi el del Cadi, qui enrabiat de les «brometes» d'Abou...

11

...pobra dona que passava. De nou Abou entrava a la fortalesa sortint-ne., com sempre, mitjançant diner i aquesta
gada havent d'indemnitzar demés a la dona ferida. Maleint la seva mala estrella, Abou es vegé a !a misèria, havent
Stat tot l'or del seu amagatall. 1 agafant les plantufes les portà al Cadi: «Senyor Jutge—li digué—us faig entrega de la
tal causa de les meves dissorts. Aquestes male'ides plaritufes que la meva avaricia va fer guardar, m'hauran fet anar
captar. Jo us prec que publiqueu un decret fent a saber que em faig lliure del mal que aquestes plantufes puguin oca

-onar abans no siguin aniquilades». El Cadi, aquesta vegada no apresó al pobre avar: no tenint diners, el deixà lliure.
Nois, això us ensenya que la mesquinesa i I'avarfcia són sempre castigades terriblement com ho sigué amb ses plan-
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(Continuació)
Em recordo que un dia la Iluita va arribar a un grau

superlatiu. Teniem setiats ale turcs en la plaça forta de
Oezakow, que a nosaltres ens hauria convingut molt pendre.
Cert que gairebé haviem envoltat les muralles i que els de-
fensors de la ciutat es trobaven en una situació altament
compromesa, però essent perillós un assalt i no devent tam-
poc deixar enrera aquell perill greuíssim, no podiem aven-
çar gens ni mica, perdent un temps preciós. No hi havia
altra cosa a fer que esperar que ele turcs, desesperats, fes

-sin una sortida o que ei cos d'exèrcit que es preparava
terres endins, virigués a presentar-nos batalla, Succeí ço que
ja em pensava: una sortida furiosa deIs setiats.

Com deia suara, la batalla fou terrible.. Jo, que ocupava un
deis punts més avençats del nostre cos d'exèrcit, estava en-
carregat de rebutjar la primera escomesa de l'enemic. Mal-
grat la nostra decisió, arribà un moment que la vanguàrdia
es trobava seriosament compromesa , i la cosa es presenté
més greu quan de la ciutat en sortí un nucli guerrer que,
envolcallat d'un núvol de pole que impedia apreciar el nom-
bre deis contraris, s'avençava a corre-cuita per a enderrocar
sens dubte ço que ele seus primers companyons s'havien
cuidat de fer trontollar. Era un instant perillós. De'll en
dependia, potser, l'èxit de les nostres armes. Aixi és que,
ràpidament, vaig pendre la determinació que calia. Per a
desorientar l'enemic, vaig fer desplegar en guerrilla ale ti-
radors en les ales de la meva tropa, encarregant- los-hi que
fessin tanta pois com poguessin, mentre jo, seguit d'uns
quants valents , em dirigí rectament vers els turcs a fi d'ave-
riguar exactament les dades que m'interessaven.

Vaig alcançar als contraris i els vaig escometre amb tota
l'energia. Ells es resistiren amb tossuderia, fins que arriba

-ren els meus tiradors i començà una de les més cruentes ba-
talles que jo he presenciat. Per fi poguèrem posar el desor-
dre en Ilurs rengles i aviat ele dispersàrem per complet. Ja
en la xardor de la lluita, ens oblidàrem de tot i posats a
empaitar, ho fèrem no tan sois per la plana, si no fins a les
portes de la ciutat on intentaven refugiar-se els perseguits.
Jo, al davant de tots i en ales d'aquell cavall magnífic, feia
una destrossa terrible, clavant cops de sabre a tort i a
dret. Recordo que em vaig destacar un bon tros deis meus

valents companys i que en la dèria de córrer, em vaig ficar
a la muralla en el precis moment que queia la porta darre.
ra meu.

Vaig continuar una bona estona la cursa, però com que
els carrers de la ciutat estaven completament solitaris , car
l'enemic, aterroritzat, havia fugit per la part oposada, vaig
aturar-me a la plaça major per a donar ordre de tocar pa.
rada. Però figureu-vos la meva sorpresa quan no veig al
meu voltant ni trompeta, ni assistent, ni a cap húsar)

—On redimonis són?—vaig murmurar —Potser s'hauran
escampat pels carrers.

Però ni parant l'orella ola cap remor que em denotés la
proximitat llur . Tan sois al lluny, vers l'indret per on ja
havia fet entrada, es sentia un soroll continuat que deno•
tava un contingent nombrós.

I.
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—Ja vindran quan vulguin, o quan puguin—vaig filosofar.
el més tranquil del món, vaig emmenar el meu cavall a

l'abeurador que hi havia en mig de la plaça. La bèstia es
posà _a- beurer d'una manera inconcebible, sense que sem-
blés apaivagar la seva sed extraordinària.

—Naturalment; amb tanta fadiga...—vaig pensar.
Però passaven els minuts i algun quart d'hora i tot sense

que el cavall deixés d'engolir l'aigua que anava minvant
visiblement. Sorprés de tan estrany fenomen, em vaig girar
i... mai no dirieu ço que vegll Doncs vaig veure que al
meu estimat corcer lí faltava tota la part posterior, tallada
en rodó! L'aigua se Ii escapava, com és natural,, per dar-
rera a mida que entrava per davant, sense que el pobre ani-
mal en pogués conservar ni una gota,

Com rediable podia haver succe'it tot allò? En debades in-
tentava respondre'm a tal pregunta, quan van arribar els
meus húsars, els quals, després de felicitar-me per l'èxit de
l'operació guerrera que, segons elis, a mi principalment es
devia, pogueren donar-me certs details que em portaren una
explicació de ço que havia passat al meu cavall. Em digue-
ren que quan jo, portat del meu ardor bòl•lic, em vaig llen-
çar a la persecució dels enemics, aquests, per a impossibi-
litar que els empaitèssim, van deixar caure sobtadament el
reixat de la porta principal de la muralla que caigué tan
justament darrera del meu cos, que havia partit d'una tallada
a la meva cavalcadura. I una prova de tot això, era que,
segons m'asseguraven, la segona part de la bèstia havia que-
dat en l'altra part de la muralla donant tosses i saltant com
si encara seguís al seu complement.

Malgrat que em costés moltíssim creure tot ço que els
soldats m'explicaven, vaig apressar-me a sortir. al camp,. se,
guit del veterinari de l'esquadró. I, en efecte! L'altra meitat
del mig cavall que jo muntava, s'entregava frisós a les més
enginyoses evolucions. Convençut, doncs, que les dues mei-
tats del meu cavall estaven vives, vaig encarregar al vete-
rinari que sense perdre temps les enganxés, cosa que féu
molt destrament pel mitjà de branques de llorer que va tro

-bar per aquells indrets. La cura es veri fi có amb l'èxit més
complet, ja que el cavall retornà a tots els seus moviments
com si res li hagués succeït. Jo hi vaig guanyar moltissim,

car les branques arrelaren en el seu cos i aviat formaren

com una mena de parra de Ilor al meu voltant que em serví

qui-sap-lo durant les fadigoses campanyes de I'istiu.

ho eren de bo de bo, creieu-ho!, les batalles que lliurà-

rem contra ele turcs. Moltes vegades s'arribà a la lluita cara

a cara, braç a braç, i això durant hores ! més hores. Un

día sostinguèrem una acció tan llarga i empenyada, que

vaig estar-me tot el jorn muntat a cavall i corrent d'aci

I d'allà clavant continuament cops de sabre. Quan la nit

vingué i amb ella la possibilitat del repòs sobradament me-
rescut, tampoc vaig poder fruir-lo, car, acostumat el
meu braç a l'acció del «sablasso» ininterromput, no volia

restar quiet, si no, molt al contrari, seguia donant terri-

bles tallades de dalt a baix d'un costat a l'altre amb ma-

nifest perill de tots els meus companys d'armes. No vaig te-

nir més remei que manar que me'l lliguessin fortament al
meu cos, com si hagués estat ferit, i això per espai de
vuit dies, passats els quals perdé del tot aquell vici terrible.

Si volgués explicar totes les facècies que m'ocorregueren
en aquella guerra memorable, ompliria fulls i més fulls i
no em quedaria temps per" a escriure altres aventures potser
encara més extraordinàries. M'acontentaré, doncs, en con-
tar-vos-en dues o tres que recordo Inés clarament.

Com que el meu cavall era bon saltador,, em passà pel
cap en certa ocasió anar d'una banda a l'altra d'un ample
estany en un salt paorós. Vaig allunyar-me una miva i
fent agafar al meu fogosíssim corcer un galop llarguíssim
que devia servir-li d'embranzida, vaig fer-li fer el salt. Però
en ésser a meitat de la trajectòria, vaig notar que l'estany
era més ample de ço que m'havia semblat, i temerós de que
no em sortís bé la prova, vaig fer girar el cavall i vérem anar
a parar, sense cap dany, al mateix lloc d'on havia pres l'arren-
cada.	 (Continuarà)



En la xardor quasi irresistible del desert ve com l'anell al
dit l'anunci de la proximitat d'un bar. Els dos exploradors
s'«embarquen» en el Tom, l'elefant fidel.

Un cop arribats , remullen les gorges resseques i s'entre-
guen a contalles de caceres i aventures més o menys au-
tèntiques. L'elefant resta esperant pacientment.

Eh el dualisme de les explicacions llurs, arriben a un
punt de perfecta coincidència. Cap deis dos viatgers ha
anat mai per mar, i coneixedors de toes les sensacions...

...resulta que no coneixen això que en diuen el mareig
o si es vol més ciar, el mal de mar.

—Cregui'm—diu un d'ells—que em plauria saber qué
és això.	 -

no és ampolla, no, ço que els exploradors li fan ser-
vir, sinó tot un gibreil. El Tom troba que no hi ha res en
el món que tonifiqui tant com un «cocktail»,

^,..ca c i v.a.gc, Nei- cicuta Ut is ucguua, cia UI L1 .-
gits viatgers tingueren el gust de conéixer per fi el mareig
o com si diguessin el «mal de mar».
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EL MAREIG

I ^ 'Irr 1

— i jo Tamoe—ta l'altre.
segueixen conversant tranquil . lament sense recordar-se

que a fora s'espera, tot sedent i fadigat, el fidel i bonlssim
Tom.

El qual es dirigeix als dos viatgers, com dient- los-hi:
Oh, gentlementsl Penseu que no sóc pas de fusta, jo.

Bé em sembla que em mereixo una ampolla.



—Que trigal... —Ah! Ara ve.
I

UN NO! AIXERIT

—Als peus de vostè, senyora...

ENDEVINALLA

tuf
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GRANDIOSA FES C_5
^,a POPULAR

CURSA CU3ELL

CURSASE S RCS

pU"XI N EL - Ç'
i

SoRIJA

dida festa popular.

tiu de la festa major,

ganitza una esplèn-

En Jaumet Civella,

l'Ajuntament ha or-

Ilegeix...

A Vilariu, amb mo-
tell anunciador. La

foradada i tenint...

cursa de cubells, és la	 es cel -lebra, se'n va
que l'engresca més.	 ben decidit a la cur-

part, agafa una bota	 hi un paper lluït.
Decidit a pendre-hi	 sa, convençut de fer-

...atentament el car-
ca fondària del riu on

... en compte la po-

WI
3

q

Al 1t'

Resseguir correlativament els números
...arriba primer que tots.	 L'alcalde de Vilariu, Ii	 amb llàpiç o ploma.

dóna el premi en mig dels
aplaudiments del poble i	 SOLUCIONS DEL NÚMERO PASSAT
les felicitacions del jurat.	 Al laberinte: Carvi núm. 2.
(De «Le Petit Illustré»)	 A l'entreteniment: Una oca.

Al geroglífic. Sobrassada.

u	 ,

ff

—Aquesta sopa no	 —Això rai. Ja n'hi	 —No. Aquesta tam-	 —N'hi tindré de	 —No sigueu badocifes pot menjar.	 portarem una altra.	 poc es pot menjar.	 portar una altra.	 Que no veieu que -i not
la puc menjar és per- a

Eduard i Josep Solà, qué no tinc cullera?
impresors. València, 200

arcelona.—Tel. 12820.

Què és això?

ENTRETENIMENT

•,^^tb	 1b

A ('hora anunciada per a començar, ja fa esto-	 ...a tota marxa i
na que està ben preparat. En fer el jurat la se-	 naturalment...	 ti'
nyal de marxa, engega el seu vaixell...	 iu

h 4 ate, - ^^4'

U	 4 y
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L'AFILLAT DEL PESCADOR
(2. a part de «Història d'un náufrec)

--

Poc podia pensar en Tano, la pesca
que faria aquell dematí. En comptes de
sarts, rogers o Ilobarros, pescar un bre-
çol amb el corresponent infant a din-
tre, és cosa que no passa cada dia.

mireu com era en Tano: Encara no
feia deu minuts que havia pescat el
nen, is se l'estimava. Així és que re-
solgué afillar•se'l i en desembarcar el
portà a la dona.

	

J	 ir

^I	 I

	tel, 	 r'

Ells ja tenien una nena„ si fa no fa,
de la mateixa edat... Però això qué
hi feia? Treballarien un xic més i tam-
bé tindrien un xic més d'alegria,

^_ r

Ja campadets, els dos nens van és-
ser uns companys inseparables: sem-
pre jugaven junts, s'enyoraven a la
mig-hora de no veure's... s'estimaven
com germans de deból

Als quinze anys, el Noi (Ii dejen el
Noi) , ja ajudava al seu pare en totes
les feines de pescador i tenia tant co-
neixement del mar com pogués tenir-lo
un home madur.

Però I'obscúra vida de pescador no
podia bastar a les seves secretes aspi-
racions. Enamorat de la seva «germa-
neta», qui corresponia al seu amor, i
volent fer-la ún dia la seva esposa...

... va arrencar-se a l'estimació de la	 El seu desig era passar a América.
seva família adoptiva per tal d'anar a	 Faltat, però, de diners, va resoldre ofe-
conquerir una posició més brillant, i	 rir-se com a mariner al patró del primer
oferir-la a la que havia triat per corn-	 vaixell que fes cap al Nou Continent.
panya de la seva vida.

(En el número pròxim, 3. 3 part: RECERCA INFRUCTUOSA)

corn que els pescadors catalans
arreu són apreciats per les llurs altes
qualitats de valentia, braó i ciència
marinera, fácil Ii fou «enrolar-se» en
un veler agilíssim que sortia a I'en-
demà per a New-Orleans.
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