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NOI BELLUGADIS I ALEGRE -- QUE NO S'ESTA MAI QUIET
'	 SUPLEMENT ILLUSTRAT D'EN PATUFET
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Aquell senyor botarut va portar-se com
tot un home, i un cop la panxa ben plena•
va manifestar desitjos de campar-se-la tot
sol. Li donaren la llibertat i, suaument,
anà enfilant-se amh un somriure beatífic.	 El viatge fou interromput, a
"" """° - í comiat p itja nit, per la ¡luna que justa-

anà pu- ment es trobava en el minvant i
ament i amb un dels seus ganxos el féu

pres. Pobre senyor í quina decep-
ció ! Trobar-se interromput en lo
millor de ses aspiracions) Sentí
una esgarrifança de fred i després
d'alguns escorços inútils per a des-
pendre's, no tingué altre remei que
acatar els designis del cel.

:

HSTRJA
DEL DARRER

HABITANT. DE LA
f (((	 LLUNA

que avorrit de ç'
trobar-se tan sol

es -)enj^l.

• Aquella nit a la terra un gran sa
-oiàs, que mai deixava de vista el fir-

mament, escudrinyant-ne els secrets,
tingué la més gran emoció de tota la
seva vida i deixà anar un Eureka!
estentori.

MO RALITAT.—Caldrà que us esfe
paper fi.

--- perure temps ni dir res a
ningú, per tal d'ésser-ne l'únic
descobridor i devenir un geni de
la ciència, es posà a consultar lli-
bres antiqufssims i fer anotacions
i pendre mides i fer càlculs i tre-
ballar intensament dies i dies...

rceu en distingir la verdadera ciènc

...11ançant, finalment, al món un gran
volum que tenia de fer trontollar els vells
sistemes, evolucionant l'Astronomia de tal
manera que el de baix tenia d'anar a dalt
i el de dalt fer-se a un costat.

la de la que té per única base.., un globus de



aquí que quan faltava pc
al poble, va escometre'
bandoler...

...que va alleugerir a nostres benvol•
guts amics de tot quant de valor duien

...els diners; comprenem que els del
vostre ofici han de fer el que heu fet

vós. Però no ens féu fer el ridícol al
poble. Engegueu...
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LA ASTÚCIA D'EN l%ZANDONGUILLA

Mandonguilla i en Broquil torna-
la guerra molt contents i amb

«calés», fruit, segurament, d'al
«razzia».

01
1 :..

Passada la primera impressió, en Man-
donguilla digué al lladre:—Senyor lla-
dre, no tenim res a dir de que ens ha-
gueu pres...

Begueu més? — digué en Mandonguilla,
quan l'altre va haver acabat.
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Entre els «animals de bé»
l'elefant és el primé.

No en trobareu un d'igual
a la Història Natural.

be l'estima la canalla
per Pistil de «l'ou com balla».

Acull sempre de bon grat
nen, mainadera i soldat.

com els p agesos ve a sé,
si bada és que Ii convé.

1 es deixa apedrega
(si les pedres són de pa).

ílsfa•e^-

r

o¡ arreplega algun diner
va i ('entrega al seu caixer.

A canvi d'un rebudet
en forma de cacaüet.

1

.S^

Es un model de bon -homes,
Fró no Ii vingueu amb bromes.

Un poca solta hi va havé
que al nas Ii posà rapé.

Més trobà sa impertinència	 Ara penseu com seranen el pecat penitència.	 els que tira l'elefant!
Sabeu quan estornudem	 Res, que li va fer malvéels «capellans  que tirem?	 calces, ermilla i jaqué.
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—Mira, Patufet, han vingut unes senyo- —Ja me'n recordo de Guillerm Teli; va ésser un gran patriota, que
res a demanar-me un «número» per a la fun- deslliurà a la seva terra del jou d'un tirà. Aquest l'obligà un dia
ció de la Creu Roja i les he dit que imita- a disparar -li una sageta a una poma col locada sobre el cap del
riem la gesta famos-i de Guillerm Tell. Amb seu propi fill i en Teli sortí vencedor de la prova: però jurà ven-
això, aniràs a cá la Malatesta a llogar dos jança; i aixís com no va errar la poma, no va errar tampoc el cor del y"
vestits de suís.	 tirà.

____

L: •^1^

En Patufet, surt a la finestra per a veure que tal està en Viro-	 En Patufet també hauria d'assajar el seu
let de punteria, quedant tot astorat en veure que no n'encerta una	 paper; però en veure's al mirall exclama:
ni per casualitat.	 —Aquell pastanaga fóra capaç de traspas-

1 q uan arriba a cá la Mala-
testa, damana un sol vestit de
suís i per a ell una armadura
completa d'aquelles de l'edat
mitjana amb el seu casc ben
reforçat, a prova de bomba.

1 després, es va Ara veieu corn se va presentar, el dia de la festa, a en
arribar a la plaça a Virolet, tot dient-li, amb un graciós somrís:—Pots tirar quan
comprar la tarabas- vulguis!
sa més grossa que
va trobar.
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• 6. - LES PERIPÉCIES D'EN MIRANIUS,

- Tan gran era el seu cansament, que es va adormir. Però no fou pas
per molla estona, perquè tot d'una es desvetllà esverat, en sentir

^^^lll^^^...	 damunt seu trepig de potes. Obrí els ulls i es trobà tot cobert de
^" r ,	 micos fent el joc del sofà, és a dir, que saltaven damunt de la panxa
t' v	 d'en Parracot amb el mateix entusiasme que la canalla salta damunt
/	 ^^	 d'un sofà amb molles. Quan l'borne es va veure en aquella situació,

es posà a cridar en Miranius, peró ningú no
/r—	 respongué. Els micos, en oïr-lo cridar

x	 -^ /	 ^r^_ ^	 d'aquella manera, es mostraren
•	 .	 molt irritats, i començaren a ape-

^ 	 dregar•lo a grapats de sorra, aca-
l^ : r	 e	 P	 bant por colgar-lo quasi totalment,

•	 ('	 ''jl	 de faisó que només Ii sortia la cara	 1
!<	 "	 i les puntes dels peus, no podent

• 	 • 	 =—'	 moure's d'aquella posició per raó
^i1	 y^^	 de la seva corpuléncia 1

K	 _ '• _	 ,	 del pes de la sorra. Peró,
•	 lo més terrible fou que, al

'^	 r' •I ,	 cap d'uns moments, es

,presentà un salvatge amb una Ilan-	 r	 ,, I	 j	 J	 Y

ça, i després de voltar per allí, com	 ;::;j.:	 "''
si cerqués lloc per a seure, acabà	 d	 ' :' . ' ' ' -•	 ) •

per a asseure's damunt de la sorra que cobria la panxa	 • : í ti^,„ y'	 %,	 ïy^	 t

del pobre Parracot, sense adonar-se de res. Es clar que	 _ •-	 • 	 -^
trobà la sorra molt blana, però com que era negre no en va fer cabal, mentres el pobre	 •	 :	 %:•r
malaurat tenia d'aguantar -lo, callant com un mort, perquè a la més petita paraula o al més / 	 t ; ": "='	 `"- 1` `:
petit moviment, s'hauria delatat, i el negre l'hauria assassinat per tota la vida. Per sort, • f 
no es va estar allí assegut més que unes tres o quatre horas. Quan el negre se'n va anar, es Parracot tornà a intentar alcor-se,	 •.'• =r - •,;	 "'

perd no podé conseguir-ho. La seva situació esdevenia
^p 	 tràgica, perquè

  

'	 morir,a allí, de [`,	 ..

gana i d'angoixa, sense remei. Els seus últims moments no eren lluny	 r
quan	 •de sopte baixà una enorme gavina, i anà a posar-se també ala 
panxa d'en Parracot, igual que el negre; amb la sola diferé.ícia que	 ^' 	 -•_
el negre era negre i la gavina era blanca. En Parracot tingué una idea
sublim, que no trigà a realitzar. Tan bon punt va veure	 ^^	 . +

(	 l	 que la gavina badava, va treure els braços í s'agafà rà. 	
•

j

• 	 pidament a les potes de l'ocell. La gavina, es clar, sen-	 • 	 \	 .-•
tint-se agafada, començà a aletejar furiosament volent ':
fu g ir. i ajudant així a en Parracot a altar-se. Després,	 • /' //i// ,/ /,	 \\\ 	 -

-- •••	 ^^	 a praya	 ..,, ,r ,n,n^s va Pensar que no ueixana a esser-ii util la nova
que acabava de saber, i seguí escoltant, podent assabentar -se de l'historia dels dos sers que es planyien tan tristament dins d'aquella cabana, que era la presó de la tribudeis Hatturats. Es tractava d'un milionari catalá que accedint als desitjos de la seva única filla Maria Estel, havien emprés un viatge en hidroavió des de Barcelona a lesquatre parts del món. A consegdencia d'un terrible cicló, estigueren a punt de ésser capgirats i llançats al mar, pe yó havent-se adonat de l'illa aquella, varen amerriçar enla costa, ancorant l'aparell i anant ells a cercar hospitalitat dins de l'illa.	 (Continuarà.)

per JIM -FIT
1 JUNCEDA

(Continuació.)



TRANSFORMACIONS,

I quina transformació!
Unes ulleres i uns llibres,
us semblaran un dragó.

reries d'un dinar sense borratxos. Arribi's a la confiteria.

Una paleta, colors,

quatre pinzells i una espàtula,

semblarà una oca, senyors.

vagi a buscar a la confiteria. Em sembla que, si de cas en trobo, més aviat té d'ésser
a la taverna!
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UN MALENTÈS

Formaran un garrinet
amb un bocoi, quatre bocs,

un embut ? algun ravet

^o °	 ,^^ÓYI. r' ^r^° ^`^^'^ ó o ¿ óo ° o óqo ó °^áó ó 
oo °° ° ^ó	 ` ^^^

—Aquí eis té, senyoreta. Són eis únics que he pogut trobar, i encara, encara, no son
deis més mal parlats!

«UNITED STATES»

Una ampolla de Champagne,
unes copes i unes cartes,

vos daran un elegant.

Un coixí i unes sabates

i altres trastos com aquests,

semblen el gatet de casa.

Les pel•licules americanes us han donat entenent de què a Nord -Amèrica tot es fa a
trets. No hi ha res que sigui tan cert: mireu l'escena que va presenciar en VIROLET a
una fonda de Xicago.



—Jo faig com fan els ministres:
estic sempre «impenetrable»!

ENDEVINALLA,

A veure qui .trobarà en aquest
dibuix el títol, de dues famoses sar-
sueles castellanes.

SOLUCIONS DE LA SETMANA PASADA

A la xarada- Escanya-pobres.
Al jeroglífic comprimit: Matalàs.
Al logogrif numèric: Amèrica.
Als rodolins incomplerts:
La Carlota té un caixal
que II està fent molt de mal.
Va al carrer de Bonavista
a casa del seu dentista.
Li passa i cuita a fugir
abans que vinguin a obrir.
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- R O D O L I N S INCOMPLERTS

Quan el dentista ha sortit	 El caixal torna a fiblar	 Més li passa un altra volta

^1	 ...........................................	 ..................................... 	 ..............................................

JEROGLIFIC

COMPRIMIT

c c

—A tu t'agafen els	 gossos
perquè ets un xic massa amable

- -- UNA	 PROBA -

XARADA

La primera és un déu grec

L. \ 	 la segona una beguda

J tr

	

	 tersa segona -tercera

és de les rates temuda.

I el tota l fa de bon veure

darrera reixa groixuda.
—Veiam si salto el cubell Bo, es veu que no tinc tant ull
com quan era jovencell?	 i hauré de queda en remulll
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Però arribà a un tal punt el tra
que donà als seus inferiors que...

a
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nom'
1

El senyor de les Mil Horti- 
gues era un senyor feudal._	 ^i	 —•

...despòtic i d'un cor de hiena. Tractava als seus vassal

amb tanta crueltat que no hi havia ningú que el pogués vss,
re, -encara que semblés tot lo contrari, ja que, motivades I

_	 la mateixa por, al seu pas tot eren reverències i cortesia
`

t.

^^., .-lis	 n r„iIlnr -lit •inn nit. ,Iaiinc rlannests es reur

Al passar per un barranc molt	 ...e inesperat va fer reventar	 A ('arribar al poble la llitera buida ningú va'

estret i fons, un sotrac fort...	 la tapa inferior de la llitera i...	 guntar on era el senyor de les Mil Hortiguesl

Eduard i Josep Solà,
impresora. Valencia, 200
Barcelona.—Tel. 1282 G.
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