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

1?

—Allí un interior, aquí un retrat. Fem exposició que	 —EI senyor Espàtula, futu-	 —Déu lo guard, senyor Es-
avui m'han anunciat la visita d'un comprador molt ric	 rista?—Sí, senyor; passi, passi	 pàtula. (Quin home més sec,
i molt curt de vista, que és una altra aventatge. que allí dintre el trobarà. ni menys contesta). Calla, si

és un retrat! Però trobo que
no és gaire futurista.

/ l

—eBueno»; esperaré que surtí el se- 	 —Ieiare de Déu Santíssima, què he	 —Jo fujo d'aquesta casal On és la
nyor Espàtula assegut en aquesta ca-	 fet! Aquest home no és futurista;	 porta?
dira.	 pinta cadires que semblen de debò.

e

—Paf! Ja he ficat altre  	ele peus	 —Què fa aquest home?—No cridi,
a la galleda!	 no cridi, que ja Ii pagaré els qua-

dros! També els hi venia a comprar.

–Vol que els hi enganxi?

a 1



Heu's aquí l'inventor Burràs que s'ha passat la vida inventa que inventaràs, i sense cap profit, els més en•
redats específics i tonificants i mixtures, fins que a còpia de fer proves i més proves, ha inventat un elixir que
fa ressucitar els morts. Eureka! Ja es veu ric perquè creu que totes les persones que tenen difunts «mai prou plorats»...

...s'hi abocaran com els fumadors a les cues deis estancs. Posa sengles anuncis als diaris. Inútil! A la porta del
inventor no hi truca ningú. Eh I encara s'espera assegut que hi vagin les «vídues inconsolables» i els «fi!Is desconhortats».
Què és cas!

Per fi, es cansa d'esperar i, ja indignat, anuncia en els diaris que farà ressucitar els morts «caigui qui caigui ». Ales-
hores la gent compareix a corrija feta, i tothom s'exclama:

—Per favor, no ressuciti a ta sogra, que em tornaria a esgarrapar!
—No em presenti pas a l'oncle, que li hauria de tornar els quartos i ja me'ls he barrotatl

lòç5ayç, -.—_

Od

1 aixis tots per l'estil. 1, per a convence'I li fan pessigolles als ulls ensenyant-li diners. ! l'inventor que, com gairede
tots els inventors, té el cap pie i I'ermilla buida, es determina no fer pràctiques del meravellós invent amb tal que II

paguin bé el sacrifici. 1 es consola pensant que si el seu elixir no ha fet ressucitar cap mort, ha fet, en canvi, be•

jlugar molts «vius».
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El rei del bacallà—que és més romàntic que un xiprer--,s disposava a plorar les seves dissorts a la vora d'un liacd'aigues cristallines, quan, adonant-se que feia molta calor, preferí pendre un bany general. I, despullant-se ràpidament,plaïl, es llançà a l'aigua. Més heu's aquí que un xicotot des,,ergonyit que per allí passava tingué la censurable ocurrènciade robar-li la roba. En adonar-se'n en Geroni, no podia tornar a de la seva perplexitat i —ço que és pitjor—no podia sor-

tir del bany.

1	 1

1

^f

4t ,

	

	 1	 L	 l 	 J{` e y	 '1	 k

Í	 ¡..,

Veient que venia gent i que no hi ha-	 1^ -.	 Nava corn a peanya de la seva gràcil persona, en
via lloc on amagar-se, se li ocorregué fer	 posició semblant al d'una estàtua representant
servir una pedra que prop del Ilac es tro-	 "1	 li «Innocèncïa» que havia a Belles Arts.
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El mal fou que ets que fins allí arribaren e,en molt calmosos i tardaren qui-sab-to a marxar. Per fi es decidiren i'I pobre don Geroni ja es veia lliure de fer tits els moviments, quan hi anaren a acampar una tribu de bohemis. AIoeu mateix de la pedra i de l'estàtua, el cap i la seva muller contemplaren les valuoses joies de la Marquesa de I'Es-^ombra, que recentment havien sigut robades. El rei del bacallà, que ja estava prou emocionat, en restà molt més quan
vegé a la jovenalla de la tribu que li penjaven al coil una fusta -roixuda per a fer el joc periliosíssim—perillós per I'es-tàtua—de clavar a distància _eis punxaguts ganivets.
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Esverat don Geroni salté de la pedra i es disposava a córrer, quan vegé que els bohemis, presos de terror extrao-d ari i creient en arts de bruixeria, fugien espaordits deixant-ho tot. I, esté ciar, don Gerorii, ja refet, es vestí amb untrajo abandonat i s'apressà a anar-se'n a tornar les joies a la Marquesa de l'Escombra, la qual, tota agraïda, li féu do-nar 	 ama 	 . ...... ,...,,..
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VIROL-ET

ELS VIATJES DE GULLIVER
(Continuació)

V:I . —Serà el nostre aliat contra els enemics de la lila de Blefuscú i farà tot ço que li sigui possible per a destruir
I'esqua-lra que aqueix país contrari està construint per a assaltar les nostres costes.

VIII.—Mentres observi aquestes clàusules, el «quimbusflestrin» haurà dret per al seu manteniment a la racció dia-
ria corresponent a mil vuicents setanta quatre súbdits nostres i permís per a dirigir-se a nosaltres sense «demanda es.
pecial; .

Eucara que va trobar alguns deis articles transcrits poc agradables, Gulliver va acceptar-los fent constar que estava
agra •it a la bondat del Rei i encarregant a l'oficial que li llegí la nova col•locat en l'espatlla dreta (per a estar més a
vora de l'orella), que lí trametés l'expressió de la més forta gratitud.

Sa Majestat li•lustra volgué honorar amb la seva presència l'acte solemne d'alliberar el presoner. Els ferrers es cui-
daren de desfer les argolles que Ii subjectaven el tormell, després que l'«home- muntanya» hagué promès solemnement

que respectaria les lleis del país i les condicions proposades. En Samuel, en veure's sense traves i desitjós d'«estirar
les carnes», es passejà a grans gambades amunt i avail de la carretera reial, fent tèmer a voltes—quan havia fet cin.
quanta passes, per exemple—que ja s'allunyava per a no tornar. Però Guiliver estava agra *it i volia respectar el pro.
mès. Així és que tranquil•litzà al Govern respecte aixb i, flectant un geno!¡, donà mercès al Rei i, amb permís de tan
«alt» senyor, besà, ajeient-se fins a terra, les puntes somrosades deis ditets perfumats de la majestuosa Reina i de les

gentils princesetes.

Volent celebrar el feliç i agradable esdeveniment de Palliberarnent de Gulliver, tan popular ja a Liliput, i potser

també per a divertir-se i fer passar una jornada de joia al poble sempre descontent, el Rei ordenà organitzar per a
un diumenge al matí una esplèndida i fastuosa revista militar.

Mai al passeig de sobre les muralles—que tenia ben bé dos pams i mig d'amplada—s'hi havia vist la gentada d'a-
quell dia, ni mai tampoc s'havien omplenat, com en aquella gran festassa, els marges, camins i terraplens de prop de
la cintura murada de la populosa	 ciutat. Les galeries i llotgetes -
que una empresa benèfica cons	 ..'	 '•	 truí i llogà a preus fabulosos —

estaven rublerts de personalitats	 ,.	 •^\	 de la més rància noblesa i de la
més refinada aristocràcia, desta

' 
	 cant, de tótes les instal•lacioris,

la luxosa tribuna règia que mos	 / 	 trava la riquesa dels seus tapi•

ços i gallerets i catifes i, ço que	 '	 és més encara, la majestat de la
Reina i la bellesa incomparable	 "\	 e	 de les princeses.

En el camp, formosament.-verd	 /	 del cepell fresc i retallat de poc,

no s'hi permetia l'accés de ningú, 	 que no fos militar o que amb co-

ses de la milícia estigués relacio	 f 	 } f	 nat. En el fons, vers la llunyania

del ple, s'hi havien anat plaçant, 	 agrupades per armes i cossos, les

tropes que guarnien la ciutat i	 ; 	f	 .....:...... ... 	 fnss moltes de les encontrades
més properes, formant un total de	 r	 més de deu mil soldats de peu i

d'uns quatre mil de cavalleria.	 >::;:< : 	 t'

Gulliver per a divertir al	 úp	 p	 ^	 (^?:^`^.	 `^ ^:' 	 blic i d'acord amb el Rei, havia

preparat un curiós i original es	 Oms''';. ;;; `•. 't 	 pectacie. Quatre groixuts arbres,

que amb la més gran facilitat ha	 ''----	 -.	 2;	 ...	 via arrencat d'un bosc proper, ele

havia convertit en altres tantes 	 estaques fermes que ben clavades

a terra eren capaces de sostenir   ...  ° ""`—` un bon pes. Als seus mocadors de
butxaca, cosits l'un al costat de l'altre, hi havia fet quatre nusos que es fermaven al cap d'amunt de les estaques di•
tes, corstituint el conjunt una espaiosa plataforma. Doncs bé; al començar la festa, en Samuel anà prenent, d'un a un

i col•locant-los damunt el mocador, setze cavalls blancs amb els corresponents cavallers, que es dividiren en dos grups.

començà una bella evolució. Tantost els d'un costat passaven a l'altre, creuant-se amb la colla oposada, com tots junts

en filera o en acoblaments de tres en tres, feien les més pintoresques combinacions, talment com el brillantfssim «car•
roussel» que a voltes ha ofert als barcelonins la nostra fl amant guàrdia municipal montada.

No cal pas dir que el públic, entusiasmat per la destresa deis consumats cavallers i per la bona vïsió de l'espectacle,

prorrompé en grans crits i fogosos aplaudiments. Totes les coses, emperò, tanquen el seu perill i aquell joc enginyós

que tan plavía a tots, de poc va venir que no s'acabés en un accident lamentable. El cert és que, sigui a causa d'exis-
tir un indret flac en el mocador, sigui per un salt massa violent d'algun cavall, en un moment donat un petit esquins
es féu en la tela tivanta i per entre ell relliscaren les potes davanteres de la bèstia que s'encertava a passar per allí.

Sort que Gulliver, el qual estava al costat vigilant, fou prou amaltent per a salvar al cavaller i al cavall d'una caiguda

altament perillosa.

Seguidament d'aquesta primera part del programa, es celebré una mena de concurs hípic i de jocs atlètics que també

agradaren força a l'enorme concurrència. Gulliver, ajegut a terra, allargà un deis braços i obrint ben amplament la

mà, ara de pla, ara d'alçada, Ii féu donar I'empleu d'un extraordinari obstacle, o bé, allargant dos o més dits, els pasé

de faisó que formessin com uns pals posats horitzontalment a certa distància del sol. Aleshores, uns quants deis més hà-

bils cavaliers hi feren saltar llurs cavalls. L'«home-muntanya» es cansé aviat, emperò, del" divertit deport, car, per la
manca de bon governament d'algun soldat, rebé de les bésties saltadores varis cops de pota que, malgrat no ésser de

molta força, li macaren un xic els estimables extrems d'una de les seves més estimades extremitats. Més II plagueren ele

salts de l largada que des de sobre el seu peu feren els soldats d'infanteria i la cursa folla que, al voltant de la gran-

diosa figura del «gegant», novament ajegut, emprengueren uns formidables atletes, precursors deis nostres més entusias•

tes corredors dels cinc mil metres.
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Per a fi de festa, en Samuel, a demanda de Sa Majestat l i• lustre, es col•locà dret enfront de la ciutat i amb les ca-

mes eixarrencades. 1, a música batent, amb el sonar vibrant de les trompetes i en columna d'honor, els deu mil sol-

dats de peu i els quatre mil de cavall desfilaren per entre les carnes de Gulliver com per sota d'un monumental arc de

triomf. Fins, rodejat del seu brillantíssim Estat Major, hi passà, tot enravenat i ostentant un sens fi de condecoracions,

el mateix Rei montat en el seu fogós torcer de batalla. I entre els vítors i aplaudiments, cada volta més encesos, de la

gentada i els sons alegres de les músiques, acabà la més bella festa que mai havien pogut contemplar els diminuts ha-

bitants de Liliput.

Després d'aquesta gran diada, Gulliver començava a avorrir-se i li entraren desitjos—per a buscar-se una distracció

de poder veure d'aprop aquella ciutat de «Mildendo», que era la capital del reialme, i que fins aleshores sois havia

pogut contemplar a certa distància i, per tant, sense poder ovirar-ne els seus petitíssims detalls. Va demanar el corres-

ponent permís al Rei, i Sa Majestat Golbasto-Momaren-Eulame, etc., per a testimoniar -li d'una faisó ostensible la seva

estima, Ii concedí immediatament, encarregant-li que tingués gran cura en no malmetre ni les cases ni els habitants.

Per a major seguretat deis mildandins es féu una crida per a que tothom n'estigués advertit.

En Samuel entrà a la ciutat encamallant la muralla pel cantó de la porta oriental i caminà a poc a poc i sempre de

costat pels dos carrers principals. Ja a posta, Gulliver s'havia deixat la casaca en la seva «habitació» a fi de no enru-

nar les cases amb els faldons i així i tot feia les passes amb gran circunspecció per tal de no trepitiar a alguns atrevits

que, malgrat les ordres donades per a que tothom restés a casa, es varen permetre sortir a pendre ('aire. Els balcons i

finestres de tots els pisos, les teulades i els terrats de totes les cases es trobaven plens d'un sens nombre de liliputien-

ses que volien contemplar el passeig del «quimbusflestrin» per les grans avingudes de Mildendo la bella.

(Continuarà)
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De com ço que sembia un crim que fa paüra
és potser una obra mestra de pintura.



VIROLET

EL LLORO
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ESPAVILAT

Però el pobre «se les guilla»
i al Sànxes deixa plantat.

—Està bé, ja agafo els trastos;
mentrestant aguanti el plat.

AbenlQ<rn I --" --
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Un senyor tenia un «fono»
i també un Ilorito verd.
Tot ço que canta el gramòfon
el Ilorito ho repeteix.
A l 'un li han de donar corda;
más l'altre és independent,
i repeteix mil vegades
la cantarella que ha après.

El senyor se'n amo'ina

i vol fer callar l'ocell.
Ha provat quinze mil medis,
però cap no li va bé.

La necessitat és mare,

segons diuen, del talent
(potser que Ii sigui tia,
o iaia... aneu a saber!)
i el senyo ha pensat un medi
que aplica en últim extrem:
Agafa el funest gramòfon
i, fent que ho vegi I'ocel!,
el fa auaranta mil trossos
i l'aixafa a més a més.

El Ilorito que no hada,
i que la «indirecta» ha entés,
fa =«mutis i por el foro»
i no l'han sentit mai més.

/I

i diu:—«En mig de la calle
está prohibido menchar».

Un pobre menja la sopa.
Arriba un municipal,



Un cop pres, el lligaren en un pal,
fent-li tota Ilea de burles i d'amenaces.

Núm. XXIII. -Pàg. 184	 VIROLET

PEP. PODER. CONTAR. Ç)UELCOM •S'HA
) /?'	 fl'HAVD rnDDr_rwtrr w^inN ..

r 'Y

A

Vetaquí que el cèlebre explorador Mister Brooks, cansat
de córrer món, no sabia decidir-se on faria la seva darrera
exploració. Per fi, acordà anar-se'n a la Xina junt amb el
seu estimadíssim gosset.

En ésser allí, s'internà, decidit, en un oassi, sense fer esment 'que
hi, sojornaven un famosos bandolers xinesos. Però no feia encara una
hora que caminava, quan se Ii aparegueren tres fascinerosos que
per cert no tenien res de mansos.

-	 J	 rL i-

Aíxís esperà la nit, quan els tres lladres dormien, pera lligar- los-hi
les cues respectives al cap d'una corda, de la qual ell en subjectava
l'altre extrem. I en despertar, els bandolers es vejeren obligats a se-
guir mansois el camí de presó, sots les ordres del qui havia sigut son
presoner.

Més, o sort!, com que e!s xinos tenen
ulls tirats amunt, no es donaren compte	

Eduard i	 Solà,que des de terra el gos fidel deslligava al	 Josep
seu amo.	 impresors. Valencia,200

Barcelona.—Tel. 12826-
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