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

EIS ©RIPIE LL DI L
5 C I^ Y©R PAU	 p

Es el capell del seny$	 Llepant-se el morro, el polli	 Ja don Pau se'n vol anar
per l'ase una temptació.	 diu: Noi, quin menjar més fil	 i s'atipa de buscar.

Per fi, cansat i avorrit,	 ...i a f'arribar al poblet	 Pro el seu mosso cuita a di:
tornar-se'n ha decidit...	 diu: He perdut el barrat.	 —Miri-se'l. senvd. n1 +é aqutl



...11eugerament al client fins a
lograr l'extracció desitjada...
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—Veu: aquesta és la sala d'espera d'un servidor de vostè, el dentista més
afamat, mal m'està el dir-ho, de tota la localitat.

Un servidor, després de fer seure amb molta cura i amb suma gracilitat
al client... 

...poso tot el meu esforç en extreure delicadament el caixal malalt.

Ço que aconsegueixo mercès al
meu potent braç que em permet
fer giravoltar...

^^. 'dI ijÙ'I 
fil

I 
;7f/f7//ç"

l 
...anant a passar la víctima a la «sala» de referèn-

cia, on reposa un xic, tot satisfet i curat.
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Una gent camperola van tenir un fill que 

va nèixer de peu dret; ço que fou causa de bons averanys, car van assegurar que, als
catorze anys, es casaria amb la filla del Rei.

Aquest, que tenia molt mal cor, se n'assabentà i anà a veure els pares del nadó.
—Doneu-me el vostre fill; jo el cuidaré—digué.
AI començament, el matrimoni s'hi negava, però a la fi hi accedí, car marit i muller

estaven convençuts que podia això ésser el primer pas per a la realització de l'agradable pronòstic.
El Reí s'endugué el noi, el ficà dins d'un bagulet i el llençà ?I riu. El bagul no s'enfonsà p as; anà a parar a ('esclusa

d'un molí d'on el tragué un mosso esperant trobar-hi un tresor. Més si per a ell no ho iou ço que a dintre hi havia, els
he semblà de veritat als bons moliners, els quals el recolliren i el tractaren molt bé... I així passaren més de 13 anys.

Sorprés el Rei per una tempestat, entrà un dia al molí i
al dir-li en la forms que el noi fou trobat, el reconeguem Allen

hores, va demanar si el minyó li faria el favor de dur una carta urgent a la Reina, a ço que (!'interessat eonvins molt
amablement, El Rei deia en la carta a la seva muller que fes matar al jovenet i l'enterrés -tot seguit, per tal que en arri-
bar ell al palau ja no se'n parlés. El noi es posà en camí, però arribant la nit es perdé en el bosc, on es creia tenir de ro-
mandre fins jorn naixent. Més, per fi, va veure un llumet i cap allí es dirigí. La llum sortia d'una caseta petita. d"aspecte
llbbreg. Entrà i trobà una velleta que li preguntà qué volia.

—vinc del moil—respongue e^i—i porto una carta per a is Heina. M he perdut 1 volarla acouiment per aquesta
—Ai, dissortatl—exclamà la dona.—Això és una cova de lladres que si et veuen et mataran.
—Ohl —féu el noi amb tota tranquil-litat.—No tinc pas cap mena de por, jo.
1 s'ajegué i quedà adormit corn un soc.
A poc, entraren ele lladres i s'enteraren de ço que la carta deia. 1 restaren tots estranyats de l'ordre del Rei.

(Continuarà)



betfugadis	 El guarda allí
i sorollaire,	 la	 bella	 Fada.
tent capgirelio,	 I	 —Jo hi pujaré
a la porxada,	 de mata en mata.
s'és esguerrat	 111	 mig a peu coix

i d'un unse
de	 l'espin

ad
ada.

de braç i came	 o	 mig rossegant•me.

Quan torna en si
prova d'alçar'se. 

¡0

Pren el cam!
sense	 galbana	 rc ,y
mlmtanya amunt,

s

Tots sos onsets	
-	 pie d'esperança.

LI llisca el peu

cruixen 1 fallen	 V	 a la iuliaca.

i cau plorós	
[v44J^sobre unes garbes.

Un cop refet,	 Q
maldo que malda,	 1	 .L	 dt!
pot aixecar's

1 tot ctoc•plu
sobre una cama.	 ^,	 F

a peu coix marxa^^
^a	 çr

capa la prado 
cap al river	

cau de genolls

a	 cercar	 llora	 trenta	 vegades•'
el gatosamper cataplasmes.	 -

u^cnuc •ce cue.

joiós repara	 n,
deu amiguets
entre unes malves.
—Bons companyons, f
bons camarades,	 M1

vine esguçrrat.
-rolgueu curar-me.	 , t r;^

sea lorces l lacen,
però la le
li don consténcia
i arriba el elm
de la muntanya.
Un cop hi és.
colla i esguarda.
Bocabadat
de obte es para,
orient votar
la bella Fada
com papalló
d'eles daurades
sobre un jardi

s nrN	 de IIirS de plata.
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Aqueti toilet
de la muulaaya,
que els masovers	 n,
atracallava
corrent de alts
per la teulada

^lll \	 c^^

o gambejaul	 '
de quadra en quadra,

desitrmanl bous

i munyint vaques

i tent dringar

aquel! toilet
asta) i plaga,
que escórré els punts
teja a les aojes,
quan cis m'tjons
aped açaven,
I als cells, al ho

Drena enu.m
ets enfonsava
pessigoliers
brinets de palla

aquel) toilet
embolicaire,
que el pastador
trapassejava,
setabrgnt pel pa
havers estranyes .

agoAl toilet
tan tarambana,

tt
L'herba d'aci

nn Qoreix catea.	 1.

Tbts coixos som,
bé l'hem provada!.
— Doncs, el remei
on cal cercar-lo?
—Es (luny, és lluny,
per vies aspres
Es dalt de lot
de la muntanya.



O salut, font

de 1'alegrançá

¡a no mal més
vull esposarse !

Dits aquests mots

ven una casa
entre bells pins

rl

d'ample capçada,
verds parassols,
que I'ombrejayen.
Bon punt la veu
ja se n'hi"marxa.
Tot dgcidit
salta sea tanques	 .

r•	,,,,	 i.Ji, 1	 . ^+4
 4

la bella Fade,
mat atés taré
Laram ba nades.
—Un Lop tari sois
tindreu ma gràcia
tu i tos companys,
eis de la prada

Vol ler =li unson,
la sed l'en guarda,
la sed i cis fums
de la garnatxa.
Seguint l'olor

la flor trobava:
1 - 	 un carretel)

de llisa panxa.
Cerca un punxó,
el tap ¡orada	 1

Lie tan content
baila i més baila,
picant de mans
i stub rialiades.
Arreu, arreu
sos membres palpa:
cap Ii la mal.
ni S'encarcara.

—Que és gust restar
sense cap xacra,
després d'haver.n
palides tantes !
AI món no hi ha
cosa mis grata
que la salut
de nou cobrada.
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Qué bella que es:
No went sa Iowa:
Boireta dar
és el ropatge
que ej cos airé-
li abriga i tapa.
Sois tLs peuets
despulls mostraba
i el caparro
saltat de (lam.

—Fada gentil,
la bella Fada,
sine esguerrat,
vulgues curar-mr.
Dóna'm retad i
per braç i cama
tumbé pel nus
de l'espinada.
—Gorirte el cos
no costa gaire,
mes ¿al I si tens
el mal a l'ànima.
Dolents instints
porten desgracia.
Jo et gorire,

tornarás	 caure,
t'esguerrarás
altra vegada.

• —Si em poses bo,

1

Les mans estén,
resa en veu baixa ,
atots són garita»
din i s'enlaira.
At rentijol de sa paraula \;
acta el Follet
sense cap tara.

Lye bebent
el vi,' que raja,
ja xerricant.
Ja a xarrupades.
Cons mes en best
més fi el trobava
Troba'l tan bu
que s'uhriaga.
1, ubriagat.

t^s

.t^caK ^•^	 ix de la case
i de gairell
i a revolades
baixa alegrot
per la muntanya ,
cantant amb reu
desentonada.
De subte cau

I es romp erle cama.
. Quan torna en si

s'escabellava.

—Ai de mt trist !
Ob! Quin molastre!

Bis meus companys,
els de la prada.
com es riuran
de me desgracia.

gorits , gorits•
sense cap tara,
saladament
ballant sardanes!

Mss, que li cal?
A cama runes,
tot dokerit
repren la mansa
muntanya avall,
regant.la ami, llágranues,

Plotent, ptoraat
entra a La rada.
Troba els arics

sota les "mal ves

tan esguerrats
Cent va deiaar•too.

—Pío us ba got-Is

Lc.J'

`ems

..:.tt .t1{P 3:awtrn^^^..

la beata Vers?
—SIL, peras aï1
bans t gata) a ¢ituune.
—l"sersaaams„ asr^ +t^uév^,!t,.
be ìg-:s	 d+c	 vav	 ss,á;s...
S'i o tes ^^nnruraa.
aeries, 	 ui	 ':a

c&sI7e

p/1

,.r;.,._...._... 'se' 9r'
apd} L -• - s •;ly,^u	 .. 'es"

Nt 9	 àaw	 ..

Sia s9ea aiwi
cor net t.a af~

El soí ardent
flame-. esr.urnpe
1, vs-mns .sap,
^La{H? a la c*r'3da

i ads fe&'Iets Sec
s.'.a les malves.

Lloques i polis
sobre ells es llances

els ran trinxant
'a becarrades.
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—Socors, que es cala foci

ii, '.	 -

lION
—No t'espantis, bona noia. ...que amb les serps faré I'e'scala.

Una escala salvadora.

ï_
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Per causa de una indisposició soferta pel nostre bon amic i company en Joan Junceda,
aquesta setmana no publiquem la secció del VIROLET titulada «ELS VIATGES DE GU-
LLI VER». Molt mi/brat el nostre bon amic, podent anuncia? que en la próxima setmanu re-
pendra la seva tasca i continuaren la publicació d'aquestes aventures que tan del agrado han
sigui dels nostres benvolguts llegidors.

RODOLINS INCOMPLETS

-
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Neda molt bé la Carlota
..	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 .

	o o I o	 /

r	 ^	 y

Un dia al sé en alta mar
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 .

al sort?, en lloc d'una nena
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

(Les solucions al número pròxim)

Mm w®w
fn®

—Jove, quedeu dispensat de saludar-me, la que no podeu	 —Molt bél Quan penseu saludar-me, jove?
portant un paquet tan &ros sota el braç.	 —Mon coronel, porto un paquet bastan t gros sota el braç.

Eduard 1 ]peep Solà
impresa -s Valencia, 20ó
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HISTORIA DEL DARRER HABITANT DE LA LLUNA
(Continuació) Vegi's el núm. 9
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Passà alguns dies con-	 Però va venir que s'adonà	 I succeí que la ¡luna cres-
vençut que en aquesta des-	 que la (luna anava engroi-	 qué de tal faisó, que perdé
airada posició aniria pan-	 xint-se i esperant d'aquest fe-	 els ganxos, fent que el glo-
sint-se com un raïm i que	 nòmen un canvi en la seva	 bus es despengés ben suau-
ja no es cantaria gall ni ga-	 sort va posar-se de més bon	 ment i que emprengués el
Ilia de la seva còrpora.	 humor.	 viatge de retorn a la terra.

Més content que un gin-
jot, travessà grans espais i
espesses nuvolades, sem-
blant-li que aniria a caure
en aquell mateix terrat d'on
marxà amb la panxa plena
i calentona.

s,	 ^^ í ^- ------ —I ----
dwii

Però quan vegé de nou la
terra, es trobà en un lloc
completament foraster; so-
bre una vila al bell mig de
la qual s'aixecava una su-
perba catedral gótica.

L'aire l'empenyia precisa-
ment vers l'edifici i ja es veia
sense remei burxat i esquar-
terat per aquell exèrcit pao-
rós d'espingardes de pedra i
bronze.

Quan, maleint I'arquitectu-	 —Oh, afortunat aerostatl
ra gòtica—que ja mai l'havia	 — Ii digué quan el tingué
satisfet prou,—s'abandonava a	 aprop. — Compadeix aquest
la seva sort, vegé una bom.	 pobre martre deis aires.
ba que pujava tota Iluenta i	 —Agafa't al meu fil — ol
decidida,	 per resposta.

/ijc—^'
II

No s'ho `éu pas dir dos
cops. Mentrestant, la bomba
li anavá dient:

—Si vols, et portaré fins
el nostre paradís; alié on
anem totes les que podem
escapar de la terra.

Després de molts i molts
dies d'ascensió, vegeren el
món de les bombes, que és
un planeta que no ha des-
cobert encara ningú. L'aeros-
tat, en veure'l, prenia dalit.

En esser-hi arran, amb una
sotragada es desprengué del
seu cordill, entrant-hi segui-
dament per uh forat. El glo-
bus senti encara com li deia:

(Continuarà)

—El fil ens uneix amb.tot
ço terrenal i al cel devem en-
trar-hi en estat de puresa...

L'ap.èndix anà a engan-
xar-se a aquells serrells, i
el nostre globus quedé en
més mala situació que mal.
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