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SUPLEMENT ILLUST RAT D'EN PATUFET

PEIR ENT,ENDR.E-llO MALAMENT
per Miret

—Aneu a casa la senyera Pona, ca-^ 
rrer de Tantarantana, núm. 35, quint pis,
i porteu-li aquesta tauleta de nit.	 `^^- --°

—Calla; una musica ben maca! Tot just han tocat les tres. La
qüestió és matar l'estona. Escoltarem aquests ceguets.

	

}^	 r	 ;l	 \\^ r
 /

:_

—Fem-hi un cigarret .. No cal pas	 —Aquesta és bona troballa! Comprem
amoinar-me. Prou temps que tic. No-	 una novel-la. Ja la tinc: «A las penas,
més duen ésser dos quarts de cinc!	 puñaladas o el vengador de su tío».

mel	S'asseu a la tauleta i vinga Ile-
°r	1	 ^'^ r  	 gir... vinga llegir! 1 passa una ho -

dues...es... ien pas -
t'1 	 fç ---y 	 sen tres!

---	 i1J

	

l `__ 1	 yt	 ^/ 1t	 ---- • 

.

Són les noul—No hi ha pas dubte que és aquí:	 —Però, sant cristià! Quines hores de venir! Si jo la volia a
Tantarantana, 35, quint pis. De la casa Roura,	 primera hora!—Veurà: un servidor sóc persona manada. Preci-
Alsina i Oliveras I; porto aquesta tauleta.	 sament la dependenta m'ha dit que li portés «de nit».
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QUI TOT -. HO VOL TOT HO PERD
per Querus

L'Oriol, embadalit 	 escoltava a n'el seu avi,
davant l'ametller florit, 	 —un agricultor molt savi.

—Veus aquest arbre tan gran	 Doncs ha nascut d'una ametlla
convertit en un gegant?	 que vaig plantar jo una vetlla.

1 aquesta flor tan gentil,	 L'Oriol pensa:—Jo't flici
serà ametlla per l'abril.	 (quin negad i més bonicl

Ja sé jo el què tinc cle fer.
Vaig a casa l'adroguer.

Vint ametlles ensucrades
al camp foren enterrades.

y	 p
y	 4 ^

y	 ^F

Els mesos, però , han passat,
i ni un sol arbre ha brotat.

Per voler-se'n atipar,
ni una ametlla va tastarl
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JL R CAÇA D E L A S E 1^ i^	; 	.^
per Cornet	

:-	 I	 •L'

W2
En arribar a casa em vaig trabar amb una terrible serp	 Com que per casualitat venia de fer llenya al bosc, por-

que estava caragolada en un arbre. No més de veure-la, de	 tava la lestral i amb ella vaig intentar occir la fera. Però
poc que no caic de... esquena. Tal fou el meu esglaí.	 em va mirar d'una manera tan poc amable, que em semblà...

...molt millor assajar un altre sistema més sencill i, so-	 ...i tirant-lo amb rapidesa i habilitat per damunt de la
bretot, molt més segur. 1 somrient, segur de l'èxit que m'es--	 serp, la vaig banyar de tal manera, que, amb l'acció
perava, vaig agafar un barril de quitrà que hi havia allí a	 del sol, el quitrà féu la sera fina , quedant la bèstia tota
la vora...	 enganxala.

r—

C-

Tallàrem l'arbre i ens n'emportàrem el monumental rep-	 El distingit director del Museiu d'Història Natural em
til en forma senzillíssíma, completament sencer i sense	 felicità xardorosament i conservà el magnífic exemplar...
que en la seva preciosa pell s'rí hagués fet el més minúscul	 únic caçat per un procediment que hom no havia mai ima-
esboranc.	 ginat.
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NARRACIÓ RECOLLIDA PER CLOVIS E,IMERIC
(Continuació)

galop d'uns còrcers... Hem guaitat i hem vist unes capes

índies blanques voleiant i el vestit de colors de «mem ea-

hib» que cuetejava com una serp de foc a 'mpuls de la

carrera i el vent.

»—Així, deu haver estat un rapte! vaig apuntar jo.—No

els coneixíau als raptors?

»—Si no els hem pogut veurei, «sahib»i El vestit era dé

gent de la nostra, i els cavalle semblaven ben guarnits,

com solen guarnir-los ets lladres poderosos d'Arrakan, ets

caps de tribu o d'escamot de_ malfactors!

»—Però , no sospiteu?—vaig insistir.

»—Sospitem el que se sol sospitar en semblants casos,
quelcom freqüents a I'India. Sovint passa que són robades

persones d'importància de la colònia, a fi d'aconseguir un

bon rescat, però no solien passar aquestos robatoris pels

voltants de Calcuta, on les tropes d'Anglaterra vigilen molt.

»Era de bon creure la suposició, però jo no podia oblidar

l'ombra que a mitja nit havia vist ni el record d'en James

Burn que m'havia portat al pensament el perfil de l'om-

bra. «Per què no es podria haver lliurat en James Burn i

haver planejat una nova mala acció contra la seva mu-

Iler?», pensava jo, sense encertar a desemboirar l'esperit

amarat de certa antipatia contra l'espòs traïdor.

»Però no vaig portar a flor de llavi el que pensava; he

tingut, instintivament, certa reserva env,.rs els criats, no

perquè no mereixin totes les confiances, sinó perquè no so-

len estar preparats per a guardar els secrets que se'ls pu-

guin confiar.

»Al cap d'una hora va tornar, regalimant sa' ;g i aigua del

seu cos batut, el dissortat coronel. No valia preguntar-li

res. El seu semblant deia prou que la recerca havia estat

en debades.

»—Res, he,rr*-^*. El meu cavall, esqueixada la pell per les

branques deis arbres i les llances deis bambús, ha corre-

gut com un esperitat, bosc endins, però res he vist que em

servís de guia... Molts senyals del pas de cavall, però que

es perdien per diversos i nombrosos inc!rets. Els lladres

devien ésser tres o quatre, pel cap niés baix i coneixent

pam a pam, tots els topants del bosc... Jo mateix, a peu,

he volgut seguir algun senderó, però no he aconseguit rnés

que ferir-me sense resultat positiu... Oh, quin altre-cop, quin

altre cop, Senyor! Pobra Victòria! Ara que pocha tornar a

ésser feliç! Déu no vol que ho sigui!

»Vaig procurar consolar-lo davant deis servents, però així

que ens veiérem a soles, li vaig explicar el que havia reco-

llit dele criats i les meves sospites.	 -

»El coronel m'agafà la munyeca que tenia bona i, estre-

nyent-la, em digué:

»—Ai d'en James Burn, si ha estat ell i si la nieva Vic-

toria corre algun perill, perquè el mataré com es mata el

lleopard o el tigre, allà on puga haver•lo!

»-1 què penseu fer ara, coronel?—vaig gosar a pregun-

tar al vell militar, que passejava a grans passes per l'habi-

tació on estàvem.

»—Reanusar les recerques, però amb indis coneixedors del

pafs i que em sien fidels...

»—Els criats, a despit de les meves sospites, parlaven de
la possibilitat d'un rapte deis lladres d'Arrakan...

»—Qui. cap!... Però el que vós m'heu ;uit, em fa pensar

que potser en Burh va poguer desfer-se dels lligams i fugir
de l'arbre... En fi; vaig a llogar gent... `lr,s pcdeu restar

aquí, fins a la vostra curació , com si estéssiu en la pròpia

casa... Jo, si pic, us escriuré.

»--Escolteu, coronel.. No dic d'acompanyar -vos , perquè

en el meu estat us fóra veritablement un destorb i no una

ajuda... Però també pel poblat i a Calcuta veuré d'esbrinar

quelcom... Jo tinc sobre de vós l'avcntatge de la meva

frenar, mentres que vós, naturalment, esteu excitat... Pot

ser us seré útil...

»Així vàrem quede r i el vell Richard , que semblava re-

jovenit per la virior que l'animava , emprengué la per-
secució d'aquells fantasmes de la capa blanca.

LES RECERQUES D'EN RICHARD 1 LES MEVES

»Jo no m'he tingut mal per policia ni he sentit cap amor

per les coses extraordinàries que no fossin obra pura de la

Naturalesa, però aquell afer d'amor i I'edi començava a in-

teressar-me tan profundament, que no sé si pel repòs, o pel
massatge que em feia un metge anglès de Calcuta, o per ga-

nes que em varen entrar d'ésser profitós a aquella estranya

amic-tat deis Richards, em vaig anar posant be en pocs dies
i en disposició de fer algunes indagacions.

»Calcuta té les seves cases d'opi, els seus «serais» , les

seves tendes de hegudes espirituoses, per cert, quasi totes

amb noms anglesos, i els indis bandolers o no, hi saler

anar amb massa constància i amb excessiva afició al beure

o al fumar el verinós cascall.

»Jo em vaig fer concurrent d'aitals establirnents, amb el

fingit propòsit de conèixer costums del país, però en veritat,

amb un viu afany de saber una paraula que fos, del rapt>

de la filla del meu amic.

»Vaig escoltar moltes converses, però ben inútilment

ja començava a creure que perdia llastimas:ment el temps,

quan a Calcuta es conegué el rapte d'una noieta, filla d'un

parent del «rajah». El fet havia commogut la ciutat t tot-

hom i deia la seva. Tot eren pistes i suposicions, perú la

minyoneta no apareixia en forat ni en finestra.

»Els comentaris més vius, però, foren als «serais», amb

els marxants i un dia vaig poguer copsar les següents pa-

raules, que em semblaren molt significatives:

»—...La trobaran o no la trobaran... Mira el que va pas

sar amb aquella altra, que semblava que hi volien posar

preu i, per ara, se la guarden...

»Qui era «aquella altra» que es guardaven? 1 quins erer

els misteriosos guardadors? Les paraules oides havien sigut

dites per dos marxants indis que semblaven de Benarès.

Discretament, vaig preguntar a un «bey» si els coneixia.

»El «boy» va dir-me:—No són concurrents de cap casa de

te... però els conec. L'un és en Bakula i l'altre en Racimat,

que fan negoci amb opi... Solen venir molt sovint per

aquesta casa...
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»Des d'aquell instant, íntimament, vaig fer-me el propò-

sit d'establir amistat amb ells. L'indi té quelcom de re-

zelós amb el foraster i- Ii costa passar d'una cortesia super-

ficial, si no se l'emborratxa. Per desgràcia d'ells, l'alcohol

els engresca amb facilitat.

»Cada dia, anava al «serai», a... escoltar. 1 cada dia m'es-

perava fins a darrera hora bevent te, per a distreu-re el meu

avorriment. No era sol. D'uns quants dios ençà, també es

quedava fins a l'hora de tancar, un heme embolcallat en

una capa i cobert amb un turbant folgadíssib que li ama-

gava gran part de !a cara entre els seus plecs.

»No cal dir que jo no en feia cas. Els indis tenen combi-

nacions tan estranyes, que no tenia aquella espera cap casa

dei l'altre món!

»En Bakula i en Racimat havien tornat dues o tres vegades

i ja havíem començat a fer-nos amics. En veure'ls, m'havia

fet servir I'«old brandyo i davant d'aquella bepuda daura-

da, els das indis s'havien disposat a fer-me decorosa com-

panyia. Elis bevien bon xic més que jo, que, home pru-

dent, sabia vessar la copa com si fes un joc-de-mans.

»Sovint portav,! jo la conversa ais raptes:

»--Són ben gosats els lladres de la vostra terral

»—Poc a poc, «sahib», ten conte en les paraules! A la

nostra terra hi ha da tot, com hi deu haver a la teva...

»Jo vaig somriure... Em recordava de les velles cerveseries

de Munic i d'aquella recepta alemanya, que diu:

«Drücket dich Kummer,

Piaget dich Schrnerz:

Trinke 12 Schoppen

Und leicht wird dir's Herz.»

»Pérò no era cosa en aquells moments de fer declaracions

d'alcoholisme internacional, ni de lladronicis. Jo només

volia saber. Pel demés, de lladres i de bebedors n'hi ha per

tot arreu.

»--Es que recordo el rapte de la filla del «rajah»!

»--Vas atrassat de comptes, «sahih»! E! «rajah» ja fa

dies que té la seva filla a casa. Li va costar un grapat de

lliures esterlines, però prou... Una altra dona hi ha en poder

deis secuestradors de l'Arrakan, que dificilment serà res-

catada...

»—Una altra dona?—vaig preguntar jo, fent l'encuriosit

amb certa discreta indiferència.

»—Ja ho crec! 1 bonica que ésl...

»—L'heu vista, doncs?

»—Com t'hem vist a tu, «sahib»! No veus que nosaltres

els venem opi als caçadors de la floresta?... Es una dona

jove i pàl-lida, que a ben segur que porta sang anglo-índia

en les seves venes...

»La revel-lació em féu estremir. En Bakula i en Racimat

es varen creure que el conyac començava a ler-me pessi-

golles.

»—«Sahib», tu beus massa;

»Poc havien vist ells que jo llençava destrament el co"

nyac a terra! Jo vaig fer el desentés. El foraster, va sem-

blar-me que també s'interessava en la conversa, car, amb ela

colzes apoiats damunt de la taula i la barbeta descansant

damunt de les seves mans, no ens deixava de petja. ,

»—De manera que hi ha una dona presonera deis d'Arra-

kan?—vaig insistir.

»---Sí; sembla que és tota una vella hostòria... Es tracta

de una dona que una vegada varen trobar lligada a un

arbre en plena floresta...

»El foraster de davant meu ve estremir-se tan visiblenient,

que Ii tremolà la taula i tot.

))—Sembla que la dona va agradar a varis dels caçadors,

i més que a tots, a un anomenat Padura i a un altre ano-

menat Kantussi...

»El meu cor bategava furiosament a dins del pit. La revel-

lació d'aquells home, m'era fortan',ent interessant. Al fo-

raster, també semblava interessar-li d'una manera extraordi.

nària, car, tapant-se encara més del que ho estava, s'havia

anat apropant a un caire de la taula, per tal de trobar-ses més

a la vora dels dos marxants.

(Continuará.)
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Núm. 592. — TERESA ALSINE'f.Núm. 591. — F. CABALLE.

—Que ha perdut quelcom, seny o-	 AL MUSEU
reta?	 —Aquest crani és de Lluís XV.

—Ai, no, senyor, no. No he per-	 —I aquest altre més menut?
dut res: cercava la Parada de l'au-	 —Del mateix rei, quan era rnés
tòmnibus.	 petit.
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GRAN CONCURS DE NINOTS AMB XISTO
Núm. 519. — JACINTO MOYES.	 Núm. 550. — R. VERDAGUER.	 Núm. 581. — PAU LLACUNA.	 Núm. 582. — JOSEP RIVIÇA

11

t 4

ha una noia que el ven.	 ria de retejar una mica. 	 —Així, digui que vostè s'hi deu	 —Mal, senyoreta; esvaloten massa
luvi.	 a l'Ajnntameut?	 al braser, que et sortiran pene-	 varia a alçarse amb ml 1 el ges-—M'agradaria que vingués un dI-	 —Escoiti: Que vaig bé per anar	 —Pepet: No posis ela pr°ua lid i	 —Com? Vootè és aviador? R etre-

-EI Diluvi? Mira, nen, allà hi	 —Si, però em sembla que s'han-	 llena,	 set?

pasar de cap al bra er, dones li	 ris animals'
hall scrtit penellons a les ovelles.

Núm. 586. — VIDAL I ESCOBAR.
Núm. 583. — MIQUEL FONT.	 Núm. 584. — TOMAS MORATO.	 Núm. 585. — FTA. BANALS.

—$uè et varen dar els Reis?
—Una roba de carbó.
—Dones a mi cm varen dur una

roba por fer-me'n unes calces.

Núm. 557. — P. IGLESIAS.

--La seva nena, amb agnest no-
sal de mosca morta, sembla que
mai hagi trencat cap plat.

—No se7n Ni. Osan fa aquest Po-
sat é. que acaba de trencar teta
la vaiaclla.

Núm. 583. — PEPE CASTELLS.

A^TJYI YI ML I	 ---
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UN JOVE	 EXCESIVAMENT BO-
RRATXO,	 ES	 PRESENTA DA-

TANT D'UN FABRICANT D'ANIS-
SANTS,	 PER	 A	 OFERIR ELS
SEUS	 SERVEIS	 COM	 A	 VIAT-

JANT
—Se...	 -nyor,	 si...	 es...	 fi... xa...

oé	 amb...	 la...	 a...	 lnane...la amb
qué...	 e	 m'ex...	preso,	 ve... e...
urà	 que...	 sóc	 mool	 co...	 nei... lee-
dor	 de	 l'arti...	 irle.

Núm. 590. — JOSEP TREMOLEDA.

—Mamá: Quina hora és?
—Que no ho veus?
—Oh, és que no el canee.
--No el coneixes amb tants anys

que fa que el tenim?

Núm. 589. — JOSEP ARCE.

—Jo sóc molt aficionada a la pmn-	 El mestre: —A veure, Joanet,	 --Ara les has dat per criar oques?	 —En qnè s'assembla un Rósv

tura.	 _	 quin és l'ccell més gros?	 —SI, lloï, si: m'agrada la cero-	 amb una costella?

—Ja se li coneix amb la cara,	 El noi: —L'naeroplà».	 panyia dels animals. Suposo •lue	 ...1

senyoreta.	 vindràs a veure'm sovint.	 —En que Is costella té os i
Ido té costelles.

Que tan inipor-
tant paper juga al
costat d'En Lau
«L'aprenent de pi-
lot» de la novia de
En Carles Soldevila,
que aviat es publica-
rà en el nostre set-
nlanari, profusament
il-lustrada per En
Joan Junceda.
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En Sirera per fer «tropa)>	 Una ventada molt forta	 1 el pobre barret moria
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—Noi, no sé pas què'm demanes;
si vols aquest esquelet...
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Unir els punts per ordre de numeració sempre
en línia recta escar que passi per sobre d'altrespunts o dues vegades pel mateix lloc.

un senyo apotanl-se en el bas-
tó. 2. —Passa un gos que va
a ta rua i se li emporta amb
la cuto. 3. —Com que hi ha
molta, humitat en Sirera ha
rellicscat.—Entreteni'rnent - Un
cap- de diable_—Frase feta
I.a Duna en un cove.—Jero.
glíflc : A I'enfornar els pans
se tan geperuts.

En Pap•rad'nr' de citin PA-
T f "I`ET :i V'IROLET hi han.
exposats els valuosíssims pre-
mis del «Gran Coneurs de ni-
nr,Is arno listo.

ANEU-LOS A VEURE! ... — Mercès a la meva idea
no m'ha pres res aquell ximplet..
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HISTORIA D'Ull N ® I CINE MÁNTIC
(por.iunc)da)

R	 3 ,_ er	 3̂ 	
s

j 0 cÇrW2 0

^^ k

E?
s-	 8	 ^

ric	 ' •-
fi

influència del cine és terrible. Us ho de-
mostrarà la present història: En una ciu-

tat de Mèxic vivia un no¡, fill d'un ric hi-
sendat. El tal noi s'havia fet un gran tip

de llegir novelles d'aventures, contes ¡ rondalles de tota

mena. Se sabia de cor Jules Verne, Fenimore Cooper, May-

ne Reid, etc., etc. 1, per acabar-ho d'adobar, des de que

vareen deixar-lo anar al cine, s'havia empas-	 --

sat una quantitat enorme de pel•I¡cules, que,

més o menys bén paídes, Ii quedaven als din-

tres com una mena de «solitaria de largo me-	 .

traje». Aquest noi, que es deja Ramon, va cau-

re en la mateixa mania de don Quixot i va vo-

ler sortir ell també a córrer aventures i emular
Douglas Fairbanks, l'artista de la pantalla que

- Ii tenia el cor robat. Eh I sabia'que l'automòbil és una eina
que juga un paper importantíssim en tota mena d'aventu-
res i va resoldre, per debutar, emparar se del de casa seva,
aprofitant el primer descuit del chauffeur. No calia sinó
baixar al jardí i espiar l'ocasió favorable, que no trigà a
presentar-se. Ja tenim el nostre heroi «embalat» per la
carretera, sense pla ni idea preconcebuda, veritablement,
«a l'aventura». Oh , quina delicia, senti•se II¡ure i en pos-
sessió d'un auto que el podia portar en un tres i no res allà
on li demanés el cort Segurament—pensava—dec estar in-
teressantíssim, així agafat al voltant ¡ amb els cabells esbu-

r

ïTT
bat tot just comentades, n,
aventures del pobre Ramon,

^ 	sense la providencial circuns-
^•--^	 tància de què va anar a parar,

'
	 perduts el sentits, però sense
\	 dany considerable, a la plata-

forma del davant de la màqui-
'^ " ^-^^^ r:a on va quedar barrejat amb

un informe munt d'estelles, restes de l'auto i de la ba-
rrera. Hem dit que la màquina continuava corrent com s¡

tal cosa ¡ ara hem d'afegir que va ésser un vertader mi
racle que amb els trontolls de la marxa, el pobre Ramon

no caigués a la via on hauria estat horrorosament des.
tro.çat per les rodes. La Divina Providència, que no vol
la mort del pecador sinó el seu penediment, devia vetllar
per ell a fi ¡ efecte de curar-lo definitivament deis seus

romanticismes amb una II¡çó dura, però convenient. Ara

no tenim més espai disponibles, ja ho anirem veient el

número que ve ¡ següents.	 1 (Continuarà)

ri

(lats pel venti I' instintivament es girà a tots	 _,	
// 

costats cercant la màquina de cine que se-
purament, el devia estar filmant. Tan distret	 ,11,, •	 r	 ,
anava amb aquests pensaments, que, en arri-
bar al pas a nivell del ferrocarr¡I no va tenir	 =
temps de frenar i va esbotzar la barrera, que,_
estava tancada. L'exprés arribava en aquell	 -_'_
moment i la topada va ésser enorme. Barrera	 —rom	 --
¡ auto, fets astelles, volaren pels aires, en 	 - (	 _
tant que la locomotora, sense a penes ado-	 __ 
nar-se'n de la cosa, continuava la seva marxa 
vertiginosa terres enllà. 1 aquí haurien aca- 	 _


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

