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Barcelona, 11 de desembre de 1925	 Preu: 10 eènt.

SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

Teseu rei d'Atenes, sortí amb una potent flota, obligant a Ariana, filla de Minos, que i acompanyes pel laberinte que ella
coneixia i deixà pels llocs on passaven un fil per a trobar la sortida; matà el Minotaurus i sortiren després corrents guiats
pel fil, s'emportà Ariana dins el seu vaixell i partí cap a son país seguit de sa flota. En saber Minos la mort del monstre,
creient que el laberinte no havia estat ben fet (perquè ignorava com havia pogut entrar-hi Ieseu) hi féu tancar Dèdal i
son fill Icaro, pagant així la seva presumpció.
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Len n ®i per d á s e v a n a r e
Text d'en JOAQUIM FECIT

En Darius era un xicotet molt bon
cor que es feia ben mereixedor del gran
amor que li tenien els seus pares. La
vida de la familia Damiens transcorria
pli cidament. El senyor Damians feia
anys que treballava de comptableenun
important magatzem de sucres i havia
arribat a guanyar un sou que n'hi ha-
via prou per no tenir maldecaps.

Fent de formigueta, ara un duro,
ara un parell de pessetes, la bona se-

nyora Tcm^sa, havia ikn,l apilonant
uns quants cents duros, que de la guar-
diola passaven a la caixa d'estalvis.
En Darius semblava tenir molt bon•i
voluntat i no menys bona disposició
per als estudis, pel que e s seus pares
es disposaven amb tot i representar-
los grans sacrificis, a donar-li una ca-
rrera, però vet aquí que en rnig de
tots aquells plans i optimismes, el se-
nyor L)amians va haver-se de ficar al

Dibuixos d'en MIRET

7FT\
1 ^

Llit amb una aran febrada. El metge
ind'cà que l'enfzrmetat començada po-
dia prendre un caient d'importància.
Mare i fu l procuraren d'assistir al pa-
cient amb tota cura i amor, però la
febre no cedia amb els medicaments
receptats ni amb les precaucions que
preniendonya Tornesa i son fill. La pul-
monia havia de fer el tomb per bé o
per real, i desgraciadament si bé en
sortí el bon senyor Damians, quedà

(

en un estat tan lamentable de salut,
que no pogué de moment reprendre el
treball i es comprenia que per molt
temps no podria fer res de bo.

Durant dos meses la casa =Sucrera
del Ebre, S. A.., Passà integre el sou
al bon senyor Damians, però compre-
nent que mai inés podria incorporar-
se al treball, posaren un altre de més
jove al seu lloc, el qual sabut pel se-
nyor Damians, Ii produí un sentiment
tan gran, que s'agravi i en pocs dies

de recaiguda, traspassava son àn'ma
a Déu. Vet aquí com la situació d'a-
quella honrada familia es veia pe:
terral

La senyora Tornesa que mai havia
estat un roure, es resentí molt amb
aquella desgràcia i no hi hagué inés
remei que anar a treure de miques en
miques els esta'vis. Dar'us, ell mateix
va oferir -se per aprenent en la matei-
xa casa on treballava el seu pa:-e i fou
admès, però amb el seu curt sou natu-

ralment no pcdia cob-ir les despeses de
casa. A més el substitut del seu pare,
tement que un dia potser Darius po-
gués fer-li ombra, el tenia de mala ga-
na i el feia quedar malament davant
del gerent. Darius reflexionà motes
hores, prenent-les a la son, tan neces-
sari a la seva edat. Darius tenia cator-
ze anys. Comprengué que en tenia per
molt temps abans no arribés a lograr
un ou capaç de mantenir a sa mare i
la t a que s"havia ajuntat amb ells,

per cuidar la seva mare. I després de
molt pensar-ho resolgué anar se'n a
Amèrica a fer fortuna i poder a xiliar
la seva bona mare i la tia. Resolt
com era, escriví una carta que deixà
damunt da la tauleta de nit, que havia
resolt anar-se'n per veure si Déu l'aju-
dava, d'arreglar el benestar de tots.
No es despedia per por de ésser impe-
dit en ]a seva resolució i que espera-
va que comprenent la boníssima inten-

ció amb que ho feia ei perdonarien. I
se n'anà al port i en un vapor que mar-
xava a Buenos Aires, va fer-s'hi fonedis
i anà a amagar-se entre la càrrega de
mundos, caixes i maletes a la bodsga.
Aaí arraulit, pensà amagar-se tant
temps com Ii fos possible i si el des-
embarcaven en un port, repetir l'ope-
ració i així per etapes arribar a 1'Ar-
gentina o al Brazil. Per poder roman

-dro força temps sen3e haver de sortir

i delatar-se, va proveir-se de llaunes
de sardines, de formatges, de galeta,
nous, etc. Tot quan va semblar-li de
bon conservar i de poc abultament. Va
instal'lar-se tan bé com pogué dins del
que Ii permetia el no ésser vist i a:lí
amb el cor pie de vo'.untat i bondat es-
perà que Déu l'ajudés. El cor va fer-
li un salt quan va sent'r la sirena del
vapor que assenyalava la marxa.

(Continuar.)
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MIS CEL•LANIA
Dibuixos d'En CORNET

L'OBLIGACIÓ '

El propietari d'una fabrica recorria
les diferents dependències de la ma-
teixa quan trobà en la sala de filats un
xícot desconegut.

—Noi, des de quan treballes a
casa meva — li preguntà.

—Des d'aquest matí, senyor 
—contestà el noi.

—1 qui t'ha llogat?
— L'encarregat de la sa'a de filats.
— I ja t'ha dit què has de fer?
— Sí, senyor. M'ha dit que el des-

pertés quan entrés vostè.

VERACITAT

Un home estava quelcom malalt i
la seva dona el portà a cá'l metge.
Aquest li ordenà que no mengés més
que peix i ve: etals.

La dona s'encarregà de fer-li com-
plir les prescripcions mèdiques, i el
pobre home estava del tot avorrit.

Per fi, un dia, hagué d'emprendre
un viatge. La seva dona li féu prome-
tre que a les fondes d manaria peix i
vegetals. Ell li ho prometé,

A la primera fonda on arribà de-
.nanà al cambrer:

— Teniu tiburó?
—No senyor.
— I peix espasa?
— Tampoc.
— Bolets?
— No n'és temps.

— Maduixes?
— Tampoc.
— Doncs porteu-me Liftec i pollas-

tre Jo ja he complert, car he demanat
peix i vegetats, però si no en tenien,
què hi farem!

QUIN ÉXIT!

— Com va la temporada? — pre-
guntaven a un emp:-esari de teatre.

— Malament — respongué. -- Cada
' op que fem comèdia, les ganàncies
fan riure, i cada cop que fem drama
fan plorar[

ENTUSIASME

— Noi, està molt bé que et distre-
guis amb el futbol, però recorda que
els estudis són més importants.

— I ca! quan faig un problema el
meu pare no diu res, però quan faig
un gol, hauria de veure com m"aplau-
deix!

PROVA

— Acabo de viatjar en un compar-
timent amb dos jueus.

— Com hosaps que eren jueus?
— Perquè ambd-ts han tret una ciga-

rreta alhora i s'han quedat sense en-
cendre-les, esperant cadascú que l'al
tre tregués els 1'umins.

— 1 com ha acabat?
— Que jo he omplert la pipa i lla-.

vors tots dos han esperat el meu llumí!

PREMI A LA FIDELITAT

Isaac Xueta tenia un criat que l'ha-.
via servit fidelment durant trenta anys.
Un dia, el bon Isaac sentí desigs de
premiar la fidelitat de l'antic servidor,
i el cridà a sa presència:

— Joan — li digué -- m'has servit
fidelment durant trenta anys i vull pre-
miar els teus serveis. Des d'avui seràs
considerat com de família.

— Gràc'es, senyor — féu el bon
criat, tot emocionat.

— Per tant — prosseguí en Xue a—
d'ara endavant no cobraràs mesada.

uer En GUILLEM D'OLORÓ

ELQGI

Una visita de compliment es tro-.
bava a la saleta, i a l'habitació del
costat es sentien sorolls infernals pro-
vinents del piano.

— Oh, senyora, la seva fila pro-
gressa en el piano, toca avui molt mi»
llor que l'altre dial — féu la visitant a
la s:nyora de la casa.

— Dispensi — contestà aquesta -
no el toca, ara, sinó que espolsa el
teclat(

CONVIT

— Et plauria dinar amb mi?

— Ja ho crec! Mer:esl
— Doncs anem... a casa teva.

kL JUTJAT

— Quina hora era quan el van
robar?

— Pregun'i-lio a l'acusat, ell em va
prendre el rellotge.

CORTES A

Un individu molt ben vestit i ple de
brillants entrà al despatx d'un ban-.
quer. Aquest, que tenia molta feina,
Ii digué, sens#- a lçar el cap:

- — Prengui uns cadira, senyor. Es-
tic per vostè en un moment.

L'altre, ofès pel que creia manca
d'atenció, exclamà:

— Sap que sóc el baró de Buid-.
avall?

—Ali, sí? — féu el banquer. —
Doncs prengui dues cadires, si li plau
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CONTES POPULARS RUSSOS
ADAPTATS PER JOAN GOL S	 AM& IL.L STRACI NS DE	 JOAN G . JUNCE DA

LA N ® 1	 A E 5 P Av 1 L e D Á

— El tercer enigma, és: Què és el

més tou i suau det món?
— Home! El més tou i més suau del

món és un llit de plomes!
— Molt bé! El quart enigma, diu:

Què és el més agrad5s del món?
— El més agradós i més amab'e

del món és el meu nebot Ivànutxka: Es
la criatura més bonica del món!

— Moltes gràcies, comare: Creu
que m'has tret d'un apurament i mai
oblidaré la teva amabilitat.

Mentrestant, el germà pobre se
sanà cap a casa si va tot apesarat, i

la seva filla, una noieta de deu anys,
li sortí a l'encontre:

— Oh, pare! Com és que esteu tan
trist?

— Com vo's que no estigui trist i

fins que no plori i tot, si el Tsar m'ha
dit quatre endevinalles que ni passés
tota la vida pesant, no podria resol-
dre-les? Ara pensa tu que les he de
contestar d'aquí a tres dies!

— Digueu-me-les!
— Doncs mira, filla meva; són les

següents: Què és allò que al món és
m 's fort i ràpid? Què és el més gras
i nodridor? Què és el més tou i suau?
1 què és el més agradós?

—Tranquilitzeu»vos, pare meu:
Aneu al Tsar i dieu-li que el més fort
i més ràpid és el vent: Res no l'atura
i res no l'avença el món. El més gras i
més alimentador és la terra: Es prou
grassa per alimentar lot allò que neix
i viu al món. El més tou i suau és la
mà: L'home, en anar-se'n a dormir,
no es fia mai de la blanesa del coixí i
posa sempre la mà a sota del cap. I,

(Continuació)

què pot haver-hi al món més agradós
que el somni?

Al quart dia, e's dos germans es
presentaren al davant del Tsar per dir
llurs solucions, i aquest, després d'ha»
ver-les escoltades, preguntà al pobre:

— Has resolt tu mateix els enigmes
o bé és algú qui t'ha dit les respostes?

El pobre, respongué:
— Senyor: Tinc una filleta de deu

anys que és la que m'ha dit la solució
de vostres endevinalles.

— Doncs si la teva filla és tan es»
pavilada i Jlesta, aquí tens aquest fil
de seda perquè, per demà al matí, em
teixeixi uns tovallola amb brodats.

El pobre camperol agafà el fil de

seda i se'n tornà a casa més trist que
el dia abans.

— Déu meu, quines desgràcies! -
féu en arribar-hi. — El Tsar m'ha ma-
nat que per demà al matí li teixeixis,
amb aquest fil de seda, una tovallola
amb brodats[

— No us hi amoïneu, pare — féu la
noieta. I arrencà una estella de la pote
del banc, i donant-la a son pare, li
digué:

— Aneu al palau del Tsar i dieu-li
que ordeni al seu fuster de fer-me un
teler d'aquesta estella per poder tei»
xir la seva tovallola brodada.

El pobre camperol ho féu així i li
repetí les paraules de sa filla. Alesho»
res el Tsar Ii prengué l'estella i li donà
cent cinquanta ous, i li digué:

— Dóna aquests ous a ta fila per»
què els faci covar i em porti demà
cent cinquanta pollets.

El camperol se'n tornà a casa en»
cara més entristit que els altres dies.

— Ai, filla meya! — deia en arri»
bar-hi. — Hem eixit d'un perill per
caure en un altre[

— No us hi amoïneu, pare meu —
féu la noia, agafant els ous i desant»
los per menjar-se'ls. — Aneu al Tsar
i dieu-li que per alimentar els pollets
que neixeran demà necessito mill d'un
dia: Ja pot, doncs, ordenar que llaurin
un camp, que hi sembrin mill i que per
demà al matí ha d'estar collit, trillat
i posat en saques, car els pollets d'un
dia només podran menjar mill d'un
dia.

El Tsar escoltà amb gran atenció
el raonament del camperol:
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— Ja que ta filia és tan astuta, di-
gues-li que demà es presenti al meu
davant, però que no vingui ni a peu
ni a cavall; ni nua ni vestida; sens
portar-me un regal, però portant-me'l.

El pobre camperol, pensà: «Aques-
ta vegada sí que estem perduts! Com
pot resoldre la meva filla tantes difi-
cultatsl»

— No us amoïneu, pare — féu la
noia. — Aneu a trobar un caçador,
compreu-li una llebre i una guatlla vi-
ves i porteu-me-les.

agafà la guatlla, es va asseure al llom
de la llebre i així es presentà al da-
vant del Tsar.

— Aquí teniu, Senyor—féu en arr-
bar a sa presència — el meu regal! 

—i li presentà la guatlla. El Tsar allarga
la mà per agafar-le, i la guatlla aixecà
el vol i s'al'un, à jardins enllà.

— Està molt bé — digué el Tsar. -
Ho has fet tot tal com jo he manat.
Ara digues-me. El teu pare és pobre;
com viviu i de què us alimenteu?

— I aral — féu el Tsar. — Els pei-
xos no viuen pas a la muntanya, sinó
al riu i a mar: Qui hg vist mai e'. con-
trari?

— I dieu-me, bon Tsar: Qui ha vist
mai que d'un carro en pugui néixer un
burret?

— Tens tota la raó, noieta — digué
el Tsar. I no sols va adjudicar el bu-
rret al germà pobre, sinó que féu que-
dar la noia a son palau, la va fer edu-
car, i quan tingué quinze anys es va

El pare eixí de casa i comprà a un	 — El meu pare — f;u la noia — va casar amb ella
caçador els dos animalets.	 cada dia a la muntanya a pescar i jo	 I el ric?

Al dia següentalmatí lanoia es des- faig sopes amb els peixos que em	 Del ric mai més n'ha sabut re
pullà i cobrí el seu cos amb una xarxa,	 porta.	 ningú.

E	 L
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En un pob'et hi vivien un campe-
rol amb sa muller i el seu fill únic.
Eren tan pobres que amb prou feines
podien ni menjar, i no obstant el cam-
perol ro sois pensava en donar una
bona educació a son fill, sinó que fins
desitjava donar-li una carrera de bri-'
llsnt esdevenidor, la qual li donaria
dies de glòria i els asseguraria a tots
plegats un bon jaut per la vellesa.
Mes, com s'ho faria? Quan hom no té
diner!...

Un dia s'emportà el fill i recorre-
gué diverses ciutats i pobles per veure
si algú el voldria instruir de franc : Es
cansà de rodar en va, car ningú no
volia fer-ho. Se'n tornaren a casa, i en
arribar-hi, plorà el], plorà sa muller
i ploraren tots i es desesperaren per.
què eren pobres. Per fi es calmaren un
xic, i ell, el camperol, decidí tornar a

provar fortuns i s'emportà altra vega-
da el fill a la ciutat més propera. Quan
hi foren arribats, trobaren pel carrer

un desconegut de barba llarga i cabell
gris, el qual els deturà i li preguntà:

— Com és que estàs tan trist, bon
home?

— I com no ho he d'estar si he vol-
tat tantes ciutats i pobles cercant qui
vulgui instruir el meu fill i no he po-
gut trobar qui es presti a fer-ho sense
cobrar molt ; diners essen± així que jo
sóc tant pobre!

— Deixa-*_ne'1 a mi — li respongué
el desconegut. En tres anys justos jo
li ensenyaré la meva professió, que és
molt lucrativa; però recorda't bé del
que et vaig a dir: D'aquí a tres anys
justos, al mateix dia i a la mateixa
hora d'avui tens de venir a buscar el
teu fill. Si arribes a temps i el reco
neixes te'] podràs emportar; però si

iContinuarà)
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L' a uf o-dete e tj u

- Vés amb compte, Pierre d'Os
d'autos hi ha molt robatori.
- Doncs cal fé un invent famós
que fineixi aquest desori.

.-- /

1 el dia que un miserable
l'auto Ii volgué robar,
amb son invent irrolmble
a la presó el va portar.

M
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DEL TEMPS ANTIC	 HUMOR D'ALTRE TEMPS	 JEROGLIFIC COMPRIMIT

El Ramajana és un poeta iñdi es-
crit en sanscrit per Valmiki, un poeta
que devia ésser molt savi per quant
podia fer versos en un idioma tan en-
revessat.

Es tracta en ell de la guerra que c Is
déus feren contra els dimonis fins a
derrotar-los.

El rei dels dimonis, en ésser ven-
çut simulà un gran penediment i vis-
qué molts anys fent d'ermità amb gran
fama de sant.. Fins arribà a enganyar
el mateix déu Brahma (que pel que es
veu era molt ruc, com el seu nom in-
dica) el qual lf prometé concedir-Ii tot
allò que volgués. Rayana, que així es
deia el dimoni, Ii demanà que no po-
guessin matar-lo els déus ni els faquirs
ni una cola d'altra gent poderosa.
Brahma li ho concedí i tot segult el
dimoni començà a fer de les seves fiat
en sa immortalitat.

Tots els déus, movent un soroll te-
rrible protestaven davant de Brahma
de les malifetes de Rayana. Brahma
bramà de coratge i recordà que el di-
moni no li havia demanat que no po-
guessin matar-lo els homes.

Llavors Vixnú, el deu del bé, donà
força extraordinària a l'heroi Rama,
fill del rei Dzarata qui desterrat de la
cort del seu pare s'havia refugiat amb
sa bella esposa Sita en el bosc i feia
vida penitent.

Rayana robà l'esposa de Rama i se
l'endugué a Ceilan, son regne, on *el
perseguí Rama ajudat pel rei dels mi-
cus i el dels óssos.

Aquestes bestials majestats cons
-truïren un pont entre el cap Comorín i

l'il a de Ceilan per on passà Rama i
derrotà Pavana, el matà amb el llamp
i recobrà sa esposa. Després d'això
tots dos se'n pujaren al cel de Brahma
on encara hi deuen ésser si no els
n'han tret.

El xicot de ca l'Alsina
que rep i no té dinar
diu: — Mai em donen menjar
i sempre cm donen tonyina.

S. PiT.uRen

Conec jo més d'un actor
que en les taules quan declama
no executa sols el drama
que executs fins l'autor.

A. MESTRES

— Jo em poso, quan represento -
deia un còmic prim i alt,
— un poc de cotó a les carnes
per aparentar més gras.
— Mes valdria te'n posessis
li va contesta un trempat
un poc dintre les orelles
pzr a no sentir xiular.

DELS TEMPS WAGNERIANS

T IM x TIN S
FAULES D'ISOP

Xk.—Eláa1 i les raes

En certa casa hi havia moltes rates.
Un gat sabent-ho hi ans i les anava
agafant i menjant-se Ies d'una a una.
I.es ratos, veient que cada d a eren des-
truïdes es digues en: No sortim mésper
tal que no morim totes i el gat, no po-
drà venir aquí i ens salvarem.

Però el gat, veient que no sortien
pensà atrapar-les amb una enganyifa.
Es penjà d't n clan i fingí ésser mort.
Una de les rates que el vejé mirant-lo
de reüll, exclamà: Encara que et con-
vertissis en sac, no te m'aproparia!

Mcralitat: La faula demostra que
els homes prudents, quan han experi-
mentat la maldat d'algú no es deixen
enganyar més per llurs apariències.

NOVES I COMENTARIS

S'està preparant una raça creuada
de gall dindi i pop perquè aquest Na-
dal tots els convidats puguim menar
cuixa.

Diu una estadística, que si tots els
turrons que es mengen per Nadal a
Barcelona es posessin api`ats al fons
del mar... ele metges no tindrien tanta
feina després de festes.

S'acaba de construir un aeroplà per
llargs viatges amb cuina i lot. Quan la
cuinera vol girar una truita avisa ai
pilot que faci un looping.

Una lliura de suro és suficient per
fer surar un home. Així molts savis
deuen nedar òptimament perquè Llurs
ca . s pesen força més d'una lliura.

Solucions al número auterioL'

Al je: oglífc:

Entreteniment.

xinesques

VAGA DE CONSONANTS

	

	 — Sigfrid, no et descuidis de pas-
sar a avisar el carboner quan tornis

.i .'e.4..e..a .o .	 de matar dracs.
.u3 .e.e..e a .ue..a	 — No tinguis por. Crimilda, ja m'he
e..é..e.i..e .o..	 fet un nus al bigoti per recordar-me'n.
.uia ti. .a. .e .o.e..e.	 (De 1ondon Op.nlon)

Gran concurs d'ombres

N.° 478 — Agnés Pons 	 N.° 479 - Anton Burgués	 N.° 480 — Josep Coca	 N.° 481 — Ricard Cuxart
.Rodacció i A lin nistració: Cardona! Casaña3, 1,
lmpremta. Carrer da Montaner, 24, iateri,
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EL. COP
per XIRINIUS

mt[
ant).

— Com ha anat el cop? — De cego!
Arob gaires com aquest plego;
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