
Any VI —Núm. 300
	

Barcelona, 1 d'octubre de 1927	 Preu: 10 cènts
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SUPLEMENT iL LUST RAT [YEN PATUFET

CAS U A LI T A T

Un noi, en qüestió del peu, volia arribar a ésser	 Mes, un dia presencià una desgràcia d'aque'les que no
alguna cosa, és a dir, un gran jugador.

	

	 tenen explicació i com que el noi era molt pessimista, se li
va posar al cap que havia de morir d'una patada.

--	 O a mi o
..	
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Les fotografies de la víctima li feren créixer el pessi-

misme.

â 1

Un dia menys pensat va pres --ntar-se a la Direcció
presentant la seva dimisió del joc. La qüestió era
allunyar-se del perill.

	

I un dia menys pensat es girà un vendaval d'a-	 bre xicot, li caigué al cap un pesat peu d'anunciar un

	

quellsque porten época. I quan menyss'ho pensava el po-	 «Callista' i el matà. Ja ho deia ell havia de morir d'una
Datada.
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EL BRESSOL
Text d'en JOAQUIM FECIT	 (Acatament)	 Dibuixos den MTRFT

és obra del vailet... ja algun dia en
sentirem a parlar. Aquests diers han
d'ésser robats, no en dubteu. I així com
una taca d'oli, s'anà estenent el bum -
bum de què si l'Antoni era això i que
si l'Antoni era a lò- Però la Roser no
creia res d'això i per tant, el sen afec-
te no minvava Indignat el pare del
mal resultat de la prova, arribà a més
Atreviment encara.

Ua dia sortí cridant: Ara sí gj.e ho
puc dir que e s Ja-.s són uns lladres!..
a mi me'ls havien pres els diners!..
prou podien prosperar a'xíf.. Els veïns
hi acudiren. — Què us passa Ig:ia.i?
— preguntaven. - Que en anar a obrir
el calaix de l'arca, m'adono que hi
mancaven més de vuit ceri s duros!
mala negada!.. Ho veieu clar ara? i
de seguit avisats els mosos i el jutge,

fou det ngut l'innocentAnt o ii. Ja po
deu imaginar-vos quin trasbals a casa
els Jansí.. i podeu comptar el disgust
de la pobra Roser.

La nova de la detenció de !'Antoni,
arribà a oïdes del senyor Ramoneda.
El senyor Ra uoreda era el vertader
amo del poble, la seva hisenda arriba»
va a tot arreu i tothom !i pagava cen-
cos i arrendament. Desde teia' anys,

r-^

se'l véia sempre amb cara de prunes
agres i ben poques vegades se li po-
dia acostar ningú que no el rebés amb
una morrada. Desp és estigué uns
quants anys sense deixar-se veure pel
poble. Quan Antoni va ésser detingut
acusat de lladre feia - poc que el se»
nyor Ramoneda havia tornat a deixar

-se veure.
El senyor Ramoneda es presentà a

FIIIII
Posades le; coses en ciar, Antoni

fou alliberat i detingut en Centelles
per calumniador. Antoni no volia sa»
b=r res amb el seu pare que l'havia
abandonat en néixer, però com que
era bo de mena, es compadí d'ell en
veure'l plorar i es reconciliaren. El
senyor Ramoneda semblà tot un altre
des d'aquell dia, abandonà aquell aire

casa es Jans, els quals el reberen tre-
molant com la fulla a l'arbre. — Què
ha passat? - demanava. I Maria plo-
rant li contà com eren falsament acu-
sats de robar i que l'Antoni era el mi»
llor i més honrat noi del mán. El
senyor Ramoneda es preguntà si po-
dien dir per a rehabilitar-se, d'on ha-
vie tret els diners. Digueren que els
havien trobat. — A'xò no és prou clar,

taciturn ide seguit instal •là al seu gran
casal l'Antoni i als Jans, que foren
des d'aquell dia com de la família.

En Centelles fou alliberat a petic:ó
de l'Antoni que el perdonà. Es forma»
litzaren les re'acions d'Antoni i la Ro.'
ser, ara amb tota la complaença d'en
Centelles i es celeb aren le; noces en
arribant la primavera. Jan i Maria re»

Com, quan i on .ls varen trobar, -
No yo íem dir-ho per no fer parlar de
l'origen del noi, però pitjor serà que
el tinguin per lladre. Els vàrem trobar
en el bressol en què... El senyor Rs-
moneda no els deixà acabar i esclatà
en un gran plor: — L'Antoni és el meu
fi 1! He estat molt dolent, però el re»
mordiment m'ha estat aturmentant
sempre i jo us demano perdó a tots.

collien així el fruït de li seva gran
bondat i tots plegats eren feliços. An»
toni i Ro er eren molt volguts per tot-
hora especialment pels pobres als qui
sempre socorrien generosament. Per
això no recollien sinó frases d'afecte
psr tot on passaven. Roser estava
joiosa de no haver mai dubtat de la
rectitud de Antoni... S'ho mereixia.
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La caixa misteriosa
Dihuixos dEn CORNÉT	 per En GUILLEM D'OLORÓ

11 :¿I

• El milionari Mr. Van Heit estava
aquell matí molt content i alegroi, co-
sa en ell inusitada. El seu secretari tot
estranyat li'n preguntà la causa.

- Es que avui arriba el duc de les
Mines que ve a vendre'm un formós
brillant provinent de la corona ducal

que acaba d'heretar i amb aquesta
venda vol refer sa fortuna.

El secretari escotà amb atenció i
pensà en si enci que aquella era una
ocasió única per fsr negoci. Immedia.
ment falsificà un telegrama i el presen«
té a Mr. Van Heit el qual llegí: «Vingui

/ n

de seguit Filadèlfia fill greument ma-
lalt » L'home desalenat prengué l'auto
i fugí cap allà on suposava que el seu
fill s'estava morint.

Mentrestant, el secretani. preparà
el seu plan de campanya. Buidà l'enor-
me caixa que hi havia adossada a la

1

paret del despatx i di posà els mobles
de manera que a'.lò semblés l'entrada
d'una cambra forta i no d'una simple
caixa mural. Quan ho tingué tot a
punt, s'assegué a esperar el duc de
les Mines.

Aquest arribà al cap de poca esto»

El duc, des de dintre prou patejava
1 sorollava però les parets d'acer ofe-
gaven tot soroll i era endebades tot el
que fes.

El cínic secretari, mentrestant, es
ficà les claus a la butxaca pensant: —

na i el secretari saludant-lo atentament
li digué:

— Mr. Van Heit no hi és, però
vostè vol, entri amb mi a la cambra
cuirassada i li pagaré l'import del dia-
mant. — I dient això obrí la porta i féu
gest de deixar passar el noble. Aquest,

Al vespre ja s'haurà asfixiat i vindré a
robar-Ii el diamant quan no hi hagi
ningú a l'oficina.

Dintre la caixa el duc, després d'e-
xaminar amb els llumins que tenia,
totes les parets, resolgué esperar els

sense sospitar res, entrà i al moment
que anava a recular en veure que era
una caixa, el secretari el tancà d'una
revolada i després afermà bé tots els
panys i la combinació per tal que no
pogués eixir-ne ni ningú el pogués
obrir.

1

aconteixements, decidit en darrer cas,
a obrir un forat a trets del revòlver que
duia, per poder respirar. Però preferí
abans esperar i estalviar els trets per
defensar-se si los necessari.

(Acabarà)
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CONTES ARABU
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ADAPTATS PER JOAN GOLS

IL'LUSTRACIONs DE JOAN JUNCEDA 

(Continuació) 

La sort volgué, psrò, que al mo.
ment d'ésser donada l'ordre pel Soldà
fos present a la reial cambra un jove
Xambelà anomenat Sanhar, el qual te-
nia en gran estima n'Alí-Nur perquè
havien estat educats plegats; i al mo-
ment que oí l'ordre contra el seu amic,
eixí del palau i, passant pel camí més
dreturer, anà a picar precipitadament
a la porta d'Alí-Nur.

— Què passa, mon bon amic San-
har? — demanà Ali-Nur en obrir la
porta; tot abraçant el seu amic.

— Cuita! No perdis temps! — res-
pongué Sanhar anguniós. — Salva't tu
i Do''ça-Amiga! El-Mohin ben-Sauí
acaba de preparar-vos una trampa i,
si no fugiu immediatament, sou morts
ambdós sense remissió! Ja han eixit
del palau del Soldà quaranta guar-
dlans amb els glavis nus a les mans i
vénen contra vosaltres! — í llevant-se
una bossa plena de diner i allargant'
la a Alí-Nur, acabà: — Té: ací tens
quaranta dinars d'or que em penso que
no et vindran malament. Vés-te'n per
la porta del darrera[

Aleshores Alí-Nur anà a prevenir
Dolça-Amiga; la qual es cobrí amb els
vels i, tots junts, eixiren per la porta
indicada; s'acomiadaren i remerciaren
l'amic Sanhar i, amb l'ajuda d'Al.lah
eixiren de la ciutat i arribaren fins a la

vora de la mar, on trobaren un vaixell
a punt de fer-se a la mar, amb el capi-
tà a dalt del pont de popa dret i cri-
dant:

— Aquell que no s'hagi acomiadat,
que ho faci! Aquell que no hagi aca-
bat de fer ses provisions, que acabi!
Aquell que hagi oblidat quelcom a
terra, que vagi a cercar-ho! Car heus
ací que anem a partir!!...

I els viatgers respongueren que
tots havien acabat llur feina en terra.

— Doncs desplegueu les veles al
vent! — cridà el capità als mariners.=
Lleveu les ancles!!...

— Capità! — cridà A'í-Nur des de
la platja. — Cap ozi feu rumb?

— A la mansió de la pau, Bagdad!
— respongué.

— Espereu, si us plau, un instant!
Nosaltres també hi anem! — fiu Alí-
Nur.

I amb la barqueta d'auxili foren re-
collits i conduïts fins a l'escala del
vaixell; per la qual pujaren fins ala
coberta i, un cop a bord, totes les ve-
les foren hissades i el navili es féu a la
mar quasi volant colra una gavina.

Heus aci que, mentrestant, els qua-
ranta soldats arribaren al palau d'Alí-'
Nur; el voltaren, esfondraren les por-
tes, cercaren minuciosament per tot
arreu, destruiren tots els mobles que

i

quedaven, calaren foc a la casa i tor-
naren a la presència del Soldà a co-
municar-li la infructuositat de llurs
recerques.

Llavors els Soldà ordenà de fer un
pregó per tota la ciutat prometent una
valuosa recompensa al que portés viu
n'Alí-Nur a sa presència i amenaçant
amb terrib'es punicions el que, havent

-lo vist, callés o l'encobrís. Malgrat tot,
ningú no pogué donar cap mena de
rensenyament sobre n'Alí-Nur ni so-
bre on parava ni davallava.

Alí-Nur i Do!ça-Amiga arribaren
a port sans i salvats i el capità del
vaixell els digué:

— Heus ací la famosa vila de Bag-
dad, sojorn de la dolçor[ Heus ací la
ciutat benaurada que viu, tremolosa i
blanca com una núvia, a l'ombra dels
roserars, a la tebior perennal de la
primavera; en mig de les flors de sol
jardins i del remoreig dolç de ses mil
fontanes!...

I Alí-Nur remercià el capità per
les gentileses que per ell i per Dolça»
Amiga havia tingut durant el viatge;
li pagà cinc dinars d'or pel passatge
d'ambdós i, seguit de sa dolça muller,
deixà el vaixell i s'adreçà a Bagdad.

Però el destí volgué que en lloc
d'emprendre el camí dreturer, en se-
guís un que conduïa al bell mig dels
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jardins que circumden la ciutat i, el
cap de poca estona de camí, es troba-
ren al davant d'un gran reixat que tan-
cava uns jardins encar més merave-
llosos que aquells en mig dels quals
es trobaven.

— Oh! — digué A'í-Nur a sa com
-panys. •— Quina contrada més bella

és aquesta!
— Reposem-hi una estona, amat!

— demanà Dolça-Amiga.
I ambdós s'arredossaren a la gran

portalada de la tanca i com que esta'
ven tan fadigats per les múltiples
emocions de la jornada, no trigaren
gaire en quedar ben adormits.

Els jardins a la porta dels quals
es trobaven, eren els Jardins de les
Delícies; al bell mig dels quals s'aixe-
cava sumptuós el Palau de les Mera-
velles; propietat, tot, del Califa Harun
Al-Ratxid. Quan el Califa es sentia el
cor oprimit, hi anava a distreure's i
a oblidar les angoixes de la vida.

El Palau no era format més que
per una gran sala, immensa, amb vui'
tanta finestrals que la il • luminaven per
tots quatre vents. A cada finestral hi
havia sospesa una llanterna i, al mig
de la gran sala, penjava del sostre un
salamó d'or macís, el qual, de nit,
era més lluminós que el mateix sol.
Aquest gran saló no s'obria mai més
que pel Califa i quan aquest hi entra.
va, hom encenia totes les llanternes
dels finestrals i el gran salamó del
sostre. I el Califa s'asseia en son divà,
tot teixit de velluts, de sederies i d'or
i hom ordenava als músics, als can-
taires i ales dansarines de lluir llurs
gràcies per tal que el sobirà oblidés
les penes que l'entristien.

El Califa havia nomenat guardé
de tanta meravella, un bon vellet
anomenat el txeit Ibrahim, el qual mun-
tava una guàrdia rigorosíssima de dia
i de nit, per tal que ningú no s'atrevís
a profanar amb sa presència el sojoin
preferit d'Harun Al-Raixid. I heus ací
que el vellet Ibrahím feia el tomb de
ronda pel voltant deis jardins quan
s'ensopegà a trobar Dolça -Amiga i
Alí-Nur arredossats a la porta princi-
pal, coberts ambdós amb una gran
manta i dormint profundament.

—Com`! — exclamà indignat en
veurel's. — Dos audaciosos que es
prenen la llibertat de contravenir les
ordres del Califa sense fer cas del po-
der que m'ha donat de castigar el que
s'hi atreveixi de la manera més exem-
piar? Jo, el txeik Ibrahim! Veureu: Ara
les pagareu totes!...

I en dient això collí una branca i;
anà cap als dos dormilegues i la aixe-
cà en l'aire per etzivar-los-en el primer
cop. De sobte pensà: «Ibrahim! Què
vas a fer? Pegar a persones que no
coneixes, les quals potser són estran-

geres o potser pobrets captaires deis
camins d'Al •iah que el destí t'envia!..:
Vejam! Primer vull veure la cara que
tenen!...»

I el vellet s'atansà a la parella po-
quet a poquet; aixecà amb gran cura
la manta que els cobria i... la Al'lah!
Fins la respiració se li deturà en veu-
re aquells dos rostres meravellosos,
les galtes rosades dels quals es toca-
ven en el somni i apare'xien als seus
ulls més belles que les mateixes flors
dels Jardins de les Delícies.

— Qué anaves a fer? — es pregun-
tava indignat a si mateix. — Què ana'
ves a fer, oh txeic Ibrahim, orb i foll!
Mereixeries que et fuetegessin a tu en,
càstig de la teva injustificada còlera!

I s'assegué als peus d'Alí-Nur i co-
mençà a fer-li massatge als peus.

Alí-Nur, en sentir-se'n es despertà,
guaità i, en veure que era un velles
tot respectable el qui°li feia, enretirà
ràpidament els peus tot avergonyit;
s'incorporà i agafà la mà del vell i la
portà a sos llavis i a son front en se»
nyal de respecte. Aleshores txeik
Ibrahim preguntà a Alí-Nur:

— Fill meu: D'on veniu?
— Oh, senyor! — respongué Alí-

Nur. — Som estrangers!

I en dir-ho, les llàgrimes Ii vingue-
ren als ulls.

— Oh, fill meu!— feu txe;k Ibrahím.
— Jo no sóc pas dels que obliden que
el Profeta ha recomanat, en molts in-
drets del seu llibre, l'ésser hospitalari
amb eis estrangers i el rebre'ls sem-
pre amb cordialitat! Veniu, doncs, fi-
lles meus, i us deixaré visitar el meu
jardí i el meu palau. Així oblidareu
les vostres angoixes!

I obrí la gran portalada del jardí.
Alí-Nur i Dolça-Amiga entraren al seu
darrera convençuts que entraven a la
propietat d'aquell vellet que Al.lah
havia posat en llur camí.

Alí-Nur prou havia vist jardins me-
ravellosos a Basra, però mai hauria
pogut somia •-ne un de 'semblant al
que tenien al davant dels ulls. La gran
portalada estava formada per unes ar-
cades superposades amb una mestria
inigualable. Unes parres velles i fer

-mes es recargolaven pels pilans dei-
xant penjar llurs magnífics i assaonats
raïms; eis uns, roigs com robins, els
altres, negres com l'atzabeja, els altres
rossos com topacis... El caminal per
on entraven era ombrejat pels fruiters

(Continuarà)
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I fil it a e 1 ó

Una molt gran gernació
entra per veure el lleó
que ensenyen al Circ Tonyina
L'il lustre Signor Farina
és un domador famós
que té molts admirados.

El Circ està ple a vessar.
El públic vol disfrutar
de l'espectacle imponent
que aque 1 domador valent
ofereix amb son lleó
que a tothom fa molta pó.

Surt amb gaies vestidures
(aparteu les criatures).
Posen la gàbia allà al mig
i fins se sent el trepig
de les mosques. Es tremend
el silenci de la gent.

En'ra el valent a la gàbia.
El lleó bramula amb ràbia
mes ell, «un cop de fuet
el deixa prompte mansuet.
Després li fa fer mil jocs
que a tots els fan tornar grocs.

Per fi, ve el punt d'emoció.
Amb els dits, el domado
pren un caramel i va
al lleó a fer-lo llepa.
Tothom aplaudeix sens fre
pro un diu: Jo també ho sé fé.

L'il'lustre SignorFarina
la seva ira no domina.
«Com s'entén, també ho fareu[
Vejam doncs, qué us hi jugueu!
Hi ha una gran espectació
i és un moment d'emoció.

Qcgveer

«Quinze pessetes> contesta
el valent i alta la tes,
davalla cap al lleó.
Mentrestant, el domadô
surt de la gàbia i Ii diu'
=Vejam, doncs si sou tant viu.'

1 dient-li li allargà
un caramel amb la mà.
El valent s'ajup i el toca
amb les dents obrint la boca.
Se'l menja i diu alegret
«Veuen, senyors! Ja ho he fet.i

LPer què el que he promés fer jo
és, no el que fa el domadô
sinó el que feia la fera:
menjà el caramel A Darrera
d'això l'aposta lia cobrat
i el públic riu amb esclat.



— Un moment per rentar-me i estic de seguida.
— Nu cal que et rentis, per anar al cine.

(De Féle Méle)
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L'emperador Josep d'Austria — el
bon empe, ador, com l'anomenavs tot-
hora — tornava un dia de passejar en
cotxe quan, en passar per davant de
l'entrada d uní dels p arcs imperials, un
sergent de la guàrdia féu deturar el
vehicle i sense reconèixer 1 Empera-
do., li demanà:

— Faríeu la mercè, sen y; or, de dur
-me a la ciutat amb el vostre cotxe per-

què avui estreno l'uniforme i tinc por
que plogui.

L'emperador accedí i una vegada
instal-iats tots dos en el carruatge li
preguntà:

— I doncs, com us ha anat el pas«
seig? Perquè suposo que veniu de pas

-se¡ar.	 -
— Sí, senyor. Vinc de visitar un

dels guardaboscos del Parc imperial, i
mai diríeu què hem menjat?

— Qué sé jo! — fé z l'emperador 
—potser col en v negre?

— Ca[ molt mihor!
— Salsitxes?
— Molt mi.lor!
— Conill?
— Millor, encara!
— Doncs, em dono.
— Faisà, senyor! un faisà que hem

caçat al bosc de l'emperador!
— Sí l'emperador ho sabés us cas-

tigaria
— Oh, no ho sabrà pas! I, després,

en té tants!

Seguiren el cami en silenci. Poc
després, el sergent demanà al seu
company:

— I vós, senyor, sou militar?
— Sí — .éu l'emperador.
— C9pi'à, pot er?
— Ui! molt més!
— C ,rone.?
— M s, encara.
— Brigadier, doncs?
— M s, més.
— General?
— Més.
— Feidmariscal, potser?
— Encara més!
Astora *., el sergent, mirà bé el ros-

tre de l'emperador i el reconegué:
— Ah, Majestat! perdoneu-me! I

perme eu que baixi de segu'de!
— Ca, ca! — féu l'emperador. 

—Què més vold tes tu que escapar-te!
Ara m'hauràs d'aguantar fins que arri-
bem a lloc, per càstig!

I sense fer cas d ls precs de Patri«
bol t sergent, el dugué en cotxe fins al
seu domicili.

L'emperador Pau de Rússia, era un
home capritxós i extra vagant.

Un mati, passejava en carrossa
descoberta quan veié un militar jove«
net que li semblà impàtic. Féu parar
el vehicle i el cridà.

— Quin grau tens, grapat de pols?
— li dem nà r mb la veu terrible que
feia sempre, tant si estava enutjat com
si no.

El gra at de pols contestà:
— Sóc un humil alferes de l'exèrcit

de Vstra M-ejes at.
— Ments! feu l'emperador. — Ets

tinent! puja al meu costat.
El jove u à. El vehicle prosseguí

sa marxa. Al cap de poc 1'e operador
preguntà:

— Digues ara, què ets?
— Tinent, senyor, ttràcies a la vos-

tra bondat - digué el pobre xicot.
-- Ments[ Ets cap tà.
Al cap d'u. a estona tornà a pre-

guntar-li:
— Què ets?
— Sóc capità, Majestat!
— Ments! ets comandant[
1 de mica en mica, en arribar al pa-

lau, ja l'havia fet general.

Napoleó passava revista a les seves
tropes. Dir gint-se a un militar c ue co-
manava un grup de scldats li d`.gué:

— Escolteu, capità...
— Soc tinent, senyor — féu l'altre.
— He dit capità — refermà Napo-

leó. I acte seguit li féu donar les en-
senyes del grau que Ii havia conferit.

Temps després es trobà en un cas
semblant Es dirigí a un militar i li
preguntà:

— Sou capità?
— No, Majestat, — féu l'altre, però

sóc de la f sta que se'n fan.
Molt bé — respongué Napoleó-

ja em recordPré de vós quan necessiti
capitans de fusta.

iU4i
((I
I	 uI,

i&ii

- Per qué ha robat aquest sac de
cent quilos?

—Senyor ,iutge, ha estat un mo-
ment de debilitat!

(de Féle Méle)

Gran concurs d'ombres xinesques 
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AVENTURES DEL CAPITA PAU SABATA
Una terra descobreix
i la ven al jorn mateix.

ü!^	

^	
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Una forta tempestat
a una platja els ha llençat.

La nau està tota oberta
i l'illa sembla deserta.

S'instal'len com Robinsons
en barraques de taulons.

so-fam.--

i-L/.,Wc3̂

^r1r^Lrv  -srs.-,--

Lord Dekois amb el seu iat
a l'illa ha desembarcat.

— Llàstima que en eixes platges
sembla que no hi ha salvatges.

Mes veu, amb poc camina
un espectacle africà!

— Són cafres o bé hotentots?	 Li compra els negres i l'i
— Jo li diré, n'hi ha de tots.	 amb bitllets i calderilla.

I després amb el seu iat
cap al Masnou l'ha tornat.
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