
— Senyor Lornet, jo li prego,
vostè que és home formal:
vol deixar-me es,z uns quants
sense aguantar l'inicial"

Com té bona carnadura
i el guareixen amb delit
es cura de !a ferida
sense fé un dia de llit.

Anv V ► — moi", 309	 >3areelena, 3 de decembre -i- 1927	 Preu: 10 "bita

SUPLEMENT U. L1ST RAT D'LN PATUFET

per ABEL

Neu i boira. Sols un pal
en mig de la plana nua.
Per lliga el drac en el pal
li fan un nus a la cua.

Vora el drac tots dos s'adormen	 De dins la neu sorgí un poble
després de pregar a Déu.	 Quin esglai en despertar!!
I l'alè de foc del mon,tre	 El drac, lligat per la cua
anava fonent la neu.	 penjava de! campanar.
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E1 tresor deis jn ques
Text d'pn JOAQUIM FECIT	 Dibuixos d'en MIRET

Però no podíem fer més de tres ex-
cursions cada un al da, perquè el tre-
ball era fadigós i això ens impacien.
tava perquè la nostra avarícia s'heda
exacerbat. Aquells indrets eren de'
certs, però no podíem evitar el nosre
temor d'ésser sorpresos en la nostra
avara feina: és dir, que teníern pressa

per sortir d'al:í amb el tresor. Gabriel
era més impacient encara que jo. Ell
va ésser qui més suggerí la idea d'em-
plear la dinamita i fer-ho saltar tot
per deixar al descobert les entralyes
de la roca i apoderar-nos còmoda-
ment d'aque:les immenses riqueses.
Vàrem come-re aquella insensatesa!!

Tota la meva vida, per llarga que si'
gui, serà curta, per a tenir temps de
penedir-me'n prou!... —El senyor Car-.
mona acotà el cap i restà una estona
aclaparat i silenciós amb les mans al
front. Tots respectaren el seu silenci.
Després seguí la seva re'ació amb re-
cança: — El pobre Gabriel ho pagà

jj;

amb la vida!... — Va matar-lo 1'explo-
ció? — preguntà ez Francisquet. — Les
conseqüències de 1'explosiól... — res-
pongué el narrador. — Vàrem posar
càrregar de dinamita exagerada. Ha-
víem pres les precaucions de distàn-
cia convenients, amagats darrera
d'vna roca. Enceoguéi e n el cle, i as

que aciensada , ent havien anat reco'
llint em valgué alguns milions de pes..
seres. Però tenint prou escarment,
vaig desprendre grans quantitats in-
tílment en sondege, vaig emp'ear en-
ginyers i brigades, i l 'inic que vaig
econsegir va ésser mermar els meus
milions. Desenganyat a la fi, vá'g

poc minuts una terrible detonació que
mil ecos repeti en amb estrèpid infe-
nal, commogué laserralada. L'explos.
sió esbotzà aquelles voltes milenèries
i el riu subterrani, alliberat, esdevin-
gué un tonent que ens arrosseóà des..
pietadament... la ira d Hua'na Ca-
pak desfermada! .. Gabriel pagà així

comprendre que acabaria perdent
cbous i esquel!e si m'entossud'a
massa, i vaig tornar me'n a casa amb
uns cent mil duros, que a mots sem-
blaria uta gran suma, però a mi, que
havia tingut tants milio -is a l'abast de
la mà, em semblaven una futesa!... Es
b_n cert que tot és relatiul...

ben cara la seva voracitat, jo vaig te'
tir més sort en poder-me arrapar a
una roca i fugir de l'aigua vertiginosa.
Plorant de ràb_a va : g com rodolaven
riu avall aquelles riqueses que amb
un xic més de paciència haurien estat
nostre ,!!...

Amb 'ot, la primera part de tresor

A Cata:unya vaig fer I'<americano»
i vaig tenir un gran èxit d'enve;a al
meo poble... i ara me'n va'g al Perú
per qüestió de negocis que he muntat
fa temps i que he de vigi ar de prop.
— Tots els oients restaren bocabadats
i tots reaccionaren desbordant a pre-
guntes e se=.yor Carmona.

(Continuará)
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Dibuixos d'En CORNET	 per En GUILLEM D'OLORÓ 
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Pierre d'Os feia des que estava cer-	 tres, marítims, aeris i submarins, però	 Els amics del savi, que a estones el
	cant la manera de realitzar un nou in-	 el que ara volia construir Pierre d'Os sentien divagar sobre la seva propera

	

vent que havia de tenir immensa res-	 era comp'etament distint de tots invenció, creien que es tractava d'un
sonada. Fins aquí es homes s'havien aquests. Es tractava no res menys que nou tipus de vagonetes per a mina o

	preocupat d'inventar vehicles terres»	 d'un vehicle subterrani.	 d'una locomotriu per arrossegar-les:

Fl

1"

LI v

Però no era aquesta la idea del nostre	 I l'invent fou, per fi, realitzat. Un	 l'apariència d'un animal de quatre po-
savi i 'lustre, sinó la d'un vehicle que	 aparell monstruosament estrefalari,	 tes i fou batejat per l'inventor amb el
caminés per sota terra, sense nec2s ;i-	 consistent en un cos cilíndric, que duEa	 nom de cConi 1 mecànic'.
tat de túnel, tal com u i submarí camí-	 davant dues grans culleres i el darrera	 Aquest aparelli, segons el seu in-
na per sota ra gua.	 dues enormes Fa es, que Ii donaven ventor, per medi de les dues culleres

Vii
que duia al davant, aniria excavant-se
pas a través de les capes del terreny
i amb les pales posteriors aniria api»
t ant les terres al darrera seu, tal com
fan els conills en enfondir el cau.

La gran potència de l'aparell, li
permetia ter aquestes operacions amb
enorme rapídesa i viatjar per l'interior
de la terra amb velocitat de tren ex-
prés. No cal dir l'expectació que l'in-

vent despertà en els cercles científics.
Sav s de tots païssos acudiren a felici-
tar a Pierre d'Os i contemplar el Co-
nill mecànic que ja estava disposat a
fer el seu viatge de prova per dessota
el Tibidabo.
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Vina al Nuevo Mundo amb mi	 El pobre Prrez segueix
i hauràs riqueses sens fi	 el capi à fonent greix

,,gir

A un indi, molt fadigat,
demana hospitalitat

L'indi li ensenya un tresor
de diamants, argent i or

Í,^ a	 gh• 8
I^	 ni

^íl

ðÅju

Fugen tots plens de terror
davant del conqueridor.

En Pérez corra- al combat
per por d'ésser fusellat. 

9'	
__

r	 1 

Després salva amb greu fatic	 Es casa amb ella, el fan rei'
a la filla del cacic.	 i a aquells indis fa la llei.
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— Oncle, comença a fer fred!

Comença a fer fred, nebott
— Així ens haureu d'explicar al-

gun conte de neu!
— Us en contaré un d'entrada d'hi-

vern, però en aquest encara no hi
neva. Els de neu vindran més enda-
vant.

El pis de dalt estava per llogar, i
un dia varen veure que hi pujaven mo-
b l e s . Calculeu la inquietud dels meus
coneguts en veure que la conductora
descarregava trones, bicicletes; ca-
valls de cartró i altres eines infantils.
Ai, ai, ai, que patirem!

En efecte, des del mateix dia d'a-

Així com per la Quaresma els ba'
callaners, a entrada d'hivern els esto-
rers i tapissers són els industrials que
tenen feina. Cap allà mitjans de no-
vembre veureu tot sovint carretons
amb amb aquells rotllos d'es ora que,
com els films en sèries, són de allarg
metratge».

1	 t fi

1

rribada, els quatre — perquè eren no
meny3 que quatre — infants del pis de
dalt, començaren a fer uns sorolls tan
formidables, unes corregudes tan èpi-
ques, que talment la casa s'ensorrava.
Si haguessin vingut a viure al pis fan-
tasmes d'aquells que arrosseguen ca-
denes, el soroll no hauria estat més
gros.

En veure'ls, he recordat tot seguit
que jo coneixia un matrimoni sense
fills, que havia caigut en un sibaritis-
me extraordinari. No pensaven, amb-
dós esposos, més que en la pròpia co-
moditat i els horroritzava qua'sevol
cosa que pogués torbar llur pacífica
existència.

Els estadants de sota estaven de-
sesperats. Tenien el cap com uns tres
quertans. Havien perdut per complet
la tranquilitat. Això, deien tots dos
alhora, és perquè aquests poca sol••
tes no deuen tenir alfombrat. Els hau-
rem de suplicar que posin estores, per
l'amor de Déu!

i

f&j
Un dia el senyor trobà per l'escala

el veí de dalt i li va dir el que feia el
cas. El veí va contestar que amb molt
de gus , ho faria, pero que per alfom-
brar la casa calien dues mil pesset-s,
pel cap baix i que, la veritat, no les
tenia en aquell moment.

— Per això no se n'estigui — con-
testa el seu amic. — Jo les hi donaré.
— I de fet les hi donà. Al cap d'uns
dies, de gran si'enci en el pis de dalt,
el matrimoni sibarita pujà a fer visita
al nou i de passada a veure quin efec-
te feies les alfombres noves.

Però amb estupefacció varen veure

que el mosàic restava tan nu com
abans. — Veuran - va dir el senyor
de la casa, a manera d'explícació —
com que el cas era que hi hagués si-
lenci, m'ha semblat que vostès queda-
rien més ben servits si, en Lloc «al-
fombres, comprava sabatilles de si-
molsa per tota le família.
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estratégica	 1' -

Ttrtarin, l'explorador
famós i brau caçador
està explicant a' cafè
les caceres que va fé
a l'Af.ica Tropical
entre el Nil i el Senega'.

— Sortia un jorn al matí
decidit a dona- fi
a un lleó molt insolent
que voltava el campament.
Portava la carrabina
de trinitroglicerina.

En arribar al desert
quan s'acaba tot el verd
sento un bramul sorollós.
El meu ,egre, temerás
s'esceps cap al poblat
i em deixa a'là abandonat.

De darrera una palme a
ja surt la terrible fera
que es dirizeix cap a mi
esperant fer-ne un fes f.
Jo ja prepar ' el fusell
mes... faré malbé la pell(

Si t:ro de tant a prop
li donaré tan gros cop
que r-starà fet puré
i això crec que no em convé.
Eoncs per ro fer-li tant mal
reculo abans de mata-l.

Quan bon tros he reculat
veig que el!, darrera m'ha anat
i així ha restat anulada
m3 rèpida reculada
perqu', està l'anima'ó
davant matei t del canó.

Mes, no vull fer»'o rralbé
i per poder tirar bé
recu'o ràpidament
en direcció al campament.
Quan em giro per tira
altre cop el veig allà]

Ll avors ja ben decidit
amb un sprint he fugit
car de Lluny el vull matar
perquè no el vull destrossar.
Per fi, ja sóc a la tenda,
Lluny de la bèstia tremenda.

Mes llavors de il.l}tsiól
ja no apareix el lleó
i és que tant he corregut
que de vista m'ha perdut(
Quina làstimal tan bell
que era, amb sa peluda pell(
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FRÀNSFORMÂCIO	 EL TATUATGE

En Toni Correm era un sportsman
en tota l'extensió de la paraula. El
seu plaer más gran era devorar quilò-
metres assegut al volant del seu mag»
nífic automòbil. Però també trobava
plaer en fer-se ell mateix les reJa-a-
cions que el vehic'e necessi uva.

I aquestes eren ben senzilles, per-
e,uè l'automòbil era un magnífic KCa-
dillacD tipus esp^ct, amb do za cilin-
dres que batien exactes com una or-
questra, sense que res els pogués de-
tenir en llur marxa (riom'al.

Però en Correm, dut per la seva
aFció a la mecànica, no es podia estar
de potinejar amb el carburador i ne-
tejar les espelmes, vulgarment dites
bugies que adormen la part superior
des motors o desmuntar e'. canvi de
macxea pel gust de tafanejar-lo.

Així fou que quan un dia, per ha-
ver usat gaso:ina e;tar.csàa, els cilin-
dres se Ii va en omplir de c -rbó i el
motor funcionava malament, en Co-
rrem es presentà decidit al Club Au-
tomobilista a preguntar als seus co.r.-
panys.:

— Sabeu algun llibre que exp'.iqui
la manera de reparar un «Cadiliacr?

— Home — li respongué un am'c
seu — el sistema més senzill és dur-Io
al garatge de la cantonada.

- — U f que aviat ho tens a reglat,
tul Prou gasto que em parta aquest
auto tan gros, no caldria s'nó que ara
em carregués una reparació aixi!

— Però vols dir que et veus en cor
de reparar un dotze cilindres tu sol?

— I per què no?
— Mira que no et passi com a

eque'.1 que va desmuntar el rellotge
per arreglar-lo i quan el tornà a mun-
tar Ii sobraren peces sufc'en's per fer-.
ne un altre.

— Sempre seràs plagal : o el que
et dic és que demà començ) a des-
muntar-lo.

— Fes com te sembli. Ja me'n do-
naràs raó.

I en efecte, a l'endemà, en Correm,
amb una clau angiesa a la mà, comen-
çà a desmuntar el gros automòbil
peça per peça.

Tres dies mas tard és presentà al
Club.

— Ja el tinc tot desmuntat. Trobo
que no és pas tan dif cil com déieu.

- 1 a a qué fa às?
— Ara? Arreglar totes les peces

que ho necessitin i tornar-lo a muntar.
D'aquí a .una setmana estarà.

— Bona sort, doncs.
Durant toa le setmana en Correm

estigué netejant, reparant i muntant
les peces disperses de seu enorme
vehicle Per fi, al cap de deu dies es
tornà a present=r al C ub, però era un
home diferent. F,ac, ullerós i preo:u-
pat, es veien bé en ell els estralls cau-
sats per la lei.na que s'havia imposat.

— Nois — digué per salutació -
potser teníeu raó amb aquel.a faula
del rel.otge que sobraven peces.

— I doncs, que no ¡'has pogut m.in-
ter, el «Cadillac»?

— Ja ho crec que ]'he muntat, però,
sabeu, de peces n'hi havia tantes que
un cop muntat resurta que ja no és un
«Cadillac..

— No? doncs què És?
— Sí, mira, enlloc de sortir-me'n

un «Cedillec», me n'han so tit tres
ar ordsr.

CINC MANERES D'EVITAR

DESGRACIES

1. a Veneu-vos l'au'o.
2• a Veneu-vos l'auto.
3. a Venes-vos l'auto.
4.' Veneu-vos l'auto.
5. a Si no us el podeu vendre, des-

mun`eu-io.

Aquest sistema de marcar-se la pell
de manera indeleble ha estat causa,
moltes vegades, de trobar-se un home
en difcils compromisos.

El c is més cèlebre és el de B=rnar-
dotte, revolucionari francès que mer
cés a la seva actuació en l'exèrcit na-
poleònic es veié enlairat a la categoria
de rei ¿e Suèc'a.

Essen rei; es.trob5 una vegada ma-
la't de gravetat i es metges de cort de-
cidiren fer-Ii una sagnia al braç esque-
rre. El monarca s'hi oposà forma ment.

Els metges insist- ren inútilment,
però, per fi, davant la gravetat del
mal, el rei hegaé de cedir i oferí el seu
braç a l'cper_ ció.

I llavors els metges pogueren veure
la causa de 1 oposició que el rei haya
jet. En el braç hi du.a un tatuatge, fet
al temps que era revoluci _ nari, que
dea `Morin els re's'»

CALCUL SENZILL

En Joan era molt desmemoriat. Mai
no es recordava de la data del dia. El
seu amic Pee volgué donar-li un re-
mei per aquesta falla.

— Mira, si vols saber la data del
dia, és ben fàcil. Sumes la data del dia
abans amb la de l'endems, divideixes
per dos i ja tens la data ccrrent.

— Vejam com se fa aíxò?
— Si, mira, ahir era 2I, demà serà

23. Vint-i-u i vint-i-tres, fan quaranta
quatre. Dividit per dos, fa vint- -idos.
Doncs, avui som a 22.

— Molt bé — pensà en Joan. 1 dies
després se li presentà ocasió de posar
en pràctica el sistema.

— Vejam: Ahir era 33 i demà serà
2. Trenta i dos fan trenta dos. Dividit
per dos, dóna setze. Doncs avui som
16.

Ço que demostra que, a vegades,
les matemàtiques fallen.

xinesques

N.' C78 - F. aacis_o Pascual 	 N.° 679 — Jos ?p Rubiralta	 N.° _80 — Eduard Tarroig N.° G8 i — Jaume Rovira
Redacció	 .ivaicici3: , srlaaal
l.upramca: (:acres 1i .viuuaasc, 4 j, :.ara,
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Noves aventures d'en Baliga 1 en Balaga
Té una idea genial
l ró el tréue , del pedestal

Baixen corrents d'un terrat
amb es llençols que han robat

Els persegueix la portera
l'adrogué i la carnissera.

• ' rrr

— Baliga, tu que ets lleugé
salva't, quejo no podré!

— Cuita, no siguis mussoll
Fes d'estàtua amb un llençol.

Mentre en Baliga se'n va
Balaga n'estàtua fa.

Tothom critica amb ardor
el mal gust de l'escultor.

Ve l'estàtua de debó
i en Balaga rep bastó.

Diu el públic decebut
— Crec que encara hi hem perdut.
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