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SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»>

La utilitat d'una "carrera„

-Em sembla que V'e iui I:ri^loe.
—Amb aquella elea xneia.'

Es celebrava una cursa...

—2ga«« -113 ::.	 - 

El lladre es posa entre els corre-
dors...

I, com que eslava «cntre•n;t t >. arri
-ba primer, i li donen la Copa.
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Un procediment fallit

En Pitali té un queixal
	

Per poder -se'l arrencar
corcat que li fa molt mal.	 un nou medi va inventar.

0

Amb una cordeta forta	 1 llavors crida: —Teresa!
el lliga al pom de la porta.	 obre la porta de pressa.

Però l'home no sabia	 1 a més del queixal corcat
que cap a dintre s'obria.	 un xiribec s'ha guanyat.
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Dibuixos d'en CORNET	
Por en GUILLEM D'OLORO

En Camallarg i en Rodó	 Van pujant per l'espadat

van a fer una ascensió.	 amb molta serenitat.
Fins que arriben a un turó
de molt bella situació.

rJ

Al fons de la vall es ve
el Gran Hotel Pireneu.

Escolten molt admirats
uns crits inarticulats.

Fa aquells crits a tota veu
un home amb un tornaveu.

/.^

1
—¿Què és això?—Què feu aquí?	 —Sóc l'eco d'aquest turó. 	 ...si algun turista fa un crit

—Després els ho podré dir...	 Sols cm cal presta atenció...	 per respondre de seguit!
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La fi d'un escanyapobres
\V

«« S\" iE»N'

Hi havia un usurer que al cap d'uns anys de fer d'es-
canya-pobres va apilonar una considerable fortuna.

Es retirà del negoci i amb una part dels diners tan mal
adquirits e5 féu construir una magnífica torre al cim d'una
muntanva.

!\ \ '-': '.-
7

La torre era construïda amb tot el luxe, tenia totes les
comoditats imaginables i estava voltada de magnífics jar-
dins.

L'escanya-pobres es sentia completament feliç. —Que
vagin dieñt que els diners no fan la felicitat! —es deia.

š\ /;/

Un dia, mentre es feia aquestes reflexions; va sentir
un gran rebombori, i cll, torre, jardins i' felicitat se'n
van anar a l'altre barri.

La magnífica muntanya s'havia convertit en un volcà.
I l'escanya-pobres va anar a parar a l'Infern, que és on
pertoca que vagin els usurers.
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En Rafeques viatja de segona

En Rafeçlues hagué de fer un viat-
;e i agafà cl tren.

¡ ¿A'
'^	 \1'li^ !f ú1r; ^°

,afcques tenia al costat un ho-	 En Rafequcs l'increpà:—Home ¿no
fumava cona una xemeneia i podeu deixar de fumar?, que n'estic

tabac més pudent que una clon-	 asfixiant.
la de pluja.	 L'altre no en féu cap cas i continuà

fumant.

£44Yp..4I
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Ien arribar á la primera estació, en
Rafeques sort a la plataforma i cri-
dà al quefe.

1	 '

—Quefe,t aquí dintre aquest vagó de
segona hi ha un home que té bitllet
de tercera.

I	 ^	 1

il

Feta la deguda comprovació, el le-
ren traslladar al vagó que li perto-
cava.

.../ ,•a,
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En Rafeques respiri satisfet i es re-	 —¿Com és que hcu conegut que por-	 —Oh !, pcnfuè he vist que era del
papà còmodament al seient.

	

	 tava bitllet de tercera?—]i pregunta, 	 mateix color que el nicu.
tot intrigat, el senyor del costat.



9

86
	

VIROLET

Devoció forçosa

Tots haureu sentit parlar del famós	 iuolt gandul, però molt espavilat. Per
Rector de Vallfogona i dels seus acu- estalviar-se feina sempre tenia un acu-
dits. Una vegada tenia un-criat...	 dit a punt.

Veus aquí que un dia que plovia
molt, el Rector hagué de sortir i es
trobà que el criat no li havia enllus-
trat les sabates.

En preguntar -li per què no ho havia
fet, el xicot respongué que com que
plovia i s'havien d'embrutar de segui-
da, no valia la pena.

—Està bé — féu el Rector—. Vina
amb mi que tenim feina llarga a ca-
minar.—Oh,—digué el criat—encara he
d'esmorzar.

—No val la pena—respongué el Rec
-tor—si de seguida tornaràs a tenir ga-

na!—El criat, escorregut, seguí sense
dir res.

Pel camí el Rector agafà c1 breviari preguntà al criat:—On aneu ?—Al cel	 —I ara! per què ho dius! —exclamà
i es posà -a resar. Al cap de pcc es	 —respongué aquest tot decidit. 	 el feligrés. I el criat, molt seriós, con-creuaren amb un feligrés. Aquest, no	 testà: —Pe"rquè el meu amo resa i jo
volent destorbar el Rector,	 dejuno!
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S i no ens espavilem, Faluga, es-
tem perduts—exclamà en Reple-
ga.

—Sí, noi, la situació és tràgica. Com
ho arreglarem?

—No sé... Mentre anem vestits de
senyor, podem fer molt negoci, però
si per manca de diners hem de dormir

DE COL.LABORACIO

í,UANA^
—Caram, Juli, quan agafes un iiou

amic pel braç no el deixes en tot el
dia.

—¿Per què ho dius?
—Pel meu paraigües, home !

avui sota d'un pont, demà ja no ani-
rem vestits de senyor... la pluja i el
fang ens faran semblar altre cop trin-
xeraires.

—¿Quants diners et queden?
—A mi sis rals.
—I a mi una pesseta. No és pas

gran cosa.
—No hi fa res, no ens acovardim,

és qüestió de passar una nit com po-
guem. Demà hi ha la festa major i
molt serà que no poguem buidar alguna.
butxaca ben proveïda jugant a cartes.

—Però si se'ns embruta la roba no
ens deixaran entrar al casino.

—¿Saps què faria jo? Doncs anar
al Gran Hotel, amb tota la barra.

—Sí, però, i demà com paguem! No
duent equipatge, no ens deixaran sor-
tir sense pagar.

—Un truc o altre se'ns acudirà. Ara,
¿saps què? Amb els- diners que tenim
comprem un cigar havà i ens el par-
tim. Així en entrar a l'hoteI podrem
donar el cop llençant cadascú tres dits
de burilla.

—Tens raó. S'ha d'aparentar riquesa
si hom vol infondre confiança.

I els dos pillastrons que havien acu-
dit a la festa major d'aquella famosa
vila d'istiueig amb l'esperança de gua-
nyar diners amb les trampes del joc,
cuitaren a entrar a un estanc que en

aquella hora de tarda estava solitari,
guardat només per un xicotet d'uns dot

-ze anys.
El xicot, darrera el taulell semblava

que ballés una dansa exòtica.
—¿Què fas, noi ?—preguntà en Fa-

luga en veure aquells gestos estrafo-
laris.

—Aixafo escarbatons. La casa n'està
plena, surten a tothora—respongué el
xicot.

—Escarbatons! —féu en Replega en-
tusiasmat—. Noi; ¿me'n vols posar dues
dotzenes en una capseta?• Sóc natura.
lista, saps ?—explicà en veure la cara
de sorpresa que el xicot havia posat
en sentir l'estranya requesta—. Faig
collecció d'insectes.

—N'hi donaré tants com vulgui—féu
el xicot.

—Amb dues dotzenes en tinc prou
per avui. Te'n dono dos rals.

El xicot cuità a arreplegar les fas-
tigoses bestioles i posades en una cap-
seta les donà a en Replega. Aquest
pagà els dos rala i havent comprat un
havà amb els diners que els quedaven,
els dos companys se n'anaren cap a
l'hotel sense hi un clau a la butxaca,
mig havà cadascú a la boca i una cap-
seta d'escarbats.

—¿Que ets ximple?—féu en Faluga
així que foren al carrer—. ¿Què en
vols fer dels escarbats?

—Tu deixa'm estar i fes com jo—
digué en Replega sentenciosament.

Arribaren al Gran Hotel. Aquest es-
tava pleníssim, però en veure dos vi-
sitants tan distingits, l'amo cuità a do-
nar-los l'última cambra que li queda-
va, una de dos llits, al primer pis, amb
bany particular.

—El nostre auto ha tingut una pan-
ne i s'ha quedat a Vilafàstic. Demà
arribarà • amb les maletes—explicà en
Replega perquè ningú trobés sospitosa
la manca d'equipatges.

Soparen com uns prínceps i se n'a-
naren a dormir beatíficament. Però
l'endemà, en lloc de dormir fins a mig
matí com hauria volgut en Faluga, les

set havien tocat a penes que ja en Re-
plega trucava el timbre elèctric amb
tota fúria.

—Que vingui l'amo, de seguit! —cri-
dà a l'astorat criat que anà a veure
què volien.

En paiama i sabates de simolsa acu-
dí l'amo, fregant -se encara els ulls en-
sunyats.

—¿Què passa, senyors? — preguntà
tot ansiós.

—Miri, miri quina porqueria!—ex-
clamà en Replega—. Escarbats negres
a tot arreu! Això és una vergonya. Fins
a dintre el llit n'hi ha.

En Faluga s'havia aixecat i feia cor
a la indignació del seu company.

—Senyors—s'excusà l'amo de l'hotel
suant- d'angúnia—, no puc comprendre
el què passa. Mai havíem tingut es-
carbats a casa... cm sorprèn altament...

—Excuses i falòrnies ! El que ha de
fer és dur-nos el compte de seguit que
ens n'anem a un altre hotel. Si fins
a un hostal estaríem millor.

—Es que... veurà—féu l'amo tot te-
morós—. Això del compte, sap, val-
dria més que no en parléssim... i dels
escarbats tampoc.

—¿Què vol dir ?—preguntà en Re-
plega tot seriós.

—Que no els cobraré res, saben, i
si vostès volguessin fer el favor.., sa-
ben, de no dir res a ningú.

-Està bé, no li volem cap mal, pe-
rò cuidi de desinfectar la casa o el
denunciarem.

I amb aire de perdona-vides, en Re-
plega i en Faluga sortiren de l'hotel
seguits de l'amo, que encara s'anava
excusant.

A la porta els esperava el xicot de
l'estanc.

—Aquí té dues dotzenes més d'es-
carbats, senyor—exclamà en veure en
Replega—. ¿Que també me'ls pagará
a dos rals, avui ?

En Replega i en Faluga van dormir
i menjar de franc uns quants mesos al
Gran Hotel «Modelo».

1Ií
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—Aneu molt poc a poc a recollir les fulles!
—Es que no n'hi ha per res amb l'escombra. Caldria un caça-papallones.

(De Tka humor/si)
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Noves @venRires d'en J3auoa 1 en lialaga
Trohn aquesta vega,la
la (asa massa guardada
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LOIÌIpILI1 Ufl O .uardia	 - L fclotgL 'i SCnoN
'tui el jardí vigilara. - 	 Sil! crospit un lladrc o do

Deixen el aos al jtrJi
i se 'n van a divertir.

Entre ciiì	 i cafès	 respirti aire
elstôqcn dos quãrls d tres.	 a peo van a rétirar.

Quari són ¡avant del jardí
fladrui, u dcien sentir.

El gos, en obrir la porta,	 Per més que li Yan parlar
un tros de calces s'emporta.	 el bulldog no els deixa entrar.

1 hauran de passar la nit
fent de la vorera llit.
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