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- i T'està molt bé'l negre! M'agradaria que cada any se't morís algú de la família.
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Colònies infantils

M

ERCÈS a l'iniciativa d'un anglès eminent, sir Jordi Montagu, en
el mes de septembre propvinent serà creada a Anglaterra la
primera colònia de noys, a imitació de les que ab tan bon èxit existeixen als Estats Units.
Els noys y noyes presos per haver comès delictes no van a la
presó. Se'ls confina a una granja y se'ls deixa en llibertat pera governarse com els sembla.
Elegeixen per sufragi universal, directe y secret, un president, un
jutge y un administrador. El jutge dicta les sentencies, les comunica
per escrit a les autoritats de la colònia, y aquestes les fan cumplir als
sentenciats.
Sir Montagu, que ha estudiat el funcionament de les colònies infantils independents, diu que'ls resultats obtinguts són admirables.
N'hi ha de molt nombroses que tenen un palau de govern, un Parlament en miniatura, una presó pública y un jutjat de pau.
Els noys y les noyes voten a llurs diputats, y aquets deliberen y
redacten lleys que'l president de la petita República aplica inexorablement. En una conferencia donada a-Londres, sir Montagu va dir,
entre altres coses, lo que segueix:
« J o c r e y a que aquestes colònies eren cosa de jòch. Però quan
vaig veure que un jutge de tretze-ànys condemnava a dos mesos de
presó per robo a un xicot de catorze, y quan vaig veure que'l condemnat ingresava a la presó (le la colònia, resignat ab la seva sòrt, vaig
compendre que allò era més seriós de lo que suposava.
»Els fallos dels jutges infantils són notables per llur moderació y
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— E l cavall que li vaig comprar, vn dirmc vostè que no tenia cop defecte, y ara
resulta que es borni
- Això no es cap defecte: es una desgracia.

sabiesa. Quan algun es injust, tots els electors de la colonia's reuneixen en assamblea, destitueixen al jutge y n'elegeixen un altre. Lo
meteix fan ab el president si no governa rectament. L'administrador,
es a dir, el ministre d'Hisenda, presenta'ls seus comptes tots els
mesos.
»Els presupostos no són anyals, sinó mensuals. Els noys treballen
en diferents oficis, y l'Estat els compra les obres que produeixen.
Cada un pot disposar de lo que ha guanyat ab el seu treball, però ha
de pagar les contribucions votades per la Cambra. »
Segons sir Montagu, els noys de pitjors inclinacions s'esmenen
y's tornen treballadors y honrats als pochs mesos de practicar la ciutadania y de viure entregats a n'ells meteixos.
Va esmentar el cas d un xicot de Pittsburg. de catorze anys, verdader criminal que robava pels camins, assaltant als caminants revòlver en mà.
En poch temps va reformar els seus instints de tal manera, que'l
Parlament de la seva colònia va nomenarlo director^e la presó pública.
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Cada colònia té un tutor que no intervé en rès absolutament, limitantse no més que a observar.
•
No més quan se registra alguna immoralitat greu, ordena la exclusió dels noys o noyes culpables.
Segons sir Montagu, són poques les vegades que'ls tutors han de
recórrer a n'aquet càstich.
La primera colònia infantil serà establerta y sostinguda per sir
Montagu, a la granja del Dorsetshire.
Se compondrà de deu noys, trets de diferentes cases de correcció.
Si l'ensaig dóna bons resultats, al cap de sis mesos ingresaràn a
la colònia setanta noys més.
ABECÉ

Calaix de sastre
El carnicer Pere Gorch
era molt galant subgecte,
essent son únich defecte
el de tenir peus de porch.
El marit de la Coloma

diu que es de l'art de la ploma.

— cProsador o bé versaire?
— No, rès d'això: es gallinaire.En Pòlit y en Monsalvatge
varen fè un bonich viatge

en un vagó de tercera,
y van anar de primera.
A la gran de càn Rosés
la varen fé ami a servir,
segons son pare'm va dir,
perquè no serveix per rès.
Anuncià'l doctor Pasqual,
que es un home de gran ciència,
sa interessant conferencia:
«L'art de no estar may malalta.
Mes el dia senyalat
no feu la disertació
perquè l'eminent docto
va trobarse indisposat.
NYIC
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Les xaripes den Xaripa

E

E n Xaripa a estudi

N Xaripa, no sé si ja n'haureu sentit parlar alguna vegada, era
un xicot de lo més trempat que us pogueu imaginar. Ell estava
convensut de que era un home de «xaripa» o de sòrt, y encara que no
totes les coses li sortissin tan bé. com caldria, ell per això estava cregut de que li havien sortit molt bé.
Un dia que's va aixafar el nas, va posarse molt content perquè
havia tingut la sòrt de no més aixafarse'l nas y no'l cap; y així per
l'estil en totes les seves coses.
Y no us cregueu que fos un ximplet o un beneyt: era, pel contrari,
una persona molt com cal y tenia
complet el judici. Tant es així, que
si jo'm proposo avuy contar als meus
volguts lectors algunes de les «xaripes» den Xaripa, es pera que's vegi
lo molt convenient que es, pera viure
bé y tranquil, seguir les doctrines,
del gran Xaripa, si no a l'extrem
d'ell, al menys com a fonament d'una
sana teoria optimista.
Probèuho sinó: quan un té mal de
cap, si vol treures la meitat del mal
no ha de fer més que pensar en lo
que sufriria si en Iloch de mal de cap
tingués mal de caixal.
En Xaripa feya encara més que
això. Ell prenia les contrarietats per
ventatges, y com que això havia
donat Iloch a incidents molt curiosos, m'he decidit a exposarlos als
meus lectors, en la seguretat de que
les ensenyanses que se'n desprenen
han de contribuir a la felicitat de tots.
ï f En Xaripa havia nascut de pares
pagesos, en un poblet de la montanya catalana. No era allò que se'n
diu un xicot guapo, perquè tenia'l nas
un xich estrafet y era borni d'un ull.
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UNA PARTIDA DE POLO

Un dels joclis que engresquen més avuy dia a la nostra joventut aristocràtica es
el Polo, del que'n reproduïm una escena de les últimes partides jugades, ara fa poch,
a Barcelona. Aquet jòch es una mena de foot-ball a cavall y per medi de masses ab
mànech molt llarch. Constitueix un exercici eqüestre extraordinari, y fa dels nostres
joves uns grans genets.

Aquestes dues qualitats el feyen felís, perquè... ja ho veureu'
per què. Com que era grotesch de figura, els seus companys d'escola l i
feyen bromes poca-soltes, lo qual també li produhia una veritable
satisfacció, com se veurà.
A l'escola ahont anava en Xaripa hi anava també un noy coix d'un
peu. Els xicots mal-criats feyen també burla d'ell, y s'hi enfadava
tant, que'ls xicots mal-criats encara s'hi divertien més.
Quan en Xaripa comensà a anar a l'escola va ferse molt amich
d'aquet coix, y no l i callava may, dientli que no s'enfadés, perquè lo
pitjor que's podia fer en aquet món era enfadarse.
Però'l coix li responia:
— Ja veuríem lo que faries tu si't fessin mofa. —
Aviat ho va poder veure.
Quan els noys de l'escola varen veure que en Xaripa tenia'l nas
botarut, varen comensar a oblidar al coix pera poder riures del noy
nou. En Xaripa feya com qui no se'n adonava, però un dia que sortien
d'escola, va aprofitar l'ocasió de que estessin reunits tots els companys pera dirlos:
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1. E l pare està molt cremat

— Gràcies, noys, de les bromes que'm feu. —
Tots se quedaren parats.
— No us quedeu parats. Cada cop que feu broma del meu nas,
me feu pensar en la gran sòrt que he tingut no naixent geperut. —
Els xicots de l'escola se quedaren tots reflexius al veure que aquell
noy estava content de tenir el nas botarut.
Però un de més atrevit va contestarli:
— Bé; passem per lo que dius, però suposo que això[d'ésser borni
no't dèu agradar pas. —
Y ab tó de mofa afegí:
— jEIa, ela! jEn Xaripa mira contra'l govern! —
Y quan tots esperaven que en Xaripa s'enfadaria y els empaitaria,
que era lo que ells volien, en Xaripa va posarse a riure de tot cor, dient:
— Gràcies, noys; aquesta broma que feu me dóna molta alegria,
perquè si així com sóch borni d'un ull, ho fos de tots dos, seria cego.
De manera que fentme burla d'ésser borni, me recordeu a cada instant la xaripa que he tingut de no més ser borni d'un ull. —
Veyent que no podien ferlo enfadar de cap manera y que, pel contrari, encara's posava content, els xicots ja no varen trobarhi alicient
y encara'ls va fer gràcia y els inspirà simpatia la manera com aquell
xicot se prenia les contrarietats de la vida, acabant tots per esserli
molt amichs.
Coneguts aquets antecedents, suposo que haurà d'interessar als
meus lectors la narració d'algunes de les xaripes den Xaripa, y això
es lo que faré en el pròxim número si Deu ho vol.
J. M . F .
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2.

contra'l marit de sa filla

Als excursionistes de Montserrat
Avís important

D

ESITJANT EN PATUFET donar gran espandiment a aquesta simpàtica festa, organisa pera aquet dia un concurs de fotografies,
quals premis se repartiràn entre'ls patufistes que presentin les tres
millors fotografies dels actes que's celebrin al cim de la Santa Montanya.
Se rebràn fotografies en la nostra Administració fins el dimars,
dia 2 de juliol, a les dotze del mitgdia. '
El fallo, junt ab les fotografies premiades, se publicarà en el nombre d'EN PATUFET del dissabte següent, dia 6 de juliol.
Als patufistes guanyadors dels tres premis se'ls prega fassin l'obsequi d'entregarnos el retrat abans del dia 9, a fí de publicarlo en el
nombre següent d'EN PATUFET.
S'abonarà, per cada una de les fotografies dels tres premis, la
cantitat de cinch pessetes, a tall de reporter fotogràfich de debò.
i Apa, patufistes! Agafeu les vostres maquinetes y a fer clixés a
Montserrat.
EN P A T U F E T

425

E n Patufet

Una severa llissó
EI piadós rey Alfons d'Aragó
volgué un dia donar una llissó a
sos patges.
Els va convidar a tots a un dinar que's celebraria a la taula
reyal, y, vinguda l'hora del dinar,
tots els patges s'assegueren a
taula sense fer la corresponent
oració.
Essent al mitg del dinar, s'obrí
una porta y entrà un pobre, que,
sense dir rès, ni tan sols saludar,
s'assegué a taula ab els patges y
el rey, menjant tot lo que volgué,
y, quan va estar tip, se'n va en-

4.

3.

prò mireu ella si es pilla

que ab el marit se n'ha anat.
(Del Puch, de Nova York )

tornar de la meteixa manera que
havia vingut.
Els patges s'indignaren davant
d'això; mes, prenent el rey la paraula, digué:
— De la meteixa manera que
vosaltres us indigneu davant d'aquest home, Deu s'indigna també,
al veure que hi ha homes que davant dels immensos beneficis per
Ell rebuts, ni sisquer i li dirigeixen
una senzilla oració de gràcies. —
Els patges abaixaren el cap
avergonyits, y sempre més tingueren presents les paraules del
rey Alfons d'Aragó. — BALDIRI.

E X P O S I C I Ó D'ESTUDIS SOBRE LA L L U N A

rai:

S'ha celebrat a l'Universitat de Barcelona una bonica exposició
•d'estudis sobre dit satèlit, que justament ha cridat l'atenció de tots
els inteligents y dels aficionats en general.
Apart del magnífich equatorial que'l senyor Patchot ha regalat a
la «Societat Astronòmica de Barcelona», criden poderosament l'atenció un bon nombre de fotografies fetes pels principals observadors
de l'astre mort, que no hi ha rès més que
veure.
Lo singular, y lo que causa més estranyesa a molts dels visitants, es que totes les
fotografies són d'un meteix cantó de la Lluna,
puig es convenient que tots sapigueu que la
Lluna sols ens mostra sempre una sola cara,
sense que may haguem pogut veure l'altra
banda de la meteixa.
Aquet fenomen, explicat per la rotació que
la Lluna t é sobre'l seu eix, ve demostrat per
l'adjunta figura, treta de l'obra Ciencias F i sicas y Nafurales, original del sabi catedràExperiment pera demos- tich doctor Fontseré, y en la qual veureu pletrar la rotació de la Lluna. nament comprobat que, pera poder estar vos-
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altres sempre de cara al fanal, al
donar la volta a l'entorn d'ell, es
precís que aneu girant també al
voltant del vostre eix.
Un petit aparell exposat en el
saló doctoral demostra palesament
tot lo dit.

427
L'AMPOLLA EQLMLIIWISTA

Coses de b è s t i e s
Els naturalistes diuen que les
aranyes, a proporció, tenen set
vegades més forsa que'ls lleons.
També asseguren que'ls cargols
tenen trenta mil dents y que abans
de càurels la darrera ja'ls ha tornat a sortir tota la dentadura.
Ni les tortugues de mar ni les
de terra tenen dents.
El verí de les serps es tan fort
que ab un didal ple podrien matarse 25.000 persones.
Les culebres no tenen parpelles
pera tancar els ulls, y quan dormen tenen el glòbul protegit per
una escata molt forta, però transparent com el vidre.
Hi ha insectes que mitja hora
després de néixer són ja calificats
de vells pels naturalistes.
Als elefants els agrada la gine-

Se disposen sis claus en la forma que
indica la figura, y sobre l'última se coloca
l'ampolla, sols mitg plena d'aigua. D'aquesta manera, l'equilibri cs complert.

bra, però no poden resistir el
xampany.
Els aucells de nit tenen, per lo
general, els ulls el doble grans
que'ls de dia.
X.
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- Papà, íme podria casar jo ab l'avia?
- iTu casarte ab la meva mare!
• jNo's va casar vostè ab la meva?

EK Patufet

E l nen pobre
Tothom que coneixia a mossèn
Joan l'estimava.
Era un d'aquells homes providencials que sembla que Deu hagi
enviat a la terra expressament
pera conservar la fe en els pobles.
No hi havia virtut que no estès
representada en aquell sant varó.
Estimava de cor a tothom, però
a qui més demostrava la seva estimació era als petits.
Sempre l'haurieu vist rodejat
d'infants y per ells ho hauria fet
tot, y si algun amich li preguntava
per què sempre volia estar entre
mainada, responia:
—Jesús era Deu y sempre volia
estarhi. Es que'ls nens bons y ignocents són com àngels. —
Mossèn Joan tenia una ànima
molt gran, perquè era molt sabi;
emperò teniz'l cor tan petit y tendre com el d'un nen.
Una vegada va presentàrseli a
casa seva un nen pobre, mal vestit, tot plorant. Mossèn Joan no
l'havia vist may, emperò, mogut
pel seu bon cor, li preguntà:
— cQuè tens, nen?
— Tinch gana — respongué —
y no tinch ni un mós de pa.
— No ploris, donchs, que ja'n
trobarem. —
Li va donar menjar, y quan el
va tenir tip y consolat li preguntà
d'ahónt era y ahónt anava. El nen,
ab somriure de gratitut y d'estimació, li va contestar que a l'endemà ja ho sabria, demostrant ab
això que volia passar la nit ab ell.
En aquell meteix moment en-
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traren tres o quatre amiguets de
mossèn Joan, tots de cases bones,
que'ls impediren continuar enrahonant. Aquells nens, al vèurel ab
aquell altre, pobre y mal vestit,
no volien atansarshi. E! bon capellà, que ho conegué, se'ls atansà
ell y els digué:
— tPer què no voleu venir?
^Perquè hi ha aquet nen pobrement vestit? ^Perquè es pobre?
jAy de vosaltres si no'ls estimeu
als pobres! Deu Nostre Senyor
tampoch us estimarà a vosaltres
y no voldrà que entreu al cel. —
Aquells nens, que tenien bon
cor, demanaren perdó a n'ell y al
nen pobre, y prometeren serli
amichs sempre més.
Tot aquell dia va passarlo ab
mossèn Joan jugant ab els seus
bons amiguets, y quan fou arribada la nit li ensenyaren la cambra y el llit ahont devia dormir.
Mossèn Joan estigué tot el dia
observant al nen que havia recullit, y li notà quelcom que no havia vist may en els demés; tota
la nit la passà somniant en ell.
De bon matí, tan bon punt se
llevà, anà cap a la cambra del nen
pobre pera veure si dormia. Gran
fou la sorpresa que experimentà
al entrarhi, perquè ja havia desaparegut,
Tot ho mirà y remirà. Damunt
la taula hi trobà un paper que
deya:
« Deu m'ha enviat a la terra
pera probar la caritat de mossèn
Joan y la seva estimació pels nens.
Deu el premiarà. A mi no'm busqueu, que ja sóch al cel. »

4 JO
De moment cregué veure visions, mes després se recordà
d'algunes accions y paraules d'aquell nen, del seu somriure, de
tot el seu posat, y relacionantho
tot, cregué veure en ell quelcom
d'angelical.
Verdaderament, creyentse re-
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cullir un nen pobre, havia recullit
un àngel.
A voltes, Deu vol probar als
homes pera veure si són dignes
d'Ell y els hi envia, com a mossèn
Joan, un àngel del cel en forma
d'un nen pobre.
ENRICH GÀBANA v VENTURA

E l Suplement d'En Patufet corresponent al present número
publica'l quart folietó de la interessant novela "Per les terres roges ".
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Tb/ff*/ei-so/í/c/ons. — Carmcta Vidnl, Teresa Dciilofcn, Carnicta Baflos, Ramón
Pou, Pau Pin, Carme Mumbrú, Joseph Torruella, Joaquim Giralt. Ramón Masvidal,
Salvador Qrau, üustnu Ferrer, Maria Castellanos germans, Joseph M.* Cabané,
S.ilvudor Molins, Alfons Carrera, Francisco Riera, Kcrimmes Elias, Esteve Huguet,
germans Sargas, germans Remus, germans Duràn, Lluis Carulla, Trinitat Blanch,
germans Badia, Jordi Ouillot, germans Marxuach, Pere Patau, germans Borràs,
Joseph Guillol, germans Marli, Ramón Porta, Francisco Rovira, Joseph Quernltó.
J . López. Quimet Sangenis, Lluis Zaragoza, Eudalt Cascras, Joanet Renom, Francisqueta Sànchez, Marcelí Bayer, germans Vives, germans Puig, Enrich Bnch, M. Caballero, germans Serrallach, Joseph Odlnn, Enrich Verdú, Eusebi Solanich, M. Vives,
J.íume Siberià, Jaume Piera, Joseph Casasas, Cecília Rodríguez, germans Casnsas,
Joseph A. Espelta.
Tres solucions. —Joan Guarro, germans Torrent, germans Tobella, Agustí, Verg é s , Ricart Paradell, Víctor Ferrer, Joan Perelló, germans S e d ó , Joan Estapé,
J . Dalmau, Ramón Julià, Montserrat Xiró, Paquita T a r r í s y altres, Núria Paluzie,
Manel Goicoechea, Andreu Ramón, Anicet Calvó, Joseph Gascó, Victoria Ferré, Roseta F o r í s , Joaquim Ferré, Sebastià Odina. Carme Galve y altres, germanes Sabrano.
púes solucions. — Francisco Vea, Joan Rovira, R. Valls, Julià Valls, Vicens Campaflà, Joseph Segues, Albert Mourros, Angeleta Arús, Montserrat Viflals, Scrafina
Anís, germans Bonet, Jonn Ramos, Oscar Monteys, Narcís Solà, Tresina Santos,
Joan Tayren. germanes Montserrat, Pere Deulofeu, germans Oliveras, Amadeu Henero, Modest Costa, Joanet Miró, Francisco Llanas, Joseph Roca, Joseph Carabasa,
Joseph M. Escardó, Ramón Bassa, Ferràn Monistrol, germans Siifté, Angelina Abril.
Una solució. — Manc\ Andreu, Joseph Vila, Maneleta Misas, Eusebi Bartomeu,
Ramón Bayd, Enrich Castelló, J . Rius, Mercè Roses, Franciscà Via, Frederich Subiràs. Rosendo Miró y altres, Joan Domènech, Jaume Ferràn, J . Janer, A. Tagars,
Ramón Montserrat, A. Bosch, Treseta Pratdesaba, Trinitat Moreso, Antoni Celma,
Joseph Jusà, Enrich Cardona, Mercè García, Maria Meseguer.

En Patufet

43l

EKDEVIKA,

EKDEVIKETA

XARADA

carrer que vostè ia ha dit, número que
acabo dc dir y pis que he dit abans.—

Dos-inversa, temps de verb;
ma primera, una vocal,
y cl lolal de ma xarada
resulta nom d'animal.
JOSEPU M.a BüQUER

SlCA

BOMBO

CONVERSA

— jOla, Bofarull! éSabrieu dirme com
se diu y ahónt viu aquella noya de la
liisbul?
— eLa filla d'aquells vinaters vellets?
-Uust!
— S(, senyora; se diu el nom y viu al

Substituir els punts per lletres, dc manera que horitzontal y verticalment donguin: I . * ratlla, consonant; 2.", Hoch
ahont hi ha molla aigua; 3.", nom dc dóna;
4.", hi corre aigua; 5.°, vocal.
MONTSERRAT BASSA Y ROCAS

S O L U C I O N S A L O I N S E R T A T E N E L NO M E R O

ANTERIOR

A la xarada: Cor/esia. — A la conversa: Tona. — A l logogrif numèrich: Valen/i.—
A la semblansa: E n que lé lilol.

R e d a c c i ó y A d m i n i s t r a c i ó : Cardenal Casafias, 4 (Riera del Pi)

Grans tallers de gravat
BAGUINIÀ Y CORNET
Mallorca, 192
•—
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BARCELONA

Fidel Giró. im^rcMor, Valcncu, JJJ.—BuceboA.
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