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NOI BELLUGADIS I ALEGRE ---- QUE NO S'ESTA MAI QUIET

SUPLEMENT IL'LUSTRAT D'EN PATUFET

LES APARIENCIES ENGANYAN

1

—Senyors, per caritat, deixin -me amagar sota la taula	 —Correu a amagar-vos, bon home, que ja és 'quí laLa dona em persegueix i vol donar-me una pallissa!	 vostra dona i per cert, molt ben acompanyada.

—On és aquell trapella? On s'ha ficat? Que li vui tren-	 —Sembla que se'n va més tranquilitzada. Hem salvatc,i' la carcanada!	 al pobre home d'una pallissa. Quin matrimoni més mal—Calma. senvnr	 avingut!

j •s

1 el matrimoni farruco, es va clavar el gran dinar!
— Perb calla, tu, què passa? La taula s'ha evaporat!
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VIROLET

DF T.Á VIDA BOHEMIA

El pintor está endarrerit de Moguer i de queviures amb el tender de baix, qui és també propietari de la casa. Per a
sortir al carrer i no ésser vist, camina de quatre grapes. El tender, no obstant, el veu i li p resenta la factura, que el
pintor refusa dient-li que ha fet «suspensió de pagos com el Banc de Barcelona.

A la declaració de «quiebra» segueix. el «lock-out» dels aliments. El pintor ja que no pot menjar, pinta bodegons.
Però es desespera cercant un truc per a menjar sense pagar. lel troba: consisteix en una carta, que fa enviar, una carta
amb molts segeils i molt lacre. El tender quan ho veu té una sorpresa. A l'endemà els veïns de l'escala, diuen que el
pintor ha heredad.

Davant d'això el tender Ii fa bona cara, li ofereix els seus serveis i un magnífic pastell. El pintor li comunica que
pensa menjar-se'l com a darreries rl'un pollastre farcit que li enviará per a courer. El qual pollastre, ctue si bé és farcit,
ho és de caretilles i terratrèmols amb la metxa encesa, li és entreeat.

,:Q;

o
o

Aixís que el té a les mans li explota i li deixa la cara com un Sant Llàtzer, per a escarment de tenders copdiciosos.
Aleshores si que el pintor celebra la feta del seu creditor menjant -se el pastell en l'amable companyia d'uns quants
amics. Això si, el botiguer lea jurat pendre «venjança fera».
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empenedit, prega al bon estadant de l'er-	 l'altre, ample i davallant, el de 1'inf

mita que li mostri el camí del cel.

	

—Mira; tira dret enllà i trobaràs dos	 ¡r^Q ., J	 I

r ^

El noi, al ser a la bifurcació, oblidant -se de tot lo encarregat, prengué el de baixada. Ni se n'adonà que es trobà
vant d'una porta pintada de vermell; truca i encara no tingué temps de dir un Parenostre que s'obra la porta i surt
dimoni d'allò més feréstec. No us dic res del sust que va tenir el noi al veure l'equivocació; però encara més va esr

tar-se el dimoni que justament era aquell desgraciat que va escapar-se dei sac. Corra cuita va cridar als altres tanc
baldes i forrellats fins que n'hi hagué. Llavors el noi pensà:—Deu ser l'altre camí. —1 malgrat les espines va pujar-lo
al cim. Quan el va veure Ss.nt Pere, que prenia la fresca, començà:—Ah, grandissiml Podia esperar-te, jo; torna'm el

de seguida.--I prenent-li d'una revolada ja anava a tancar la finestra sense escoltar les excuses de l'altre. Aquest,
prés de demanar-li inútilment que el deixés entrar, que era una falta de memòria, que ja no hi tornaria més, de °C

tingué una idea lluminosa. Encarant -se amb Sant Pere, que portava el sac a la mà, li diu:—Vull ficar -me al sac! —I P

ja és dins.
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E N P E R E T (Contlntrarió)

—i	 la	 rateta	 li	 féu	 entrega	 del	 seu	 llibre	 primer a	 qui	 en Peret	 reboté	 en	 terra	 en	 fugir	 de	 l'escola.—Espero 	 que	 sa-

bràs	 guarir-lo 	 de	 les	 ferides	 que	 vares	 produir-li.
En	 agraí í tant a la	 Rateta elE en	 Peret,	 amb	 el

 l
	 l	primer

bon	 consell,	 II	 donà	 el	 pa	 i	 xa- i - eels	 do  	 seguien n 

colata. enllà.	 1	 es	 trobaren	 amb	 la	 Per-

En	 Peret	 i	 el	 llibre	 primer,	 es	 po- diu	 i	 es	 trobaren	 amb	 el	 Sol,	 els

saren	 en	 camí,	 i	 en	 trobar-se 	 fadi-
/

quals,	 compadits	 d'en	 Peret	 s'oferi-

gats	 es	 reposaren	 dessota	 d'un ^_ ren	 a	 acompanyar -lo 	com	 el	 llibre

ametller. O	 .' primer	 i	 els	 ametllons.

—On	 vas,	 Peret?—li 	 cridaren. El	 camí	 era	 molt	 llarg,	 al	 fi	 del

—Vaig	 a	 l'escola.	 Qui	 sou	 que	 ai- \ qual, es trobaren	 amb un	 mur tant

xi	 em	 parla? ' alt	 que	 es	 perdia	 dintre	 deis	 nú-

—Som	 els	 ametllons	 de	 quins	 et ¡ bols.	 En	 Peret	 i	 els	 seus companys

mofares	 un	 dia. / se viren	 el	 mur i	 trobaren	 una	 or-g	 P

lo us en demano perdó i si sou

/
ta folrada d'or.	 En	 Peret trucà.

tan	 amables,	 digueu-me 	 quin	 és	 el ,.^^J	 ^ La	 porta	 s'obrí,	 un	 ratios	 plate-

camí	 més	 dret	 que	 va	 a	 l'Escola? X11 jats	 n'eixiren.
—No	 passis	 ànsia,	 Peret,	 que	 ve- —Qui sou, vós?—en Peret demanà

nim a acompanyar-te. a.l	 ^t	 obrí	 la	 porta.

—Jo no puc dir-te qui sóc, sinó que tu deus endevinar-me. 	Et trobes en el	 Paísyc4 le	 .letres,	 Peret.

En	 Peret	 s'avergonyí	 més, advertit	 pel	 llibre primer	 reco eg	 en ella a	 missenyora A.

—Senyora A, senyora A, vui tornar a^Pescolal Indiqueu -me el :'camí ,V— 	 exclamà	 plorant	 en
.	 _ w..

Peret.
Missenyora A	 n veure^°en Pereil tot penedit	 es	 posà contenta	 i	 cridà	 a	 les	 seves	 com -

panyes.
—Es precís que ara, tota ve-

,t """`wt	 © gada	 reunides	 ens	 vagis	 escu-

11 0^ 	 ^^^	
-^

M 	 * llint	 una	 per	 una	 fins	 a	 con-

`>I%	 fegir: «No
Iiui esser

^!!; I ^^ I	 ruc»

-

	li
^//,	 digueren.

-	
Ccnlinuarò)

A.
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Un idili interromput...

.en forma de conte mut.

/.0 seni'ora 
lleu;

. — Mira,	 —Si d'aquí un minut no t'has	 — Ingrat! Pocavergonyal Et vols escapar? Fa
Joanet, si no t^acabes desse-	 adormit, li diré al Papu que vingui i	 pera't un xic que cridaré al Papu!

•	 guida la sopa, cridaré al Pa-	 et fiqui dintre el sac.	 En Joanet, desesperat.—Papu, Papu, vina a aju
pu per a que se t'emporti.	 dar-me!

El bon Papa.—Ja estic aquí, Joanet, ja es- —Bevem una topeta i aixís t'aca- —1 ara, procura dormir-te
tic aquí. Vinc a castigar a la dolenta de ta baràs de refer. Jo me n'haig d'anar sinó cridaré a la teva mare!
mare i a portar-te a casa meva, que hi es- a fer la "ronda.
taràs molt bé.

EL DIA 20 DE MAIG

o sia, el número de la setmana entrant, començarem de publicar,
a les dues pàgines centrals

L'OBRA INMORTAL D'EN SWIFT	 1,

(ÌULLIVER

per primera vegada en català

SUSCRIPCIÓ D'UN ANY
PATUFET solt .	 .	 . Barcelona	 5'50 Ptes. PATUFET solt .	 .	 .	 .	 . .	Fora 6	 Ptes.
Id. amb fulletó novella r	 7'50	 n Id. amb fulletó novella .	 . .	 ,	 8
Id. id. i VIROLET .	 . z	 12'50	 » Id. id. i VIROLET .	 .	 .	 . .	 s	 13

VIROLET solt ..	 . .	 5`50	 . V1kGLET sot	 .	 .	 .	 .	 . .	 »	 6



aí, senyors, podran veure
1 gran invenció:
a màquina senzilla
la qual, si es posa un porc,

se fer més maniobres
apretà un petit botó

;a/en les maniveles
rodatges i els pistons

[BOLET
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L'enginyer senyar Pi Erra
com a savi, és curiós
i ha volgut veure una mica
com anava tot allò.

LOGOGRIF NUMERICS

12345678 Norn de dona.

345678 Districte de Barcelona.

41725 Dignitat.
6721 Diversió.
5425 Insecte.
476 Persona de posició.
348 Llegums.
41 . Nota . musical.

1 Vocal.

AGUSTÍ RIBAS

12345 - Nom d'home.
4532 Temps de verb.

125 Adverbi.
12 Part del cos humà.

4 Consonant.
Vocal:

15 Pronom	 (castellà).
532' Pecat.

1532 Temps de verb.
12.354 Grau de parentesc.

C. SURRIBAS

Peò s'acosta un xic massa
ji pesa el cap més que el cos
i un dels rodatges l'agafa
i el f ía seguir com el porc.

Quan els companys se n'adonen
no poden dar-li socors.
Prou criden i es desesperen,
desesper infructuós!
L'aparell resta impassible
rodolant de bo de bo!

Aquella mateixa tarde
van dur els amics del mort
vuit arrobes de botifarra
cap al Cementiri Noul i l

\\.Afill.A\II•:^

1)on Total i uja la tol
entra a un total i amli en ganivet toL

oüra on total tot ple de tot.

ILEME UONRELÓS

Tres . total, per fer diners,
van collir flairosa iot,

i per Corpus, cridant molt,	 -
la van vendre pels carrers.

J. JE'SUALD 13.

SOLUCIONS AL . NUMERO DE L 1

SETMANA PASSADA

.\ les xarades : Cail.ícula i Mon-gat.

Eduard i sep Solà,
impresora. Valencia, 200
Barcelona.—Tel. 1282 G.

— Miri, senyor urbano, el noi ha ficat el cap a dins de l'olla; no !i puc
cure i tinc por que s'ofegui!

—Senyora, trenqui ¡'olla.
—Si, aviat ho té dit. Em costa trenta cinc cèntims!
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Don Hipblito Llumanera,
veí de «Les Parres», tor-
nava cap a casa després de
haber passat tot un dia a

Barcelona, disbauxa que
no es permetia gaire so-

vint.

Però al arribar al poble i al adonar-se de que el convoi

passava vertiginosament de llarg amb un xiulet estrident

i humiliant, per la bona vila de «Les Parres», es donà

compte de que en lloc de agafar un tren mixte havia

pujat en I'exprès.

1 recordant que havia promès a
la seva senyora que aquell vespre
estaria de retorn, es llençà per 'ia
finestreta sense cap preàmbul H
vacil•lació.

a

Desseguida tot el tren es donà compte d'aquesta acció tan descabellada i hi hagué un moment de veritable emoció

r pànic: les dones xisclaven, .els homes, desolats, no veien manera de poguer portar auxili a un Fet tan ràpit i ja con-

sumat i tots els aparells d'alarma del convoi funcionaren al unísson.

El maquinista, al adonar-se
d'aquella demanda d'auxili tan
frenètica i general, donà contra
vapor i tot el fré automàtic,
per tal d'aturar-se soptadament.

________ d 	bao .j» ter• -. 	 r

Ço que ocasionà els més grans cataclismes, doncs eis bons viatjers, es sentirer

llençats al buit, topant de nassos per tot arreu i caient sobre les seves testes els pa.

quets i farcells i capses, mentre els cotxes trepidaven i cruixien com si anessin a

desmanegar-se.

Els llums s'apagaren, les dones es desmaiaren, els homes perderen la

noció de l'existència de tans cops i sotregades, quedant tota la expedició en el

més lamentable estat d'abatiment...

...mentre els empleiats anaven en si

cors del infeliç suicida a qui trobare
tot amoinat cercant el seu barret.
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