
Amb l'auto anant cap a Horta
un'eop de .-ant se Phi emporia.

—No s'•puri,
ja

—Si es servit.
—No es meu.

dir?
(Em faria ayergonyir!)-'-

—Si no es d'ell. 	 n'haig
[fee...

I el torna a llencil al carrer.

Peru el guarda PtuOne,:.t
—No es men!

—No hi fa res!--contesta.

obre home seas

afiont- C1-6ient

Any	 406
	

Barcelona, 12 d'octubre de 1929
	

Preu: 10 centims

SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»

barret desernpdrat

L'Antonet es molt trempat
pro porta un barret tronat.



Al I d'un xut ben adrecat
va la pilota al forat.

darrera el not Cargol
est4 jugant a futbol.

°W ERE EllGOR-
0.40.

O
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Anunci realista

El cartellista Balcells
	 En un clos que to un forat

surt a enganxar ,sos cartells.	 un anunci hi ha clavat.

L'anunci era, justament,
d'un gran reconstitucnt.

I to un exit colossal
la panxa monumental.
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•
1,Del dia?	 0011

dark,,zt
•c

Dibuixos d'en CORNET
	

Per en GUILLEM D'OLORO

La filla de la masia agafa un dia
un ou dels que son pare havia de dur

al mercat i sobre la closca hi va es- 	 geix aix6 es -vol casar amb mi, que
criure :	 m'escrigui al Mas Fajol, Villarrocs.

—Soc jove i bonica. Si el qui lle-

Un solter cansat d'esser-ne va com-	 I en arribar a casa Ilegi la ingenua
prar un dia ous frescos per beure a	 carteta de la jove	

b
paoesa. --

l'adroguer del canto.	 Encisat va decidir fer un cop de cap
i. corrent cap a Pestanc va escriure una
incendiaria declaraciO.

I amb el cor bategant d'esperanca
passa dos o tres dies preguntant al car-
ter per la resposta.

La resposta no es feu esperar. La
pageseta contestava:

«Arnie meu: no em puc casar amb
v6s, perque ja fa anys en s6c i tinc
deu criatures.*

No cal dir que el jove no compra
mes ous del dia a aquell adroguer.



//-

En Peret es home de recursos; se'n va a ca l'adro-
guer i compra un coet de gran potencia.
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Un obsequi original

En Peret vol regalar Lin rain de flora a la Pilareta. La Pilareta li din des de la finestra : —No pugis, Pe-
ret, que el rneu pare t'espera amb el garrot!

Lliga el rain de flors a la canya, encen el coet ... el rain de flors queda fet a miques i el ,cost va a pa-
rar a Pull de la Pilareta, que queda tom Sorpresa de Pori-
ginal obsequi del sell promes. 	 •
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Pinfitira moderna

Aqui teniu un artista
en paisatge especialista.

Mentre cis pinzells netejava
una vaca s'apropava.

I la cua remenant
	

Quan el pintor se n'adona
la tela va empastif ant.	 que l'hem feta bona!

Pero es repensa aviat
i a exposar-lo l'ha portat.

.cubista, daddista
o be super-realista?

Un gran exit de .butxaca
li permet comprar la vaca.
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El 116 quan era joye
caeava tant corn voila.
mes l'edat, amb traidoria
ara les forces li roba.

Fadigat i desvalgut
en va recorre la Jungla;
no es capae de posar l'ungla
en cap animal banyut.

Una idea li ha acudit.
Fingeix que es troba malalt
i xisclant corn per greu mal
se'n va al cau i es fica al llit.

Algunes besties del bosc,
creient la fera indefensa,
van a veure'l sens temenea
cap ally a-entrada de fosc.

Pero aixi que n'entra algun
me li clava esgarrapada,
amb pressa dissimulada,
el Hee que es troba a punt.

Tambe la guilla va a veure
el seu rei que esta malalt,
pro amb sa vivor natural
no s'ho acaba de creure.

—Entra—li diu el Hee-
ajuda'm a ben morir.

Cap mal no hauras de patir.
Ja no estare mai mes bo.

Pere la guillaprudent
les petjades va ensumant
i despres ja mig guillant
diu al Hee tot rient:

—No voldre pas entrar fins
clue em doneu raons sobrades
de per que aquestes petjades
totes entren cap a dins.



—Quant en vol d'aquest, senyora?
(De The Passing Show.).
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Q
UAN en Massaviu es desperta a la

cambra de l'hotel, per la seva
imaginaci6 excitada hi passa

coin una pellicula tota l'afrosa aventu-
ra del vespre abans. La visita al seu
yell oncle, les preguntes per saber si
havia testat a favor d'ell i, en estar-ne.
segur, l'assassinat covard del bondad6s
vellet amb un tret al front i despres
Past6cia i l'art amb que ho havia dis-
posat tot per fer creure en un suicidi.

El que es d'ell, ning6 no en podia
sospitar. FIavia sortit de l'hotel sense
esser vist per ning6, poca estona des-
pres d'haver dit a uns coneguts que
es retirava a dormir; havia entrat a
casa el seu oncle tambe sense esser vist,
perque era el vespre que setmanalment
l'Onic criat de la casa anava al tine.
I despres de consumat el crim, havia
posat el revolver a la ma dreta de la
victima i havia deixat 1'habitaci6, que
no tenia finestres, tancada amb clam

• per dintre.
Aquest era el punt fort de la seva

seguretat. Qui podia haver tancat la
cambra per dintre, sin6 Tunica persona
que hi havia, el mort, moments abans
de suicidar-se!

Be, ara tot era qiiesti6 d'esperar que
li donessin la nova de la mort del seu
oncle i'de seguit entraria en possessi6
de les considerables riqueses del di-
funt vellet!

A mig mati, el groom de la fonda li
porta una targeta baix envelop. Febro-
sament l'obri; no hi havia dubte, era
de casa Ponele, pere en ella no s'hi
parlava per res de mort. Nomes deia:
sVeniu de seguidaD i no duia signa-
tura.

Intrigat, per& fort en la seva con-
fianca de no esser descobert, prengue
un taxi i s'encamina a la casa que ja
considerava corn a seva. Amb forga sor-
presa veie que no hi havia mitja porta
tancada ni cap senyal de que alla hi
haves cap mort. El criat que sorti a
obrir-lo el saluda amb tota naturalitat
i el deixa glagat d'espant en dir-li corn
si tal cosa:

—El seu oncle el vol veure de se-
guida, senyor Massaviu.

El seu oncle! No era mort, doncs!
A en Massaviu se li ericaren els ca-
bells i es torna pallid, pert) fent un
esforc dissimula i segui el criat fins
a la cambra del crim.

En efecte, el seu oncle seia en la
rnateixa butaca on l'havia deixat la nit
abans, amb el revolver sobre la taula
i el cap embenat de tal manera que
Homes se li vcien els ulls i un xic de°
la boca. Mentre el criat fou present,
saluda el nebot amb cordialitat; des-
pres, quan la porta fou closa, li dirigi
la paraula severament:

—Que, que. em pots dir, desgraciat
per excusar-te!

—Jo, oncle... veura... perO es que...
—Es que no et saps avenir que en-

cara signi viu, oi! Ja saps que els trees
al cap si no maten de seguida es cu-
ren de pressa. Nomes tinc una rascada
a la pell. Volies la meva herencia, eh!
Be, home, be! Tot tan ben planejat.
Un yell avorrit que es suicida amb la

porta tancada, un nebot que viu en un
hotel llunya... qui pot sospitar res !, 

ara m'entregareu a la policia,
potser?—preg-unta l'altre inquiet.

—Aixe no ho fara mai el teu oncle-
digue el yell amb solemnitat—. No-
mes et demano una cosa: Que m'ex-
pliquis com t'ho vas fer per deixar la
porta closa per dins amb clan.

—Oh — feu Paltre, tranquilitzat—.
AixO es ben senzill; mireu.

Es trague de la butxaca un llapis.
en un extrem del qual hi havia lligat
un llarg cordill. Posada la clan al
pang per la part de dins, a punt de
tancar, introdui el llapis en l'anella de.
la clau, despres passa el cordill per
sota la porta, ajusta aquesta i estirant
el cordill, el llapis feu palanca i gira,
la clau, despres caigue a terra, el cor-
dill Pestira per sota la porta i aquesta
queda closa per dins amb clau sense
cap senyal de corn s'havia fet.

El ferit obri la porta i feu entrar
novament en Massaviu.

—Em d6nes una gran alegria reso-
lent-me aquest problema. I l'home que
darrera el paravent ha pres nota de
la nostra conversa tambe esta molt sa-
tisfet.

I amb espant d'en Massaviu un po-
licia sorti de darrera el biombo que
tapava la liar de foc.

—Heu dit que no m'entregarieu a
la policia!

—Res d'aixe. He dit que no t'en-
tregaria el ten oncle — feu el ferit
traient-se els vendatges i mostrant un
rostre perfectament desconegut.

—El teu oncle... millor dit, l'oncle
de voste, dcsgraciadament descansa en
pan a l'altra habitaci6. Ens perdonara
la petita comedia, perb des del primer
moment ja suposavem que havia estat
voste el culpable. Nomes voliem que
ens expliques corn s'ho havia fet per
deixar la porta tancada per dintre, i
ara ja ho sabem.

POLIDESA

Un amic de la familia
a en Ribelles convida
perque acudis amb sa esposa
a un sopar molt elegant.
La dona deia a en Ribelles
quan s'estaven arreglant:
—Fes el favor, a la taula,
si no em vols fer enfadar
de menjar amb la forquilla
i no amb el ganivet.—Bah!—
respon rient en Ribelles.
—Hi menjo fa quaranta any-s.
De manera que no temis
que als llavis em faci un tall.

P. E.

Impremtat Carrer de Muntaner, 24, interior.Redacci6 • Administraci6: Cardenal Casaiias, 4
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No y es aventures d en	 aliga g en Balaga
Par/ abatis tan	 ,
arm Cs V011 manySpreat

Arribada	 Tar:dor,
la exposicions , ,tot pintor.

—1-1cm de .protegir -les ail,
comprant . alguPs • qu4-dros ears.

La primera Ohra	 Iran
era super--reali.,ta:	 •	 -

—Peru j. aixe son quadros, tu?
—No, son quadres, no es• tot u.

—Aquests quc a l'art fan la guerra
Phan drat ben be per terra?

Pei	 con:,1,1:•
van a \ era ; lu nu,.r.

4114 up pescador els I i u:
—Art! En veureu si ,venitt.

Homes, clones i canalla,
estirant tothOm treballa.

-Pobre ./r/.' Al Salo en reneguen
i a la platja l'arrosseguen.
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