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Preu: 10 centims

SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»

El 11e6 pacific

El dornador i el seu noi ,	 Anant carretera
	 amb enorme commociO

tenen un 11e6 mansoi. 	 a un goblet van arribar
	 de Iota la poblaciO.

—Podran veure fat	 :	 que ja s'ha menj,at, senvors•	 EL noiel, enjogassat,
Un formidable ,l1e6
	

trey o quatre domadors.	 a veure el lleo' ha entrat.

Amb ansia tothom espera	 que surf mansoi corn un be
	

Fugen de la pedregada
veure la terrible fern	 amb el noi a coil-i-be.	 amb carrera avalotada.
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Quin minyO mes simpätic!...

—Hola, maco, e clue culls pomes? Son molt boniques.
e Que me'n podries vendre unes quantes?

—Prou, prou...

—dQuantes en vol?
—Un grapadet; posa-me'n una dotzena, que siguin ben

grosses, eh?

—	 agraden? -
—Oh, que precioses...1

—vQuan valen, macol
—Vaja, nb cal que les pagui; les hi

regalo.
—Gracies, Waco, gracies. Quin mi-

ny6 mes simpatic i gener6s...1 Aixi
m'agraden els nens, aixi...

—Te, apa, aixe de propina perquê
ets tan bon nen: una pcsseta per corn-
prar-te caramels.

—Grâcies. Vol que li doni un bon
consell...? Si...? doncs...

•...fugi, que .	l'amo (Vaguest bort...!
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Recurs suprem

'tin pages de Roca lla
cap a la fira se'n.ya.

La Limner li ha encarregat
quelcom i ja ho ha.oblidat!

«La Sonambula Indoxina);
diu que el pervindre endevina.

Molta gent alla s'afua
i es necessari fer cua.

El nostre pages per -fi
entra a saber son destl.

La sonambula li diu:
.«Seras ric aquest estiu.

—El pervindre em diu voste
pro el passat, e1 sap tambe?

—Tambe el passat, si senyor.
Doncs digui'm, faci el favor...

Quin encarrec m'ha donat
la dona, que	 oblidat!



S'arrecera sota la vela d'un bar i va prendre un xop. Quan pars de ploure va trobar un amic que feia anus
que no Phavia vist, el qual li digue: —Et trobo molt
canviat, Jaumet! eSaps que estas molt sec...?

VIROLET

Les cases que va fer el senyor Jame, en un dia de pluja

316

Va fek-se acompanyar per un amic que duia
gues.

S'aixoplugh en una casa de bangs i es vele en el corn-
promis de prendre una dutxa.

...i el leren pujar a l'imperial.Va cOrrer . deu minuts amb la pluja a resquepa per
agafar Pautobes...

• A
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Les liisteries de l'oncic Joan

Una vegada hi havia un vell molt 'aficionat als di-
ners. Guardava algunes unces en un mitjot que tenia en -
tafurat en un recel de calaixera.

Quan atriba a esser la feina no "va tenir
mes remei qup cridar un nebot seu perdue l'ajudes a tre-
ballar les terres. Aleshores li entr y el terror d'esser ro-
bat pel jovenet.

Va estar pcnsant molt de temps un amagatall per a
posar-hi les estimades monedes i cap li s,emblava prou
segur. Fins que va tenir una idea que a ell li scnibbk
genial. Se les va posar en la seva prepia mitja.I

1, per despistar, va dir que se li havia inflat la cama
i anava amb dos bastons figurant que coixejava. Pere, un
dia se li va escOrrer nn punt de la mitja i ii varen amil.
caient pel forat tot	 les •nionedes. una a una.-

El nebot passa	 mateix cami una estoneta despre
i amb gran alegria ompli la seva• . cistella d'unces d'or.
I en arribar a casa seva...

a regalar-les al scu uncle : «Teniu, uncle—va dir-
--a vOs us agraden mes que a mi.» El yell, que no se
n'havia adonat de la perdua, va mirar la seva mitja bui-
da, comprengue la bondat i desinteres del not i es Va
penedir per sempre mes de la seva desconfianca.
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Faula d'Isop

Molt tranquiles les granotes
vivien a l'estanyol
banyant-se i prenent el sol
esteses de quatre potes,

Ningti no els feia la llei,
mes aix6 no els agradava
i un dia el poble acordava
demanar als deus un rei.

Jupiter que les send,
no tenint res mes a ma,
un garrot els va llencar
perque fos el rei d'alli.

Dret al llac queda clavat
amb ensure de les granotes,
que es varen prosternar totes
davant tanta majestat.

Mes veient que no es movia,
es varen desvergonvir
i fins una es decidi
i a enfilar-s'hi s'atrevia.

Veient que alle era un bastO,
tornaren a demanar
als dens que els volguessin dar
un rei, pr6 rei de deb6.

Jupiter no en feia cas,
per6 elles vinga cridar
dia i nit sense parar,
el rac-rac no el deixen pas.

Fins que el deu, irat del tot,
els va llenea una serpota
que fa que tota granota
de pressa s'amagui al llot.

I d'aquell dia endavant
fou reina de l'estanyol
la serp, que hi sembrava el dol
les granotes devorant.



—Veig clue es tornarh a apujar la benzina.
—Malament !
--Teniu auto?
—No, encenedor.

(Dc The Pessii, Show.)
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I Hiluiluum III	 11111111111111111111	 La	 velleta	 i	 la	 porcelleta	 11111111111111111111 	 111111111111111111111111111111

U
NA velleta geperudeta, que vivia

soleta en una barraqueta, un ilia
troba.sota una pedreta vint-i-una

pcsseta.
—Quina fortuneta!—exclama la ve-

lleta geperudeta tota satisfeta.
I rumiant en que podria emprar mi-

nor aquells dinerons, pensa baixar a
la lira a comprar una porcelleta.

—Aixi — pensava la velleta — l'en-
greixare ben engreixadeta i quan sera

—0‘To teniu pas un ruse?

(De The Humorist)

grandeta tindra porcellets i els dure a
vendre. I si no en te, per Sant Marti
en fare botifarres per passar Phivern
ben menjadeta.

Veus aqui que la velleta posh les
pessetes en una bosseta i se n'ana tota
eixerideta cap a la vileta on hi havia
la lira de bestiar.

Ana compra una porcelleta de pell
fina i rosadeta, amb la cueta cargola-
deta corn un tirabuix6 i fent-la cami-
nar amb un trosset de vimet se Pen-
dugue cap a caseta.

La vileta era molt lluny de la ca-
seta i la velleta estava cansadeta, peril
encara ho estava Ines la porcelleta, que
en arribant a una pujadeta va quedar-se
deturada i digue a la velleta:

—Si no em portes a brae no pujo
Ines.

—Ah berganta! ZNo pujaras? Ara
ho veuras!

I amb el boci de vimet es posh a
donar copets a Pesquena de la porce-
lleta.

Perm la porcelleta se'n va riure i va
dir :

—Elis, elis, que no em fas mal !
—No?—feu la velleta—. Doncs vaig

a cercar un bastO que m'ajudi.
I tota decidida la velleta es dirigi

a una alzina que hi havia ally a prop.
—Alzina, Palzineta, b,ols donar-me

un baste) per fer caminar la porcelle-
ta?—digue.

—No ho fare pas—respongue l'alzi-
na tota sorruda.

—No? doncs, ara veuras!
I la velleta se n'ana cap a un forn

de calc i parla al foc:

—Foc, el bon foguet, vina a cremar
Palzina que no em vol donar un baste)
per fer caminar la porcelleta.

—No ho fare pas—respongue el foe
tot cremat.

—Ali, no? Doncs espera't!
I corregue cap a una bassa d'aigua

que les granotes hi cantaven.
—Aigua, la bona aigtieta, vina a

apagar el foc, que no vol cremar Pal-
zina, que no em vol donar un bast')
per fer caminar la porcelleta.

—No ho fare pas! — digue l'aigua
fredament.

—Ah no! doncs espera't!
I corrent cap a un prat on pasturava

un bou, digue a aquest:
—Bou, el bon bouet, vina a beure't

l'aigua, que no vol apagar el foe, que
no vol cremar l'alzina, que no vol dar-
me baste) per fer caminar la por-
celleta.

—No ho fare pas—remugh el bou.
—Ah, no? Doncs espera't!
I la velleta, tota atrafegadeta, se'n

va cap al carnisser i ii diu:
—Carnisser, el bon carnisseret, vina

a matar el bou, que no es vol beure
l'aigua, que no vol apagar el foc, que
no vol cremar l'alzina, que no em vol
donar un baste) per fer caminar 1a por-
celleta.

—No ho fare pas !—feu el carnisser
tot vermeil.

—Ah, no? Doncs espera't!
I se n'ana cap al you i parla a la

corda :
—Corda, la bona cordeta, vina a es-

canyar el carnisser, que no vol_ matar
el bou, que no es vol beure l'aigua,
que no vol apagar el foc, que no vol
cremar l'alzina, que no em vot donar
un baste) per fer caminar la porce-
lleta.

—No ho fare pas !—feu la corda tota
tivada.

—No? Doncs espera't!
I la velleta geperudeta, tota ajupi-

deta parla a un cau de rates:
—Rata, la bona rateta, vina a rose-

gar la corda, que no vol escanyar el
carnisser, que no vol matar el bou, que
no es vol beure l'aigua, que no vol
apagar el foe, que nä vol cremar l'al-
zina, que no em vol donar un baste)
per fer caminar 'la porcelleta.

—No ho fare pas !--xiscla la rata.
—Ah, no? Doncs espera't!
I la velleta se n'ana a trobar el gat,

que roncava tot satisfet.
—Mixa, la bona mixeta, vina a Ca-

car la rata, que no vol arosear la cor-
da, que no vol escanyar elb carnisser,
que no vol matar el bou, que no es
vol beure l'aigua, que no vol apagar
el foc, que no vol cremar l'alzina, que
no em vol dar un baste) per fer cami-
nar la porcelleta.

I el gat li respongue llepant-se els
bigotis :	 -

—Si em doneu unes sopetes de llet,
la cacare.

La velleta se n'ana a la vaqueria
i compra net i pa, en feu unes sope-
tes i les porta al gatet.

I aixi que se les hague menjades:
El gatet es posy a cacar la rata.
La rata es posy a rosegar la corda.
La corda es posh a escanyar el car-

nisser.
El carnisser es posh a matar el bou.
El bou es posh a beure's l'aigua.

b
L'aioma es posh a apagar el foc.
El foc es posh a cremar Palzina.
L'alzina dona el baste).
I la velleta va fer caminar la por-

celleta i ben de presseta va arribar a
la caseta i encara hi es si no s'es mo-
gudeta.

Redacci6 • Administraci6: Cardenal Casafias, 4	 Impremta: Carrer de Montanan 24, interior.
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No y es avenlures Wen Bfiiga i en Balaga
Cap anyada horn no remembra
seas •pluja	 jinc

fabricant de p:traiglips
el negoci li fa aigiies.

Coin l'estin es, tan. eixiot
molts mils duros ha perdut.

Va a troba	 nostres males
perque sap clue son molt rics.

En Balaga i el seu loci
adquireixen el negoci..

Posen d . pressa un_ stand
a l'Expo,ició. ben gran.

Le, festes de la Merce
omplen Montjuic de pie.

Quan la festa mes gran era
cau del cel una manguera.

Els paraioiles de island
corn pa bench se'n van.

Un negoci colossal:
Han doblat el capital!


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

