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SUPLEMENT IL • LUSTRAT D . «EN PATUFET»

Els vuit Llagosterini

_

En Llagostera tenia un cotxet (i,: 	 El dia c lue es va'easar va for el pen	 El matrimoni Llagostera tingue el
ii anava ,a • les mil mcravelles. Era pe- sament-de comprar-ne un de mes gran primer fill i tambe hi capigue. De to-
!it, pert -donava l'abast.".	pet-6 de moment encara hi cabien. 	 tes maneres en Llagostera pensava corn-

.	 .	 _ prar-ne un de mes gran.

Vingueren mes fills -i en Llagostera altres despeses. Amb bona -voluntat tots 	 Els fills cresqueren i aleshores l'anar
no pensa Ines en comprar un cotxe hi cabien i podien continuar fruint les d'excursie amb la familia result). un

illeS gran, perque tambe havien vingut delicies de l'automobilisme.	 v.eritable problema d'equilibri.

Un empresari de circ els veie un dia 	 Crida immediatament la familia Lin- 	 Avui “ Els vuit Llagusterinis son
i en el seu cervell hi nasque una pen- gostera i els contracta. perque s'exhi- els idols del public i han fet la seva
sada genial.	 bissin en el seu circ.	 fortuna gracies al cotxet petit.
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1Yun cop de banya, Pengega amunt, amunt, amunt...
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La princesa enamorada

La princesa esta trista. El seu pare l'ha rectos en la
torre 'nes alta del castell per incomunicar-la del seu ama-
dor.

Picarol d'Alumini va a cantar el seu enyorament sota
la torre que empresona la princesa.

Un bou quc pastura prop del castell i que no esta per
cantons...

...envesteix _el joglar enamorat iii esbotza la mando-
lina.

fins a la finestra on hi ha la princesa, quc l'acull an) el
cor ple d'alegria.



I a tastar els hots anava
al punt que el doctor entrava.	 que es son pitjor enemic.

—Si? doncs cuiti'm a ajudar
a acabar-lo de matar!

—No begui vi, jo
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Dibuixos d'en CORNET	 Per en GUILLEM D'OLORO

El senyor Panxo Content
es tui bevedor tremend.

Ha comprat una renglera
de bots de vi de Madera.

Mes, quan a tastar-lo anava
el poagre l'atacava.

El metge que hi ha acudit _
recepta i el fa ana al llit.

I diu: —Si el remei es fa
podra caminar dema.

L'endema en Panxo s'adona
que ja to la cama bona.
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Avantafges del progres

15n destacament d'enginyers del Cos Colonial, custo-
diat per tropes i ben equipat, treballa rapidament a es-
tendre una linia telegrafica en mig dels territoris al Sud
del Gran Desert. Les jornades son cansades i tasca
es plena de peril's.

Es clar! Travessen el pais dels Tuaregs, els temibies
bandits, que emperats per aquelles soledats, molt sera que
no gosin donar un cop de ma a la petita tropa. Avui ma-
teix, un espia els ha descobert i no els ha deixat
fins- que han acampat.

L.. en efccte! Quan ja ho han let, galopa fins a la
tribu i avisa al Gran Tuareg, el ferotge Auallah, qui
dOna l'ordre d'atacar-los aquella mateixa nit, portat per
son viu odi als europeus.

Abans quc ni les scntinelles hagin pogut donar el cut
d'alarma, ja els tcnen a sobre. Tot csta perdut;- sin g quc
immediatament es sent un sec esclafit i la filcra de ca-
wells cau palpitant al peu de les tendes, rarament fulmi-
nada. Els espaordits enginyers per fi en descobriren la
causa en veure els cossos trossejats. En Ilur cOrrer foil,

Es mitja nit. A l'acampament tothom dorm, que bona
falta els . feia. Les tendes, els camions, tractors, rodetes
i material; tot esta a recer d'un replec de sorra. De sobte,
sonen 'uns crits i apareix sobre la duna un mur de drome-
daris amb llurs ferotges genets ben armats. que es prcci-
piten - per -la; pendern

els	 aTuregs s'havien .estrellat contra els fits del telegraf,
estesos -ben tivants, des de l'eltimpal . plantat al roleu de
cargolar i per davant de les tendes. Amb la fora clue
duien, els fils. els havien segat fi i en sec les testes a
bocins. Aquesta vegada els curopeus devien hen be la vida
al telegraf.
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I en veure l'apariciO
fuig espantat de debb.

Va el pirata a la cabanya
vejam si la porta espanya.
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Un fantas y polar

Un pirata balener
es maleses surt a fer.

El veu venir resquimal
i te por de pm-1(1re mal.

Al pingai domesticat
una Cara li lm. pintat.

I amb una gorra al damunt
sembla un fantasma difunt.



Un paper ridicu
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Un Rajah molt poderOs
i orgullos de sa riquesa
volgue dar prova palesa
del seu poder fos corn fos.

I 'coin que tambe es sentia
protector des animals,
un convit volgue donals
a ses despeses un dia.

Un avis feu pregonar
que a menjar es presentes
tota bestia que visques
a la terra, al cel a al mar.

A la platja, tres mil naus
menjar van descarregant
i en munts el van collocant
del Rajah els deu mil esclaus.

Baixa de bon de mati
de la data assenyalada
el Rajah a vora l'onada
i d'orgull pie es va sentir.

Mes de sobte, de la mar
sorts un animal tremend
i d'un sol mos, al moment
la gran provisiO es menja.

I despres digue al Rajah:
—Res, els meus deu mil germans
que tots, que jo son mes grans,,
tambe vindran a dinar.

I el Rajah fa amb descorisol:
—Monstre! el dinar preparat
per les besties, l'has menjat
d'una glopada tot sol.

—2I d'aixe en deieu dinar?
el cetaci respongue.
—Jo sol me'n menjo ben be
deu cops mes sots per brenar I



AL TEATRE D'AFICIONATS
—aer que han donat el paper d'explorador polar a aquest homenet tan

ridIcul?
—Perque es Punic que la seva senyora te un abric de polls.

(De The Passing Show)
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A
QUELL vespre en Vinaixa l'havia

feta grossa. No es que ell no
hi estigues acostumat a a:cabar-

se les existencies d'una taverna entre
deu i dotze de la nit, no, per6 es que
la taverna que havia triat aquella nit,
per desgracia seva, tenia un amo molt
honrat que no barrejava aigua ni al
vi de quaranta... I corn a conseqiien-
cia natural i llastimosa, el pobre Vi-
naixa trobava que les tames no el po-
dien dur, que el cap li rodava i que
la llengua se li trabava de manera que
ja preveia que en arribar a casa seva
la seva muller que no es distingia per
la seva paciencia li posaria, corn vul-
garment es diu, les peres a quarto.

Resignat a acceptar la tonyina i el
sermO que l'esperava, sorti de la ta-
verna acompanyat del seu inseparable
amic en Tragueja, que per sort aquell
vespre havia anat un xic escas de pes-
setes, perque era fi de mes; i nom&
ha_via pogut agafar-la mitjana. Ell era
el que feia de suport a Patabalat Vi-
naixa en el seu incert cami cap a casa.

I fou pel cami que a en Tragueja se
li acudi la gran idea per salvar el seu
amic de les justes ires de la seva in-
dignada muller.

—Escolta, Vinaixa, 6has llegit el
Ciero d'aquest vespre?

—No, les lletres ballaven. Quin ntl-
mero per un programa de varietes, noi!
Nomes hi faltava mitsica!

—Doncs jo si que l'he llegit i aqui
el porto encara. Hi ha una noticia que
et pot servir d'excusa amb la teva dona.

—Oh, prou prou! No la coneixes tu!
—Mira, home. mira que diu aqui:

«Darreres noticies: Aquesta tarda s'ha
desbocat un cavall a la Via Laietana
i al moment que anava a xafar un col-
legi de criatures que travessaven el car-
rer, un desconegut l'ha deturat amb
gran energia. Despres se n'ha anat cui-
ta-corrents sense voler donar el nom.»

—Be, J. i aix6 que to que veure amb
mi?

—Home, direm a la teva dona qua
has estat tu el que ha deturat el ca-
vall i que jo ho he vist i que has que-
dat molt nervi6s i afectat i que t'he
fet beure unes copes i que amb la ncr-

- viositat... i la set qua t'ha vingut...
Agnes, mira, has begot una mica mas-
sa... perb .se't pot perdonar amb mo-
tiu de les heroiques circumstancies. A
Ines a mes, corn que en sortir de la
taverna has caigut i t'has fet un set
al genoll i un xiribec al front, po-
drem dir a la teva dona que son con-
seqiiencies de deturar el cavall... dQue
te'n sembla ?

—A mi. res. Fes el que vulguis.
Amb aquestes arribaven a casa d'en

Vinaixa. Trucaren i sorti la muller
amb el pica-matalassos en una ma i la
ma de: mortar a l'altra. En Vinaixa,
instintivament es cobri la cara amb els
bravos i espera el cop. Pere, mentres-
tant en Tragueja s'explicava amb cer-
ta eloqiiencia, tractant de convener la
indignada dona.

—Aqui on el veu es un heroi. Ha
salvat la vida a una serie de criatures
i ha fugit modestament sense esperar
el premi que li pertocava... Despres,

es clar, per passar l'ensurt li hem fet
beure ones copes, i com que estava tan
emocionat, no s'ha donat compte del
que bevia...	 ja ho veu...

—Ah, si es aixi----feu la dona amb
un cent somriure enigmatic—, si es aixi
esta be. Pere, no es quedara sense el
premi merescut, us ho asseguro.

Lleugerament intranquil en"Trague-
ja se n'ana, mentre en Vinaixa; aju-
dat per la seva dona, s'ajeia a dormir
la mona profundament.

Quan Pendema es desperta, la seva
dona ja havia tornat de placa.

—Hola, Zja has descansat 136?-1i
pregunta amb cara de pasqiies-- dunes
mira, mentre tu dormies, jo he anat
per alto del premi.

--0:2ue es allO, quin premi?—pre-
gunta en Vinaixa, inquiet.

—El premi per haver salvat tantes
criatures ahir a la tarda. He anat a
la Delegaci6 de Policia a dir que ha-
vies estal tu, i m'han dit quo et do-
naran una medalla de Beneficencia, i
corn que plovia, una altra del Salva-
ment de Na.ufrags.

En Vinaixa reste. aterrat. Quin bu-
nyol! Ara el podrien processar i en-
garjolar per usurpaci6 de personalitat,
per demanar medalles sense motiu, per
enganyar la policia... ai ai ai!

Cuita-corrents es vesti i se n'ana sen-
se dir res a sa muller, la qual el miry
fer amb el seu somriure	

b
eniomatic. No

tarda gaire a esser a la DelegaciO de
Policia.

—Deu els guard! Els venia a dir
que el que va aturar el cavall ahir no
soc jo. No en facin cas de la meva
dona.

—Que s'empatolla!—feu el delegat
sorpres.

En Vinaixa s'explica i el policia
va dir :

—Aqui no hem vist per res la seva
dona. Potser ha- anat a la Jefatura.

A la Jefatura tampoc no en sabien

res. En • Vinaixa, desesperat, recorre-
gue totes les Delegacions i quarterets
i a tot arreu se'l varen rifar com es
mereixia. -

I quan al vespre torna a casa troba
la seva muller que li ensenyava la si!-
.giient gasetilla del Ciero:

«Un subjecte, en apariencia pertur-
bat o idiotaois'ha dedicat -avui a re-
cOrrer les Delegacions de Policia cm-
penyat en fer Constar que no era ell
el que ahir va deturar el cavall desbo-
cat a la Via Laictana. a

no en parlem mes—fen la dona,
desant la ma cie morter—, perque cm
sembla que per aquest cop ja estaras
prou escarmentat. Ara prova dc tor-
nar-hi!

ANAR PER LLANA

Arriba un turista ianqui,
milionari retirat,
a visitar Barcelona
amb un automobilas,
on sos dos fills i un gos xato
seien costat per costat.
Varen fer una visita

. a les bestioles del Parc
i volent el milionari
als guardians demostrar
que tot alle li semblava
molt poca cosa al costat
de les colleccions que tenon
ells alla dalt als seus pares,
digue al que l'elefant cuida:
—e:Quant me'n farieu pagar
d'endur-nne'n aquestes besties
per jugar-hi els meus infants?
El guardia els xicots es mini,
del gos xato acompanyats,
i respon: —No son per vendre.
Si vol, li pbdem comprar
els seus tres fills per posar-los
en una gabia ben gran.

P. E. P.

ReciacciO • Administraci6: Cardenal Casaiias, 4 Impremta: Caner de Muntaner, 24, interior.
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No yes aventures d'en Bongo i en Botoga
Fisiten	 se§bp.c
la	 del. set • lurk/N.

Aixi quc d'alta els han dat
a Roma se n'han anat.

Hi ha alla antiguitats de preu
entre elles el Coliseu.

H.Tns	 segles tundra.
rie . el poden acaliar?

—Aqui en l'epoca primera
els Hops feien de . nifieia..

—Les Termes de .Caraealla.
—Termes? si fa un fred que tathi!

Titu,.	 cnlla
(Ica	 el L'arc. ;if, fa?

—L'agulla de Farah. .
---zQue hi cOsien'a.mb aix.6?

--Via Appia!—Es cosa segura;
aqui horn feia Appicultura.

Altre cop s'han embarcat
i a Marsella se n'han 'nat.
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