
—En efecte! Ho són! (Cal adver-	 —Ja podeu plegar!
tir que el senyor Procopi és miop).

r M . 
I els xicots van prosseguir el partit

i l'encarregat la becaina.

Any VIII.—Núm. 377 Barcelona, 23 de març de 1 t)29	 Prear 10 cèntim;

EJ
SUPLEMENT ILiUSTI2AT D' «EN PATUFET»

H O R A E X A C T A

Mentre l'encarregat dormia beatífi- tots els aprenents jugaven a futbol, fins d'un cop de pilota trencaren les mi-
cament,	 que	 nuteres del rellotge.

En Peret, que és el xicot més en-	 Lliga les minuteres al nas monu-	 —Senyor Procopi, ja són les sis.
ginyós del taller, té una idea. 	 mental de l'encarregat.	 —No pot ésser!
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'1	 • •	 El fill de la carbassera i el cirerer	 ..
:^-	 -	 - - -	 _ -	 Jr

Text de J. FECJT
	 Dibuixos dm MIRET

iLL1 ' la

IIIII.îí^ I
algunes temporades a la casa. Un cop
endreçat en Segimon sortí de l'habita-
ció que semblava tot un altre, i fins
Bàrbara l'acollí amb menys desdeny,
la qual cosa animà força l'esporuguit
vailet, a qui preocupava l'actitud de la
solterona. Li proporcionaren abun-
dant i apetitós sopar, que en Segimon

bentaren a l'hospital. També els digue-
ren que estigué tot el temps demanant
el seu fill i que no es sabia avenir que
aquest no s'hi hagués acostat per res,
lo qual la feia suposar que no estava
bo. —Ara deu ésser a casa l'oncle Sil-
vestre, digué tot consternat Segimon.
El millor serà posar al corrent de tot

a una hora o altra hi aniria a veure la
seva mare. D'aquesta manera el gran

-díssim pillet logrà, per mitjà del seu
espia ( que seguí el senyor Túria i Se-
gimon fins als Josepets) saber exac-
tament el parader de Segimon. L'espia
era astut, i en veure sortir sol el se-
nyor Túria comprengué que havia d'a-

trobà digne dels àngels del cel. Uoñtà
novament la seva història perquè la
sentís Bàrbara, i finalment, després de
donar repetides mostres d'agraïment, es
retirà a dormir. Quin llit també... ! no
se'n sabia avenir. Tants amiguets nos-
tres que hi dormen en llitets com
aquell i fins més bonics i no hi do-

la policia, contestà el senyor Túria.
—Oh! no; exclamà en Segimon, que
agafarien l'oncle Silvestre... ! Quina
vergonya! El senyor Túria compren-
gué que el noi tenia raó, i encara que
pensà que el tal oncle estaria millor
a la garjola que deixat anar, el deturà
en el seu intent la consideració que

profitar l'oportunitat per a capturar el
noi, i amb gran aplom apretà el botó
del timbre. Sortí la criada a obrir, i el
desconegut, afectant esverament, li di-
gué: —A la cantonada un auto ha atro-
pellat un senyor, i deien si era el se-
nyor d'aquesta casa; per això vine a
avisar-los, per si volen anar-lo a veu-

nen importància... ! En Segimon, sem-
blant-li que un vol d'àngels el passe-
java pel. Paradís, aclucà els ulls i .s'a-
dormí amb una dolça expressió de fe-
licitat. A l'endemà, l'ànsia d'anar a
veure la seva mare el féu despertar
de bona hora. La bona dona havia sor-
tit de perill feia dos dies, els assa-

de retop seria una humiliació pel noi,
el tenir un oncle a la presó, per pi-
llet. Tornaren a casa i allí es quedà
el noi, mentre el senyor Túria sortia
sol per esbrinar si la mare era a casa
l'oncle Silvestre. Pero heus ací que el
Caliquenyo havia fet espiar l'entrada
de l'hospital, calculant que en Segimon

re a la casa de socors, que ara li duen.
En sentir això sortiren esverats Bàr-
bara i Segimon, sense deturar -se, cor

-rents cap a la plaça, i el «Mosquit»,
que aquest era l'espia, seguí a Segi-
mon, que, atabalat, no s'havia fixat
en ell, el féu entrebancar i caure...

(Seguirà.)
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Cobrar per endavant

o
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o p o
L	 ^

El gran màgic Pere Plans
vol prepara un joc de mans.

—Si fas el que jo et dir
dos ralets et donaré.

—Guarda aquest duro amagat
fins que jo t'hagi cridat.

1
—No hi ha trampa aquí, senyors.	 —Un duro en ells hi emboli
Vegin aquests mocadors. 	 i dins d'una capsa els fico.

El paquet ha destapat.
—Senyors. el duro ha volat.

—Però de segur que es troba	 —Dispensi! —(el xicot s'espanta)	 —Els dos rals que m'ha de dar
a l'armilla d'aquest jove.	 només tinc quatre cinquanta. 	 ja me'ls he anat a gastar.
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Enginy

o '®
f

—Vejam si el nen fas dormi.	 Crida més que cap garrí.

Per veure si dormir vol
	 fabrica un autobressol.

-Ji-  

Té el treball més descansat i• un bon premi s'ha guanyat.
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No són solament els caçadors els que falten a la veritat
en explicar les seves gestes venatòries. Conec tres avia-
dors que Déu n'hi dó! Un dia explicaven caigudes extra-
ordinàries que havien tingut.

El segon va considerar necessari superar en mèrit el
seu company de caigudes i va dir: —A mi em va servir
de molt la particularitat que tinc de caure sempre de peus,
com els gats...

El tercer va rumiar una estona. Era realment difícil
trobar cosa millor. La trobà, no obstant: —Jo caic sempre
de panxa, com les granotes—digué—, i un dia ho vaig fer
al damunt d'una complicada xarxa telegràfica...

—A mi-deia el primer—va salvar-me el costum que
tinc de portar cinturó de bomber d'aquells que tenen tan-
tes anelles. Una d'aquestes se'm va enganxar en un para-
llamps i allà penjat vaig esperar tranquil-lament que cm
vinguessin a buscar.

. perquè vaig anar a raure a sobre un terrat, i era dimarts
i hi havia roba estesa, i la sort volgué que quedés «en-
xufat» en uns calçotets de punt que van parar el cop i em
van aguantar en l'aire.

I nois, vaig quedar fet a rodanxes, com una llonganissa
de Vic! —Sí. ai! —van dir els altres dos—, ¿així com
s'explica que ara ens ho puguis contar? —Perquè vaig te-
nir la sort de caure prop d'una fábrica de Syndetikon!



94	 VIROLET

Força i astúcia

Diu que el Sol i el Vent, un dia	 Veient un caminant vell
molt llarg varen disputar	 el Vent al Sol proposà
per tal de determinar	 un després l'altre prova
quin d'ells més força tenia.	 qui li treia el seu mantell.

Acceptà rient el Sol
i el Vent es posà a bufar
i el caminant envoltar
de ratxes fredes del Pol.

Q

I quant més el Vent bufava
més fred aquell vell sentia,
més el Vent s'enfellonia
més ell la capa aferrava.

Fins als ulls embolicat
resistia les ventades
i el Vent bufava endebades
contra aquell vell obstinat.

Per fi esgotada sa força
el Vent deixa la partida
i al seu rival el Sol, crida:
—Vejam tu si el podràs tòrcer.

~I

El Sol es posa a escalfar	 I afadigat de calor	 I el Sol al Vent li va dir:
la _ polsosa carretera	 el pobre caminant vell 	 —Jo tinc més força que tu:
amb gran força, de manera	 de pressa es treu el mantell	 Als irats no els creu ningú;
que el caminant fa suar.	 i s'eixuga la suor.	 jo amb calma em faig obeir.



—He sortit d'una clínica expressament per arbitrar aquest partit.
—No s'amoïni, aviat hi tornarà.

(De The Passing Skow.)
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N Punyestret i la seva muller
seien vora el foc tranquilament,
quan el lladrar dels gossos els

advertí que algú s'apropava a la ma-
sia. Al cap d'un moment un senyor
entrava per la porta forana ajustada i
saludava el vell matrimoni cerimonio-
sament.

—Déu vos guard. Perdoneu que vin-
gui en aquestes hores de vespre, però

`H[Pl1: T

—I amb una cua tan curta ¿com pots
conèixer quan està content?

(De Tlae Passing Show)

és per un assumpte important. Quan
hom ha d'entregar diners, val més fer-
ho de pressa.

—Entregar diners—féu en Punyes-
tret esverat.

—Sí, jo us he d'entregar un paque-
tet de diners de part del milionari
Mr. Moltrick, de Nova York.

—¿Diners a mi, de part d'un milio-
nari?—exclamà en Punyestret fent uns
ulls com unes taronges.

—Sí, a vós. ¿No sou el senyor Ter-
ròs, propietari rural del poble de Vi-
lalzina ?

—Terròs... — vacillà en Punyestret
abans de mentir; però davant la pers

-pectiva dels diners s'animà a prosse-
guir—. Terròs; sí senyor.

I al mateix temps amb el colze ta-
pava la boca a la seva muller perquè
no li espatllés la combinació.

—Doncs bé, senyor Terròs, el mi-
lionari Mr. Moltrick, del qual sóc se-
cretari, quan era petit era molt pobre,
i anant pel món perdut un dia vostè el
va recollir i li va donar menjar, roba
i diners. ¿Se'n recorda?

—Sí, sí...—féu en Punyestret sense
convicció.

—Mercès al seu ajut aquell xicot po-
gué embarcar-se cap a Amèrica i allà
féu fortuna de manera que avui és un
dels milionaris més rics de Nova York
i m'ha encarregat que els dugui una
mostra de la seva gratitud. Aquí li duc
un paquet que conté deu mil dòlars i...

Tot butxaquejant, l'estranger s'in-
terrompé amb un crit.

—M'han robat ! —exclamà contrariat.
—Ho sento molt, senyor Terròs, però
no li podré pagar avui!

• En Punyestret, veient que se li es-
capava la ganga posà mala cara.

—No s'espanti, senyor Terròs. Això
no és res. Al meu principal no li ve
de deu mil dòlars. Li telegrafiaré que
cm remeti un altre páquet. Però men-
trestant jo m'hauré d'allotjar aquí per-
què no tinc un clau. Tot m'ho han
pres.

—Vostè està a casa seva—declarà en
Punyestret—. Mani i disposi de tot el
que tenim.

—Dones, de moment cm deixarà vint
duros pel cablegrama, si li plau—. I
acte seguit el redactà en anglès i cm-
butxacant-se els vint duros sortí cap
al poble per telegrafiar.

- Quan tornà trobà la taula parada
amb un sopar excellent, després del
qual fou conduït a la millor cambra
de la masia.

Quan els Punyestret quedaren sols,
la dona digué al seu marit:

—Noi, - jugues amb foc. Si ens des-
cobreixen ens agafaran.

—No hi ha por. No veus que els
Terròs van morir fa deu anys i ningú
no es recorda d'ells! La qüestió és se-
renitat i paciència.

Però passaren els dies i la resposta
de Mr. Moltrick no arribava. Mentres-
tant, el secretari s'atipava de bons po-
llastres i conills, es passejava tot el
dia pels afores del poble i s'engrei-
xava visiblement.

Quan ja feia tres setmanes que això
durava, en Punyestret emprengué un
dia l'americà per veure què resolia.

—El seu senyor triga molt a res-
pondre.

—Qué hi farem. Té tanta correspon
-dència!

—Potser la carta s'ha perdut...
—No és fàcil. Jo ' li vaig donar bé

l'adreça on havia de remetre els di-
ners: «Senyor Terròs, Vilalzina n .

—¿Senyor Terròs?
—Sí, el paquet ha de venir per vos-

tè !
En Punyestret restà atuït. Vet aquí

per què no arribava la lletra esperada!
—Jo creia -que vindria adreçada a

vostè.

—Oh, no. Si els diners són per vos-
tè!

En Punyestret se n'anà cap al poble
a veure el peató.

—¿Ha arribat un paquet dirigit a
en Terròs?

—Sí—féu el carter—, va venir fa
dos dies, i com que en Terròs és mort,
l'he retornat al remitent.

Poca estona després en Punyestret
parlava amb el seu hoste.

—Els correus d'aquest país són molt
dolents, senyor—li digué —. De segur
que la lletra s'ha perdut. ¿Per què no
va vostè mateix a América i torna amb
els diners?

—Però, com? si no tinc pel viatge.
Anar sol val deu mil pessetes.

En Punyestrett rumià una mica i al
capdavall, amb un esforç com si s'ar-
renqués un queixal, digué:	 -

-Jo les hi deixaré.
Al mateix dia l'americà marxava...

i ja no l'han vist més.

TORNANT LA PILOTA

Mentre que el jutge parlava
reptant fort a l'acusat
bramà un ase amb veu sonora
prop la sala judicial.
—Què és això ?—exclamà el jutge
i el defensor a l'instant
per fer un xic de facècia:
—Es que hi ha eco—exclamà.
El jutge féu el distret
i el seu discurs acabà.
El defensor aleshores
va començar a parlar
i al cap de poc que parlava
l'ase va tornà a bramar.
—Silenci ! —va exclamà el jutge
la campaneta tocant
—¿què són tantes veus alhora?
D'un a un heu de parlar.

P. E. P.

kedacció , Administració: Cardenal Casacas, 4	 Impremta: Carrer de Muntaner, 24, interior.
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Noves aven-fures d . Bdliga .i en 5aiaga
S'han s'Qlvai amb Izero sIize
fent un fies - de darze'z.'niszne.
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Dintre là, gàbia hanï tancat	 Mentrestant ells dos .a dins	 Quan, les cames han sortit
el rèptil atribulat..	 van tallant els iñ'res't íis. ". "	 el director fa un gran crit.
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I de pressa va cuitar
el rètol a canviar.
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El director creu somiar
i el rètol torna a canviar

Per fi nostre parell pot	 Pro tan bruts i plens de greix
sortir d'allà dins del tot.	 que ja riíngü no els coneix.
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Fins que s'han rentat la cara	 Ei treure'ls dels animals
la gent hi fa gran gatzara.	 els fan pagar els dos rals.
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