
Any VIII.—Núm. 392	 Barcelona, 6 de juliol de 1929	 Preu: 10 cèntims

SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»

La sortida d'en Batraci

—Ja estic cansat d'esta a casa
i, encar que som al gener,
vull sortir a prendre l'aire—
diu Batraci a la muller.

—Prompte el mes de març vindrà,
espera, que un refredat
—deia la mulle amorosa
s'agafa amb facilitat.

^^1	 !3
No hi volgué saber pas res:
Deixà l'esposa plantada
i ascendí verticalment,
allunyant-se de l'estada.

Respirà amb satisfacció
l'aire lliure, sec i viu,
que corria en un paisatge
molt diferent de l'istiu.

Sota unes brancades nues
damunt un herbei gebrat
fa una sesta perllongada
satisfet i confiat.

,},, I 1 ^IIIIII^, .

Per fi la fredô el desvetlla,
i emprenent la davallada,
es diu: —Som-hi. La muller
deu estar impacientada.

Però ell no havia comptat
.amb l'acció d'ema gelada,
obra d'aquell fi ventet
que li va barrar l'entrada.
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Un caçador molt valent	 amb un . cap falsificat
vol caçar una serpent
	

i un conillet ben lligat.
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Quan la serpent s'líi afua	 La bèstia, veient allò,
Ii posa cap a la cua.	 es baralla amb fort braó

i tan bé s'ha barallat
	

El cow-boy, tot satisfet,
que l'esquena s'ha trencat.	 se'n duu serp i conillet.
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Dibuixos d'en CORNET
	

Per en GUILLEM D'OLORO

I^

>A

—Dies endarrera—explicava en Tar- meus, que allò no és cap Listo, sinó Bengala, com tots sabeu molt bé. és
tarí al Círcol de Caçadors—vaig veure una gran veritat, perquè realment, els la província de 1'Indiá que conté les
a EN PATUFET un dibuix, que crec que tigres de Bengala tenen propietats molt ciutats de Calcuta, Chandernagore i
era d'en Juneda, referent als tigres	 extráòrdinàries. Si m'escolteu, amics, 	 altres i les boques del Ganges, plenes
de Bengala. Doncs bé, sapigueu, amics us en podreu convèncer.	 de selves impenetrables on abunden to-

r^

ta llei de feres. Per això vaig anar-hi En efecte, de tigres n'hi havia més de ficava el nom de Bengala que se'ls dó-
a caçar els famosos tigres de Bengala. tres dotzenes i encara no havien tocat na.

Un dia havia sortit de part de ves- la cabra, els uns per por dels altres. Veus aquí que en aquell moment em
pre cap al lloc on havia deixat una La fosforescència dels seus ulls justi- vaig adonar amb sobresalt que m'havia
cabra lligada esperant trobar-hi tigres. descuidat els cartutxos. El meu fusell

ri

v_

Manchester de seixanta trets, era com-	 terra era tot ple de pedres fogueres.
pletament inútil! Què fer!	 Vaig començar a apedregar els tigres

Per sort vaig tenir una idea d'aque-	 amb tota la meva força.
Lles que tan sovint m'han salvat. A	 I, oh poder màgic de la Bengala!

Cada tigre que era colpit per la pe-

dra foguera s'encenia amb gran flama-
rada, uns blava, altres verda, altres es-
carlata... fina que tot el bosc semblava
l'Exposició en nit de revetlla...
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La princesa
concedia la virtud, altra la bellesa, altra
riquesa...

Però totjust la que feia dotze acabava de
°	 concedir el seu do, va entrar aquella a qui

°	 no havien convidat. Furiosa fins a l'extrem
i oreient que se l'havia menyspreat, sense
mirar ni saludar ningú va cridar amb ven
forta: «La filla del rei, quan tindrà quinze
anys es punxarà la mà amb un fus i caerá
morta.'

Encara no havia pronunciat f aquestes pa.
raul^es, la fada venjativa va fugir del saló.
Els concurrents i sobretot els reis es mira-
ren astorats, perd la, fada qua feia dat .e,
que per fortuna s'havia reservat un vot, en-
cara que impotent per destruir l'encant lIen-
ça•t por la seva rival, va poder almenys

ti 
41

^^	 afleugerir-lo, i s'apressà a dir:
«Però aquesta mort que deurà sofrir la

princeseta no serà més que aparent; jo, per
virtud del meu poder espacial, la conver-
tiré en un somzni que durará cent anys."

	

Ì 	 ^`	 El rei, tement que es complís la predic -
cié, donà ordre de fer des^aparèixex tots elis

?_ ^.^^	 fases del regne.M
Mentrestant, els done concedits per les

	

1	 fades .començaren a florir: la princesa era,
tan formosa, tan discreta, tan amabls i in-

	

\^	 telr.ligent, que tothom que la veia se'n que-
(/	 dava prendat.

Sncce1, no obnta•t, que el dia mateix que

	

^—^	 v	 e	 =	 la princeseta feia els quinze anys, els seus
pares la deixaren sola. La noia. soase ati-

Temps era temps vivien ea un bell lloc
mi rei i una reina que no es cansaven de
demanar a tothora:

«Ah, si Déu es dignés concedir-nos un
fill!" Però l'esperat hereu no venia mai.

Un dia, mentre la reina es banyava en
les tranquiles aigües d'un xaragall en els
jardins del palau, va treure el cap una gra-
nota fora de l'aigua i va dir a la reina:

«Els teus desitjos es veuran satisfets; tia-
dràs una filla."

Tal com ho havia dit la granota, va suc-
ce ir efectivament. La reina .rebé una nena
tan formosa, que el rei no hi veia de cap
ull de content, i va ordenar seguidament ce-
lebrar una magrúfica festa, a la, qual in-
vità no sols els seus parents, amics 1 co-
neguts, sinó també les fades, a fi de què
es mostressin generoses i l'afavorissin amb
llurs gràcies.

hi hagué altre remei que excloure una de
les fases.

Quan ja la festa estava a les acaballes,
les fades començaren a concedir cada una
un do meravellós a la princeseta: Una Ii

^fl

f	 ^

D'aq
el regr
més qu
vir els

mal, co-
ents del
així va

va vi-

f
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1 la reina, que acabaven d'entrar, s'endor-
miscaren, i també totes Ies persones que seus esforços eren inútils, puix el brancam

era tan entrellaçat com una xarxa; i els
malaneats donzells, agafats entre les mala-

parrat espinós, aquest començà a florir i de
les espines en nesqueren flors que s'ohrien
ner fer-li nas i nne ea tnrna.vwn n t--

pisnxaguts ai voltant ael tasteu, que amb
els anys vau arribar a ésser tan. alts que
van tapar per complet l'edifici, fins al punt
de què elis pastors deixaren d'adonar-se'n.

Ben aviat s'escampà, la nova de què un
son màgic s'havia emparat de la noia, i un
faltaren prínceps que de tant en tant varean
intentar d'obrir-se pas a través d'aquells em,.
parrats espinosos per entrar a ellas. Mes . els

i un vell de la regió li va parlar de l'em-
parrat espinós, assegurant-li que darrera d'ell
hi havia un palau que guardava una noia
de magnífica bellesa, que es deia Englan-
tina i que estava entregada a un somni pe-
sat, igual que totes les persones que com-
ponien la cort.

El príncep hi volgué entrar i fou inútil

totjnst va haver besat el front pur de la
princeseta, que aquesta obrí els ulls i ce=_,à,
el llarg encís. Tot el palau retorna a la
vida, suspesa des de tants anys, i la prin.-
ceseta, maridada amb el príncep„ pogué gau-
dir dels dons que les bonos fades li havien
concedit, lliure ja del pesompre de la fada
dolenta.
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Astúcies marineres
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A un port internacional
hi havia alguns cuirassats
de tres nacionalitats
per coincidència casual.

Entre ells van organitzar
regates de bogadors
per passa el temps enutjós
tot fent esport a la mar.

Tres canoes han armat
amb vint remers cadascuna.
Donen la sortida: Una,
dues, tres... i ja han marxat.

Una de les llanxes fuig	 Mes després hom s'ha adonat	 Regates tornen a fer
amb rapidesa tan gran	 del per què aquell bot guanyava,	 sens parlar més, l'endemà
que els altres resten badant	 Sota la quilla hi portava	 i es tornen a aliviar
sens dissimular l'enuig.	 un gros torpede engegat! 	 les canoes, com primer.

w/ -

Però llavors hom s'adona
que el bot tan ràpid ahir
sembla ara que va a dormir.
Quasi no es mou sobre l'ona.

Crits, rialles: —Ep, què feu!
¿que no us podeu bellugar?
Ells vinga amb força bogar
però del lloc ningú els treu.

I és que els rivals en revenja
de la treta del torpede
li han lligat una galleda
que sota la quilla penja!



Veu de dintre:—Nen, mira quina hora és.
Nen:—Haurà d'esperar un moment, mamà, que tornaré a muntar el rellotged

(De Tlze Passing Slzow.)
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EN Peret Viuviu va trobar als En-

L cants de Bellcaire una motoci-
cleta de dos cavalls, força ro-

vellada i antiga, que l'hi van donar per
deu duros.

Se 1'gndugué a casa, la va netejar,
la va pintar una mica, hi posà neumà-
tics nous i una botzina -i posà un anun-
ci al Mundo, dient:

«Es ven una moto «Llampec», mo-

A LA FONDA

—Anit vaig deixar les botes aquí
fora i no les han tocat.

—Encara que hi deixés el rellotge
no el tocaria ningú. Som molt honrats
a casa!

(De Mllocca)

rumiar com s'ho faria per treure'n vui-
tanta duros.

En primar lloc, canvià el manillar
sistema antic per un d'aquests eixam-
plats que ara són moda, ben niquelat
i lluent. Després, amb la llima va fer
desaparèixer el número 1912 que hi
havia sota el càrter.

I a l'endemà posà aquest anunci al
Mundo:

«Ganga !— «Llampec» model 1921,
ràpida i segura, neumàtics i accessoris
nous. Manillar ajustable, eines noves
completes, marxa perfecta. 400 pesse-
tes.»

Això de 1921 ¿qui li ho podria des-
mentir? La vella xifra no havia dei-
xat rastre.

En Jaume Vajavà, revenedor de mo-
tos, veié l'anunci, veié la moto i la
comprà de seguida.

—¿Què te'n sembla?—digué al seu
aj udant.

—Bona, estupenda!
—Ja ho veus, i només vuitanta du-

ros! Però, espera! Ja veuràs quant en
treurem nosaltres.

—¿Què hi farem?
—Pintura Cuco, una selleta nova, fre

de direcció, silenciós Zum-Zum... -

Al cap de dos dies sortia a Hundo
el següent anunci:

«Moto de Cursa i Turisme, model
especial 1929, construïda expressament
per un , client que ha mort abans de
rebre-la..Es cediria a preu raonable.»

En Peret Viuviu feia molt temps que
recollia diners per poder arribar a te-
nir una moto com cal, una de ben po-
tent, ben esportiva, ben ràpida. I quan

hagué recollit una quantitat , respecta-
ble, veié l'anunci anterior i s'apressà
a córrer. per veure aquella meravella
en motocicletes

Oh! quina moto més formosa! En
Peret no s'hauria cansat mai de guai-
tar-la. Posada sobre un stand entre cor

-tines de vellut fosc, lluint els seus ni-
quelats, el seu esmalt blanc i roig, els
seus cilindres ben negres, entusiasma-
va la, seva ànima esportiva. Hi havia
compta-quilòmetres, fre de direcció,
selleta blaníssima, silenciós Zum-Zum,
llum elèctrica...

—¿Quant val? —féu en Peret, tre-
molós.

—Tres cents duros—digué en Vaja-
và, decidit.

—Es meva! —exclamà en Peret, en-
tregant els bitllets.

I tot satisfet se l'endugué a casa,
atronant els carrers amb el silenciós
obert.

EL QUADRO VELL

Uns pagesos visitaven
un museu d'antiguitats
i veieren un bell quadro
que un -artista allà installat
copiava amb molta cura
tan bé com l'original.
Un d'ells diu: —¿Per què deu ésser
que pintin un quadre igual
que aquest que hi ha? No m'ho ex-

[puco.
—Es molt senzill—l'altre fa—.
El que hi ha és vell, ¿no t'adones?
i quan estigui pintat
el nou, aquest que s'acaba
al drapaire el donaran.

P. E. P.
del 1916; neumàtics i accessoris nous,
marxa perfecta. 200 pessetes. Es gan-
ga.»

Això de 1916 s'ho havia inventat en
Peret, perquè per allà sota el càrter,
uns números mig esborrats deien 1912,
però el negoci és el negoci.

* * : r•

En Jordi Voivoi visità la màquina
que l'anunci oferia i li plagué. Sense
regatejar pagà els quaranta duros i se
la va endur.

Un cop a casa seva, la netejà mi-
llor, hi posà llums nous, gomes noves
al manillar, pintà els cilindres . amb
grafit, hi posà una bosseta d'eines i
anuncià al cap d'alguns dies al Mundo:

«Llampec», model Ig18, neumàtics,
llums, accessoris i cines completament
notis, marxa perfecta: 300 pessetes. Es
ganga!»

Això del Ig18 s'ho havia inventat
en Voivoi, perquè per allà sota el càr-
ter havia vist uns números que deien
1912, però el negoci és el negoci

 Joanet Vavau, després d'exami-
nar detingudament la moto que en Voi-
voi li oferia, regatejà una mica i aca-
bà per endur-se-la pagant-ne cinquan-
ta cinc duros.

Quan la tingué a casa li donà una
dutxa general amb petroli i es posà a
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Noves aventures d'en 5a11gaá 1 en . BaIaga
Una . batalla . campal
de rua de Carnaval.

Amb segones els han dat	 No trobant altre remei
un honor tan enlairát. 	 de necessitat fan llei.

Añib exèrcit escollit
a la batalla han partit.

—Noi, l'enemic ja apareix.
Hi haurà la pila del greix!

A tirar han començat
del general al soldat.

Al capdamunt d'una tanca
apareïx batidera blanca.

Tots els,.caps s'han aplegat	 Allà la viclòria és
a'comptú el canut usat.	 d'aquell que dispara més.

I derrotat. l'enemic
ja no causa més fatic.
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