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SUPLEMENTI IL-LUSTRAT D «EN PATUFET

Cacera rostida

Peu-de-Porc té molta fam	 Son enemic Pit -de-Bou
i no hi lia pà_ al seu wigwam.	 al foc un pollastre cou.
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Peti-de.Porc té un acudit
i cliicu,u cic ,iilil

Ca 

una sageta encertada

C}^O 4-- Cara O
1 només amb estirar	 es procura uu bon dinar.
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Les ales d'en Pau Lligabosc

L 1

En Pau Lligabosc tenia la dèria de	 ...es va fer unes ales de cera, i està	 Se'n va anar a cá1 ferrer i li va
les invencions. Un dia va llegir que clar, amb l'escalfor del Sol se li van comprar un parell de planxes de ferro

	

un personatge mitològic, volent volar fondre i va caure a baix. —Ja ho tinc!	 ben gruixudes.
fins al Sol...	 —va dir-se en Pau—. Jo me'n faré unes

que no se'm fondran.

De nit; i d'amagcu perduè no li ro-
bessin l'invent, treballava en la cons-
trucció de les seves ales voladores.

Quan va tenir acabada la feina, va
fer sortir el nunci avisant a tot el po-
ble que l'endemà faria les proves del
seu invent.	 -

Hi havia una gran espectació. Tot
el poble era a la plaça per veure volar
en Pau Lligabosc.

h / :'

lllly'^ .

:1 l'hora anunciada va sortir d'una
fi nostra del campanar amb les ales de
ferro lligades a l'esquena.

En llençar-se a l'espai ja va veure
que la cosa no rutllava. En lloc d'anar
amunt, anava avall.

Va fer el gran patatxap. En tornar
en si, van dir-li: —Perd, home de Déu,
com volies volar amb unes ales de fer-
ro! ---Teniu raó—contestà en Pau—,
una altra vegada me les faré de suro.
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En Caparruga és un home de gran però un xic viciós... Li agrada més	 Un vespre, se'n va al ball del Li-
elegància...	 el vi que el pa!	 ceu...

e

Á1	 ^

deixa l'abric i el copalta al, guardar-	 i se'n va de dret al bar a beure un	 Quan tot dóna voltes aL seu entorn,
roba...	 cocktail darrera l'altre.	 en Caparruga vol anar-se'n..

i es dirigeix al guardarroba. Justament
no hi ha ningú... i l'home cerca ade-
lerat cl seu capell... 	 -

—Què fa, desgraciat!	 —Home, cerco el meu capell, que
lés un clac!



\lcnii	 rel\'l en Rifel,	 -

l'avindnr	 u hl ccl.
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SaJvamcni inesperaf

amb el rai  el fa parar. ateix cptc Vou nm11 ladia

•-'--'-' .- 1- XD (

En Rafel que el veu baixar 

fins a la terra davalla.
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Tai faràs, tal trobaràs

ky /J4 _
L'cs

1nc presumit i que tronera era el pobre loan Pci\ 	 I en regalar-se amb totes les infinites varietats (le L_ock-
oisme se'l menjava de viu en viu. Nu pensava sinó

	

	 tails, vermuts, absentes i altres begudes que han inven-
en empolainar -se i anar vestit ben elegant. 	 tat els cafeters per tal d'augmentar la gana... (le nnzztar

peSsc c'-.

K

	

:\; tcu•almcnt, r[aqucscs despeses immoderadcs civil	 Un dia, de poc que no es topen en girar una canto-

	

Joan alguns n'anaven coixos. Especialment el seu sastre--	 nada, submarina. Sort que pels voltants hi havia una pet-

	

_ personatge ferreny—no sé quan de temps arribava a fer	 xina coneguda, i l'esporuguit Joan va poder irredossar -s'hi.
cl uc no cobrava.

I.a petxina es va tancar i el sastre passà ele llarg seu-	 L11 no sabia que les petxines mai deixen anar cap
se , donar-se de res. Però el pobre Joan havia fugit del	 presa. Quan la seva traïdora amiga tornà a obrir les val-
foc per anar a caure a les brases.

	

	 ves, va ésser per •a llençar, com a sobralles inútils, els
vestüs que tanta il-lusió feien al pobre Joan.

>10
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Una arma costosa
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Entre tots els animals, les abelles	 Però, de tant en tant, venia el pa-	 De manera, que cansades de treba-

	

eren les que tenien la nació més ben	 gès i amb fum de boina »les mig ofe-	 llar per altri, les abelles se n'anaren a

	

ordenada i el treball més ben distri-	 gaya i els prenia aquells pans de bres-	 protestar davant del pare Júpiter, se-

	

buït. De ganduls, al rusc, no n'hi ad-	 ca que tant els havia costat de fabricar.	 nyor de totes les coses.
metien pas.

—Doneu -nos una arma per defensar	 Júpiter, comprenent la raó que te-	 Però les abelles no se'n conforma-
la nostra casa—li demanaren—, perquè . nien, els donà un fibló agut que faria	 ren. Elles volien una cosa d'efectes
l'home no pugui mai niés prendre'ns patir molt aquell que en rebés la pun- més segurs i definitius. I demanaren
el fruit dels nostres treballs.	 xada.	 altra vegada al pare dels déus:

io

—Volem una arma que mati els nos-	 Júpiter s'indignà.	 I des de llavors les abelles tenen un
tres enemics. Així estarem segures en	 —De manera, que voleu una arma fibló coent, però que els causa la mort
el nostre rusc i no ens prendrà ningú	 que mati? Doncs la tindreu... però a sempre que se'n serveixen.
la mel.	 . qui matarà serà a vosaltres cada cop que

en feu ús.



Don H. P. Petit assisteix a un casament.
(De John Bull)
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El cavaller de Rocaspre
viatjava en son cavall
dirigint-se a tota pressa
al seu castell enlairat.
Al migdia es deturava
a dinar en un hostal
i al seu cavall un bon pïnso
a la quadra li féu dar.
Restaurats cavall i amo,
de nou es van disposar

DE COL.LABORACIO

ELS TEMPS SON DURS
El periodista:—Ja és bon ofici, ja,

aquest d'estar -se cinquanta dies sense
menjar ni beure...!

El «dejunador» :—Sí, no va mala-
ment; a]guna cosa s'ha de fer per a
poder menjar.

a' emprendre el ràpid viatge.
El sol ja anava baixant
de pressa cap a la posta
i encar faltava un tros llarg
per arriba a la muntanya
on era el castell feudal.
—Senyor---l'hostaler li deia—
he vist que el vostre cavall
té un clau d'una ferradura
que se li està bellugant.
Valdrà més que feu clavar-lo
pel ferrer d'aquí al davant
o sinó potser cauria.
—No tinc temps—el guerrer fa,
muntant de pressa a la. sella
i esperonant son cavall.
—Es inolt tard, el sol tramunta
i arribar a casa em cal.
No puc pas entretenir-me
sols perquè belluga un clau.

—I féu emprendre una cursa
esbojerrada al caval.
De tant i tant com corria
es tingué de deturar
a l'hostal d'un altre poble
a abeurar-hi l'animal
L'hostaler, mirant la pota
de la bèstia. així exclamà :
--Senyor; a una ferradura
li falta un clau i n'hi ha
altres dos que ja es bélluguen.
Ho hauríeu de fé arreglrir.
—No pot ser, duc molta pressa—
diu el cavallé enutjat.
I torna a emprendre la cursa

sens voler -se deturar.
Passant per un altre poble,
va cridar-li un manescal:
—Cavaller, ¿v=oleu que us ferri
la pota d'aquest cavall?
Li ha caigut la ferradura
i això el perjudicar..
—No tinc temps—amb ira crida
el cavaller, i se'n va,
esperonant amb follia
el flanc del valent - cavall.
Era l'hora de la fosca,
i el castell era allunyat,
quan donà una ensopegada
el mig desferrat cavall;
caigué i s'esguerrà una pota
i el cavaller prengué mal.
I mig coixos l'un i 1'altré,
prosseguiren, ranquejant,
el camí que tan de pressa
volia el guerrer passar.
Fins allà a la matinada
al castell no va arribar,
per no haver volgut, a l'hora,
arreglar un petit clau.

II
Un pagès, amb el seu fill,

feien via cap a vila
per vendre un parell de bous
a la fira que hi havia.
Pel camí varen trobar,
jaient al mig de la via,
una ferradura que
era molt nova i polida.
—Cull -la, noi—el pare diu.
—¿Perquè hauria d'ajupir -me?
fa el noi, gandul. —Jo no sóc
supersticiós. ¿Què en faria?

–El pare no respon res,
s'ajup, la culi i fa via.
En arribar a mercat,
vengué els bous, comprà queviures,
i- passant per câ'l ferrer
la ferradura oferia.
El ferrer l'hi va comprar
per dos xavos de seguida.
Llavors el pagès comprà
cireres a una botiga
i seguit dèl seu xicot
cap al poble féu sa via.
Era un dia calorós,
la carretera bullia.

Anaven assedegats

i cap font no es distingia.
El pare anava davant
i el fill darrera seguia,
un pam de llengua traient
i respirant amb fadiga.
El pare, fent el distret,
llençà una cirera. —Mira, .
1'Ihi ha caigut! —es digué el noi,
i golut se la crospia
per calmar aquella_set
que amoïnat el tenia.
El pare així anà llençant
cireres amb pausa i mida,
i el noi les anà collint
fins que foren exhaurides.
Llavors el pare digué
al noi, aguantant -se el riure:
—No t'has volgut ajupir
un sol cop quan t'ho advertia
i ara ho has hagut de fer
trenta vegades. Medita
que un xic de treball a temps
molt d'inútil n'estalvia.

P. E. P.

LEGALITAT

Segons males llengües, Sant Iu, el
patró dels advocats, és l'únic d'aquest
honorable ofici que hagi pogut entrar
al Cel, i heus aquí com s'explica la
seva permanència en el gloriós lloc:

Era un dia de gran feinada per Sant
Pere. Amb motiu de no sé quin Jubi-
leu, les ànimes feien cua a la porta del
Cel, i l'advocat Iu ho aprofità per es-
capolir-se cap a dintre. Quan Sant Pere
se n'adonà, el féu cercar per uns àn-
gels armats d'espases de foc que li or-
denaren que se n'anés del Cel immc-
diatament.

—Molt bé—digué Iu—, perd, escol-
teu, aquí les coses es deuen fer amb
tota legalitat iustícia, no?

--Aquí és el Regne de la Justícia
—respongué un arcàngel.

—Doncs bé, segons la Llei vigent,
per treure'm d'aquí cal una notificació
judicial, portada per un agutzil.

Els àngels i Sant Pere cuitaren a re-
córrer tot el cel buscant un jutge i un
agutzil, però com que no n'Ini havia
cap, no els fou possible desnonar l'es-
pavilat advocat.
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Ice la Punta del Alartell
veuen veni aquell vaixell.

Per telèfon han comprál
accions de la societat.

Així giic és la nau a 1inri
les ac(10715 Pugen mo] l Fort
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Noves aventures d'en Ba iga i en halaga
per /c/ i: c {oci., 1(111 mans
S /kr rl (' /,a (/1/11/ i/'rSrn///s.

it
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IJna n6^-a ha circtilat
d'extremada gravat. 

A Llotja baixa cl paper
dei desgraciat navilcr.

Com no salicfl qué coII )Iar
al Porf vau a passejar:   

C I Pá0

,	 11 1

Pa;̀ a les les comissions	 --Ta veus, amic rieu Balaga,
han guanyat quatre milions.	 si això és negoci que paga.

Pcrù una notícia nora
tota l'alegria els rola.
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