
Tot el poble es •mobilitza. Tocluen a sometent i organazen una batuda perEs posa ai xisclar i a cridar
Lladres...! Que em roben el.meu 	 arreplegar els culpables.

fill...!

Any VIII.—Nam. 408
	

Barcelona, 26 d'octubre -de 1929
	

Preu: 10 centims

SUPLEMENT IL • LUSTRAT 13 . «EN PATUFET

Les denies de la Filomena

	:La Filomena, molt ,aficionada als	 Treu el cap per la finestra per vi-	 czrrer,	 horroritzada, coin

crimS sensacionals, llegeix apassiona- 	 gilar el seu fill que esta jugant al	 senyors el fiquen dins - d'un auto i se

	

dament el---darrer succes; es tracta d'un	 l'emporten a tota pressa.—
-c'gi'estamenr de criatures.

Al cap de poca estona veucu venir
al fill de la Filomena meS satisfet
que Imes 135.sqiies. —zQue t'han fet,

fill men?--preguma is mare, esgarri-	 ven a Alas Llebrera i no sabien
fade.—Res. Eren uns senyors que ana- 	 cami. jb els- he- acompanyat i .m'hau

donat dues pessetes.
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mentrestant aquell pobre

es treu la gana de sobre.
L • altre segueix son cami
sense adonar-se'n ni aixi.
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Ven pilotes amb gometa
peril no fa una pesseta.

Passa el de la dolceria
amb molts pastells fets-del dia.

La pilota li ha llencat
i un pastel se li ha enganxat.

La goma estira el pastel
i el fa venir cap a ell.



—Quan es ple, l'agafo amb les mans
i garbello.

—La sorra pass, i els ikons que-	 L'ovacie fou tan gran que en Tar-
tarin plorava d'enveja.daren en el garbell.
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Libuixos d'en CORNET
	

Per on GUILLEM D'OLORO

Tartarin explica al cafe una nova .

	

	Tothom aplaudeix menys en illata-
tot que s'aixeca i diu:

—Jo, senyors. he fet Ines, encara.
He carat lleons al desert per un nou
procediment.

aventura de cacera.

—Ja sabeu tots que al. desert no hi
ha res , mes que lleons i arenes.

Doncs be, m'hi vaig dirigir, ar-
mat amb una pala i un garbell.

—Poso el garbell damunt la sorra
i amb la 'pala l'omplo.



zfe--
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Una facecia dob!e

Un d'aquests tranquils que mai tenen res que fer, veu
una maquina de retratar i el fotegraf que, canSat de no
treballar, cstava dormint.

Aprofitant que esta dormint, vol fer-li un retrat, sense
veure un pillet que l'ha /dot, i amb una lupa i el sol
comenca la facecia.

Naturalment, al cap d'una estona es crema el drap,
Paltre clava cop a la maquina i desperta el fotOgraf.

En veure el nano que es podia cremar la cara, agafa
una manguera per apagar-lo i li fa prendre una dutxa de
sorpresa fantastica.

	

Entretant el fotagraf, enrabiat de debe per restilpida 	 I les empren a cops de puny de tal manera que no li

	

facecia, s'aixeca i atabala Paltre que encara va de bolit. 	 queden ganes de fer mai mes cap facecia.
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Lin home de recursos

En els temps de la navegaciO a vela, quan un vaixell
arribava a America, tots els marins desertaven, puix s'ha-
vien enrolat sols per a passar de franc al Nou Mon.

Els capitans reclutaren una nova tripulaciO, per les
tavernes del port, enrolant els marins quan ja estaven
borratxos del tot.

Els marins catalans, perO, mai no desertaven. Per ac-
cident, un capita del Masnou es troba sense homes i co-
missiona un del pals per a fer la lleva. Al vespre ingres-
saven els nous marins, borratxos perduts.

L'endema, ja en alta mar, en donar ordres, vele clue
els nous homes, passada la mona, no eren mes que uns
perduts que sols sabien jugar a cartes.

ii capita . :.del Masnou no s'amoina per res. De se-
guidit troba una soluci6. .Agafa un joc de cartes i les
ana penjant als cordatges.

Llavors la maniobra fou cosa facil per a aquelLs ho-
mes. Als crits ben coneguts d'ells : «Amolla l'as de bas-
tos ! », o «Aferra el sis de copes ! » desplegaven , veles i
la fragata agafa vim bona empopada.
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Un venedor de turbants
que a Tetuan se n'anava
a reposar es quedava
dessota uns arbres molt grans.

Alla tranquil s'adormi
i mentrestant ally dalt
dels arbres un colossal
grup de mones es reuni.

Baixa la mes atrevida
i un turbant arreplega
que posant-se'l li queda
corn si li fos fet a mida.

Al cap de molt pocs instants	 Despre; a l'arbre tornaren	 Aquest, astorat. veie
baixaren les altres mones	 satisfetes, ally	 que tota sa mercancia
que, com si fossin persones, 	 es posaren a xerrar	 als arbres pujat havia
es posaren els turbants.	 i el comerciant desvetllaren. 	 i fort disgust en tingue.

De la rabia que senti
el seu turbant s'arrencava
i irat a terra el llencava
com ii el volgues mig partir.

Les mones, veient allO,
tambe es treuen el turbant
i a terra llencant-los van
per afany d'imitaci6.

El marxant llavors content
recull sa mercaderia
i continua sa via,
a Tetuan falta gent.



RodanzOn:—Cre alguns centims per un ex-soldat...
General relirat.—j)e quirt regiment ereu?
Rodani6n:—Deixi'm acabar: un ex-soldat que ha perdut la merneria?

(De Tke Passing Show.)
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EL mariner begue un trago de gi-
nebra, en demand un altre i des-
prês amb to emocionat exclama:

—Gracies a Den! Quant temps feia
que no en tastava!

—I doncs?—feren els circumstants,
estranyats que ale" pogues passar temps
sense aquella beguda que consideraven
indispensable.

—He estat naufragat en una illa.
—Sol?

Amb un company i... pobre
company meu! Si us ho expliques no
ho creurfeu! Pobre, pobre Peret!

va passar? mort?
—- Pitjor que ante. Es horrible! En-

gabiat corn una fera...
—Expliqueu-vos! abando-

nat?—g?ui l'ha engabiat?-0n es?
—saltaren les preguntes de tots cos-
tats.

—No em creureu, no em creureu!--
repetia el mariner mirant fixament la
ginebra. Per fi, veient que no hi ha-
via altra manera d'apaivagar la curio-
sitat dels circumstants i que algun ja
comencava a mirar-se'l de refill sospi-
tant que ell era el culpable de les des-
ventures del pobre Peret, begue un
trago, en demand un altre i comenca:

—No penseu que jo hi 
b

tincrui cap
culpa, no. Tots dos n'estavem d'enga-
biats, en gabies diferents. Jo vaig po-
der trencar un barrot de la meva i fu-
gir, perel a ell el vigilaven massa per-
que pogues ajudar-lo. Quan vaig esser
recollit per un transatlantic, el capita
no em volgue creure en dir-li jo que
tornessim a l'illa a cercar el company;
client quo no tenia notfcia de cap illa
per aquells paratges. Pobre Peret!

—Be, ai qui us havia engabiat?
—Ara va, be us ho he d'explicar

tot per ordre! Veureu que navegant
per les mars del Sud, entre Madagas-
car i un tifO ens va des-
arborar el vaixell i despres el tomba
i tothom mori menys en Peret i jo que
erem molt forts i ens aguantarem vius
fins passada la tempesta. Llavors amb
trossos de pal i cordatges ens ferem
un rai i amb ell arribarem a una illa
deserta. Es a dir, aixO de deserta ens
ho pensavem, perO aixf que ens va-
rem haver desdejunat amb petxines i
els cocos que ens llengaren alguns si-
mis per salutaciO, vain comencar d'ex-
plorar-la i al cap d'un moment varem
veure tin individu barbut i vestit amb
una llarga tOnica que es diri,,oia al nos-
tre rai i s'aprestava a apoderar-se'n.
Hi varem c6rrer i jutgeu quina seria
la nostra sorpresa en veure que allii
de la barba no era un home, sine) una
dona!

—Una dona!—feren alguns oients,
estranyats.

—Una dona barbuda, sf ! Ja m'ho
he pensat que no em creurieu!

Begue un trago, en &manid un al-
tre i prossegui.

—Li varem cridar que deixes estar
el rai, per?, ella, corn si res. Llavors
volguerem fer-la marxar, pera ella feu
un xiulet i de seguit n'acudiren deu
mes.

- mes que?
—Deu mes dones barbudes. Liavors

discutfrem i ens barallarem i elles es
posaren a cridar la policia...

- zquin idioma parlaven que
us entenguessiu?

--Italia.. Jo el se perfectament.
als mars del Sud?

—Ja- ho he dit que no em creurieu.
Escolteu: veureu que a conseqiiencia
de l'avalot acudf la policia: dos indi-
vidus esqueletics i llargs, que ens aga-
faren i ens dugueren davant del jutge.

El jutge terra tres ulls; i set dits a
cada ma. Ens condemna a vuit dies
d'an-est i ens entrega a l'escarceller,
que era un xicot grassissim, que al-
menys devia pesar cent cinquanta o
dos cents quilos.

La nova de la nostra arribada es de-
via haver escampat, perque va arribar
a la pres6 un herald per dur-nos a
presencia del rei. L'herald tenia dotze
pams d'alcada i el seu cap era corn
una taronja de petit. Es doblegava i
ficava el cap a la butxaca i amb les
dents en trague una lletra adrecada a
l'escarceller manant que ens entregues
a ell.

Veus aqui que arribarem a presen-
cia del rei. El rei tenia d'alcada dos
pams i mig i per semblar mes alt seia
sobre la corona. La reina tenia la cara
de cavall i per mans unglots amb fer-
radures i s'estava menjant garrofes.

El rei ens preguntd qui erem i d'on
veniem, i semblava que no conegues
res del men. Per fi, ordena que f6s-
sim a un individu que, segons
yam entendre, era empresari del tea-
tre de Pilla. Aquest empresari tenia
els peus cap endarrera i bordava corn
un gos. Ens va tancar en una aabia
i ens dona palla per menjar. A la ga-
bia hi havia retails de paper per lac
i entre ells varem trobar-ne un que ex-
plicava el per que de les estranyeses
que havfem vist.

Varem llegir que un Circ Eqiiestre

ambulant, embarcat en un vaixell que
anava a Australia, feu naufragi en
aquelles mars i nomes es salvaren els
«fenOmens» : la dona barbuda, els es-
quelets vivents, l'home dels tres ulls,
els nans, els gegants, Phonic de go-
ma, etc.... D'aixe feia ja molts anys
i aquells monstres que havfem vist de-
vien esser ja la tercera o quanta gene-
raciO, i per aixd no es recordaven de
res.

sabeu per que ens havien enga-
biat? Doncs, per ensenyar-nos corn fe-
nOmens, perque erem tan diferents del
que ells havien nist sempre!

Jo vaig poder escapar i amb un rai
de bamblis arribar fins a un transat-
lantic, perO el pobre Peret deu estar
encara fent de fera de Circ entre aque-
lla gent estrafolaria.

QUI EN DIRA MES

Parlava de ses victories
un boxadO aficionat
i l'escoltaven amb ansia
sos admiradors babaus.
—Despres del match—els contava
—el metge hague de donar
vint-i-tres punts de sutura
al rostre del meu rival.
—.Aixel no es res—crida un altre
quo tarnbe sap boxejar.—
Despres del match amb en Comes
quan el vaig deixar nocau
el metge veient la cara
tan plena de trencs i blaus
va demanar una maquina
de cosir per fcr-ho aviat.

P. E. P.

Redacci6 • Administraci6: Cardenal Casafias, 4 Impremta: Carre• de Muntaner, 24, interior.
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No y es aventures (Pen Baliga 1 en Balaga
Troben an parell d'aranyes
Tie no els play re tire cristanves.

Per les places i vorcres
han sortit les castanyeres.

En Baliga n'ha omprades
que cren gairebe crenfacies.

.	 .

En Balaga en va compraL
i niig cruel les troba.

un quilo en- comprarent
nosaltres les courem.

Cap al bosc se nhan anat.
i un bon foc Ban abrandat.

Hi poser. scu-e
les castanyes per -torrar-les:

1.."11; lladres que all y rondaven
o la vida!--els . cridaven.

S'espanten 1 s'avaloten
quan les castanyes exploten,

I slain rendit i entregat
del bosc a l'autoritat.
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