
At- battle de Vilarroes	 AI niestre a queixar-se ha anal :
li roben els albercocs.	 vuit me n'han deixat!

ni In fruita hagi robat venint a esludi demo	 1...•ndema quail van entrain
talta confessara	 portant-ne -un pinyol ponj . tots dues , pinyols -penjant.

jo la . ;fruita he. perdut.
Cal, clones, el perch') 	 Tots vuit m'han desparegut!

1	 que el: nois el,. van furtar
per poder pinyols .portar.

—Tots de cor s'han pcnedit.

Any VIII.—Num. 412
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Preu:. 10 centims

SUPLEMENT IL'LUSTRAT IY «EN PATUFET

Quin penediment!
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Dc mica en mica...

Don Macari Buscarons deixa l'auto a la porta de casa	 Passa el Rampinya i diu: —No s'hi coneixera; m'em-
seva.	 porto la bocina.

Despres passa el Sisdits i arreplega el volant i alguna
coseta mes.

El Nasllarg tambe s'emporta alln quo pot.

El Granota, Lambe fa el mateix. Quan Don Macari Buscarons surt de casa, nomes troba
un parell de molles i uns quants cargols. L'auto s'havia
evaporat!
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Dibuixos d'en CORNET .	 Per ea GUILLEM D'OLORO

Un sastre i un escopeter tenien les

	

	 A casa del sastre es presents un in- una americana. Quan la tingue posada
per emprovar-se-la

iz1/41)

botigues de costat. dividu a comprar

sorts de pressa i apreta a cOrrer carrer 	 El sastre crida i l'escopeter surt amb	 --Es aquell que fuig I—L'escopeter.
avail.	 una carrabina.	 apunta

i va per tirar, pere- el sastre, repen-
sant-se, l'adverteix:

—Procura apuntar-li a les cames!
— Per que?

—Perque l'americana es ineva!
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E 1 "tapis-roulant"

	• En Rafel i en Quintet still fills d'un porter de Casa	 En arribar a la porteria, de tornada, el gran dels nois
bona i entremalitits corn dimonis. L'altre diumenge, son s'adona de Palfombra & tuella que hi sol, haver. No podia

	

pare els va dur al Funicular- de Montjuic.- Es divertiren 	 recordar mes el lapis. Aviat se n'hi acudi una de bona.

	

molt, sobretot amb alle del lapis roulant. En sortir-ne,	 Crida, d'amagat l'altre germa i .quedaren d'acord.
ja pensaven quina en farien, que fos inspirada en el dit
trasto.

L'endema, a la . primera ocasiO, desiliuraren Palfornbn
dels Ilistons i despres-,- . amagats al peu dels esglaons, aga
faren .el cap iliure, a punt d'estiiar quan baixes algti, •
convertir-la en un non tapis-roulant. Seria molt distre
veure l'ensurt del que hi passes i si queia de nassos en
cara Ines.

---.AtcnciO! Es sent que baixa alga. No el . veig encara,
pet-6 quan cl tinguern a sobre, a estuar fort... elsents, tu,
Quimet? Ja veuras quc rim-cm si es el senyor del- prin-
cipal. Acjuell si riue es un home de pes!

l'cr castig, cl Tic baixava era tin xirot Molt gros,
repartidor de pa, ben carregat amb el . cove. En adonar-
se'n, ja era tard per frenar la batzegada que donaren;
perde .Pequilibri i els caigue a sobre.

La veritat, ni en Quintet ni en Rafel esperaven un
personatge de tant pes, ni tampoc aquella pluja. de pa.
El forner, . a Pistil d'una pilota, residta illes, per6 ells
de blaus en tingucren per mig any.
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Per fi la varen poder cacar arab gran
perill de naufragar..
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Balena misteriosa

Una vegada un vaixell petit es Ira veure perse-
guit per una balcna.

El capita, per por de 9ue cls tombes, va orde-
nar que Pentretinguessin coses; --primer un
caixO de. throites que part-liven, despres una taula,
despres un tainboret..:

despres un moro que anava de gorra al vaixell... i el jinni David Replega que estava enredant tota
la tripulaci6..

Li varen obrir la panxa i varen trobar en David dret • davant del taulell venent les taronges a una
pesseta la dotzena, al pobre moro.
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No y es aventures d'en Daliga i en Balaga
Es troben	 r' 711.1 vole?

7 . cianz . que, passorá! •

Napols, de prime entuvi
van a veure e1 •Vesuvi.

—Corn s'enten!	 pot pitjar
a un volca en funicular?

—Produeixcn molt: bon vi.
-.---Noi,: .quedem's a viure aqui!

•

la urriben aL cim de tot.
critter? AixO , es el Clot

Alentre. ,s'estaven badant
volca es va enfurismant.

—Quin fum ! J. Qui es que fuma
fen pipa:

—Es' el crAIrr que s'empipa.

terrairimol prcg-n
els fa ballft el xarlcston.

11	 w ;IF darnunt Clj-cait
i ci ctifonsa en un catau.

si que se'n put dir
«veure Napols i morir!»
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