
De treballi està mig inort
i blasma sa trista sort.

Mentre a casa va tornant
eš gràcies va rumiant.

Ja ha diu a la seva dona:
—Cal deinanar cosa bona.

—Veuràs, per ara sopem,
mentrestant ho pensarern.

1-lavent sopat, el panarra
diu: —Voldria botifarra.

Ami VIII.—Núm. 380 Barcelona, 13 d'abril de 1929 	 Preu: 10 crtTms

Ej
SUPLEMENT ILLUSTRAT D «EN PATUFET

Les tres gràcies
: >^N2'

li	

I T

(.

El savi bruixot Merlí
tres gràcies li concedí.

—Beneit. no saps el què fas!
—No? Així s&t pengés al nas!

Dues grtc1cs han gastat
sense Cal) utilitat.

I ban de gastar la tercera
per posì el nas tal coni era.
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El fill de la carbassera 1 el cirerer	 ::

Text de J. FECIT
	

Dibuixos d'en MIRET
(.gil rabatnertt)

entrar. Sortí Silvestre primer i ho apro-
fità el senyor Cortès per entrar. Assa-
bentà la Llúcia de tot el que havia
passat al seu fill, i si bé la bona dona
es trasbalsà tota, en canvi s'animà molt
de veure que dos senyors s'interessa

-ven per ell; Déu els ajudava! ja no

era tota sola per a defensar el seu fill.
A la bona dona li mancà temps per
anar en busca del seu fill a la casa
que li indicà el senyor Cortès. La do-
na reclamà el seu fill, i el Tiburó,
que el vigilava, es negà a entregar-lo.
La dona, cridant fora de si, amena-

çava amb dir-ho tot a la policia, i el
Tiburó, per evitar la tafaneria dels
veïns, la féu entrar, amansint-la, pro-
metent-li que en Caliquenyo l'hi en-
tregaria quan arribés, però que ell no
podia fer-ho. Mentre esperaven l'arri-
bada d'en Caliquenyo, mare i fill s'a-

86 chi	
i

r	 ^

b•açaren commoguts i es juraren que
no es separarien passés el que passés.
Finalment arribà el Caliquenyo, que
venia més carregat d'alcohol que una
garrafa d'aiguardent. L'home es negà
a entregar al noi, ja que li havia estat
confiat pel seu amic Silvestre i sola-

compartiren el Tiburó de Segimon. La
Llúcia explicava a tots les dolenteries
d'en Caliquenyo, i sense que ningú se
n'adonés un dels veïns anà a avisar la
policia, la qual arribà trobant el grup
en acalorades disputes. Caliquenyo, en
adonar -se de què anava a ésser detingut
es precipità per una finestra amb 1'in-

ment a ell l'entregaria. La Llúcia es
desesperà i tots dos cridaven, fins que
d'un cop terrible en Caliquenyo féu
rodolar la pobra Llúcia per terra. Se-
gimon, en veure maltractar així la seva
mare. foll d'indignació, agafant una
ampolla que feia de palmatòria, amb

tent d'escapar -se al terrat, però, em-
briac com estava, no logró altra cosa
que caure daltabaix i morir estavellat.
Els altres foren detinguts i amb la in-
tervenció dels senyors Túria i Cortès
tot es posà en clar. Segimon fou dut
a un collegi internat a educar-se i ins-

un coratge- inaudit la féu a bocins al
cap del Caliquenyo, que caigué com un
sac de patates. El Tiburó, en veure
allò s'abraonà damunt el petit David;
però la mare. refeta un xic, a grans
crits, tot obrint la porta, demanà so-
cors als veïns. Acudiren aquests i des-

truir-se, i la bona Llúcia fou contrac-
tada pel senyor Cortès per a cuidar-se
de casa seva, puix era solter i sol. A
les festes es trobaven tots i tiraven
plans per l'avenir de Segimon, al qual
auguraven tots una brillant carrera, do-
nades les seves qualitats per l'estudi.

Fi
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Fabricació económica

Dibuixos d'en CORNET
	 Per en GUILLEM D'OLORÓ

11I
nl

—^ u

	

A la reunió del Consell Directiu de	 la casa: les pells de fera per alfoui-	 tan bé sabé convèncer els seus com -

	

Pells & Alfombres S. A., un dels yo-	 brar salons. No volgué dir exactament panys de Junta, que li atorgaren un

	

cals presentà un projecte de nou medi	 de què es tractava, perquè el procedi-	 vot de confiança i un crèdit de cent

	

de fabricació de .l'article principal de	 ment no estava encara patentat, però - mil duros per posar mans a l'obra.

w
PE LLS $

Y
ALFoîR

R	 i.

P1=LLS

	

I veus aquí que poques setmanes	 re aquell vehicle tan diferent dels au-	 veieren l'esplèndid resultat que dona-

	

després el nostre vocal desembarcava	 tomòbils que duien els milionaris ca-	 va per la cacera. A penes hagué entrat

	

al Senegal proveït d'una máquina d'ai -	 çadors, se'l rifaren extraordinàriament, 	 a la Jungla, aquella bestiassa, hàbil -

	

xafar grava. Quan els negres van veu-	 però llur mofa es tornà respecte quan	 ment dirigida pel seu conductor, co-

mençà d'eixarpar i planxar lleons,. ti-	 trameses a Europa a la casa Pells &	 dat inutilitzat, el nostre caçador, amb
gres i panteres a raó de seixanta per	 Alfombres S. A.	 la seva apisonadora, aixafà un gorilla

hora. Seguia un furgó en el qual hom	 Per cert que, havent caigut en ple i així ogué proporcionar al pilot un

anava collocant les magnífiques alfom-	 desert un avió Latecoere i havent que- ,magnífic mono-plrà per continuar el sed
bres així obtingudes que després eren	 viatge.

ry

►_

1.
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Los 11on	 nlsses

En Roc Pelat estava tan buit de butxaca com el sexi	 _-1.i cap d'una estona de caminar i quan anés desespe.
cognom; l'únic que li quedava aquell dia era un parai-	 estava de no poder menjar, veu a terra un cigar encara
gues. Precisament, veient que plovia, pensà: Almen ys em	 fumejant d'algun ric que el devia llençar per causa de la
farà algun servei.	 pluja.

	

Quan ja anava a saborejar l'aroma exquisit de l'havà,	 L'altre se'n va tot satisfet sense veure que amb lit

	

es troba amb un antic company de fadigues que anava a	 punta del paraigües en Roc li havia fet seguir les llon-

	

portar unes llonganisses i que en veure'l fumant aquell	 ganisses.
pur li demana que el convidi a furtar, i en Roc, caritatiu,
l'hi dóna, dient-li que està marejat.

a

En Roe Pelat pensa que quan i'altre s'hi fixi li vilri	Electivament, al cap d'una estona torna el seu ami,,
a preguntar a veure si les ha agafat ell, i amb molta Iran-	 desesperat i li pregunta si les ha vist, però en Roc li res-
quilitat les amaga dins del paraigües.

	

	 pon que quan li ha donat l'havà ja no les portava, tot
pensant entre ell que un paraigües al mateix temps de ser-

•

	

	 vir per la pluja també es pot fer servir per procurar-se
aliment.
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Viol í -1 u t o	 à f i c

Després dc. molt rumia
una solució trobà.

Peret. deixa't de jugar,
ara posa't a estudiar.

.^	 `.^	
....mar..

	

^..

I	 ^

e l\

Ii11.$	
__

Penja en el pèndul l'arquet
i el violí a la paret.

LI

1

Del pèndul 1'anâ i veni
fa sonar el violí.

1 sa man• diu joiosa:
—El noi serà una gran cosa.
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1

Recurs de savi
,.

En l'ermita d'un turó
un vell i savi alquimista
passava sa vida trista
cercant tornó or el carbó.

El comte de Puigavar
que guanyar diners volia
cap al seu castell un dia
l'alquimista hi féu portar

A la torre alta el tancà
amb tota llei d'instruments
ordenant-li que corrents
l'or havia de rajar.

El savi, preoculrti.
estudia que estudia
per veure com sortiria
d'aquell cas tan apurat.

Fen i una destinació
un líquid clar li ha sortit
que penetra l'esperit
i té un gust que és força bo.

Ja al cotute de pressa crida:
—No he trobat or, gran senyor,
pro he trobat cosa millor:
l'Elixir de Llarga Vida.

r-

El comte beu el licor	 L'alquimista deixa anar	 Perquè el licor tan lloat
i sent que es rejoveneix.	 donant-li bona soldada	 no era res més que aiguardent
Nova vida en ell reneix	 i aquest ha emprès la guillada	 i el comte, anant-ne bevent,
i té alegría en el cor.	 cap a un país ben lhmyà.	 ara embriac l'han trobat!



—Si no té els deu cèntims, ja em pagarà demà.
—¿I si cm morís aquesta nit?
—Bah, no es perdria gran cosa!

(De. Ple-Méle.)
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Iillllllllllllllllllllllllllil	 IIIIIIilllllllllllll 	 tina	 aventura	 a	 París	 IIIIIÍIIIilllliIll 	 Ili!IIIIIIIIIIIIIillllllllllll

M
oNsIEUR Dupont era un petit ren

-tista que, després d'haver liqui-
dat els seus negocis de fideus i

galetes i adquirit una caseta i alguns
papers de l'Estat, vivia retirat en un
poblet del centre de França, dedicat
a la cria d'oques grasses i poulardes '
suculents, amb les quals la seva mu-
ller preparava excellent joie gras i uns
rostits admirables que constituïen la
delícia del pacífic matrimoni.

Però M. Dupont tenia una ambició
i per realitzar -la anava arreconant cada
dia alguns francs dintre "una mitja de
llana. Aquesta ambició no era altra
que poder passar vuit dies a París,-ciu-
tat que només havia vist en curts intèr-
vals anant i venint del front de ba-
talla durant la guerra gran. Haver vist
París en aquelles circumstàncies era no
haver vist res, puix la ciutat llavors
presentava un aspecte completament fu-
nerari.	 -

De mica en mica, la mitja s'anà om-
plint i M. Dupont pogué un dia; previ
permís de sa muller, donat ben a con-
tracor, pujar al -tren tot alegroi en
cerca de les diversions de la gran ciu-
tat.

Durant un parell de dies no féu més
que rodar pels boulevards, pujar a la
torre Eiffel, visitar el Louvre i al-
tres distraccions de turista, però aviat,
oblidant els consells de la seva mu-
ller, decidí que calia divertir-se de ma-
nera més pràctica, i per començar es
ficà a un cafè a prendre un d'aquells
complicats aperitius que s'usen a Fran-
ça, tot escoltant l'orquestra de negres
que atabalava el públic amb els seus
esgarips.

No feia_ pas cinc minuts que seia,
quan veié venir cap a ell un individu
tot somrient. qui el saludà amb la tí-
pica manera francesa de fer un petó•
a cada galta, manera un xic incòmoda
quan algú va mal afaitat o està encos-
tipat de nas.

—Tu per aquí Dupont! quant temps
sense veure't! Què ¿ja no et recordes
de nti?

—No, francament, no recordo...
—Sóc en Durand, home, en Durand,

el teu company de trinxera. ¿No et
recordes el dia que et van ferir a Ver-
dun que jo vaig ésser que et vaig re-
collir?

—Com que vaig perdre el coneixe-
ment!

—I després el dia que et van donar
la medalla jo vaig ésser el -qui va pa-
gar les copes...

—Com que havia begut massa, no
recordo...

—Ja m'aniràs recordant. Què et sem-
bla, ¿sortim junts aquest vespre? Això
s'ha de celebrar. Anirem a un restau-
rant que jo conec que tracten esplèndi-
dament... hi ha Joie gras i poulardes...
ja sé que t'agraden...

Aquell home estava tan ben assa-
bentat de tots els detalls de la seva
existència, que M. Dupont no dubtà
que, en efecte, devien haver estat molt
amics en altre temps. I ja convençut, es
deixà conduir. '

Soparen bé i begueren més bé en-
cara, que això els francesos ho saben

fer artísticament. Sauternes pel peix,
Médoc per l'entrant, Borgonya per la
caça, Xampany pel rostit, Porto per
postres, Benedictina, Conyac i final-
ment un ponx inflamat pres a vora el
foc amb acompanyament de puros.

M. Dupont no havia begut tant ni
el dia de l'armistici i ja les cames no
podien dur-lo. El seu company, en
canvi, semblava mantenir -se molt se-
rè. De fet, no havia begut ni la mei-
tat.

—Renoi! — exclamà en Durand al
cap d'una estona, mirant el rellotge—.
Ja són les dotze! Ai la meva dona!

—Anem, si tens tard—féu M. Du-
pont sense moure's.

—Però bé t'he d'acompanyar. ¿On
vius ?

—A l'hotel Navarin.
—A l'altra part de món! Ho sento,

però no tinc temps. ¿Saps què pota
fer? Vina a dormir a casa, a la cam-
bra de forasters. Així no has d'anar
sol, i si la meya dona es desperta,
veient un foraster no cridarà.

M. Dupont es deixà convèncer de
seguida en veure que les cames no el
sostenien.	 -	 -

Entraren al pis d'en Durand amb
tota precaució, i M. Dupont fou col.lo-
cat al llit pel seu amic i no -trigà a
adormir-se.

Un soroll de crits i plors el des-
pertà.

Ja es baralla el pobre Durand amb
sa muller—pensà img ensunyat.

Però no era això, sinó que els crits
ressonaven dintre mateix de la- seva
cambra. L]avors obrí els ulls i veié
que ja era dia i que al peu del seu
llit hi havia una senyora tota plorosa

i dos gendarmes que l'obligaren a al-
çar-se.

—Les meves joies, lladre ! les me-
ves joiós!—cridava la senyora.

—Joies, jo! No he tocat res, i ara!
Peró un gendarme, posant-li mà a

la butxaca, en tragué collarets, arra-
cades, anells i una diadema.

—Ah pillastre, aquest cop t'has dei-
xat atrapar. Volies fer un petit son i
t'has adormit fins a la matinada. Pas-
sa cap a la presó.

I a la presó s'estigué tres dies el
pobre M. Dupont, maleint la seva sort
i sense explicar-se encara aquell mis-
teri.

Per fi. al tercer dia el portaren da-
vant el jutge i veié amb sorpresa que
allà hi havia també el seu amic Du-
rand.

—¿Tu per aquí. Durand? ¿Què pas-
sa ?

—\o es diu Durand—digué el jut-
ge—. Es diu Bertrand i és un cone-
gut bandit. Era criat de la baronesa
de Saint -Doux i va aprofitar-ho per
fer-li creure a vostè que el palau ha-
ronial era a casa seva, el féu dormir
i li posà a la butxaca joies imitació
exacta de les que ell s'enduia. Però,
per sort de vostè, en atuir a passar la
frontera li han trobat al damunt una
llicència militar que no li pertanyia
i l'han agafat. Aquesta llicència és la
de vostè.

—Vet aquí per què estava tan ben
assabentat dels meus fets a la guerra
—féu M. Dupont.

I sense voler més detalls se'n torna
aI seu poblet entre les oques i les poe-
lardes, perdudes per sempre més les
ganes de visitar París.

Redacció i Administració: Cardenal Caaañas. 4 	 Impremta: Carrer oc Muntaner, 24. int., Lar.
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Neves ¿ventures d'en Dillg.a 1 en Berga
Uns cigars espaventtables
els 7 fart ser invulnerables.

La niurt del, bandit, el, ([ulla
molt mnom i fá.ma bona.

El nombrenguàrdie- r.n-als
-per perseguir criminals:

-	 El trilec de contraban
. a ; la - comarca P.^ Ínolt aran..

1;

En Roe i el Xic de la Gorr:^
porten mil havans d'Andorra

En Balagu els demani	 Veient. que el parell sospita
un cigarret per fuma.	 donen Purs de dinamita.

Ells se'ls han embutxacat	 Ao s'hi tornen pas per pú
i a dar cops han començat.	 de la terrible explosió.

I molt ben apunyegats
se'ls enduen agafats.
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