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SUPLEMEÑT ILLUSTRAT D «EN PATUFET'

o	 lo

Una- vaca inq4tela,

Al seu fill mana la Paca:	 Ef noi que *fdolt obedient
—Xoi. v a muny-ir la aca.	 s'n va amb la bèstia al moment.

Però aviat senverina,
uix la cua l'amoïna.

Per dar-li immobilitat
una pedra li ha iligat.

però s'empesca una reta.	 el xicot queda «nocau».
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Un que fa el viu

En Quimet festeja una milionària,
però té por que es descobreixi que ell
no té cap pesseta i l'engeguin al carrer..

—Calla! Ja ho tinc! Agafaré aquest	 Realment és un auto magnífic. Avui
magsiífie automòbil i faré veure que sí que donaré el cop.
és meu. Així es creuran que sóc un
home de diners.

e

Anirem a donar una volta. Ens arri-	 Tot va corn una seda. Ja ho he dit:
barem fins a Montjuïc.	 Avui dono el cop.

—Caram ! Aquell automòbil sembla
el meu! Sí que ho és! ¿I qui és aquell
pocavergonya que porta el volant?

Lladre...! Vinga el meu automòbil 	 Té! Té! Té...! Així una altra ve-
Desvergonyit...!

	

	 gada t'hi pensaràs a agafar el que és
dels altres...!

—Ui! [Ji! Ui...! No tan sols no
he donat el cop, sinó que he rebut una
colla de cops.
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-.
'	 ^lo i immereseuí	 ^^^^ 

Isaac i Leví eren dos pres amistes	 Tot el dia s'estaven vigilant l'un a
associats.	 l'altre, perquè no es tenien confiança.

Deia Isaac: —Si aquest explota els
pobres, també és capaç d'explotar -me
a mi!

Leví, per la seva part, pensava el	 Veusaquí que Isaac niorí quan menys
mateix.	 s'ho esperava.

El posaren a la caixa i el dugueren
al cementiri Jueu. Leví i el Rabí Ma-
jor presidien el dol.

0

tL

En ésser al cementiri, el Rabí pro-	 —El difunt—deia—fou un bon jueu,	 —Escolteu, Rabí—interrompé-Leví.nuncià un elogi fúnebre.	 piadós, generós, caritatiu, honrat... 	 —¿Voleu dir que no us heu equivocat
de mort?
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Un vol a la Vela
.mai I

o

En Vicents Mistela prengué part en un concurs d'a-	 Al eomenç tot anà bé, però al cap d'una estona el mo-

viació.

	

	 tor començà a.no voler funcionar, i era que, oh descuit!
no tenia benzina.

El cas .era desespera:. erò al cap d'una estona de
rumiar en Vicents Mistela pensà: ¿Potser aiguardent lii
aniria bé? I sense pensar -s'hi més, hi abocà la garrafa
que sempre duia al damunt.

...sembrant el oànic entre els pacífics habitants :!c les
alto es.

t

L'efecte fou immediat i inesperat. L'avió començà a
fer bots estranys i uns Zoopings engrescadors...

^r^!"'li,
r, It	 P^^^

L'aterratge fou tau emocionant i atrevit com e1 'ui.

C'-
1 	 \ X	 11`

	

^1,	 \^ I	 f^`Z ^i9	 v Fui

	

No cal uir que fou ell qui guanyà el concurs i fou	 tible. L'Únic que li va saber greu a en'-Mistela fou perdre

	

aclamat pels aficionats amb l'entusiasme més indescrip-	 aquella garrafeta tan bufona d'anís de Mallorca...



V . IROLET	 317

Les Històries de l'oncle Joan

C-	 P

2T111 l—'

	

O O

En una paret, Joan
dibuixa un ninot molt gran

El ninot és inquiet
i se'n va de la paret.

Seu al bar, perquè li agrada;
més que res, la llimonada.

o
o	 o

O
O
	

9

• Vol passeja una ._miqueta
i lloga una bicicleta.

-e--
Joan venia tot sol,
com sempre, xutant a gol.

Com que era de pinyó lliure
va fruint el goig de viure.

o

L'l 1
1/71/

\'

La bola toca el ninot,
patapaf ! i el desfà tot.

Que bé, que bé que s'hi va!
Mai s'hauria d'acabá!

En Joan, quin sentiment!
Requiescat in pace. Amén.
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r Anar per llana

^..'	 Iti^t l	 I¡v:

Beaumarchais, el cèlebre autor del	 Perd els seus èxits teatrals li dona-	 No eren tot flors i violes per això.

	

Barber de Sevilla, en la seva jovenesa ren renom i els nobles de la Cort de	 Molts eren els qui per enveja o per
havia estat rellotger.

	

	 Lluís XV es disputaven l'honor de con-	 malícia desitjaven humiliar-lo.
vidar-lo.

	

Un dia, en un brillant saló on Beau-	 —Senyor de Beaumarchais, vós que	 De tot arreu en sortiren rialles ma-

	

marchais havia estat inv;tat, se li apro-	 hi enteneu ¿voleu mirar què té el meu licioses i tothom esperava amb fruïció

	

pà un gran senyor i li digué davant	 rellotge?	 veure què faria l'interpellat.
de tothom:

El qual, sense immutar-se, prengué •^ Immediatament, fingint gran cons-	 I les riallades de tota la gent foren
el rellotge que era d'or i molt valuós	 ternació, s'apressà a excusar-se per la	 llavors pel desventurat propietari del
i com aquell qui no fa res el deixà	 seva distracció.	 rèlrotge, al qual tan cara li havia cos -
caure a terra.	 tat la facècia.



—Senyor, cap al Nord hi na petjades de lleó.
—Dones anem cap al Sud de seguida.

(De The Passing Show)
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Era un patró cridaner
dels que hi ha a la nostra riba
que duia gent a passeig
amb sa balandra bonica.
—A ral—els cridava—, a ral!
Avui la mar és tranquilla.
Tot el port i á fora port
des d'ara fins a migdia.

—Els rals anaven plovent

DE COL.LABORACIO

comprà de segona mà
un canot de gasolina,
però res no li valgué;
la competència era activa
i en el seu canot tronat
ningú pujar-hi volia.
Avorrit, 1'arreconà
i la vela reprenia,
mes ai! que amb els jorns passats
de mantenir -la inactiva
s'era corcat el timó
i li ballava la quilla.
Corrent sense cap govern
contra unes roques moria
la balandra del patró
que tant navegat havia...

Ara el patró torna a dur
el capot de gasolina
i s'hi fa la barba d'or
cridant al peu de la riba:
—Vinguin tots, a ral, a ral
un passeig per la badia
i a visitar el vaixell
encallat, per fora i dintre.

—El públic, que és tafaner,
molt la balandra visita
encallada en aquells rocs
al bell mig de la badia.
I com la balandra és d'ell,
ell és qui en té l'exclusiva
i acostar -s'hi no permet
cap més patró de la riba.

P. E. P.

TREURE EL SUC

En un Circ Eqüestre hi havia un
home de la força que després de fer
els habituals exercicis d'aixecar pesos
i torçar barres, agafava una llimona,
Iii feia un foradet i 1'expremia amb
una sola mà fins que havia sortit tot
el suc.

—Cavallers i cavalleres — deia des-
prés girant -se a la concurrència—, si
algú de vostès és capaç de treure una
gota més de suc d'aquesta llimona, el
director li donarà cinc duros.

Alguns ho provaven, però sense re-
sultat. El suc havia sortit tot després
de 1'apretada del forçut.

Però un dia es presentà un home-
net magristó que apretant convenient

-nment la llimona entre les seves mans,
arribà a fer-ne sortir encara dues o tres
gotes de suc.

—Heu guanyat—li digué l'home de
la força—. No sé pas com us ho feu.
¿Quin ofici teniu, que estigueu tan ben
entrenat a apretar?

I l'homenet respongué modestament:
—Sóc cobrador de contribucions.

—¿Es a vostè que haig de cridar a
les sis ?

—Sí.
—Bé, doncs, estigui tranquil. Vinc

a dir-li que encara pot dormir dijes ho-
res. Són les quatre.

i la balandra s'omplia.
Quan no n'hi cabien més,
veles en l'aire, oh hissa!
les inflava un bell garbí
i la balandra partia.
Èl port era ample i formós
i més ampla la badia,
tothom n'estava content
de la balandra llisquívola...

Mes ai, que un vell inventor
trobà el motor de benzina
i aviat hom n'installà
a les barques de la riba.
Atrets per la novetat,
tothom passejar volia
en aquells estres pudents:
els canots de gasolina!
El nostre patró veié
que la parròquia perdia,
mes ell es mantingué ferm
a bord motors no volia.
Es passava el jorn cridant
a l'escala de la riba:
—Vinguin, senyors, un ralet
dues hores de sortida,
sense soroll ni pudor
ni el perill de la benzina!

—Però la gent, com a bens,
les màquines preferien...

Per fi nostre vell patró
veient -se ja a la ruïna,

kedaccio Administració: Cardenal lasañas, 4	 lmpremta: Carrer de Muntaner, 24, interior.
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Noves aventures d'en Baliga 1 en 5alaga

Després de tan: llarg .. vagar
torturan a treballar.

IL
2

Quan les multes han pagat
el jutge els ha déslliuiat.

Els convidats, a pas doble.
se'n tornen cap al seu poble.

L'incendi- ha estat cosa sèria
i han quedat a la misèria.;

\To s'apuren per això
i'rostèixen el moltó.

BOREALES MELADOS

Tots se n'han llepat els dits
i els ossos queden polits.

Se'ls van a vendre al _Museu
cona si fos fòssil de preu.

sl

Amb els diners han comprat
un carretó de gelat.

Com que el sol el va desfent
el . seu anunci no ment.

1 Ui i,ú1,liC qui se n'adona
bon negoci els propórciona.
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