
Any IX.—Núm. 425

	

	 Barcelona, 22 de febrer de 1930	 Preu: 10 cèntims

i

SUPLEMENT ILtUSTRAT U «EN PATUFET->

Un pinzell vivent

pinta un paisatge en un prat.	 per a poder-lo acabar.

Meutre un uuoment reposava
un ruquct s'hi atansava.

1 es cro peix els pinzells tots
creient que són escardots.

Quan ho vcu diu a la bíèslia :	

fJ

—Tu em pagaràs la molèstia.
I segueix pintant així,
ami) la cua del pollí.
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Dos germans

Eren dos germans. L'un era molt treballador i l'altre
no es podia treure mai la mandra de sobre.

El mandrós es passava el dia gronxant-se en un ba-
lancí. mentre el seu germà treballava com un negre.

IY

El germà treballador, disposat a treure profit fins de
la mandra del seu germà, estudià la manera d'aprofitar les
energies que aquest malgastava.

A tal objecte, construí un aparell. que, degudament
combinat amb el balancí i aplicat a la sínia...

...funcionà admirablement. Així el germà mandrós continuà gronxant -se substituint a l'ase que voltava la sínia.



VIROLET	 5g

e'oci millor

Una vegada hi havia dos jueus que -	 Era l'hora de dinar i no sabien d'on	 Veus aquí que passant pel costat d'un
no tenien ni cinc cèntims. sortirien les mongetes. estany van llegir un rètol oferint cien

duros a qui salvés d'ofegar-se alguna
persona.
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—Mira—digué Isaac—, tu et tires a	 En Jacob acceptà la idea i es ficà	 En Isaac, però, no corria pas a sal-
l'aigua, jo et salvaré i cobrem els du-	 dintre l'estany, cridant: «Auxili! So-	 var-lo... estava llegint amb molt d'in-
ros...	 cors! »	 terés un altre rètol.
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—Ep, Isaac, ¿que no em salves?	 —Veuràà uoi... és que aquí llegei-	 ...oferint :vint duros a qui tregui al-

Mira que m'ofegaré de debò!	 xo un altre rètol...	 gun cadàver de l'aigua!
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La netedat es milla vida
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En Pere Bnitícies i D. Pau Por-	 En una ocasió tingueren d'anar a Vilatorrada de Dalt i feren el viatge

	

queries eren uns bruts de noms i	 plegats.
de fets; els feia més por l'aigua
cle un terratrèmol.
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En é- er entrada la nit anaren a 1 hosta] del poble a dormir.
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Varen començar a despullar -se, i D. Pau observà a en	 A l'endemà, en Pere . va veure que D. Pau encara els
Pere Brutícies.—Noi, ¿saps que portes uns peus dignes	 duia més bruts que ell, i així mateix li ho digué : —Home,

t del teu cognom?	 D. Pau! Vostè ahir cm va criticar perquè portava els
En Pere es va tot sufocar.	 peus bruts, i veig que vostè encara els hi duu més!

I contestà indignat D. Pau: —Tu diràs, és molt natu-
ral; jo tinc quaranta anys més que tu.
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Los Històries de, ronc e loan

t r'.;,	 1I

El meu amic Antonet
va comprar-se un barret «hondo»
que en cata1 c, diu bolet.

Però, veieu quin enuig:
No feia ni un alè d'aire,
no obstant, el barret li fuig.

I cap en l'aire s'afua
i es queda penjant cl'un arbre
igual que una cacatua.

°^..	 -i=ce

D'allí salta el tapa-closca
al terrat d'un edifici
i ell ha de fer l'home-mosca.

Ja quasi quasi el,.tenia
que el capell torna a fugir
i per l`ample espai fa via.

Sort que passa un avió
i ell, agafat a la cua,
segueix la persecució.

J b 1

Volant molt de temps està	 Ell segueix a tomhallons	 I l bolet li (ligué: ¿Veus?
i el bolet per fi aterritza	 i el trobá en mig d'una obaga	 a la ciutat m'enyorava...
al damunt d'un bosc llunyà. 	 voltat de molts róvellons.	 volia viure amb els meus!
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a cobdícia 

Cresus, un dels reis més rics	 La seva cort era plena
de tota l'antiguetat,	 de filòsofs i d'artistes
amb sa generositat 	 que hi acudien en vistes
s'havia fet molts amics. 	 de remuneració plena.

Però un sofista atenès
que un dia s'hi presentà
amb molt d'orgull afectà
de menysprear els diners.

Cresus, volent-lo humiliar	 1 li digué: «Molt m'agrada
per la seva hipocresia, 	 el teu gran desprendiment.
amb molts afalacs un dia	 Segueix-me i dintre un moment
a sa presència el cridà.	 ta virtut serà premiada.»

I a seguit el féu entrar
a la cambra del Tresor.
Davant d'aquells pilots d'or
l'atenès s'enlluernà.

I diu Cresus: «Serà teu
tan or com puguis portar
d'un sol cop.» L'altre cuità
a collir-ne amb afany greu.

Les butxaques se n'omplí	 Tant i tant se'n carregà
i les sabates també,	 que caminar no podia
sobre el cap un sac -hi té	 i Cresus, amb ironia,
i a la boca graus d'or fi...	 un tip de riure s'hi fa.



—Ja estic tranquil! M'he assegurat , la . vida. El dia que em mori cobraré
deu mil duros!

(De Le Pele Méle)
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N dia Rebeca va dir al seu marit

Leví:
—Leví, l'hivern s'acosta i ja

saps que a casa, sense camises de fra
-nel.la tots ens encostipern.

—¿Que no tenim les de l'any pas
-sat?—preguntà Leví.

—No, home, si l'any passat no ens
en vàrem fer, ni l'altre... Són de cinc
anys endarrera les que tenim i totes
són plenes de forats.

—I bé, dona, el fred que entri per
un forat sortirà per l'altre...

—No vinguis amb excuses, Leví.
Hem de comprar camises per a tots.

- —Però, dona, si l'any ha estat tan
dolent...

—Mira, ¿saps qué podem fer? Vés
a comprar tu mateix la tela i jo les
cosiré. Així sortiran més barates.

—No és mala idea—féu Leví—.Ani-
ré a casa d'en Moisés que sempre té
robes barates per vendre.

—Vés amb compte que no t'enga-
nyi, que és més pillo que una guineu.

—No tinguis por, dona!
I tranquilament Leví anà a veure a

Moisès.
—Hola, Leví! Tu per aquí! I

doncs, ¿qué et porta de bo?
—Sí, mira, que la dona vol fer -nos

camises de franella per tots i vinc a
veure si en tens de ben barata, per-
què, saps, som pobrets.

—I bé, salut hi hagi. ¿Quants sou
de família, ara?

-jo i la Rebeca, el noi gran, la
nena, els dos bessons, el menut i la
minyona... total vuit.

—¿Així serà roba per setze cami-
ses?

-Això mateix. Dóna-me'n cinquan-
ta metres. Si en sobra serà per un al-
tre any.

—Cinquanta metres, molt bé.
Moisès agafa una peça de franel•la

i es posa a amidar-la servint-se de dues
osques que hi ha al taulell i que se
suposa que estan espaiades d'un metre.

—Un, dos, tres, quatre, cinc... Ai
caram de Leví, ves qui havia de pen-
sar amb tu! Almenys feia set anys que
no et veia. Set, set... ! set, vuit, nou,
deu... I el teu fill gran ¿gtiants anys
té?

—Per la Pásqua en. farà quinze.
—Quinze...! Com passa el temps!

Quinze, setze, disset, divuit... ¿I on
vius ara, Leví?

—Al carrer del Call, número vint
-i-cinc.

• . '/int-i-cinc! Ja me'n recordaré.
Vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint

-i-vuit... I la minyona, ¿encara tenia
la mateixa?

—Sí, noi; és molt fidel. Ja és quasi
com de la família. Figura't que fa tren-
ta tres anys que la tenim!

-Ma, noi, trenta tres... ! trenta qua-
tre, trenta cinc, trenta sis... ¿I el noi
gran et treballa, ja?

—Sí, està en una botiga d'argenter.
Li donen quaranta pessetes a la set-
mana.

—Quaranta, tan jove! Quaranta un,
quaranta dos, quaranta tres, quaranta
quatre... I tu, ¿quants anys tens, ara,
si no és indiscreció?

—Qué ha d'ésser! Quaranta vuit en
faré pel setembre.

—Dones els portes molt bé, no ho
sembla pas que en tinguis quaranta
vuit... quaranta nou, cinquanta... Té,
ja està amidada la franel-la. ¿Vols que
te l'emboliqui?

—Sí, valdrà més. ¿I quant me'n
comptaràs ?

—Perquè ets tu, a dues pessetes el
metre, vint duros.

—Home, Moisès, bé podries rebai-
xar-me alguna cosa.

—Es l'últim preu.
—Ca, ca, no et pagaré més que sis

rals el metre.	 -
—Bé, vaja, deixem-ho a sèt rals.

AIxI seran quinze duros.
—Està bé, cedeixo per no renyir,

però bé em faràs descompte a la fac-
tura. Mira que és una compra a l'en

-gròs.
—Et faré el de costum. Dos per

cent.
—I a més, el de pagament promp-

te...
—Si pagues de seguida sí. Dos per

cent més.
—De seguida no podrà ésser, perd

será dintre una setmana.
—Està bé, et faré el descompte, en-

cara.
—Apa, adéu, Moisès.
—Adéu, Leví.
I en Leví se'n va a casa seva on la

dona l'està esperant amb impaciència.
—¿Què -has fet tanta estona?
—Regatejar. Me'n volia vint duros

i jo li he fet donar per quinze amb
dos descomptes.

Mentrestant Rebeca va amidant la
roba.

—Ai el pillo! ¿Quant t'ha dit que
hi havia?

—Cinquanta metres.
—Dones, només n'hi ha vint-i-qua.

tre!
—Ja ho he suposat que volia esta-

far-me, però corn que no penso pagar-
li res!

-Dones, si no penses pagar, ¿per
què has regatejat el preu?

—Perquè no hi perdi tant, pobre
Moisés!

TRIST PERVENIR

Un jove obrer es queixava
de la vida del treball
dient que el seu pervenir
es presentava fatal.
—Treballar sempre—exclamava-
és un destí ben ingrat.
—Però, home—un altre li deia

—si en el treball ets constant
veuràs que quan niés treballis,
de posició iràs pujant...
—No pas en el meu ofici
el pessimista exclamà
—perquè jo sóc poataire
i cavant pous, és ben clar
que quant més i niés treballo
m'enfonso en lloc de pujar...

P. E. P.
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Noves Ovexi1ures d'en Baliga 1 en Balaga

Dos projectes divertits...
pró de pitjors u'ltem Ile,,rls.

p^GRó Patit
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Els visita' un redactor	 —¿Com \ oldríeu vó . amic,	 Quan: tots clos han rumiat,
que fa una'cnquest nib fervor.	 que es ' restaurés MontjuicR -	 en Balíïga , ha contestlt:

—Que una estàtua s'hi posés,	 A en Baliga no . li agrada,'
«La Justícia fent el pes».	 perquè té una altra pensada.

-Si a ni em creuen, hi faran
un gasòmetre gegant.

^fi	 a mTn¢rr.
:^.	 I,	 J	 Àe.lo rAr

—Eh! ¿què diu aquest senyor?
¿Quina utilitat té, això?

—Utilitat colossal:
:om que el gas será a11d dalt

Per -poder--lo utilitzar
el gas haurà de baixarl
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