
I en Cargolins, pobret!	 ^f
té de pagar tot el gasto
i la trencada que ha fet.

Ja han estat descompartits;
els que volen ser atents
han acabat ben renyits.

Any VII.—Núm. 352 Barcelona, 29 de setembre de 1928	 Preu: 10 cèntims

EJ
SUPLEMENT IL • LLISTRAT D' «EN PATUFET»

E L C 0 N V 1 T

En Pou, en Pau i en Pi	 Lles com que són joves fins
al professor Cargolins	 de cap manera consenten
obsequiaren un matí.	 pagui el savi Cargolins.

—Vull pagar jo —diu en Pou.	 Tan obsequiosos han estat,
—Em toca a mi —diu en Pan;	 que sense donar-se'n coiupte
diu en Pi:—Pago jo, i prou!	 la tauleta han abocat.
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::	 ::	 Aventures a baix zero	 ::	 ::
------------------------------------------------------- -

Text de J. FECIT	 Dibuixos d'en MIRET

	

Durant la primavera i Testin es va fer	 fer mànegues i maneres d'afegir-se a una	 bous estadis, i com que de tant sentir-ne
	tant soroll als diaris a propòsit de les expio-	 expedició- de les que amb relativa freqüèn-	 parlar al noi també havia arribat a interes-

	

racions al Pol, que en Peret, que sempre	 cia es dediquen a visitar les foques. Però,	 sar-se per les regions polars, va inscriure's

	

havia tingut una veritable fal • lera per	 ¿com fer-ho? No és cosa fàcil anar al Pol.	 a una expedició de turisme que realitzava
aquesta mena d'expedicions i no perdia Però les coses a vegades vénen d'una ma- el «Mont Colgant», junt amb el nostre amic

	

oportunitat de llegir les més minucioses res-	 nera que per més que barrinéssim no les	 Peret. Imaginen-vos l'alegria d'aquest. Em-

	

senyes, la boca se li feia aigua i hauria vol-	 faríem anar millor. Així va ésser el cas d'en	 barcareu a un port holandés (el nom del

	

gut tenir més anys i el títol de pilot per a	 Peret. El seu pare, volent premiar els seus	 qual no recordem ara), i sortiren cal) al

Q)

Md

nord a l'encontre de les blanques regions
polars. En Peret tenia més tràfecs amb els
mapes que el mateix capità, del vapor, i
anava seguint amb gran interès els acci-
dents de la costa que anaven recorrent, i en
un carnet anava apuntant les observacions
que més li interessaven. Finalment arriba-
ren a Copenhague, on, segons l'itinerari,

havien de passejar-hi un dia. Aquestes pa-
rades, que eren tant del gust dels passat-
gers, tenien la virtut d'impacientar el nos-
tre amic, que tenia pressa per arribar a les
regions pròpiament polars, i a més un de-
sig, un pressentiment (fallen tau sovint els
pressentiments!) de què trobarien a Amund-
sen, l'abnegat heroi que sacrificà la vida

per anar a auxiliar precisament als qui ha-
vien pretès arrabassar-li la glòria. Cada
dia que navegaven anava apropant-los més
ais somiats paisatges tan popularitzats per
la fotografia. Amb la càmara fotogràfica
anava sempre amunt i avali de coberta però
mai es decidia a gastar un clixé perquè su-
posava que més endavant trobaria encara

q̂ r®'
(íf(/

((q ii' ((

R

coses més belles i interessants. A bord lii
anaven altres Perets, i no ens referim pre-
cisament a nois que facin la festa onomàs-
tica el 29 de juny, sinó aficionats a les
aventures i amb el cap ple de dades geogri-
fiques i de mapes com el nostre Peret. Un
d'ells s'anomenava Tom, i encara que an-
glés, s'entenien perfectament perquè tots

dos xampurrejaven el francès, i perquè la
gent, quan volen entendre's, fins en xinès
s'entenen. Molt poc a poc navegava ja el
«Mont Colgant» per precaució, perquè els
icebergs anaven cada cop obstruint amb més
freqüència el pas del vaixell, i per tant, la
navegació era a cada moment més perillo-
sa... De sobte, una sotragada brusca va

alarmar els passatgers i de seguit es veieren
els mariners en moviment atenent ordres
del capità. Al xoc d'un iceberg, que amb
prou feines surava, damunt de l'aigua s'ha

-via produït una deu d'aigua que anava
inundant els fondos del vaixell. De seguit
el telègraf sense fils emeté la senyal de
SOS... SOS..., demanant auxili. (Seguirà.)



VIROLET	 307

Dibuixos d'en CORNET Por en GUILLEM D'OLORO

iii

Tres amics viatjaven per la línia de Ma-	 Un dels tres acabava de fer als altres	 finestrella amb insistencia, esperant veure
tadepera a Viladecans sols en un departa-	 dos una broma de mal gust i decidiren re- venir el revisador.
ment de tercera d'aquells que són isolats	 venjar-se. Per a lograr-ho, el que duia els	 Quant aquest digne empleat aparegué
mis dels altres i closos com una capsa de	 bitllets de tots tres s'estava mirant a la	 vora el vagó, aquell que l'estava sotjant di-
llumins.	 gué als sens companys, amb alarma fingida.

	—Nois, ¿què farem? Ve el revisador i	 sota el seient, perquè si no haurem de pa-	 — ¿Els bitllets, senyors?

	

ara trobo que he perdut un dels tres bitllets!	 gar doble.	 —De seguida —féu el que u'era diposi-

	

Ja veuràs, tu—assenyalant al que havia de	 Rondinant, la víctima s'amagà dessota	 tari; i presenté, a l'empleat tres bitllets de

	

pagar la festa—tu que ets primet, amaga't	 el banc.	 tercera.
Al cap d'un moment pujé, el revisador.

o i z

' u

El revisador els foradà i després pregun-	 —Som tres, senyor revisador, però el	 Les irades protestes de la víctima en
t3, amb to de sorpresa:	 tercer company és un pobre ximplet que el	 sentir això, encara convenceren més al revi-

-¿Com és que cm dóna tres bitllets si	 duem a tancar a Sant Boi. Miri-se'l, quina sador de què. es tractava d'un boig peri-
només són dos?	 llàstima fa. En veure'l a vostè s'lia amagat	 Ilós...

sota el seient...
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En Silveri, corredor de comerç, troba un company i el con-	 El cambrer els deixa sobre la taula dos peixos: un de gros.

vida a dinar.	 i un de petit.

Fr
)_, ,íp.	u'

— Serveixi's vostè—diu en Silveii.	 Cansat de tant discutir, en Silveri 11 diu: —Bé, em serviré jo
—No, de cap manera Vostè primer—deia l'altre, i així s'ana-	 mateix, —i es posa el més gros.

ven passant el plat sense que cap dels dos es decidís.

L'altre, com és natural, s'empipa d'aquesta falta d'educació,	 —Però, ¿què hauria fet vostè?—li pregunta, mentre anava
li diu: —Company, em sembla que això que heu fet no està gai- menjant.

re bé.	 —Dones, posar-me el més petit!
— Tingui, home, aquí el t6. No sé per qué hem de discutir.
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^^- MLISICA MODERNA -ó-

0 0

00 0

El captaire Simeó,
del carré té el lloc millo.

a Bo
Pro el cec i sord Timoteu
le n'ha tret d'un cop de peu.

Simeó li jura guerra
i es proporciona una serra.

Quan el cec l'arc agafava
per la serra li canviava.

CRo

^LRocl

1 ja comença a tocar
sense poder-se adonar...

...que la serra va serrant
i el violí rebentant.

1 .	o

G ^o

c

Quan se n'adaua por fi
ja és partit el violi.

A cercar-ne altre se'n va,
i Simeó al lloc tornà.



Quan Darius va pujar
al tron dels Medes i Perses
algunes tintats perverses
es vau revolucionar.

Babilònia, la major
de les viles, revoltada,
era pel rei assetjada
prb es defensava sens por.

Tenia el rei un amic
Zòpirus anomenat,
que prometé la ciutat
entregar-li sens fatic.

310	 VIROLET

Història d'un valent

Sota els murs es va amagó,
i prenent una navalla,
com aquell qui barbes talla,
nas i orelles es tallà.

I llavors gemecs llençant
féu que de dintre el sentissin
i de pressa el recollissia
amb el rostre tot sagnant.

—0h!, venjauça, babilonis!
mireu Darius malvat
quin cruel càstig m'ha dat!
Vnll enviar-lo als dimonis!

Cregueren que era vritat
el que deia—pobra gent!

—i tothom resti. content
de guanyar un aliat.

Quan Babilònia, a la nit,
ben refiada dormia,
Zòpirus la porta obria
a l'exèrcit enardit.

Fou presa sense fatie
la ciutat, prò el rei trobà
que no podia paga
el sacrifici a l'amic.
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tribu deis Beni-Ben-Iben, habitants de
les fèrtils pastures de Mnssamà, a les
riberes del golf de Pèrsia, feia anys

que era regida pel savi i prudent Muham-
mad Alí Ben Abd-Al • làh El Fazaní, xeic de
gran talent i experiència, que abandonant
la rutina immòbil de les tribus aràbigues,
procurava civilitzar el seu poble i vivificar
el seu comerç i indústria per a poder entrar
al catàleg dels països civilitzats i no ésser
considerats com a salvatges.

I els Beni-Ben-Iben, secundant els seus
esforços, s'anaven convertint en una nació
del tot moderna, de tal manera, que fins
anaven abandonaut els turbants, les xilaves
i els barnusos per posar-se pantalons i ame-
cana com les persones.

Però Muhammad Alí... etc., tenia un
enemic ocult en la persona del seu visir,
que era al mateix temps el sen parent més
proper i el que hauria d'heretar, quan l'hora
arribés, el capdillatge de la tribu. Aquest
visir, anomenat Ahmed Ahf Abd-er-Rahman,
estava, ja feia alguns anys, impacient per
heretar el soli tribal, i en veure que el xeic
no moria, havia resolt matar-lo o bé revo-
lucionar-se contra d'ell i desposseir-lo per
la força.

Tenia entre el poble molts partidaris
ocults que no esperaven altra cosa que el
mot d'ordre per fer la revolució. Entre
aquests partidaris n'hi havia un, que era
criat de confiança i secretari del visir, que
sempre estava intrigant per afavorir 1 a
cansa del seu senyor, però amb tan mala
sort, que sempre el posava en compromisos
i en perill d'ésser descobert.

Sort que el xeic Muhammad Alí era tan
confiat, que mai no sospità res del seu traï-
dor parent.

Aquest, enujat perpétuameut contra el
sen criat, no volia mai sentir parlar de cap
dels seus projectes i el tractava com un
gos.

Els Beni-Ben-Iben estaven de festa gros-
sa. El seu amat xeie Muhammad Alí com

-plia setanta anys, i amb aquest motin li
havien erigit un monument. No una està

-tua, que les prohïbeix la llei de Mahoma,
sinó un formós obelise, que el mateix xeic
l'havia d'inaugurar el dia de la festa.

Com que els Beni-Ben-loen en arquitec-
tura ni enginyeria no hi entenien gaire, llo-
garen per a dirigir les obres un enginyer
estranger.

El dia de la festa s'apropava. L'obelisc
estava ja acabat i cobert amb un drap enor-
me que es desprendria i cauria en apretar
un botó elèctric col • locat a la tribuna de

Aquells honors tributats al sen parent li re-
cremaven les entranyes.

—Tant d'honor per ell i gens per mi! —
cridava. —All! Aquest dia serà el dia de ma
revenja!

El seu criat el sentí, i humil com sem-
pre, se li apropà:

—Tinc un plan per fer que l'honor sigui
vostre, senyor.

—Calla!, que no et senti parlar més de
plans. ¿No veus que tot ho esguerres?

El criat se n'anà, dient-se a si mateix:
—Vaig a fer-ho, per més que digui!

s

Ahmed Alí entrà al despatx de l'engi-
nyer estranger. Ell també tenía un pla, i
l'havia anat madurant feia dies.

L'enginyer el va rebre cortesament.

—Papà, ¿que val molt una ampolla de
tinta?

—Tres o quatre pessetes.
—j per tan poca cosa crida la mamà

perquè n'he abocat una sobre l'alfombra?
(De Pele-Alele)

—¿Ja heu arreglat l'explosiu tal com
vàrem quedar?

—Sí, visir. Al moment que Muhammed
Alí apreti el el botó, en lloc de caure la
tela rebentarà la dinamita, caurà el monu-
ment, i tots els que hi hagi a la tribuna vo-
laran pels aires. Però ara que hi penso, vós
hi haureu d'ésser en qualitat de visir!

—Me n'aniré a darrera hora amb qual-

—Molt bé. Alp,, dones, doneu-nio el
preu convingut, perque he (le fugir abans
dels succés.

Ahmed Ali domi a l'e.nginyer deu mil
sequins que duien els sens servents, i un
passaport per sortir immediatament.

L'enginyer traïdor aquella mateixa tar-
da s'embarcava cap a Bombay.

—Senyor!—féu el criat del visir, entrant
alegroi a la seva habitació. —El meu pla ha
reeixit; els honors avui seran per vós.

—Calla, calla, si no vols que t'estavelli!
—Peró si dic veritat. Ahir vespre, quan

el xeix sopava, li vaig fer posar uns pól-
vors al cafè...

— Metzines! —féu Ahmed Alí, interessat.
—No, només calomelà. Ha tingut una

gran indisposició i avui no podrà inaugurar
el monument.

-Maledicció!
—I us ha delegat a vós per apretar el

botó en nom sen. Tot l'honor per vós, se-
nyor, gràcies al meu pla!

Ahmed Alí caigué mig esvaït sobre uns
coixins:

—I pensar que l'enginyer és fora i sols
ell sabia arreglar-ho!—murmurà. —No hi
ha més, estava escrit!

Zel excessiu

A la plaça Catalunya
a un pagès de Vilavà
li va caure un duro a tzrra,
i per més que an:t mirant
per tot arreu, impossible
li fou poder-lo trobar.
Amoïnat per la pèrdua
va dirigir-se a un urbà,
iii digué: —Si algó troba
un duro, recordarà
que l'he perdut jo. —Atenta,
li respon l'au oritat:
—Perdi cuidarlo. Als que escombren
els diré prou de cercà'l.
Se n'anà el pagès al poble
i al cap d'un mes va tornar,
i a la plaça Catalunya
ho trobà tot regirat.
Les brigades excavaven,
els paletes feinejant,
la màquina xafa-pedres
anava amunt i avall...
—Sí que compleix la paranla
aquell pobre guarda urbà.

—pensà el pagès —per un duro
que li vaig dir de cercar
ves quina remenamenta,
i els diners que costarà!

P. E. P.
les autoritats.

Ahmed Alí treia foc pels queixals.	 sevol pretexte.

Redacció , Administració: Cardenal Casaíías, 4	 Impremta: Carrer de Muntaner, 24, interior.
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Noves aventures d'en Baliga 1 en Balaga

Els diners, és demostrat,
no fan la felicitat.

f^NE^^s
A1/roM	

1

i 	 I	 l.1
,%

 1	 f

Arriben a una ciutat
i a11à aquell xec han cobrat.

—,Què en farem de tant diner?
—Veure món és lo primer.

Van a cá'n Cook a comprar
. un viatge circular..

Ja emprenen la seva ruta
amb vaixell cap a Calcuta.

A bord de tan bella nau
la vida llisca suau.

Però. un tifó els ha atrapat
i a pie la nau ha llençat.

ltj

1	

II

!Ii(I'th^^	 .-!...!

Es salven sols anib fadiga	 —¿Que en farem de tants diners	 Rics com són, s'han de qu.dai
en Balaga i en Baliga. 	 si no hi ha hostals ni forners?.	 a dormir sense sopar.
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