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SUPLEMENT IL • LUSTRAT ,13' «EN PATUFET>,

Escultura decorativa

En Manelet ha sortit de casa sense paraigiies i to
d'aguantar un xafec corn no n'havia aguantat mai cap.

Sembla que ja no plou. fa convenia: Vaig amarat
fins al§ ossos.- -

Un manobre espolsa un sac de ci-
ment rapid. En Manelet no se n'adona
i queda encimentat de cap a peus.

En passar el senyor Llagostera no pot estar-se d'ex-
clamar: —Vaja: Aixd dOna gust! Ahir, quan vaig pas-
sar per aquesta placa, encara no hi era aquesta escultura
tan bonica!

-Ja surt el sod! Ara va b6! m'eixugare mes de
pressa. Efectivament.En assecar-se el ciment, en Mane-
let queda encartronat corn una estatua.



're una granja en Pau Torrents
amb cries de bestiar
en la que li plait d'emprar

-Is avencos moderns.

Per veure 1'Exposici6
ha baixat a Barcelona
i dels llumets se n'adona
que li criden 1'atenci6.

Daps, Pau, que pel bestiar
aix6 molt be to d'anar!
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Un pages progressiu

I amb tan aguda pensada,	 al bestiar ha imposat 	 la circulaci6 ordenada.
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Dibtfixes d'en CORNET
	

Per ea WILLEM D'OLORO

—Deu vos guard. Vine a retratar-me. Pere vull quedar amb una expressie 	 Descuidi, sera servit. ,Vol seure a
ben agradable, eh!	 la butaca?

Posi el cap mes a la dreta. Obri Ines
	 Somrigui i miri a la meva ma.	 Ara, un moment quiet. Ja esta.

els ulls.

Em sembla que ha estat seient sobre
el seu barret.

—Imbecil! ,Per que no m'ho deia
abans?

—Perque hauria perdut Pexpressie
agradable.
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Per agafar el tramvia

—Vatua! Aquest ximple no me'l 	 Ah! Pere) ja pots cOrrer... 	 que no t'escaparas.
deixa agafar.

Un sot.—Hip! He tornat a neixer! —Carat de barret!, ara que ja el
tenia...  

—Va!, un esprint, i ja el tinc.	 —Al carrer Pardals fara el favor
d'avisar-me.	 •

—Fa dues cantonades que Them pas-
sat'!
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Historieta quasi muds

lo guard. Que faria el favor d'escopir una mica aqui dintre rencencdor, quc se nflia acabat la benzina?
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Un pastor, veient la mar,
es va vendre les ovelles
i amb l'or que en va treure d'elles
una nau es va comprar.

De fruites ben carregada
amb la nau sorti a la mar
per anar-les a portar
a alguna terra allunyada.

Quan anava tot content
comptant l'or que guanyaria,
vingue de part de migdia
una tempestat' de vent.

El vaixell en poca estona
amenacava enfonsar-se,
i ell, prudent, per a salvar-se
llenca les fruites a l'ona.

Salvat, pert) sense un clau,
torna a casa amb el vaixell
i se'l vengue a preu de yell
a un que cercava una nau.

Compra unes poques ovelles
i a pasturar les portava
per veure si un xic guanyava
1 no perdre Sous i esquelles.

Un dia, tot vigilant
el ramat vora la mar,
un company seu va trobar
que la estava contemplant.

—Que es quieta—l'amic fa-
Que calmosa i que lluent!
En veure-la aixi un horn sent
ganes d'anar-se a embarcar.

—No ho fessis pas—fa el pastor-
Ploraras d'haver-ho fet.
Saps per que esta tan quiet?

Vol menjar fruita, el traidor I



PROFETIC

--g?tie et sembla si despres d'aixO ens retiressim a un Hoc quiet i tran-
quil per una temporada?	

(De The Passing Show.)
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j A de petits, en Patau i en Ribelles
havien tingut la mania de supe-
rar-se Pun l'altre. No que fossin

rivals ni que s'odiessin; al contra-
ri, eren bons amics, pere• si Pun no
podia fer quelcom millor que Paltre
j a no estava content.

Si en Patau responia be a la classe
d'Aritmetica, en Ribelles procurava
quedar millor a la de 	 crGeorafia. Sis
en Ribelles estrenava sabates, en Pa-
tau havia d'estrenar corbata. Si en Pa-
tau, el dilluns, explicava que el dia
abans havia estat al Tibidabo, en Ri-
belles havia d'explicar la seva anada
a Montserrat, mes o menys veridica.

Quan foren mes grans, la competen-
cia segui. Cada comenc de temporada,
tot els era espiar-se l'un l'altre quina
roba es farien per evitar que l'un o
Paltre se la fes millor. I aixi que arri-
bava l'istiu, si en Patau volia anar a
Caldetes, en Ribelles anunciava que
aniria a Blanes, que es algunes mules
de costa mes amunt. Llavors en Patau
es decidia a anar a Tossa i en Ribe-
lies deia que s'havia repensat i que
aniria a Sant Feliu, co que motivava
que en Patau project& anar a Pala-
mOs, i si llavors en Ribelles es deci-
dia per Cadaques, en Patau acabava
dient que aniria a Ostende o a Mia-
mi... tan , lluny corn pogues, per tal
que el seu company no pogues sobF-
passar-lo.

Naturalment que despres, tant l'un
com l'altre es quedaven a Sant Gervasi
o a Badalona.

A Pepoca de la cacera calia sentir-
los. Tartarin discutint amb Costecalde
o Nernrod rivalitzant amb Diana ca-
cadora no haurien estat capacos d'in-
ventar mes proeses ni mes boles eine-
geti ques .

--Ahir vaig estar de sort—deia un
dia en Patau—. Vaig trobar una Ile-
bre i la vaig matar del primer tret.
Amb el soroll es va alcar un xic mes
avail un vol de perdius i amb l'altre
tret en vaig tombar dues.

—Doncs jo—responia en Ribelles-
encara he estat mes de sort. Vaig vett-
re una aliga que baixava molt de pres-
sa. Apunto i no sec a temps a tirar,
perque ja s'ha amagat darrera d'uns
arbres. Al cap d'un moment torna a
alcar-se duent un cabirol entre les ur-
pes. Tiro, la mato, cau a terra, recu-
llo aliga i cabirol i encara em queda
un cane carregat!

En Patau estava amoinat perque en
Ribelles tenia mes inventiva que ell
i sempre sortia victories en aquestes
lluites per la preeminencia. Aixi era
que sempre estava rumiant a veure qui-
na en faria per sobrepujar el seu es-
pavilat company.

Per fi, un dia, cregue haver trobat la
soluci6. -

Parlant amb en Ribelles, corn aquell
qui no diu res de gran importancia
deixa anar aquestes paraules:

—Tine moltes ganes de donar la
volta al men.

—Oh, prou! Jo en tinc de donar la
volta a la lluna—feu en Ribelles, mo-
feta.

--Pere aixe que tu dius es un im-

possible—exclama en Patau—, mentre
que el que vull fer jo es possible i
estic decidit a fer-ho.

—Oh, prou, prou !—feu en Ribelles
sense donar-hi importancia, ben cre-
gut que el seu amic no era capac de
fer semblant cosa.

Pere ja en Patau es trcia de la but-
xaca 'napes. prospectes de l'agencia
Cook i fotografies de transatlântics i
wagons Hits.

—Sortire dilluns vinent amb l'ex-
pres de Franca, m'embarcare a Mar-
sella, d'alla anire a Alexandria, Bag-
dad i Bombai, despres a Calcuta, a
Pequin, a Tokio...

—Si, home, si!—deia en Ribelles,
esforcant-se per adoptar una pose d'in-
diferent sense lograr-ho.

I fou de veritat que el dilluns en
Patau sorti, tot carregat de maletes,
cap a Pestaci6 de Franca, • en un taxi.
En Ribelles restava abatut, derrotat i
desconcertat. elQue faria ara ell per
atenyer la preeminencia?

I el cas greu era que en Patau hi
devia esser de debb a donar la volta
al men, perque aviat comencaren d'ar-
ribar lletres d'ell amb segell i marca
de Marsella, de Bagdad, de Calcuta...
En Ribelles es fonia i s'enrabiava, pe-
r-6 in6tilment.

Fins que un dia llegi al diari que
l'aviador Lindbergh anava a donar la
volta al men en aeropla duent un pas-
satger desconegut. Li falter temps a en
Ribelles per fer les seves maletes i
anunciar als seas amics i fins a en Pa-
tau per cablegrama, que aquest passat-
ger anOnim era ell. Per sort troba una
agenda internacional que s'encarrega-
va de tirar cartes al correu a totes les
ciutats del men i n'hi deixa dues o
tres que havien d'esser trameses a en
Patau des de Nova York, Singapur i
Constantinoble. Fet aixe, arra a l'es-
tack, de Franca dient que es dirigia

a Paris a embarcar-se a Paeropla, i
prengue bitllet per Sant Celoni, on vo-
lia passar vuit dies amagat mentre du-
res el suposat vol.

Vets aqui qui! Penderna al mall sor- -
ti de la fonda, carregat amb estris de
pesca i es dirigi a tut reconet del Tor-
dera decidit a donar mal temps als
barbs. I aixi que arriba al riu, quina
no foil' la seva sorpresa en veure, pa-
cificament assegut i ocupat a pescar,
el sett amic Patau. el que justarnent
en aquelles hores havia d'esser a San
Francisco de California. Es veu que
tantbe ell coneixia l'agencia interna-
cional de les cartes.

—De manera, que aixi in'enceraves,
pillastre! Ara ho dire, ara ho dire a
tothom !—exclarna en Ribelles.

—No ho diguis, per favor !—suplicii
en Patau.

—Ester be, no ho dire, per() a con.
dick, que tu has de fer veure que et
creus que jo he donat la volta al ram
en aeropla.

I altre cop rester vencedor en Ribe-
lles.

POCA CONSTANCIA

—Ai doctor, la medicina
que a ma filla va donar
no li ha fet pas cap efecte!
Ahir la yam enterrar!
—Quants dies va estar prenent-la
la medicina, vejam?
—Miri, fa just quinze dies
que voste. la recepth
i cada dia l'ha presa.
—Veieu! si no em creuen mai
els malalts! Es clar que es moren.
Quinze dies! Mala sang!
Si vaig dir clue li calia
prendre-la un mes, pel cap baix!

P. E. P.
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No y es aven ures Wein Baliga i en lialaga
La mart. tail/ si us expOseu
cone	 cs trobo a tot arn'u.

Dunen la volta a Berlin	 -	 s'espatlles tin motor?
	

tots cinc es fan malbe...?
a bord del «Graf Zeppelin».	 --En queden quatre, senyor. 	 —Llavors el gas ens Soste.

si el gas se'ns escapes?
—H:. ha paracaigudes tres.

—Si els paracaigudes fallen...
llavors ens amortalleri!

--Ara ja no estic tranquil;
la vida ens penja d'un fil.

--Ai si, Baliga, es terrible;
mai riles pujo en dirigible.

ono es fica al Hit,
senyor poruc, cada nit?

Si.—Doncs .es molt imprudent,
Al llit es on mor Ines gent!
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