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SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»

ja és ganduleria, tanmateix

Joana era suniament gandula; costava qui -sap-lo
fer-la eixir del llit. Es clar, era tan dolça, tan suau
la carícia dels llençols tebis! Després, un cop sub-
mergida eñ el. seu llit, el món gairebé s'esfumava,
i un altre ñión, niés florit, més bonic, -se li . apa-

--Però la seva tia que sho mirava des d'un punt
de vista diferent, l'exasperava i es debatia furiosa
en veure que no en treia res ni de les súpliques
amoroses, ni de les desesperades imprecacions.

Un dia (crec que era tretze) la bona senyora es-
tava tan enfadada, que irada a no poder més digué:

—Així dormissis cent anys.
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cas), el cas és que Jotm t s'àdormí prb- 	 Fins--que per fi, al cap del terme	 sempre per cerciorar-se de la tempe-
fundament.	 -	 determinat la seva tia anà a deixon-	 ratura, s'arraulí tota dintre el llit i

I passaren els anys...	 dir-la.	 mirant-se la seva tia suplicant li de-

	

Joana entreobrí els ulls porugament, 	 manà:

	

tragué el seu braç enfora, com ho feia	 —Deixeu-m'hi estar una mica més...
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::	 Lluny de la civilització

Text de J. FECIT

Llavors, reclosos a l'interior de la
residència, s'esplaiaven fent tocar sar-
danes i cancons de la terra a una gra-
mola que havien dut amb ells. Jaume
suportava admirablement el rigorós cli-
ma, però Antoni s'havia d'estar con-
tínuament adobant amb drogues i in-

` ^/	 1 L

jeccions, però el xicot anava tirant i
molt seria que amb la seva joventut
no arribés al final victoriosament. Tot
anava bé. Les, plantacions s'añaven fent
normalment i els negres rutllaven, pe-
rò vet aquí que un carregament_ de pró-
visions que en un veler havia d'arribar

Dibuixos d'en MIRET

no arribà. Havent arreplegat un tem-
peral desfet, es desnivellà el vaixell
i en un moment desesperat el capità
ordenà tirar part de la càrrega a mar.
Els nostres amics no pogueren, doncs,
proveir als negres, els quals no s'en-
tenien de raons i volien cobrar i men-

gir)

jar. El més greu del cas era que, de-
gut al primitivisme de les idees dels
negres, quan aquests donen per des-
acreditat un europeu, ja és difícil de
lograr que vulguin tornar-hi a treba-
llar. Antoni i Jaume comprengueren la
importància del cas i decidiren qui un

crits demanava en anglès on podria
aterrissar, perquè acabava el combus-
tible. Jaume coneixia bé l'anglès i li
indicà la direcció de l'explanada que
formava els terrenys que ells tenien
preparats per a plantar-hi cafè. L'avia-
dor donà les gràcies i es perdé de vis-

d'ells aniria fins a l'explotació més
propera a demanar provisions a canvi
d'ajudar-los ells també en ocasió sem-
blant, però tots eren alemanys descon--
fiats i disposats a ajudar-se ells entre
ells i no pas a individus d'altra raça.

/

ta. Jaume comprengué que l'aviador
anava a aterrissar als seus terrenys.

Efectivament així fou. Quan al cap
d'unes hores, Jaume, acompanyat del
petit i eixerit Ku-mara, arribava a la
residència, el magnífic ocell gegant es

Quan Jaume retornava aclaparat pel
fracàs, sentí el soroll trepidant d'un
motor aeri. Segurament es tractava
d'un d'aquests grans vols intercontinen-
tals; l'aviador semblà haver vist a Jau-
me, perquè féu una maniobra expressa
per a passar ben a prop seu, i a grans

destacava intacte a un centenar de me-
tres. Els negres l'havien voltat plens
de curiositat i Antoni atenia els avia-
dors, que eren un coronel anglès i el
seu mecànic que s'havien proposat el
raid Londres-El Cap.

(Seguirá.)
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D r a ma no c t u rn

En Vinaixa surt de casa disposat a
fer visites de compliment...

... a tots els taverners del barri. Com	 ... i tots el conviden, quan torna a
que aquests són molts... 	 casa va fent vuits i esses...

... i en voler obrir la porta de l'es-	 Un senyor que fa estona que se l'es-	 —¿Voleu que us ajudi ?—No! I aral
cala, no encerta a ficar la clau.	 tá mirant li diu:	 —fa en Vinaixa indignat.

I torna a la càrrega, però rellisca i	 —¿Voleu que truqui ?—repeteix el	 —De cap manera! Que s'esperin, si
cau assegut al peu de la porta.	 bon home. I l'embriac, rebel, exclama:	 volen!
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La l l a u n a

El correckwr 1 i dctro^i
surt a dar la volta al món.

*1'a^sant IJer una ciutai
Licsgràcies lia ocasionat.

rebé per la carretera
uns atropells de primera.

Passa rabent per Moscou	 Al voltant del Fuji -Lima
i ho posa tot en renou.	 els japonesos escama.

Tanta empenta sap portar
que res no el pot deturar.

I ‚UI!

anTbals i fauna fera	 Però quan qia,>i acabava	 'Jan valent quc era el xic
usen d'ell perquè els esvera, 	 volt 'de campana donava. •	 i l'ha derrotat un pot.
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Luigino era un italianet orfe de pares. Reduït :i la
mendicitat, solament conservava, d'entre les moltes coses
rares de la casa pairal, l'amor d'una eixerida garça que
l'acompanyava en la seva peregrinació per aquesta vall de
llàgrimes.

Un dia va arribar a l'últim extrem. Els pagesos de la
Calàbria són durs de cor i li refusaven fins un mos de pa.
Es moria de gana. La garça no, perquè amb unes quantes
llavoretes, picotejades ací i allà, en tenia prou.

5.^

Però el pobre ocell patia pel seu amo i •el va voler sal-
ar. Prop del lloc on el pobre Luigino defallia, Falsa-
appa, el famós bandit; cap de la temible associació se-
rcta «La Bòffia» anava a crospir-se un enorme plat de
maccheroni »

L'il•lustre malfactor estava tan abstret llegint en el dia
-ri la relació de les seves últimes facècies, que va ésser-li.

facilíssim a la bona garça apoderar-se del cap de troca dels
«maccheroni» .

IIi,,	 I	 \.,''1f'`1.

11

Ja sabeu que els perfectes « maccheroni» són tots d'una
eça. Millor dit, són «un sol macarró» de la llargada que

calgui, segons la gana. Així és que, estirat per la garça,
tot el plat anà «escorrent-se» com si fos una mitja a la
qual s'ha escápat un punt.

Quan en ïalsacappa se n'adonà ja fugia 1•alimentosa
serpentina aires enllà. I un cop arribada la punta a mani
de Luigino, aquest la va anar «cobrant», com fan els nois
amb el cordill dels estels.

I va menjar de gust!
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Pobret 1

Un pobre sabateret
treballava tot el dia
cantant amb gran alegria
molt content i satisfet.

El veí del principal
els seus càntics envejava,
puix ell sempre trist estava
pensant en el seu cabal.

—¿Per què sempre esteu cantant?
—Senyor, ¿què em falta? tinc feina,
tinc salut per moure l'eina
i la vida em vaig guanyant!

El ric queda. enamorat
d'aquella filosofia
i com premiar-lo volia
cinc cents duros li ha donat.

Tot content el sabater
sota una rajola els posa,
perquè gastar-los no gosa.
¿Què en farà de tant diner?

El ric s'adona aviat
que el sabater ja no canta.
L'alegria deu ser tanta
que la veu li ha ennuegat.

Tampoc canta l'endemà
i el ricatxo ja s'intriga.
—Caldrà que aquest home cmn diga
per què tan callat s'està.

—¿I doncs, que ja no canteu?
—Miri, senyor, no he dormit
neguitós tota la nit.
Un gros favor cm fareu...

— .. de quedar-vos els dinés,
puix d'ençà que els vaig cobrar
no he fet més que tremolar
de por que algú me'ls prengués 1



—¿Com és que has tornat tan tard de llaurar?

—Costa molt d'arrossegar l'arada per la carretera!
(De The Passing Slnow.)
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L senyor Rafeques, de la raó so-
cial Renoc, Rafeques i Rive-
lles, Draps Anglesos d'Egara,

Societat Anònima, es trobava en el seu
despatx de Barcelona contemplant dos
envelops que tenia sobre la taula. En
un d'ells hi havia dues invitacions per
a un festival benèfic, en l'altre dues
butaques per al «Procés de Mary Du-'
gan» a Romea.

—Jo prou voldria anar al teatre
—monologà el senyor Rafeques—, però

la meva dona s'ha empenyat en anar
a la tómbola per veure la marquesa de
l'All i la baronesa de la Ceba i la
comtessa del Bròquil. Malhagen les
pretensions aristocràtiques!

I tot malhumorat, trucà un timbre.
En la porta del despatx aparegué el
seu dependent principal.

—Badia—féu el senyor Rafeques—.
Aquí tinc dues butaques per al «Pro-
cés de Mary Dugan» i no hi puc anar.
¿Les vol?

—Ja ho cree, senyor Rafeques. Mol-
tes gràcies! —I encara que aquell ves-
pre ja tenia altre compromís, es quedà
1'envelop amb mostres d'alegria.

—Duran—digué en Badia al tene-
dor de llibres—¿voleu dues butaques
per al Romea aquest vespre? Jo tinc
compromís i no hi puc anar.

—Moltes gràcies, senyor Badia—féu
el tenedor. 1 encara que aquell ves-
pre ja tenia altre compromís, es que-
dà l'envelop amb mostres d'alegria.

—Pujol—digué en Duran al seu aju-
dant—¿voleu dues butaques per al Ro-
mea aquest vespré? Jo tinc compro-
mís i no hi puc anar.

—Moltes gràcies, senyor Duran—féu
l'ajudant. I encara que aquell vespre
ja tenia altre compromís, es quedà l'en

-velop amb mostres d'alegria.

—Quimet—digué en Pujol al meri-
tori—vols dues butaques per al Ro-
mea aquest vespre? Jo tinc compro-
mís i no hi puc anar.

—Moltes gràcies, senyor Pujol—féu
en Quimet. I encara que aquell ves-
pre ja tenia altre compromís, es quedà
l'envelop amb mostres d'alegria.

d'un bon «cocktail», el burgès més re-
patani es sent generós i demòcrata.

—Es un xicot que té sort i es fa
apreciar. Avui mateix m'ha compare-
gut amb dues butaques per al Romea
que algiíles hi ha donades al despatx.
Però no hi vol anar. S'estima més veu-
re no sé quina pellícula de sang i
fetge.

	 per al Romea?—fa el
senyor Rafeques intrigat.

—Sí, miri-les. Me les ha donat—i
l'oncle d'en Quimet treu de la but-
xaca el ja famós envelop. El senyor
Rafeques l'obre i es queda més groc
que un paper.

—Quina equivocació! Bona sort he
tingut de trobar -lo, don Joaquim! Ai-
xò son invitacions per a la Tómbola
d'aquest vespre, que les he donat en-
lloc de les butaques! Tingui, les bu-
taques són aquestes. M'he salvat d'una
i bona!

* 4 *

A l'endemà, al despatx del senyor
Rafeques.

—Què tal, Badia, ¿li va agradar lá
funció de Romea?

—Ja ho crec, senyor Rafeques, -mag-
nífica!

—No digui mentides, Badia, que ja
sé que no hi va anar! Per equivoca-
ció, no li vaig donar les butaques sinó
uns tickets de tómbola.

—Dispensi, senyor Rafeques... jo...
veurà...

—Bé, bé, no en parlem més!

—¿Què tal la funció, Duran? ¿Us
va agradar?

—Ja ho crec, senyor Badia. Estu-
penda!

—Mentida, Duran! No hi vàreu
anar. Els bitllets eren equivocats!

—Ja veurà, senyor Badia... és que...
—Bé, deixem-ho córrer.

—¿Què tal la funció, Pujol?

—Colossal, senyor Duran, lilagní-
fica 1

—Mentida! No hi vàreu anar. Les
entrades eren equivocades!

—Jo... veurà... és que...
—Aneu al diastre!

***
—¿Et vas divertir a Romea, Qui

-met?
—Ja ho crec, senyor Pujol. Va ésser

estupendo.
—Ja en tens de barra! Ja ho sé que

no hi vas anar! Les entrades eren fal-
ses .

—Jo, veurà... és que... (Ai si l'on-
cle hi ha anat,. pobre de mi!).

—Oncle—digué en Quimet entrant
a casa del seu tio ric—. M'han donat
dues butaques per al Romea aquesta
nit. Jo tinc d'anar al cine, perquè és
l'últim dia del tercer episodi de «La
Mano Sanguinolenta»; ¿les vol apro-
fitar vostè i la tieta?

—Dóna, ja ho veuré. Ara me'n vaig
a «Caçadors» pel vermut i si no hi
ha res de nou, potser hi vagi. Ei, si
tinc temps de sopar dejorn.

En una tauleta del Club de Caça-
dors, el senyor Rafeques parla amb el
seu vell amic, el tio ric d'en Quimet.

—I doncs, el meu nebot, ¿com se
porta pel seu despatx? — pregunta
aquest.

—Va fent, va fent—diu el senyor
Rafeques amb indulgència. Davant

PREVISIO

Manava un vaixell de càrrega
un ferotge capità
que els mariners a tothora
els estava escridassant.
Arribant a port- un dia
el capità va baixar
a divertir-se una estona
i va torna a bord molt tard.
Era fose i en unes cordes
vora el vaixell va topar
i del moll va-caure a l'aigua.
Per sort, se'n pogué adonar
el mariner que s'estava
la palanca vigilant
i saltà al mar i en va treure
el caigut mig ofegat.
—Molt bé, noi—aquest va dir-li

—Demà mateix, per premiar
aquest acte d'lieroisme,
davant dels altres company s .
contaré la teva feta.
—Ai senyor, no ho faci pas

—diu el mariner—si saben
que la vida li he salvat
són capaços tots de fer-me
un cap nou, .ja hi pot comptar.

P. E. P.,

kedacció , Administració: Cardenal Casañas, 4 	
amp.ma.
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Noves aventares d'en Da1iga i^. enl.-Ba1ag

Ara són reis, de ' debò
d'un regne 'en revolució.

L'l''L	 \^	 I	 /	 ^ reo^r us

1/

!L
Entremig de la baralla	 —Ja estic tip de tant pif paf! . 'Ja escriuen . a . uns constructors
han atravessat la ralla:	 Sembla el mercat de Calaf!	 que enviïn silenciadors;

Li

n
N'arriba una gran partida
sobre camells conduïda.

Planten botiga al basar	 Tot l'exèrcit revoltat
i es posen a vendre car.	 aquell' 

inventa 
comprat.

Els combats són silenciosos	 No sols hi guanyen diné	 I el poble afgà entusiasmat
i tots n'estan molt joiosos.	 sinó respecte també.	 lían ambdós els ha nombrat.
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