
vau Ci uuxauor Xnioai
pres d'una tribu caníbal.

Quan l'auaven a lligar
a dos les dents fa saltar.

Però, revinguts al punt,
se Ii tiren al damunt. Sense dents, les queixalades

són realment endebadaz

Any VII.—Núm. 364 Barcelona, 22 de desembre de 1928	 Preu: 10 cèntims

_IFLI
SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»

R E M E I R A D I C A L

I a un altre que l'atacava
igualment les hi arrencava.

Mentre l'efecte els darà
ell els peus es deslliga.
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'	 ••	 ••	 Una missió	 ::	 ::	 .
Text de J. FECIT
	

Dibuixos d'en MIRET

0

En Renat tenia aleshores quinze anys.
El seu pare l'havia voltat sempre de tota
mena de comoditats i afalags, amb la idea
fixa de proporcionar-li totes les felicitats
que en aquest món fossin possibles. Renat
s'havia criat voltat de servidors que no te-
ni en altra consigna que fer tot quan ell de-

sitgés. Al seu pare tan estimat el veia poc,
perquè atrafegat amb negocis no tenia temps
per perdre, si és que estar amb l'amor de la
familia és perdre el temps. El pare de Re-
nat no devia saber que aquest hauria pres-
cindit amb gust de molts luxes que fins l'em-
bafaven, amb tot de tenir més a prop el seu

pare, ja que mai no havia conegut l'amor
de mare, perquè quan ell va venir al món,
la seva mate finia. Renat. però, duia al cor
beretades, sense ni ell saber-ho, les virtuts
que tant ornaven a la seva inconeguda
mare, però amb tot i dnr innat aquest lle-
vat de bondat, la vida fàcil i fastuosa a qué

el seu pare l'havia acostumat, l'havia fet
aparèixer com un noi vanitós i capritxós...
desdenyava els humits i en defugia el trac-
te. Un dia el pare de Renat queia assassi-
nat. Podeu comptar el disgust i desconsol
de Renat, majorment per la forma acciden-
tada en què el pare li era arrabassat. Pobre
Renat!... amb tot i tantes riqueses com ara

anava a posseir, estava ben trist tot sol al
món! Renat revisà els llibres del seu pare
per veure si ell es veuria amb cor de se-
guir-los, i entre el que llegia als llibres i el
que comprengué per les entrevistes amb el
senyor Miño, el braç dret del seu difunt
pare, no seria pas ell bo per a continuar-
los. Fou precisament en aquell un moment

que els bons sentiments innats de Renat es
revoltaren: ell no seria un usurerl... Es a
clir que totes aquelles riqueses, tots aquells
requisits i regals amb qua el seu pare l'afa-
lagava ¿eren fruit de les desgràcies i llàgri-
mes de consemblants seus? Aíxí aquell pare
a qui ell tant venerava, era un monstre que
devorava el patrimoni dels altres per engros-

I)

, .	 It	 %1;	 1.^fÍT7

sir el seu!... Renat, desesperat amb aquella
descoberta, comprengué llavors que la mala
fi de] seu pare era el coronament de la seva
mala obra. Que era trist haver de compro-
var •aquelles veritats del seu pare!... L'es-
garrifava el pensar que tants desgraciats
havien estat desposseïts dels seus béns per-
qué ell pogués tirar els diners a mans ple-

nesl...—Oh, no!, no ho faria pas. Tot aI
contrari, procuraria retornar als esquihnats
els béns usurpats per l'urpa de l'avarícia i
l'nsura!—Despedí don Nuño i li prohibí que
mai el saludés. De seguit regirà l'arxiu del
seu pare: l'historial d'ignomínies. Un llibre
atrotinat i polsós, els més antic de l'arxiu,
contenia les dades de les primeres opera-

tions del seu pare. Amb emoció anà recom
ponent els successos. Aquí una vídua con-
fiada que perd fins al darrer cèntim, més
enllà uns menors d'edat, per mitjà del seu
tutelatge, ho perden tot en benefici d'ell...
Totes les planes són un enfilall de drames
que tots tenen el mateix final.

(Seguirii.)
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Dibuixos d'en CORNET	 Per en GUILLEM D'OLORO

1,1

Ý,tIfå

	

El professor Pierre d'Os, rumiant sem--	 porcionava als homes el medi de volar seu-	 I, está clar, els primers que es varen

	

pre quina en faria, va inventar un gas ex- 	 se limitacions, perquè hom nedava per l'ai-	 aprofitar de la invenció de Pierre d'Os ¡o-

	

traordinitiriament lleuger que, ficat a les	 re tan fàcilment com per la piscina del Club	 ren els carteristes, els quals, proveïts de
	butxaques en petites bosses dé goma, pre-	 de Natació.	 les corresponents bosses aeronàutiqu s, bui-

VI

	

daven una butxaca en plena Rambla i de	 que la nova invenció els afavoria per a en-	 Resultat: que la policia es veió obligad

	

seguida s'enlairaven a fer companyia als	 trar per les finestres sense gaire treball; i	 a adquirir també bossetes del gas d'en Pie-

	

pardals per tal de defugir tota persecució.	 altres aficionats a la cleptomania., es dedi-	 rre d'Os per tal de poder . perseguir els lla-

	

Igualment, els rebenta -pisos trobaren	 taren a robar la roba dels terrats per medi	 dres.
del non invent.

IÌI
	Però succeïa, que quan un estol de lla-	 bentaven. En Pierre d'Os, per assegurar	 D'ençà de llavors, cada vegada que hi

	

dres es topava amb un de policies, i hi ha-	 l'èxit de la seva invenció, hagué de fabricar	 havia batussa en l'aire, la xarxa volant re-

	

via un xic de tiroteig, tots els ferits queien 	 unes xarxes volants que les duien individus	 collia els ferits i els duia a l'hospital o a la

	

al carrer perquè les bosses de gas se'ls re-	 de la Creu Roja.	 Modelo, s_gons la seva categoria.
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Un vegada dos vagamons estaven dormitant al peu d'un cas-	 Es presenta davant del senyor i li diu que si ell vol 1_odran

	

tell quan un d'ells sentí dir al senyor que estava avorrit de la	 canviar, és a dir, que mentre sigui fora, ell ocuparé, el seu lloc.
vida que feia i desitjava córrer món vestit de pobre.

a

IU 	 i

Quan l'altre es desperta, no és petita la seva sorpresa en veu-	 Decidit a esbrinar ço que ha passat, entra al castell i li diu
re el seu company vestit de senyor.	 com és que es troba en aquella situació.

Però l'altre li contesta que no el coneix, que no sap de què li	 Es queda el pobre a terra'sense saber si tot el que li ha pas-
parla, fins que el fa tirar al carrer per un erial.	 sat ha estat un somni o qu, s'ha tornat boig de repent.
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Roba en Pelut a en Pelat
	

En Pelat no s'hi conforma.
quan es troba en despoblat.	 La venjança será enorme.

Y.	 F
Vf^t

'.;t •

Í	 Y	 r

Es procura un aeropltti
i a casa en Pelut se' va.

t

•

CroK	 rñh,^., .h	 Q.

St

Des de dalt li llença el llaç
l se l'emporta a bon pas.

C o - e^-> o

w

Just en el precís instant Tot.el noble hi ha
que eis peus s'estava rentant.	 a veure el cas divertit.
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EIs aduladors remullats

Canut, Rei de Dinamarca,
l'Anglaterra conquerí
i d'ella es constituí
suprem i absolut monarca.

Un poder tan gran tenia 	 —Oh, gran rei totpoderós!
i tenia tants tresors	 —Oh, senyor de terra i mar!
que tenia aduladors	 — Vostre nom fa tremolar!
més que un foc no en cremaria.	 -Vostre enuig és espantósl

Fins que, tip de tant sabó
i avorrit de tant encens,
volgué el rei a aquelles gents
donar-los una lliçó.

Féu posar vora la mar
el seu tron i s'hi assegué,
ceptre i corona prengué
i així, a la mar, va ordenar:

—Mar, no passarks d'aquí,
puix jo sóc el teu senyo
i et mano que el teu braó
refrenis davant de mi.

(	 S

I^I	 ^II

Però la mar, insolent,
anava avençant pausada
perquè l'hora era arribada
de la marca creixent.

Fins que l'aigua arribà al tron
i els cortisans tots mullà,
puix no gosaren marxa
del seu senyor a l'entorn.

I els digué el prudent Canut:
—Ja veieu on ha quedat
vostre elogi exagerat!
Tothom restà escorregut.



2\

—¿On vas, Rafeques?
—A la barberia.
—Com s'entén! ¿Durant hores de treball?
—Dispensi. Els cabells tambó m'han crescut durant hores de treball.

(De 27ie Passsing Slrom.)
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ERA un capitb de la marina mercant que
tenia un petit bergantí amb el qual s'a-
trevia a fer llargs viatges que li pro-

porcionaven excel • leuts negocis.
De Barcelona a l'Havana, amb vi d'Ale-

la i suro; de l'Havana als Estats Humits
de la Llei Seca, amb rom i canya de frau;
de Nova-York a Anglaterra, amb Fords i
Fordsons; d'Anglaterra a Itàlia, amb carbó
vegetal, i tornem a començar! Aquesta ha-
via estat la seva ruta, sempre profitosa,
durant quatre o- cinc anys, quan, tenint ja
un petit capitalet va pensar en mnllerar-se.

No li fon difícil trobar un bon partit, i
en l'interval entre dos viatges del bergantí,
es casé, i s'instal • lé, en una caseta d'aques-
tes que avui hom construeix pels afores de
les ciutats i que són adquirides per medi
d'anar pagant uns quants duros cada més,
en lloc de lloguer.

No pogué fruir gaires dies de la lluna
de mel, perquè el bergantí era ja carregat
de bocois de vi bo i el vent bufava impa-
cient per convidar-lo a salpar.

Deixà la seva muller a la caseta coufor-
table, acompanyada d'una vella minyona,
i la nan féu vela cap a Rio de Janeiro.

A la mar gran trobaren vents contraris
que retrassaren la navegació del vaixell, de
manera que fins al cap de tres mesos ben
complets no arribaren a Rio.

Així que hagueren atracat, el primer
que féu el capità fou posar un cable a la
seva muller per- trangnilitzar-la i aviat en
rebé la resposta, tranquilitzadora també.
La seva dona no tenia altra preocupa-
ció que la d'anar preparant robeta de cria

-tura.
Content el capith amb aquesta notícia

se'n torné, a bord on es trobi amb un criollo
brasiler que li oferia «la mar de plata» a
canvi dels seus vinets. El tracte restó fet
de seguida, i un cop descarregat el vi, el
vaixell fou carregat de sacs de café que el
capitl, es proposava dur a Sant Francesc de
Califòrnia.

La navegació-i volta del Cap Horn fou
també llarguíssima i accidentada i es veieren
obligats a hivernar a Punta Arenas perquè
el Pacífic s'havia revolucionat. Total, que
feia un any que havien sortit de Barcelona
quan arribaren a Sant Francesc a vendre el
café.

Allá el capità sabó noticies de casa seva.
Hi havia arribat un nen, roa com un fil
d'or.

Amb un carregament de fruites de Cali-
fòrnia a la cala, el bergantí féu cap a les illes
Filipines per vendre-les, carregar te i tor-
nar a Barcelona. Però l'home proposa i Déu
disposa, sobretot a la mar. Un tifó formi

-dable atrapà el vaixell vora les illes Salo-
mon i resta destruït i els sens homes ne-

gats per haver-se enfonsat la barca de sal-
vament. Només el capiu, que no havia vol-
gut abandonar el bergantí, trobit son he-
roisme recompensat perquè el lloc on la nau
s'enfonsà era de poca, fondària i restaren
els pals fora de l'aigua amb el capita arra-
pat a la cofa de trinquet.

A la matinada la mar es calmé i el né,u-
frag pogué arribar nedant a una illa que
es veia a mitja milla de disthnca.

L'illa era deserta. Millor, perquè al Pa-
cífic els salvatges, no ho són, de pacífics.
En canvi, hi havia cocoters, gallines sal-
vatges, una calella amb crancs, llagostes
i ostres, un llae d'aigua de pluja... en fi,
tot allò que hom necessita per a sostenir-se
abundantment.

Menjant pollastre i llagosta i bevent vi
de palma en closques de coco, el capità veié
passar un any i dos i tres, i en canvi no
passava cap vaixell.

Tenia una bandera feta amb un tros de
camisa plantada al cim de la palmera més
alta i un foc sempre encès que de nit lluïa
al lluny, i de dia fumava cap a l'altura.
Qualsevol vaixell que passés ho havia de
veure.

Però els vaixells no passaven i ja feia
deu, quinze, vint anys i el capità es feia
vell i pensava amb enyorança en la seva
muller i aquell fillet que no coneixia... ¿I si
creient-lo mort, s'hagués tornat a casar?

Un dia, quan baix. a la platja, veié una
fumera al lluny. Dues hores més tard, dar-
rera la fumera, aparegué un vaixell que es
dirigia cap a l'illa í destacà una canoa...

L'havien vist! El salvavenl Oh, joia!
En efecte, al cap de poca estona el ea-

pita naufrag, convertit en Robiuson pelut,
es trobava a bord de la nan salvadora, que

feliçment era un vaixell barceloní que tor-
nava a casa.

Vint-i-dos anys desprós d'havor sortit
de Barcelona, nostre capità hi tornava a
posar els peus i cuita corrents es dirigia a
la caseta dels afores on havia deixat la seva
dona.

La seva dona s'havia fet vella també i
el seu fill acabava el servei militar. Després
dels primers transports de joia, la dona fidel
li digué:

—Marit men, jo sempre ho vaig pensar
que no eres mort i vaig posar-me a treballar
per a pujar bé el nostre fill i no haver de
deixar la caseta. I ja veus el premi que n'he
tingut: la meva abnegació es ven avui re-
compensada en veure el nostre fill fet home
de profit, i la casa que aquí on la veus no-
niés falta pagar vuitanta tres mensaali-
tats i ja serà ben nostra!...

Recurs suprem

Un sen y or molt tafaner
a un aviador parlava
i tot era preguntar
ara una cosa ara una altra.
— ¿Com li funciona el timó?
¿i 1 hèlix, que volta gaire?
¿Quin oli posa al motor?
¿Al radiador lli ha gaire aigua?
L'altre ja estava euujat
de tantes preguntes llaunes,
i en pregunta -li el senyor:
—¿Qué fan, s. aprés de llençar-se
avall amb paracaigudes,
d'obrir-se aquest refusava?
— Doncs, ja veurà, en aquest cas

—li respon l'heroi de l'aire
— tornem de pressa endarrera
per tal de cercar-ne un altre.

G. 0.

tracio: Cardenal Casaíias, 4	 Impremta: Carrer d-e Muntaner, 24, interior.
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Noves aventures d'e-n Baliga 1 en Balaga

Els coloms missatgers, ja
des d'ara es poden desa.

9

—Als lloros tot ho devem,
ingrats no ens demostrarem.

Una torre s'han comprat
i a honrar-los l'han dedicat.

P% LOR1T-^ — - 9

IlìIÝàiW'
II$$___

Els lloros que ho han sabut
	

De pressa en Baliga fa	 A11à aviat hi fan cria
ja hi acuden al minut.	 un esplèndid colom.	 i els fan volar cada dia.

1
No MAS PAUMAS^

ComPRA9
LOROS M6NSP3^R05

AAN EL 1RECavo r^

y ;VPVOZ,
515 P^^KD^N

P R Ec^V N TPt4 EL

cAM^t1R6PN0s

En Balaga, de repent,
té un magnífic pensament.

Tothom paga molts diners
d'aquells lloros missatgers.

I en Balaga i en Baliga
per rics tanqueu la botiga.
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