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Preu: 10 cénts.

EL SENYOR GRANOTA S'AFLAQUEIX
(per Cornet)

Com tota obra humana, l'aparell in.
ventat pel secretari no era perfecte. 1
així resultà que un dia es va interrom-
pre la circulació establerta i la vàlvu-
la'd'entrada es va tancar.

L'aigua anà fent de les seves fins el
punt de posar en perill la preciosa
vida del gran inventor, el qual ja es
tornava a veure ofegat com aquell día
memorable del seu bateig al Parc.

nivell de la finestra, aquesta s'obri
llençant l'aigua que sobreeixia i amb
ella el nostre senyor Granota, el qual
ja es veia caure al carrer, esclafant un
guarda urbà.

y

Mes la sort, que en tot moment difí-
cil acompanya el nostre personatge, va
fer que en aquells moments passés per
sota de la finestra un carro ple de sacs
que II feren de dolç coixí

1 heu's aquí que com que, a més dei
secretari, caigué sobre dei carro una
bona quantitat d'aigua i els sacs eren
de magnèsia, s'aixecà una tal brome-
ra, que amenaçava ofegar el senyor
Granota.

Alarmats pels crits, els laments i els
moviments d'espant, els carreters i els
transeünts varen córrer a auxiliar el
pobre home, el qual, en obrir la boca
per cridar, s'havia empassat tanta
magnèsia...
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...que, en ésser conduït a la casa de
socors, hagué de suplicar que anessin
amb un xic més de pressa, car la dro-
ga efervescent deixava ja sentir els
seus efectes marcadament purgants...

...efectes que es repetiren tan nom
-bre de vegades, que el pobre senyor

Granota no feia més que entrar i sor-
tir d'un lloc tan comú que és del tot
excusat ('anomenar-lo. Fins a tal punt
arribà la cosa...

...que, al cap de poques hores, ja no
semblava el mateix ferm i sanitós se-
nyor Granota, puix havia perdut més
de -.deu quilos. Us asseguro que ni el
mateix Virolet no el coneixia.
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HISTóRIA DEL PRIMER BALANCI	 (per Acit)

r^

El senyor feudal de Bota-ample era
un home rígid i malcarat, ço que feia
que ben poca gent el pogués suportar.
Aixi es comprèn fàcilment que el silló
on seia d'habitud 1 que, per tant, l'ha
via d'aguantar per força, l'odiés sè-
riament.,

L'única persona per la qual el se-
nyor feudal sentia cert carinyós afecte;
era la seva muller. En entrar aquesta
un dia en la seva cambra, volgué sa-
ludar-la amb tanta pressa i cortesia,
que, no recordant que duia esperons...

... s'entreoauR.a ' caigue a terra tan
llarg com era. No podeu pas fer-vos
càrrec de la cara de satisfacció que posà
el silló en veure que el seu odiat amo
i senyor feia una caiguda tan Ilastimo-
sement graciosas

Però un cop el de la Bota-ample va
ésser a terra, el despitat i oprimit si-
Iló ja no pogué aguantar-se. L'alegria
de veure'l en ridícol i la satisfacció de
tenir-lo als seus peus, el feren retor-
çar materialment de riure.

Poca estona després s'ensopegà a pas-
sar per allí el subjecte més viu i trem-
pat de la contrada, el qual arreplegà
el silló i, veient-hi tot seguit l'ús a què
el podia destinar, perfeccionà un xic
les {:ermes acuelles...

Aleshores el senyor s'aixecà i, en
veure el silló alegrat d'aquella manera,
s'indignà tant, que li llençà una mira-
da verament esgarrifadora. El silló que-
dà com de pedra. Tan gran fou la seva
temor¡

I	 k

...i anà, corrents, a patentar el nou
enginy (batejant-lo amb el nom de ba-
lancí) que tants i tants grans plaers
estava destinat a causar a ('humanitat
mandrosa, sobretot en els dies de gran
calor i da nyonya aplanadora.

El senyor, en veure'l en la forma en
què havia quedat i que per ell resul-
tava tan ridícola i revolucionària, i
portat per l'enrabiada Culminant que
havia pres, l'agafà violentment pels
braços i el tirà finestra avall.

Naturalment; aquell silló passà a és-
ser un objecte històric i avui dia en-
cara es guarda en un gran museu ame-
ricà (no sabem ben bé si el de Xicago
o el de Mrsachussets) en la secció
d'invents pràctic - recreatius.



Un anglès i un alemany,
toçuts, han fet la juguesca
de qui beurà més xampany.

Cap d'ells ro es vol deixar batre
1 beuen sense parar
un trago darrera l'altre.
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' Una vegada hi havia un nedador	 " Era l'admiració de tot el Sardine-	 Un dia va allunyar-se tant de la
castellà (sospito que he triat un mal ' 'ro (platja de Santander) tant fent	 platja que va arribar fins al país de
moment per a fer la presentació) que	 la braça com I'a y er, doble over i jo	 les balenes...
en sabia molt i molt.	 í crec que fins el triple over i tot.

...una de les quals badava (a l'aigua
és a l'inrevés que en terra: del ba-
dar se'n treu profit) i es va empas-
sar el nedador.

Aquest, en veure's dintre aquell
«estomagàs» no va voler continuar
«avant» (que en aquest cas hauria
estat ,«endarrera»)>. i va començar de
pessigollejar la balena en la mateixa
boca de l'estómac...

%'# -^,1.
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...determin.ant-la a « retornar-lo» en-
tremig d'un munt de coses incone-
xes. De resultes d'això, a Castella,
dels valents en diuen «arro'ados».

ELS ,B EW EDO .S—AM POL LA-- I
- I.a	 PQ  Ice_

¡1ÇÌ

Ja han begut mil trenta tres
però cap dels dos es dóna:
Tornem-hi que no ha estat resi

A un se li esbulla el cabell,
de tant que trinca, i a l'altre
e li torna el reas vermeil.

A l'últim els salta el cap,
com si ella fossin una ampolla
1 la closca fos el tap,
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On per miracle no s'havia ofegat... Tot plegat, debilitat, ne-
cessitat de menjar bé...

Posat al llit, la senyora Roser li començà a fer fregues
al pit, a l'espatlla... i... com s'ajunten, Senyor, quan Vós
ho voleu així, les coses de la vida! En fregar l'espatlla, la
senyora Roser féu un crit.	 ,

—Guaita, guaita! —li digué al seu marit, signant-li una
creu que duia marcada a l'espatlla en Gim;—la mateixa
eenyal del nostre fill  penduti

El senyor Riudecòdols s'abalançà al minyó... Sí, no hi
havia dubte, aquella creu semblava la d'una ferida que
tenia son fillet..,

Seria veritat el so d'aquella veu que dies abans li havis
fet pensar en què en Gim fos el seu fill? Ho explicà a l'es-
posa, i aquesta, veient que en Gim obria els ulls, féu callar

$ l marit.
—Jo lí preguntaré.. Veuràs!
Vençuda la mala gana, en Gim es desvetllé eixerit, en-

cara que quelcom sorprès:
—Què m'ha passat?
—Res, que t'has desmaiat prenent el bany, 1 si no arri-

bem a entrar, a aquestes hores potser fores mort...
Vagament anà recordant en Gim. El senyor Riur!ecòdols

i la seva muller, emocionats, no sabien com interrogar a
en Gim. Fou el primer, que ja sabia quelcom, el que va
rompre el foc:

—Gima fes el favor de dir-li a la meva muller la veritat
del que tu saps de la teva vida...

En Gim somriguè.
'o havia contat una història que era, en realitat, la de

la Guidó...
—Que ja ha trobat a sa mare i és feliça amb ella... No-

més t'espera a tu... Però, explica't!
—La meva història és curta. La pobra dona que va re-

collir-me deia que...
1 en Gim trascanà tot el que sabia . El senyor Riudecò-

dols i la seva esposa acabaren plorant.
—Però, què tenen?— interrogà en Gim, intrigat.
—Escolta, Gim--digué resoluda la senyora Roser. —Nos-

altre teníem un nen a dida, una dida que ens havien reco-
manat com una bona dona. 1 ho era, però un dia desapa-
regué de casa i no tornà. La férem cercar per tot, escor-
collàrem tots els recons de la ciutat. La recerca fou ende-
hades. Ningú sabia donar-nos raó de dida ni de criatura...
Algú apuntà la sospita de si la dida havia marxat a Amè-
rica amb el nen, però res va confirmar-se... Algú també
va parlar de qué s'havia trobat al mar el cadàver d'una
dona, en estat de descomposició. La seva roba semblava
la de la dida nostra, però el dubte continuà i vàrem se-
guir les indagacions, sempre inútilment... El nen nostre
tenia a l'espatlla una creu, a causa d'una ferida que va
fer-se en caure quan tenia mig any... i avui, Gim, al curar-
te, hem vist la senyal... la senyal que ens fa pensar en
què tu ets nostre fill... 1 ho ets, Gim, ho ets, n'estic se-
gura... Sempre m'ha semblat que la teva cara no m'era
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desconeguda... 1 et quedaràs amb nosaltres... Oi que et
quedaràs amb nosaltres? Oi, fill, fill meu, Marius, el meu
petit Marius, perquè tu et deies Marius, te'n dius, te'n
dirás ja sempre...?

En Gim havia emmudit... Era un somni el que estava
passant? No s'enganyava aquella bona senyora i el com

-fonia? Devia admetre aquell nom i reconèixer aquella pa.

ternitat? Eren masses problemes per al seu cervell ple
d'emocions aquells dies i després del tropell passat, no sa-
bia què dir. El senyor Riudecòdols, encara que afectat,
pensà en la realitat, i allavors entre tots varen recordar-se
del sopar.

La senyora Roser, fent bracet amb el seu fill, al que
veia tan homenet que no gosava a besar, avençà vers el men-
jador i aquella vesprada s'hauria fet eterna, sense la ne-
cessitat d'anar a contar totes aquelles coses a la mare de
la Guidó.

Eixiren els tres en ¡'auto i per uns instants, en Gim tin-
gué la sensació de què vivia fora del món. Ell era en
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Marius Riudecòdols? Per força tenia d'ésser que el nin
s'havia trastocat.
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1 ja som a un punt, amic llegidor, en què no puc pas-
sar avant sense revelar secrets i detalls íntims de gent que
viu, que potser llegeix aquestes línies i a la q ual dec tota
mena de respectes per la confiança que en m- disità.

En Gim, en Marius Riudecòdols, és, a hores d'ara, un
galan minyó, gran futbolista, del qui em dirien que l'amor
el retirarà aviat del joc de la pilota.

L'amor? Sí, en Gim--per vosaltres en Marius sempre será
en Gim—ha acabat per enamorar-se de la senyoreta Maria
Lluïsa Delbosc i Bonrepòs, que... coses de la Vcluntat Di-
vinal... també està enamorada del seu Gim, d'aquell ger-
mane't del cop -de-puny, que li fou el primer consol de la
seva vida.

Es casaran? Jo em penso que sí, perquè tant el senyor
Riudecòdols com la senyora Maria Lluïsa hi vénen bé i
fins no és possible qué el Senyor vegi amb mals ulls aques-
ta unió tan merescuda.

Però els personatges viuen i jo no us puc dir més del seu
pensar, que no fos indiscreció.

En quan a en Rentxu i la Griva. voleu creure que tenen

una torreta a Sant Just Desver-r i que fan de senyors, grà-
cies a la (liberalitat dels pares d'en Gim i de la Guidé? Es
més, en confiança, i no ho conteu a ningú: en Rentxu i la
Griva s'han casat, una mica més tard del que els perto
cava, però, a la fi, tal com Déu mana.

En Rentxu ja no veu més que aiguardent d'herbes que
es fa ell mateix, i vi de ca'I Rave, que és claret i no em-
boira la testa. La Griva té cura de l'hort, i no n'està poc
d'orgullosa de les cols i les mongetes que cn treu! 1 això
que la terra és polsosa i resseca, que tota l'aigua que se li
tira se la veu en un dir «Jesús»!

El comte de Soto Verde segueix igual i fins no sé qui
m'ha dit que no calia fiar-se gaire de la seva quie.ud... Es
possible, però en Gim no ha perdut encara el braó del seu
puny i de més crespes n'hem vist que les de fer-li la cara
nova a un aristòcrata, brètol impenitent.

Conseguirà encara en Soto Verde posar mal en la seva
família? Qui sap! Déu me'n reguard de dir que no! Mes,
avui per avui, tot fa rseure que d'aquí un any... casori!
Déu faci que siga aixíl

F 1
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GRAN CONCURS DE NINOTS AMB XISTO
Ndm. 91. — JOSEP. M. SARIOLA.	 Núm. 9?. — MARIA ALAVEDRA.	 Núm. 93. — ENRIC 4EBNET.	 Súm. 94. — CONCHA VILA.  

wLi:i
— cants anys tens?
—set i un mes.
—Aixls dignes vuit.

Núm. 95.—FRANCESC MUSSONS

1

—. unia a comprar...
—Però que no ven el lletrero?
—Si, senyor; diu: «Cerrado para

la venta», però jo no vine a vendre,
sisó que vinc a comprar.

Núm. 99.—CARLES SEGURA

ENTRE SENYORES CURSIS	 —I què va passar?	 —Hi és el senyor Torcuat?

	

—Hola! d'on ve, senyora Pauleta?	 ---Veuràs que protestant d'una	 —No, senyor; acaba de sortir.
	—Vine de casa el doctor Roig,	 «carga» feta contra el porter, vam	 —Venia a pagar-Ii un compte...

perquè em visiti... 	 envair el camp i allavors la «polis... 	 —Esperi's un moment, que sal

	

—Ah, sil A mi també m'ha vi-	 —St, ja comprenc, us en va do-	 a avisar-lo 1..
sitat 1	 liar una altra.

—Doncs m'estranya perquè és un
meneucal en he portat el mee
gosset.

	Núm. 96.—ELENA GRAIT T SALES	 Núm. 07.—MARIA OLIVERAS	 Núm'. 68.—JESUS PLANAS CARDI

IIi
	 v2

	

—Tinc por que se'm trenqui aquest	 —Vostè es diu Romona?
	

A CLASSE DE GEOGRAFIA
boixet: s'aguanta per un fil!	 —Simona.	 El catedràtic (que és un xic vi

—I ara! Per què em diu mona?
	

lencià): quines Eón les «pases» (par
—Jo? Si Ii dic el meu nom	 ses) més afamades?

EI noi.—Passes... Passos... Els d
l'Alclntara I...

	

 100.—FRANCESC BRUGUERA	 Núm. 101.—JOAQUIM FITOU
	

Núm. 1112.—J. FLUVIA

1
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—Aq„e,l	 ,se s'hagi trobat un im- —.e,	 .:aui e,	 yo:eu	 tmival, —Quants dies ja que no menges? —Jo no	 e p2r què hi posen tants
pordible,	 que faci	 el	 favor	 d'entre- però em tens de prometre que no fa- —Dos. noms	 a	 la	 Ilet; que	 si	 és	 de Sant
garlo que se'l gratificarà. ras soroll. —Igual que ja, 1 et queixes? Pan, que sl és de Sant Pere...

—Escolti : és possible perdre un im- —No veus que	 posseint tres Ren- —Oh,	 ho fan	 quan	 la	 bategen 1...
perdible? Això només deu passar en ;Des, passo mé; tom que tu?
1^uest	 poble!

Núm. 103.—RAMON	 PORRERA Núm. 104. —JOSEP GOULA I ROTA Núm. 105. —JOSEP PLA I HILAR Núm. 106. — MANEL AMAT.
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—Una caritat, per el meu pare, quo	 Un.—On vas?	 —I doncs, nen; por quo Om mires	 El pintor. — No sé quÀ ho fi
As cego.	 El coix.—Allà en em portin los	 tant? Que sdc molt guapo?	 des de que pinto pal:*tges, cel

—I on és ara el ten pare?	 cames.	 —Oh, no, senyor. Es que el papó	 villanos, no me'ls puo treure d
—Es allà, que 1legelx a.iuells car	 dia sempro que vost0 té dues carea,	 sobre)

teli...	 1 estava mirant si 11 vela l'altra



Per fi el gosset baladré
... .... ... ... • ..... ... ... ...

FRASE FETA
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RODOLINS INCOMPLETS
	

EL GOS GUARDI.
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Don Pep aquí vol entrar
...	 ...	 ...	 ... ...	 •..	 .•. ...	 ...

ENTRETENIMENT
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	9S- • k2	 1 24	 SOLUCIONS AL NUMERO PASSAT

	

4- '41	 2t 5	 Rodolins incomplets. -1.—Don Pep ha per

3S	 3fy29 _	 dut la nit ai a n'aquest banc s'ha ador-
36	 ^3a	 mit».—Dos nanos al seu barret afí han posat

un coet.>-3.—Don Pep es va espantar «veient
son capell volar.n—Frase feta: Agafar el16 • • 77	 U. 431	 .ren.—Entreteniment: Un maletí.—Jeroglisc:
Oapdella.

Unir cis punts per ordre de unmeracid sem-
pre en Unia recta, encara que es passi pe" sobre ,
d'altres punts o dues vegades pel mateix lloc.

quan d'ell s'ha deseixit
. ... ... ... ... ...... ... ... ...

JEROGLIFIC

y^^ cwNT

Moltes gràcies
donem de tot cor als amics que ens han
felicitat amb motiu de la pròxima pu.
Elicació en el VIROLET de

 îoFc

novel'leta d'en Josep M. 1 Folch i To-
rres, amb dibuixos d'en Junceda, que
començarà la setmana vinent.

II
^saln^^

•' ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... ... ..	 —Dispensi: faria el favor de dir-me per qu	 ningd a dintre
tio Surt ningd2	 —Dones, no .art efn;d, perquè no 111 ha

B.1 J. Solà, impressors. — València,
?00 - Teléfon 1282 Cr — BARCELONA
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,t ibulxos de Joan d'Ivori)

-- FILEAAUN BAUCIS4

Sobre els turons de Frígia es trobava No	 lluny d'allí hi	 havia un	 llac que Júpiter,	 havent	 pres	 les	 apariències
un	 bell	 roure	 al	 costat d'un	 sapat	 tell. cobria	 terres	 que	 en	 temps	 més	 re- d'un mortal, juntament amb son fill Mer -
Estaven	 encerclats	 per un mur de pe- mots	 encara,	 foren	 habitades pels	 ho- curi,	 que	 acabava	 de	 treure's	 les	 ales,
dres,	 però	 els	 viatgers, els	 vianants	 i mes.	 Aquell	 llac,	 grandiós	 i	molt	 bell, baixaren,	 sobre	 un	 núvol,	 de	 I'Olimp
els rodamóns	 els podien admirar	 i	 con- servia	 de	 tranquil	 retir	 a	 tota	 mena anaren a aquell l!oc en els temps en què
templar	 !largarnent. d'aus	 aquàtiques. encara	 era	 poblat.

Per tal de demanar caritatiu asil i bona Una sola els va rebre. Era una ba- Arribats que foren, entraren, abaixant
hospitalitat, trucaren pacientment a una rraca petita, feta per la .mà del seu el cap, per la petita porta. El vell pre-
infinitat de cases, mes totes els hi foren propietari i coberta de brancatge sec. gà als dos desconeguts que reposessin i,
cruelment tancades i, amb més o menys La pietosa Baucis i . Filemon, casats r , ult amablement, els presentà seients,
bons modals i amb paraules més o menys des de la més tendra joventut, ha- els quals recobrí Baucis d'una roba gro.
despectives, foren allunyats de les més vien envellit dins d'aquesta caseta, Itera. Després va ventar les cendres del
principals i opulents morades.	 buscant de fer-se menys pesanta l'un fogó i ressuscità el foc de la vetlla...

a l'altre la seva pobresa.

... el va alimentar de fulles i escorxes que encengué bu-
fant, hi afegí llenya que arrencà del sostre, i, per fi, posà
una olla al damunt. Trià unes quantes verdures i lle-
gums collides del seu hortet i les hi tirà. El vell Filemon
despenjà amb una forqueta un tros de cansalada fumada
que tenia en un recó de sostre. Tallà un tros del llard i el
llençà dins l'aigua bullenta-

Mentrestant, ells entretenien els seus hostes amb agrada-
ble conversa. Filemon prengué un gibrell de fusta, l'ompli
d'aigua tèbia i va rentar els peus de Júpiter. Els déus es po-
saren en el rústic llit que hi havia en la barraca. Baucis
acabà de parar la taula, un peu de la qual, que coixejava,
fou arreglat. 1 va portar olives, raves, formatge blanc i ous
cuits sota la cendra. Fet això, Baucis serví la sopa en plats
de terra cuita.	 (Continuarà)
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