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Compare Os està empipadíssim per-	 a	 ' 	̂ =	 Per a millor asegurar-se'n reco-
què la mona se li emporta cada (vega-	 ` Aconsellat per la guineu	 mana al seu fillol Esquirol que vi-

 da, la mel. abans que ell ni tan sols . - instal'laelrusc al cimd'un = gili bé el rusc i en cas que algun
l'hagi pogut tastar.	 - pal: Ara sí que podria tas-	 atrevit intenti novament robar-lo

=.-	 tar la mel.	 l'avisi.

2-r i	 1
^1"̂  î 	±í"

I,a mona no pot per	 Perd l'esquirol és molt trempat i tot jugant al	 Compare Os satisfet
menys de riure's de la in-	 passavolant, entortolliga l'atrevida i massa refia-	 del seu fillol li regalà
nocència de compare Os, = da mona que allí quedà lligada... 

	

	 dues dotzenes ple hi-
i ives.
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Les dues aficions
Text d'en JOAQUIM FECIT

	 Dibuixos d'en MIREt

\Vj'1
íí	 1

-^-	 l4

En Manuel ien Frederic, eren dos
germans que ningú hauria cregut que
ho fossin degut a les aficions tan opo-
sades que tenien Mentre Manuel sospi-
rava sempre per motos, canots, autos,
aeroplans i tota mena d'estres mecà-
nics per anar de pressa, en Frederic

les seves aficions eren llegir històries
antigues i fer recerques d'art. Sabia el
que era un estil i un altre, i com més
s'enrobustien els seus coneixements
més ganes tenia d'adquirir-ne de nous.

Per sa part, en Manuel, amb sols el

picar d'un motor distingia un Hispano
d'un Stutz, un Fiat d'un Studebaker
i sabia tan bé el funcionament del
carburador i la magneto que de pen-
sament era capaç de posar en marxa
el cotxe més tossut.

En Frederic els diumenges al ma í
solia anar als encants i amb els s_us
coneixements distingia el que era un
trast vel ]sense valor d'una peça in-
teressanf , i per poques pessetes havia
anat fent una col •lecció artística: ra-
joles valencianes, vidres, plats, etc.,

Quan el seu germà el veia arribar
amb iotes aquelles andròmines s'lii
feia un tip de riure i l'avalotava amb
les seves bromes de «que estudies per
drapaire? o bé ¿que no col•lecciones
neumàtics del selle xv? Si vols et
daré una magneto del rei Wamba. »

Però en Frederic s'ho prenia rient
i li deia: «Ja seria interessant! i a can-
vi si vols et donaré una garrafa d'àr.
nica del segle xx:» Un dia en Frederic
remenant un munt de quadres a cá'l
Perdiguer, trabà tot esborrat pel temps
un interessantíssim cap.

7

Per deu pessetes quedà seu, i un cop
a casa amb aigua i amoníac anà ren-
tant-lo curosament fins a quedar al
dscober1 un preciós cap de l'escola de
Tizià. Amb alegria el col • locà al llot
preferència de la col •lecció. A en Ma-
nuel li feia molta gràcia aquell entu-

siasme per un cap de vell!.. Natural-
ment, seguint cada u les seves inclina,
cions, en Manel procurà col locar-se en
una casa d'autos ien Frederic es de
dicà a tallista. Cada u, val a dir, en el
seu ram logrà lluir-s'hi, i els seus prin-
cipals n'estaven molt contents.

Qúan els dos germans discutien,
rient-se l'un de, les aficions de l'altre,
el pare els feia veure que era insensat
haver de desacreditar un article per a
elogiar-ne un altre i que al món, tot }::i
cap, i per prosperar en un ofici o art,
és necessàri treballar.	 (Seguirà).
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Fantasma •artificial

Li surt un lladre al pintor

Fa en un mur l'autoretrat

i s'escapa ple de por	 -
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i al darrera s'ha amagat
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Posant el cap a la iná el lladregot fa guilla,



164
	 VIROLET

Caça mejor

—Jo,—deia en el cafè el fabricant
de papers caçamosques—tinc una cai-
xa per tancar-hi els diners, però la
deixo sempre oberta.

—¿Per què ? —li preguntaren els
amics!

annexa ala fàbrica de caça-mosques.
El dos lladregots saltaren la tanca,
tallaren un vidre de la finestra de
l'entresol i penetraren a l'edifici. No
l avia mentit el fabricant. Davant la

®(2 U(cM

—Perquè com que si entressin lla
-dres, la rebentarien igualment, més

m'estimo que se'n duguin els diners
còmodament i almenys me la deixin

- sencera.
Ouè va haver dit! A la taula del

finestra hi havia ala paret un rètol
amb una fletxa que deia: «La caixa és
allà» assenyalant l'escala. Al primer
tram de l'escala un altre rètol deia:
«Endavant. Com si fóssiu a casa.

costat hi seien en Rip i en Rap, dos
afamats rebenta-pisos els quals amb
tot dissimul s'alçaren i se n'anaren
a comprovar si era veritat allò que
havia dit el fabricant.

Eldomicili d'aquest era una torreta

• Arribaren a dalt i en efecte, la cai-
xa era oberta i damunt d'ella un altre
rètol deia: «Es oberta, no forcegeu.»

Plens d'alegria hi ficaren les mans:
Oh fortuna! era tot ple de feixos de

{07

bitllets. Ràpidament se'ls embutxa- En aquell moment arribava el fa- del meu paper caça-mosques, N'hi ha
caren i anaren per fugir. Però no es bricant amb els seus amics i en veure prou amb clavar-ne una fulla davaxt
pogueren moure. Estav.n clavats for- els dos lladregots estacats allà digué: la caixa de cabals i ja no cal tancar-
tament a terra.	 •	 —Aquí veieu, senyors, la bondat la. Els lladres s'hi enganxen amb tota

naturalitat.
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Les Històries de l'oncie Joan

TOT DE CAUTXU.—El meu amic
Carmel de Gomà i Menta havia estat
a les Indies. Ja sabeu que allà s'hi tro-
ben arbres que fàn de tot: l'arbre del
pa, l'arbre de les llonganisses, l'arbre
deis mitjons, etc.

El meu amic Carmel va tornar amb
la visió clara del gran esdevenidor que
tenia el cautxú. I va muntar una f à-
brica; per treballar-lo, amb tots els
avenços de qué és capaç l'indústria
modern 1.

En la tal fàbrica feien tots els ob-
jectes habituals a 1'homè, però de
cautxú: Barrets de palla de cautxú,
mitjons de seda de cautxú, calçotets
de llana de cautxú, sabates, olles, pi-
pes, etc., etc., etc:, tot de cautxú.

Q

E1 meu amic Carmel va fer-s° im-
mensament ric. I va entrar-li por, por
d'ésser robat, naturalment. I va tan-
car els seus diners en una caixa, que
aquesta vegada hem de confessar que
no era de cautxú, sinó d'acer del més
reforçat.

Però una nit, un : ert Iladregot que
havia flairat l'oloreta de diners que
deixava anar el fabricant d'objectes
de cautxú, va esperar-lo al revot
d'una canto_iada d'un barri desert.

Però podien robar-lo pel carrer!
Aleshores va imaginar una pistó a au-
tomàtica. de cautxú. Disparava setze
bales, que com que també eren de
cautxú, podien botre i rebotre i cada
vcga.la fer una desgràcia.

Com que l'atrac va ésser cense pre-
vi avís, nostre home no va tenir temps
material de treure l'arma i va veure's
obligat a traspassar-li al lladre tots
els diners i objectes de valor.

Així és que amb aquella pistola a
la mà, el nostre amic Carmel de Gomà
i Menta es veia capaç de fer cara a tot
un esca!not d'assassins, mal que anes-
sin armats fins a les dents.

-

L1W

Peró és ben bé veritat allò que diu
que al fons del sac hi ha les engru-
nes: Quan el lladre examinà el seu botí
amb bona eliror quedà esglaiat: Di-
ners, rellotge, anells, cartera, bitllets
del banc... tot, tòt era de cautxt .
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IL	 NIX
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Segons conta un c onte vell
a l'Aràbia hi ha un ocell
el fènix anomenat
que que n És mort i cremat
resuscita de ses cendres
amb carn nova i plomes tendres

El famós Ben-Abdalà
xeic de tribu mussulmà
passava molt greus fatics
puix que uns alarbs enemics
el temen assetjat
en son oasis tancat.

Com qu= al mig de l'hivern era
no Iii havia a cap palmera
ni un dàtil per medicina!
Amb això ja s'endevina
que la fam regnava alFt
al camp de Ben-Abdelà.

Per alleuar sos treballs
es menjaren els cavalls
i per alleuja els tropells
es menjaren els camells:
i per alleuja els per 1!s
s'anaven a menja els fills...

Pro A à misericordiós
no volgué eix fet horrorós
i quan ja el foc encenien
un remor d'ales oïen.
Era un gran (stol d'ocells
majestuosos i bells.

Les fletxes van disparar
i tot el vol van caçar.
Quina carn més saborosa
tenia aquella au fòrmesa!
Tots quedaren satisfets
des dels grans als petite s.

Perd al cap 'e poca estona
tota la tribu s'adona
que en el ventre seis remou
alguna cosa de nou.
Fènix havien menjat
i havia ressuscil atl

El fènix, molt oportú
a dintre de cadascú
les ales obrí i volti
La tribu en res s'aixe-à
pels aires com un sol home
tot dant gràcies a 1\L.homal

L'enemic queda 1 urlat
pui:_ la tribu li ha guillat.
Ben Ab 1,1 là tot content
fa patentà el sen invent
(menjar fènix amb arròs)
útil pels aviadors.
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ELS SECRETS DEL CUINER

Detective, —Em sembla que ja hem
Client. —Sí? ¿Què ha dit?
—Res.
—Així no és ella.

LHOSTAL de l'Esparver, situat al
millor carrer de la població, era
renomenat entre el món dels

viatgers, viatjants, turistes i «toreros»
per la seva cuina excel •lcnt i sobretot
pel seu exquisit llomillo amb mongetes

Qui no ha tastat el llomillo amb
mongetes de ca l'Esparver, no sap qué
és menja delicada. Hi havia gourmet
que s'estava dues hores menjant tall
darrera tall perquè allá era tan sabo-
rós que s'empassava sense gana. Això
sí, aquest plat el feien pagar car. Un
rétol davant la porta anunciava sem-
pre «I, omi lo amb mongetes, esp_cial
de la casa 4 ptes. racció.»

Si aquesta especialitat era tan ben
feta i tan recercada, era degut al geni
culinari del coc de cá l'Esparver, un
home que jade petit havia estat entre
cuines i fogons i que es movia entre
ses cassoles i paelles amb l'elasticidat
d'una serp malgrat tenir la córpora
d'elefant. Ell havia experimen'. at liarg
temps la millor manera de coure el llo-
millo i de bullir les mongétes, prenent
nota dels graus de temperatura neces-
saris a cada minut de la cocció. Havia
provat barreges d'espècia i salsa de
tota mena, havia estudiat les racas
millors de porcs i la procedència de les
llegums fins que arribà a produir el
plat suprem, non plus ultra de l'art
cu mària: les seques amb llomillb de
l'Hostal de l'Esparver.

Però, és clar, el geni no és mai re-
conegut en aquesta vall de llàgrimes
i el bon cuiner, que s'havia passat la
vida estudiant la manera de fer els
plats més suculents que ningú només
cobrava deu duros a la setmana, per-
qué l'amo de l'hostal era un vell rata
que fins li recava el pa.

—Senyor Oliba, m'hauria d'apujar
—Impossible, els temps són dolents
I el pobre cuiner es retirava sospi-

rant a vigilar el llomillo.
Passaren mesos i un dia el vell Oli

-ba veié amb l'estupefacció consegiient
que davant per davant del seu hostal
apareixia un rétol que deia:

Propera inauguració de l'Hostal de
la Guineu.»

—Això ens faltava! Competidors en
aquesta hora!—remugà n'Oliba enut-
jat.—I aquest ximple de cuiner sem-
pre reclamant!

Però major fou el seu estupor en
veure, quan l'hostal de la GuinLu fou
inaugurat, que amb un altre rètol
anunciava: «I,lomillo amb mongetes
igual que aquí davant, a 3.50 pessetes
racció.

I era veritat que era igual! Tots els
clients del vell Oliba canviaren 'hos-
tal, altres 	 l'economia de dos rals.

—Què faré!— es digné el vell hos-
taler.—Si poso la racció al preu que
ells la fan, hi guanyaré menys, ells po-
den abaixar -la encara. ¿I si inventés-
sim un nou plat?

Cridà al cuiner.
—Cal que m'inventis una nova es-

pecialit at per competir amb l'Hostal
de la Guineu.

—Sí, senyor. Però m'ha d'apujar
de deu duros.

—Enteso;: Ara en guanyaràs vint.
El cuiner es r tirà a les seves olles,

estudià, recercà i a l'endemà l'hostal
de l'Esparver anunciava:

«Pollastre amb sanfaina, especiali-
tat de la casa a g ptes. racció».

Quin pollastre, fillets! La gent se'n
llepava es dits. En dos dies ja ningú
no es recordà del llomillo. Allò era una
delícia! Fins es ossos es menjaven.

Però al tercer dia, l'Hostal de la
Guineu anuncià:

«Pollastre amb sanfaina, igual que
aquí davant, a 4 ptes. racció». 1 tothom
tornà a canviar d'hostal.

$l vell Oliba tingué una enrabiada
de mort.

—Inventi altra cosa—manà al cuiner
- —Sí; senyor, però vull trenta duros.
—Seran teus.

L'endemà, el nou invent estava fet.
«Filet de vedella al forn, a sis pessetes
racció., I la gent tornà a invadir 1'lios-
tal de l'Esparver.

Mes, oh ràbia! No havïen passat
vint-i-quatre hores més, que ja l'Hos-
tal de la Guineu anunciava la mateixa
vede la per 4'50 ptes.

—Això no pot durar!—cridà el vell
Oliba.—He de saber qui és aquest
cuiner que en sap tant com el meu.

Preguntà, esbrinà i al cap de poe
es dirigia al seu coc molt content.

— Ja sé qui és el que ens fa com-
petència. No és un cuiner. Es una cui-
nera ! ¿Sap què podríem fer?

—Ouè?
— Vostè podria festejar-la i casar-

s'hi. Així la competència queda abo-
lida. Si ho fa, li cediré la meitat del
negoci,

—Posi-m'ho per escrit—féu el cui-
ner.—Es fàcil fer això que vostè diu,
perquè la ' conec'. l'estimo.

—éI ella? — preguntà n'Oliba tot
signant el eompromís.

—També m'estima.
—Doncs així, a casar-se de pressa.
—No c aldrà pas—féu el cuiner em-

butxacant-se el contracte—no caldrà
casar-m'hi.,, perquè ja fa quinze anys
que és la meva muller.

—Ara ho comprenc tot!—exclamà
n'Oliba, caient en una cadira.

trobat la seva sogra.

De The Passin Show
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Noves aventures d'en Baliga 1 en Balaga

Van creguts de tenir sort
a dos passos de la mort

^^	 1

Volen a Mallorca anar
perd els fa respecte el mar

Troben una ferradura	 —Porta sort, ho sé ben bé
i la guarden amb gran cura.	 i al mar molta ens en convé

I confiats en la sort
	

Xerrant amb el timoné	 No apareix quan l'hora n'era
pugen alegres a bord
	

fer,1a 1a llraannara

I enlloc d'arribar a port	 —¿Què m'haurà passal? No sé!	 I és que el ferro era imantat,
topa als rocs amb soroll fort '	 Jo he portat la cursa bé!	 l'agulla havia desviatl
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