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La canaila mou soroll
	 i en Pau ja en to fins al coll.

lin Pen . Ltnthe, enujat,	 amb un bastO els ha empaitat. 	 Els instruments recollia

al moment quo. en Pau sortia.	 —Pillo! jo t'ensenyari!
	 defer soroll pel cam.
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Una vegada va per l'altra

La tia Catarina esta cosint amb molt entusiasme. 	 En Vicentet li tira una paperina al clatell.

—Caram I Quina fiblada! Deu haver estat un mosquit. Toma a posar-se a cosir i un mosquit to la idea de pi-
car-li el c]atell.

La tia Catarina es gira i veu en Vicentet que fa el
distret.

—Ja t'arreglare, impertinent I—I li dOna una surra de
les que formen epoca.
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Entre advoca s

lin pobre home es presenta al fa-	 L'advocat esta convencut del dret del
mOs advocat Patracol demanant que li seu client, pert) veu que no podra co
defensi el plet.	 brar-ne res.

Pere cola que to bun cur es disposa
a clefensar la bona causa.

	Parla tan be davant del tribunal, que	 Aquest, commogut, ofereix al seu 	 "Cement ofendre'l, Patracol no s'a-

	

els jutges sentencien a favor del po- 	 salvador tot el que te: dos duros.	 treveix a refusar-los i els accepts.
bre.

Sortint de PAudiencia, un collega
diu: Amic Patracol, -

sabeu gut: es anti-professional cobrar 	 —Li he cobrat tots els clue tenia-
per Aquest treball menys de deu du- 	 respon Patracol—; e. es anti-professio-
ros?	 nal ai.th ?



1 fuig	 esperveracia
Inentre el niu prep flarnarada.A la cigonya de dalt

:quell film li es fatal.

Sols tenen una
Per cadascit	 'haura mitja.

„ __	 l Inks,------..
____	 n ‘' -414,-
-, kaat4n,..,tr.„%._ ,-_n„..

ii R1)1((fl k ix.
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Truita inespera a

Dos pUtols tips de cami
cerquen un lloc on dormir.

Per surf iroben aviat
on casal abandonat.

El parch (rolls que all y ria
can prest per la xerneneia.

I amb sorpresa Alan trobat
el sopar ben augrnentat.



VIROLET  333 

Les WOOHes cl q	Joan  

Mitja humanitat es delecta, a hores d'ara, amb la mit-
.sica d'aquests grarnofons apellats «maletes». Llur fama
lha tingut ress6 en les cinc parts del m6n. Fins les tribus
!riles endarreridcs de l'Africa ban sentit parlar de les «ma-
letes». 

Aix6 quc lie dit & et prUleg. Ara ye cl : lleus
aqul que en un aaufragi va quedar sutant, en mig d'altres
mil cosec, una maleta; per6 no de les musicals, sinO de
les de viatge.        

I les onades van portar-la a embarrancar a una platja
de «negritos». Tanoka, un cap de la tribu dels kakatues,
mentrc feia el seu passeig habitual, va tenir la sort d'al-
birar-la. 

I la va portar, engrescadfssim, a les cabanes del scu
poble, llepant-se el bigoti per adelantat: Quina ovaciO
tindria! Ell era el primer, en aquella terra, que posseia.
un d'aquells Nils musicals!

No estranyareu, clones, que a la primera sessiO hi aeu-
dis un-public tan nombrOs corn selecte. Tanoka va obrir
la maleta • i totS -Vaten esperar que son gs... perd no so-
nava! 

Per sort, dins de in rualcia hi hay i.: un dcsperiador
amb tota la corda. Va arribar-li l'hora de sonar i son ar,
Bona interminablemcnt. Tanoka, que no era tonto; va do-
nar-li corda una i mil volteS, i el selecte public ca que-
dar entusiasmat pensant que es tractava de mtlsica cravant•
gun rda
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L'alcalde d'una ciutat
	 Un red, molt deliciOs

	 Pere un dia que hi ana
a voltes es divertia
	 i d'abundosa pesquera

	 hi va trobar installat
anant-se'n a la badia	 el seu lloc senyalat era	 un foraster, dedicat
a la pesca dedicat. 	 respectat pels pescadors.	 corn ell amb ham a pescar.

- No gosant treure'l d'alla
li dona conversaci6:
—I doncs, piquen? aSi o no?
Que hi sou molt aficionat?

—No senyor—l'altre li diu—.
Jo soc un pobre empleat
i mai no havia pescat:
ni a la mar, ni en llac, ni en riu.

—M'estava a l'Ajuntament
i el lefe rreha despatxat.
Aconsolar-me he pensat
provant de pesca un moment.    

Wr-

—a Vostre nom?—l'alcalde fa;
i ii recull la tarjeta
i amb un not en bicicleta
el Jefe feu avisar.

Torna el recader allf
i al cessant es dirigeix:
—Veniu prompte, ara mateix
a l'Ajuntament amb mi.

El batlle pogue pescar
en el seu lloc ben tranquil
i el seu carrec d'agutzil
l'altre va torna a ocupar.



- aquest camp hi hague la gran batalla al segle x?
- fou dalt el turn.
—Es estrany ! ,Per que no la cl,nzien fer aqui, que es millor terreny?
—Es que l'amo d'aquest camp no el dcixa ni pel futbol!

(Dc The Passinz Show.)
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E L Jutge de Vilagran era un bon
senyor que terra dues aficions
tan inveterades corn inofensi-

ves : la cacera i la numismatica. En-
tre conills i perdius i monedes gre-
gues, romanes i Arabs es passava la vi-
da distreta sense fer mal a ningti.

—d.Qui es aquesta dona tan bells!
—La meva muller penjada cap per

avail.
(De Lustige Kiste)

Pero si no feia mal a ning,t1 si que
desitjava fer-ne. Desitjava castigar corn
se mereixia aquell bergant d'en Rafe-
ques, el pOtol gandul que arrossegava
pel poble la seva mandra prehistdrica i
que calla nit, a la callada, atrapava amb
trampes i vest els conills i les perdius
del vedat del Jutge, dels quals ell n'es-
tava tan gelOs. Pere el Jutge, maigrat
la seva autoritat, no podia castigar mai
el lladregot, per manca de proves. Les
proves, en un proves, ho son tot, i en
Rafeques era prou espavilat per no
dcixar mai rastre de les seves maleses.

Fins que, un dia, el guardabosc, que
s'havia entretingut a la taverna mes es-
tona del que acostumava i es dirigia a
casa molt tard, sorprengue en Rafe-
ques carregat amb un sac de conills i
el detingue.

El Jutge, veient arribada Phora de
la seva revenja, condemns el cacador
furtin a sis mesos de pres6 i es dedica
a cacar amb tota tranquilitat, lliure de
la preocupaciO que per ell representava
aquell bandit.

Al mateix temps, la seva collecciO
de monedes antigues anava augmen-
tant fins a constituir un veritable mu-
seu, envejat per tots els numismatics
que el coneixien.

Passaren els sis mesos. En Rafeques
acabada la seva condcmna eixi de la

prese i torna a Vilagran, decidit a fer-
ne alguna de sonada que recordes al
Jutge que amb ell no s'hi podia ju-
gar. Justament, a la taverna aquell ma-
teix vespre va sentir una conversa inte-
ressant entre el guardabosc i el taver-
ner :

que al vedat del Jutge hi
ha m- itja dotzena de faisans?—deia el
guarda.

—Faisans? I d'on han sortit? —
pregunta el taverner.

—Un senyor angles li'ls ha regalat
per veure si el convene de vendre s la
collecci6 de monedes.

- creus que se la vendra?
—I ca! Se l'estima massa!	 -
En Rafeques mentrestant anava ti-

rant el projecte de la seva revenja. Fai-
sans, eh! Ja li donaria ell faisans!
Aquella nit mateixa serien seus els fai-
sans i Pendema el Jutge s'estiraria els
pocs cabells que li quedaven.

En efecte, al punt qu el rellotge de
la vila tocava les. onze, en Rafeques,
amb un sac a l'espatlla i unes canyes
envescades a la ma, es dirigia cap al
vedat del senyor Jutge. Gracies a les
seves tracamanyes de cacador furtiu
consumat, a la poca estona els sis fai-
sans, amb el coil torcat, dormien llur
son darrer al fons del sac i en Rafe-
ques, satisfet es disposava a retirar-se
a la seva barraca i amagar el boti en
el Hoc secret que mai el guardabosc
so havia pogut descobrir.

Pere en passar per davant de la casa
del Jutge, una finestra oberta li sug-
geri la possibilitat d'una revenja mes
completa encara! Robar la collecci6 de
monedes!

La finestra era baixa i facil de sal-
tar. En Rafeques fou dins la casa en
pocs moments; amb un ganivet desfeu
el pany de Parmari on hi havia les
monedes i a grapats les arta tirant din-

tre el sac, entre els faisans encara Ca-
lents. Despres, torna a saltar i es re-
tira a la seva barraca.

A l'endema, de bon matf, uns trues
violents el despertaren. Era el guar-
dabosc i els mossos de l'Esquadra que
l'esperaven amb cara ferrenya.

—Hola Rafeques — feu el guards-
bosc—. Lit ha estat robada la collec-
ciO de monedes del senyor Jutge i su-
posem que to en deus saber quelcom.

—Jo! pobre de mi! Que m'expli-
queu. Acabo de sortir de la presO i
d'enca que he arribat a casa que no
faig mes que dormir, de tan cansat que
he vingut!

—Llavors, fes el favor d'explicar-
me que significa aixe—feu el guar-
dabosc assenyalant amb el dit una ren-
glera de monedes que anava de la bar-
raca a la casa del Jutge.

—Aix6—exclama en Rafeques ren-
dint-se--es que el sac era foradat, mal-
via tge !

PER TALLES

El senyor 'Enric de Poc
un mobiliari compra
amb un llit Lluis XIV
que el va pagar forca car.
Pere en essent a ficar-s'hi
que no hi cabia troba
era massa reduit
per sa corpora tan gran.
Pren pape i ploma de pressa
i escriu aixi al negotiant:
—Aquest flit Lluis XIV
es massa petit, per tant
enviim un Lillis XV
o un Lluis XVI aviat.

P. E. P.

Redacci6 • Administraci6: Cardenal Casanas, 4	 Impremta: Carrer de Munta p er, 24. interior.



—Ara passa una perdiu.
1 u ig !	 clue la' mad un llamp	 Pam;-. patam! Encara viu.

mill: rtit^. tirem!
iue mai:mit:1n h teal!

- Mira. una llebre... ! patam !

—Ara s'escapa. una guatlla.
—Aix() ja passa de ratlla!

haurem d'anar I i :t dir	 - 17\1,"..; -gnsso.s.?to la bondat
Tic ttiKi1) ja_no pot segut r.	 pert iut ja els hem acabat.
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No y es avenfures O s en Baliga I en Malaga
Una cacera abren,losa
qil.• rro produei	 roSO.     

-14    

Avui un ric hisendat
a each els ha cOnviclat.

—No. es vulguin pas :•ettsar
Vostes se'n van a cactar.

Resig:
and) el Cur t
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