
L'espectacle començà amb una pre-
;iosa, terrorífica i estrepitosa overtu-
a que donava esgarrifances i que féu
ireveure quelcom d'excepcional en els
Inaba del teatre.

La cortina s'obrí en el bell moment
d'un «crescendo» formidable i ¡'escena
aparegué tètricament nocturna i tem-
pestuosa, subratilada portentosament per
I'orquesta.
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Qúe imitava els espetecs de la t ro-
nada i els xiulets esborronadors dels
llamps, que corrien per l'escena am
 veritable desfici, esfereint al Butt•

auditor I.
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NOI BELLUGADIS I ALEGRE -- QUE NO S'ESTA MAI QUIET
SUPLEMENT IL'LUSTRAT DEN PATUFET
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Amb una reclam mai vist, feia dies es venia anunciant una gran ópera del génere realista, i així no fou d'estranyar
ue el dia de l'estrena el teatre es vegés irí"radit per un públic sensible i disposat tothora a donar el seu aplaudiment a lea
ranc obres mestres de l'escena.

El culte, adonant-se que feia ja més
-un quart d'hora que el terratrèmol
urava, en sentí la fadiga i començà
exterioritzar la seva justificada im-

aciència.

Però com si tal cosa, en l'escenari i
en ('orquesta el temporal continuava i
anava creixent encara: vinguen llamps
i trons i aigua i vent i realitat i més
realitat.

Feia ja tres quarts d'hora que la co-
sa durava i el públic anava prenent
aires amenaçadors, picant, >ciulant i
demanant , amb tota la raó, que surtas
algú.

Quan ja el soroll de la sala sobrepujava al de l'escena, per a calmar els ànims deis qui demanaven veure algún perso-
atje, un actor, treient el nas per darrera un bastidor, cridá: «Qualsevol surt amb un temps aixll» No cal dir que en
luell instant començà la més real de les tempestes.
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UNA	 AP 4 S TA
	

P E R D U D A

Uns quans subjectes discutien acaloradament sobre una	 1	 assegurant-ho així,	 ...abans de passar It
aposta feta. Sostenia en Trágales que ell seria el primer en ju-	 sortí de la taverna sense	 porta. una mà misteri.
Zar una mala passada als seus companys.	 adonar-se que...	 sa li penjava un lletr^rs

a L'esquena.

•• ' 1 
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Aixi que sorti aí carrer, un polícia Ii an a ai darrera, cridant-lo. A ço
que ei! contestà apretsnt a córrer, tement que no li volgués fer pagar al
luna malifeta atrassada. Però et bo és qua tambo el ssguia tothiim,

III ^ I `.y + y:í: • 'r: ;^ •iC 	 rit
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...pero era inútil. El grup anava
engroixint.
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Allò era una veritable ofensiva.—Més., qué ass gate vol -
ir•an de mi, aquesta gent?—es preguntava. Fins que na
podent ja més, va caure rendit en un banc...

... on s'aclarí tot, en reclamar es perseguidora que eotn-
plis ço que prometia en el Iletrer que li havia penjat ítá
company. Havia perdut I'apostal
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Una gallina vella va pondre son
darrer ou, menut i escanyolit. Un cop
rorat, va sortir-ne un pellet estrafa-
arique olerla la particularitat de no
tenir més que un ull, ins pata i una
ala. I per això li val treure Mig - Pollet.

Quan va arribar a gran,ltenia la mala
fatxa que podeu suposar. EII, però, es
creia molt maco i es donava molta
importància, cosa que Ii atreia les
burles i riota dele seus germana.

El ximplet tot ho atribuya a t'envela.
—No sóc comprés—pensava. —Haig de
fugir d'aquesta terra de gent ignorant
i endarrerida. —A l'últim va obtenir del
seu pare que el deixés anar a còrrer
más,

La mare, moil anigraa, ♦ u uun„r-^1
els última consells: <Stes caritatiu
amb tothom, no pasaie pel davant de
cap església dedicada a Sant Pere,
sant al quaino Ii fan gaire gràcia ele
de la nostra familia i sobretot evita uns
homes amb gorra blanca que en diuen
«cuiners..

Al cap d'una estona	 que caminava,
ja trobar un xaragall que, amb la ca-or

Més en,là, una guspira que estava a
punt d'apagar-se, va dir-li: -Bon pollet,

Després va trobar el	 vent	 que	 jeia
esmaperdut un tres snub. La canícula

Finalment, el	 malvat Mig - Pollet	 va
arribar a ciutat. Recordava perfecta-

que feia, no tenia ni forca per a spar- no em de;xis morir; posem a sobre unes el tenia abatut i suplicava a Mig - Pollet ment eta consells de la seva bona ma-

tar unes brasses quell privav'n el pas. palletes. El vent p ulla auxiliar-me; pe- que	 amb	 un	 senzill	 batament	 d'ales re, però els recordava amb	 l'especial

Ira suplicar a Mig - Pollet que l'ajudés. rò alguna li'n deu passar que no vé.— I'dIxequés una mica, que	 després ell intent	 de	 no	 seguir-los,	 ni	 fer-ne el

—Que et penses que sóc el teu criat ?— El malvat pollastre, per tota contesta, ja s'arreglaria per a	 arribar a	 casa. més minim cas.

contestà I'ínsolent. Ili girà l'esquena, I'a:ahà de matar amb un	 grapat de Més no va obtenir miller resposta que
cendra. els altres.

En efecte. No soliment va passar pel I després,	 en	 trobar	 un	 palau,	 ell Está ciar, deeseguida	 un	 dells I'a- - Aigua, bona aiglieta, tingues com -

davant de la primera església que	 va que se n'hi entra, veu uns homes amb gafa i sense cap mirament Ii	 retorç el passió de ml, no m'escaldis! Més I'ai-

saber dedicada a Sant Pere, sinó que gorra blanca, i se'ls hi planta al	 da- ganyot, el	 deixa a	 punt de	 plomar	 i gua. bullint d'indignació,	 se	 Ii	 tira a

va deturar -se a la porta i	 va engegar vast amb tota la barra. prepara l'aigua per	 a	 escaldar-!o.	 Al
MigPollet Ii diu

sobre, tat divot:-- Malvat, recorda't del
Ii contestares	 al	 xaragalluque	 pobre

el	 més	 insolent	 riikirikir'	 que	 Ii	 va veure -ho,	 -:

ésser possible.
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Un cop plomat, el posen al ast i el	 Eu véurel tan negre el cuiner va abrir	 Tan alt el va fur pujar, que Sant Pere,

	

porten al foc. Mig - Pollet suplica: --	 la finestra i el llensá. Aleshores fas el	 abocant -se una mica enfora d'un bú-

	

Foc , hon foguet, tingues -me ¡lástima,	 vent qui se'n apoderà i el féu bailar	 vol, el pegué l lacar:— Hcla, aquest da

	

no em cremisl— Recorda't de la guspi-	 una dansa Infernal, portant-la enlaire,	 aquell poca-vergonya que cantava a la

	

rat— contestà la flama. I arhoraat-oe	 enlaire, corn una palla secó.	 porta de la me y a església, recordagt-

	

de ràbia el dsixà cremat cola un carbó.	 ino el meu pecat!

I agafant lo dens reculada el plantà
a la primera punxa de parallamps que
va trabar. Des d'aquella feta cc quedar
inventat el panel¡, ,adorno, de les
nostres torratxes des de temps imme-
morial.
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VIRO

Una vegada hi havia un sentinella més embustero que valent. Vetaquí que una nit, estant de guarda. oí la remor d'u
passes que s'acostaven. 1 ell que si que prepara ('arma i pum! piml pam!... No caigué ningú, però una ombra es
dia en les tenebres.

—Què ha passat?—demanà com un sol home el cos de guàrdia.—No res—contesté, pretenciós, el sentinella «valent».
--Que si bado, tots vosaltres anaveu a ésser tallats coll en rodó. Però, sabeu ?, pim! pam! pum!... aviat he passat els tal

do l'individu sospitósi —Acte seguit es condecoré al «valent».—Ara—exclamà el general-és menester cercar el cos de I'atr
vit que intentava contra les nostres precioses vides.

En va, des de l'Estat Major fins a l'últim soldat de la companyia, cercaren pels recons i encontorns de la caserna
—No cal que busqueu—exclamà, per fl, el sentinella «valent» -- car no en trobareu ni rastre. No veieu que !'he encertat tar
bé, que ha quedat fet polsim?
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—Nou rals! I amb nou raía tinc de dinar i pagar el bit!!et de tornada al poble? El que és si no me'n rumio alguna,
o no menjo o no puc tornar al poble... Callal Aquest xicot em porta la solució. Noi, no dons un pas mési L'amo de
la casa on portes aquestes coses, m'ha dit que, demés li duguis un pollastre.

—Un pollastre ?—Sí un pollastre. Ja pots anar-lo a cercar de seguida, que jo em quedaré aquí per a guardar-te tota
aquesta farcimenta... Doncs, mira; no em pensava pas dinar avui tan bé i tan barato... Oh! Aquestes rosquilles i aquests
rtsand-wichos» són de primera qualitat!

—Ara un llarg traguet del dolç... i en marxa. Ja hem resolt satisfactòriament mig problema i encara em resta el ca-
pital o siguin els nou rals... I aral Que em passa? Sembla talment com si no pogués aguantar-me dret. Ara no sé si
sóc jo o la terra que es mou. Tot dóna voltes. Decididament, això de donar un pas, es fa cada vegada més difícil. Vet-
aquí que per més que faig no- puc fer gaire via.

—1 no sé si camino cap a l'esquerra o cap a la dreta, ni si em retrasso o avenço a poc a poc... Reina Santíssimal
Verge del Carmel Angels i arcàngels i tots els sants del cel! Quin tarrabasta111... Què és això tan tou? - Una dotzenad'ous que valen nou rals. — Decididament: estava escrit) Amb sois nou rals o em tenia de quedar sense dinar o no podiatornar al poble)
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En «Teyodoro» s'ha fet
un trajo blanc com la l let.

O
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La taca vol fer fugir
prô, cal, no en pot pas sortir.

Encara que ja fresqueja,
tot el sant dia es passeja.

s	 r`^^r `
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Per fi ha tingut l'acudit
de tacar tot el vestit.

Ço que degota un balcó
taca el vestit del senyo.

així, és clar!, no es coneix
i altra volta presumeix.

'	 o

/.

Més com que és tan descuidat,	 Pro ara ja sap com es fa
un altre cop s'ha tacat.	 i el vestit torna a pinta.

Encar que d'aital manera
quasi sembla una pantera!

—..- f 	 t\ iig&\\ W44(

El senyor no es fixa bé
que allí asfalten el carré.

i ha de veure's, per bada,
prenent un bany de quitrà.

Quedant , per fi, el	 seu	 ve
de	 negre del tot tenyit.
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—Nois, juguem a fer batalles?
—,Ja està dit; apa, a formar!

Un xicot més ric que els altres
té trastos de general:

Un gran nas, bigoti i pera,
botes ates i cavall.

Maigrat tan ric vestuari
s'ha de veure derrotat!

De poc Ii serveix al pobre,
el tenir tan bon cavall,

ja que L'exèrcit contrari
té canons de molt abast.

• Fuig cap a la ciutadella
a peu (Ii han mort el cavall)

i es fica dins d'una torro
per poder-se atrinxerar

Més la torre té una bretxa
i està sota una canal.

Al cap de poc alió sembla
el diluvi universal!

(són coses de la vida!),
mentre ell queda plorant,
els que han guanyat organitzen
una marxa triomfal

Retut i fet una sop.	 En un !lit de preferència
el porten a l'hospital.	 el deixen ben abrigat.

La setmana que ve eomençareni. si a Déu plau, la pu-
hlicació de les espaterrants

Aotllres deg sore E1L Bolil-lilil Vil
a.lnb il•lustra.cions del nostre erari caricaturista Cornet. No
dei.xeu de comprar el número vinent. de «VIROL Tu per a
poder seguir una per una les facècies còmiques i extraor-
dinàries d'aq-oest noble senyor.

Eduard 1 Josep SOIL
impreso s. València, 2*
Barcelona.—Tel. 1282 U.
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—No hi ha res que em plagui tant com una	 —C3rarn, tul Alié d'allà baix sembla talment un tigre escapat

passejada pel Parc. Ço que no puc pas sofrir és	 d'alguna gàbial
1a r nl.leccih zooldeica.	 —1 ca, home!

—Et dic que és un tigre! —No pot pas ésser; un tigre	 —Escolti, guàrdia: ens sabria dir si allò és un tigre?

no s'escapa aixi com aixi. Vas ben equivocat, no.	 —Estan tocados del bolet. Los tigres estan en sus gàbiast
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—Fixa't, home, d'aprop, com sembla un tigre, amb la pell ratllada i doblegadís corn una serp.—Vatua! I ambo po-

dria ésser un gat!

—Oh! Es un tigre, noi! Ai, si se m'està cruspint! — C :ram, carami Vols-t'hi jugar	 — Escolti, guardia. Sap,

que s( que és un tigre!	 allá? Era un tigre!
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