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cap a casa seva, arrossegant el cartua de dinamita amb el cordó que anava cremant.
(Acabarà.)
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Text de J. FECIT
	

Dibuixos d'en 11IIRET

	

A l'efecte, Joan i Ruth entraren un xic	 semblar una gran quantitat de cridaires.

	

endins de la gruta i es col • locaren en un	 Acteseguit, sense deixar de cridar, comen-

	

replee de les parets. i com que sabien par-	 çaren a tirar pedres i a rebotre-les per les

	

lar bastant bé l'indi de tant comunicar-"se	 voltes, amb tot lo qual lograren esverar
amb Ulls-de-cel, començaren a cridar a tot l'homenot. Per les paranles que deien, Ulls-

	

pulmó paraules índies, les quals es multi-	 de-cel comprengué tot seguit que eren els

	

plicaven pel retruny de les voltes, que feien	 seus amiguets, i s'anima, i com que ella, de

tant contacte amb en Joan_ i Ruth, xampur-
rejava algues mots d'anglès, digué al mal-
vat: —Ara esteu perdut; afortunadament,
sento la colla d'Urpa-de-tigre que vénen en
auxili meu. Deixeu -me aquí i fugin per 1'al- .
tre extrem de caverna... seguiu i trobareu
nua sortida. L'home no s'ho féu dir dues

vegades perqub els crits de la colla d'Urla-
de-tigre s'acostaven. Ulls-de-cel sortí per
l'única obertura de la gruta junt amb Joan
i Ruth, contents tots de la jugada. Entre-
tant, se sentí un gran patatxap a l'interior:
el dolent, cercant en va l'altra sortida en
mig de la fosca, havia caigut a l'aigua! .

Convingueren els tres amics en què calia
fugir ràpidament perquè en sortir l'homenas
no els atrapés. Convingueren en no dir res
de lo succeït per no congriar una lluita en-
tre els indígenes i els colonitzadors. Arri-
baren al poblat els nostres amiguets i res
no digueren, com havien convingut, però

esperaven veure arribar de l'un moment a
l'altre, a l'homenot, mullat i enrabiat.

—A veure què dirà?—es deien Joau i Ruth.
Però com que l'estat en que arribà, no li
batirla donat crèdit per a contar cap gesta,
preferí dir que havia relliscat i caigut al
riu, i anal a esbravar la seva ira a la bar-

raca de l'oncle Jim amb unes copes d'aleo-
hol. Un altre dia, en Joan i Ruth passeja-
ven per la proximitat de la desembocadura
del riu, allí on els velers anclaven per a
dur gèneres a la colònia. Un escamot de
mariners atracava en aquell moment en una
Llanxa, i per l'actitud que adoptaren els

mariners en veure'ls, els nostres amiguets
desconfiaren i decidiren tocar pirandó, però
de seguit els mariners es posaren a córrer
per atrapar-los, i, naturalment, Joan i Ruth
es posaren a córrer també, pera al final
foren atrapats. Un dels mariners, digué:

«Ens ha costat córrer un xic, és veritat, però
ja tenim el grumet que ene feia falta i la
cuinera que tant desijàvem.n Fon endebades
que protestessin Joan i Ruth, i que crides-
sin ... i que ploressin. Foren conduïts al Iloc
on atracava la llanxa, i d'una braçada ela

(Acabarà. )
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Dibuixos d'en CORNET	 Per en GUILLEM D'OLORO
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Un temps hi havia, que, si queia que!-	 par-se les orelles amb una mica de cotó	 val, perá sdn molt lletjos, anomenats e.:ca-

	

com dintre la mar, calia treure-ho amb un	 $uix. Però els savis, que sempre rumien,	 fandres, ek quals serveixen per a bussar
cercapous o bé hi baixava un bus en trajo acabaren per inventar aquells estranys ves- amb tata usmoditat.

	

ele bany, que es cabussava després de ta-	 tits, que s'assemblen als de guerrer medie-	 Es a dir, amb comoditat, no, perquè el

pobre bus porta unes sabatasses de plom	 Al bon temps que no hi havia escafan- nes, la cosa va canviar. En caminar pelque per bellugar-se ha de fer grans esfor- . dres, tots els peixos eren rodonets i ben	 fons del mar, aquelles sabates anaven ai -ços. 1 ja veureu quines foren aviat les con-	 fets, però al primer dia que un bus baixi	 xafant els pobrets peixos. Foren pocs elsseqüències de les sabatasses.	 amb peus de plom a les fondàries submari-	 que s'escaparen; els altres, víctimes del

Vt

Fr- --i

bus feixuc, quedaren aplanats, i són, des	 eia dels peixos plans. Molts més n'hi han-	 han posat uns peixos -espasa a fer d'urbàde llavors, els llenguados, palaies, casta-	 ria si no fos que aviat s'adonaren del perill	 de la porra per deturar la circulació sub-nyoles, rajades i bacalla sec.	 que corrien, i ara, així que venen un bus,	 marina quan passa el bus, perquè no aixafiJa sabeu, doncs, a qué devem l'existen-	 ja fugen perquè estan molt esci ncats. Fine	 mai més cap peix.

M
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Nou sistema per caçar cocodrils

a caçar cododrils per la fabricació de petaques	 Nil, requereix l'acompanyament del ne-	 basarda que causen les seves mrbnstruoses
i altres objectes. 	 gro Kamallark, el qual li indica el lloc	 boques.

segur on trobar els desitjats animals...

o	 0 0^
0 0 -

Mes, l'inconvenient de poder obtenii la nc	 I dirigint-se al lloc convingut, junt	 Col•locant el seu invent d'aire compri-
sencera sense senyal de bala, Míster Koli-Flor	 amb el negre Kamallark emprenen la	 mit prop del riu, surt tot seguit el monstre
el té ja resolt.	 marxa.	 de dins de l'aigua.
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Pensant-se que era per ell un menjar ex-	 Cosa que no li provà gaire; puix als	 .. amb gran goig i satisfacció de Míster

	

quisit, s'engolí l'aparell amb un xic de dificul-	 pocs minuts, per comptes de fer el cocó-	 Koli-Flor i del negro Kamallark.
	tat, puix a cada queixalada que donava notà	 dril, feia 1'iinec...

que s'anava engreixant.



VIROLET 381

EL BARRET F U GITI U
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El barret se li enduu el vent.	 Un la pipa está encenent,

__(f
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Irat, el llençi, d'un tret.	 A un infeliç que es declara

i lhi ha fet caure el barret.

II cau damunt de la cara.

-fito
li uriós, el torna a llençar.	 A un que dorm amb benestar 	 li cau el barret damunt

!ii

31 seu amo arriba a punt

—¿No ha pas trotat un barret?
—Sí, que el portava un gosset.

de revenjar-hi l'afront.	 Un gos el clou a un roclamói

—Encara l'atraparé,	 I quan el gos ha atrapat
però molt hi suaré. 	 es troba el barret canviat.



3 82	 VIROLET

-:r	 La pega	 —som

Beni-Ben, pobre flautista,
natural de Moreria,
des de naixensa tenia
una fortuna molt trista.

Quan es posava a tocar
tothom pelres li tirava
fin, que, cansat, s'allunyava
son infortuni a p]orar.

Creient millorar de sort
a altres músics s'ajuntà,
i una orquestra van formé,
que feia un soroll molt fort.

Van tocar, un jorn, davant
del Soldà de Moreria,
i aquest, que poc hi entenia,
va rebre'n plaer molt gran.

I als seus servidors, digué:.
—Per fer-los un bell present
a cadascú l'instrument
ompliu-li tot de diné.

I l'infeliç Beni-Ben
no va poder fer-se ric
perquè, de tots, el més xic
era el seu pobre instrument.

Altre dia, van toca
. davant del Solda, però

aquell dia al gran senyo
la música el disgusta.

1 digué: —A aquests maleïts, I l'infeliç Beni-Ben
en paga del seu treball, fou l'únic que va morir,
engorgeu-los gorja avall puix eIl sol pogué engolir
sos instruments avorrits. el seu petit instrument.
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—Ja podrem dir que hem estat els primers de dinar al menjador de l'Hotel Magnífic,
nois!

(De The Passineg Show.)
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D
'ENÇA que va obrir els ulls en aquest món
dolent, en Pau Bonafè s'havia dedicat
a prendre-s'ho tot seriosament i sempre

amb excés de zel. Així, quan la seva mare
li digué que li calia menjar moltes sopes
per créixer, en Pauet se'n menjà den plats
seguits i arrèplegà una ventrellada. El met-
ge el posà a dieta, i el nostre homenet es
passà quinze dies sense voler prendre ni un
got d'aigua. Quan anava a cá'l barber es
feia rapar al zero, i quan, a set anys, s'ha-
gué d'arrencar les dents, se les arrencà to-
tes alhora.

Quan el mestre li preguntava la lliçó,
responia amb tanta empenta, que el bon
home li havia de dir: No grite tanto.', i lla-
vors en Bonafè parlava xiuxiuejant que ni
se'l sentia.

Passaren anys. En Bonafè era casat i
tenia un fill i una botiga de betes i fils.
Però la botiga no podia prosperar. Entrava
tina client i demanava una dotzena de bo-
tons grossos. En Bonafè li'n dava dues dot

-zenes d'enormes. Si els demanava petits,
li'ls donava microscòpics.

I així amb tot. Li oferien un gènere,
que el corredor creia que fóra de moda; en
comprava una carretada. Que resultava que
no era de moda; el liquidava a una quarta
part del preu que li havia costat.

El sen fill, així que fou grandet, es can-
sà de veure el seu pare tan inepte per al ne-
goci i per a la vida, i se n'anà a América a
fer fortuna.

Tan bé li anà, que al cap d'un any po-
gué remetre mil pesos al seu pare per sos-
tenir son trontollant negoci.

«Estimat pare—Ii deia en la seva lle-
tra: —li remeto- aquests mil pesos perqué l'a-
judin a descansar i a donar-se bona vida.»

Naturalment, en Pan Bonafè s'ho va
prendre al peo de la lletra, i es doni tan
bona vida, que al cap d'un mes s'havia en-
greixat com un toixó.

La seva dona li aconsellà que anés a
veure el metge.

El metge l'auscultà i li digné cine Ii ca-
lia fer gimnàstica i posar-se a règim.

Des d'aquell dia, a tothora, podríeu veu-
re en Pan Bonafè carregat de pesos, ti-
rants, anells i paral • leles, fent mis exerci-
cis tan estrenus, que en pòques setmanes
es posà prim com un fus. Al mateix temps,
a penes tocaya un mos de menjar.

De tal manera, que caigué malalt de
debò.

El seu fill se n'assabentà, i en una carta
li aconsellà que no es fiés dels metges, que
ell li remetria un remei sobirà.

Aquest remei, el rebé en Pan Bonafè
pel següent correu. Era una capseta amb
unes pildores i una instrucció, que deia:

«Píldores de jovenesa del doctor indi

Tigre Ratllat. Una píldora cada mes, re-
torna la jovenesa. »

Mentrestant, el fill d'en Bonafè, feta la
fortuna, s'havia embarcat cap a Barcelona,
avisant per cablegrama als seus pares que
l'anessin a rebre a 1'>Jstació Marítima.

Dotze dies més tard, el vaixell atracava
i l'emigrant cercava ansiosament els seus
parents a l'andana del moll de Barcelona.
Però no els veia enlloc.

De sobte, una noia joveneta que duia
un cotxet de criatura Ii saltà al coll, cri-
dant:

- —Fill meu!, gràcies a Déu que has tor-
nat.

—Dispensi, senyoreta, vostè s'equivoca..
—No, no, sóc la teva mare... Vaig

prendre les píldores que ens vas trametre
i m'he rejovenit totalment.

—Oh! ¿I el pare?
—Pobret, mira-te'l—féu la coïa, asse-

nyalant el cotxet on hi havia un noiet d'uns
den mesos xaclant el biberó. — Mira-te'l,
pobret, que és bufó! Va prendre deu pudo-
res alhora, i ja veus com ha quedat!

Ara el fill d'en Pan Bonafè se n'ha en-
tornat a l'Amèrica. D'aquí uns quants anys,
quan el seu pare sigui més grandot, li tra-
metrà .cent duros cada mes per tenir-lo a
pensió en un col • legi de primera.

Estalvi
Deia un andalús a un altre:
—El meo despatx comercial
té tant tràfec i importància
que gastem mil duros I'auy
tan sols de tinta d'escriure
Ja veus si ha d'essé important
la nostra correspondència
que tant n'arribi a gastar.
—Això no és res— respon l'altre. -
La casa que vaig fundar
a Cuba, i que encar funciona
té tina importància tan gran
i tanta correspondència,
que hi estalviem cada any
mil doscents duros de tinta
solament amb no posar
punts a les is i a les iotes.
Ja vens si el negoci és gr. n

P. E. P

Redacció , Administració: Cardenal Casañas, 4	 Impremta: Carrer de Muntaner, 24, interior.
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Noves aventures d'en Baliga i en Balaga

Tornen d'Amèrica pobres
però amb bestiar de sobres.

EN 111

Quan estan bé del seu mal
	

I devprés d'una repulsa
	

Cap a Mèxic han cercat
els treuen de l'hospital.	 el govern també els expulsa

	
la pan i tranquilitat.

y^ 	 VE R

—Si gaire estona ens quedem	 Per evita un patatíts
potsé en pau descansarem.	 s'embarquen a Veracruz.

L'equipatge és sorollós:
micos i lloros en gros.

Ja han arribat amb la nau	 Així que han desembarcat	 Davant del «Siglo» han posada
a la Porta de la Pan. 	 Rambla amunt se n'han anat.	 de bèsties una parada.
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