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I,a família Borrell ha comprat un	 Contents i satisfets surten de Bar-	 Però el Pispa i el Birba són dos lla
cotxe i es disposen a estrenar-lo fent celona disposats a fruir de les delícies dregots que es dediquen a saquejar
una excursió als afores.	 d'un dinar a la muntanya.	 excursiomst:s.
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En un lloc solitari la familia Borrell	 El Pispa i el Birba exigeixen poli..	 En 11liauelet Borrell que és un xi-
es veu deturada pels dos lladregots dament que els sia entregat quan de cot molt eixerit té una pensada salva-
que els amenacen amb ganivets.	 valor portin al damunt.	 dora i tot seguit la posa en pràctica.Ij'IJp
0

Amb un punxó rebenta un neum ..	 En Mignelet rebenta els neumàtics	 Els senyors Borrell abraçen emo-tic produint la consegüent detonació restants i el Pispa i el Birba fugen es- cionats el seu fill i el feliciten per laque imposa el pànic als lladregots.	 paordits creient que venen els mossos pensada que ha tingut.
de l'esquadra.
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Un viaíge a la ¡luna
Text d'en JOAQUIM FECIT

	
(Contin :ració)
	

Dibuixos d'en MIR ?i

A mida que el temps transcorria la
terra anava veient -se cada cop més
xica, ila lluna en canvi s'anava engros-
sint, acentuant l'estructura de la seva
superfície, amb les clàssiques munta-
nyes còniques i anulars. Portava ja
tres hores de viatge i si bé fins llavors

engrescat amb l'audàcia de l'aventura
no havia tingut esma de reflexionar,
ara que ja havia assaborit la delícia
de la vertiginosa cursa per l'espai,
s'havia adonat que al cap d'una hora
arribaria a la lluna i,.. ¿com hi arri

-baria?.. Estava segur que sabria ma-

niobrar de la manera adequada? _Mena
tre ell es preocupava així, iguals prea
cupacions amoïnaven el savi Haward
i el seu secretari que seguint la cursa
atansats darrera l'ocular de l'enorme
equatorial de l'observatori de Mans.
field. I,lavors el savi inventor, con.
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prenent que encara Id era a temps per
mitjà de l'especial aparell de ràdio de
què anava proveït el coet interplane-
tari , li cursà instruccions precises. Ja.
mes les rebé entusiasmat i féu a son
temps atipades preguntes:—¿I un cop
a la lluna, què he de fer¿—I el doctor
Harward li responia: —Abans d'obrir

la cabina proveeix-te de l'aparell d'oxi-
gen per a respirar, perqu_ a la lluna
l'atmósfera hi és molt enrarida i t'as-
fixiaries. -- ¿I per tomar? — Primer
planta la bandera americana al din
Inés alt, explica'ls bé la doctrina de
Monroe i declara'ls els nostres prote-
gits en cas que hi hagi mines de petro-
Ii ... si no n'hi ha els dius que es po-

dran conformar éssent clients de la
nostra producció cinematogràfica.
Bé, sí, però: ¿i per tornar?—insistia
en James, que abans d'arribar a la
lluna ja en tenia prou, i el savi anava
intruint a James cada cop més esve-
rat de la gran responsabilitat i perill
que s'havia buscat.

13 1 '\	 N o

if

Faltava mitja hora per Qaterrissar=
o més pròpiament per :allunissar>.
D'acord amb les instruccions del doc-
tor Haward, maniobrà James, amb
tal precisió (pel compte que li tenia!)
que l'aparell arribà a la lluna amb una
velocitat molt enraonada, i anant ra-

• lentint pausadament fins a restar atu-

rat a uns vint metres de lluna (anava
a dir de terral. Des d'allí observà pe'l
finestró i veié un grup que no com

-prengué si eren elefantets, gats Fèlix
o homes -imitació. Comprengué que
els preocupava la presència del prodi-
giós coet, que es sostenia ara com un
globus, mercès al dispositiu graduable

de les emanacions radiodinàmiques del
coet ouç emetia ara les suficients per
no avençar ni retrocedir. Amb molta
precaució James féu apropar més e!
coet a la lluna per observar millor i
servint -se d'uns prismàticspogué veu•
re a prop com si hi estés parlant aquells
éssers tan originals i estranys.

(Seguir)



d^
LE'

uDo^T^QOr̂ g ^^ ^°o^Qac d^aa

1-

i-

ié

1.>

le
i

le
ic
se
3-
;a
.,1

s.

li

a-
^n

a,•i-
c,
o-
ts
t?
s-



116	 VIROLETI

Tots perdent

En Quimet desafia en Peret per veure qui dels dos	 Acceptat el «reto», en Quimet agafa l'estora d'una revo-
picarà millor l'estora.	 lada i en Peret rep una costellada fantàstica.

D
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Penjada l'estora degudament comen-en de picar amb	 Quan més engrescats estaven picant, la minyona en
molta fúria.	 veure la pols que feien...
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±1
tancant la finestra fa baixar la corda que aguantava	 i reben els dos amics una garrotada cada un, amb l'es-

l'estora...	 pant corresponent.



q r-	 ^►'

	

^(•)^N^I eo^ooí^ -'-	 "1^^i ^céi^^`	
.. ^ ^ 

o^I	
1	 ^^ _fit

i4\IL

.	 •..	 • ui,	 sa	 ..	 . ..

:^^^;	 ^^^	 , ,	 fui►

A •,1l,•í -	 ''"ItIEìJ , ,-,



118	 VIROLET[,

FENT PLOURE

Don Pere Mullena té
botiga de paraigüe
al bell costat del portal
del Tea»re Orfeonal
que és dels llocs més freqüentats
per músics i aficionats:

Tota l'afició s'hi afua
i a la guixeta hi ha cua.
Don Pere diu consirós
—Ai Smnyorl Tant de bo fosl
Si ara una mica plovia,
quants paraigües no vendria)

Don Pere nota amb dolór
que el negoci es fa menor
d'ençà de la gran secada
que regna des d'una anyada.
Si del cel no baixen aigües
¿per qué serveixen paraigües?

•^
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El tenor canta tau bé
que cada dia fa ple.
Ja la cua es va allargant
i Don Pere lamentant
que no intervingui la pluja
cada dia més s'enuja.

D1 Teatre Orfeonal
posa un cartell colossal:
aEl gran tenor Galleret
aviat cantarà set
òperes renomenades.
Des d'avui venem entrades.»

Li
No se sap què va passa
però és cert que l'endemà
quan el tenor Galleret
feia un bonic refilet
se li escapà rn gall agut
que al públic deixà abatut.

fi
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I en resposta natural	 Don Pere tot satisfet	 I ara el veiem que al tenor
el cel mogué. un temporal	 el magatzem degà net.	 li està pagant el favor
i vientre la gent sortia	 Com que la gent era tanta	 d'haver cantat malament
tant i tant del cel plovia	 vengué mil dos cents se;xanta	 per fé el xàfec imponent
que una gran cua es va fer	 paraigües en poca estona,	 perquè entre ell i en Galleret
a casa del paraigüer.	 amb una ganància bona.	 aquest pacte havien fet.



— ¿On treballes? — Aquí.—Jo també.	 (De The Passing Show

VIRO LET
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saben que hi h -i un premi de den
mil duro , per al qui logri captu-
rar en Robador — digué l'Inspec-

tor al detectiu Nick-Holau.
— Jo en comprometo a capturar-lo

amb una condició; que m'heu de do-
nar mil duros per endavant.

— ¿I si no l'aga:eu?
— Imposs;ble que m'escapi. Però

pece=si' o els mil duros; per atrapar-lo.
Nick-Hola.a era un heme senós i

l'Inspèctor lli tenia tota la confiança.
Per això no.vacil •là en avençar-ll els
mil duros que li calien.
- Ara, maneu que un auto ràpid

ami) dos de la Secreta em segueixi a
tot arreu on jo vagi.

— Així es farà.

Al fons del barri marítim hi havia
una greixosa taverna on no s'hi venia
mai vi. Allà la beguda mis fluixa era
l'absenta i tant el taverner com el
mosso vigilaven sempre que no cai-
gués cap burilla elicesa vora les bótes
per por d'un incendi; tant era l'esperit
que s'hi guardava.

En una taula del recó més fosc, un
home mal girbat i çelut de cara seia
davant d'una ampolla de terrissa ple-
na d'una ginebra capaç d'escanyar un
bon i de tant en tant en buidava un
got enorme.	 -

A la 'taula de: costat, un parell de
mariners que també bevien, però amb
més prudència, se'l miraven amb cu•
riosit at.

Al setè got, l'home barbut coinen-
çz a murmurar frases incoherents. Al
vuitè es posà a cantar Marina i al desè
exclamà amb una forta riallada.

—Ara sí que el tinc! Ara, ara! Ja
és meu! Ja, ja, ja!

—;A qui teniu? —li preguntà un
dels mariners, mirant -lo fixament.

—En Robador! Ja, .ja! No se m'es-
c aparà.

— ¿Voleu dir? — féu el mariner. -
Mireu que és molt viu.
- Es ben meu. El tinc segur. Fins

ja he cobrat els den mil duros per aga-
far-lo, ja veieu!

I es tragué de la butxaca un feix
de bitllets i els comptà. Hi havia mil
duros.

— El premi per capturar en Roba-

ATRAPA T
dor shn deu mil duros - fén el mari-
ner.

— Elp altres els tinc à casa, a la
caix?!—digué l'embriac. — No veieu
que no se'm pot escapar! Vaja, no cal
fingir més! Jo sóc el detectiu Nik-Ho-
lau!

1 amb les mans tremoloses s'arren-
cà la barba postissa..

— Vinga, marineret. Digues on és
en Robador, que vaig a agafar-lo.

— Voleu venir amb nosaltres, que
us hi acompanyarem? — digne el ma-
riner fent fent l'ullet al seu company.

— Vinga, anem-hi. —I sostingut
pels dos mariners, el detectiu Eortí
de la taverna fent'esses.

— Prenem un taxi, que és lluny,
—digué el mariner que duia la iniciativa

Pujaren al taxi i es f eren dur a una
altra t averna més bruta i fosca que la
primera. Qnan foren dintre, assegue-
ren el detectiu a una taula i li feren
servir més ginebra.

—Ara vindrà en Robador—li va-
ren dir.

N:entrestant ja li havien tret els
bitllets de la butxaca i el mariner
principal deia al taverner:

—Entretén-lo un parell d'hores i
tindràs propina, Quan estigui ben be-
gut el portes ben lluny a dormir la
nona. Deixa'm un filabarquf i rossi-
itvols.
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I els dos mariners tornaren al taxi
i es feren dur a casa d'en Nick-Holau
que era mitja hora lluny, a l'altra
banda de la ciutat.

— Ara li rebentem la caixa i li pre..
nem els altres niu mil duros. Pobret1
Es creia capturar-me i la ginebra 1'lia
traït.

— Robador, ets el Rei de la (sani-
bao!

Entraren a casa el detectiu i a les
palpentes cercaren la caixa. Però en-
cara no l'havien trobada, que s'encen-
gueren els llums i quatre homes, un
xofer, dos de la Secreta i el mateix
Nick-Holau eis rodejaren amenaçant

-los amb revòlvers.
— No t'ho he dit, Robador, que et

tenia segur. I no t'ho volies creure!
Vinga els mil dures!

— Nick-Holau! ¿Com s'entén? Si
us he deixat embriac al barri marítim!

— Si vols ginebra, encara enduc.-
1 el detectiu li ensenyà un bidó pla
d'alumini que duia damunt del pit i
on hi havia anat abocant els gots de
beguda.

—I amb l'auto ràpid hem arribat
aquí mig quart abans que el taxi per
preparar-g os la ratera. 0

En Robador i el seu company es
pogueren convèncer massa tard que
les apariències enganyen.

Oran concurs d'ombres xiues que5

725— M. Mercè A. Llovera	 726 1,. Bausili 	 727 — E. Puigbó	 7z8 —Joan Orselli
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Noves aventures d'en Baliga 1 en Balaga

Aquesta locomoció
no va bé quan fa caló.

En Balija ha somiat	 — Haureu d'abandoná això	 —Hem de marxar, trista sort
que venia un delegat.	 perquè hi fem l'Exposició.	 Però ens emportarem l'hort

I amb un pinzell, en Baliga	 Quan poca estona ha passat	 En Baliga els fa espantar
pinta les branques amb lliga.	 mils d'ocells s'hi han enganxat	 i ells es posen a volar.

I amb la força del conjunt	 Perd la calor del sol
l'hort en pes s'enfila amunt.	 desfà el vesc al mig del vol.

1 ha caigut al peu del llit
en Baliga deixondit.
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