
Desvagat i sense ofici
En Pau Pi no toca una c ina
i sovint compra el diari
per veure si hi troba feina.

D'èsser triat per la dama
n'està segur En Pau Pi.
I diu, bo i empolainant-se:
—Ves, qui m'ha havia de dir!

A la nit,, mentre En Pau dorm,
d'una ampolla mal tapada
gota a gota al cap oli cau
tota l'aigua oxigenvaa.

Desperta's l'americana
i el veu ros! ! ! : —Pillastre !—diu

—Es a dir, que tu volies
dar-me garça per perdiu! I-

Toca l'aparell d'alarma.
Pels civils el fa agafar.
1 a la presó se l'emporten
sense saber de què va.
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DESGRACIA QUÍMICA

VIDUA AMERICANA CERCA

CI^VALLER PER ACOMPA-

NYAR-LA. PER RAONS PAR-

TICULARS PREFERIRA QUE

5IG.I DEL CAMP DE TARRA-

GONA, ALT, PRIM, MORENO

I PICAT DE VEROLA

De sobte, diu: —Verge Santa!!
ho lleigeixo i me'n faig creus!,
Puix ell és alt, prim, moreno,
molt gravat i fill de Reus.

Més de dotze personatges
morenos, gravats, prims, alts,
esperaven la senyora
.amb el cap ple de pardals.

Ella surt, se'ls mira i tria:
En Pau Pi vol per company.
I deixen sellat el pacte
amb dos copes de xampany.

Els preparen l'equipatge
dos criats al primer avía;
puix volen marxar amb el ràpid,
amb el ràpid de París.



186
	 VIROLET

Conte de I'ANAM	 Dibuixos d'en MIRET
(S&gona part, i acabanaerct.)

E

1 F

`(S

Per això, Xou-qui-sou estava molt trist
de pensar que no tindria hereu directo, i
com més hi pensava més s'hi amoïnava.
Llavors, sabedor de ço que a l'emperador
preocupava, l'emissari que anys eprera fou
encarregat de la sinistra feina de matar
el príncep, no podent ja témer Ti-ta-his, i

comprenent per altra part, que podria treu-
re gran partit del seu secret, demanà au

-diència a l'emperador, i en presència d'a-
quest, digué: —Sublim majestat: tu, qui fas
tremolar als prínceps i nacions, digneu-vos
dir-me ¿quina mercè m'atorgaríeu si jo us
tornava vostre fill, que no és mort com

crèieu, sinó viu, formós i intelligent?—El
reies desmaià, i un cop refet, digué: —Si tu
fas això seràs el meu primer minestre, em-
prò sí ets un un impostor, el cap et rodo

-larà per terra com una pilota!...
Brunzent com una sageta sortí del pa-

lau el futur primer ministre en busca del

b

^	 r

príncep hereu, que res no sospitava, entretin-
gut pescant al canal, esperant l'arribada de
Ma-na-ní amb tina meravellosa història arran
de llavi, per desgranar-li. Pas-tu-li (que
aixi s'anomenava el futur minestre) es pre-
sentà als pares adoptius de Xau-bot-jeu i
els revela el secret junt amb l'ordre de l'em-
perador de restituir el príncep a palau. No

cal dir com aquella pobra gent es quedaren
sorpresos; la bona dona plorava i l'home
corregué a agenollar-se als peus de Xau-
bot-jeu demanant-li perdó per les vegades
que li havia estirat les orelles per no fer
bondat, tot exclamant:—Clemència, senyor
príncep!... No permeten la mort de qui, ig-
norant qui éreu, va voler corretgir-vos!...

Xau-bot-jeu pensà que el seu pare s'havia
tornat foll, i apropant-s'hi carmyosament
volia calmar-lo: —No us exciteu, pare, de-
veu haver somiat, i això us agita... Cal-
meu-vos... — Pas-tu-li va explicar al prín-
cep que no es tractava de cap somni, sinó
de la veritat pura; Xau-bot-jeu, refet de la
sorpresa, abraçà el desconsolat, í tot be-

mi

sant-lo, li deia: —Res heu de témer de mi,
si és cert que aquest home no és boig i el
que diu és veritats por al contrari, us com

-blaré de presents i dignitats; massa bons
heu estat per a mi!...-I es posà a plorar d'e-
inoció .

Quan Ma-na-ní arribà amb la seva es-
corta d'oques, - Xau-bot-jeu no l'esperava

com els altres dies i hagué d'entornar-se'n
tota disgustada, i això es repetí molts dies
i cada vegada s'entristia més i més. Xau-
bot-jeu fou reconegut per l'emperador., i les
festes que es feren no tenen comparació amb
les més famoses. Però, passats els primers
dies, Xau-bot-jeu començà a enyorar-se, i
com més anava, més i més s'entristia' , un

dia que no pogué contenir-se, se n'anà al
canal a l'ombra dels bambús a esperar Ma-
na-ní, la qual, fidelment, com cada dia, hi
acudí. La petita restà esmaperduda d'admi-
ració, i Xau-bot-jeu s'entossudí en voler-la
por esposa, i l'emperador, en veure-la tan
formosa declarà que cap altra en voldria
por jove. I ja podeu pensar com acabà.
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DUES INVENCIONS

Dibuixos d'en CORNET
	 Por en OUILI, M D'OLORÓ

Tothom sap que el professor Pierre d'Os
,is l'home mes distret que existeix al món.
Però, al mateix temps, és molt savi i fa
unes invencions que, si no li donen més fa-
ma de la que té, és pergn8 d'afamat ja no
és possible que en sigui més.

Doncs, l'altre dia, s'estava el distret
professor aeabant alhora dites invenci'ms
estupendes. Una d'elles consistia en un su-
peraliment que feia augmentar extraordiu,t-
riament de pes i de tamany la persona o
animal que l'engolia. Pierre d'Os fundava

graus esperances sobre aquesta invenció.
Produint conills del tamany de bous i co-
loms grossos comalignes seria un negoci
fabulós.

L'altre invenut-que estava fent era una
nova pólvora d'extraordinò,riaotència, ca-

p 10 -	 o
Q9 o
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paç de destruir ciutats i muntanyes en pocs
moments.

Peró el bon Pierre d'Os, si bé era dis-
tret, era també home d'excel • lents senti

-ment i no desitjava pas destruir la huma-

nitat. Així és que, quan tingué fet un sa-
quet de la terrible pólvora, es repensò,i de-
dí llençar-la a les escombraries. Així ho féu,
però, per dissort, distret com sempre, en-
lloc de llençar el saquet de la pólvora llençà,

el saquet del superaliment que també aca-
bava d'inventar.

I vens aquí, que al vespre d'aquell dia,
anà l'escombriaire a casa del professor, se-
collí les escombreries i se les endugué.

	

A 1'endemt, a l'Hospitalet, la gent fu-	 cine, esdevingueren de seguida grossos com

	

gia esparverada. Els porcs de l'escombriaire 	 elefants i començaren a sembrar el pànic

	

havien descobert el saquet de superaliment 	 entre I.a pacífica ciutat suburbial, destruint

	

i se l'havien menjat molt de gust. Els efec-	 barraques, menjant-se camps sencers de cols

	

tes foren rffpids: els porcs, en nombre de	 i carbasses i bolcant aquells autobusos tau

llampants que es fan la competència per la'
carretera. Una plaga cona les d'Egipte havia
caigut sobre l'Hospitalet!

(Acabarà.)



iIII_•
c	 ,1r1,

LJ

188
	 VIROLET

¡O-CA ESPAVILA"TI

En pispa, lladre professional, es veu perseguit per un «poli»
que l'ha flat mentre afanava una cartera.

Llest que era, i estant empapat dels trucs d'en Sherlock Hol-
mes, pensa burlar el guàrdia.

..r"/

W 7 W.i
. !J

Efectivament, agafa una oca i li posa les seves sabates calcu-	 El guàrdia, que pel que es veu també havia llegit nevel•les

Tant que el «poli» es fixarà amb les petjades per a despistar-lo	 detectivesques, es fixa amb la direcció dels peus i continua la per-

completament.	 secució.

GL` //
i/,i>

'D /

Quan ja es creia atrapar-lo, es troba davant d'una tanca i veu	 Mes, en donar la volta a la tanca, cregut que estava amagat
que les petjades segueixen per un forat de la mateixa, quedant es-	 darrera, es troba amb Poca que l'estava esperant tota satisfeta de

tranyat en gran manera de com hagués pogut passar per allí.	 veure's calçada com si fos mia criatura.
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FauiVocaci® funesta

•
Un pagès ha atropellat que el persegueix enujat.

`	 ll^^^^l s^	 C
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Una «panne»! que enfadós! Mentrestant s'acosta un ós.

liii

Sota el cotxe fica el nas oli, pillastrel ara rebràs!

—çXzcy

Però en veure aquella fera s'organitza una carrera.



Els caixons són arribats
plens d'aquells ous tan barats,
i ja s'hi afua la geñt
per aprofita el moment.

Un veí que és jardiné
una incubadora té.
Galls egipcis vol criar
i ous d'aquells posa a covar.

Prompte tot el veïnat
del fet està assabentat,
i per veure com seran
la naixença ests, esperant.
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Us Che cocodril

Un comerciant d'ous del dia	 Vingué un dia un corredor
	

I el corredor L'advertia:
els comprava a Moreria	 a portar-li un preu millor.	 «No seran de Moreria,
com molts avui dia fan	 «Dones ja que el preu em rebaixes	 però de l'Africa sí.
per a sor-tir-hi guanyant.	 vinguen dues centes caixes.» 	 De l'Egipte els faig veni.>

E

«Correu, que ara es trenca un ou
i la closca ja es remou!
Va a sorti un pollet del Nil!»
Però surt un cocodril.

I tota la incubadora
està plena al cap d'una llora
de cocodrils diminuts
quan tots els ous són romputs.

Els veïns s'han indignat,
la botiga ban incendiat,
i amb aquell incendi cuita
en surt una enorme truita.
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Ex Punyestret era el pagès més avar del
poble. Tothom coneixia les seves cos-
tums, tan econòmiques, que només

anava a cá'l barber cada quinze dies, no es-
trijolava l'ase per estalviar 1'estríjol, i men-
java sempre el pa de dos dies endarrera,
perqu6 atipa més i no se'n menja tant.

Als vespres anava a llegir el diari a casa
el veí per estalviar el seu llum i fins algu-
nes temporades havia estat malalt per no
gastar salut, però trobà aviat que això no
li sortia a compte.

Quan hl havia forasters al poble, en
Punyestret era el qui feia més negoci de tots
els vilatans venent vertlura, ous i fruita
perquè empaitava la gent forastera fins al
punt que li compraven les coses per treure

-se'l del damunt.
Els senyors de la torre de dalt 11 tenien

encarregada una dotzena d'ous cada dos
dies, i en Punyestret els la duia sens falta
i cobrava sens falta també.

Al senyor de la torre li feia gràcia en
Punyestret, i sovint el sermonava dient-li
que no havia d'ésser tan avar, però els seus
sermons queien en sac foradat.

Un dia, quan en Punyestret tornà a casa
seva després d'haver dut la dotzena d'ous
a la torre, comptà els que li quedaven i veié
amb horror que li'n faltava un. Era que en
lloe de dotze n'havia deixat tretze, per equi-
vocació.

De seguida corregué a reclamar ion que
havia donat de més o bé el seu import.

El senyor de la torre el rebé amb un
somriure compassiu.

—Tanmateix, Punyestret, son ben avar.
Fa tres mesos que us comprem ous i us hem
fet guanyar una pila de diners i ara veniu
amb tanta pressa a reclamar un •trist ou.
Ja ens podeu donar dotzena de frare, per
una vegada!'

—De cap manera. Els comptes no em
sortirien exactes. Vull l'ou o trenta cén-
tims.

—Dones no us passarà la tossuderia—
féu el senyor.—Vull curar-vos de la vostra
avarícia, i ara és una ocasió. No us donaré
l'ou ni els trenta cèntims, però si volen
prendre un refresc per passar-vos el disgust,
demaneu.

—Sí, senyor—féu en Punyestret;—do-

ni'm un parell d'ous amb gasseosa, que és
la beguda que més em plan.

El senyor, amb un xic més es trenca de
taut riure.

—M'heu ben atrapat, Punyestret! No
us volia donar l'ou i ara us n'he de donar
dos i amb gasseosa de més a més! Ara sí
que veig que no curaren mai.

L'illa de Man, situada a la costa occi-
dental d'Anglaterra, és un antic reialme
que encara conserva certa autonomia dintre
l'Estat anglès, i una llei antiga, que encara
que avui no s'aplica no ha estat mai de^ó-
gada oficialment, que mana que tot habi

—Veniu de pressa al telèfon, que us de-
manen.

(De Sondagsnissc Strix.)

tant d'Escòcia que desembarqui a Man ha
do tornar-se'n amb el primer vaixell que
surti, baix pena de presó i conliseació do
béns.

ç

lo,

El que llegeix:—Tanmateix podries res-
pondre quan et parlo.

(De Tit Bits.)

Aquesta llei és una curiosa relíquia de
les passades èpoques en què Escòcia i Man
sostingueren guerres acarnissades.

A la vila de Horsnionden (Anglaterra),
hi viu la senyora Sara Bromley, de noranta
dos anys, que té setanta set besnéts. Es
casà als setze anys i tingué catorze fills,
dotze dels quals són encara vius. El més
gran té setanta dos anys, i el més jove cin-
quanta. Té noranta vuit néts.

—Conec un poeta italià que si li dónes
una lira et farà un poema.

—Com degenerem! Antigament els poe-
tes se la duien ells mateixos, la lira.

GRAN CONCURS D'OMIRES XINESQUES
Hem acabat ja la publicació dels treballs rebuts per aquest concurs, el nombre dels quals era

realment extraordinari. Cal ara, doncs, que els nostres lectors designin, en la forma acostumada,
els que creguin dignes de previ, per m: di de l'adjunt cupó.

Els premís, tal com ja s'anuncià en les bases del concurs, son
dos.

Primer premi: Una máquina fotográfica Kodak - Vest-
Pocket, plegable.

Segon premi: Una máquina fotográfica Kodak-Brownie,
de la casa Perea i Sàbat, Fontanella, 18.

El primer correspondrà al treball que obtingui major nombre
de vots, i el segon al qui el segueixi en nombre de vots obtinguts.

Per a votar, ompliu l'adjunt cupó i remeteu-lo a la nostra Ad-
ministració en envelop obert franquejat amb segell d'un. o dos cèn-
tims, amb el rètol «Originales para imprenta». El terme d'admissió
de vots finirà el dia 30 de juny.

ORAN CONCURS D'OMBRES

XINESQUES

Voto per al n.°

(Firma)

Redacció i Administració: Cardenal Casañas, 4
Impremta: Carrer de Muntaner, 24, interior.
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Noves aventures d'en Baliga i en Balaga
Aquí baten amb braó
el «record» de natació.

Després d'un mes de presó
el jutge els dóna el perdó.

Voldrien sortir de l'illa	 —Podríem passar nedant
pró sols tenen calderilla.	 i farem diners en gran.

y

H'

—Perú d'aquí a Barcelona
hi ha una tirada molt bona.

Ja tinc tm remei segi :
Nedá una estona cada n!

El parell, entusiasmat,
de cap al mar s'ha tirat.

Com que els empaita un dofí
corren mis que un bergantí.

Quan sembla que millor marxa -,
es troben dintre una xarxa.

Com peixos surten de l'ona
en un art de Barcelona.
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