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El comissari U11 -Viuep l'ordre de
fer detenir el famós estafador Trapis-

:onda...

...del qual hi ha sis fitxes foto-
gràfiques, en diferents actituds,
en els arxius de la policia.

—Cada un de vostè—diu a sis de-
teclius—reculli una fotografia. i vejani
qui me'l pn'-^a primer !

Els sis det •iiu , cada u seguint una pista diferent,. emprenen la captura.

L'endemà al matí ja n`lian tornat cinc, cada uti
portant un detingut semblant a la fotografia: —¿Qué
significa això ?—exclama el comissari, indignat.

—No seniadi, home—diu un dels detectius—, que
ara vindrà l'altre company portant-ne un altre!
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Històries del trigemin

Estimat oncle Joan: Vàreu parlar-
nos de la cura al trigemin en el regne
animal. Jo en sé un altre cas que és
el d'un ximpanzè que també va adop-
tar-la amb igual mala sort. Heus ací
què li esdevingué:

Un dels primers pacients fou una
cobra. Patia no sé quina malura. Un
cop finida l'operació, amb molt bon
resultat, no pogué reprimir un movi-
n3ent de fuga, i el simi li advertí que
encara no s'havia acabat tot, almenys
per a ell.

Aleshores el malvat rèptil emprà la
força recobrada per a inflar-se amena-
çadorament, bon punt tornà el simi
amb el compte. I en aquest cas, ¿qui
li cobra a una cobra?

II L+^
Un altre dia, mentre passejava, des

d'un estany un flamenc li demanà au-
xili . Per causa d'una paràlisi no podia
desdoblegar la pota que tots els fla-
mencs pleguen quan reposen.

Una operació difícil, però reeixida;	 I com^si no en tingués prou, encara
no del tot, és cert, perquè el trapella féu servir l'agilitat retrobada per a fer

-del flamenc quedà tan ben curat que li pam i pipa, d'un gràcil moviment.
s'esmunyí amb una ràpida correguda
d'aquelles sàvies mans.	 .

t
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Amb tan grans resultats anà agafant 	 Era un cas greu. Un embús de les	 Tan bé anà, que la balena aprofità
fama, fins que un bon dia li compa-	 fosses nasals li privava de tirar els el seu èxit per impedir a l'autor de
regué a l'hora de consulta no-res -menys	 clàssics brolladors. Burxa que burxa,	 rebre la paga.
que una balena. A un tal gran perso- l'operació semblà anar bé. 	 I ho logrà de sobres.
natge calia fer-li els honors.
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Dibuixos d'en CORNET	 Por en GUILLUM D'OLORO
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'Eren quatre germans que en morir
els seus pares decidiren vendre la hi-
senda paterna i repartir-se els diners
per anar pel món a cercar fortuna. 'A
la creu de terme es separaren. Cadas-

^^l	 Ó	 1

cun d'ells havia explicat als altres la
seva ambició.

—Jo—deia el gran=, vull ésser poe-
ta. Guanyaré premis ordinaris i extra-
ordinaris, violes, englantines, corones
i Fastenrats. Vull glòria i honors!

—Doncs jo—deia el segon — també
vull glòria, però la cercarè a la guer-
ra, a la milícia. Em faré de la Legió
Francesa i guanyaré medalles, creus i
botí de guerra.

-Jo sóc més pacífic—féu el tercer,
—però també vull glòria. Sere campió
olímpic. Guanyaré copes, corones, me-
dalles i plaques commemoratives.

--Jo no vull glòria—féu el quart—.
Posaré una' botigueta i em guanyaré la
videta.

Mirant-se'l' amb despreci olímpic els
tres ambiciosos s'allunyaren d'ell per
a seguir el camí dels seus ideals.

El xicot així despreciat arribà a Bar-
celona i en una escaleta de vora la

Rambla posà una botigona d'aquelles
que compren i venen «Oro, Plata y
Dentaduras». El negoci anà prospe-
rant i el capital augmentava.

Veus aquí que al cap de tres anys
veié arribar el seu germà gran que im-
pulsat per la misèria anava a vendre's

lli
8

una englantina, un ram de llorer d'ar-	 tres medalles i un sabre moresc per po-	 I així fou com l'humil i retirat bo-
-gent i una medalla d'or d'un certamen	 der fer bullir l'olla.	 tiguer, sense perills i sense moure's de
poètic.	 I no trigà gaire a presentar-se el	 caseta arreplegà tota la glòria que els

Al cap d'alguns mesos, el segon, lli-	 tercer a fer diners de dues copes i una seus germans havien guanyat arreu del
cenciat de la Legió, acudia a vendre's corona guanyades a l'Estadi.	 món.
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Despertar desagradable

e

Quan el gatet Periquito tranquil se'n va ana a dormir, 	 la rata desvergonyida

ti•J'f ¡IIIIUI
LI! I	 1	 I ,. a r	 j

va amagar-se sota el llit; i quan més tranquil dormia

1. ^ \i	
1»rIV)11

s'ha posat sobre el çoixí, i del pobret Periquito	 les orelles s'ha engolit.



Amb èxit tan evident
que la cua se li encén.
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El valent explorador
veu venir un aros lleó.
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Concentra des d'allà dalt
el sol sobre l'animal.
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1 . per apagar-la es llença
dintre una llacuna immensa.

Mentrestant l'explorador
se'n va a casa sense por.
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Experiment arriscat

El doctor Pierre d'Os,
armat de lupa i aixada,
ha sortit de matinada
a explorar un bosc frondós.

Molses, líquens i bolets
recull en gran abundor
i quan en té ple el sarró
se'n torna a casa de dret.

Quan ja té classificat
tot aquell gavadal d'herba,
amb aire ple de reserva
a la cuinera ha cridat.

—Miri, aquí té aquests bolets.	 La senyora Pierre d'Os	 A la nit el bon doctor
Quán de sopar sigui l'hora	 menja els bolets de bon grat	 es desperta tot dient:
els serveix a la senyora	 i el marit ha remerciat	 —Vejam si l'experiment
ben fregits -i amanidets.	 per l'obsequi afectuós. 	 haurà sortit bé o no.

Crida a sa dona i li diu:	 —Molt bé, Pierre, no tinc res	 I el savi diu vanitós:
—Noia, desperta't, respon,	 i dormia molt de gust.	 -Així, doncs, ho he encertat,
¿Et trobes bé? ¿Tens bon son?	 Quasi m'has donat un surt.	 un nou bolet he trobat
La muller s'alça i somriu.	 o t'alarmis, estic bé.	 que no és gota verinós!



EL BANY A L'OASI

—Qui és l'últim	
(De The Passing Slzow:)
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Es del terrat on vivia en Mala-

testa, a la Barceloneta, es veia
clarament,. a poca distància, el

rellotge de la vella torre del port, en-
tre el moll del Rebaix i el de Pesca-
dors, a l'entrada del de Balears. Aques-
ta circumstància li permetia sempre sa-
ber quina hora era, per anar a les se-
ves malifetes.

Aquell dia tenia visites. En Mallar-
ga i en Massaviu, dos antics companys
seus de facècies havien anat a propo-
sar -li un bon negoci. Es -tractava de
donar el cop al cap d'una setmana, al
pagador de la Companyia Transpací-
fica que cada dissabte passava carregat
amb gran quantitat de bitllets per a
pagar els descarregadors i estibadors.

En Malatesta, pero, no hi volia sa-
ber res, en aquest assumpte. Es a dir,
el que ell no volia era que l'haguessin
d'ajudar els dos pillets que tenia al
davant, quan ell tot sol es veia prou
amb cor de fer-ho i quedar-se tota la
ganància. Per això e]s proposà deixar

-ho córrer.
—Val més que esperem un parell

de mesos. Ja sabeu que la Transpací-
fica està construïnt un vapor molt gran.
Un dissabte. que aquest sigui aquí, el
cobrador durà almenys el doble de di-
ners que ara.	 -

En Mallarga i en Massaviu queda-
ren convençuts a mitges. Poc després,
reunits ells dos sols a la Puda del Re-
có, es barallaven sorollosament amb la
mateixa discussió.

Veus aquí que poc després; el dia
5 d'abril, a les nou de la vetlla, en
Mallarga era al terrat d'en Malatesta
a proposar-li novament donar el coy.
En Malatesta s'hi negà i en Mallarga
se n'anà. Quan sortia del terrat, acom-
panyat d'en Malatesta fins a la porta,
exclamà:.

—¿Saps quina hora és?
--Mira—féu en Malatesta, assenya-

lant el rellotge del port—, les deu i
vuit minuts.

—Apa, adéu!
Pocs dies més tard, en Mallarga era

agafat per la policia. Havien trobat el
cadàver d'en Massaviu surant al moll,
i tots els que havien escoltat . la ba-
ralla a la Puda l'assenyalaven a ell
com a culpable. La policia calculà que
la víctima havia mort el dia 6, a les
tres de la matinada, perquè a les nou
del -vespre del 5 havia estat vist a la
Puda del Recó i el seu rellotge pa-
rat en caure a l'aigua marcava les tres.

En Mallarga es defensà dient que
en sortir de casa en Malatesta a les
deu i vuit minuts del vespre del 5,
havia agafat un autòmnibus i havia
anat a dormir a Sans. El taverner de
Sans assegurà que recordava molt bé
haver acollit aquella nit en Mallarga.

Llavors fou cridat a declarar en Ma-
latesta.

Aquest desmentí la declaració_ d'en
Mallarga i del taverner de Sans.

—En Mallarga va estar a casa fins
a les dotze i vuit minuts—digué amb
tot aplom—. Me'n recordo perfecta-
ment, perquè en sortir em va pregun-
tar l'hora que era i ambdós vam mirar
el rellótge del Port.

—¿I al rellotge del Port eren les
dotze i vuit? — preguntà el comissari
amb molt interès.

—Sí senyor.
—Així, el Mallarga no podia haver

pres un autobús, perquè en aquella
hora ja no n'hi ha. Í no havent pres
l'autobús, podia molt bé haver -se que-
dat al Port i ésser-hi encara a l'hora
que s'ofegà en Massaviu.

—Sí, senyor comissari—féu en Ma
latesta veient ja que el seu antic.còm-
plice aniria al pal.

Perquè era això el que volia en Ma
-latesta. Ell era qui havia ofegat en'

Massaviu i ara procurava que en Ma-
llarga se la carregués per poder ell

' donar el cop tot sol.
—¿Esteu segur, que . el rellotge del

Port, a la nit del 5 al 6 d'aquest mes,
quan en Mallarga us va deixar, mar-
cava les dotze i vuit minuts ?—repetí
el comissari.

—Ja li ho,.he dit. Sí senyor.
—Gutiérrez, lligui aquest individu—

féu el funcionari severament—. Estic
segur que l'assassí és ell, o almenys

està calumniant el Mallarga. A la nit
del 5 al 6 d'abril—prosseguí amb veu
de tro—cap rellotge no podia marcar
les dotze 1 vuit minuts, perquè a les
dotze en punt tots van avençar d'una
hora per posar-se a l'horari d'istiu!

DESGRACIA

Una penosa notícia
a en Pitafi li van dar:
—El teu• oncle ha mort—digueren
—a un xoc de trens ai ^cafát.
—¿I la tia?—fa en Pitafi-
la tia com ha quedat
si anaven junts en el cotxe!
Digueu, digueu com està.
—També ha mort la teva tia.
El xicot, llavors, plorant,
amb una pena molt fonda,
exclama desconsolat:
--Pobrets oncles! ves! quedar-se
tots dos vidus! Es  fatal!

P. E. P
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Noves aventures - d'en I31(I31(ga i en i d a
El Sals déjs australians - ---`
el, ;manda sor»(srs gratis.
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AAque^t. paper de xinès
no volen fer-lo ja més.

Per torna a casa aviat
un gros avió : han llogat.

Una gran boira a là .nit.:
tot . el paisatge ha enfosquit.,

E.UCALYPT 5
çLO9Ot.OS
(_1 tJ NNEVS

IIaPM

A Europa-creien anar	 Pel bunvol plens de l:ror
i- a Austràlia van aterrar.	 despatxen Paviador.

Conr qúe -de , menja van curts
ainb cordc cacen cangurs.'

—Un parell en menjarem
i e]s altres els domarem.

t4

Amb aquells animalots	 Un guarda els diu: Vigileu
el viatge el fan. a bots.	 perquè bandits trobareu.
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