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Preu: 10 cèntims

Un fantasma m di

i _ Un avió ha trabucat	 a Vénen els ' indis Panteres
al desert del Colorat.	 a tallar les cabelleres.

3 -Amb presència d'esperit 	 4 Quan els indis són allà	 5 Davant de l'aparició
l'aparell molt bé han guarnit.	 la cua fan aixecar.	 fugen tots amb gran temor.
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—Els vidres netejaràs!
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—Vejam com surto del pas...
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—Vaig a veure si ho fa bé...	—Que mosques hi ha al carrer!
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IIa mullat son principal...	 pro el remull és general.
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Dibuixos d'en CORNET
	

Por en GUILLEM D'OLORO

Lr-

-
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—Hola, Peret! ¿Com estàs?	 —Vina, home, eina amb mi i pren-	 —¿Vols barreja?
—Sí, mira, sense feina, la dona ma-	 dràs alguna cosa que t'alegri.	 —bl'és igual. Tot m'és igual. Estic

lalta, el fill gran fet un gandul...	 —¿Què pot alegrar-me a mi, infe-	 cansat de la vida.
liç ?

V//' \) 1
r

—Creu-me, que estàs fent una bona	 —¿I de debò no trobes feina?	 —Té, un altre got. ¿I la teva dona
obra de caritat. Fa sis mesos que no	 —Home, et diré, m'han promès una dius que està molt malament?
bevia res.	 placa als tramvies... és quasi segur.	 —Psè, coses d'ella, saps, jo crec que

—¿En vols un altre got?	 és un xic maniàtica.

E

—¿I el noi?	 —Té, pren una altra copeta.	 —Fuig home! Si em sento la mar

	

—Pobre. No treballa perquè no tro-	 —Bé, ara pago jo, saps?	 d'animat. De segur que demà ja tre-

	

ba feina; ja ho veig, els temps són	 —Em creia que estaves tan pobre	 ballaré i el noi també i la dona es-

	

difícils. Però sembla que el forner el	 i desesperat i	tarà eixerida!
voldrà per aprenent.
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La tranqu'jlitat
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El senyor Remalleres surt de casa, tot satisfet. —Quin	 El senyor Remalleres compra el diari; cal estar assa-

	

dia més esplèndid! Quina pau i felicitat més immensa!	 bentat del que passa pel món.
Sóc un home feliç.

1

-
—Renoi, un terratrèmol a Itàlia...! Un temporal horrorós al Nord de França...! Quines matances de xine-

sos...! Vaja, enlloc s'està tan bé com aquí.

1 ^ J Ó
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—Pataplum! Ai, quin cop de pilota... ! Ui, ui, ui...! El senyor_Remalleres,sha convençut que a tot arreu hi
ha cent llegües de mal camí.
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Se ® s com es mira

4 1
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En Rafeques, un matí, anant cap al despatx, raonava — les delícies dels viatges amb auto per les carreteres, cor-

així: —Tanmateix el món està molt mal repartit; men-	 rent com sagetes...
tre a uns tot els són contrarietats, treball agobiant i fati-
gues, altres es passen la vida en continu descans,. de di-
vertiment a divertiment; la qüestió dar-se gustos, per
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Il
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les sanitoses i agradables excursions a muntanya... i els esports de neu, lliscant per les muntanyes, men-
L'aire suau acaricia la cara... i després...

r-
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En canvi, jo, tot el sant dia de cara a la tema, senso
ni un instant de 'descans; encara no sé com vivim els que
treballem així...!

les delicioses emocions d'un partit de rugby...



Fadigat i defallit
en una cova es ficà
per a poder descansar
almenys durant una nit.

Mentre estava dins la cova
una aranya en va sortir
i l'entrada va cobrir
amb la seva fina roba.

El rei tot s'amoïnà
i amb fàstic pregon temia
que per sortir li caldria
la teranyina trencar.
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El rei i l'aranya

E

Amb estrall i violència	 Pro després d'un fort combat 	 Sol i perseguit de propentrava a Escòcia l'anglès	 el rei hagué de fugir	 voltà errant per la boscúriai acudí el rei escocés	 perquè no volgué sofrir	 sentint els udols de fúriaa%mparar sa independència.	 l'afront d'ésser capturat. 	 de l'enemic més d'un cop.
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Mentrestant els seus botxins
passaven allà davant
r un d'ells exclamà, mirant
la cova: « ¿Serà aquí dins? i

—Home, el teu cap no barrina!
—diu un altre tot rient.

—Per entrar, primerament
cal trencar la teranyina.

Els enemics ja se'n van
i el rei contempla agraït
l'animaló tan petit
que li ha fet servei tan gran.



EL NOI MODERN

—Aquesta Arca de Noé que m'han dut els Reis és molt incompleta, papá.
No hi ha cap tapir, ni cap gnu, ni cap tuatara... Ni tan sols hi han posat un
pteropus !

(De Tire Huynorist)
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Illilillllllllllllllilllllllll 	 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 	 Val	 més	 el	 farciment...	 I!IIIIIIIIIIIIIIIIII 	 Illlillllllllllllllülllllllll

tament i en fixar-se amb el cuiner ex-
clamà:

—Ja se'n poden anar tots... menys
vostè.

Els altres sortiren i el cuiner es que-
dà.

-A vós us conec—digué severament
el detectiu—. Vós éreu cuiner a casa'
el marquès de Filaprim, ara fa dos
anys, quan van desaparèixer les joies
de la marquesa!

—Sí senyor—féu el cuiner tranquil -
lament—. 'Ja em pot escorcollar.

—Es clar que ho faré.
L'escorcoll, però, no donà cap re-

sultat. Tampoc no es trobà res al ba-
gul del cuiner ni per tota la casa, per
més que el famós detectiu va cercar
i recercar. Per fi, s'hagué de declarar
vençut, sobretot quan la senyora de Poc
li assegurà que el cuiner no havia sor-
tit de casa en tota la tarda i que a les
quatre encara hi havia el collaret al
seu lloc. D'això n'estava ben segura...

Aquella nit, el vigilant del carrer
de La Fosca, situat a un barri dels
afores, veié una ombra sospitosa que
t esmunyia entre les tanques dels jar-
dinets i li corregué al darrera. Era un
homg.que duia sota el braç un paquet.

—Seguiu-me fins al quarteret dels
mossos—conminà el vigilant.

tanciosa. He fet preparar un capó far-	 Al quarteret hola comprovà que •el

cit i rostit. Ja saps que el cuiner hi	 paquet contenia un capó rostit, del qual

té especialitat.	 l'individu no en sabé explicar la pro-

—Sí, tens raó. Ens en va fer un cedència. Quedà detingut:
l'?ltre dia que. encara me'n llepo els	 —Tanmateix—féu un dels mossos,

bigotis.	 ensumant—aquest capó es farà malbé.

—Vaja, Enric, sempre seràs ordi- Tant se val que ens el mengem.
nari!

—Ordinari jo! Jo, que he tingut in-
telligència suficient per guanyar deu
milions• durant la guerra! No saps el
què dius, dona. Si jo fos un home or-
dinari encara faria de camàlic al moll
i tu no podries lluir aquest vespre el
collaret de brillants que et vaig com-
prar fa pocs dies.

—I ara que parles del collaret—féu
la senyora de Poc, sobresaltada—...
mira, no el trobo enlloc.

—Com s'entén! —exclamà Enrie de
Poc, com si l'hagués picat una vespa.

—No, no, aquí no hi és... i aquí •-
tampoc... —anava dient la senyora de
Poc, remenant estoigs i capsetes.

—Ha desaparegut... ens l'han ro-
bat!

—Això rai — féu Enric de Poc—.
Aviat ho aclarirem.

I despenjant el telèfon parlà amb
el famós detectiu Xarlot Comes.

Aquest, no bé sentí que a casa el
senyor de Poc' s'havia comès un ro-
batori, s'apressà a presentar-se al lloc
del succés.

Ràpidament examinà els estoigs i
calaixos i després preguntà a Enrie de
Poc:

—¿Quants criats té vostè?
—Dos: l'ajuda de cambra i el cui-

ner. Després la cambrera, la rtinyera,
la miss...

—Que vinguin.
Amb uns quants cops de timbre En-

ric de Poc féu presentar tot el servei.
Xarlot Comes els mirà a tots aten-

Com així ho feren. I amb no poca
sorpresa trobaren entre les salsitxes
del farciment un formós collaret de
brillants...

El cuiner d'Enric de Poc l'havia ro-
bat, l'havia posat dins el capó, havia
enviat aquest a ell la dida del senyo-
ret... i a la nit hi havia anat a robar
el rostit preciós. Però tanta astúcia no
li serví de res. El que no havia po-
gut descobrir el famós Xarlot Comes,
sortí a la llum per medi d'un modest
vigilant de barriada i d'un cos de guàr-
dia massa gormand.

PREVISIO

A un tenor de poca fama,
un dia en havent dinat
li va dir la dispesera
si li volia donar
una entrada gratuita
per a sentir-lo cantar.
—Sí senyora—féu l'artista

—l'hi daré un seient de baix
al pati o d'amfiteatre.
Coni vostè desitgi, sap?
—Jo, veurà—diu la mestressa

—voldria, si li és igual,
un seient prop de la porta
per tal de poder marxar
si la funció m'avorria,
sens que fos massa notat.

P. E. P

MARIETA!—C ridà Enric de Poc a
la seva muller que acabava de
guarnir-se per anar al Liceu.

—¿Ja has pensat en el regal que fem
cada any a la dida del menut?

—Sí, home, sí! El cuiner l'lia pre-
parat i ara fa cinc minuts que ha sor-
tit la Tuies a portar -ho.

—¿Què li has enviat? ¿Dolços com
l'any passat?

—No, he preferit una cosa més subs-
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—Doctor, els ulls m'estan plorant
sempre.

—Això serà la catarata!
(De Le Ple-bléle.)
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Noves avennfures d'en Baliga 1 en Balaga

Baliga, en eixa aventura,
Iii la una Trista. Figa.
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Carnestoltes - ha arribat	 .l3aliga,. molt tabalot,
enguany un Yic "retrassat. 	 ~es disfressa de Quixot.

Coro •que hi té molta scuiblan;i
Balaga fa Sanco -Pança.'

Sortint pel Passeig de Gràcia	 Tres dominós i un pierrot
admiren l'aristocràcia.	 es burlen de Don Quixot.

Que lio és ele debò ell es pensa
i vol revenjar l'ofensa.

El cavall, en una pell	 Les màscares enutjades
de plàtan cau de clatell.	 l'emplenen de garrotades.
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