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L A CAMPANA D E G R A C I A

L'obstrucció
"

A minoria de Conjunció Repablicana-socialista ha p i es
l'acord de fer abstracció a
tots els projectes del Govern
lliberal, fins a conseguir la
derogació de Pabominable llei de furisdiccions.
Totes les campanyes contra l'odiosa llei
han sigat y seran sempre secundades enèrgica y tossudament per LA CAMPANA; per
la desaparició d'aquesta monstruositat Jurídica, que permet escullir per victima a un
ignocent, encara que apareU i el culpable,
estem disposats a fer ús de iota mena de
medis. L a continuació de tants companys
nostres a les presons ens f a pujar els colors de la vergonya a l rostre, perquè'ns
sembla que'ls manté cautius la covardia de
tots. Però, malgrat tot Phorror y tot rodi
que sentim per la continuació de tan maleïda llei, no'ns ha plagut Pacord de la minoria republicana-socialista.
Creiem que, a rentrebancar Pobra del
partit lliberal, fan un senyalat favor an en
Canalejas, que no té ni ha tingut mai ganes
de fer res de bò, y ara podrà carregar el
mort de la seva inacció a les campanyes
obstruccionistes de la nostra minoria.
Fora una candidesa creure que a l sol
anunci de la projectada obstrucció el Govern s'apressarà a derogar la llei de Jurisdiccions. E n Canalejas seguirà el vell sistema de fingir indignació per Pamenassa
y dirà que no la deroga perquè no sembli
que obeeijr a la pressió d'una minoria y fins
assegurarà que Ja estava a punt de ferho y
ho demora per Pactitut provocativa dels
republicans.
Aixís resultarà que no apressarem ni un
dia la inevitable anulació d'aquesta llei que
ningú gosa defensar, Justificarem la tasca
negativa de l'actual Govern y potser entrebancarem alguna llei profitosa en perjudici
de tothom. E l s retraiments y les obstruccions, agafades pels cabells, no recordem
que Jamai hagin donat resultats profitosos.
Reconeixem el bon desitg de la minoria
conjuncionista, però, ab la franquesa catalana ab que sempre exposem les nostres
opinions, hem de dir que'l seu acord no'ns
plau y qae'ns sembla que hauria sigut més
hàbil, més profitós pera la nació y més molestós pera en Canalejas, limitar Pobstrac
ció a tots aquells projectes que interessessin al Govern y posar dificultats a la vida
ministerial, entrebancantlaen tot allò que no
pogués significar un perjudici pera'Is inte
ressos generals, fins que hagués complert
la paraula que tantes vegades ha donat de
derogar la llei de Jurisdiccions y lliberar a
tots els que sofreixen empresonament per
culpa delia.

•gV/l^

dalosa gestió en els organismes popu|ar8
dret individual en favor del meu enemic y conpoden anar a fóra a fer comedia, a represento
tra les possibles agressions del carrer. Aixís
lo que no tenen, a dir lo que no senten fj'
com hi ha dret a l'error, hi ha dret a la descoraparenten—en quant als quefes—més que J
tesia- perquè la veritat que s'imposa a la concolla d'homes units pels vineles de l'immoraa
vicció peMa for8a no pot ésser veritat, sinó
tat, que sois trenca l'enveja, L eterna farsa
dogma, y la cortesia que s'exigeix per coacció
La joventut radical sentí un moment de L
no pot ésser cortesia, sinó despotisme. El dia
en que l'idea y la paraula siguin lliures, ¿cóm talesa, un gest de dignitat, recordant les pró
podrà haverhi idea de tirania, ni paraula con- meses incomplertes del caudillisme, y voiaJ
reivindicar pera ella l'obra revolucionaria, C
tra l'opressió?
„ _ .V. 1
Però el cas particular del ¡Cu-Cut! té una una crida de tot el jovent republicà, a Sara!
significació curiosa: una estridencia seva va gossa.
L'idea de la joventut era prou noble. L W
produir la restricció de la llibertat de tots,
l'expatriació o la presó de molts ciutadans que nya revolucionaria, en quina s'escudà faÍ8anien¡
res tenien que veure ab aquella publicació, y, en Lerroux, volia ésser desinteressadament en
en cambi, en les hores de forta persecució go- lairada per la joventut. Això fora una humiü»"
vernativa, com la de 1909, el ¡Cu-Cut! ha de- ció pera'l quefe, una proba més de son crim
fensat ab energia l'acció del Govern... Y en- Calia prostituirho. Per això va anar en Lerrouj
cara una altra concomitancia significativa: avui, a Saragossa, desplegant totes les forses.
No's pot esperar menos deis que delataren
quan damunt d'aquell setmanari, ja històric, cau
una repressió, les vèus que més fortament en les vagues de Juliol y de Setembre, del.
l'aproben són vèus pseudo-radicals, com sialiats d'en Canalejas y protectors de la monardues tiranies adverses se donessin la mà contra quia.
L'acte de Saragossa es merament lerromij.
l'única llibertat, y aixís, segons llegeixo en un
diari de Barcelona, un redactor d'£/ Progreso ta; de joventut sols en tindrà el nom. Es la
se declara partidari convensut de la llei de ju- que menos hi concorrerà.
Els sindicalistes, els socialistes, l'U. F. N. R
risdiccions...
Ciutadà lector: déixem tributar, una vegada tot l'element jove dels partits republicans d'E^
més, com a final, el meu ditirambi en honor de panya, deixa d'anarhi.
Sols en Canalejas enviarà llurs represen,
la cortesanía; però déixem també notar, ab delectació, que, cada vegada que Catalunya tants, a cambi dels serveis fets per en Letorna a ésser actual, la qüestió catalana, se rroux a la monarquia y al partit Iliberal més
presenta com una qüestió de llibertat, com un embustero.
¡Bon profit els fassi!
cas de proba de modernitat y europeisme, com
un formidable experiment de l'esperit públic y
Doncs bé: l'aplicació d'una llei de castic con- privat de tolerancia... Que entre descortesia
tra'l lliure exercici de la crítica, justa o injusta, y opressió, danya més l'opressió, y entre corresulta una raó donada precisament a la matei- tesia y llibertat, la llibertat es preferible.
xa crítica que's vol impugnar. Si jo censuro a
GABRIEL ALOMAR
tal o qual persona, a tal o qual colectivitat,
com a opressores, y aqueixes persones y colectivitats responen oprimintme, semblarà que'm
donen la raó. ¡Y vetaquí perquè la persecució
contra'l/Ctf-Cfl//, en ocasió del seu gravat, injustissim y descortés si's vol, apar una justificació indirecta de l'inquina mateixa que va dictarlo!
A una platja de Pontevedra,
amagades entre la sorra,
Siguem urbans, nobles, cultes, tolerants, cavan trobarhi més de cent caixes
vallers; però ¡siguemho tots! No regulem les
de fusells, corretjam y pólvora.
persecucions y les delacions incissives a mesuAl anñ a la pesca de Ilussos,
ra de les epilepsis públiques, a tò del vent que
uns marins de Villagarcía,
bufen les ires de plasseta o les inflors interesde fusells van omplir la xarxa
sades dels diaris tendenciosos y solapats. ¿VoL partit radical, de cos present a Bary aquet peix els feu mala espina.
leu llissó més forta contra una insolencia o una
celona, ha perdut les estridències,
Hi hà qui creu que les armes eren
procacitat, que la gallardia d'un despreci ciufins en ses ridícoles manifestacions al
pels monarquies de Portugal
tadà, o l'exigència de la llibertat pera els nosreste d'Espanya.
y qui opina que eren fusiles
tres mateixos enemics, adversaris d'ella? Us
Mentres els radicals de Madrid y Barcelona
pel caudillo dels radicals.
juro que voldria ésser jo l'ofès, en cada un se posen mútuament l'estigma d'immorals y
Lo primer, cab en lo possible;
d'aquets casos, pera recabar dels poders pú- d'altres coses no menos degradoses y expressilo segon també fora exacte,
blics la garantia de la llibertat ciutadana y del ves, representació simbòlica de la seva escansi les caixes trobades fossin
de pneumàtics y moto-nafta.
Pescant Ilussos, a Pontevedra,
van trobar fusells y cartutxos;
en Lerroux, pescador d'ofici,
IVote» cínnic-religioses
per fusiles va pescar llussos.

d'ells les coaccions oficials, podem tractar ab
més autoritat que ningú el fet colectiu de linxament moral que representen les indignacions públiques no contrastades per una serena
noció popular de justicia y dret.
Sempre m'he sentit un temperament efusiu,
amplement obert a totes les afeccions, a totes
les abrassades. Per això'm són simpàtiques les
diades en que són oblidats els vells odis, y les
banderes enemigues cambien salutacions, y encaixen les mans que ahir s'amenassaven ab els
punys closos. Altres vegades he preconisat la
política de í//a/É^ entre Madrid y Barcelona,
el sistema de permanent concili en que les
dues capitalitats espanyoles se coneguin mútuament, esborrant les llegendes que desfiguren, l'una pera l'altra, aqueixes ciutats rivals y
èmules. Però no precisament voldria tal política pera oblidar els agravia vivents que nosaltres sofrim encara en la nostra garantia ciutadana y en l'expansió del nostre pensament,
sinó, ben al contrari, pera que d'aquella especie de Corts fronterisses vingui la nova llei, la
nova llei supressora de les opressions arcaiques, decretadora de la veritable llibertat.
Y m'enorgulleixo de pensar que avui la causa
catalana es precisament una causa superior a
tota idea de nacionalitat o patria, perqué es
una idea de llibertat y ciutadanisme, y es essencialment una causa espanyola, com ho proba
el fet de que les esquerres autèntiques de tota
Espanya han pres com a reivindicació propia lo
que ahir fou primera base de la Solidaritat de
Catalunya: l'abolició de la llei apagadora del
pensament y la paraula.

BARCAROLA

L'Assamblea
de Saragossa

E

ABEL ORTIGA

JEPH DE JESPUS

La cortesia y la llibertat
••o es hora ja d'alsar una vèu sensata, en mitg del chor d'apassionaments que puja cada vegada
que la qüestió catalanista torna
a ésser d'actualitat? Perquè lo
més greu d'aquestes coses es
que, quan els apassionats contra Catalunya cometen una etzegallada, el silenci aprobatiu de l'opinió no catalana es una
raó en favor dels nostres planys, y quan els
apassionats en pro de Catalunya s'extralimiten
en l'atac, el desmesurat rigor del castic que
se'ls imposa es també una confirmació dels nostres planys de llibertat...
Ningú'm guanya en la defensa de la cortesia
com a signe de veritable superioritat en tota
polèmica; fins diré que la crec una arma de
combat excelentfssima, perquè dona an el qui
l'usa una categoria evident de selecte, una executòria de noblesa. Però, inversament, la descortesia no pot caure mai sota les sancions de
la justicia, perquè la moral y el dret són coses
ben diverses. Un estat social ont se desconeix
aquesta diferencia d'ordes, té, sens dubte, una
ingénita voluntat de tirania.
Nosaltres, els qui repetides vegades hem
rebut les ofenses de periòdics com el ¡Cu-Cut!,
sense clamar mai pera que caiguessin damunt C

—Vostè, que ve de Roma, deu saberho del cert: El Papa ¿es mort o viu?
— V i u y molt viu, fiUa, perquè li hem portat diners y se'ls ha quedat.

ONS propòsits... si's compleixen.
Reunida el dimars a Madrid la representació parlamentaria de la conjunciíi
republicana-socialista, entre altres acords de menos
trascendencia, va pendre el
de realisar a les Corts una campanya d'obstrucció implacable, que compendrà tots els
progectes del Govern, comensant pel de pressupostos, mentres no'n presenti un abolini
en absolut la llei de Jurisdiccions.
Es realment una vergonya que ab el temps
que fa que ve parlantse d'aquesta abolició y
les repetides promeses ab que les sirenes ministerials han afalagat els nostres oidos, estigui encara vigent una llei que no agrada a ningú y la paternitat de la qual tothom rebutja.
Conversant amistosament ab els periodistes,
el President del Gabinet els ha fet saber quel
fondo de calamitats està completament agotat
¡Bonica perspectiva!
jAgotarse el fondo de calamitats, precisament ara que sembla que ve «na tongada de
calamitats noves!...

**

^

^

j r ^ ^

dÍr ^ '

Y aquí ens assalta un dubte.
Si de lo destinat a calamitats ja no'n quedi
res, ¿cóm cobraran els ministres?
Perquè, com ningú ignora, les primeres J
més grosses calamitats que afligeixen a Espanya són els nòu senyors que remenen les ci* - n o s per avui. t'has d'abstenir de reres.

L A CAMPANA D E GRACIA
Ha mort el/Cfl-Cü//
Sítitim moltissim no poder plorar sobre la
J i m d'un periòdic que ignorem si ha sapigut
viure, però estem ben segurs de que no ha
laoiaut morir.
Diuen que l'ha matat una caricatura...
¡Jo ho creiem. La caricatura haurà sigut el
retext però la veritable causa de la seva
SeMoarició més la saben, probablement, els
S 3 t de Barcelona que'ls enemics de Madrid.
De totes maneres, si es cert que an bel morir lula nna vita onora, poc honorada ha quedít en ses postrimeries la vida del ¡Cu-Cut!
El seu morir no ha tingut res de bel.
ÍE.P.D.I
.I
De Fez¡
«Han sigut fusellats alguns moros que varen
nendre part en la revolta del dia 17.»
¿Aquesta es l'inauguració del protectorat de
li generosa nació francesa?
Potser anem a dir un disbarat, però... qual«vol se pensaria quey\ protector del Marroc
es un tal Nicolau II, zar de totes les Russies
v molt aficionat, també, a desfer nusos y a suprimir obstacles per la via... executiva.

L a batalla de Choisy-le-Roi

BONNOT

Capitost de la colla, mort
el passat diumenge.

CAROUV •
actualment a la presó.

Una de les afirmacions més estupendes que'l
lenyor Lerroux ha fet a Saragossa, es la de Bonnot—del terceto Garnier-Bonnot-Caque ell no ha predicat mai l'atentat personal. rouy, director de la quadrilla de bandolers que
Molt flac de memoria es don Alejandro.
durant tants mesos ha sembrat el terror a PaAfortunadament nosaltres la tenim boníssi- rís y als seus encontorns—acaba de morir tràma y recordem molt bé el discurs que'l dia gicament a mans de la policia.
I3dejaner de 1907 pronuncià el caudillo
Va ocórrer això el matí del passat diumenge.
lla (Casa del Pueblo» y en el qual, insinuant S'havien tingut confidències de que un garage
y melós, deia a la multitut que l'escoltava:
dels afores de Cholsy-le-Roi, poble situat a la
•Serà un dolor, creedme, tener que escoger vora de París, era freqüentat per gent sospicomo primeras víctimas aquellos que antaño tosa, y el quefe de la Seguretat, M. Quichard,
convivieron con nosotros y se llamaban lo mis- )er si entre aqueixos individus hi havia en
mo que nosotros somos.
3onnot, manà registrar detingudament l'edifici.
«Es preciso que el pueblo se prepare á to-Rebuts a tiros els primers agents que varen
dos los esfuerzos y sacrificios, hasta el bau- acostarshi, el garage, que per sòrt està bastismo de sangre...»
tant separat de tota altra construcció, slgué siY fins recordem que tres mesos després, en tial per numeroses forses, y un tiroteig inferuna nit negra y trista, a la carretera d'Hosta- nal comensà entre'ls sitiadora y els bandolers
Irancs, entre'ls disparos d'uns brownings apun- que allí's parapetaven. Més de quatre cents
tats contra'l carruatge que ocupaven don N i -tiros varen dispararse en poca estona; dos o
colau Salmerón y alguns amics que «antany
havien conviscut» ab el senyor Lerroux, semblava aentirshi encara l'eco llunyà d'aquelles
profètiques y encoratjadores paraules.

QARNIER
l'unlc del lercelo que encara no ha sigut detingut.

SITGES, 26 d'Abril.
J·'^andalosa tala de pins, efectuada ab l'ex•J" ae l'emplassament de la caseta que ha de
• " j w el bot salva-vides, ha costat la vida a
J" «ntaset d'aquets benèfics arbres; molts d'ells
, 'n més du setanta centímetres de diàmetre.
"VPitior del cas es que aqueta pins han desapa2«. sense que ningú, inclòs ei rector y els vijl(M"plga lo que s'ha fet d'ells, y sense que en
t J í ï . or' " hagi donat compte cap regidor
«nom resta mut y no se'n pot treure l'aigua ela
^•«ttcom si s'hagués perdut una agulla en un
íQuè dirà la posteritat? ¡Quina patxorra
CARME, 28 d Abril.
f ¿ ¿ i ^ P 8 ('ue en aquet poble ens passa allò
gPW adagi, que diu: An aquell que no vol cal-(rw tasses».
fttcnk en a(lue8ta localitat uns senyors mestres
lúe a hores d'ara ja deurien ésser a Xaulo molt que treballen pera l'ensenyansa.
'•dre i ! ' at,',et8 mestres tenen la fatlera de fer
^ * ei temps a les criatures, ensenyantles a
j ^ M n s o n s al cel, a la Verge y a altres coses
^«Vse «
^ valdria més que, en lloc de de" • f i t O M aquestes menudencies, empleessin més
I C , ?5¡*j ''estona, ensenyant als seus deiU t a . j " " " " ^ , gramàtica, urbanitat y alguna
ien cflmflnatura ProPia del saber? D'aquesta mafionadj lant 'a tàctica dels cants místics per la
farien 0Lin.9trucciò y celebrant exàmens sovintet,
•J» h0 °rir i?» potencies de la mainada y el poble
i:% du Kra|rm bonament. De no ferho aixls, vinWZJiïf1 pob,e obrirà els ulls y farà venir
^ dH? 8 pera Que cuidin millor les inteligenY (.J*8eU8 fills.
•*airt?"na.desgracia mai ve sola, tenim una
Í! íetma-noie9 <lue- segons se diu, fa una porció
*PoïnueJrquee-8,àmalalta: però ningú's cuida
8noi'l8
nolet, 8uPlent al seu lloc, deixant que l e s
Vaj8a>i que,68 Per<lin la bona ensenyansa.
•¿tríHi"6, entre'Ismestre-tites-car-catolics y la
He de clm8rre8-'instrucció
l'instruccf dels infants del po
1 Larme està a l'alsada del betum

Noia, una mala noticia,
una noticia fatal...
¿Sabs? El ministre d'Hisenda
tracta d'explotar la sal.

M. COLMAR

Inspector de la Seguretat,
ferit, també a Ivry, per en
Bonnot.

tres homes de la policia sigueren gravement ment modestíssima y d'un sol pis, no va troferits, però els sitiats seguien fent foc y en lo barshi ningú més. Eren, doncs, en Bonnot y
que menos pensaven era en rendirse.
en Dubois sols els que, més com a llops acoM. Quichard comprengué que aquella extra- rralats que com a homes que's defensen, hanya situació no podia allargarse y resolgué vo- vien plantat cara a tot un exèrcit.
lar el garage ab dinamita. Un oficial de la Mort en Bonnot, pres en Carouy, seguida de
policia, resguardantse darrera d'un carro plè molt aprop la pista d'en Garnier, París sembla
de palla que a recules va acostarse a l'edifici, haverse tret un gran pes de sobre.—¡Ja hem
colocà al peu de la paret dos o tres bombes cassat la fiera!—diuen ab alegria.
de metxa. Produïda l'explossió, la casa va en¿Durará gaire aquet benestar?
fonzarse, en part, y, assaltada immediatament
Prompte veurem si la desaparició del famós
per la policia, d'entre les seves ruines foren bandoler y assessí es l'aniquilament total de
retirats dos cossos humans: l'un era el d'un la seva quadrilla o es simplement un episodi
tal Dubols, amo del garage, mort; l'altre, el d'aquet drama que's diu l'apatxisme y que tand'en Bonnot, encara respirant, però ferit de tes hores negres sembla reservar encara a la
tanta gravetat que, conduït a París en auto- gran nació que té la desgracia de servirli d'esmòbil, apenes ingressat a l'Hospital, morí sen- cenari.
se haver pronunciat una paraula.
X.
Escorcollat el garage, construcció certa-

¡A defensarse! La gracia parlamentaria

jVinguen estàtues!
La ciutat d'Antequera aixecarà molt aviat
un monument an en Romero Robledo.
La figura diu que ja la tenen, però lo que
ira els preocupa es el pedestal.
|E1 pedestal, rai!
¿No era en Romero l'home de la barra?
Doncs...
que posin per pedestal
una barra colossal.

M. JOUIN

Subjefe de la Seguretat,
asseasinat per en Bonnot
al Petit Ivry.

m

bes de l'hort. Lo que has dit estaria bé, si no
sigués el parlamentarisme una ficció, y si l'oposició, ab que les minories amenassen, fos quelcom més que la repetició d'un simulacre. Per
altra part, estigues segur de que, descartades
aquestes mostres d'enginy que tant t'enfaden,
suprimides les frivolitats que censures, de l'historia parlamentaria no'n restaria entre nosaltres ni el record.

EIA jo a un amic:
—Som al país de la broma,
de l'acudit, de \a frase feliz.
Ho he notat ja altres vegades. Un ocorrent, un xisFaltat el Govern de quartos
tós, té guanyat més de la
y ab un gep que fa escruixí,
BLET
meitat del camí si's proposa
per sortí un xiquet d'apuros
arribar a personatge. La nostra historia políen Navarro ha pensat:—¿SI?
tica; el floreig de les nostres més famoses oracions parlamentaries; els paràgrafs que, per
El còrners ja du prou càrrega;
ha verlo impressionat més fondament, més vius
l'índustria no's pot tocà;
estan en la memoria del poble, són els que's
la propietat, ni pensarhi...
distingeixen per la lleugeresa y la gràcia del
¡La sal!... Ella ho pagarà.—
verb, per l'ocorrencia y l'oportunitat d'una paraula o un giro engastat en lo millor del discurs.
Y trobada ja l'idea,
Fícsat en que, potser, cap altre poble del món
fresc com sempre y decidit,
ha llegat a la posteritat un tan riquissim tresor
ELEGRAFIEN de Melilla:
enfilantse a la tribuna,
d'agudeses parlamentaries com el que Espanya
«Las lluvias están destruel senyor ministre ha dit:
posseeix. D'en Romero Robledo an en Roderic
yendo los caminos».
Soriano, per no anar més lluny, el mot punxa¡Bé!
—Es l'unlc remei que'm queda;
gut ha desempenyat en la governació de l'Es¿Qué'n treurem, dones, de
gravar la sal ab un dret:
tat una funció preponderant.
gastarnos diners y més diper cada kilo, vint cèntims;
Són infinites les vegades que una paraula ha
ners, omplint de vies de cono pot ser més baratet.—
enfonzat un home. Tantes com les que ha bas- municació aquell territori, si després venen les
tat una frase pera tombar un ministeri.
pluges y'ns les espatllen?
Vés, hermosa, tira càlculs
Y ja podem passar angunies y tribulacions.
Aconsellem al Govern que, abans de consper sortir d'aquet mal pas:
Ni els apuros ni els mals-de-cap són prous pera truir cap més camí al Rif, procuri posarse d'atu que'n gastes tanta, digues,
curarnos l'afició a fer xistos, baldament sapi- cord ab...
¿cóm te les arreglaras?
guem, per endavant,que, respecte a l'assumpte
—¿Ab el Mizzian?
en discussió, siguin els tals, les més de les ve¿No't mires ja a la ruina,
—No, senyors; ab les pluges.
gades, lo que molt encertadament en diu la
pobra, sense un pa a la post,
gent un pegat en un banc.
si es que, en efecte, al ser l'hora
Me dicta aquestes consideracions el fet de Coses d'Espanya.
pagues fidelment l'impost?
que en Canalejas, polític de la mena dels més
Una comissió de veteranos de la guerra
|Ah, noia! No siguis tonta;
xerraires y lleugers, s'hagi permès teixir nova- d'Africa ha anat a visitar al senyor Canalejas,
la sal que en el teu cos hi ha,
ment determinades sotileses, aproposit del re- demanantli protecció pera un company que està
sultat de la propera etapa parlamentaria. No en l'última miseria, y al qual, en una casa de
no hi es perquè cap ministre
es d'avui que manifesta en Canalejas la seva socorro, perquè el pobre no tenia cèdula perte la vingui a sospesà.
propensió a les gràcies, fins tractantse y tot sonal, varen negarse a auxiliarlo.
¿Vols que't digui a cau d'orella
de qüestions les més sèries y delicades.
Donats els sentiments patriòtics del jefe
un medi cert y expedit
Diferentes vegades he censurat an el quefe del Govern, estem segurs de que, a l'enterarse
per lliurarte de les ungles
del Govern aquesta inclinació seva a continuar de la situació d'aquest infelís, ha exclamat:
el regnat del mot d'esprit, impropi d'un home
d'aquet Navarro atrevit?
—Això no pot consentirse!...—
mitjanament formal. Valdre's de l'acudit y de
Y li ha enviat... una cèdula.
En lloc de derramar pròdiga
l'argucia, quan pels representants de les minoel tresor de sal que tens
ries del Congrés se tracta de cridarlo a compy que avui a grapats llenses,
tes; posar d humorista, y d'humorista infortuCorren rumors de que'ls moros de l'interior
desde ara no'n gastis gens.
nat, en moments en que's disposen alguns diputats a interrogarlo sobre problemes de vida del Marroc han proclamat sultà a un fulano no¿Que'l fisc cridarà?... ¡Que cridí!.,.
o mort per la Nació, es d'un mal gust y una menat Muley Mohamed, el Borni.
Trobem encertadíssima l'elecció.
¿Que't dirà sossa?... ¡Re hi fa!...
pobresa d'enginy verament aclaparadors.
¿Que't bescantarà?... ¡No importa!...
L'època de les gràcies, dels xistos y les «En terra de cegos, el borni es rei», diu
La qüestió aquí es no pagà.
ocorrencies sembla que tindria d'haver passat. l'adagi, y ¡figúrinse, els pobres marroqufs, ab
Llealment, y pera ferse digne del seu temps, tot lo que'ls està passant, si deuen estarne de
De lo que'l món pensi, riute'n;
no hauria, en Canalejas, de valdre's de recur- cegos de desesperació, d'ira, de rabia!...
creume, hermosa, fesho així.
sos tan desacreditats y tan funestos com els
¡Res de gastar sal, pels altres!...
que'l conreu de la frase suposa.—
En Lerroux no sossega.
¡Guárdala tota per mi!
Per tota resposta, me digué l'amic, a TarrlTot just acabada la juerga de Saragossa,
bar aquí:
—Qualsevol que't sentís, creuria que arri- corre cap aquf a organisar a la «Casa del PueC. QUMÀ

.4.1

teatre de la .Oa«a del Pueblo»

m

EL CAUDILLO: —Apa, Raquel!... A veure si ab d teu Fen y ven m'animes a les masses, que les veig molt decaigudes.
blo» la festa obrera del Primer de Maig. Y a la
fundó teatral que aquell vespre hi celebra,
¿qul hl porta?
La cèlebre Meller, ab el seu cultural repertori de cansons... revolucionarles, tan aproposit pera elevar el nivell intelectual del poble y
ensenyarli el camí de la seva redempció.
/Arriba, don Lacandro, arriba/
Un dia L a gatita blanca.
Ara, el ¡Ven y ven y ven!...
Ja veuran com el caudillo acaba fent servir
els cigalons als seus súbdits per bellas y elegantes camareras...
A Venècia s'han celebrat grans festes ab
motiu de l'inauguració del nou Campanile, ensorrat ara fa deu anys y reconstruït ràpidament
pel màgic poder dels clericals d'Italia.
El Sant Pare ha pagat de la seva butxaca la
colossal campana del cimbori y, a l'escoltaria
per telèfon desde Roma, ha dit que 11 agrada
molt el sò.
Ho creuríem encara que no'ns ho digués.
Sempre II deu semblar millor el batall de la
campana del Campanile que les batallades de

LA CAMPANA DE GRACIA.

Ha mort, a Bolonia, Giovanni Pascoli, poeta
eminentissim.
Desaparescut en Carducci, era ell, ara, el
més gran de tots els poetes que quedaven a
Italia.
Y, com en Carducci, en Pascoli ha mort tam
bé sense volguerse reconciliar ab la Santa Mare
Iglesia.
cLa poesia està cridada a desaparèixer
diuen els esperits prosaics.
Potser sí.
Però els poetes enemics dels capellans... no
s'acabaran mal.
El mitin radical de Saragossa va tenir el dò
de no acontentar ni als mateixos lerrouxistes
Naturalment.
iCom que les estupendes declaracions del
quefe varen circumscriures en dir que «vol
ferse seus els 19 milions y mitg de neutres que
hi han a Espanya, pera aprofitar d'entre ells
alguna inteligencia»!
Y es lo que diuen els xinos:
—¿Pera això ens fas anar al mitin?... ¿Pera
tractarnos d'ases?

Un més a la llarga llista de víctimes de
l'Aviació.
El popular Vedrines, triomfador del primer
«raid» París-Madrid, acaba de trencarse'l cap
en l'exercici de les seves altes funcions.
No fa gaire, va sofrir ell mateix una altra
caiguda: va presentarse candidat per diputat
y va perdre l'elecció.
Heusaquf un fet que'l temerari home-aucell
podia haver pres per funest presentiment.

ANAGRAMES

A LO INSERTAT EN EL NUMERO 2241
XARADA I.—Vilamalla.
ID. W.-Solfa.
TARGETA.—Z,a Comisaria.
CONVERSA.—Didal- Vito.

Un home molt devot, però sincer y de bastant ingeni, deia, parlant dels «articles de la
Pè», tant discutits pels anti-catolics:
—¡Senyors meus!... Els veritables cristians
no deuen examinar lo que se'ls mana creure.
Això de la fè es com les píndoles dels apotecaris... Si's masteguen, ja no s'empassen.
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II
La primera es animal,
consonant es la segona,
vegetal la lersa dona
y carrera la total.

Veuen lo que ha fet la prempsa,
explicant tantes histories
de criatures segrestades?
Ha omplert el cap dels de fóra,
y ha fet que la gent senzilla
—que abunda tant en certs pobles—
al veure una forastera,
creientla segrestadora,
se la mengés ab la vista,
la perseguís ab cridòria
y acabés per empaitaria
poc menos que a cops d'escombra.
No'ns queixem, després, si apunten
en el seu llibre de notes,
els extrangers que'ns visiten,
que som uns grans poca-soltes,
que aquí a la gent forastera
tractem com bèsties ferotges
perquè, en la nostra ignorancia,
creiem que es ella qui ens roba
les criatures per ferne oli
per les rodes dels seus cotxes,
ni d'això en donguem la culpa
al clero, al govern ni al poble.

AMADEU AGUILÓ MARTIJ
GEROGLIFIC

XARADES
I
Mineral es la primera,
la segona musical,
una negació tercera
y un nom d'home la total.

¿V e u e n ?

I
Quan la Tot total mongetes
tot a terra les brossetes.
JOAN ROCABEK
II
Gran total varelg tenir
la diada dels Reis Magos,
perquè vaig trobà en la tot
una caixa de cigarros.

MIQUEL ROCA

PAQÜITO

Cavallers: Lluclfer: Es excessivament llarga ï
poc Interessant. Ademés, l'ortografia y la sintails
no estan a l'altura de la caligrafía, que es motl
passadora.—P. T. C : Farem de manera d'enqui'
birla, si es que la compaginació ens ho permet Pep Cistellé: L'epigrama potser vagi, retocat,««
dia o altre. Dels jeroglífics, l'ultim. Lo de lacíf
tera no podem assegurar quan.—T. B. C: A l'hora que escrivim aquets mots no hem rebut til
visita. Esperem assentats y previnguts.-J. B
Pagès (Tordera): El seu treball respira molt boM
intenció, però les seves condicions de forma noel
fan prou aceptable pera ésser donat al públic
MUDANSA
Quimet Farré: No'ns convenen. Els trenca-caps
han d'esser molt més enginyosos.—Joaquim Puií
M'han dit avui que en Jacob,
De quatre, una, y encara gràcies.-Pere Q. Toloque jugava a la total,
a la tot va rebre un cop
sa: Llegeixi les Oracions d'en Rusiñol, abans ^
y va ferse molt de mal.
publicar escrits d'aquet género. Li recomano, paUN PAVERO què allí apendrà lo que es el sentiment de les w
ses que formen l'armonia de la Naturalesa.-R^
TARGETA
deu: Hi trobo algun concepte perillós y per a*
m'abstinc de publicarla.—N. B.: Quan ara no s'l"
insertat es que no devia tenir condicions de puU. ROMAN
blicació. Queda, doncs, complascut.
OLOT

PAQUITO
III
Una dóna molt dos-qaarta
que té un prima a la quart-dos,
se va casà ab don Fructuós
el dia de Santa Marta.
Després se van barallà
y ara ell està ab un nevot
y ella's va guanyant el pa
ensenyant un xic de tot.
PERE CORTACANS Y BLAY GASCÓN

PEPIS

Formar el nom d'un aplaudit tenor.
S. ODREC
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