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CATALUNYA.—Diuen que'n Dato tulla posat

20 Desezilore 1912

la Ilufa.

Jo'n voldría cada día de Ilufes

com

aquesta.
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gracioses

i més
els hi parleu de

serranas

les seves belleses, que us
ordinaris y separatistas.

Que
atrevit

D

llegir Particulat del Decret de les
Mancomunitats firmat pel Rei, son !Tiras els

ESPRÉS de
catalans

qu'han tingut

una

gran

decepció.

Nosaltres mateixos al enterar-nos que'l govern ha
vía autoritzat la Mancomunitat per a fins provincials
llerwarem les campanes al vol i'ns apressarem a ex
terioritzar la nostra joia. ;Pero ai! a mesura que Ile
gfem Partículat esmentat, anaven min vant els nostres
entussiasmes i vegerem clarament que no era tant
deja. Nosaltres creieni que'l projecte de Man
comunitats havía sigut aprovat integrament, i la rea
litat ens ha demostrat tot lo contrari.
com se

El Decret confeccionat pel govern del senyor Dato
anomenarlo el Decret de la por, Ha tingut
por de espantar a la gent de Madrid, i ha tingut por
de desairar a Catalunya.
Aquest Decret ve a demostrar una vegada més,
lo molt quels espanta fer concesións que tendeixin
a donar preponderancia als sentiments regionalistes.
Per un madrileny es intolerable que's parli de re

podríem

gionalisme

i

no

capeix que

a

provineies hi pugui

ha

gent que valgui tant o més que'ls de Madrid.
Per ell la villa del oso y del madrono, es el cervell
ver

de Espanya, i tots els qu'hem tingut la
de naixer en provincies som uns paletos.

desgracia

Els madrilenys podém compararlos a Pinfusori que
ens parla en Bartrina en un moment d'inspiració su
prema, que

s'estranyá

tes belleses

a

al sapiguer que exislien mol
la creació ademes de la goteta d'aigua

el! vivía. Catalunya per ells no es res mes que un
gran centre de fabricació í els catalans una gent mar

on

laboriosa. Nols hi parleu d'arquitectura catalana,
ni d'art catalá, ni de música, ni de poesía... Aquí no
més hi ha cornerciants, i gent que béu amb porró i
porta barretina.
Si en Clara, en. Manen, en Granados, i tants altres
catalans il-lustres van a Madrid a fer coneixer els
fruits del seu talent, ningú sab que son catalans, Pis
diaris els anomenen artistes espanoles.
!Pero ai! si per desgracia un anarquista catalá
atenta contra la vida de alguna persobalitat madrile
nya, a les dues hores ja se sap per tot el mon que el
asesino era catalán. Quan els nostres bornes amb
el seu talent honren a Espanya, son espanyols, quan
la

deshonren,
A Madrid

son

catalans...

mostrarán amb

té d'estrany, doncs, que en Dato no slagi
a donamos intee*,,rament el projecte de Man

comunitats!...
Pero també es molt sensible que CataIunya en so
freixi les consequencies. osaltres no'n tenim cap

culpa

que

no

cornprengui,

se`ns

ni

som

responsables

de que a Madrid hi ha gent que's pensi que per esser
boa espanyol s'ha de renegar de la •terra que`ns ha
vist naixer. Nosaltres enteném que estimant a Cata
lunya, estimém també a Espanya. I si no es aixis
dieurne, ?que vol dir estimar Espanya? ?Que's Es

panya? Es tal volta Madrid! ,Nosaltres creiem que
Espanya, vol dir un acoblament de pobles d, una di
versitat de variants étniques, que están fortament
unides per lligams de tradició i de historia.
La nostra Espanya no es la Espanya artificiosa
deis politics de Madrid; no es un seguit de provin
eies sino un conjunt de pobles de personalitat propia.
Dir lo contrari,

es

negar la realitat.

Madrid no`ns miressin amb tanta prevenció,
en Dato s'hauría atrevit a ser un xic més expléndit.
Semblarán tal volta un xic crúes i estridents les
nostres paraules, pero ningú deu ofendres si diém
sincerament i sense eufemismes, l'efecte que ens ha
causat el decret aprobant les Mancomunitats.
Si

a

Agraim molt la bona voluntat del senyor Dato, i
estém satisfets, perque no dir-ho, que s'hagin apro
bat; pero com teníem molta fe en el progecte con
feccionat per les quatre Diputacions Catalanes, hau
dem

velgut que s'hagués aprobat íntegre

i

sense

castellá es la lengua de los ángeles, i que les seves
dones son de pura raza espanola, que son les mes

cap

esmena.

De totes

maneres

sía

com

sía el

satisfets de tenir-lo, i l'aplaudim

progecte, estém

reserves, com
sempre entusiásticament, tots els pro
gectes que tendeixin a l'unió nacional de Catalunya.
sens

aplaudirém

L'unió actualment ja existeix; i aixó

es

suficient

abstinguém de rebutjar dit progecte.
Com creiém en el patriotisme deis quatre Presi
dents de les Diputacions Catalanes, no'ns desenco
ratjém, perque si be es veritat no son molt benefi
cioses les concesions que'ns han fet, ells amb son
talent lograrán que'ns sía donat tot lo que Catalunya
per

a

que ens

necessita i detnana.
Esperém que les Mancomunitats que son ja avui
una afirmació de la nostra personalitat, donarán dies
de gloria a Catalunya i contribuirán a que la gran i

poderosa.
Nosaltres

com

desitjem

altra

no

a

bons catalans i ferms catalanistes

cosa.

CIVIERETTA.

orgull

la Puerta del
Sol, que es petita com una puerta de escape, i la
Equitativa i el Banco i la Plaza de Oriente i us di
rátrque Madrid es la antesala del cielo, i que el
us

de la terra'.. Pero ai!.. no
devant d'ells
dirán quels cataláns san

Catalunya, i pondereu
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!Si 'n va deixá el rei Herodes!
!si 'n va deixar d' ignoscents!
—

Aquel!

que porta la dida
envolcallat ámb bolquers,
sols inconscient disfrutaT
xarrupant bons glops de llet
i plora, riu i perneja
i a estones fa el patarell,
aquet, sí que es, no hi ha dupte

iignoscent!
El jovenet que 's passeja

tot el día pel carrer
fent los a la cantonada
esperant sois el moment
de que sa bella estimada
tregui al balcó el caparret,
i no nota que se 'I rifen...

!ignoscent!
La mamá, que treu les noies
tot el día pel passeig
per veurer si al aire Iliure

pot pescar un pretendent
i no sab qu'are els promesos
passen més alts que'ls aucells,
si per cas algún ne passa...
!ignoscent!
El poeta, que somnía
sols en albades i estels,
en clars de Huna i floretes
en l'aimía í els aucells
i no veu que tots sos versos
no serveixen d' aliment
i palideix i's corseca...

!ignoscent!
El polític que s' espera
que un día pujen els seus
per pescar un des/millo
que no li arriva mai mes
i va a tots els ministeris
i's fa amic amb els porters
mentres de gana badalla...

!ignoscent!
El lerrouxista fanátic
que segueix igual qu' un bé
al indiscutible jefe
que ha posat u pam de greix
i passeja en automóvil
i fa vida de burgés
sense veurer que 1' explotan...

!ignoscent!
Aquell qui
esperant

un

fia a la rifa
guany inmens

i veu allí en les pissarres
que no hi ha el núme,.o seu,
quan ansiava la grossa

reb

desengany funest
ha vist ni una petita...
!ignoscent!

un

puig

no

CAZALER.

LAMENTACIÓ
—!Atúrat! !Atúrat!

D'UN RADICAL
se m'acaba'l turró.

que

-
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Goig

sense

alegría

—Si ho tornes

—Jesús, borne; quines hores de venir a dinar,
cambé: !Son dos quarts de tres!
—;Ai Catarina; Catarina meya, si ho sables...
!divuit mil ulls de bou!...
—?Pero que t'empatolles, beneit?
—Te La lita:guardia; liegeix La Vanguardia,
aquí ho trovarás ben clan.
—Pero que't tornes boig, o qué, Bici?
--!Miratel; 18053 clavat ;la gri,ssa! ;Ansia, Ma
neta, clic; ansia, Catarina: ;Divuit mil nassos; quan
te'ls havies vist, noia, divuit mil nassos!

—;Com, ?qu'hem tret?
—Aixó'l que't dic fá mitja hora...
—!Ai, Biel, quina alegría; jo'm torno boja...
—No; que tot s'ho menjaríen a Sant Boi.
—Ara si que deixarem la botiga, i !al botaván el
bacallá remullat i les monjetes untes! Qui`n vulgui
qu'encengui foc.
—!Ai, sí, fila sí; no'n vui ser més d'esclau.
„—Ben tontos forem. ;Carau, 18.000 de un coll...
—Ens comprarém una torreta a San; Gervasi...
—Veus; a mí m'agradaría més a la Salut...
—Bueno, dona! Una a cada puesto. Lo que sobri..
—;Ahl jo vui un palco al Laceyu i un vestit de ja
queta, com donya E.ufrásia.
—Deixat de donya Enfrásia, que no es ella qui`ns
ha de portal pá a casa.
—lis dies de festa vui aná al Parea amb timovd.
ui, ui; com t'enfiles!
--No se pás que hi veus!...
--Los diners sobres per ara al Montepío.
—;Fui g d'aquí, poca-solta fuig:

—Després si surt alguna diputeca, veurém.
—?També vols fer com aquets... perdularis
principal?
—?A don Casús dius perdulari? ;No sortirás

mai

jaqueta.

no

manas.

—Encara falta saber si'ls quartos eren teus
meus ?hont vá per aq í aquet mitja-cerilla?
—Mira, Catarina qu'acabo la paciencia.
—Aca'l adroguer ne venen.
—Mira que'm puja la osca al nás...

—Comprat

un

espanta-mosques

—Mira que les inonjetes cuites Vanirán pel cap...

—

iaishi

L'Excelentissim Ajuntament,,altament satisfet
deure l'aguinaldo.

a

dir te tiro

un

bacallá entre cap i

ciar; com ara ja's... donya Catarina. (Una
parroquiana entrant tot depressa):
—Positnen deu de cuites, Catarina; corri.
---!Correu que Phome Ii plora:
—Vosté no n'ha de fer res si 'lime plora o riu.
—;Ai, no, filia no; ja`n tinc prou amb aquet esta
quirot, que sembial cavad de bastos!
—No'n fassi cas, Laya; que avui ha tret la rifa i...
—Ai, mira la trapassera, que callat s'ho portava!

—Si no fos que som senyors, ara vos diría una
mala paraula. Bona enveja que'n teniu de que hagi
tret la rifa.
—Mare—diu l'Emilio, fill gran de la Catarina que
vé del café—vos acompanyo amb el sentiment.
—Ja sabs qu'hem tret la grossa?
—Sí; el dinar potser trearem!...
—!Ai, sí; fill, sí.—Diu en Biel,-18053 clavat.
—No, home, no; si la grossa es 18073.
—?Eh; que dius que, Mitin?
—Que la grossa no es el 18053, sino 73.
—Mira; me'n alegro per ta mare, te—i girantse
mofeta de cara a la seva dona II diu!
—Posimen de;; de seques, senyora Catarinal...
NEL.

lv

Remember
Fa dos anys ja que's mort l'eminent poeta Joan Ma
ragall Encaral plora tot Catalunya. Era tan gran i
tan bó, que'l temps que's implacable amb totes les
coses, no podrá mal fer oblidar el seu gloriosíssim
nom.

del

de bacallanera.
—Pero vui palco al Laceyu, timovil i vestit .de
—Tu

a

coll...
—Es

o

Les obres del nostre gran poeta viurán eternament,
i son tan humanes i tan emotives, que s'imposarán a
travers deis segles, desafiant els gustos i modes li
teraries.
Els poetes com en Maragall no moren mai, viuen
eternament en les seves obres. La personalitar de en
Maragall es molt complexe, com la de tots els genis.
No tenía grans concepcións, pero s'expresava amb
tanta puresa, amb tanta humilitat, amb un gust tant
exquisit, i era tan enemic deis convencionalismes i ar
tificis, que la seva personalitat es inconfundible; i
per molts poetes que tingui atalunya, la seva figura
sempre será única i sobresurtirá per damuut de totes
les altres.

deis serveis de vosiéa darant

l'any qu'ara fina,

ha acordat tornar

a

qua

-
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Mai ha existit cap poeta qu'hagi dit tan belles coses
del mar i de la pan consoladora de les mun
tanyes...
Nostre gran poeta, cine avui plora i plorará eterna

parlant

Catalunya,

ment

era

ademés

un

gran

patriota

i

i damunt

fet

un

d'aquesta espelma,

reumátic gotos,

desgracia, i un pelma,
diguem tú, pagés festiu,
una

un

gran ciutadá.

Avul L'HEREU amb el cor entristit i l'ánima apesa
rada, fa catire sobre la seva tomba una ruixada de

1

flors.

NTENIEWS
Amb

1

Senyor

rófol

—Se'l saluda. don Cristófol!
—?Qui trilla cridat per aquí sota?
—Soc L'HEREU, ?qué no'm coneix?

•

—Si no't veig ni la tarota.
—Es que vosté está molt alt.
—Allá on me van posar soc.
—?No us heu mogut gens ni mica?
—Ni m`he vellugat tampoc
—Puig amb aquesta hun.itat
potser patireu del pit.
—No vulguis sabe' dolor
que tinc ficat en aquet dit.
de senyalá nit i día
—?La jove América nova?
cá! no veus que senyalo
lo faró de Vilanova.
—Lo venía a interviuá
—I qu'es lo que vols saber?
—Doncs quin es el parer seu...
—Fill ;no'n tinc cap de parer!..
Dalt d'aquesta espalmatoria
i al demunt d'aquesta esi elma
soc alló quels castellans
ne diuen
usted.es un pelma.
Ami ja tot m'es igual,
i tot mes indiferent,
escolto com qui sent ploure,
meric de tota la gent.
Per donar dies de gloria
a la mare patria Espanya
.

vareig descobrí un

nou

mon

amb constancia, cap i manya.
I per pagar mos afanys
mon amor i ma braó
me varen donar les gracies
tancantme en una pressó,
lligantme com cá de presa,
amb Ilurs cordes i cadenes,
ma set d'amor vá apagas
bebent la fel de més penes.
Acmell tnont per mi trovat
lo volía un paradís.
i siga per lo que .iga
(no's hora de discutis),
sols ha sigut tumba horrible
ahont si ha soterrat
.munts d'or, milers de cadavres
i troços de dignitat.
i per últim s' ha extingit
com d'una llantia la flama.
jAixí abans de descubrirlo
m`hagués trencat una camal..
I quan a mí m ha passat
tot lo que ara't deixo dit
que per a que no se'm borri
sempre senyalo amb el dit

dalt d'aquesta palmatoria,

que'm demanes mon paré
si puc jo tenir encara
criteri, opinió, ni ré...
Com un gos a qui un mal home
la cúa llur li ha xafat
vaig fugir de les Dressanes
cap a dintre de ciutat,
pensant que si avui visqués,
en lloc d'aquel' monument,
li darían garrot vil
devant de tota la gent.
Ja deiel senyor Gispert
qui més hi fa més hi pert.
PEPET.
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rigint-m-hi.

Era un lloc bastant gran,' que
feia recó i en el que amb prou feines s'hi
vela. Hi havía una pila de rotllets tots for
mats d'homes. En quiscun d'aquets agrupa
ments hi havia un subjecte, generalment
jove, qui ocupava el centre i els demés
s'apretaven a l'entorn seu. Jo vaig volguer

tafanejar,

vaig sentir algunes
les quals recordo:
polítiques i poques mes.

pero no mes

paraules soltes entre

quartilles,

prosa,
Al cap d'una estona tots els del rotllet en
que vaig lograr ficar-me van enmudir.
Després un d'ells digué el del mitj: doncs
vaja jo us en dono vint pessetes. Acceptat,
contesta l' are, i el grupet se disolgué.
Comprenent que's tractava d'alguna venda
pel lloc i per les paraules sentides, jo que
si pregunto a un del meu costat qui feia
cara de molt estrafalari. ?que venía aquell
senyor, si's pot saber? I fredament me con
testa: venía ideals. Rebí una forta impres
sió i vaig despertar-me.
—I alzó val la pena de meditar? em res

pongué l'amic.

—1 'u dirás. No ho trobes extrany?
—Ai que ets cándit! El teu somni el pots
veurer confirmat a cada instant. Si co
menees

a

recorrer

d'aquets comerciantes

certes
en

redaccions,

trobarás

a

dot

cenes.

L'HEREU ESCAMPA.

111

Oració.contra l'automóvil

Whe

equivocat d'un número! Si en lloc de
el qu'ha tret ja fora ric. iTot per un

hagués comprat

comprar el que tinc
número!

que tot ciutadá deuría resar al sortir
de llar doméstica per a Ilensarsa a les
vies de la gran Metrópoli.

Senyor Deu, qui sapientissimament

Oh

tot ho havet ordenat i
fi per a esser utilitat o

Somni que's confirma.
Cansat pel treball de tot el día, passejava distre
tament per la Rambla quan una veu ben coneguda
em crida pel meu nom. Me giro sobtadament i veig
un bon amic qui m'allarga la ma convidant-me a la
encakada, i anyadeix per tot Deu-te-guart: anaves
molt pensatiu company. Que potser...
—No, honre, no, sempre serás el mateix. Pensava
en el somni d'aquesta nit.
—SI que deu ser interessant que'l meditis d'aques
ta manera. Que no m'en puc enterar?
—Prou home He somniat que'm trobava en un
mercat tan gran que no componien res al seu costat
els millors de Barcelona. Amb un sol cop de vista
no's podía pas veurer tot, i ca! Pobra placa de Cata
lunya si s'hi compara. Aixó si; allá s'hi venia de tot.
Grans taules de comestibles; magarçems de tota me

pero no

s'hi venia. Res d'elaboració, no mes
venda. El cap va comenor a rodarme de tan trantsi
perque noi ni'i mercat de Calaf!, i aleshores jo vaig
volguer sortir d'aquel] extrany laberinte. Sortir t'he
dit: Ja. ja. Prou vaig preguntar la sortida prou, mes
tot inútil. Perú vetaqui que caminant, caminant í
mentres mes m'enredava oviro un lloc en el que per
rara excepció no's cridava ni's gesticulava
Quan
menys allá reposarás, vaig dir per mi; i ja'm tens di
na

a

tota

cosa

heu

se

nyalat un
mortal; gireu

mes

,

esplai del disortat
si us plau, els vostres pietosos ulls
vers la nostra urb qu'es
pungida d'un flagell es
glaiador, d'una mala cogula que vol acabar la vida
de tot ciutadá. Es la plaga crudel del auto qui yola
mes que corra com infernal esperitat. Sembla
talment
que'l destí maligne haia senyalat un aparell d'aquesta
mena per a cada ciutadá qui
tristament ha de veure
finits els
i

seus cars dies dessota d'unes grans rodes
de la fetor innoble de betzina.
Oh Senyor digneuvos remeiar el mal desolador

en

mitj

del segle XX, doneunos Santa serenitatat, a
tres ulls vivó pera a llambregar de ben Iluny i a
tres

carnes

grans

Ilestesa

gambadt

d'arlequí

pera

a

nos
nos

brincar amb

damunt de la salvadora acera.
dels pobres ciutadans qui trescan
a peu per les grans vies i feu el miracle de que en
mitj deis esglaiadors udols, de la farum de betzina, i
de l'esperitada velocitat, poguem viure ben Iliures
de perill de trencadissa.
BocALAX.
s

Tingueu pietat
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les vtlles tenen avís de que da nena torna tot se.
guit»; altres vegades son les marmotes les que rega
tejan i tancan tractes cridant allavors a les jovinsa
nes der.graciades i sortint junts amb el firaire d'im

Estém acabant de confeccionar el nombre vinent
que será extraordinari. N'hem donar coneixement a
les autoritats per a que el día de la seva aparició se
eviti un conflicte públic.
Tením por nue per les Rambles, s'amotin els ad
miradors de L HEREU, que ja son molts, tement
que els kioskos i venedors ambulants, no tinguin
nombres suficients per a tothom quen demani.
La presentació del nombre extraordinari será una
novetat. No eha fet pas res tan bonic ni tan nou a
Barcelona.
Contindrá dibuixos espatarrants, noveletes, poe
síes de grans poetes, articles humoristics, i fins hi
voiíem publicar música.
Teníem el propósit de publicar el Tango argenti
no, per a que les senyoretes que son entusiastes
d'aquesta dança, no tinguessin de anar a la Maisón
Dorée pera apendre-I, exposant-se aixi a la crítica i
a

la

censura

de les

senyoretes

cursis que

no

pudicia...
!I prou! ens repugna dir lo que hauriam de din !
parlar en els termes qu'hauriam de parlar d'aquelles
arcabotes indecoroses, d'aquelles noies que ja no
tenen vergonya, d'aquells homenots qu'encara'n te
nen menos, de tot aquell burdell que demana grillets
pels quins hi ván i pels quins !'explotan.
No lograrém potser ferho tancar perque hi ha
moltes maneres de burlar la Ilei; pero al menys
haurém donat el crit d'alerta perque cap persona de
cent shiacosti, i fugi d'aquel{ lloc d'inmundicia com
el mal

esperit

de la

creu.

Roc RAFEL

DE

PUJALT.

saben

bailar-lo.

Ja veuen, doncs, que hi haurá de tot; i malgrat
contení tantes coses bones, valdrá no mes, pósinse a
riure, 30 céntims.
Amables Ilegidors, compreulo,
manacs com

el nostre

no

45

que de nombres-al
se'n fan pas cada día.

ffi

Sobre la pornografía
A. l'Iris Park
Deíam que estavam disposats a cantar com un ca
flan i fins a lograr que's deslliurés a Barcelona
de la

Haga de la pornografia, i aném a cumplirho
parlant alt i ciar, citant llocs i fets, per a quees
veja que ni`ns mosseguem la !lengua, ni estém dispo
cancerosa

sats a minvar en nostra tasca moralizadora.
La sala de patins del Iris Park (carrer de Valencia
entre Aribau i Montaner) es de lo més asquerós que's

pot veure i de lo primer qu'es deu fer taricar.'
Alló es capas de fer enrogir les galtes den Mir i
aixó que no es sospechoso en la materia.
Allí hi ha un indigne mercadeix públic, a la vista
de tothom; alló es un mercat de carn humana desca
rat, vil, monstruós que provoca fástic i indignació.
Nenes de tretze i catorze anys acompanyades per
repugnants; aquestes
unes dones velles, fastlgoses,
se queden en les taules. prenen un refrésc. !encara
no son prou fresques! mentres aquelles pobres cria
tures patinen, agafant les més xorques posicións,
entre contorsiones lubriques i paraules groixucLs
com la barra d'aquelles velles de mal flaire; i allí
tractan i contractan, fan preu i condicións, assenya

tinc la

lant día i hora, moltes

passi

vegades

aixó

no

cal perque

--!Ah! ?Voste es poeta? ;Quina
..quest any ja
décima, pero el vinent Ii encarregueré a vosté, no
cuidado!
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Salut alegres vianants que passejeu tranquilament
Rambla amunt i Rambla avall, sentint cantar els au
cells que voten de branca en brancal... Ai!... gracies
a Deu que us torno a veure i que
respiro:... Si arri
vo a sapiguer qu' havieu de
obsequiar-me tant, no ho
hauría anunciar que assistiría al festival organitsat
per la Prensa diarial... 1 quins
aplaudiments i quin en
tussiasme!... Al entrar, aquells senyors tan mudats
que prenen les entrades, m' han saludar afectuosa
ment, reVerenciosament com si fos un princep. Al
vestibul m` esperavert el representant de
empresa
i els alts funcionsris de la casa... Quines
apretades
de mans i quines reverencies!...
Jo'm pensava que tenía popularitat, pero no'm
creia que amb el poc temps que fa que
soc conegut a
Barcelona hagués sapigut captar-me tantes simpa
tíes.

Entro

a la sala d' espectacles, i alló ha sigut
el aca
!Quin deliri i quina cridorial... Els !oyes aplau
dien sorollosament, les senyores agitavan blancs mo
cadors, i sembla va que per la sala hi volava un vol
de colomes. Els més prudents i '1s mes seriosos, in
clinaven Ileugerament el cap fent reverencies. Jo la
veritat estava avergonyit, i si no fos que tinc molta

bose.

.

salut i les galtes roges com enceses roselles,
m`hau
ría donat molta pena que s' haguessin adonat que in'
havíen sortit al rostre els colors de la vergonya...
Senyores, senyors, tinguin la bondat de seure, dic
jo amb veu tremolosa 1 tots els concurrents
s' as
seuen, s' aixeca el teló i comenua la farsa...
1 quines damiseles mes maques que hi havía a la
sala, i quines mamás mes respectables, i quins joves
mes distingits. Jo mal havía vist tanta
hermosura re
.

unidal...
Llástima que hi estigués un xic violent. Ja veurán
lo que m` ha passat. Com que no tinc frac (ho dic a
vostés perque sé no ho farán correr) vaig anar a en
matllevar-lo a casa un amic reformista que 's pensava
sortir regidor a les passades eleccións, i es clar, com
eh l

es mes

prim

que

jo,

'm

ve

un

xic

estret.

Si alguna vegada aixecava el bras pera saludar a
un arnic, ha vía
e deixar-lo caure rig dament com si
fos un autómata. Pero lo que mes m` ha espantat, ha
sigut veurer que 'I barrer de copa se ni' ha tornat
petit i pla cont una safata...
Quan he vist que se 'm tornava tant petit, desse
guida he pensat, aixó es que en Lerroux que está al
tercer pis, t'ha preparat un parany per a posar-te en
ridicul. Pero no; un jove que tenía al costat i que 's

vela qu' era de upa, m` ha dit que '1 meu
barret, (que
també me I' han deixat)s' estirava i s' arronsava com
aquells fanalets de paper que serveixen pera adornar
"els jardins de les torretes cursis de Sant
Un altre dia que hi vagi, hi aniré ambGervasi.
barretina i
amb espardenyes, i si no 'Is hi agrada que ho deixin.
Estic cansat ja de tanta comedia; me 'a vaig a casa
a

descansar.

Les ovacións també

cansen.

Potser algú de vostés pensará: encara no `ns ha
dit res de lo que ha vist. No 1.o
estranyin; no hi entés

Jo pensava que en el mon no mes es parlava
catalá, i avui he sapigut que 's parlen altres llengues.
res

Lo que he trovat també estrany, es que
essent un
festival organitzat per la prensa catalana, no s' hagi
representat cap obra en catalá.
S' ha donat molta importancia a una obra madri
lenya, fent venir espresament a un celebrar composi
tor castellá a dirigirla, i ningú ha pensat en nostres
musics i poetes.
Si'ls de casa obren així, ?qué han de fer els al
tres?...
Qué no ténim autors i músics nosaltres?
.

;1

en

Guimerá,

en

Pedrell,

en

Morera, en Pahissa,

i tants altres musics i poetes de casa!
Per ara boas, gracies.

L' HEREIL
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La visió del poeta
Pels amples caminals deis boscos sense fites
caminal trist poeta sedent d'inspiració;
el seu esperii yola vers regións infinitas
i tota cosal cricia
dú a contemplació.
Arreu Ii sembla veure fantasmes monstruoses,
els arbres quant el veuen s' inclinan reverents,
l'hervei Ii apar catifa, les roses oloroses
coronan la gran testa i reb l'oreig deis
vents.
La nit arriva amb pausa; al Iluny una ornbra avensa,
el jovincel poeta la mira seas temensa
i somrient Ii obra-els brassos bar a bat
L'ombra ja es arribada; diners —diu—o la vida.
Llavors crida'l poeta —oh prosa maleida
la fada qu'esperava en Iladre s'es tornat.
XACÓ BAL.
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--!Visca
El

la

tranquilitat! ?Ja ho sabs qu'har. aprobat la
vols dir que'tn sortirán els brassos?

Manco.—Qué

gran Ilei de les Mancomuni,ats?

/714NEU
ofensa fou pública, i 'pública
den esser la retratacció. Ofengué
de una manera grollera a una en
titat política de Barcelona, i es
irrissori que
contrari.

‘pretengui

ara

dir lo

Ademes, la persona aludida

que's redactor de El Correo Ca
talán, te prou espai i columnes
per a rectificar. Que dongui sa
tisfaccions i oisculpi les seves
paraules públicament, i allavors
rectificarém nosaltres. De lo
.rari

es

inútil

con

intentar que ho

fem.
El nostre company que sentí
proniincrava les paraules
per a els regionalistes,

com

injurioses

mereix tota confiam a i té
suficient criteri per a sapiguer si
son o no ofensives.
No creiém que sia una indeli
ens

divulgar lo que s'ha dit
públic. Ho sería sí haguessim
reproduit una conversa privada.
I ara prou d'aquest assumpte,
cadesa
en

perque

no

mereix la pena.

.21

•

'altre din l'aviador Damizel
anava ala, ala, volant amb
el seu aparell, quan fila al capitá
Solonc que s'aixecava tragestuo
sament

fier;

per la
UN

AGUINALDO

El de la Pudó.—Fellz ano

decent.—Pero, qui es vosté?
Pudó.—«Yo soy aquel que tuve

usted,

de

el honor

de`romperle la

crisma a

un

hijo

la mismísima Universidad...»

en

sa

bomba

en

s'atansa

a

la bomba,

la volta .«por arriba, por abajG,
por delante y por detrás»; en
Solenc, vá arrivar a punt de
desmaiarse devant de la hermosa
prova d'afecte germanivol, i els

nuevo».

El senyor
El de la

ven

nyerisme

NOU

montgol
Darnízel, portat
carinyosa del compa

amb

i ell que sí

dos aucells sens'ales parlaren llargament.
!Quina conferencia! Debía ser interessartt com les
d'en Romanones i en Melquiades... ;quines coses

qu'es degueren

dir!

Eternament será
mósfera.
Si ells

E1 president de !a entitat

a

que

ens

no

sa conversa

un

secret de l'at

ho diuen.

reteríem en tina

de les Bastonades aparegudes en el nombre an
terior, ens escriu pregant-nos rectifiquém els con
ceptes, a son judici mortificants, per a la persona a

No't dic tinya`l burgit

que s'ha armat amb aixó de

Diu que ha parlat amb la persona aludida,,i li ha
manifestat, que'l seu intent no era mortificar els re

la primera tinencia d'alcaldía del nostre Ajan_
tament.
En Lerroux bufa com un lleó quan te la febre i vol
el bastó per a en Pich, costi lo que costi i caigui qui

gionalistes.

caigui; i

sino li donen

por

cuatro costados.»

qui

dirigits.

anaven

Aixó no

es

motiu suficient per

a

que

rectifiquém.

sus

es

fácil que «Barcelona arda
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públic i en privat renega com un carreter i
«dise que n'ará una».
En Pic vol que'l Lacandritu II fassi esqueneta
pugi a coll i bé per a agafarla, pero en Lerroux diu
que no cal, que éll no ha fracassat mai, i que o Ji da
rán el bastó o éll fará correr'l bastó.
L' expectoració es gran i les bombes de Santa
Ana i del Park estant a punt de sortir al primer crit.
En

!No guanyarém

per sustos!
Jo—primer es la pau que tot—li daría`l bastó i fins
ti trencaría per les costelles, repalleta,

I les que no hi van mereixen tant respecte com les
que hi assisteixen.
1 si no ho fá a bones; potser trovará qui li fassi fer
a males.

!Senyor Empressari
aquet xicot, sino será

del Dorée, vegi si's modera
cosa

de que li

possin

un

mu

rrió.

Me sembla que ja ho ppt entendre sí vol.

?No que

sí?

JI

DevIen tenir moltes ganes de

Ara si que podém
rrouxistes

son

afirmar urbi el orbt, quels le
la gent més avençada del món.

!Oh! quina gent!.. Quan passi un lerrouxista hau
rém de dir, aparteu les criatures que passa un
me
volucionari... Ara si que Espanya está salvadal..
La Monarquía perilla; la república s'acosta a
passos
agegantats... Pregonen trompetes de la fama, el
gest noble i digne de elogi de l'host radical de
l'Ajuntament de Barcelonal. Per a demostrar el seu
sectarisme i la seva intransigencia, acordaren cele
brar sessió el día de Nadal.
Un acte així sois el comet una gent anticristiana
com ells.
Els lerrouxistes son indignes de representar Bar
celona.
Haurlen d'anar a viure al Marroc, i encara potsé
allá els treurfen per poc civilisats.

E 1 senyor Royo i Vilanova

es un pobre home, ajad
ja ho sabiem, pero després de Ilegir el discurs
qu'ha pronunciat contra Catalunya, ho veiém més
clarament. Aquest pobre senyor que diuen, que's
catedrátic (no sabém pas que deu ensenyar. Sino
ensenya les orelles.) Combat el projecte de Manco
munitat i diu que fins aixecará les pedres contra

nosaltres.

Ai !quina por!.,. Pero quin home
mes tremendo
deu ser el senyor Royo i Vilanova i otras
hierbas.
Ara si que está perduda Catalunyal... 1 que'n va
deixar el Rei Herodes!...

JI

En Pep Marqués fá`l burro i será questió
gracies

Monjuich.
!No; ja ho soposo que no'l pagarán lo mal qu'han
fet; pero, vaja, no está gens bé que donguin sustos
aix;s, fotxe!
1 ells que hi son tan périts en aixó de l'aigua nols
acredita gaire una hecatombe de tal magnitut.
Un altre día, sí tornen els haurern de dir.
—Vagin en cuidado a fer mulladé; o árintse a
mitj camí de Mahó, i llavors estirin i probintse les
forçes amb lo que trobin.
;Diable sin dona de forsa la cerveza!

Fora caretes

JI

carli als dits.
Aquet noi quan fa

guitfiar els baixells
de l'armada anglesa, perque l'acuraissat-almirall
ambles presses no degué pensar a llevar les ancles i
fills meus! de l'embranzida que pega per a tocá`l
dos, se'n va emportar l'escollera amb mitja muntanya

es una

desgracia.

Per

que havém llegit en el !Ca-Cal! que en el
próxim que diu será extraordinari colabora
rán firmas tan respectables com les d'en Martí Genís,
mes

número

Busquets

i Punset i l'honorabílíssim Mossen

Navarro,

altres, ens costa de creurer que embrutin Ilurs
plomes en la colaboració d' un setmanari que si nas
qué usurpant un nom honrat i digne 1 publicant gra
vats irrespectuosos i casi bé pornográfics, deuen
haver sigut sorpresos en Ilur bona fé acomboiantse,
segons la ven pública, amb els escriptors que proce
deixen i militen en el camp de les lletres erótiques e
indecents, representats en la prempsa per setmanaris
tant bruts com eren La Figa i La Pepa.
Ja es hora de que s' arrenquin caretes.
entre

de pi

I parlant de les dones, quan se refereix a la cata
lana diu un enfilall de poques sustancies
capasses de
fer enfadar al mateix don Clodoaldo si fos viu.
Gracies a la educa ció del públic del Dorée no li
han clavat la xiulada qu'es mereix entre cap i col!,
pero pensi aquet coupletiste mascle que aixó no dona
peu per a ofendre a les senyores, catalanes en sa me
joría, que paguen per a sentirlo.

!Deu

fi

pac!

El senyor Arcal( e ha tingut la deferencia d' en
viarnos deu bonos triplicats de carn, arros i pa, que
havém repartít entre families necessitades. En nom
propi i en el de les families afavorides doném les més
complertes mercés al senyor Sagnier per sa delicada
atenció.
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cán

Garlanda

Cán

pirants

Peró aixís com el de la ciudad de Turró només porta
dues L L, una a cada banda, nostre amic pretenía
que'l de Barcelona ne portes una a cada quarter i a
tot el voltant del escut.
A Valencia se digué que les L L significaven: La
drones a un lado y a otro. A Barcelona, potser amb
més justicia podria dirse: Ladrones dentro y huera,
ó Barcelona merced de ladrones; quedant sempre
el dret a qui Ilegis de veurer en aquelles Iletres les
inicials de lealísima, laboriosísima, etc., etc.
No'ns volem extendrer en consideracións respecte
a qui afectaria tant denigrant apellatiu. Ni volem dir

que's tingués d'aplicar forçosament algúns,

pocs

a

aspirants d'escribents, individuos,

amb

vo

lant de les brigades municipals, adscrits a tenencies
d'arcaldía, etc., etc., que sois van a l'oficina, i no a
la seva sino a la del caixer o pagador, a cobrar la
mesada i alguns no's prenen aquesta molestia sino
que hi envien a un amic, parent, conegut o company
pera que cobri per a ells. Tots els que fan aixó po
den ostentar molt be, les L L perque no fan altre

Un bel morir, falta la vita honora

Estem en-plenes festes de Nadal y no sabriem fer
indisposar el gall als regidors que ab ehl han vist
guarnida aquets ches la taula de casa seva.
Que descansin una setmana, al menys. S'els acaba
la vida a la meitat d'ells, la vida edilesca, s'entén, i
els sab tan greu morir en plena salut que pera fer
mes agradable el tranzit fins desitjaven celebrar ses
sió el mareix día de Nadal per a que no s'hagués de
sospendrer la del dimars per falta de número. Fentla
de segona convocatOria, aquest no es ihdispensable;
ademés la tradició en el día ásSenyalat allunyana a
alguns del consistori i els restants podrien aixis fer
lo quegs vingués be.
S'imposá, no obstant, el bon sentit, i se feren els
possibles per a que la última sessió ordinaria del
bieni que fineix, pogués tenir efecte el dimars
Un regiaor, amic nostre, ens ensenyá una propo
sició, que no presenta pra bono facis. !Si l'arriva a
Ilegir el secretan!
Demanava ab ella que's reformés l'escut de la ciu
tat afeginrhi mes Iletres que ja porta el de Valencia.

ho podrán fer, perque allá hi trobarán
oficials, escribents, aspirants a escribents, as

Garlanda,

jefes,

que robar els diners a la ciutat que'ls te
seuservei no pera que ells se serveixin d'ella.
cosa

pera'l

Aquells regidors que's dediquen

a
tartiguejar i
volants de municipal, de peó de brigada, de
moço de mercat; que per un grapat & pessetes con
tra Ilei i contra reglament donen chtstins bons
aquells en els que's cobra molt i's treballa gens—;
que per un altre grapat de pessetes donen ,t1 vot a
un altre assumpte
més que sospitós i a un altre
assumpte nociu, declaradament perjudicial per la
caixa de la ciutat i pels vehins que composen el pa
dró; que per un plat de monjetes venen tres taules de
cansalader i s'inurilicen politicament, com fa pocs
clics deia un regidor ex dissident que acaba, d'un al
tre regidor que també acaba pero que encare es di
sident; tot acpiest personal que va entrar a la casa
gran amb l'objecte d'administrar els comuns interes
sós i que en lloc d'achannistrals s'els barrota ?no pot
presentar, també, amb justicia, les L L a l'admiració
deis quels votaren i del público en general?
I aquells municipals, i aquells urbanos, i els de les
brigades, i els metjes municipals, i els moços de dis
pensaris, i, en fi, tots aquells que cobrant pera pres
tar un servei no'l prestan o be ho. fan molt malament
perjudicant moltes vegades, se fan dignes, dignís
sims d'esser marcats amb les L L saludables pera
vergonya propia eterna i perdurable ensenyansa de
la posteritat.

venen

.

o

molts, regidors. Cada hu que'n fassi de les L L L lo

que'n vulga,

nosaltres

no

tenim cap

disiribució

pre

concebuda.
Els que vulguen aplicarles als que intervenen

a

Hem comensat dien amb el pacte italiá que un bel
morir tu//a la vita honora, i are qae acabem, no
sabem perque habem comen
çat aixis

!Ah si; per la
?No saben que's la

contraria.
contraria?
castellá: Al

Si ho diuén en
revés te lo digo...

Ensenyaba un cabo l'ins
trucció militar a uns soldats
tontos. Els deja: «Media vuel
ta a la derecha, es lo mismo
que media vuelta a la derecha
sino que es todo la con
trario».
Pera cantar

a

la

mort de

ajuntament funest un him
ne a la gallardía deis que l'han
un

format. s'ha de fer del mateix
modo que'l cabo amb els seus

soldats;

aixó

es

s'els ha de dir

ho havem fet
nosaltres, pera quels interes
sats ho entenguin.
Si fossm més aixerits els
al revés

com

diriem: «Qui ha malament vis
cut, malament ha de morir.
Tal la vida tal la mort.

MENUT.
—Senyor Ramonet: fassi I favor, prengui un cigarro si no vol que m'eniadi.
—No!... Alzó si que no! No fumo, pero perque no s'ho prengui malament,'m
quedaré

segell

de 15 céntims.
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i amb lo dit

ja's compendrá cruel
perscinatges que intervenen en
la faula, no son reals, i que
sols viuen en la imaginació del
poeta.
L'obra no obstant está escrita
correctament, si be está mancada

d'inspiració.

La simpática actriu Carme Ca
tala hi está insuperable. Aquesta
artista cada día va donant noves
probes de un talent, fent-se
aplaudir i admirar a cada obra

?

qu'estrena.

t„, 71417

El decorat de la obra es molt
i'ls trajos son riquís

aceptable,

satis.
Felicitém coralment

a

!'empre

sa.

Al Teate
r
Espanyol, continuen
les representacions de «La1ocu
ra de un pueblo», obra deguda a

OO.

••

e40.5
T"
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ttk,415.11/

k

ploma de un pobre senyor
que's diu Fola, que té la maula
la

escríurer obres de tesis.
Fa dir als personatges pensa
mientos sublimes i verdades
muy duras Ah:... si Ibsen vis
qués quina enveja tindrial...
Éns agradaría coneixel a
ue

n'aquest pobre senyor: No'ns
podém imaginar quina cara not
\
1,

till

k

iok
.

tenir

un

home que escriu drames

ntes. Si els atacs

tan

espeluznaal
sentit comú

se

castiguesin

els atacs a la patria, seria
ben digne de planyer el pobre
senyor Folal
Creguim a mi que li vui be, no
n'escriguicomedies, que de se
nyor i de bon escriptor se n'ha
venir de mena.
com

, ,

,

.

CANTACLAR.
LICEU
Dintre pocs dies podrém admi
rar la obra més genial qu'ha es

L'HERET:.--1 el pavo republicano?
LERROUX. –Me l'hi menjat.
L'HEREr.—Aixis qu'has deixat pels teus súbdits?
LERROITX, –El moe.

crit

Wagner.

Será
corat

un

es

aconteixement. El de
,vestuari

espléndit,

també.
Pera la primera representació

de «Parsifah queden ja agotades totes les locali
tats

de,platea,

lo

qual

vol dir

que'l

teatre estará

níssim

ple

Regna una gran espectació per a coneixer una
tan gran volada, cispecialinent entre'ls wag
nerians, que- molts de ells tenen por que la _represen
obra de

DE LA BUTACA:ESTANT
Continú regnant el mateix ensopiment de tota la
temporada. Tot lo que s'estrena es fluix i Ile ger ino
val la pena de parlar-ne A Novetais contiimen re
presentant !'opereta titulada «Cuakeros» qu'ha ob
tingut bastant éxit. No es una gran cosa, peró s'es
colta amb gust. A Romea sla estrenat un poema ti
tulat «La Princesa cautiva>, que sembla escrit amb
el desitj de divertir la mamada.
Aquesta obra s'assembla a n'aquelles rondalles que
conten els avis vora la llar de foc. Es molt ingenua

tació de dita obra no surti tal con] fora de desitjar.
.Llástirna que la Wagnerana no hagués arrivat a
un
acord amb !'empresa. Després de iemporada
representat «Parsifal» en Ilengua catalana i
arnb la cooperació de l'Orfeó, Cataiá:
De totes maneres, segons noticies, el gran tenor
'v'inas, cantará alguns fragments en catalá. Algo es
algo que deiá aquel'.
Nosalires esperém amb frisansa la primera repre
sentado de la gran obra ,Parsifal», esperant qu'arri
vi el día pera retre homenatge de adnaració al su
blim creador de !'ópera moderna..

BEMOL,

111
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DEPORTS
Sindicalisme
Els companys del Sindicat de Peno listes Depor
tius, han celebrat ja sa festa benéfica, obtenint unes
guantes pessetetas per a la caixa. Felicitem-los.
Se va jugar un partir combinar de la següent ma

Espanyol-Espanya, blaus, equip; Gibert. Re
Massana, Prats, Casellas, Sampere, Ponz,
Baró, Bau, Ramírez, Mallorquí contra Barcelona
Universitary, blanca, equips. Cuerbo, Batlle, Vare
nera:

guera,

la, Baonza, Alemany, Morales, Azares, Armet, Car
lier, Alcántara, Peris. Jutjá`l mateix. en Dionisio
Sanchez, fent de jutjes de cantó, o siguen lines

ments, en Permanyer i'n Velasco.
A la hora de començar sois faltava en Hodge,
essent sustituit per en Morales (R), i desseguida aná
endoina la pilota. Es dar que deixán de jugar en
Allack, Greemvell i Hodge en l'equip blanc, quedá
aquet molt debilitar i sortiren convençuts de perdre,
Mala va succeir.
No ob ttant i la superioritat de l'equip blau, els
contraris foren els primers en posar en perill la por
ta d'en Gibert, fent dos bonics ramates. Cambiá el
aspecte començant els guanyadors a fer un loe ma
gistral, logrant dominar en sa mejor part als blacs
que's defengueren amb molt acert, no deixant de fer
temibles excursións els seus devanters, que obliga
garen a que la defensa blava entrés en constant joc,
Iluint una seguretat colocad?), quels va valdre molts
com

aplaudiments.
El primer temps sigué bó pels biaus que
gool a cap a favor seu.
Després de mastegar llimona, tornaren

a

un

jugar,

obtenint un acabament força ígualat. Els Watts mar
cáren un altre gool.
Acabat el partir, els organitzadors varen obse
quiar amb ur sandvich de trenta i un doble de vint

jugadors, repartint-los, onze medalles de
plata, pintada d'or als guanyadors, i onze medalles
d'‘,r pintades de plata als vençuts.
També s'el donaran diplomes de cooperació. En
Permanyer també'n vol, va... fer... de... linesment...
tots els

j000! d'el mareix, a no esser que va confondre un
offside amb un comer. No duie ulleres
La festa bu un éxit, del que`ns en alegrém com a
membres que som del Sindicat.

Escuadra

anglesa

El día 18 el Barcelona va fer un partit contra un
equip de mariners de l'escuadre anglesa, tenint el
gust
plaer de guanyar amb tot el sentiment de la

ánima,

per 6

goals

a

3.

curses

per

a

.

—L'aviador Demazel, encara está entre nosaltres
fent vols imés vols, entusiasmant a tothom, fins al
propi Joé Armán—Josep Armangué que fa arrós
amb tots els pilots que venen i vindrán, amb l'objecte
d'estudiar la maja estabilitat automática.
Tal com deía'n Dem izel es el gran home; l'altre
día va anar a trovar la bomba del Turó, fent un mag
nífic viratja a son entorn. Volían darse la má pero'n
Solench tenía pressa i no van poguer aturarse.
—Els companys de Stadium, organitzan per a pri
mers d'any una cursa ciclista de Sis llores a !'ame
ricana. (També hi intervindrá rermilla) qu'ha de re
moure l'afició i que ha d'esser un éxit; puig val ha
dir-ho: saben ont tener la má dreta. En Manee diría,
a Peltre cantó de l'esquema.
També diuen que si farán un Cross-Country. Aixó
es cosa d'en Noga; m'he jugo un dit. La rotativa,
com Ii diuen els companys de redacció, es gran
en
tusiasta de les curses a través de les ginesteres. En
cara deu recordar aquella cinc kilómetres ,ditxosos
que explica a tothom.

Desafio
Vetaquí que'n motiu de lo que deiem la setmana
passada, de la premsa del deu, s'armá l'altre día un
gran xibarri, s'han ficat
la mullera en descubrir
qui soc i no poden lograr-ho per més trevalls que
fassin. Tot acometen a l'un i a l'altre, ficant-li'ls dits
a la boca i fins ni ha un, el simpátic Menec, que a
a

teníen

essent aquesta segona meitat un xic mes bonica que
la primera, resultant en conjunt un partit bó de debó.
El domini deis blaus fou més marcat fms quasi a la
acabarse, que animats els blancs, atacaren de valent

a

a peu,"puig es sabut que aquest zicot sois
portar Ilet o per a corre.
Doncs va corre i no saben lo que li varen dar de
pri,ner premit. Un bé (a) cordero. Altres premits
consis int en sebes de gran tantany.W
Aixó sí que s'en día esser agricol, dígali pagés.

va

•

Bastant bonic fou el partit, 'essent de remarcar el
extrém dreta ji devanter centre, que son dos bons

jugadors.
El día 191'Espanyol va jugar-hi un segón match,
tenint el goig ii content de perdre per tres gools a
cap. Els vençuts presentaren un equip digne del re

sultat obtingut, cosa que sobradament deblen saber
que anaven a fer el ridícol. Dones, perque fer-ho.

Aixís se guanyen simpatíes? Homes, bornes, un xic
d'enteniment. ?Qué dirán els que lleigeixin que heu
perdut contra els anglesos, als quals el Barcelona
ha guanyat per 6 a 3 i que vos deu pisto d'haver de
rrotat al campió? No val a fer el tonto.

Altres

noves

—En Prat, el corredor pedestre, va anar dies pa
ssats en un poble de la regio. Com es molt natural a

tots vol fer caure, amb paranys molt ben trovats,
pero tot i amb aixó no han sortit amb la seva. Pobres

xicots. Jo vos admiro.
Els noís de la penya, tal .vegada veient que no po
dían descubrir aquest cas que tan els preocupa han
acordat desafiar-me'n un match de boxe. La mare de
Deu! Contra tots ho haig de fer? Ho haurem de fer-ho
a

palletes!
Jo de bon grat aceptaría,

pero teniu de saber que
direta molt temible i que la nieva Ileugeresa i
picardía arriba a un grau tan alabat, que necessito un
jeffries, un johnson, per a Iluitar. De tots modos si
vos consideréu de la valúa d'ells, estic disposat a
deixar-vos el ras fet un tomaquet; aixó considerant
vos mol i tractant-vos com a companys que som.
Treieuvos aixo del cap i no vulguéu feí papera

tinc

un

Iletjos.
—Tots saben que'l Sindicat de Períodistes Depor
tius ha fet el seu partit benéfic. Doncs sapigueu

també, quels organizadors enviaren palcos a dife
rentes entitats de Barcelona, per a que's quedessin
els mateixos, contribuint d'aquesta manera al fi que
perseguien els del Sindicar.
Casi totes contestaren enviant un billetet de vinti
cinc pesetetes, pero també passá,que entitats tan -res
pectables como el Reial Club Nautic i la Reial Asocia
ció de Caoadors de Catalunya, retornaren la localitat
no tenint la deferencia d'incloure ni tan sois deu cén
tims françessos. També ni ha un altre, pero la que
no mereix perdó, es l'anomenada en segón lloc, puig
hi ha que veure les llaunes que donen quant les tira
des extraordinaries. Els senyors deis Caçadors,
tenien una grossa feina en la sala del Jo...rdi i no
podien distreures per a quedar con cal, amb qui tot
l'any par a d'ells en les columnes del deport.
Tal farás, tal trovarás.
CARLITUS.
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I nstalacions de
Ilum i foro motriu

montatges de cen
tral en fabriques

i

tallers.

lilia.lataltaya117

Teléfono 7510
I nstala cións gratt¦itas
median contracta

FABRICA DE

GRANS TALLIRS

BARCELONA

BELETERIA

V1LÁ

JOAQUI111

DE FOTOGRABAT

Especialitat

en el Corte de For
de Pells per a Gabans de Se
nyor i Abrics de Senyora
S'a
rreglen tota mena de Pells Gust
solidesa i economía :: Especiali
tat en el corte i confecció de Ca
pas i Manguitos ::
:
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[mol
Mallorca, Pibe

©Teléfono 7, 452

Mallorca, 236.-11mafra Rambla (lima)
BARCELONA

MONTES ll'IlliERES I GAFE
en

totes classes i formes

Vidros de lotos clases i
Especialitat

FERNANDO ARRUGA

vidres combinar:

en

C5P-FIC

Carrer de Jaume, 1, núm. 14. -BARCELONA

:Gustau Weinhagen
Nápols, 107 (cantonada Ausias March ). Barcelona
-

DEPOSITARI DE PRIMERES MARQUES
Maquines de fe mitxes Dubied
Maquines de cusí Kayser
Maquines pera bordar Schirmer Blau
Maquines de cusí especials pera totes les industries
Agulles i peces de cambi a preus económícs
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En;Pich.—jo:vull aquesta vara.
—Al, Pich. No poc, ets_jP7:-7—

