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Sempre'ns ho havfem pensat que la esquerra catalana arrossegarta el lerrouxisme.

Barcelona,
s'ha desfet del

cap i casal de

Catalunya,

jou ignominiós del lerrouxisme

WISCA CATALUNYA!
Per

la nostra candidatura composta de terms regionalistes i
honorables patricis, els nostres enemics polítics han recurrit a tota mena de
infamies i calumnies.
Mes de res han servit, doncs els electors de Barcelona, han
demostrat
d'una manera ben eloqüent, que no són partidaris de contubernis
monstruo
sos, de pactes immorals, de claudicacions
vergonyoses, de afiances qu'haurlen
pogut donar el triomf a un home que simbolitza l'odi a tot lo
catalá i está i
ha estat sempre a sou dels governs opressors i centralistes.
Barcelona ha demostrat que está cansada de la injusta tutela lerrouxista
i que té desitjos de progressar per camins de pau i de
normalitat.
Era intolerable que una gent inculta i barbre, qu'ha portat díes de dol a
Barcelona, que s'ha valgut de la violencia per a imposar el seu criteri, que no
ha permés que s'espandíssin lliurement les idees a les d'ells
oposades, qu'han
pertorbat la vida ciutadana i s'han valgut del browing per a combatre'ls seus
enemics polítics, fossin en el parlament espanyol els representants de Barce
lona. El lerrouxisme és mort i l'hem mort nosaltres, senyors de l'esquerra, ja
que vosaltres en lloc de catalanitzar les ma-sses inconscientes que sernten
d'escambell per a que s'enlairés en Lerroux i comparses, heu pretengut
vigo
risar-lo donant-li les vostres forces, i rehabilitar a un home a que tantes vega
des heu acusat d'immoral.
Heu
heu

a vencer

llencat al fang la bandera catalana fent traició

tingut

a

Catalunya,

mes

ja

el vostre cástic.
Si no fos irreverent fer broma amb els morts, i no fos més noble perdo
nar an els que injustament ens ofenen, avui us
faríem coneixer tota la pena
que'ns feu i contestaríem totes les injuries que'ns heu fet en vostres mitings
de propaganda. Mes no, deixem dormir amb pau els morts i siguem generosos
amb els que no saben lluitar si no inutilisen per medi de la calumnia i la in
sidia 'Is seus adversaris polítics.

Que

se'ns digui que

som provocadors i que'ns plau rabejar-nos
amb
els vencuts. Si hem tingut serenitat per a sofrir honroses derrotes,
també'n
tindrem ara que la sort ens és favorable.
Hem vencut, perque la Lliga Regionalista, arborant la seva gloriosa ban
dera desplegada als quatre vents, ens ha sapigut portar a la victoria.
No és pactant amb els enemics de Catalunya, com lograreu, senyors de
l'esquerra, que Barcelona -us voti, sino fent obra eminentment catalana, i tre
ballant pel benestar i engrandiment de la patria, que és lo que fa i ha fet sem
pre la benemérita Lliga Regionalista.
no
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Estem en vaga perpétua...
Entre boicots i loc-kouts,
mitins, conclusions i bases,

el treball no está segur
en cap taller, ni en cap
fábrica,
tant si tenen raó'Is uns,
com si no'n ferien els altres;
tant si es a voltes per punt
com si es per companyerisme;
la qiiestió és qu'estem demunt

d'un balcon, (com exclamava

fabricant de velluts).
—A mí, de vellut; (ell deja,
que és mantegaire) jo puc
amb lo que tinc en pau viure
sens' rebre cap més insult,
ni fer-me més amenaces,
ni haver de dormf amb un u11.—
De segur que d'aquest modo
deuen pensar també alguns
o molts deis amos que's troben
sovint en aitals embulls;
i d'aquí déu prevenir-ne
que, cada cop més tossuts
amb les peticions se mostren
deis obrers; i aquests, més junts,
cad'any mis, tots associant-se,
formen un bloc fort i dur,
un

s'estrellen arbitratjes,
i lleis de l'embut.
I les vagues se fan nusos

on

gestions

tant estrets que, per més Iluc
que tinga qui vol desfer-los,
no ho logra si no fá ús

d'estisores i
el

no

talla

bars,
etzetra, etzetra,
formen' tot un regiment
d'obrers que ningú s'en cuida,
i de

lligam... (Pró queda'! nús)

Amb l'aspecte que presenta
l'horitzó, doncs, se m'acut
qu'aqueixos constants confiictes

ni'n fan cas, siguent com és
el ram del treball que arrastra
més compromís, ben cert és;
ja que per escrit se donen

durarán—comptant

molt just
durarán... fins que s'acabin,

(!Prou

que ho veurem, Deu
*

disposicions, ordres, Ileis,
i 's fán els tractes, negocis...
Més ciar; l'Industria,'I Comerç
i l'Administració pública

ajut!)

*

Amb tarifes vagues en dança
que están de moda fa temps,
no he vist encar plantejada
una que, raonadament,
tindría a mils de prosélits:
vaga de suca-tinters;
que, encare que fassi riure,
fóra molt seria, molt més
que més de quatre que posen
en berlina an els Governs.
La gent de l'art de la ploma,
escribans de magatzem,
porta-llibres de despatxos,
oficials de tamboret,
auxiliars i meritoris,

apunta-notes. llisters,

tots quants rasquen a oficines,
de plantilla i temporers,
els ompla-fulles a casa,
talons, rebuts, a preu fe!;
els caixers, i les caixeres
de tendes, basarts, hotels

ho
fet ric fent sabates...
—I aixó que diuen que és un artide que

va

foren morts, sense escribents...
!Al si esclatés l'aital vaga,
vaga de suca-tinterst
*

*

La vaga que convindría
als que estem al quart o al quint,
fóra (!tant-debó!) la vaga
de procuradors de pis.
Es dir; que de cap manera
volguessin cap mes venir
a pujar tantes escales
i 'ns deixessin ben tranquils;
i 'Is amos, tossuts, diguessin:
—Doncs, nosaltres no cedim.
No volen cobra' 'Is quarts pisos?
!El Iloguer no vé d'aquí!—
1 que anessin passant mesos...
1 a cobrar ningú venir...
!!que nits he somiat la vaga
de procuradors de pis!!

tant per terra.

PEPET

DEL

CAQ12411..

•

•••••

•¦••••
N

"0""-

•-f"

Barcelona, tenint tan bon guardiá, está salvada...

Política cultural

Jo que sento profonda aversió, i més d'una ve
des d'aquí mateix la he exterioritzada, que

gada

sento
En Cambó es dolía en el miting del Tívoli de que
per indicar que's perteneix a un partit contrari al
duna personalitat qualsevol, hi hagi necessitat
d'aplicar-li els calificatius més deaigrants.
Es una veritat que, desgraciadament, veiem re
produida a cada pas.
Peró menys mal si's contentessin en usar noms
poc respectuosos per a calificar l'adversari; mes
indigna veure com se'l calumnia i se li atribueixen
les més enormes falsetats.
lo més trist encara, és que d'aquest sistema de
Iluita innoble en facin ús constantment els que tenen
o volen tenir un prestigi
sobre les masses, prestigi
que per manca de les altes virmts de que ha d'estar
revestit aquell que se sent amb verdadera vocació
d'apóstol, alcancen removent baixes passions, sus
citant odis, valent-se de la calumnia, no reparant
medie, per indignes que siguin, amb tal de que pu
guin ofegar la veu honrada deis que s'interessen
veritablement pel benestar del poble.
?Qué ha lograt en Lerroux en el molt temps que
ha tingut un predomini quasi absolut sobre cente
nars d'obrera que l'obefen cegament?
Els ha ense
nyal a mostrar-se tolerante amb totes les idees, i a
que, fins els més oposats, poguessin lliurement
exercir el seu dret? ?Quina cultura s'ha infiltrat en
lee masses radicals? Cap, desgraciadament, cap.
liaurán aprés a renegar en la Casa del Poble; sels
haurá parlat deis crims més airosos des de les pla
nes de El Progreso, peró obra positiva, regenera

ció social; ideal ealairat, rés, absolutement rés.

vera

repugnancia

per

una

aristocracia

que's

descomposa, tarada de tots els vicis des de l'egois
me fins a la sensualitat més repugnant, incapaça
de tot alió que suposa predomini de l'esperit; sento
també !lástima, !lástima viva quan penso en les
classes baixes que, per carencia de desinterés en
els de dalt i mancant-los la veu generosa d'un cap
dill que les tregui del fang i les emmeni a la victo
ria, s'están agotant i esterilitzant llurs torees vitals
fins a quedar reduides a miserable pedestal sobre
el que shi aixequen les estátues vergonyoses deis
mateixos quels han dut a la ruina.
Ara més que mai és quan ha de notar-se la falta
d'un element directiu; ara que la Esquerra Catalana
ha acabat d'enfonzar-se en l'abim com a educadora
de multituts.
Mes. qui sab si un cop passada la tempesta, qui
sab si després de la desfeta del partit popular catalá
sorgirá de l'enderrocament actual una nova força
redemptora del nostre poble?
!Oh! quina cosa fora més bella veure els de baix
donant lliçons de catalanisrne als que encara par
len una abra llengua per a distingir-se, i menys
preuen tot lo nostre. Quin gran espectacle veurels
donant-los-hi exemple de cultura!
I potser sí que aleshores, tocats en el seu orgull,
si és que algún ressort els queda de vida, es con
venceríen de que han vingut al món per alguna cosa
més que per servir d'element decoratiu, i empen
dríen una vía fermament regeneradora.
Es realitzará tot aixó? Deixeu-me ser optimista.

IMEREll ESCAMPA.
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—Desenganyis, senyoreta; ?qué
—Lo mateix que l'amor

sense

són els diners

diners.

sense

amor?
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que molts passatgers
queden en Yerra
o van cap avall
se

per'ná

o

Marg, marçeja
Aquell

vell refrá

de que: Març mareeja,

més que un ditxo antic
és una sentencia;
tot va a cap girells,
tot fa figueretes,
en !loe d'aná al dret
tot va vice-versa.

Dintre d'aquest mes
naix la Primavera

malgrat el

a

Vallvidrera

i '1s pobres empleats
si'n tenen de feina
pel canvi sofert
poguer-los fé entendre
d'eix nou embolic
de dretes i esquerres.
La qui no ha sentit
del Març la influencia
podem dir que ha estat
ben bé la Defensa
Social, puig per més
que's mou i passeja,
i fa com qui fa,
i s'esgargamella,
i diu mal deis blancs
i diu mal deis negres
i con vent mestral
arma

polsaguera,

i fa la granota
de la faula aquella
que tant com el bou
se volía creixer,
a pesar de tot,
la pobre Defensa
ha quedat, penó
tant nula com sempre.

dir

de tots els poetes
que es de les de l'any
la estació més bella,
encara els matins
fá un griso que enceta,
i ve el bofarut

alçant polsaguera,
plou quan fa sol

i

trona i
i

(si

CABAL“.

Ilampega

dijous

que vé
astrólecs no menten)

eclipsar's

veurem

cap al vespre
el disc Iluminós
de la !luna plena.
en sent

Tot va daltabaix,
tot se

capgirella;

els del Poble aquell
que dejen mil pestes

d'aquells radicals
que en Lerroux maneja,
també van revolts
a la Caza ingresen,
removent-ho tot
con si fos la séva,

barrejant, inícs
oom una

blasfemia

el drap sacrosant
de nostra bandera
amb la dels traidors
a la nostra terra
armant

a

l'ensemps

Ilengues barreja
puig hi pintará
de

damunt la portella
amb lletres ben grans,
vermelles

o negres,

Caza del Poble
que tothom ho veja.
El tren de Sarriá
sent també la influencia
un:

del Març revoltós
i també marçeja.

Si pujava abans
per la vía esquerra
des del mes que som
puja per la dreta
i hi ha cada embull
a

i
i

Gracia,

a
a

a

Provenza,

tot allá on para
tot on arrenca

—?En Pere? Sil
—!!

ti

conec

des de que

era

petit aixís.

ALMACENES
BARCELOR C111, 13 y 15
MANRESA: BORNE Y STO DOMINGO

—Mama:

?Per que

surt el

públic

tant content i

proveit

de

paquets deis

Magatzems JOIMM
—Perque

allí es compren tots els articles
condicions de preu i bones calitats.

en

excellents

SECCIONS
GENRES DE PUNT
CONFECCIONS

ORFEBRERÍA
PELLETERÍA
GLI A NTERÍA
LENCERÍA

ÓPTICA

SEDERÍA
LLANERÍA

MERCERÍA

ARTICLES DE DOL

CORTINATGES
ALFOMBRES

PERFUMERÍA

CAMISERÍA

PARAIGLIERÍA
RELLOTGERÍA

BISUTERÍA
PANYERÍA

SOMBRERERÍA
OBJECTES DE VIATGE

ABRICS
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Magatzems JEMIVI
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—Córn és que s'han enlairat tant els Magatzems jorba?
-

Perque
cles

en
en

aquests magatzems

compren tots els arti
excellents i bones calitats.
es
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PER ALS REQUETÉS
Amb motiu de la cam
panya electoral s'ha tor
nat a produir un fet digne
d'elogi que cal fer ben
present a tots aquells que
titilen a la Lliga Regiona
lista de anticatólica, als
seus homes, de corrom
pedors de la joventut, per
medi de la concessió de

eárrecs públics.
1 aquet fet que ha sigut
la demostració del catoli
cisme de certs elements

Lliga és
eloqüent quan
de la

tant més
els que

l'han produit no s'ama
guen ni s'han arnagat mai
de fer pública demostra
do deis seus ideals cató
lics, no barroerament, en
filant-se dalt d'una cadira

i amb els rosaris a les
mans com el divertidíssim
comte de Santa María
de
Pomés i de no sé guantes
coses mis, exigint al Pue
blo Soberano la promesa
formal de votar a certa
candidatura ridícula, sino
fent obra positivament so
cial i católica, servant en
les seves costums la de
guda moderació i deixant
arreu un optimisme sá que
porta a la veritable pau de

l'esperit.

Volía amagar els joves
católics
veritables que al seu amor
per la nostra Religió saben
juntar-hi l'amor per la
nostra Patria. Volía no
ofendre la seva modestia i
deixar-los seguir la seva
vía en la seva infadigable
actuació católic-ciutadana
peró !'entusiasme del meu
esperit em barra el pas i
m'obliga a escriure els
—!Quina feina se'm giral...
seus noms i ho faría amb
lletres d'or si pogués, que
aixís s'ho mereixen i que aixís ho
voldría fer jo,
ensenyances del Diví Mestre oposant a les
católic com ells, per exemple de molts que aixima
seves
paraules les més indignes actituts de violencia,
leix es titilen-de católics i's troben a tot hora davant
els
qui
obliden
totalment
les
de nosaltres.
Normes Pontificies dic
tades per als pobles católics per Pius X
Trias, Jover, Carrasco, Massot, Vallés i
quan aixís
convé a la satisfacció de ses concupiscencies poli
Vidal de Llobatera, Bofill i Mates i altres, Pujals,
i altres
ligues,
no ho sabrán compendre i
que no han parlat al Poble en els mitings
seguirán consi
i que en
derant a la Lliga Regionalista com a la
la propaganda particular s'han
conservado
mostrat actius de
ra d'un nou Cisma, atentatori com
tots els &tres a
fensors de les doctrines exposades per la Lliga
la Religió Católica.
Regionalista.
Peró els altres, els sensats, els bons
?Qué hi diuen a tot aixó els joves del Requeté que
sabrán com
pendre la brillant actuació de la Joventut
suposen que fóra del seu partit no és possible
Naciona
la
lista de la nostra Lliga, aont hi
militen católica
sustentado dels ideals católics?
catolicisme sense estridencies, d'un catolicis
?Qué responen els joves de boina i browing que d'un
me pur, sa, de l'únic
catolicisme que pot actuar de
no saben manifestar-se
altrament, sino assistint a conformitat amb les doctrines
per Jesús predicades.
totes les processons en formació militar i
donant un
aspecte grotesc a tot alló que deuría procurar pre
SEGIPRET.
sentar-se amb la major serietat possible?
Ells, els eterns pertorbadors, els qui amb la bro
wing a la Mi, saben prescindir en absolut de les
4+).: 1«.: no.

valents, heróics,
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L'escala de

casa

Es la que hi ha més dones.
Lo qual vol dir que l'escalda

de casa es !'agencia d'informes
del districte.
I la Bursa del barri: allf's co
tisen secreta en véu alta a qual
sevol preu: de bescantar a un
veY o veYna vinguts de nou no'n
fan pagar rés.
1 la portera es la Gazeta de la
~mana.

Les dones de la nostra escala
passen la meitat del día als re
plans deis pisos: es cuiden més
de fer-la petar que de ter la
tema.
!Calculin si hem d'anar alerta
els homens d'aqueixa casa, si
tiats de dOnes per l'ull de l'es

cala!

Pobre del llogater de qui no
sápiga del cert lo que fá, de
qué viu, lo que menja, lo que
i a quina hora retira: no té més
remei que passar per les baque
tes quan entra i quan sud de
se

Casa.

Les reixetes de les portes de
cada pis són eapitlleres, durant
els pocs ratets que queden de
serts els replans.
De mal-pensades les dónes de
!'escala no poden ser-ne més.
Per elles, les demés del veinat
són unes xafarderes; i elles amb
elles se critiquen de darrera
que's deixen com draps de cuina.
—Que si aquella, per aquesta,
dissabte; que si l'una, se
gons l'altra, gasta pentinadora
d'amagat del séu home; que si
la de dalt, per la de baix, no surt
cap diumenge perqué no té roba i en canvi tot s'ho
ullI altres que'm callo
gasta en Ileminadures...
per decencia,
!I sempre totes als replans esperant qui puja i
mirant qui baixa!
—?A la viuda del entressol la visita cada setma
tia, a entrada de fO5C, un senyor de livita?... (Algún

~aneo).

—?Un home amb papets a la má truca
del primer pis?... (Factures atrassades).

eom

se

coneixfa que estávem

en

a

la porta

vigilies &clec

cions la selmana passada.
La Cuca-Hunt no s'entenía de tema per a ter la

reclame.
Semblava alió de «Nlambrú s'en va a la guerra».
No més Ilegieu:
En Pich I Pon fa abaamplar el carrer de Fonta
nena.

—?Per qué ruges d'aquest principal, E
—!Perque vull estar ben alta, ben érét

—?Surt qualsevol senyora sola"més tan de les
de la nit?... (Alguna cita).11
Ja poden suposar vostés :que ,tot lo dit succeeix
durant les hores quels infeliços marits són al tre
nou

ball... o a fer-la.
Si no fos perque m'han assegurat que en la ma
jor par! d'escaletes passa lo mateix, (poca diferen
cia), temps ha que ja haurfem canviat de pis.

!!Diixosa escala!!

L'HEREU
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LA GARRIDA.

En Pich i Pon ha conferenciat una hora amb el
Governador per a arreglar la vaga deis fusters.
En Plch i Pon ha descobert un escorxador clan
destí.
En Pich i Pon ha visual els mercats i vol abara
tir les garrotes.
En Pich i Pon ha tel pagar les gralificacions
atraasades ala municipals.

HEREU
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DOlidVd

gust aquets dies a
Barcelona l'entusiasme que
hi havfa per a la Huila electoral.
Soleament una preocupació
torbava la fe que's tenía en el

triomf de la Lliga.
I era lo que farfen en fianza i
La Trinchera.
Aquell odio almaceuado que
tenen contra els regionalistes,
sumat a l'odi que'ns té en Le
rroux I tirat a dins de l'urna,
podía donar-nos un que sentir.
I ene posava pell de gallina.

Perque

en Llanza és un berrendo
retintat de roig blau
que si's posa e fé el tremendo
fa la por an el més brau.

111.1
per cert que de la comedia que
amb alzó dels requetés re
presenten El Correo Catalán,
La Trinchera i el NI del Pare
Rotativa, ?mal clirfen que és lo
que mes ens agrada?
Dones l'apuntador. Des de que
vaig començar a anar a teatre

11

¦•¦

que'm capflcava aquella petxina
de l'escenari.

I'm figurava que a dins hi de
vía haver una mena d'home alt i
gros que Pela treballar a tothont
i no pagaya a ningú.
I sempre més m'han divertit
els enredos de l'apuntador que
tant aviat ha de ter de primer
galán com de dama jove, o de
característica.
I prou d'aquest ram, que avui
dia de resta grossa.

1
cip I, Bandera
en

Catalana?

Urta i ben sola!
amics meus; és día de fes
grosso. De testa major.
Hem guanyat les majorfes a Barcelona derrotant
vegada
per primera
al lerrouxisme i an en Lerroux.
1 a UHEREU ti toca un homenatje, perque dl tot
sol i únic a Barcelona, ja en el nombre del día 3,
deia primer que no donava una pesseta per l'acta
d'en Lerroux.
1 més avall afegfa:
«No més en dono mitja. I diumenge a la nit quan
sápiga l'escrutini,no 'n donaré res.
Perque no la tindrit..
1 no la té.
Perque la Lliga, millor dit, Barcelona en pes i
millor dit encara ránima de Catalunya entera, li
han presa de les mans.
!Vagi en pau de Deu, foragitat de nostra terna 1
que Ell II perdoni tant de mal com Ii ha fet!
ta

En Pich i Pon vol tornar a ter una altratbrigada
eventual.
Ja no més faltavd que'ns diguessin:
En Pich i Pon s'ha fet pipi a les calces.

411h

Sembla

que en Cuca fera és qui ha bufal a la
Cuca Ilum per a que prohibeixi la continuació
de les obres que a la cantonada del Passeig de
Gracia i Ronda fa la casa Vicens Ferrer i C.'.
Es natur=1; si les dues cuques no poguessin ro
segar ?de que viuríen?
Si les obres haguessin sigui tetes al Banc de'n
Lerroux, ningú hauria dit un piu.

!!Arril!

En Liautey i
amb

en

en

Marina conferenciarán

a

Madrid

Dato,

Liautey dirá

lo que han de ter nostres tropes
al Marroc, perque els franceeos puguin anar tran
quila a Tazza.
I nostra independencia donará un pas més cap a
la frontera.
Mentres la esquadra anglesa no's mou de Galicia.
Que és ja una estado:S naval seva i que s'ha prétt
I

en

sense

demaner-nos-la.

Donavd gust de

veure els salons de la Lliga, piens
de gent fruint la victoria que'ns marcava la pi
carro.
!I quin pet de 3egedor3ISe sentlen des del correr
de Pelai. Aon no s'hi centava res, perque 'Is Sega
dora ele duien al ventre, 1 la Marsellese ale peus.
I tot eren carea més estirades 1 tristes que un
enterrament de quinta chisme de Santa Madrona

vena.
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!I cal... Ja
en

veureu

Corominas i

ner, es

en

com

Cer

quedarán comple

tament sols.
Encara que, per aixb,
no s'hi quedarán mai sen
se acta.
Quan no puguin sortir
per Catalunya, en Roma
nones o bé en
Dato,
agraits de que els dos ex
catalanistes hagin arre
conat el cant deis Sega
dors i la bandera catala
na, els encasillarán per

Cantalapiedra
1

o

Naval

carnero.

.Segons diuen
Ilengues, el

~11

males
senyor
comte de Pomés i de la
Pomerola, vol donar-se
de baixa de la Defensa
social perqué no l'ha po
sat

—Si volíen

gracia, ?per qué feien el pacte

caure en

a

Sant Gervasi?

en

a

celebrar

aquell

Cada vegada que hi han eleccions

surten els ma
teixos cartellets, excitant al poble a que no voti
la candidatura de la Lliga. Es verament escandalós
lo que succeeix en época d'eleccions.
Tots els homes migrats i d'ánima petita tenen
motiu per a esterioritzar els seus odis i les seveá

flaqueses.

El cartel( més ridícul de tots, és el que aconsella
que no's votés la candidatura de la Lliga, per
quels regionalistes són uns frares, uns usurers
uns jesuites. !Ave María puríssima i quina mena de
gent devem esser els regionalistes!...
1 lo més bonic és que'ls carlistes i'ls de la moles
tia social, ens diuen que som ateus i neutres.
En que quedem, senyors? Som creients o som
ateus?
Ah! i que'n teniu d'enveja, fillets, perque veieu
que sense abdicar deis nostres ideals, anem cap
tant-nos la simpatía de tot Catalunyal...
va

Jo prou havía guardat

1«+i
una

collecció de paperetes

per a oferir-les an en Pol, si perdíem. per a aju
dar-lo a fer números, per?) com hem guanyat les he
esquinsades i en Pol ja s'ho fará sol lo deis nú
meros.

Alca, Pol, amb les gramátiques
barreja-hi les matemátiques
que sabs remenar tant bé
mentres a la noia tísica
faig una emulsió química
que no hi ha a cal adrogué.

Diuen

que en Romanones, l'home de les habilitats
i de les despreocupacions, ha escrit a su amigo
Alejandro, felicitant-lo efusivament perqué ha lo
grar ensenyorir-se de l'esquerra catalana.
Es dir de l'esquerra catalana, No; sinó d'en Co
rominas i den Carner.
Perqué els veritables nacionalistes no's resigna
rán pas a ésser cordonistes de la bandera radical,
que té una historia frisia i negra com una mala nit.

candidatura.

Diuen que volía tornar
un

miting com

famtis del Tívoli de
les darreres eleccions de
regidors, per a Ter uns quants xistos funeraris i
treure's els rosaris de la butxaca.
!Com que d'encá quels profaná fent-los servir
d'arma política, nols ha fet servir més, tenía desit
jos de tornar a pujar dalt duna cadira com els ve
nedors ambulants d'específics, i Ter jurar odi etern
a la Lligal...
nov.

A

Ter l'escrutini de la secció 15 del districte ter
cer, el president va Ilegir una papereta lerrou
xista, que acabava amb un crit de «!Viva Jaime III!»
Aixís en castellá i tot.
Ara deu reventar de satisfacció veient el triomf
de la seva candidatura.
4-11

A»:
i Camp, que és l'home més sabi que
figura en el partit lerrouxista, ha prés part en
diferents mitings electorals, logrant, cada vegada
que ha parlat, fer riure al públic.
!Peró mireu que'n sab de coses el senyor Valentí
i Camp!... I quina cultura, i quina sabiduría, 1 quina
eloqiiencial... !Oh! jAhl... un home com ell ens con
vindría a nosaltres.
!I quin léxic més ric que té!
Fins inventa paraules.
En un de tants discursos que ha pronunciat deia:
«Ya sé, senores, que soy un poco peripatético, nu
mismático i cinegético, pero como conozco la psico
logía de los bajos fondos sociales, y he visitado el
Eufrates y el Tigris, y he viajado por las regiones
etéreas, tengo autoridad para dirigir mi palabra cá
lida a los hijos del pueblo y a los hombres que
como yo, saben quien era Sócrates y Pitágoras y
Alejandro Lerroux, digo, Alejandro el Magno>.
I es fama que tots els concurrents reien lo mateix
que si les seves paraules logressin Ter pessigolles.

En Valentí

111+1¦
creixent la maror. Els lerrouxistes están cada
v día més enfutismats contra
els naelonalistes
qui acusen de deslleals.
Ningú creu en la sinceritat de que parla El Poblt

Caía/a.
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En canvi El Progreso
no'n diu res.
1 alzó és molí signifi
catiu,
141)1

Entre els lerrouxistes hi

ha una bola terrible
veient que ha sortit en
Peret i en Lerroux no.
I en veu alta ja Ii diuen
traidor, perque feia esbo
rrar an en Lerroux.
No s'apurin, senyors
radicals.
Més endavant encare li
dirán més coses.

14411

per

fresc, l'arcalde

ciquista

a

que

ca

pateixen

Sarria

Fa algún temps tot eren
anades i vingudes i visi
tes als propietaris per a
aquesta senyora.
la construcció d'un poni
—Canta amb molt sentiment
qui escolta.
sentiment
de
a
la
plaça
amb
que desemboca
—Ja ho cree,
de Lleó XIII de dit poble.
Per fí varis ve'ins caigue
costoses, i quedant molí
les obres que foren un xic
&luxaren la mosca; es feu el
ren en la trampa i
perjudicats.
pessetes;
borriscada
de
mils
pont que costá una
amb xeflis i xampany
Per fi s'inaugurá el pont
s'esguerrá la rasant que obligá a rebaixar el nivel'
i per conveniencies propies
are ve la Canadiense,
sortiren
perjudicats,
colectora
de la dita placa; els ve'ins
de la línea que está construint, fa una
puig amb el rebaix se trobaren amb les cases gaire
aixeca el pont de set ulls,
shi
torrent
on
llur)
sobre
el
bé penjades; tingueren que pagar (de la borsa
terraplena el torrent i col
ga el pont que tants diners
havía costal.
Els qui contribuiren a
son cost están que bufen
i amb el trist desengany
de no veure's rescabalats
deis diners que tant gene
rosament donaren. ?Vo
ten més frescura? Aixó és
un botó de mostra del ca

ciquisme Sarrianenc.
Ja els

en

que'n tenim
plé.

servirem me
tot un calaix

14M

En

Lerroux diuen que
ha sortit diputat per

Posadas.
gent de

vajal...

Hi

ha

son.

En temps del llonguet
'1 volíen en cap posa
da i are fins les Posadas
el fan diputat.
no

pl

Radical de Madrid
atribueix la derrota
deis lerrouxistes de Bar
celona a que s'han ajuntat
els separatistas per
odi a n'en Lerroux, qui
és a Catalunya l'afirmació
de la unitat de la patria.
Qué hi diuen amb aixó
els del Pacte de Sant Ger
tots

—Aixís el metge Queraltó seguirá desterrat?
—Sí senyor, i els seus cliente... seguirim enterrets, que

vasi?
ene& es

pitjor.
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No me'n puc estar.
Tinc de felicitar a l'Alomar per la briliant votado

obtinguda el diumenge.
Jo ja'm pensava que un prestigi polftic com el seu
farfa tremolar a Barcelona; peró, la venial, no'm

creta que un ca.ané arrivés als 1,800 vots que li
han donat.
!I jo que esperava veure'l al Congrés en día de
tronada!
Com hi ha món, m'he lluit.

!Oh Sagnier, qui are

ets més gran
que no pas quan eres xic
i ets més Ileig i extravagant
que quan eres més bonic.
Tu qui yola fer l'elegant
i't passeges sens abric
perque vegi el món galant
que no eta pas gens fredoric.
Tu qui sabs correctament
quatre Ilengues i fina cent
i que sabs donar codillo
i t'agrada fé- 1 baturro,
ves anant a fé 'I tresillo
pró no juguis més al burro.

_

Tu qui el lleves cada dia
i a la nit ten vas al 110,
sena saber si l'arcaldía
será leva aquella nit.
Tu qui rius amb alegría
quan en Dato el diu titit
o't fa alguna monería

a un nen que's mama el dit;
i aborreixes les cotilles,
si bé et plauen les faidilles
de color de ruc pansit.
Tu que votes l'Abadal
i an en Pich fas de parpal
perqué ho manen a Madrid
i eta tant gran i eta tant petit
que no més se'? veu quan vas
al darrera del teu nas,
!que'n valdrfes de pessetes
per arcalde de Roquetes!

com

!Oh Sagnier, polftic brut,
un auca del Cu-cut!
Tu qui pots triomfar a Arertys,
lo mateix que un Mohamud
entre mig deis kabilenys.
Tu qui't tornes geperut
deis pacata de Iota mena
que't carregues a l'esquena,
mentres fas el cec i el mut
pel qui embruta la corona
que du al cap nostra ciutat;
vesten ja de Barcelona,
ves a fer de dipulat
junt amb el Ratón pelao,
nou !Marqués de Meriendo!

com

L'home mía conseqUent de la esquema.

PZP

Di

LO!'.
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la bona societat barcelonina. Es aixfs com se fa
art. Nosaltrea entenem, pobres de noaaltres, que
les obres dolentes que contribueixen a estrafer el
gust del públic, lo mateix és que les representin
espléndidament en el gran teatre del Liceu que en el
teatre mes humil deis suburbis de Barcelona.
Lo que és dolent, és dolent a tot arreu, represen

747,0'011.1--

fi's de la

En Pous i Pagés ha estrenat una tragi-comedia
tres actes, a l'Espanyol, bateiada amb el nom
sugestiu de «Patria», que sembla que al escriure-la
es proposés que tothom quedes content.
Sembla extrany que en Pous, que es un home
tant vehement, i un escriptor tan cáustic hagi escrit
con.»
una obra que podía ésser de molla empenta
tenir situacions ben dramátiques, i Ji hagi resul
tat tan mansa. No volem significar amb lo dit,
que som partidaria deis melodrames terrorffics que
l'apuntador.
moren tots els personatges fins
No; de cap manera. Per?) creiem que les sátires
socials deuen ésser quelcom més que una fidel re
producció deis fets histbrics que hem viscut.
La darrera producció d'en Pous no passa d'ésser
d'inspiració 1 de
una obra correcta. Está mancada
en

manera

que's vulgui.

Es una vergonya que en el nóstre gran teatre shi
faci opereta. Aixf com aviii és una companyfa ita
qual
liana que hi actúa, demá intentará actuar-hi,
sevol companyfa de género chico i representará.
amb el beneplácit deis abonats, la <Gatita Blanca»,
«La Corte de Faraón», i nitres porquerfes per fistil.
Per aquest camí no arribarem mal a educar el
gust del públic. No volem dir amb aixb que'ns opo
trivials per a que
sem a que's representin obres
frueixin i estiguin contenta els que no saben lo que
és música, perb si protestem que en el nostre
primer teatre, que haurfa d'ésser el temple de la
bona música. es converteixi en un teatre vulgar ont
hi vagin a fer la digestió del sopar els panza-con
tentes.
Bnmot..

força dramática.

En Pous té talent per a fer coses millors.
En Franquean ja no sab qué fer per a que acudei
xi gent al seu teatre. Ha contractat a un n'Ilusionis
que
ta per a veure si'l públic s'anima. Es extrany
cregui en
en Franquesa que és tan vulgar i trivial
les itiusions! !Pobre home!... !la no sab qué fer!...
Qualsevol día Ilegirem en els cartells que tots els
pendre gra
que comprin localitats tindrán dret a
tuitament café i copa. I encara potser així no logra
rá tenir gent. !N' ha fel masses en Franqueza
per a que'l públic vulgui favoreixel

CANTACLAR.

*

Montes mercés
El notable fotbgraf Napoleón, ens ha fet la mer
cé, que agraYm molt, de facilitarnos algúns deis
retrata que publiquem en la fulla extraordinaria, que
va inclosa en aquest número.
Li donem moltes mercés.
Dita fulla no pot vendre's separadament del nú
mero; i aquest, com de costum, val no mes 10 cén
tima.

LICEU
La
gons

cuaresma,
creu

cionaria

h gent
com

se

reac

nosal

tres, és temps de peni
tencia. I així ho deuen
creure lambe les hono
rables dames Vis !oyes
austera que assistfen
a
les representacions
de «Parcival» i altres

menudencies. S'han
interromput les repre
sentacions d'ópera i
s'ha inaugural la com

panyía d'opereta. Se
ría una profanació re

presentar «P a r civ al»
durant la
per evitar

cuaresma.

i

aquestes
irreverencies, el nos
tre públíc culte, creient
respetuós, assisteix

les representacions
de «Eva» i altres ig
nocentes operetes, oh!
el nostre públic!... oh!
les nostres da mes,
com saben fer peniten
cia...
La companyía Ca
ramba, logrará aques
ta temporada lo mateix
que l'abra, aplegar tota
a

TOT S'ENCOMANA
—No trobes que en Valentf i Camp está molt cinegétic?
—No no puc dir; jo no'l sento bé.; i-a sala:no té condicions acuatiques.
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Afegeix

que quan és arri
cas,
se treu
l'empat fent resum del nú
mero de goals, etc.
A cada pas el Barcelo
na ens ensenya coses no
ves; sán gent que viuen
a
1 anglesa, mengen a
l'anglesa i fins han gua
nyat i guanyen partits a
la idem. Fóra convenient
que per fer-ho tot a l'estil
anglés, no prenguin pa
tró del Greenwell, i fessin

bat

a

quest

també bruticies

a

l'angle

sa.

Convine en que tinguin
raó en tot lo dit, perb algú
ho ha atribuit a canguis.
Tampoc, ho crec alzó,
veieu, estic convençut que
ells de por no'n tenen,
perb perden, que no és
tot igual.
?Quin será l'acord de
la Federació?
Ja ens ho dirán.
DE REM
La

segona regata de
yolas, que organitzades
pel Real Club Marftim tin
gué lloc el diumenge, ha

—M'he fixat que aquesta pilota
—Deu sser neutra.

no

sigui pel simpátic Camps
una segona palliça. ?Qué
fem campionsd'Espanya?

bdta.

Val

dir la veritat; els
una embar
cació que ni amb rodes
correría i a ben segur que
no varen volguer matar-s'hi. Diumenge hi tornará,
a veure com
anirá.
a

xicots duien

Resultat.

•

•

•

J

¦.•
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DE LA

41.4.04.

COSSA

fer un partit de barreja entre
per elements del segón, tercer i
altre que volía semblar un primer.
La cosa va anar aixís d'estar per casa, encara
que davant bastant públic, que badava entusiasmat
amb els jugadors deis seus equipiers, en primer
lloc den Vinals, que'l diumenge va jugar fet un

Al Barcelona

home.

Guanyaren els del primer team per
obtingut pel Greenwell, en un comer.

un

sol

goal,

Els vençuts super en saben muy.
El diumenge, segons acord de la F. C. C. F., te
tiren de jugar els Club Espanol i Barcelona, per a
disputar-se el tercer lloc del Campionat, ja que al
ter el resum, havíen quedat empatats de punts.

Quin

si'n eixiu d'un cop.
ALTRES NOVES.

es va

equip format
quart equips, i un
un

soroll hi havía, parlant que si's tara o nos
fins que una resposta del Club azul-grana,
vingué a resoldre aquell xáfec de comentaris que
dula mig tonto a tot Canaletas.
El Barcelona no vol jugar. Be, home.
Dóna com a esplicació, que mai en cap federació
s'ha vist que designessin jugar una final per empat
en pegón ni tercer lloc, que sois se fa en el primer.
fuá

1.er Barcino I, amb en Ranzini. Barnola, Maní,
Reig, timoner Margarit. Temps, 10 m. 13 s.
2.° Barcino II, amb en Pohi, Xifrá, Eitel, Weber,
timoner, Balat. Temps, 10 m., 14 s.—A/foz/so X///,
amb en Sala, Masjuan, Vea, Villapol, timoner Guar
diola.-1 a 11 m. i 7 s. en Lamps.
Un altre cop lligueu-vos les espardenyes a veure

—El prop-vinent diumenge hi haurán corredis
ses, per a disputar-se la copa Cateure.
La cursa será de 6 K. 250 metres, lo suficient per
a *suar un
xic. La sortida's donará a la Diagonal i
Passeig de Gracia (en el cinc d'oros), tombarán pel
carrer de Montaner, fins a la Bonanova, Passeig de
Sant Gervasi, voltarán cap el Passeig de la Diputa
ció, carrer d'en Salmerón i !loe de sortida.
Ja ho saben, será a les deu del matí i qui no ho
vulgui creure que ho vagi a veure.
Hi haurá en Prat fent cara '1s travis.
—E/Mundo Deportivo, en un eco fa públic que
molt aviat se publicará el segón llibre de la biblio
teca deportiva, que tractará d'atletisme i que será
escrit pel muy elegante jove Blasco.
Fa una pila de dies que treballa corn un boig om
plint quartilles. Porta ja gastats quatre parells de
vidres de les ulleres, set dotzenes d'espelmes i tot
el producte duna fábrica de paper que sois treballa
per eh.
Que ho lar& lid, no hi tinc cap dubte; com tampoc
ne

tinc, que'm dedicará

un

llibre. Es

un

caballer.

L'HERELI
175
—EI mateix setmanari també parla d'un llibre,
el
tercer de la colla, que tractará de natació.
?Que
quí'l fará?
En Cafiellas que no sab nadar? Ja en sabrá, no
us hi preoeupeu.
L'altre día quan va entrar en la penya periodística
va quedar avergonyit
davant les felicitacions deis
companys. !Pobre xicot!
Al sortir vaig interrogar-lo, fent per Iota contes
tació, que la seva obra vol ter-la baix el punt d'is
til clássic d'en Meta i divulgar-lo.
D'avui en endavant quedará establerta la nova
escola de no moure's de puesto.

Una cosa que no és drela
que no fá de lo que's diu
i en totes ses quatre Ileires,
l'han desfeta sos capdills.
:4+1R

CARLITII5.
•

Epigrames

•

•

•

•

Substituir els punts per lletres de modo que ver
tical i horitzontalment se Ilegeixi: 1 Consonant.—
2 Home d'anys.-3 Setmanari-4 Aliment.-5 Vocal.

Tres metges de día i nit
cuidaren a don Ramón;
va estar molt ben assistit,
pero a l'últim n'ha sortit.
—?N'ha sortit?

AIXERIT,

SOLUCIÓ

AL NÚMERO ANTERIOR
Lo tresor, tea/res
ENDEVINAIRE; Rafe! Terrades Catalá.

—Si, d'aquel món.
—

Vidriaire n'és d'ofici
el germá del oncle Arcís:
i al dir-li ?com val negoci?
respón sempre: trencadíç.
?Diu que és gran esperitista
el seu germá don Magl?,
—1 !ca! si ni sab conéixer
lo que és esperit de vi.
L'amo d'una droguería
tot d'un cop va reventar
perque, distret, va menjar
formatge del que en venía.

J.—Igualada. Aumentat el paquet com dema
Contesti nostra carta del 21.
C. L1.—Monistrol. Rebut I pesseta. Está bé :o
M.

na.

Joxm TomÁs.

demás.

J. V.—Sampedor. Conforme. Envii quartos.
J. S. U.—Ciutat. El vers está be, peró hem de

ber

qui l'envía

i han de

ser

alegres. Aquel

J. V.—Sampedor. Está bé.
E. E. N.—Voté hi té trassa, triarem.

Acudits
Cercant coneguts:
El senyor Ilegeix el diari.
La senyora li pregunta:

—?Qué Ilegeixes ara?
—La Ilista de riaixements, per
al món algún conegut meu.

veure

si ha

vingut
J. T.

sa

fá plorar.

M. B.—Igualment.
P. C.—No ha nascut per ter versos; al cove.
A. de l'hombra.—Al veure tanta !letra m'he ador
mit; no sé que dir-li.
L. L. A.—Vich. Está bé lo que diu.
J. F.—Santa Coloma. Enviats els dos ecsemplars
més des del nombre 18.
J. C.—Reus. Rebut paquet.
J. P.—Sant Feliu de Guixols. Conforme sa carta.
Rebuts i entregats nombres.

Imp.

CATALONIA.

:
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—

Passatge del

Pont de la

Parta, 6.

Setmanari humorístic

:

Surt cada dimars

Administració: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS DE SOTSCRIPCRI Un any,

pessetes; Mitj any, 3 pessetes
Número solt 10 céntims
6

Ara si

que:Barcelona quedará saneiada.

