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DESPReS DEL DISCURS "DEN MAURA
L'HeReu.—Mastre Toni, ja podeu restar tranquil, flns en Lerroux
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ha perdanat la vida.

L'HERELI

538
ses.

Enteneu-ho bé:

ens

hi

va

la nostra inde

pendencia.
r

..icONI/kft.DTA .1°,4s-'))

N Cambó, com ja era d'esperar,
ha obtingut un éxit esclatant al
Congrés. Aixi ho han regonegut
els polítics més eminents, i la
premsa sensata de Madrid. El
nostre il-lustre amic, el polític més
eminent que ha tingut Catalunya,
és orador de sólida cultura que
medita i estudia lo que diu, i no
l'espanta dir sincerament lo que pensa, anc
que sia sacrificant a voltes la seva popula
ritat.
Per lo no'ns extranya que la Cambra pre
sentés l'aspecte de les grans solemnitats, i
que fossin esperades amb gran espectació les
paraules del leader regionalista.
Com ja saben nostres Ilegidors, el discurs
d'En Cambó ha sigut comentadíssim, i adhuc
els més enemics deis nostres homes i deis
ideals que simbolitzen, s'han vist obligats a
afirmar que és lo més seriós que s'ha dit des
deis bancs de l'oposició,
En Cambó ha parlat com parlen els homes
patriotes, i ha tractat el problema del Marroc
des d'un punt de vista enlairat. Nosaltres, ja
ho hem dit altres vegades, som enemics de la
guerra, peró no creiem sien patriótiques les
solucions que proposen En Rodés i l'Alvarez.
L'evacuació del Marroc representaría una co
vardía demostraría la nostra impotencia i la
nostra pobresa davant de Europa. Lo patrió•
tic és cercar una solució, que permeti evitar
morir tants germans de patria, i que no hagin
d'emigrar tants joves, que no volen exposar
se a morir, lluny deis sers que més estimen,
en les terres inhospitalaries d'Africa.
Si triomfés el criteri d'En Rodés, perillaría
l'integritat d'Espanya. Es irrissori volguer
imitar a França, sense tenir en compte la nos
tra desigualtat económica, i que no estem en
situació de fer un presupost per al Marroc com
el que ha fet la veTna república. Ademés, Es
panya no deu imitar a França, perque com di
gué molt bé En Cambó, no estem al Marroc
per voluntat d'aquesta nació, sino pel consen
timent de totes les nacions, ja que som terra
indispensable per l'equilibri del Mediterrani.
Tots els nostres polítics radicals tenen la
pruija d'imitar a Franca, i la realitat ens de
mostra que no la deurfem imitar. Espanya,
a la zona del Marroc, ha dit En Cambó, no
planteja un problema d'expansió, sino un pro
blema d' independencia. Enteneu-ho bé, tots
els que sou partidaris de l'evacuació del Ma
rroc, tots els que proposeu solucions, sense
haver sigut meditades, amb el sol intent d'ara
lagar el sentimentalisme morbós de les mas

Amic Rodés, vos que tantes vegades heu
donat paleses mostres de l'amor que profes
seu a la terra catalana, mediteu aquestes pa
raules d'En Cambó: «Ha de causar-nos espant
als espanyols i més als catalans l'importancia
de les compensacions que se'ns imposaden
per nostra deixació del Marroc. Les Balears
i Catalunya perillaríen, i aquesta hauría-deixat
d'existir amb sa missió en la col-lectivitat es
panyola.› Digueu-me després d'haverles medi
tades, si és patriótica la vostra solució.
Els regionalistes, que hem sigut titllats tan
tes vegades de separatistes, som els que al
parlament espanyol hem sapigut defensar la
integritat d'Espanya, som els que hem donat
Ilicons de patriotisme an En Dato, que no sa
pigué contestar com calía els discursos d'En
Rodés i l'Alvarez. Per ço els diputats de la
majoría que'l dia abans s'havfen abstingut de
aplaudir al seu quefe, aplaudiren sens reser
ves an En Cambó, demostrant que lo que di
gué el nostre illustre amic, al recullir una de
les conclusions d'En Rodés, havía d'haver-ho
dit el president del Concell de ministres, o bé
el ministre d'Estat.
Comprenem perfectament l'indisposició de
En Dato, doncs és natural que després de la
indiferencia i la fredor deis diputats adictes al
govern, tingués un xic de febre i's veiés obli
gat a ficar-se al lit.
En Dato és atent, polit, amable, peró no té
talla per a sostenir un debat de tanta trascen
dencia, ni autoritat per a orientar el problema
del Marroc. En Dato és un polític discret i res
més. Un governant a l'europea ha de sapiguer
moltes coses més de les que sab l'actual pre
sident. Abans, a Espanya, per a presidir 1 eri
gir-se en representant d'un partit, n'hi havía
prou amb tenir influencia i facilitat de paraula;
avui calen altres qualitats, que són ben pocs
els que les posseeixen. Cal tenir una vastíssi
ma cultura, coneixer les necessitats del seu
país, ésser hábil i oportú, sapiguer fressar a
la seva patria el camí de la prosperitat i el
progrés, i sapiguer escoltar la veu de la con
ciencia, que és la millor consellera, dels ho
mes que's proposen treballar en profit de la

patria.

Veurem si En Cambó haurá predicat en de
sert, i si'ls mateixos que suara l'aplaudeixen,
demá s'oposarán a que triomfi el seu criteri i
barrarán el pas als seus patriótics ideals.
Els que están fent un trist paper són els
pobres nacionalistes. Pobre gent, no saben
ja per quins mars naveguen.. I quina manera
més indigna i malvada d'enganyar al poble!...
En comptes d'assistir a les sessions del Con
grés, i pendre part en el debat del Missatge,
com
fan tots els quefes de partit, perden el
temps organitzant ridícules moixigangues con
tra la guerra del Marroc. I no és precisament
l'odi a la guerra lo quels fa moure i organit
zar manifestacions, sino l'insá desig de pro
moure conflictes d'ordre públic, revoltes sedi
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doses i convulsions socials, que'ls permetin
aprofttar la indignació de les masses per a
satisfer les seves concupiscencies.
En Corominas, com en Lerroux, creu anar
contra la guerra, portant els joves nacionalis
tes al Coll, vestint els infants de blanc, i dis
frecant criatures de república. Lo patriótic se
ría cercar solucions honroses que permetessin
donar noves orientacions al problema del Ma
rroc; pero és més productiu per a certs polí
tics, engendrar odis, forjar falses histories i
aprofitar-se de la incultura de les masses.
En Cambó ha sapigut senyalar a Espanya
el carvi que ha de seguir, si vol salvar-se, I

A tots els que anem per guetos
als que del tot ho són,
el fet de conmemorar-ne
la primera Exposició
que's celebra a Barcelona
l'any 88, a tots.
de damunt sembla que'ns tregui
els vint-i-cinc anys que són
com

transcorreguts d'aleshores,

sent folies de bon humo-...
!Quanta de records d'aquella época
evoca'l Park cada cop
que he Ilegit en els periódica
d'aqueikos díes els noms
deis que queden d'aquella homes
que foren els propulsora
de la colossal empresa
duta a fi amb heróic esforç
per aquel! genial Alcalde
que amb sa iniciativa, dones,
va atraurer's iota una récula
d'insults, mofes i mala mota,

caricatures, semblances,
de guantes publicacions

satíriques i humorístiques

eixfen de iota colora,
tractant-lo d'alcalde digne
de sé Alcalde de Sant Boi!
I are, (110 que són les coses
i miseries d'aquest món!)
a n'els XXV anys justos
d'aquell fet, fet portentós,
are celebrem la data
d'aquell any ja ben remot,
alabant aquell alcalde
sos mateixos detractora;
reconeguent-lo un gran home,
si no en vida, are que és mort.
Pró, 'la que no eren blanca, ni negrea;
la gent de sana opinió,
admirárem a aquell Baffle
perqué, criticat coa' fóu,

combatut, va demostrar-ne
com cap altre—dit sens por
professar-ne a Barcelona
un

immens,

sublim amor,

amb una gran sobrietat i precisió, ha posat de
relleu els perills que'ns rodegen, i ha defensat
magistralment la nostra integritat.
El problema del Marroc deu solucionar-se.
Per dignitat i per patriotisme, hem de procurar
sapiguer aont anem i esbrinar si'ls camins que
seguim ens portarán a la victoria o a la ruina.
I aixó, certament, no ho sabrem pas amb radi
calismes i estridencies, sino estudiant seriosa
ment el problema, i procurant que'l seny, la
justicia i la rahó presideixin tots els nostres
actes.

C1VERETTA.

fins exposant-ne so honra
oficial davant del món.
Ja té raí) aquella máxima
que diu en castella aixo:
c—EI mejorjuez es el tiempo;
y después del tiempo, Dios—».
El temps, com més anys transcorrei,
fa més gran a aquel' prohom
que va marca amb so entercan
en vostre Llibre d'Honor
una data i una tito;
puix des de l'Exposició
Universal, la primera
que a Espanya va tenir lloc,
nostra ciutat ressagada
corn ciutat de l'antigor,

capital

no

coneguda

prou per les demés nacions.
ella va fer coneixensa
amb els Estala vells i nous,
quina emprendats van quedar-ne
de son tracte i de son pon,
habillada de Comtesa
d'un país pié de tresors...

Aqueixa feliç pensada
de la cornmemoració
del Universal Certamen
del 88, és molt
rnereixedora d'elogi
perqué esmenta un gran record
de l'empenta formidable
envers al Progrés del món
d'uaa Patria que, sent xiea,
dona a la gran la lliçó!
PEPET

DEL

CARRIL.
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nalitat climatérica i escandalosa, d' una ratxada
d'obres significatives per la seva psicología absur
de i concupiscent, que exterioritza no més el baix
fons a que pot arrivar una enginyosa pléiade de

sempiterns imaginatius.
Tením un ample criteri personal,

que arriva a
lotes les novetats
trascendencies per originals
que sigan, empró no admetem que ara, en plena
reconstitució de nostra ética social i positiva, pren
gui carta de naturalesa en nostra terra, una impor
tació petulant i desinvolta que cap profit honrós ha
de reportar-nos ni cap ensenyança contundent ha
de sugerir-nos. Si bé és cert que hem quedat que
eren
funcions Ileugeres, comedies relativament
adotzenades quina única finalitat ha d'ésser la de
distreure i divertir, també creiem, per xó mateix
precisament, que s'en fá massa abús i tendeixen a
preconitzar com a notable i magnificent una estulta
habilitat escénica que mai podrá sser tinguda en
compte ni pairo, en aquesta sanitosa terra catala
na quals costums i maneres
de viure tenen més de
sanituts i fortaleses, que no pas de falsetats i opro

bis.
Tals
se com

N'ANTONI ROCA I CODINA
que versant el tema «Resum históric del renaixe
ment patriótic de Catalunya«, está donant un cicle
interessantissim de conferencies en el C. A. de
D. del C. i de l'1.

Volanderes
Comentad violent
Estem

Cómic,

plena febre vaudevillesca. A l'Apolo, al
l'Imperi, se multipliquen els seus empre
espa
a atreure l'atenció del gros públic i

en
a

saris per
tarrar l'atribilari barceloní amb les més grotesques
i atrevides produccions d'aquest genre.
Passá la moda del género chico, passá la tem
porada del delectivisme, i ara ha local el torn d'en
senyorir-se de la nostra escena an aquestes obres
extravagants i picaresques que'l leatre francés con
ternporani ha fecondat amb excesiva grollería i
péssim mal gust.
No és que pretenguem sentar piala de moralis
tes, ni aboguem per determinades escoles o proce
diments. Unicament constatem el fet, deplorable en
gran manera i de tant sapigut
escatit, caigut en
abandó depriment en la escala de valors socials
relatius a Catalunya, de que siguent aquesta terra
tant fortament feconda en produccions teatrals de
gran relleu en el món intellectual, que moltes d'e
lles han tingut l'unánima i general sanció de fora
fronteres mereixent l'alta significació de pregonar,
en mig de l'éxit, l'época d'esplendor i floreixement
de la literatura nostra, hagin forçosament tingut de
raure en aquesta capritxosa intromissió d'una ba

proporcions desmesurades, avant-posant
exemple cotidiá a les atencions simplís

a

simes de les multituts, creiem sincerament que li
són pernicioses i de malsanes finalitats, per les
seves significancies de depresió moral i collectiva,
per les seves lleugereses impopulars, per la seva
incultura i imperfecció que regula sovint una ver
gonyosa mesquinesa d'ideals i una perjudicial os
tentació d'immoralitat i contuberni.
No fora molt més productiva i sanitosa, no fora
molt més honrosa i enlairada, aquesta propaganda
i aquest desfici curiosfssim que demostren les nos
tres gents en comunió, que paulatinament i amb
competencia d'escullit i habilidós, se fes tollo pos
sible per a que les seves exaltacions i entusiasmes
fossin per una obra comunment cultural i beneficio
sa, per una intensa fruició espiritual, on tot orga
nisme hi amuça el seu enginy, iota especulació hi
troba la seva recompensa i tota característica co
bejança s'hi enriqueix i purifica en ideals, bellesa
sentiments?.. Com per exemple, i per expresar-ho
millor, encaminar la pública atenció a les conferen
cies educatives, a les especulacions financieres, a
les diversions sportíferes, al teatre genuinament
cultural, a les admiracions arquitectóniques anti
gues i contemporanies, a les habilitats i rareses
d'unes excavacions interessants, etc. etc, on s'hi
copsa escateix, ademés de percebir-ne les delec
tacions i gosadies més humanes, duna vera i fe
conda ensenyança creadora, d'una substancial su
periorital caí/al per a Iota civilització, i d' una
convergencia d'institucions i analogíes que sovint
obtenen un maravellós i feliç éxit.
Somnis, preocupacions originalitats, sentimen
talisme, que sabem lo que s'ens dirá per haver fet
aquesta esposició de fé i hostilitat!...
Tantseval. Pitjor mal és el de la collaboració
conscient i espontania. No creiem pas que de les
nostres ingenuitats i quimeres n'hágim d'heure cap
concurs beneficiós ni tinga de torse's aquest mal
camf qne s'han emprés molts esperits que en altra
esfera d'actuació hauríen resullat honorffics i se
lectes.
Ens consola, no obstant, el pensar que també
passará aquesta ratxada maniosa pels vaudevills i
aquesta parcial candidesa per a iota immoralitat en
les atencions populars.
Ens hem posat una mica serios i altius potser,
a
l'anatematitzar aquesta vergonyosa inclosió de
pervertiment en nostres costums—que considerem
amb tot honor, análoga i cuncubina a la festa re
pugnant de les corregudes de braus—descuidant

L'HEPELI

341

per un mornent, tal vegada, d'adoptar aquella
actitut d'irónics i humorístics com períoca a nostra
ploma an aquest Iloc; empró la nostra espirituali
tat ens fa clamar ara i sempre per una depuració en
l'avidesa de tothom, per una selecció insistent que
sepani l'inercia de la nobilitat; l'irreverencia, de
l'armonía; la decandencia, de les alliberacions.
nos

1 és que, tal vegada, en nostres optimistes in
i desficis com a perfectes meridionals que
som, no trobem punt de repós ni sossego tant bon
punt com les desvetlla una imperfecció i virulencia

quietuts

constatada en el transcurs de nostra ruta de nó
mades fervents.
AMALI BERNAL

Rims dela setmana
La dida

seca

Na Antonia diu que baxá
d'allá, de la seva terra,
d'aquell país tan hermós
voltat de la mar immensa
pie de madones i atlots
xiroies atlotetes;
de la terra deis garrins
i d'ensiamades rendres,
d'escupinyes i aubercocs,
i sobressades rojenques.
Segons diuen va arrivar
a la casa on temps enrera
va servir-hi molt a pler
del senyó i de la mestressa
i segons me varen dir,
tant i tant bé la van rebrer
que fins la van invitar
a la seva taula a seurer
i aixó que era un día que
hi havía dolços i neules
i ví del que fa soroll
al destapar's la botella
i que's vessa quasi tot
puix que tot s' en va en bromera,
ja que a casa dels senyors
hi tejen una gran festa
perqué el senyor feia anys
i tothom eslava alegre.
Diuen quels esguards de tots,
damunt de Na Antonia quejen,
i aixó que de convidats
n'hi havía de tota mena,
peró tela tant de temps
que per'llí ningú la vela,
que cridava la atenció
de retornar-la allí a veurer.
El dinar fou animal,
no pararen les converses,
tothom ti feia retret
de que tan temps estiguera
sense dir res, ni tant sois
que hagués enviat dos Iletres,
explicant que havía fet
en aquella !larga ausencia
ni quin era el seu sentir,
ni lo que pensava fer-ne,
fins que acabat el dinar,
que va transcorrer alegre,
mimada pel senyoret
i atesa per la mestressa,
de la taula al aixecars
DE LA VAGA MARÍTIMA
un convidat la va empendrer,
diuen que li va dir
—Cóm és alzó, hombre, que vas d'aquest modo?
vejent que era tant atesa.
si es que l'havía crícict
—Peró, guardia; si els vapors no van, no queda altre

per

a un

Mire cría

fer-ne;

anar

a

la vela.

remei qua
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puix

val un boig conegut
més que un savi per coneixer,
com ja hi havía estat
a servir la casa aquella
no tindría res d'estrany
que la tornessen a pendre.
Mes ella diu que digué
fent-hi una rialla fresca,
com-els aires de la mar
que volten la seva terra:
—ja ho he sabut allí dalt
que altre cop la senyoreta,
una dida novament
haura menester, pró veja!
el quedarme no ve al cas,
puix Ii convé dida tendre,
i, !o, mesquina de mí
per més que 'ls hi porte afecte,
per are no puc- servir
com vaig servir anys enrera,
puix com veu vosté mateix
no só més que dida seca!

Aixó és lo que preté el neulat caciquisme que ha

desgoverna a Sarria, en l'obra que ha
de descatalanitzar la població, demostrada,
entre abres desatinos, amb el posar en castellá els
nous rétuls indicadors de noms de carrers;
amb la
sustitució per rétuls, també en castellá, d'alguns
deis que'ls Ajuntaments de majoría regionalista
havlen posat en catalá, el Passeig de Santa Eula
ria per exemple; amb el treure d'una vía el nom del
Bisbe Morgades (com que !a és mort!) de tan bon
record pels bons catalans per haver sigut Fautor de
la memorable pastoral que exhortava al clero a
predicar en catalá, al mateix temps que a una aura
vía se ti donava el nom del general Weyler (jcom
encara és viu!); amb la resistencia en acense
llar a aquel! Ajuntament sa adhessió al projecte de
mancomunitats provincials, aconsellant-ho a últi
ma hora, gracies a
la suplicada intervenció d'un
soi-disant i ben remunerat protector de Sarriá;
amb la tossudería en escriure en castellá els pro
grames de la festa major trencant la costum esta
blerta pels regionalistes d'escriurer-los en catalá,
CABALER.
resignant-se darrerament a escriurer-los en un i
altre idioma espantat per la
patriótica actitut d'un grupo
d'entusiasles catalanistes re
solts a reproduir a Sarria el
fet de Vilafranca.
Si an aquel desbaratament
s'hi afegeix el bescantar, amb
les més baixes grolleríes,
tant als regionalistes més
significats de la ve'ina pobla
ció, com als homes més emi
nents del regionalisme cata
la; el sistemátic descuit din
cloure en el cens electoral
als vans sospitosos de re
gionalisme, i'ls entrebancs
de Iota mena que aquets tro
ben en les oficines munici
pals en ses demandes deis
documents necessaris per a
solicitar la indicada inclusió;
els consells que, per medi
del seu portabrams, donava
als electors sarrianencs en
les darreres eleccions de di
putats de que abans que la
—Senyora.., jo li he demanat un quarto sol i vosté me l'ha donat amb candidatura regionalista vo
companyía...
tessin la lerrouxista; els tre
balls fets a favor d'aquesta
última sota má, aixó sí, a fi
de no desacreditar-se més de lo que ja ho está en
tre alguns elements an els quals alzó havía de cau
sar forta
indignació, quedará ben vist que'l cas de
Ho és un cas amb lotes les senyals de gravetat,
catalanofobia deis caciquistes sarrianencs és d'una
el caciquisme que avui pateix Sarria.
gravetat tan alarmant, que ja no'l poden amagar ni
Es indubtable que quant més és la enervació deis
amb el fet d'haver-se presentat el més beneit6 de
pobles, més s'ensanya amb ells el caciquisme que tots ells, amb el seu divertit aire de perdona vides,
incessantment furga per a explotar-los. Aixís s'ex
pero ensenyant el l'auto, a felicitar als diputats re
plica l'aversió que aquel degradant poder, el qual gionalistes triomfants en les referides eleccions,
no s'aguanta més que per la falta de conciencia
amb la grotesca habilitat de conservar el seu...
ciutadana en la opinió pública, sent contra tot mo
prestigi intentant fer-los-hi creure que's deu an
viment encoratjador deis ciutadans atuits pels
eh l el grandiós éxit obtingut pels regionalistes a
constants i atropelladors atreviments caciquistes; i
Sarna, que, a la veritat, no] pogué evitar malgrat
com sigui, que qui ha determinat en primer terme
els medis que posa en joc per a lograr-ho; í de que
l'esmentat moviment entre nosaltres, ha sigut el
no 's vejés dar lo que a Sarria sab tothom prou be:
regionalisme catala, contra tota manifestado en
aixó es, que quan la gent del escamot caciquista
sentit
aquest
dirigeixen els seus esforços la gent no disposen de milers de pessetes per a les dis
caciquista per veure -hi en elles el més gran bauxes electorals, ni poden coaccionar obertament
destorb per al dolç fruiment del cacicat convertint
als veins tímits, com no van poder-ho fer en tals
els pobles en Ilatzeríes de masells d'anima sumisos
eleccions, dat els carácter de la candidatura opo
als seus capritxos i suferts als seus repugnants
sada a la regionalista, no complen amb cap in
excessos.
fluencia si no es per a disposar de sf mateixos, si

Catalanofobia

rebrolat

emprés
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és que per aixó s'han reserval prou llibertat.
Per sort no hi falten a Sarriá, hons patricis, que

vefilen constantment per a evitar les desgracies
que podden ocasionar en aquella població els re
petits atacs de catalanofobia deis seus mandarins.
VICENTé.

REGIDORENQUES
an En Dessy Martos,
aquells bons quatre quartos

L'heu vist bé
amb

que'l

dimoni li ha donat?

Jo li parlo del dimoni,
es el seu testimoni
per les feines d'advocat.
car

Deis jardins de l'hermosura
ell creu ser-ne una flor pura
i no n'és més que una col,
i encare una col mefítica,
com del camp de la política
no n'és més que un girasol.
Al començ de sa creixensa,
hauría estat de la Defensa
si en Pomés hagués volgut
fer-li de padrí o de pare,
mes, !ai! la Defensa, encare,
no ens havía pas nascut...

--jCóm se coneix que estem en terra
que sempre que caus et fas banyes!

Pró amb totIonra i tot honor,
va fer conservador
de la ceba capilar,
que en son cap de nen petit,
tant bufó i tant aixerit,
començava a escassejar.
es

de toros

I

després

va

fé'l demócrata,

deixar de sé aristócrata,
i es plantá de l'ibera!,
tot ballant la farandola
que'l feu caure a la cassola
de la cuina radical.
sens

Acudits
Un noi demana la clau al seu pare i ell Ii diu:
—Es inútil, ja l'he dit que no't donaré la clau de
casa, fins que t'assentis.
Després s'assenta en una cadira i diu an el erial:
—Digui al papá que'm dongui la clau que ja estic
assentat.

Als examens:
El professor.—En guantes parts

se

divideix la

que sembla mentida,
está acabant la vida
sent un trist regidoric
sens més ánsia ni daleia
que posar's la xemeneia
que a les festes porta en Pich.
1

encar

are

PEP

DE

COLA.

flor?
El deixeble (després de
un
quart de pensar).—ja
ho sé... peró no'm recor
da.
•

•

Un pagés veu en
Ileatre «Abonos>. Va
taquilla i diu:

—Escolti; pértim
carretada de abono

un
a

la

una

la
carretera de Barcelona
per afemar uns camps.
*

Una

a

*

minyona perque va

morir la sogra del seu
amo, li portava al sopar
butifarra
lloc de blanca
una

negra

en

com acos

tumaven.

—Veig que fa alguns
díes que porta la butifarra
negra en lloc de blanca.
—Es d'ensá que se li va
morir la sogra. Com que
are

están de do!.

MARIÁN CORTINAS COSTA.

—Estic a les seves ordres, Dagobert de Rubinat i de Bellnás, Conde de Llit
parat i Marqués d Bonmeló.
—Gracies, Pau Pinyol de Prunaseca, Conde del Asalto (cantonada al Mar
qués del Duero).
_
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Peró que dita proposició
anés també firmada per l'An
dreu, no hi passo, ni en se
rio ni en broma, anc que la
corrida fos per a la «Aso
ciación de la Prensa diaria«.
Francament, amic Andreu,
pensa tú que les cinqcentes,
estar-ten més contentes
a la bossa de L'HeRttu.

Recullits
A fAudiencia (o al Palau
de Justicia):
Presiden! de Sala al pro
cessat.—No vos avergonyeix
haver de venir tant sovint an

aquesta Sala?
Processat.—Més vergonya
n'hauden de donar vostés
que hi venen cada día.
se

En Rosés ho

feu mol/ b,
Melquiades també;
pró sens dubte que'l minó
ha sigui nostre Gambó.
Parlo jo del tripijoc

Diálec:
El
tonto.
—

i en

formatje

fa

tornar

—ion menjo ceda día i no
m'hi he tornat pas.
—Veus? No t'ho coneixes
perquen menjes.

del debal sobre"! Marroc.
14.1

Per cert

que La Vanguar
en la nota polí
tica des de Madrid, feto al
correr de Pelai, ens
dona
compte tina de la manera de
menjar-sels sigrons que té
cada diputar, no fa cap co
mentari del magne discurs
d'en Gambó.
1 fins deixa de copiar els
comentaris de la premsa de
Madrid.
En mig de tot, cree que fa
bé l'orgue deis mons d'ense
nyar a cada punt l'orella.
Perqué entre aixó i l'ofici
que ha agafat de botafumei
ro den Pich, Barcelona aca
bará per deixar-la per el que
és.
Una cantonada d'anuncis.
Enganxats amb odi igualadf.

dia, que

Entre estudian ts:
—Mira si'm llevo dematf
que a las quatre ja estic de
peus

a

terra.

—Doncs, jo, a les:tres de
la matinada ja tinc els peus
foro del Ilit.
(Es que donm

en

un

catre

curt).
A la barbería:
El dependent a un parro
quia calvo, al voler arreglar
cap.—?Qué hi posarem al

cap?
El

parroquia.

Pósim'hi

—

cabells.
El

dispeser a

la

dispesera.

—Sab que'l matalás és mol!
dur?
La dispesera.— Dones,
gui que és un matalás de

plPoble Catalá está més
graciós.
Aquest diu que'l discurs

cre

plo

mes...

El dispeser.—Deuen
plomes d'escriure.

den Combó no va respon
drer a l'espectació amb que

sser

era

1

En el dispensan:
El metje a un ciclista que
ha prés mal.—Deu sser la

primera vegada

que

va

L'HEREU.— Senyors,

en

eifunns

deixessin de reellegir-lo!
Murta estar molt bé la Defensa Social dirigida
per un difunt.
Molt millor que dirigida per en Corretger, que's
veu que és un viu.

rafaneríes de ciónes:(Dialec).
—0i, senyora Conxa, que la Matilde l'any passat
era rossa de cabells?
—Si, si.
—I dones, com potser que are finall cabell

negro?

—Es que porta dol del

seu

marit.

Tot eacant, (diálec entre Caeador i Pagés):
—1-bu vist passar una Hebra, bon home?
—Ad Si senyor; per aquí mateix.

gaire?

un

prés de les siluetes deis teus
esquirols, ?qui trobara rés
notable ja ni a Europa, Assia,

exemple!

f
(luant l'hora Ii sta arrivada perdoni al qu
t.
sapiguer que no va ser reelegit perque era difunt.
1 a rnés; ;quina Ilástima que per tant poca cosa,

El ciclista.—No senyor; és !'último.

—No; deu fer

son

vosté

amb bicicleta.

—Fa

Montero Ríos és mort. ilmitéu

any 1

mig,

encara no.

Deu l'hagi perdonar

a

don Pere Esmandía, 1,

Africa, América i Occeanía?
Els succesos espatarrants ja no passen més que
al Centre del correr de Pelai.
Que es una especie de Polinessia acabada de
descobrir.
:4+1¦1

Ha

Vaia, que

sortit el setmanari La Patria escrit pela antics
redactors de El Poble Calda
De sea «Primeres paraules, retallem lo segilent:
"Penib serem respectuosos amb la sinceritat de l'ene
mic, indulgents amb l'error deis correligionaria, im
placables amb rambició i amb el deshonor, tant si els
trobem enfront coro al costat nostre".
,Barba, nois! amb aixó jan tenim prou, I si no ho
feu aixfs, us darem cada bastonada que us baldará.
Mentres tan!, corresponem a vostra salutació,
desidant que pogueu fer una Esquerra que prou

que
per

falta fa.
1, en Bertrand qu'a dongut per més especialment
felicita/ per sdn chrrec de Director.

Pró vigila, Corretger,
perque al caurer en el Ilit,
per a fer-hi el són darrer,

Llegim

a La Vanguardia del dia 22.
"Se di5 cuenta del programa de los actos que han
de celebrarse y se resolvieron otros detalles de organiza
ción. Además se proveyeron los cargos vacantes de la
junta directiva, reeligiéndose a los que los desempena
ban a excepción del difunto D. Pedro Esmandía Puig
oriol, en cuyo lugar fué elegido don Jaime Corretger y
Valls".

esperar.
ciar, figa seca; des

es

no

jai!

serás pas reel'legit
ni per gazetiller.

111141
en Millán i en Rocha i en Balugera i en
Carcereny flrmessin la proposició demanant
l'Ajuntament dones 500 peles per a un palco
la corrida del 21, passi perqué és propi d'ella.

I
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DE BENZ1NA
Feia ja mesos, molts mesos, que

parlava de
cursa automobilista, cosa qué no podía seguir,
puix s'esperava com candeletes un acte, orn els au
tos fessin tremolar el sol amb l'espatec de Ilurs
pistonades.
nos

cap

Mentres

preparen unes grans curses, que no
quin any se !aran, com a petit pre
ludi, aixfs com si diguéssim, per a matar l'estona,
el Real Automóbil Club i el Moto Club Deportiu,
se

se

sab fixo

en

han organitzat el kilómetre en pujada, a l'avinguda
del Ti" con_struint a la placeta de buix del funicu
lar, una serie de tribunes i coberts, que, semblava
talment la festa major d'aquella muntanya.
Una gentada, amb tranvía, cotxe, auto, a cavall
de les carnes, etc, van dirigir-se a on tenía lloc la
cursa omplint tot el circuit de dalt a
baix i escam
pant-se per a aquells turons disposat a• comentar
el primer accident.
En l'envelat, o sigui el lloc d'arribada, hi havía
un bé de Deu de noies maques i elegants, que
donava goig mirar-les. Per elles s'hi podía anar.
Tancat el circuit, comencen a pujar side-ears,
En l'Arruga puja a 12 Ki. l'hora, i Ii passaren al
davant. Va quedar Arruga-t. L'Ubarri va fer-ho
moll bé.
Després d'una pila de motos amb carretons, apa
reix

en

Josepet Armengué

amb el

seu

fill

«David>,

acompanyat si no m'enganyo d'una senyoreta ger
mana d'ell. El pobre fie 1ingué la malehida pega
de topar-se amb aqueixa se

nyora bruixa,
anornenada
panne i ja'l renal parat. Noi,
volíes Iluir-te i !has Buit.
Pujen les motos, fent al
gún d'ells temps expléndits.
Acabat, els autos.
En Damazel, el conegut

pilotant un cotxe
propia, sigue '1 pri

aviador,
marca
mer

St-1

nos

en

presentar-se, deixant--

l'impresió

que ho fa mi

llor anant a ran de núvols.
Havíen ja passat una quans
autos, quan divisárem en la
carretera la presencia d'una
mena

de bestia

llarga i prima.

Vatúa el món. Era un Hispa
no, que tenía la forma d'un
peix. A primera vista, en Me
assegurava ésser una
nec

o

,

L A CARRERA DEL KILÓMETRE LLENÇAT
—1 en aquest auto, qui es el que va dalt?
—Home: l'Abada!

cuina económica. Gran sor
presa general i admiració
també general, amb lot hi ha
ver-hi algún rau-rau en quel
que interior.
Puja un Benz desesperat,
rellisca, toca les fustes
adeussiau tartana, tots els
cavalls inutilitzats.
A la prova !hure, hi prengué
pant un 200 H-P, que's vegé
obligat a deturar els animals,
car tiraven massa als virat
jes, pujant-ho al promedi de
68180 K. hora.
Acabadas les curses de ve
locitat, es feren les ne turis
me, en la que hi ha que re
marcar l'auto que guiava la
nena Marnet, que tot i no
portar vitesse, se feu merei
xedora d'elogis. I per altra
part la Iranquititat d'En Plaja,
que inscriu son autornóbil,
el fa portar pel chaufeur i ehl
hi arta de lastre. La temeritat
i valentía del citat Plaja bu
molt admirada i a rensemps
que comentada.
Els nostres boys varen fer
el servei telefónic a les mil
maravelles a satisfacció de
tothom i de l'Ama] que no té
prou boca per a alabar-los.
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A no ser que al donar una sortida's descuidaren
de cronometrar, i '1 cotxe va tenir de repetir el Ira
jecte, tot hauría anat com una seda.
DE LA COSSA.

Espanya 4 goals— Espanyol 1
El dijous el Real i'ls quasi campions nacionals,
jugaren un parta amistós i inofensiu, oferint-nos
match aburrit, que per poc ens troben a tots
fent bacaines.
Els rojos, varen saber conquerir una bona victo
ria, digna del tloc que ostenten.
Aqueixos mateixos el diumenge Iluitaren amb el
Comete & Simiot per a la challenge deis Pirineus,
guanyant als francesos per 3 goals a I, aixís domi
nant moltíssim.
El partit, poc más, poc más, poca cosa.
—El Barcelona ha tornat a ter primer contra se
gón, complerts, vegent-se el primer en perill d'és
ser vençut pel inferior a creencia.
Sempre hem dit que aquest segón posará en una
vergonya al primer, i si anem aixís no tardarem
gaire, puix els nois feren un bon treball i lograren
un

empatar

a

quatre goals.

ALTRES NOVES
A l'Esquerra del carrer Aribau hi hagué cops de
puny, venint a resumir una vetllada digna d'agafar
el barret i anar-sen.
Voten fomentar l'afició i lograrán esvair-la com
el fum ho fa en l'espai. Tingueu un xic más de
compassió deis que de bona fé, venen a gratar-se

l'hermilla.
En Tony Berton, que lluitava, va retirar-se,
firmant-nos nostre criteri d'home polític.
No hi torneu per fer-ho aixís.

con

—Dimecres tingué lloc al camp del Club Espa
nyol, el Festival d'Educació Física que al P. Pre
pósit General dedicaren els alumnes de les Escotes
Píes.

Llástima que la tronada obligués a la suspensió
duna festa que, a judicar per l'hermosura i preci
sió dels exercicis fets pels nens, es presentava
emotiva de debo.
La concurrencia verament escullida, i 'Is Pares
atents a Iota incidencia amb aquella amabilitat que
és la característica deis fills de S. josep de Calas
sanz.

ENTRE EsSTUDIANTS

—Carreres del Kilómetre Ilerwat? La que faig jo
és más important: és de matricules Ileneades.

d'un públic tan distingit i tan aristocrátic, cal ben
bé que l'entitat festejada lingui moltes simpaties
entre la gent culta i porti una vida molt exuberant,
I com L'I-jeneu, malgrat que taujá, tenía ben co
negudes aqlelles simpatíes i aquella exuberancia,

obrar que la festa sería un éxit 1 va volguer
pendre-hi part, per a demostrar personalment an
aquells simpátics ioves la seva predilecció per
aquella vida católic-cultural que amb tant d'entu
siasme se desenrofila en aquella simpática entitat.
Per alzó se'n fa ressó d'aquestes planes estant, i
Ii plau felicitar xardorosament a l'Academia Calas
sancia per l'éxit obtingut en aquella testa brillan
tíssima, encoratjant-la a que segueixi el camf que
li va assenyalar son fundador, el famós polemista

va

Una festa cultural
El dijous prop-passat se celebra al Paranimf de
la nostra Universitat la distribució de premis del
Certamen Literari Nacional, amb que la prestigiosa
i simpática entitat Academia Calassancia comme
mora el XXV aniversari de la seva fundació.
Vinticinc anys d'existencia per a una entitat del
carácter de l'Academia Calasancia en aquesta terra
on tantes societats culturals moren abans de nei
xer, i si neixen, moren al poc temps, sense que
ningú se n'adongui, es un veritable triomf digne de
celebrar-se i de ser assenyalat com un avis rara
en els nostres climes.
Alzó potser explica aqueixa mena de miracle
que's nota en la festa amb que l'Academia Calas
sancia ceiebra ses noces de plata. Perque per a
poguer omplir de gom a gom el vastíssim saló
d'actes académics del nostre primer Centre docent

católic, el R. P. Llanas de les Escotes Píes.
No cal pas que'rs esforcem en ressenyar la testa,
perque ho han fet tots els diaris decents de Barce
lona; s'entén deis que nosaltres acostumem a Ilegir.
Ens bastará dir que fou una bella festa literaria, en
la que foren molt celebrats i aplaudits tots els qui
prengueren pan, i la que va demostrar palesament
que l'Academia Calassancia, bo i sent formada en
potencialitat
sa immensa majoría per ioves, té una
literaria i intellectual tan ferma i la seva actuació
es tan intensa i enérgica, que be pot posar-se, sen
se desmereixer res, al costal de les más anomena
des i valioses de la nostra terra.

OIDÁ.
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Fer

casa

Molts ho troben pla.

és

Caseu-se! Ja ho trovaréu.
(No parlo per mí el!)
Vull dir jo que, per a fer casa

crec

que lo natural

casar-se.

Perb succeeix que, casats, quan heu complat que
ho tenfu tot, no tenfu rés.
Si per a ter casa 's necessitessin no més mobles,

Sin porta de róssec un trist llit!
Si voléu arreglar una mica la sala, heu de com
prar muja dotzena de cadires, una tauleta de cen
tro, les cortines per l'arcoba, la calaixera, el mira,
armari, el quadro de la Cena pel menjadór i quatre
Sants més pels quartos de dormir.
Si'n porta d'endrómines, valúa '1 ret de la Sila,
la sala sola!
No die rés del parament de cuina, del parament
de /aula i d'altres paraments per a
parar pis ben
parat.

rai...

Lo que vé darrera!
Si's pogués ter casa com els aucells fán niu,
quin eslalvi!
1 tant que costa, Mare de Deu! Compréu un Ili
tot de posts i bancs al casar-vos i segueixen mata
lassos, traspuntins, llensols, cuixineres, la tauleta
de nit i '1 vas, la piqueta de l'aigua, la palmato
ria... ui! ui!

***
Ara vé la segona part, que és pitjor que la pri
Ja se sabl
Perqué ja estéu instalats; ja heu fet niu; ja no us
falta rés de lo que teniu; ja heu fet casa... (I no
parlo per mí, ja dic).
Are, desgraciats! venen els gastos doméstics.
(Els gastos domestics..
mera...

que son indomables).
A la pina solament hi
hauréu de deixar muja
setznanada.
I si anéu a la tenda a
comprar, Ji deixaréu rota.

Ja'n pot ser d'estalvia
dora la mestressa d'una
casa!

Entre lo cars que van
els queviures i '1 mal pes
que fán els que venen.
Aixo,

sense

quisits;

menjar

re

penseu: no
més lo acostumat; verdu
ra
i pocs fans, rés de
postres, ni Ilaminadu
no us

res.

Després vé'l lloguer; el
pa, ví, carbó; el gas i al
tres

gastos que no's pre

veuen:
nous...

sempre'n surten de
El sereno, 'I vigi

lant, la portera... Encare
que

mai

1s

haguéu

de

menester!... Se'ls ha de
donar alguna cosa a fi
de mes, per no ter un pa
per ridícol.
Comptéu luegu '1 vestir:
que us vestiu a
que és pitjor; per
qué un trajo '1 paguéu do
ble. I si us voléu distreure
una
mica, afegiu-hi 1s
extraordinaris del Cine
als diumenjes; de la bar
queta fins a l' escollera;
deis cacauets i xufles; del
Saturno; del tranvía fins
a l'avinguda... etc., etc.
Si un s'hi fixés, es tor
naría boig rematat.
(I ja us he dit que no
parlo per mí).
Perqué jo, si us haig de
ser franc, amb el fer casa
no hi he pensat mai ni ga
encare

pinos,

nes.

—Tal

El fer casa, jo ho deixo
pels mestres de cases.
1, dones, que's creien?
com

están els Hoguera, lo més práctIc será passar la vida

en

aeroplá.

L'HEueu pe LA GARRIGA

1

L'HEREU

349

.4/ ,?J1

,

17*-

obtenir bones entrades, perb el tret li ha sortit per
la culata. Llevat deis díes festfus, han sigui molt
pocs. els que han acudit al Tívoli. Aquesta vegada
el públic té rahó de no assistir-hi. Es preferible
una companyía composta de mitjaníes que obtingui
bon conjunt, que una companyía dolenta

1
al
kik)
Vetrzez= #

Zifunquesía
dirigida per
bon actor. No n'hi ha prou

(y,

un
que
Borrás treballi bé, cal que també síen bons els
demés actors que'l secunden. 1 ail-els adtors del
Tívoli, no són bons ni per anar a fer bolos. Ala
bem, dones, el gust del públic, de no assistir a les
representacions de obres pessimament represen
tades.
en

Els nostres crítics provincianos, están de enhobona: la Xirgu, com ja saben nostres Ilegidors,
ha obtingut un gros éxit a Madrid, i per ells, ésser
ra

aplaudit

i celebrat a la capital d'Espanya, es lo
mateix que haver arribat ja al cimall de la gloria.
Nosaltres no'ns entusiasmem; lo mateix ens té que

CANTACLAR.

hagi sigut aplaudida a Madrid, com a Picamoixons.
Creiem que'l nostre públic té suficient criteri per a
indicar el mérit d'un artista, i no necessitem que'ls
maestros de la crítica madrilenya, ens diguin quin
són els que valen i quins els que no tenen aptituts.

PRIMER CONCERT DE LA
SCHOLA ORPHEONICA

Són molts els catalans que encara no s'han adonat que Barcelona és una capital. Fixeu-se en els
cartells anunciadors d'espectacles, quan se tracta de
1' estrena de una
obra castellana,
l'empresari, ens fa
saber, que tingué
molt éxit quan s es
trená en el teatre
Price o de la Co
media de Madrid.
Fent aquesta ob
servació, el pobre
ernpresari, que tot
sovint és un pobre
borne, creu vením

No havíem assistit mai a un concert, ort el pú
blic se mostrés tan fret i indiferent. Semblava tal
ment que a la sala del nostre gran teatre hi cai

obligats a aplaudir
l'obra.

Lo mateix
fan els venedors
ambulants de diaris
quan criden el Mun
do Gráfico» i <Nue
vo Mundo»; ens fan
sapiguer que han
arribat de Madrid.
1 és ciar. deuen
pensar, venint de la
coronada villa, ja
és cosa bona.
Ens morirem de
vells i encara se
rem

provincianos.

Es dir

serem,

se

rán, perqué nosal
tres, gracies a Deu,
preocupa molt
poc lo que a Ma
drid puguin dir dels
nostres artistes.
Agrafin els elogis
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valdre mis ni val
dre menys, per lo
que diguin de nos
altres.
En Borrás ha ob

tingut molts aplau
diments, represen
tant <Tierra baja» i
<El místico». L'em
presa del Tívoli ha
volgut reduir els
preus de les locali
tats, a l'obgecte de

mis.
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perb no'ns creiem
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4111::11.
—Perqué hi posen aquest fanalet, aquí?
—Home! Perqué 's vegi que hi ha pedres.
—1 percrué les hi posen les pedres?
—Per aguantar el fanalet.

.
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guessin borrallons de neu. Ventura quels que's
trobaven a les altures, comprengueren l'esfore i la
voluntat que significava organitzar un concert com
post d'obres de difícil execució i de verítable mérit,
i reberen amb aplaudiment el treball deis
simpótics
cantaires de la «Schola Orpheónica> i del seu no

table director.
El pati i les llotges estaven gairebé ocupats per
Congresistes forasters del segón Congrés
Nacio
nal de la Propietat Urbana, i la majoría
d'ells se
gurament no sabía encara lo que era música
poli
fónica.
Tením la seguritat club simpótics congresístes,
slauden aborrit lant, si haguessin assistit a la
representació de «Norma> o la <Traviata». Al mea
costal seis un senyor, de barbeta
retallada. cara
no

esgrogueida i mirada
portava

Insta

com

la de un anacoreta,

levita enribetada, que segurament
era un record de familia. Es ciar que hi
assistí gent
molt distingida, peró al! hi havía cada propiciar/
que's veia d'una hora Iluny que les havía heretat
les propietals. No és d'estranyar, dones, que molts
espectadors no aplaudissin, i que donguessin pa
leses proves de que s'avorríen sobiranament.
No obstant si hem de ésser sincers, en honor a
la verítat hem de fer constar, que
estigueren poc
afortunats en confeccionar el programa.
que

una

Comenearen

cantant La Senyera, que és molt
hi tením que dir, peró a continuació
ens feren coneixer tres caneons
harmonitzades per
la senyora Narcisa Freixas, que és de lo més en
sopit
sentit. No tenen ni un brí d'inspiració
i sernblen escrites a posta
per a ter dormir a la gent.
La senyora Freixas abu
sa massa
de l' acompa
nyament a bogues closes
i recurreix sempre ala ma
leixos procedirnents.
En obsequi ala congre
aisles, cantaren fora de
programa, Negra Sombra
i la cançó popular russa
Remers del Valga, que
agradó moltíssim.
La Creació de Haydn,
la trobem un xíc efectista i
poc inspirada, encara que
té cenia grandiositat i con
té grans belleses. Fou
molt ben cantada i produí
bon efecte. peró encara
hauría agradat més si lo
tes les senyoretes ha
guessin cantal arrodonint
més el conjunt.
Lo més notable del con
cert, fou sens dubte, el
Credo de la Missa solem
nis de Beethoven. Ámb
aquesta grandiosa obra el

bonica i

res

mestre

Marcet s'acreditó

de bon director i sapigué
posar de relleu les su
blims belleses que conté.
Obtingué un conjunt molt
homogeni, i llevat de

qualque petíta vacilació,
el Credo fou cantal

ma

gistralment.
La orquestra de corda,
destrament dirigida per en

Bordas, interpretó exqui
sitament la Serenade
sol major de Mozart.

ARTHUR MARCET, director de la ‹Schola Orpheónica>

en

El concert s'acabó amb
la Tornada a la Patria de
en Pedrola, que agradó
molt i fou molt aplaudida.
El mestre Marcet ha de
mostrat lo que's pot ter,
quan se té bona voluntat
i talent, i els simpótics
cantaires de la <Schola
Orpheónica›, han demos
trat també que, amb cons
tancia i estudi, 's poden
arrivar a cantar magistral
ment les obres capdals
deis més grans composi
tors.
BEMOL.
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(A Ree R I A
M. P., Mollerusa.—Es fará. com V. din i pot tornareis
més.
P. B., Cervera.—Rebut paquet.
M. C., Vich.— Escrigui rnés ciar, sant cristiá i d'una

números sobrants cada

XARADA

sola

cara.

V. B., Ciutat.— Va bé perh un xic Inés curt, pera que
hi hagi II« per a tots, i no deixi l'ironia que maneja

L'hu de ma xarada
és gran, té tresors:
So dos més encara
Pro és petit el lo!;
Un nom tansols donen
Ben juntats hu i dos.
3. B. i B.

tant be.

P. P., Vilanova.—Rebut Ptas. 217, saldo Abril.

Setmanarl humorlstic
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ADMINIBTRACIÓ: Valencia, 233,

SOLUCIONS AL NÚMERO 28
A la endevinalla:

PREUS

DE

pral. Barcelona

SOTSCRIPCIÓ

Mig any, 3 pessetes.
Número solt 10 céntima

Un any, 6 pessetes.

Llop-poll

—

ENDEV1NAIRES : Miguel Sarriot, Manel
Ricart, Lluis Durán, Josep Valls, Antón Blay,
Jaume Soldevila.

—

CATALON1A.

mp.

BANYS SOLE

Passatge del

Pont de

la

Parra, E

5almerón, 15
Teléfono 7902

EIRSTIbt9

CR5i9

Passeig

18-

—

SISTREW1

de Gracia-18

NORDNIERICPINPI

riostra colossal augment devenda és produitper la gran rebaixa de preus

garantitza vestir•lo amb la millor perfecció amb teles de
gran chic i taul anglés, en trajos de 9'95, 19, 29 i 39 pessetes els
més snperiors
La

casa

Continúen les grans rebaixes de plus
Armilles fantasía.
Pantalons amb gira
baix, usuals i per
tennis
.

des de

.

295

en totes les
Corbates pala gran, tot
seda

4'95

I dotzena de colls i 1
dotzena de punys
Mitjons, 6 parells.

a
a
»

Impermeab, anglesos
2500

els millors del món

Camises
3 per 5'00
Camisa cétir far.tasía,
coll, punys i corbata.
395
Barrets Canutier, palla.
295
Gorres angleses
1'95
Sabates forma ameri
.

.

.

.

.

.

9'95

cana

.

.

Mitjons fantasía, preti
na piqué
Trajo interior fantasía
Samarretes
Elástics

Lliga-cames
Mocadors
zena

,

seccions
0'95
4'95

1'95
295
2'95
095
0'75
0'50

mitja dot

......

.
.

.

2'50

SEMPRE VENDES AL COMPTAT

Se perfuma de franc

a

tothom amb essencies

d'Orsay

