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E I , CONGRÉS E ü C A R l S T Ï C H
E l Ministre de Gracia injusticia:—,Vaja un compromís; ata, en lloch del discurs que havia de llegir al Congrés, m'he
ficat a la butxaca el projecte de lley d'Associacions!

t k RA que s'ha posat tant de moda l'articulejar sobre qüestions socials simplistes y elementalíssimes, que sembla que hauria de fer anys y panys
que deuríem tenir resoltes y tancades ab punt final,
crech que no ha de ser inoportú, majorment quan
l'actualitat li dona valor present, tractar de l a nova
teoría política de les provocaciones que molt seriosament s'ha invocat aquets dies en diferentes enti-:
tats oficials, polítiques y administratives, pera justificar determinades actituts respecte a les manifestacions del pensament agè.
De provocació han sigut califícades, per la majoria radical de l'Ajuntamènt de Barcelona, les processons del Corpus; de provocació va ser titllada
també en son dia la erecció del monument al Doctor Robert; provocació es, al entendre d'alguns
diputats del parlament espanyol y d'alguns regidors
ttel Municipi de Madrid, el Congrés Eucaristich
cjue eh aquella capital se celebra áctnalment.
Si haguéssim de filosofar sobre'l verdader concepte de la provocació, ab esperit imparcial y serè,
veuríem com aquesta rarament es essencialment
objectiva, y que, pel contrari, moltes vegades,
l'acte extern, que les circumstancies poden fer aparèixer com a manifestació la m é s provocativa',
resulta positivament inofensiu y ignoscent del tot
si en el subjecte manca el propòsit de provocar.
Passa en això lo mateix que en tots els mancaments d'ordre ètich, els quals pera ser tinguts com
a pecats per la teología o com a delictes pel dret,
exigeixen malicia y voluntat en la persona agent.
A11,1 ixn pretench demostrar que, si en els actes de
fer ballar l'ou al raig del sortidor dels Claustres de la
Catedral, o en el de portar el noy a la professó vestit
de Sant Joan o de Sant Antoni, o senzillament ab
el cabell crespat y ab un mocadorat de çarmetlos al
bras, no s'hi posa la intenció de ferir idees y sentiments d'altri, accions semblantes resulten més
candoroses que un colomí a punt de canonar.
Y ¡viva Deu!, per més que m'assegurés altra cosa
el mateix Vinaixa y me la confirmés el propri Mir
y Miró, que jo no creuré may que'l sagristà de la
Seu, en aquells moments històrichs en que xarrupava, ab gran esfors de barres, el rovell de l'ou destinat a la ballaruga, posés en l'acte la foribonda
intenció de fer un trágala al anticlericalisme den
Canalejas, ni menys que en el fet de xutclar un
carmetlo de goma l'infantil processionista, s'Hi
podés endevinar la m é s insignificant protesta contra el pacto silanttgmático, els drets de l'home o la
tolerancia de cultes.
Però—sempre hi hà un però—si la malícia no es
en la persona agent pot atribuirseli per la pacient,
y en aquet cas l'acte's converteix en provocació
real y efectiva, perquè aixís se presenta a la vista

í"
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de l'observador, y aleshores l'ou com balla adquireix proporcions d'una temible amenassa contra la
llibertat, y la ginesta y Ics serpentines y fins el -Ciri
Pascual són estros esgarrifosos, armes de guerra,
árborades contra les conquestes-democràtiques que
tantos discursos nos cuestan.
Anem a dir que aquet còncepte de la provocació,
estimada com a tal tota manifestació d'un sentiment contrari, es una espasa de doble tall que necessàriament haurà de tomarse contra els inventors
de la teoría, perquè, amparantnos en el principi de
la igualtat que'ls tals tant preconisen, de la mateixa
manera que les processons y'ls congresos catòlichs
constitueixen provocacions pera'ls radicals, les
meriendas republicanas y els mítings de la Caza
del Pueblo, podrán ser tingudes pels catòlichs com
a provocacions no menys irritants també.
¡Y no'ls dich rés, cavallers, de la marimorena
que s'armarà el dia que la correlació s'estableixi y
que l'antiga, racional y humanitaria teoria de la
tolerancia se sustitueixi formalment y definitivament per aquesta novíssima de les provocacions.
Perquè, en la impossibilitat d'uniformamos tots
de pensar y de sentir, aquí no quedarà més remey
que o convertimos tots en esfings impenetrables,
en tot lo que's refereix a la manifestació del pensament siga politich, siga' religiós, siga social, o anar
seguidament a planto fada seca pera repelir provocacions, o defensarse de les agressions segures
d'aquells als qui hem provocat pel nostre compte.
Y encara Deu n'hi do que aquet concepte de la
provocació quedés limitat a l'ordre d'idees a que
hem fet referencia, perquè propendint tant a la generalisació, com a bons meridionals que sean, estich
segur de que acabaríem aplicantla a l'art, a la ciencia y fins als usos y costums de la vida ordinaria.
Y aixís seria una provocació per un poeta clàssich el que 'un altre escrigués versos decadentistes,
en qual cas Mossèn Costa y Uobera partiria peres
ab en Maragall; com h ò fora també per un nietge
alópata el que un confrare seu curéST^es un dir—
per la homeopatia—ja'm veig jo a n^n Tarruella
y a n'en Falp y Plana- agafats per les barbes;—de
la propria numera que'ls agradáis de vestir fosquot
y seriós, les empendríem a pinyachs contra els provocadors que van per aquets mons de Deu ab pantaló blanch de franela y ab hermilles virolades,
fent greu ofensa als nostres particulars gustos indumentàrichs.
Penso que convindràn ab mi en considerar que
una situació social aixís estaria molt lluny de respondre al lema de Iranquililal y bons aliments, a la
realisació del qual aspiren en definitiva totes les
escoles sociològiques antigues y modernes.
LLEIXIU
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—Tingui compte ab neclar, D . Joscph, que a la scva cilat...
—No passi ansia, j o nedo ab feus de plom.

A l'istiu tota
cuca vm
Segons resa'l calemlari,
l'istiu acaba d'entrar,
y, a jutjar por aqucls dies.
nie sembla que's suarA.
Xo es que a m i ' l suar m'espanti,
com no crcch ha d'espanlar
a cap fill de Barcelona,
per lo molt acostiunals
que estem en suar el quilo,
IKT si fas o si no fas.
<¿uc JKT suá a Barcelona
no's necessita esperar
que la calor forta arribi,
crech que a i r ó tothom ho sali.
fjvím s'han de treure les c&lulvs,
nud fassi fret a glassar,
tol ciutadà que s'estimi
ja se sab que suarà.
I·IT la contribució's sua,
se sua pera pagar el lloguer, y per mfs gracia,
l»el Janer que ara vindrà
suarem la gota gorda
tenint de paga al comptat
l'impost marca lerrouxisla,
deuiocràliUi radical.

anomenat, si no mVrro,
impost Sobre inquilinat.
No més ab aquets qiuints datos
que deixo a n'uqui apuntats,
vostès dirán, ab franquesa,
si es que hi hà cas d'alarmans
perque'I sol aquestos dies
apreti més que d'usnal.
Una gent que com nosaltres
aguantem sense xislar
cl pis, més que extraordinari,
den Vinaixa, la vritat,
penso que no ha d'esianlarnos
la calor cinicutar,
encara que arribi a feria
com per allí al Senegal.
Ademes, h i lià molts sisteines
pera térsela |>assar:
Se pot anar a la torre,
o en algún xalet llogat,
y, si aixis no'ls hi agradava,
per m i ja'l iKKk-n coiiqinir,
si es <¡ue disposen de fondos,
com crech que'n dis|MHaràn.
T a m b é b i hà altres sistemes
que no resulten tan cars,
com, |ïer exemple, anà a üracia
a dalt d'un imperial,
que cosla tan sols d i u cèntims
y's queda molt refrescat,
fóra dels casos funeslos
en que, tot ba<lant, Uel.tnt.
un arbre l'ol>ra la closca

y, si tan volen, cl cap.
També puch recomaualshi,
y consti que no es reclam,
l'anar a «La Valenciana*
a nli|nrse de gelats;
tot lo més que pot passalshi,
es que'ls vingui tot p l c ^ i t ,
(si <-s que abusen molt del genre),
algún doló intestinal
que, sense ganes de córrer,
els obligui a caminar
ab un xiquet més de pressa
de lo que'ls hi es habitual.
Jo, aquest any, ¡¡cuso quedarme
v no anar a estiuejar;
lo que, atent, els parliciíKï
•ier si'ls h i passes pel cap
visitarme a I,a lïourboule,
al Vcniet o a Aix-les-lains.
He resolt quedarme a casa
escamat de l'any passat
que me'n van passar de crespes
cu un hotel inq>orlant
que'm coljraven (•os pessetes
toHt empris, o a lot estar.
Vaig iwssA una temporada
que no'ls lli desitjo pas.
I^es nits, ¡no vulguin saberho!,
lob-s van ser nits en blancfa
a causa d'uns inquilinos,
qne per tm gust especial,
tota la nit la pas-aven
¿ivay d i r i m cómí: pican:.
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D'ciisà <lc llavors, puch ililshi
<iuc ja no hc pogut dubtar
il aqnell r c f r i o aforismi-,
q u ï vostès lambe sabrán,

de que -A l'istiu tota cuca
viu». Y creguin que es veritat,
perqué lo que es a mi'm consta,
y els ho puch assegurar.

puig cada matí'm llevava
ab el cos plè de senyals.
FI-4VI1 s

—Tot el dia'l veig aqui assentat, senyor I.limadurcs.
—Ja veurà: el metge m'ha recomanat, sobre tot, molt exercici; Y a q u í ' m t é t o l el dia mirant com el fan.

Oli en un llum
que entre la gent del poble tenia fama
ENCARA
d'esguerrar totes les cures, ell se tenia per un

bon metge. Lo <jue hi h à es que una desgracia
tothom la pot tenir. Y qui diu una. diu dues, encara
que. segons la gent, la major desgracia la tenien
d s malalts que que ven a les seves mans.
—Allà hont hi ha el doctor Llonza, ho mata
tot—se solia dir.
Y si ell ho sentia, prenia la cosa per un compliment, donanthi un sentit figurat que estava molt
lluny de tenir la frase en l'ànim de la persona que
l'havia dita.
Ab semblant fama, no cal dir que la parroquia
del doctor Llonza era m é s aviat petita y encara
anava disminuint cada dia més, part perquè ell ja's
cuidava d'aviaria a l'altre món, part perquè se n'anava per si sola a casa l'altre metge.

Una sola familia, entre totes les del poble, segui
mostrant pel doctor Llonza la mateixa fe del dia en
que va comparèixer al poble, ab la fama dTiaverse
guanyat la carrera ab tot un rengle de sobresalientes.
S'ha de dir empro, en honor a la veritat, que la
relació entre la tal familia y el doctor se reduïa únicament a pagarli cada any la conducta; perquè
la veritat es que cap dels individuus de càl Bernat
se recordava d'haver fet may un sol dia de llit.
Y qui sab els anys que hauria durat la cosa si
un dia a l'avi de càl Bernat no li hagués agafat sob-

tadament una malura extranya, que va fer córrer
precipitadament la jova a càl doctor pera dirli:
—Cuiti, doctor Llonza, que'l sogre no sé què'ns
ha agafat.
— J a vinch.
— A veure si se'ns porta be, senyor doctor. J a
veu que no l'amoinem gaire.
— H i faré lo que hi sàpiga.
—Això es lo que volem. Y com més aviat la cosa
estigui llesta, millor. Justament tot el temps que
hem estat aconductats sense necessitarlo. ha estat
esperant el dia que'l sogre se'ns poses malalt.
—Molt be, molt be.
—Veyam com se porta, donchs.
E l doctor Llonza se va portar com de costum.
L'endemà, a l llevarse, va sentir que tocaven a
morts y va preguntar a l a minyona si sabia per
qui tocaven.
—¿Per qui vol que sigui, senyor doctor, sinó pel
pobre vell de càn Bernat?
L a sotregada que aquesta resposta va produir
en l'ànim del doctor Llonza va ser d'aquelles que's
recorden tota la vida... ¿Qué diria la gent de càn
Bernat? ¿Cóm s'ho penaria allò de que'l primer
malalt que'Is visitava, l'enviés a l cementiri ab
aquella pressa?... Vaja, que n'hi havia per tirar
el barret al foch y per renegar de la Facultat.
Aquets pensaments varen pertorbar al doctor
Llonza un remat de dies, treyentli la gana, l'humor
y la són. quan una tarde que s'estava sol al despaig,
esperant els cUents que no venien, varen trucar
al cancell.
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—Potser a l'últim vindrà algún malalt.
No; no era cap malalt. Les que trucaven eren
dues persones, totes endolades: l'herèu Bernat y
la seva dóna.

Quan la minyona li va anunciar semblant visita,
el doctor Llonza va estar a punt de saltar pel balcó y
fugir per sempre més del poble. Perquè lo que
menys s'esperava'1 doctor Llonza, era una escena de
plors y recriminacions amargantes.
«Deuen estar desesperats», pensava ell.
Peró encara no havia tingut temps de pensarho
quan va entrar la parella, ab un aire que, de primer
anduvi, semblava molt compungit.
— J a ho veu, senyor doctor—va dir ell, un cop se
varen haver donat el c ò m va y el còm ve.
— S i ¿qué s'hi farà?—va replicar el doctor, no
sabent quina actitut pendre.
A l mateix punt, la dóna va treure un parell de
pollastres de dintre'l cistell, y va dir:
—Prenguin la bona voluntat, senyor doctor. E s
un petit present pera provarli que l i estem molt
agraits.
—Peró...—va replicar el doctor Llonza molt sofocat.
— Nada, doctor, que li estem fondament reconeguts . No podia anar miift^de lo que va anar. A la
segona vegada de pendre la medecina, va girar els
ulls en blanch y va finar com un pollet. Va ser com
posar oli en un llum, cregui.

Y després d'una pila més de paraules reconeixentes, l'herèu Bernat y la seva dóna varen deixar
al doctor Llonza y's varen dirigir a casa de l'altre
metge per aconductarshi. Ab la salut no -s'hi pot
jugar.
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Mort el vell, ja no tenien cap interès en seguir ab
el doctor Llonza. Ab tot, varen continuar encara
gantli la conducta. A l cap d'avall, el favor que'ls
via fet era d'aquells que no's paguen ab diners.
Peró s'hi cobren.
Perquè l'avi Bernat els va deixar un bon mitjot.

E

UN SERVIDOR

Una papitdda
^apitu recull les alusions que li dirigíem coS
mentant l'article den Rucabado sobre la perversió de la conciencia moral; y, vegin, en la fornia
que té dc replicar el setmanari, refugint en absolut la contestació de lo que realment era substancial en el nostre solt, demostra que li hem agafat
els dits de pié a pié.
Papitu, en la seva rèplica, deixa molt d'estar a
l'altura de la seva fama de despreocupat y de tant
se m endona, que tenia tan ben acreditada.
A les nostres invectives y a les den Rucabado,
havia de respondre, poch més o menys: «—Veuràn,
senyors, nosaltres som eclèctichs, y lo mateix fruim
ab les lleugeres lectures den Paul de Cock que ab
les serioses pàgines de L a Vida Austera, y la mateixa admiració ens produeix una conferencia den
Corominas que una pulga de la Ideal Chelito, perquè tot, dintre'l seu genre, està prou be. Això pot
semblar una incongruencia inexplicable al senyor
Rucabado y als redactors de ¡CÜ-CUT!, peró ¿qué
hi volen fer si som aixis? De totes maneres, y dit

—Després diràn que la veritat sempre sura.i. aquest era m é s embustero que en Calces,*y mira com s'hi aguanU.
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—¿Desafiarte dhis?.:. ¿Y si farriven a matar?;.: ¡Tan malament que m'està el negre!

sictii en confiansa, si hem de ser franchs, com a
plaurens, més ens plau la pulga chelitesca que la
prosa corominesca, que no s é si'ns atreviríem a
assegurar que a estones se fa pesada y fins resulta
un si es no es cursi. E n Corominas les ha donades
per ferse'l frare anticlerical y no l i susberibim el
gust, però ell es l'amo y no està be que li critiquem
el taran-na.
E n quant a lo de com se lliga l'anunci del Gonorol, el dels bordells de Barcelona y el de les edicions de L a Vida Austera fets simultàniament en
les nostres columnes, hem de confessar que realment no's lliga ab rès.perque no es molt provable
que'Is concorrents al Èden Concert comprin l'obra
de D . Pere pera llegiria durant els entreactes, ni
pera catequisar a ifurs amigues circumstancials.
L a incongruencia aqui es de l'amo que ho tolera,
posant una petita treva a la seva austeritat.
E l fet incomprensible pel senyor Rucabado y
per ¡CU-CÜTI de que siguin unes mateixes plomes
les qui redactin Papitu y E l Poble Català no es
tan extraordinari com vol suposarse, perquè encara que en el diari parlem de catalanisme, d'austeritat dvica, d'honradesa política, d'intelectualitat, d'art y... fins d'apedregar les exhibicions
indecoroses dels espectacles públichs, tot això se'ns
ne dona dos quart as y t é per nosaltres forsa
menys importancia que un garrotin ab deshabillé,
y que'l coneixement de les interioritats de qualsevol demi-mondaine de cartell- L a incongruencia
es aqui també dels austers esquerrans que's deixen servir sense protesta el pà intelectual y patriòtich en la safata d ' E / Poble Català per les
mans brutes dels que cuinem el Papitu.
¿Que la gent que'ns llegeix ho fan vergonyant-

ment y té bon compte en ocultar a casa llur el
setmanari? ¡Pobres de nosaltres si Papitu se podés ensenyar a tot arrèu! A i x ò fora senyal de
que no contindria rés indecoros y volen fer el favor de dirnos, si'ns resolíem a deixar la pornografia ¿quin alicient tindria per ningú, mancats
com estem totalment de gràcia y d'onginalitat?
¿Que'l senyor que'ns t é posat pis, viu tremolant
de por de que a casa seva s'enterin de que paga el
Papitu? ¡Ditxosa circumstancia que'ns permet teñirlo lligat y treure d'ell tot lo que'ns convé ab
l'amenassa d'innovarho a la seva familia!»
Aixís, de contestar, ens crèyem que contestaria
el Piripitipi de la esquerra, no ignocentment com
ho ha fet ara, limitantse a dir que tot es enveja,
que ell v à de puja y nosaltres de baixa, que som
reveUits y sechs y clericals, sense que gosi aludir,
ni per un moment, a cap de les qüestions concretes que presentàvem.
¿Es que l'arster Corominas temia que'ls seus
subordinats el posessin més en evidencia?
Ah, y constí que lo m é s desgraciat de la papitada a que aludim, es aquella parodia del cognom
del senyor Rucabado. Allò de dirli Ruch-que-nobado, es digne de la firma d'un Nofre Llonza, el
xaronet cronista de L a Tomasa.
¡Qui ho havia de dir, els de Papitu, tan curridos y átíchs, caure en aquesta baixesa!
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La moda d'ara
1 \ t t segur que al llegir aquet títol hauràn pensat
L ' vostès tot seguit ab les faldilles trabades, ab
Ics faldilles pantalons, ab les bruses japoneses y ab
els capells Napoleón; donchs, no senyors, no hi hà
rès d'això. E l s boines, quan se parla de modes, sempre'n fan cosa femenina y no voleu adonarse de les
americanes llargues o curtes, cossades o folgades,
dels pantalons estrets o amples, de las sabates xates o pnnxagudes, dels barrets altso baixos, y, sobre
tot, de l'estupidesa dels pantalons y mànegues arrebossades per tot dia.
Però no es aquesta moda la que m'ha fet posar
semblant títol al cap d'aquestes ratlles, sino una
altra encara més pocasolta; la moda literaria-artístii'h-musical que en els actuals temps es una moda
lotil-a-fait castellana.
Rncara'm recordo d'aquells temps beneits en
que tot lo castellà era dolent pel sol fet de ser de
més enllà de l'Ebre; els escriptors y poetes eren uns
cursis, ni'l nom ne volíem saoer, els pintors uns pastilis capassos sols pera pintar panàeretes d'exportació, y eís musichs uns çarriuclons que no passaven
més enllà del género chico. Després ja vàrem voler
fer dislingos, y els més enragés se van tomar bien
entendidos; alíavors va ser la moda de trobar que
enllà, enllà de l'Ebre, hi havia de tot, y que alguns
castellans (aquets castellana eren sempre amidis
nostres) que conexíen molt IK; la nostra literatura
y el nostre art, feyen també coses que valien la
pena.
Arribada l'hora
dels distingos v à rem estar perduts;
van coinensar a sortir noms de poetes
y a gastar en honor
d'ells g a z e t i l l e s ,
gloses, ecos, articles
espirituals, y les 'paraules aristocràcia,
exquisidesa, finor,
delicadesa, e s p i r i lualitat acompanyaren els elogis ditiràmbichs dedicats
a n'aquells amrchs
nostres, que foren ja
l'aliment espiritual
dels nostres escriptors. L'Azorín, primer, va fer més mal
que pedregada seca,
y després van venir
a ploure sobre m u - '
Hat els poetes de la
cacharrería del Ateneu de Madrid, que
ve a ser com una
mena de penya de
l'esquerra de'l nos- .
tre A t e n e u . Més
tart, els i n t e l e c tuals. sense distinció de castes, van
sentir a d m i r a c i ó
per a q u e s t home
que escriu de tot y
sobre tot, que's diu
Ramir de Maeztu;
era un home edu—¿Que ja piquen, Peret?
cat a l'anglesa

y

havia estudiat el nostre Problema: això de l'edu.
cació a l'anglesa den Maeztu ens va fer molt mal.
D'aquí a admirar tot lo castellà no hi havia màs
que un paso, y ab l'Orquestra Sinfónica de Madrid
se va demastrar ben clarament; el públich omplia
la sala del Orfeó Català y els senyors se mudaven
més i^ue pera anar al Liceu; els nostres musicòfils,
que son tan exigents fins ab els alemanys que toquen Wagner o Bccthoven, no van trobar el més
petit reparo en la feina de la Sinfónica; les ovacions
per concerts, que, per sòrt nostra, els hem sentit
moltes vegades tan bons sinó més. eren delirants,
y sense pensar ab els músichs nostres y els d'altres
terres, se va proclamar per sobre de tots l'excelsitut
de la Sinfónica. Tambe hi havia l'excusa de que
l'Arbós està educat a l'anglesa.
Ab motiu de l'Exposició d'Ai t també hem activat la nostra admiració provinciana. Tot just
s'havien rebut dues o tres caixes y ja era fama que'ls
castellans s'ho menjaven tot, y tot era parlar del
sa hor de la pintura castellana, del art castizo y d'una
colla d'altres tonterías que may han existit. E l s
pintors castellans van venir a rebre l'homenatge del
servilisme de la provincia y nosaltres els el vàrem
retre, guanyantnos un article d'un diari castellà en
cl cjue se'ns deya arrepentidos de pasadas locuras y
pedantescas soberbias. Per l'articulista castellà havíem obert els ulls a la rahó davant de la potencialitat artística dels castellans, y, arrepentits. havíem
ovacionat als de la Sinfónica de Madrid y havíem
confessat davant de les teles dels castellans a l'Exposició la nostra impotencia. E s la capital que
triomfa; es el doniínaaor que s'imposa.

—No encara, però n'hi hà un que fa un parell tfhores que mossega y ' m sembla que caurà.
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l'un demana posar ni una botiga de
qnincaller, un altre un estonch, un
altre una carbonería, etc., etc.
Peró tot aixó no'ls amohina gaire als
fresquiseims radicals, perquè denegant
els permisos estàn llestos.
I / ) que'ls mareja es un ofici d'un
senyor que's diu Joan Mestres, el
qual, en nom dels empresaris de cincs
y teatres, demana copia certificada de
l'acort municipal que autorisa a l'amo
de les atraccions del Parcfa pera tancar la plassa d'Armes y fer pagar 10
cèntims d'entrada.
Com que aquest acort no existeix,
els dependents del municipi no saben
cóm fersho pera lliurar el certificat
que's demana.
Si'm volen creure a m i , que l i donguin copia certificada de certes cartes enviades pel caudillo als seus
prohoms de l'Ajuntament, y's veurà
que l'autorisació es ferma. ; Com que
va firmada pel mateix D . Alejandro.'
/>•//

I.KS ATRACCIONS D E L PARCH
—¿Que coque el Water Choup, potser?
—No, senyor, no ¡El Water Closetl

Y diguin lo que vulguin, ara per
ara y menties vulgui la esquerra, en
Lerroux es el veritable amo de Barcelona.

P

J a no més ens faltava el teatre; anys enrera, en
Borràs, la Domus, la Morera, en Codina, eren cridats a Madrid pera reforsar les companyies d'alü y
nosaltres ne teníem un orgull; avuy se dediquen
closes y's trova un actoràs, al amanerat, al latiguiUaire, a l carrincló y efectista Ricardito Calvo, quan
en lloch d'Espanya porta dues^persones al teatre;
se recomana que se'l vagi a veure y a sentir li com
canta^monotonament els versos den Calderón, y
fias se troba simpàtica la seva veu aiguardentosa.
Y ab aquest apoteosis d'un mal actor ha coincidit
un altre apoteosis d'un mal autor. Si en Valle I n clàn no hagués sigut castellà y glauco, ja ho hauria
vist lo que li haunen dit. Tothom elogia fins al punt
de dalt les seves «Voces de gesta», però a l'explicar
el per què la tragedia es tan bona, no citen m é s
que defectes; que es deslligada, que no es teatral,
que no s'entén, inclòs cjue es d'una moral perillosa,
o d'un llenguatge perillos; però val molt, es una cosa
forta, una forta tragedia, y's parla y tot dels grechs,
y de Shakespeare...
Aquesta es la moda d'ara; tot lo castellà es bo,
es bo perqué si, y fins es bo, perquè es dolent. ¡Y
encara ens riem de la moda de les dànes!

PAQCIN

AMANT de la qüestió dels Consums, en la qual els nacionalistes, com es sabut, presentaren vot
particular. E l Poble Calald deya el dijous passat:
•També abans de la sessió s'ha de reunir la minoria regionalista, ja que anit no pogué reunirse, y els lleons de la Uiga
creuen que ells també h i han de fkar cullerada».
Que tal ¡La democracia va fent el seu camí: en marxa!, que
diuen els esquerrans y'ls lerrouxistes.
Mirin també que són pretensions les dels regionalistes de
l'Ajuntament, de voler ficar cullerada en la qüestió de la
supressió dels consums. ¡Vaja uns regidors que volen intervenir en assumptes de bt ciutat... sense ésser de l'esquerra!
¡Sin uns lleons aquets senyors regionalistes! Peró Ja veuràn
com en I·luhl els exterminarà a tots quan s'hi posi. Perquè
en IJuhi es un cassador de lleons dans le genre d'en Tarlarin.

A i x ó de que «nuestro porvenir está en Africa», qne considerat boix un punt de vista mercantil es bastant acceptable, va prenent uns aires sentimentals que esglayen.
D. Nicolau Esttvanez, ha publicat u n article qne so té
desperdici. De lotes maneres, com que peía mostra n'hi hà
prou ab un botó, aqui'n va un... y aguantinse.
•Los marroquíes son nuestros hermanos».
¡¡¡Home!!!
De primer no l i alabo'l gust, y després, trobo que ab els
fusells y canons y barcos de guerra que enviem per alli, demostrem que som una familia molt mal avinguda.
••..si están atrasados por efecto de su fanatismo religioso
la misma enfermedad padecemos y nos curaremos juntos»,
A l menys que no sigui ab cura de moro, ¿di?

f

o del Saturno Parque, segueixJlooant joch. Cada dia
plouen noves peticions a l'Ajuntament demanant permisos pera establir en el Parch Iota mena d'instolacioas:

«De la unión de marroquíes, portugueses y n f m M n , n i dria una sociedad civilizada (me'n dubto), vigorosa, nueva,
(això si), que se extendería por toda d Africa y nos apartara
definitivamente de a t a Europa inmunda, monárquica, burguesa, ladrona y prostituta».

T R E Y E N T I^V C É D U I ^ .
—¿Quina edat t é vostè?
—Jo... ara dech tenir;:: me sembla.:.
—Determinis aviat, senyora, que com més trigui més vella serà:
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a! símpàtich Pcyo, perquc a m i m'han
.uwgural que ha sigut ell mateix qui,
aprofitantse de l'mtianzigencia dels
radicals del municipi {l'intran/igencia
y lu rtu|iieria), ha pensat: <|Si ara en
Servet no t é monument, ni uiay!» Y
n'ha explicat de totes menes y mides
respecte aquet senyor Servet, dient a
n'en Vinaixa que era un tipo per l'est i l den I^rroux; que tols dos havien
descobert una circulació: l'un bi de la
sanch y l'altre la <]e la moneda, etc.,
etcítera.
UI detall de si eren protestants o
cnlòlicbs els q u i ! \-aren fer rostir, això
en Peyo s'ho lia callat, a fi d'arrencar
d monument.
^
Y ara que quasi be'l lénía. Surt h i
Veu a desfcrli'l marro.

A fera masses dies qne no havíem
rigut, en vista de l o qual, PHcrrero, a l'acaharse la lectura de l'acla
de la sessió anterior, ra demanar la
paraula;
—La' t ¿ S. S.
—E» pera votar en contra de l'acta.
-i-.
—Vcvà ¿qué h i troba?
—No h i trobo rés, peni vuy votar
^B||» T I
'·n contra.
lg|K>J
—Però, si troba be l'acta, no s í per
sOBSímisBa
qut ha de votar en contra.
—Vuy votar en contra, perquè va
D A V A N T D E I . CÒtïBÓ
celebrarse la sessió cl dimais en llocli
—D'aixo'n deuen dir passatge, perquè no s'hi pot arribar a passar.
del dijous, lo que resulta humiliant
pels que tenim idees de la flamarada.
—Però ¿per qué?
—Perquè sempre les celebrem en dijous, y aquet cop s'Irn
Però ¿qué rediantre l i deu haver fel l ' E u r o ï n a l'Eslévancz?
deixat de fer perquc'l dijous era Corpus.
Per m i , està ofès perquè no l'han declarat sabi universal.
E l senyor Herrero, ab tot y que no h i va haver sessió el
•Los moros son toilavla muy b é r l a r o s , pero muy hombres;
dijous, no va anar a la prolessó.
los españoles somos casi tan moros como ellos*.
Tothom va veure que h i anaven gegants y trampes; però
Desprís de llegir l'article de l'Kstévanez y recordar que
de caps-grossos no n'hi havien.
es espanyol, un acaba per creure que l'Eslévane/ t í mh'V
¡Es quasi tan moro com ells!

T o que vaig a dir es un infundi segurament, però a la vista
de la estupenda nova, no sé per q u é he vist de ¡HT milg
l'intervenció den Peyo Gener.
E n Peyo Gener té un clau al cor... es a dir, varis claus, però
un d'ells, potser el més fondament clavat, es el que s'hagués
mort aquella revista «Joventut», sense haver pogut fer atmdstna pera eregir a n'en Miquel Servet un monument a Barcelona.
I , i nova estupemla, que retallo de La ÍVu. es aquesta:
•La Comissió de Governació proposa fixar un crèdit de
j.ooo pessetes pera l'erecdó d'una estatua a n'en Miqm-I
Servet, en una de Ics finques municipals del Tibidabo..., com
a protesta per la construcció d'un temple al cim de la montanya.
•Però lo curiós del cas, es que en Servet va ser condemnat
a mort pels protestants adversaris de l'iglcsia Catòlica. Pe
manera que la protesta unirà, en tot cas, dirigida contra'ls
protestants*.
No sé perquè ' m sembla que aquesta noticia h a u r à fet botre

rj"Eljx.RA«A sensacional
* que tallem d ' í / Liberal:
'Granada.—El obrero Antonio Yáñez, en nna tremenda
borrachera, dió á su CSJK>SU diez piuialadas y después se disparó un tiro en la cabeza.
Ambos están gravísimos».
¡Home, no n'hi hA pera menys!

TT^K Canalejas, ab això dels dipòsits franefas y de les admissions temporals, s'està fent una fa nia que mereix tant,
com mereixia els elogis aquell pollastre qne's va guarnir ab
plomes de p a ó real.
Aquets projectes que l i han valgut, ja abans d'aprovarse,
tantes felicitacions de tot arréu y , sobre tot, de Catalunya, són
dels conservadors.
Però a n'en Canalejas no l i ve d'un pam; lo que ell vol es
popularitat, y's diu que pera obtenirla a Catalunya porta
aquets projectes a la aprovació, com ha concedit 6.000,000
de pessetes pera l'Exposició de Bilbao, pera conquistarse
simpaties allí.
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I.A OÍSPBCCIÓ A L S T A V H R X E R S
—¿Jo, tirar aigua al vi? ¡Mcnlida, mentida! T o l lo contrari; precisament, l o que j o faig, esjtirar v i a l'aigua.

Per això no són d'cxtranyar els rumors que corren d'un
pròxim viatge del president a B i l l n o y a Barcelona.
Don Pepe es un comediant que, veyent que ningtVI crida
a les taules, s'hi presenta cll expontaniamenl, pera que
'''aplaudeixin.
Si resulta cert que en Canalejas ve, en I / r r o n x ja t é ordre
à'cxcilnr a Ics masses pera que aclamin al democrátich
president.
Y la massa obedienta
anirà tota a' aclamal,
puig ja se sab que la massa
es realment massa-..,;

A Barcelona manen els lerrottxistes y s*ban acabat les bombes.
A Valencia no h i poden mapar encara y "el dia de Corpus
ni va esclatar una bomba.
Tots el processats a conseqiu-ncia de l'explosió són coovío
fes y confessos, y tots els processats són lerrouxistes.

p^x I/TTOUX no bada.
E l l pot fer el distret raentres aquí el seu estat major se
' «ralla; ell pot fer cl paper de Simón de l'oncle, mentres lo
d Marroch so va embolicant, però lo que es l'ull del negoci,
el Caudillo el t é ben obert.
Atlemés de les atraccions que explota a landres (y a Bar1 ilona ¿?), ara vol explotar la beneiteria extrangera y la nacional també, explotant a la vegada'l nom d'aquell desgraciat
'¡ue's digué Ferrer.
Com que a la vegada que en Lerroux sent afanys comertials
:• de editor en gran escala," també l i agrada molt el reposar
y l no comprometres, cl llibre que ha editat, o que ha venut
a un editor, parlant del procés Ferrer, l'ha confeccionat
pel sistema «no t ' h i fixis», a saber: «Ha retallat del Diario de

Sesiones el discurs que'l Caudillo va pronunciar al Congrés
quan el debat Ferrer. Aqoet discurs, acompanyat d'alguns
comentaris copiats à ' E l Progreso, constitueix el llibre sensacional que'I Caudillo llensa a la tafaneria internacional,
després d'haver cobrat uns quants cents duros que s'ha embutxacat, ab la conciencia tranquila.
A l final d'aquet llibre s'hi ha descuidat de posar aquesta
quarteta:
Hijos míos combatid
y dad valientes la vida...
que j o després escriuré
lo que haveu fet, en un llibre.
NOTA: Y m e l vendré.

f

'Emiliano ha d i t en pié Congrés que sab que han passat
per la frontera 5.000 pistoles browing ab desti als congresís tes de l'Eucaristich.
Kn vista d'això, demana al govern que's fassi registrar
a tots els congresistes.
1,'Emiliano, està vist, no es un guerrero. A n'ell doneuli
capellans, però desarmats y si pot ser distrets... y encara
tot lo més que farà serà dir: ¡Aixequetnnofi y aneuhi!
E l govern farà molt be en no registrar ais congresistes del
Congrés Eucaristich, perqué enteráis com están els republicans de que'Is congresistes van armats ab browing, aquesta es la millor garantia de que h i h a u r à pau.
iX'hi h à molts á'Emilianos!

' IT REN CANT de cop la costum anyal de celebrar festes en
el Palau de Belles Arts en la n i t de Sant Joan, aquest
any el Palau ha'pennanescul tancat durant l'esmentada n i t .
Haventhi exposició, s'explica encara menys aquesta anomalia, però els que semblen ben enterats, l'explicació la donen:
E n el Palau de Belles Arts no deixen de càbrehi unes de
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si h i hà tanta gent que conspiren, es estrany que entre tot;
no hagin pogut treure n i un diputat, y si tothom ha votal
per la República, sembla extrany que h i hagi qui conspiri
en contra d'ella.
Un portuguès republicà bastant influyent que's troba a
Barcelona—y que no es en Ribera Rovira, Ignasi de I,.—a qui
he fet una pregunta semblant, m'ha contestat que, precisament, l'una cosa es conseqüència de l'altra. Mercès a tantes conspiracions—m'ha dit,—han pogut sortir els diputáis
tots republicans, car alli hont els republicans tenien minoria
se va arbitrar una conspiració pera agafar als monàrquichs
titllats de sospitosos, y ja se sab que a la presó no h i hà colegis electorals...
Ahora lo comprendo todo.

T 'Azcàrate al Congrés va demanar als republicans que fossin tolerants ab els catòlichs que anaren a Madrid, procedents de totes parts del m ó n , ab motiu delCongrés Eucaríslich, declarant que'ls republicans sempre han tingut i^r
norma la tolerancia.
D'això, el mateix Azcàrate no'n devia estar pas molt segur,
perquè si l a norma dels republicans es aquesta, ¿a q u è venia
recomanarloshi tolerancia pera aqnet cas determinat y invocant encara'l fet de que la majoria dels catòlichs assistenií
al Congrés eren extrangers?
Aquet detallet fa pensar que si en lloch de venir extrangeri.
haguessin sigut sols espanyols els concorrents al Congrés, els
republicans hauríeu seguit la seva norma de tolerancia destorbant l'acte o cosa pitjor encara.

A I , CONCURS H I P I C H

*•] \

—He perdut, però ha sigut per culpa del cavall.
—I,Ü mateix me va passar a m i Taltre dia jugant al
Circol Artistich.

8.000 a lo.ooo persones. Donchs, tancant cl Palau, es quasi
segur que aquestes 8 o xo.oúo persones s'afegirien a les moltes
mils que anaren a omplir la butxaca de l'afortunat proprietari de les atraccions del Parch, que tan donen que parlar.
E n vista de lo qual, el tal proprietari (o proprietarís, perquè
sembla que'ls interessats en el negoci són bastants y ben coneguts de Càla Ciutat) va aumentar el preu d'entrada fins
a 23 cèntims, en Uoch dels 10 cèntims que venia cobrant
fins ara.
La sdrt està en que les Atraccions del Parell han donat,
ja de bones a primeres, bons rendiments, que de lo contrari,
crech que'ls lerrouxistes de l'Ajuntament haurien declarat
obligatori peta tots els ciutadans, l'anar a deixar els dèu
cèntims a la taquilla del Saturno Parque.
i V desprès que vinguin a dir que'ls radicals no protegeixen
el còrners de Barcelona!

\

Portugal s'ha proclamat la República per unanimitat.
La proclamació s'ha fet a les Corts, compostes pels d i putats fills del sufragi universal. Les autoritats portugueses
no descansen perseguint, y fent perseguir per les espanyoles
a la frontera, les conspiracions pera la restauració de la Monarquia.
Sembla que una cosa y altra no's compaginen prou be;

Individuu del cos d'agents constituït per la Societat Protectora dels Animals y de les Plantes, pera vetllar pe'
compliment de les Ordenances Municipals, en lo referent al
seu objectiu social.
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\h. y ab això de la tolerancia dels republicans, M se'n pnt
• untar dues, senyor Ajucàrale. perqué, al menys, per lo que'-'
rilereix als que patim aquí, ne tenim proves sobreres.
l'era no anar més enllà, n'hi lià prou ab recordar que nu ta
[sia moltes setmanes, els nostres ioleranls varen negar a la
l'iofessò de Corpus la banda municipal, que ja han rebregat
Iotes les fraternitats republicanes.
Anem a dir que si varen negar la banda, en cambi, no pòlen negar les trampes.
Ademés, el senyor Azcàrale hauria hagut de fer alguns
•Jingos a l'afirmació, de q u e l » republicans sempre han
' miait per norma la tolerancia, car precisament en els onre
Anys que portem de sigle, la tolerancia no es lo que més ha
tlmndat a Espanya, y entre'Is republicans encara se n'ha
vista menys.
SI el senyor Azcàrale s'hagués vist agredit pels lerrouxistes
1 la sortida del miting católich de les Arenes, si el senyor
^ " á r a l e hagués estat a Sant Feliu de Llobregat quan el
niling carli, si el senyor Azcàrate hagués presencial la sorgia del banquet del Frontó Comtal, sí hagués assistit no més
• meitat dels mítings no republicans celebrats a Cala' inya, interromputs per republicans, segurament no hauria
'liti sense ferhi bastantes excepcions, les paraules que va pronundat al Congrés.

H'L mateix Azcàrate pronuncià aquestes paraules: «Esperem a veure lo que'n sortirà d'aquet Congrés; després
W critkarem».
Homes, per això no calia moure tan enrenou.
La portera de casa també ho fa aixts, y no ha tingut melester de fundar l'monts rtpublicanas n i Con/untiones re¡iHicano-socialistas:

Quico Mcncheta, volia Intervenir en el debat sobre la
licitut del crit de .Visca'l l'apa Rey», però hi va renunciar en vista de quel senyor Azcàrate ja havia d i t tot lo que
volia dir.
U es estar de pega això; una vegada que l'amo del Ciero
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se porta un discurs embotellat, ve un altre y el guanya per
mà.
V el Curo deya:
•Al terminar el señor Azcàrate su discurso, el seftor Peris
Mencheta subió á su escaño, le estrechó la mano y le felicitó.
Muy bien, Azcàrate—li va dir—ha interpretado V . muy
bien m i pensamiento..
Els grans homes sempre coincideixen.

A L •Circulo Artístico., h i va haver l'aMre dia Junta general
pera arbitrar fondos pera evitar la disolució de la societat.
H i van haver els seus dimes y diretes entre'Is antichs y els
moderns. Els socis antichs deyen que la culpa de la crisis la
tenien els moderns, car el .Circuli» moria d'un empatx d'aristocracia mal paida, portada alli en honor dels «ocis moderns;
y aquets sostenien que ells havien entrat al •Circulo, pera
jugar, y que ja feya massa temps que no's jugava.
Del gros déficit a cobrir, sols se podrà tapar ab lo recullit
el forat més apremiant, que es una part dels lloguers endarrerits; y alguns dels moderns van contribuir a la subscripció, ab
la promesa de que's continuaria fent art d'elzar al soterrani.
S'ha salvat la vida artística de Catalunya.

C ' i . Puf, per unanimitat, ha acordat anar sols a les elec*—' dons municipals.
Tot allò que varen dir quan les de diputats provincials,
de que pel novembre anirien junts ab els regionalistes, ha
resultat no rés entre dos plats. Ara si que veyem q u e l veritable leader es en U u h l .
Anant els esquerrans tots sols a les eleccions, ja podem
avensar els resultats:
Regidors a elegir, 25.
Radicals, 18:
Regionalistes, 5.
¡Y encara'n queden dos pels de l'Esquerra!
Això si les seccions que falten no alteren el resultat... en
menys.
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1 A tenim un altre héroe pel ronianso.
* .
E l •VhriUO·, ha sortit de la presó ile Córdoba fet un
personatge. Ha sigut absolt dels m i l delictes de robo y i n cendi de que se l'acusava y aqueta dies es objecte de l'admiració del poble.
A Córdoba la gent s'aglomera al seu voltant pels carrers,
cafès y teatres, y els seus antichs coni|ianys y amichs s'hi
fan veure perquè'ls salada-, la premsa'n parla y anuncia'ls
projectes y anades y vingudes de l'exhandoler com si's tractés d'tm gran personatge.
Y el «Vivlllo» se deixa interwievar, y remerda a la premsa
y autoritats Ics deferències que ab ell han tingut; y sentintse
home públich, se proposa anar a Madrid a donar varies conferencies a l'Ateneu explicant lo que ell ne diu la leyenda del
bandolerismo.
N o desconfiem de vèurel diputat.

Peró, deixem la paraula al mateix inventor:
•Sempre ocupat en dotar a l'humanitat dels avensns cientifichs que puguin ésserli d'utilitat positiva, y creyent que la
nevessitat de llevarse demati es una de Ics que més urgeut
resolució exigeix, he dedicat la millor part de la meva vid-i
buscant l'invenció d'un aporell que vingui a resoldre l'iutrincat problema».
,
Hem copiat aquet paràgraf intereseant, perquè'Ls nostre^
lectors se tassin càrrech de l'alta importancia de la deseu
berta.
Personal en la mateixa cusa de l'ilustre personatge, aquet,
després de rèbrem dc l'amable manera que tothom l i coueix,
va fenue seure;
—Vostè ve a interviewarme.
—Si, senyor.
—¿Respecte l'aparell despertador de la meva invenció,
potser?
—Justament.
—Donchs, es molt senzill. Desjirés d'haver buscat mútil
ment durant molts anys, un aparell mecàniefa que podéservir de despertador segur y invariable a l'humanitat dor
milena, vaig recórrer als estudis que tinch fets respccte'l na
turalisme eie-ntífich. Com vostè sab, Ja meva conclusió es: qu<
la Natura, convenientment dirigida, pol solventar totes li
dificultats y subvenir a totes les necessitats dels hoiiuDavont d'aquesta conclusió, excuso d i r l i que vaig pceanie
a cercar en la Natura cl meu despertador.
Ja cn aquet cami Ics meves observacions, vaig pen-o
ab el gall. E I gall (potser vostè ho h a u r à sentit a d i r a ceri
exploradors) es un animal matiner. Kstà plenament cou:
provat que'l gall se lleva ab l'alba, y que tan boñ punt s'Ii •
llevat, l'única preocupació que té es la d'escadalitzar el velo
nat, lo qual es indicadissim pera fer llevar a la gent de bou
mati.

\ 7 o s r t s recordarán perfectament el nom ilustre de Mtsler
Weryglass, americà ilustradissim que acaba de donar
una conferencia en el Building Club de Boston, tractant de
les particularitats de l'aigua-cuit.
Tothom sab les extraordinàries aficions d'aquet sabi yank i , lo que m'excusa de fer aqui'l seu retrat moral ab els detalls
corresponents. Mister Weryglass es l'ilustre autor dels marrons glaris, tan celebrats per tot arréu. EU va ser c l primer
coleccionaflor d'estomuts de senyora, y últimament va ser
condecorat ab una creu, per haver trobat la manera d'escurar
la pipa sense necessitat de raspollet.
A b lo d i t , me sembla que n'hi hà prou pera compendre
quan alta es la personalitat d'aquest ilustre fill de l'Amèrica
del Nort.

—Aleshores lo que vostè ha descobert es...
—Si, senyor; un gall, un veritable gall, d'aquells de bon.
tassa que canten fort.
—PITÓ ¿aixó es el seu invent?
—Sí, senyor. Y que m'està donant resultats meravellin•De totes les ports del món m'escriuen demanantme dcsjiei
tadors marca el gall.
—¿Y vostè'ls h i envia galls?
—Si, senyor; però galls de Urna complexió y de bona veu;
galls honrats y cridaners.
Cada gall va tancat en una caixeta d'eban ab mcntstacion
de plata, dc manera que l'animulet aixis tancat té lot l'aspecte d'un aparell roecànich.

I I motiu de tot aquet bullici, no es altre que la darrera
descoberta del sabi yanki. D'ensà de molts anys, que en el
seu gabinet d'estudi no feya mes que rumiar, provar, ensajar
y experimentar un sistema pera desvetllar als dormilegues.
Rès de metàfora.

—iii
.¿¿'JlmWhyjte. •—Solament se'm va presentar un petit inconvenient que,
per fortuna, he pogut salvar ab certa facilitat. Sembla que V •
que fa cantar\£&4ÇilIs es precisament la clatot de l'alba.
Com que tancats en la caixa uo hi h à tal claror, me vaig trobar ab que'ls galls no cantaven...
—Aixis, donchs, el seu invent tesulta inútil.
—Ho hauria resultat, i-fi-ctivament, si no se roliagmacudit una magnifica solució.
—¿Y aquesta es?
—Senzillament: acompanyar a cada caixa un rdkitge des
pertador d'aquets que venen a .s'-io plas. en totes les relloi
geries, a fi de despertar el gall a ITiota Convenient peta qui
canti y desvetlli al senyor interessat.

Lo que cercava'l sabi americà era un despertador mecànich, o sia un aparell destinat a despertar als senyors que no
poden llevare a l'hora que desitgen.

Impremta de MARIAN GALVE. Carme, 16

Si justament avuy surto a parlar d'ell, es jxrquc aquets
dies el seu nom ha devingut una actualitat al Estats l'nits.
Tols els periódichs iluslrats porten el seu retrat en primera
plana; els diaris publiquen els articles de fons dedicats a ell,
y en els cafès y ciccols politichs, cientifichs y lil-raris, no's
parla d'altra cosa que de Mister Weryglass.
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Gazetilla suplicada
Senyor Director de |Cü-COTl
Molt senyor nostre: E n la impossibilitat de contestar particularment al extraordinari nombre de
cartea rebüdes en el nostre taller felicitantnos per la 'fatxada del nou local pròxim a inaugurarse, preguem ho fassi vostè desde aqueixes columnes, fent present el nostre reconeixement en nom propri,
aixis com en el dels industrials que han intervingut en l'obra y als que tragmetemla felicitació.
Rebin, donchs. la enhorabona, els senyors Raventós y Serrano, per la magnifica porta d'entrada; el senyor Perpiüà, per la gran reixa, d'un ferro que esgarrifa; els senyors Vilaró y F i l l , per l'engrafiat de Sant Jordi, y el senyor Brn, pel mosàich del lètol. que sembla arrencat de les tenues de
CaràcaSa,
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Baguñá y Cornet
Palau del Gravat Català, Mallorca, 192

Si voleu estakiarvos diners o disgustos compreu
Código de Comercio, bonicaraent relligat en tela. Ptes.
Código Penal,
»
>
• »
Código Civil,
»
»'.
» »
'
Manual de la Legislación del Trabajo,
• »
Manual de la Renta de Aduanas,
.» '»
•
Manual de la Legislación de Aguas,
» »
^
Manual de la Renta de Alcoholes,
> »
Manual de ¡a Legislación sobre el Gas y Electricidad, •
Manual de la Contribución Industrial y de Comercio, »
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3
3
i
3
5
3
3
8
8

I R , I

Manual práctico de la Recaudación y Apremios, Ptes. 4
Manual de los Aranceles de Aduana?, en tela
$
2'50
Manual con la Legislación al Impuesto sobre
Azúcares y Achicorias, en tela
.
2
Manual de Justicia Municipal, en tela . . . .
• 3
Hannal del Impuesto del Timbre del Estado, n'ist.
'» S
Manual de la Legislación de Caza, rústega. . .
.
1'60
Manual de la Contribución sobre Utilidades y de
la Riquesa, rústega
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D'ESPANTA

Per ordre alfabétich de províncies, de partits judicials, d'ajuntaments y pobles agregats als mateixos
Més d'un milió y mitg de senyes, quasi tantes com clients t é la casa BAGUÑÁ Y CORNETT,
element oficial, comers. industria, professions, arts y oficis y proprietaris. cens de població, datos estadis ticlis, històriebs, geogràficha y descriptius, ferrocarrils, carreteres, correus, telègrafs, telèfons y
aranzels de duanes, servey de carruatges, aigües medecinals, balnearis, etc., y secció d'anuncis, Índex
d'industries en alemany, francès, anglès, italià y portuguès.

Preus 2 5 pessetes
De venda a la LLIBRERÏA BAGUÑA, Cardenal Casañas (abans Riera del Pi), número 4
AIGUA DE BT. H I Z A B I
No patirèu dels ronyons,
del fetge, n i pahidò;
viurèu sempre sans y bons
si en totes les ocasions,
y al menjar, tea ús diari

de l'Aigua de Sant Hilari.

SENSE

Mal ae oap
Se cura en dos minuts sense antiplrina prenent i a q u e e u r l n a a d o b a r ' .
I pta. capsa. Demanis a Iotes les farmàcies v Rambla de les Plors, 4.
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Convalecencia, anemia, D r . Andreu
Serra, Pelayo, 9 y Font, P. Gracia
sc viatja ab les maletes, vaixelles y mundos de la
fàbrica. Duch de la Victoria, i ; , cant. Canuda

Píndoles anlielorúüimes "Casadesús"

1 » » A i f Y * D ' B X i T • * I Clorosis, pobresa ae
sancb, desairéalo» perlódichs. 8 pessetes cap a
en
centre» d'eapeclalltat»
d'f •pcclalltotl Jy en
O V a M M X . — A r e h del Temtre. SI Barcelona.
en centre»
«n la
U Aa&gaFarmacia
Aaaga rmimmd* Caaadea&s
Caxdei&s del
del Doctor
D<

tt

¿ L e s mlllor5 bicicletes? "SANROMA
MIQUEL HORTI
Hospital, 126

Balmes. 62
BABCHLQgA

FÁBRICA DE LLIBRES RATLLATS Y TREBALLS DE IMPREMTA
8e Ien tota meca de treball* comerdaia a bons pren»
Bailada da Cerrantet, núm. 8 (prop del earr-r Avinyó). — BAHCELOKA

X A C O L A T A

P I I D R 0 8 A

Carrer Sta. Agna, 36

I

L A V I N G U D A D E N CANALEJAS
— D i u que en Canalejas vindrà a fer la revolució econòmica.
Per revolució econòmica la del Juliol d'ara dos anys^que, a tot tirar, no'ns v a costar m i s enllà de tres pessetes:

