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LES FESTES DE LA MERCÉ 
La pardala —Hüxa, menut, ara fa bo pots fer sobre aquestes flors, no 

cal que ho fassis sobre els senyors que passen. 

més jove que no pas quan ne tenien quinze, y si no 
fos pel ridlcol, encara jugarien a riscats pel carrer 
y a lladres y serenos per les escáleles. 

Lo que jo dich y sostinch a peu y caminant, es aue de les moltes y moltes coses que avuy se'n 
iuen diversions o que bonament s'hi prenen, lo 

que resulten son fadigues y cansaments y si no fos 
la part decorativa que les adorna y els picarols 
que hi passegen, moltes d'aquestes ..tonterías mo
ririen abans de néixer. 

Aquí tenen els teatres de Casino y de consegüent 
els còmichs que hi treballen: ¿qui es que hi va y s'hi 
està de gust en no sent la mare del galàn jove o la 
promesa del còmich, un que sempre's fa el nas 
xato per fer riure, o be les germanes del traidor 
que prou procuren no ferhi falta cap festa però 
que no poden sortir dels llims de soltera en que's 
moren, sia per lo lletgetes que son (aixís, en dimi
nutiu, no ho son tant) o sia pel grau de parentiu 
que les lliga ab el traidor que molts camins acaba 
per serho de veres prenentse en serio els seus 
tristos papers. Si en una sala de Societat s'hi aple
guen quatrecentes persones, tinguin per ben entès 
que no arriben a cent les que's diverteixen, puix 
algunes hi son portades a remolch, altres per com
promís y lo més jove per atracció de cor que no hi 
hà imàn que hi puga compararse. 

La sort que entre tots casi ningú està per lo que 
passa al escenari y si n'hi hà algún que s'hi vulga 
parar, aquell té la xamba que no hi entén gota, lo 
que també passa ab els actors, que sempre estàn 

en situació... d'esser trets a cops d'es 
combra, salvo rares excepcions d'al-
gún bon Jan que's creu que allò va de 
veres y que tot es comensar, per l'art 
de Talía; quants n'hi han d'aquets 
primers galans que arriben a treure 
les trenyines del decorat de Romea, 
o be escombrar els pasillos del Prin 
cipal. ¡Adiós, Borràs! 

Divertirse ne diuen de certs jochs y 
joguines que de pronunciaries t'expo
ses a renegar y si vols provar de prac
ticaries en cambi t'exposes a que't 
buidin un ull o be t'arrenquin un bras 
en rodó. 

Ara mateix, conforme dèyem, desde 
aquí la llotgeta sento els executors, 
dich els músichs que s'han empenyat 
en que al xibarri dels seus instruments 
té de ballar tot el carrer por el fausto 
motivo de la Fiesta mejor, ¡a mi no'm 
dá la gana! y mentres ells, els balla
dors, aniràn desempedrant els carrers 
a cops de taló, jo als mateixos acorts 
me faré petar aquell pemil ab tomàtech 
banyantlo de tant en tant ab un vinet 
de Castellbisbal que un cop refrescat 
crida: ¡Beume! 

¡Banyar! Això, això es lo propi, això 
es el divertiment oportú; per aquet 
divertiment no cal roba planxada ni 
trajos de dril més o menys barrejat ab 
cotó de baixa prosapia: aquet si que es 
un divertiment, y que per poruchs que 
sien, per basarda que tinguin a l'aigua 
si venen ab mi jo'ls prometo que la 
por els passarà tot desseguida; aquell 
cigarret fumat a la sorra, revestits 
d'aquell barrament blau y vermell y un 
cop descansats y aixugats els que tin
guin cert recel, se lliguen be els suros 
o carbasses; s'agafen a la corda y... 
continúen assentats a la sorra: les 

onades si volen alguna cosa ja s'arrivaràn fins a 
nosaltres. 

Això no vol dir que si tant els agrada no puguin 
mullarse; precisament no han pas d'estarsen per 
aigua; lo que podria ser que si ho fessin ab la idea 
de rentarse com a higiene, donada la netedat de 
l'aigua potser que s'embrutin com uns dallòs. 
¡Sembla que ja hi tornen! Diu que això que ara to
quen es la machicha; llàstima que la marxa aquella 
no sigui ballable, ara que potser tornarà a estar de 
moda. 

—¡Noyal porta la cindria que sembla que això ho 
faràn repetir, un ressopó ab música només ens el 
podem permetre per aquesta diada. ¡Cóm hi refila'l 
cornetí! calla, que se m'acut una idea; porta'l po
rró que l i vuy fer la competencia: bufa noy, bufa, 
que a mi no'm falta pas alè per ferhi una xarricada. 
¡Escogida concurrencia...! pochs y ben avinguts 
y si pot ser a la fresca. Vinga broma! 

J. ABRIL VIRGILI 

C L S lariufcs del Brasi se mostren escandalitzata 
'-· deia antichs faritzeus, perquè ela regidors catalanistes 

Roure
Ressaltat
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E N NICOLAU SALMERÓN 
LA nova de la mort del ilustre home públich el nom del qual encapsala aquestes ratlles, va sorpendrens 

a punt d'entrar en màquina el número anterior y sense temps ni espay, per lo tant, pera dedicar 
més enllà de quatra ratlles a la seva memoria. 
Avuy, ab més lleure, podrem dedicar a n'en Salmerón la expressió de la estima de que li som deutors 

els catalans, d'una manera especial les victimes de fets l'alusió dels quals se conceptúa criminosa, per 
la virilitat ab que Va apariarse a la defensa del dret y de la llibertat en ocasió ben crítica pera Catalunya. 
Enèrgicament combatérem a n'en Salmerón desde aqueixes mateixes columnes, quan portat per les cir
cunstancies a ser cap visible de la política del desordre de la que era bras executor en Lerroux, el seu 
nom estava fatalment associat a actes reprobables que ab tota seguretat personalment repugnava, per 
estar en pugna ab les seves doctrines y procediments polítichs; sens recansa li endressem ara el nostre 
incondicional elogi y li fem avinent la expressió del nostre agrahiment per la hermosa coronació de la 
seva obra política, per la darrera etapa de la seva vida, esmersada en el be de Catalunya y en particular 
en el d'aquesta ciutat de Barcelona que'l tenia per digne representant, no com altres vegades portat a 
les Corts per una massa inconscient y homogènia, sino elegit pels sufragis de tot el poble sois distinció 
de classes, ni d'estaments, ni de partits. Poch, emperò, havia de costamos aquesta congradació ab en 
Salmerón y olvidar la seva significació anterior al grandiós homenatge del Saló de Sant Joan, perquè 
en la conciencia de tots estava la mala gana ab que's veya l'eximi repúblich al cap del moviment de per 
torbació social que durant uns quants anys mantingué la intranquilitat a Barcelona. 

En Salmerón no hi tenia fe en la virtualitat d'aquell moviment iniciat per en Lerroux, si prou efectiu 
pera conseguir un triomf passatger als comicis, completament xorch pera determinar la restauració 
d'un poble en les doctrines de la verdadera democracia. 

L'ex-president de la República espanyola que entre altres bones qualitats tenia la de la sinceritat, 
aixís mateix ho havia manifestat als capitostos del republicanisme barceloní: «Vosaltres m'heu enganys: 
al dirme que teníem al costat nostre a tot el poble—els deya—y jo no més sé veure que contem ab les 
classes obreres, factor important però no suficient. Ni l'element intelectual, ni'l directiu, ni l'econòmic^ 
estàn ab nosaltres, al contrari, ne fugen perquè no'ls oferim cap garantia d'ordre ni de benestar.» Plany 
consemblant al que's feya essent quefe del poder executiu, en quina ocasió es dolia de que per culpa 
dels que havien afalagat barroerament les passions de les masses y havien desvirtuat la significació de 
les doctrines democràtiques, la República tot just instaurada fos amenassada de mort per presentar
ais ulls dels ciutadans de seny, no com a salvaguarda dels llurs drets, sino com a detentació dels llurs 
bens materials y de la llur llibertat civil. 

Conseqüent ab aquets mateixos principis y en plena efervescencia jacobina a Barcelona, en Salme
rón havia predicat la política de tolerancia y de respecte, a les masses exaltades per la oratoria lerrou 
xista congriadora dels histerismes populars que ab la agresió armada y ab Uncendi deis convento y de 
les iglesies tractaven irrisoriament d'obrir a Espanya una època de major equitat social y de mutual 
respecte. 

Mes, tant com en Salmerón no's trobava be entré is sportmen del motí y de la violencia f re
provava que en nom de la República se permetessin veritables delictes contra la llibertat y el dret de 
gents, va aculli rse de tot cor a n'aquell alsament integral de Catalunya sense batzegades vessàniques, 
ni predicacions utòpiques, sinó serè, digne, conscient, més fort que la mateixa revolució armada. 

Y el pensador, el catedràtich, l'estadista, desafiant ires y amenasses que apuntaven contra la s 
mateixa persona, trencant amistats y particulars respectes, va oferir el seu bras y la seva inteligencia a 
l'obra de Solidaritat Catalana, va mostrarse sincerament amich de Catalunya y sense ser f ill d ella, va 
comportarse com a germà nostre y feu seva la nostra comuna causa, arribant fins a la rectificació d -
guns dels seus principis polítichs, no per volubilitat o conveniencia y sí per forsa de convicció adquirida 
en el seu contacte ab els campions de la causa catalanista y en la observació directa del fet nacional de 
Catalunya. 

Ben segur que, al morir, aquelles cuatro unidades que abans havia preconisat com a base de restau
ració nacional devien quedar tan restringides en' la seva conciencia política, que poch l i hauria costat 
arribar al reconeixement del dret que a la seva absoluta autonomia tenen les regions. . 

Entre en Salmerón perseguidor deis cantonalistes y en Salmerón quefe de la minoría Solidaria, m 
havien mitjansat molts anys, molt estudi de la realitat y molta experiencia política. 

Per tot lo dit. per lo que afecta principalment a la cooperació efectiva den Nicolau Salmerón, a i o-
bra de Solidaritat Catalana, que va anteposar a la seva significació fpartitista, rès té d'extrany que nos
altres, contraris de certs radicalismes doctrinaris del difunt estadista y indiferents ab altres dels P^ ' 
cipis del seu credo polítich, elogiem en ell lo que al nostre entendre es elogiable, y l i mostrem agrahimen 
per lo que fora injust no agrahir. . „ 

No'l sabem sentir nosaltres el tartufisme de certs conservadors d'ofici que solapadaraent mvoiaçn» 

va 

bona y perfectament cristiana, tjue Solidaritat Catalana representa, els catòlichs més escrupulosos v 
den perfectament, sense fer traició als llurs principis, tributar al eminent patrici el bon recort a q 
per aquet concepte es acreedor. 

Aixís ho hem entès y ho practiquem nosaltres. 
Descansi en pau l'ànima de D. Nicolau Salmerón. 
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VISITANT UN MANICOMI 
—Aque«ta es la sala dels que tenen la mania del automovllisme. 
—íAnont son els malalts? 
—Sota els llits que arrejlen les averies. 

lAixò es rnassa! 

Ja es hora de que s'acabi 
aquesta orgia espantosa 
que enguany han portat les festes 
a la nostra Barcelona 
SI això dura gaire més 
la gent se tornarà bota. 
No's fa res en tot el dia. 
tothom balla, tothom corre, 
els bars no donen l'abast 
en despatxar gaseoses, 
als cafès els falla Uoch 
pera enquibir la parroquia, 
les fondes plenes de gent 
desde'ls baixos a les golfes, 
1 lestes a tot arreu, 
¡1 tothom vinga fer broma! 
Aqui peten una piula, 
allà aixequen una bomba, 
allí engeguen corre-cames 
pera esparvera a les dònes. 

amunt hi fan sortlia. 
més avall fan altres coses, 
• la dreta un organillo 
executa Las Brlbonas. 
Aqui balcons ab domassos 

de llustrina tolaplaosa, 
alli un parell de banderes... 
en fi, tot plegat una olla; 
una disbauxa continua 
y un desenfreno de broma. 
A la nit, que es, com sabem, 
l'hora en que'l descans s'imposa, 
per més que estiguem cansats 
¿qui's fica al llit? ¿qul reposa 
mentres la Rambla us convida, 
ab aquells llums que enamoren, 
a disfrutar l'espectacle 
d'una Visió fantasiosa? 
Difícilment veurem més 
aquells grans cèrcols de bota 
Voltats de peres rsdlants 
circundant inmensos trònges. 
No es fàcil que cap més any 
surtin aquells pals anormas. 
ni aquell bé de Deu d'escuts 
que fins sembla que enrahonen! 
Lo dit, ai això dura més, 
la gent se tornsrà boja. 
Els senyors del Sindicat 
han volgut fer moltes coses 
sense mirar que ab això 
duyen perjudici al poble 
ja que tant tant disfrutar 
deu perjudicar per forsa. 

L'Alcalde que aixls ho hs entès, 
ha donat les seves ordres 
per fer que l'Ajuntament, 
que en tot temps y a totes hores 
ha de procurar pel be 
dels veins de Barcelona, 
de cap modo cooperés 
a aquestes festes grandioses. 
Senyor Bastardas, ben fet; 
l i dono la enhorabona 
per la seva decisió: 
senyor don Alberto jtòquila! 
Y els senyors del Sindicat 
que s'hsn passat tantes hores 
conjuminant un programa 
tan digne de Barcelona, 
un cop s'hagin acabat 
íes futeses portentoses 
que han sigut la admiració 
de tots els relns... d'Europa, 
poden tornarsen al llit 
que per dret els hi pertoca. 

K. O. K. 
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C I ^ H A L 

Desventures del detective 

TRIPON OLMEZ' 
contades per en K.O. h . 

ex-malall de tffospi-
l a l de la Santa Creu. 

Un crim extrany 
(acabament) 

r^LMEz y jo vàrem pas-
^ sar tot el matí prac

ticant exàmens detin
guts en el jardí, escala 
y habitacions. Cada 

nou detall era motiu d'una nova deducció: un misto, 
una cua de cigarro, una terenyina, de tot treya 
Olmez les més estranyes conseqüències. D'uns 
esquitxos que hi havia en el mirall del tocador ne 
va deduir que'l marquès estava encostipat. 

Van ser cridats a declarar tots els veins, però 
cap de les declaracions va donar el més petit resul
tat. Ningú havia vist rès. 

Amich Watson—me va dir Olmez quan vàrem 
quedar sols,—cada vegada me refermo més en la 
certesa de que'ns trobem davant d'un crim mons
truós que'ns donarà molta feina, però del que espe 
ro treure molt profit. 

—¿Quartos? 
—No, senyor, no: profit moral, honra de de

tective. 
Confesso que comensava a tenir confiansa ab el 

meu amich: m'havia endevinat perfectament tot lo 
que jo havia fet el dia abans y, ho repeteixo, co
mensava a tenir fe ab la seva ciencia analítich-
deductiva. Això feya que cregués que tot quan 
havia deduit respecte al crim del carrer de Cuch 
Street, com deya Olmez, era l'Evangeli. 

A les quatre de la tarde va venir el jutjat, va ins
truir diligencies y's va retirar. 

A les cinch Rolando va presentarse. Estava molt 
cansat. 

—¿Qué hi hà?—va preguntarli Olmez. 
—Rès de nou, amich meu. He corregut tot el dia, 

he voltat tots els barris baixos, he destacat agents 
hàbils cap a tot arreu, y rès: ningú ha fet rès. 

—¿No han trobat cap individua de les senyes que 
jo he donat? 

—Sí... però si haguéssim hagut d'agafar a tots 
els homes de seixanta anys, calvos, tronats, inteli-
gents, que viuen sols, etc., etc., a hores d'ara mitg 
Barcelona seria a la presó. 

—Té rahó—vaig mormolar. 
—Donchs no'n té — va interrompre Olmez. — 

¿Ahont es el nas del bon detective? Jo estich cert 

que si'm trobava davant del assessi, el reconeixeria 
Rolando anava a respondre, però'ns va interrom

pre una forta cridòria que provenia del carrer 
—¿Qué es això?—va dir Olmez sortint a la fi 

nestra. 
Rolando y jo vàrem seguirlo. 
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Un cotxe acabava de parar davant de la porta del 
jardf. Del cotxe van baixarne un senyor gros ab 
cara de òliva y un home ab patilles, ermilla de qua-
dros y casaca verda. 

El senyor brassejava descompassadament tot 
mirantnos a nosaltres. 

L'home, carregat ab una cistella grossa, se dirigia 
a la casa. 

El senyor, acompanyat de dos o tres veins que 
tractaven de calmarlo, va entrar darrera del home 
de la casaca verda. 

Nosaltres vàrem baixar corrents; confesso, sen
se intenció de voler passar per aixerit, que desse-
p à t vaig ferme càrrech de la situació: els que aca
baven d'arribar eren l'assessi y l'assessinat. 

—¿Qué fan vostès a casa meva?—va cridar el 
senyor al trobarse davant nostre. 

—Som de la policia —va respondre Rolando en
senyant la vareta. 

—Donchs si son de la policia, la seva feina es al 
cuartelillo. 

Rolando va procurar calmar al marqués, que ell 
y'l seu criat eren, en efecte, els que acabaven 
d'arribar, y va contarli tot. 

El marquès, ab el malhumor que es de suposar, 
va esplicansho tot. A les quatre del demati havien 
sortit ab el seu criat a fer un dia de camp a un po
ble de la costa, varen matar uns colomins precipi 
tad'iment pera no perdre'l temps y (Taqui \ regueró 
de sanch. En quan a la porta del jardí, el criat ha
via cregut tancaria y havia quedat oberta. 

—Molt bé—va dir Olmez quan el marquès va 
haver acabat. - P e r ò ¿y l barret? 

—¿Quin barret? 
—El que s'ha trobat en el passadís. 
—Veyamlo. 
La serietat del marquès no va poder resistir la 

vista del barret... ¡Era'l de fer volar els coloms! 

Al sortir, Olmez va dirme tot baixet:—¡Quina 
planxa, amich K. O. K., quina planxa! 

—¿Y les seves deduccions? 
—iCom sempre! 
-Com sempre no: bé ha endevinat tot lo que 

vaig fer ahir. 

—Miri... no vuy que sigui dit que n'he encertat 
una. Si he endevinat tot lo que va fer ahir es per 
que... vaig seguirlo. 

- ; . . . ! 

—Bé, però ¿que n'hem de fer gaires com aquesta? 
—Cap més, cap més. Veig que no serveixo per 

detective. Ara cambiaré d'ofici- provaré de fer de 
curandero. 

K. O. K. 

¡Vinga broma! 
To també penso aixís. Decididament lo que convé 

en mitg de tot es divertirse. Ara mateix, repa 
pat en un balancí ¡benzím-benzam! esperant que 
passi una alenada fresca, m'estich dins de la llotje-
ta respirant aromes de flors naturals y de mandu
ques tebiones que m'acaben de despertar mos ins
tints y aficions fartaneres. Be, dirán, ¿aixó es di
vertirse? ¡Y donchs qué! ¿Qué es divertirse? Ara, 
precisament que vivim sobre la tapadora d'una gran 
caldera d'aigua bullenta, ne diuen divertirse de po
sarse colls y punys planxats, corbateta, botines, 
encara que siguin d'exterior estiuench però que no 
deixen d'empresonarvos els peus, enmaricanats 
llensarse a visites o be fer cap a engroixir el nom 
bre de la escullida concurrencia d'alguna Societat 
no menys distingida. 

Ne diuen divertirse d'amararse de suor, encar 
que propia, provocada pels giravolts d'un vals més 
o menys vertiginós o d'una polka saltironejada 
quan a certes temperatures no convé rès saltat, ro
nyons inclosos. 

—Be, com «̂ ue vostè ja es d'edat, -me diuen uns; 
—com que tu ja estàs cansat de tot -me diuen els 
altres. No senyors, protesto, y demano que inme-
diatament se donguin per no dites aquestes parau
les; la edat no la fan els anys: ne conech que'n te
nen més que jo però en cambi conserven un cor 



• • i 

630 ¡CU-CUT! 

LES FESTES DE LA MERCÉ 
La pardala —Hüxa, menut, ara fa bo pots fer sobre aquestes flors, no 

cal que ho fassis sobre els senyors que passen. 

més jove que no pas quan ne tenien quinze, y si no 
fos pel ridlcol, encara jugarien a riscats pel carrer 
y a lladres y serenos per les escáleles. 

Lo que jo dich y sostinch a peu y caminant, es aue de les moltes y moltes coses que avuy se'n 
iuen diversions o que bonament s'hi prenen, lo 

que resulten son fadigues y cansaments y si no fos 
la part decorativa que les adorna y els picarols 
que hi passegen, moltes d'aquestes ..tonterías mo
ririen abans de néixer. 

Aquí tenen els teatres de Casino y de consegüent 
els còmichs que hi treballen: ¿qui es que hi va y s'hi 
està de gust en no sent la mare del galàn jove o la 
promesa del còmich, un que sempre's fa el nas 
xato per fer riure, o be les germanes del traidor 
que prou procuren no ferhi falta cap festa però 
que no poden sortir dels llims de soltera en que's 
moren, sia per lo lletgetes que son (aixís, en dimi
nutiu, no ho son tant) o sia pel grau de parentiu 
que les lliga ab el traidor que molts camins acaba 
per serho de veres prenentse en serio els seus 
tristos papers. Si en una sala de Societat s'hi aple
guen quatrecentes persones, tinguin per ben entès 
que no arriben a cent les que's diverteixen, puix 
algunes hi son portades a remolch, altres per com
promís y lo més jove per atracció de cor que no hi 
hà imàn que hi puga compararse. 

La sort que entre tots casi ningú està per lo que 
passa al escenari y si n'hi hà algún que s'hi vulga 
parar, aquell té la xamba que no hi entén gota, lo 
que també passa ab els actors, que sempre estàn 

en situació... d'esser trets a cops d'es 
combra, salvo rares excepcions d'al-
gún bon Jan que's creu que allò va de 
veres y que tot es comensar, per l'art 
de Talía; quants n'hi han d'aquets 
primers galans que arriben a treure 
les trenyines del decorat de Romea, 
o be escombrar els pasillos del Prin 
cipal. ¡Adiós, Borràs! 

Divertirse ne diuen de certs jochs y 
joguines que de pronunciaries t'expo
ses a renegar y si vols provar de prac
ticaries en cambi t'exposes a que't 
buidin un ull o be t'arrenquin un bras 
en rodó. 

Ara mateix, conforme dèyem, desde 
aquí la llotgeta sento els executors, 
dich els músichs que s'han empenyat 
en que al xibarri dels seus instruments 
té de ballar tot el carrer por el fausto 
motivo de la Fiesta mejor, ¡a mi no'm 
dá la gana! y mentres ells, els balla
dors, aniràn desempedrant els carrers 
a cops de taló, jo als mateixos acorts 
me faré petar aquell pemil ab tomàtech 
banyantlo de tant en tant ab un vinet 
de Castellbisbal que un cop refrescat 
crida: ¡Beume! 

¡Banyar! Això, això es lo propi, això 
es el divertiment oportú; per aquet 
divertiment no cal roba planxada ni 
trajos de dril més o menys barrejat ab 
cotó de baixa prosapia: aquet si que es 
un divertiment, y que per poruchs que 
sien, per basarda que tinguin a l'aigua 
si venen ab mi jo'ls prometo que la 
por els passarà tot desseguida; aquell 
cigarret fumat a la sorra, revestits 
d'aquell barrament blau y vermell y un 
cop descansats y aixugats els que tin
guin cert recel, se lliguen be els suros 
o carbasses; s'agafen a la corda y... 
continúen assentats a la sorra: les 

onades si volen alguna cosa ja s'arrivaràn fins a 
nosaltres. 

Això no vol dir que si tant els agrada no puguin 
mullarse; precisament no han pas d'estarsen per 
aigua; lo que podria ser que si ho fessin ab la idea 
de rentarse com a higiene, donada la netedat de 
l'aigua potser que s'embrutin com uns dallòs. 
¡Sembla que ja hi tornen! Diu que això que ara to
quen es la machicha; llàstima que la marxa aquella 
no sigui ballable, ara que potser tornarà a estar de 
moda. 

—¡Noyal porta la cindria que sembla que això ho 
faràn repetir, un ressopó ab música només ens el 
podem permetre per aquesta diada. ¡Cóm hi refila'l 
cornetí! calla, que se m'acut una idea; porta'l po
rró que l i vuy fer la competencia: bufa noy, bufa, 
que a mi no'm falta pas alè per ferhi una xarricada. 
¡Escogida concurrencia...! pochs y ben avinguts 
y si pot ser a la fresca. Vinga broma! 

J. ABRIL VIRGILI 

C L S lariufcs del Brasi se mostren escandalitzata 
'-· deia antichs faritzeus, perquè ela regidors catalanistes 
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Viren adherirse 'y votar l'faomenatge del Aluntament de 
Barcelona a n'en Salmerón, Ubrtpensaaor, anllrellgloso y , 
anlleleríeal. 

Això es nn mancament al octau dels manaments de la 
Lie; de Deu y per lo tant condemnat per la moral catòlica, 
perqué l'homenatge que sancionaren els catalanistes va 
ser, y aixis se desprèn del discurs del representant de la 
llur minoria en la sessió de referencia, y dels articles dels 
llurs periòdlchs, a n'ei Salmerón diputat per Barcelona, 
qaefe de la minoría solidarla y amleh de Calalanpa, forsa 
més amich de lo que ho es el pobrlssonet Diarlo. 

Y tant devia ser aixis, qae'ls regidors sntisolidaris, ab 
miUoTs entendederas que'l Brasl, varen ler la salvetat de 
que ells votaven l'homenatge, no per aquesta, sino per 
aquella significació del ex-president de la República espa
nyola. 

Això |a ho aab el Diario, però be havfa d'aprofitar la 
ocasió pera justificar la mala fe política y periodística que 
l'acredita, majorment ab vistes a unes eleccions municipals 
en les que deurà provar d'inflar per sota mà alguna candi
datura de clases directoras que bastarà ab que porti el seu 
marchamo pera que vagi a l'aigua irremislblement. 

Per lo demés, no s'esgarrifi el Brasl de veure coincidir 
catalanistes y republicans en l'elogi a n'en Salmerón; lo 
que realment fa pena es veure al AvI coincidir en la oposi
ció a n'aqueli home ilustre, ab les turbes demagògiques, ab 
els caballeros del cigaló y ab els /àrenes bárbaros violadora 
de novicies, que el día en que va acordarse l'homenatge, 
s'esperaven a la plassa de Sant Jaume pera agredir a nn 
dels regidors representant llur, que va tenir el valor clvlch 
de suscriure la proposició de Ies honres que han exasperat 
per nn igual al Brusl y a la Caza del pueblo. 

m EL GOVERNADOR VOL SERHlü 
—íEl senyor Governador? 
- B a t i em Madrid. 

u -Carat, ara ai que veig que deu ser dolenta la Festa 
ftUlor de Barcelona. 

L·l Brasl troba taps al homenatge que l'Ajuntament de 
Barcelona va acordar tributar a n'en Salmerón, fina pel 

caràcter de republicà d'aqnet. 
Al entendre del Avi, això no respòn al sentir de la ciutat 

que, segons diu, es monàrquica. 
A nosaltres lo mateix ens té que sigui monàrquica com 

republicana, mentres sigui ben catalana, però en honor a 
la veritat hem de dir que el Brusl ha fet aquesta afirmació 
bon xicfa a la lleugera. 
r Abans de les darrere* eleccions generals noaaltres també 
ena ho pensàvem, no que Barcelona fos monàrquica, aino 
que a Barcelona hi havien monàrquichs, la majoria de sus-
criptors del Brasl per exemple, però la nostra llusió va 
quedar deavanescuda al comprovarse que, efectivament, 
ela monàrquichs de Barcelona, escurrislies del antich 
caciquisme, portats del seu odi als catalanistes que'l varen 
matar y a la Solidaritat que'l va enterrar, en les eleccions 
del any paaaat varen votar... a n'en Lerroux. 

Confessi al menys el Brasl que si malgrat tot vol conser
var a n'aqueta monàrquichs el dictat de tala, son uns mo
nàrquichs molt suigénerls . 

Ara ai al calificar el Diario de monàrquica a Barcelona 
se refereix a lea bonea rebudes que s'han dispensat sl 
monarca cada cop que ha vingut a vèurena, hem de dlrll 
que a'acontenta ab ben poca cosa, perquè d'aquet monar
quisme no'n tirarà gran tros a l'olla. 

Quan el Brusl ens convencerla de que Barcelona es 
monàrquica, seria trayent a n'els cossos colegisladors y a 
les corporacions administratives lócala majories compos
tes d'amicha seus, però d'això ena sembla que n'hi hà per 
estona. 

Entre tant poden dir que lodos somos monárquicos... pero 
a corona no parece. 

C L Diario de Barcelona que, tergiversant el sentit del acort 
près per l'Ajuntament respecte ai homenatge • n'en 

Salmerón, a'indigna per conceptuarlo dedicat al ateu y al 
Iliurepensador, no sabem com dimoni'a compaginarà això 
ab l'acort del dovern catòlich y monàrquich del aeu partit, 
d'aaaistir al enterro el vil - ¡civil, Avi!—y de dedicar honora 
oficiala al ex-president de la República espanyola. 



• • • • 

032 ICU-CUT! 

9 

tan poca coarta no valia la pena de que's mol es-
testin. 

AL CARRER DE MALLORCA 
—Lo que no comprendí es per què han posat en lloch tan preferent 

aquella bandera dels cuadros. 
— ¡Oh! es que en aquet barri tenim predilecció per les dame*. 

A B motiu de Ies pseudo-f estes de la Mercè d'en-
rt guany, les companyies ferroviàries han fet 
bitllets d'Ida y vuelta a preus baixos desde dife
rents poblacions de les liniea a Barcelona. 

Si la rebaixa hagués sigut no més que per les 
vuelles, quanta y quants barcelonins haurien to
cat el dos de Barcelona aqueta dies. 

C L S del Sindicat han resolt querellarte per In-
juries contra els regidors del Ajuntament 

que varen/a/eor el llur programa de festes, cali-
ficantlo de digne de Gratallops. 

Francament, trobem que'lt qui deurien que
rellarse per Injuries son els de Gratallops. 

Ci . día de la Mercè a les onze de la nlt la s'ha-
vien apagat les lluminàries de la Rambla. 

Ab tot, al hem de ser franchs, la disminució 
de claror gairebé no's reparava, perque'lt llums 
adicionáis potser no arriben a ser tanta com 
ela que composen el Sindical d'Iniciativa. 

I INS quants vehins de Barcelona van dirigir fa 
pocha dies una instancia al Ajuntament de

manant l'aprovació d'un programa de festes de 
la Mercè, en el que hi figuraven números tantu-
gestius com una sortija a les Rambles, carre
res de sacha, concurs de ganyotes, etc., etc. 

El negociat corresponent va negarse a cursar 
aquesta solicitut estimantla com una glosa del 
programa del Sindicat 

¿Com s'entén una glosa? Un plagi, un verdader 
Pl«gl- -

C L S del Sindicat, durant les operacions d'en-
lletgiment de les Rambles, varen trencar una 

de les escales que'Is havia deixat l'Ajunta
ment, calculantse el desperfecte en 500 pessetes. 

Vegin què'ls diga, que potser resulta ser el 
número més car del programa. 

nror* Vegada que segons l'article primer dels 
' Estatuts del Sindica) d'iniciativa, l'obgecte 

que aquesta Associació persegueix es atraure 
forasters a Barcelona, proposem que l'any que 
ve al acostarse la diada de la Mare de Deu de la 
Mercè anuncihi una solemne no celebració de 
festes, en lalseguretat de que la concurrencia 
d'hostes serà extremada. 

El progecte es senzill, econòmich y de posi
tius resultats. 

Probadlo f os eonveneeréts. 

Aquesta consideració que abans que nosaltres li ha fet 
ab molt bon criteri L a Veu de Catalunya, ben segur que'i 
Brusi la deixarà eternament incontestada. 

Es la tàctica d'aqnet garneu de Decano: no acceptar polè
miques pera que el lector no vegi més que un aspecte de la 
qüestió. No convé atribular el cervell especial del suscrip-
tor castizo fentse el pro y la contra de les coses, y menys 
donarli lloch a que resolgui y pensi per ell mateix. 

Pel contrari, deixantlet anar y no recullintlet, al sus-
criptor se li estalvia la feina de rahonar, perquè lo que es 
objeccions el castizo et Incapàs de férseles ell mateix. 

SI posseis aquesta facultat ja no tindria el Brusi. 

Ç o u ea costum y tradició en semblant diada a Barcelona, 
si es que't fan festes, el dia de la Mercè va ploure. 

Sino que enguany els núvols han fet massa honor a n'els 
del Sindicat d'Iniciativa, perquè, francament, per mullar 

A LTBA vegada la policia ha visitat el dipòsit de postals 
" dea Lluís Viola pera cercarhi certes postals tedicloses 
que ara com abans no va trobar. 

Y van... 
¿Vol creurent l'amich Viola? Trasladl el seu magatzem 

ala altiilos del Govern Civil, a fi y efecte de que donat lo 
molt que sovintejen semblants diligencies, lo propi ell que 
els agents, puguin estalviarse successives molèsties. 

CEGONS E l Imparcial, mort en Salmerón la Solidaritat Ca-
J talana DO podrà subsistir ni un dia més. 

Aquets ma/an/cs madrilenys tenen un ganivet que ni/"'n-
cha ni corta. 

Ja hem perdut el compte de les vegadas que han mori el 
catalanisme y que han assessinat la Solidaritat Catalana, 
malgrat lo qual un y altra segueixen be de salut, gràcies 
a Deu. 

Crèguinnot, cambihin d'eina mortífera, perquè si ab la que 
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ara gasten bl bavten de 
matar pollastres, ique'n 
menjarien pocha, Mare de 
Deul 
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A LA RAMBLA (L'INSTINT DE CERTS ANIMALS) 

CSTAVA anunciada l'as-
sistencia als'actes que 

s'han deaut celebrar en 
conmemoració de la re
vo luc ió de Setembre, 
d'importants representa
cions de moretlstes y c«-
nalejistes. 

¡Edificantl Aixis deuen 
ser els monárqulchs-di-
nàstichs de qne segon* el 
Brusi està plena Barce
lona. 

Pel demés, s'ha de con
fessar que en Moret y en 
Canaletas ' ban guanyat 
per mà a n en Maura en lo 
de fer la revotmción desde 
arriba. 

u N períòdich ilustrat pu
blicava en un dels seus 

U 0 

—iVatua, se m'escapa el torito; 

últims nombres una informació fotogràfica de la escola de 
policia creada desde no fa gaire a Barcelona. 

En una de Ies vistea s'bi reproduïa el Qlmnàs en el mo
ment en que un alumne feya una planxa. 

Si es cert qne la fotografia no ment, hem de dir ab tota 
franquesa que pocbs bons resultats se treurèn d'aquesta 
Escola si's prossegueix donant a n'els que hi concorrin sem
blants ensenyanses. 

Lo que deuen apendre precisament els futurs policies, es 
no a fer planxes, sino a no f erne. 

De lo contrari ens basta y sobra la policia vella. 

JNTBB Valladolid y Medina va ser robat l'altre dia el Sud-
' exprés de San Sebastián. 

- i 

El lladre va enfilarse tranquilament al estrep, va ficar 
bras en el departament en que viatjava el governador del 
Bancb d'Espanya, senyor Garcia Allx, ab la aeva aenyotn, 
va emportarsen un saquet de mà que contenia joyos per 
valor de 4.000 duros y 1.500 pessetes en metàlich, y va fu
gir a corre-cuita. 

Ab aquet robo son clnch o sis els que s'han comès dursnl 
la temporada en la referida Unia, havent quedat sempre f il 
delictes en la impunitat, lo qual fa qne'ls lladres tinguin 
cada vegada més atreviment. 

Per aquesta rahó esperem veure publicat el millor dia 
els periódichs un telegrama semblant: 

•AI pasar cerca de Babia 
el tren de San Sebastián 
le fué robada la máquina 
y el vagón sleeping-kar.» 

I 'endemà mateix de la mort den Salmerón E l hnpartíai I " 
'-' feya calendaris sobre qui fóra el substitut del difunt en 
la qnefatura de la minoria solidaria. 

Segurament que no ho serà en Gasset. 
Pel demés, «s particular que el mateix diari que ha dlt 

que ta Solidaritat no té importancia pera merèixer qne »< 
li dediquin ni tres columnes de diari, s'ocupi de le* mí» 
insignificants minúcies de la mateixa. 

Majorment quan aquesta es qüestió que a E l Imparcial M 
pot Intaressarlo, perqué 

sigui en Pere, sigui en Pan 
el quefe dels solidaris, 
els negociants del trust 
no vendrán pas més diaris. 

I 'ALTRE dia en el mercat de la Concepció varen Vèndr'11 
L' a nna minyona una butifarra que al ser servid* s n'el' 
senyors va resultar que estava plena de tro**o* decordli 
en llocb de carn de porcb. 

¡Vaya una porquerial... Dlch; ¡vaya una noporqaerW 

H A mort l'eminent violinista en Pau Sarasate. 
Espanya pot consolarse de la pèrdua d'nn artista D"' 

tan divlnament tocava el violi, considerant que 11 queden 
no pochs polflichs que toquen encara molt millor el r'»'*1. 
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La testa de les banderes, organlsada al Tibidabo per l'Associació Obrera Nacionalista de Gracia 
(Fol. de J . Branguli) 

A QEHTS del/rus/.tal cora el niño malo de Vavua. siempre 
piensan cual harán. 

Agotada la caixa dels trons del separatisme, cansats ells 
raateiieoa de rebregar la Lley d'Administració local, sense 
ocasió sortosament pera seguir explotant el negoci de les 
bombea de Barcelona y retirat el progecte de represló del 
terrorisme que tan bell peu va donalsbi a fer el Carnes
toltes durant un parell de mesos, calia cercar o/ro/Win cos
its lo que costés pera mantenir el faego sacre de la opo-
•Icló a Catalunya. 

Lo de la mort den Salmerón com a causa eficient de la 
mort de Solidaritat Catalana, no ba f rapat; totbom se'ls 
n'hi ba rigut, fins els mateixos lectors incondicionals. 

Per semblant rstaó es que aqueta dies s'han posat a 
barrinar, y rumia que rumiaria, rumia que rumiaria, a n'en 
c-anallios II ha vingut la gran pensada. Per tot te deixo: 
iniciarem una campaña en favor del lliure cambi para que 
rahlen los catalanes. 

Y aeomboyantae ab l'Ortega, ab en Barco (un barco que 
no sab per qulnea mars navega i, ab l'Unamuno, aabi d'ofici 
» ab en Grandmontagne. ilnstre economista ultramarino, ha 
T>>mput el foch, engegant a n'el deia paños asquerosos 
' Haro ï Logroflo. abont ba fet l'apologia de les arades y 
• '«negat deia telera y ba cantat les excelencles de les 

•"ongetea rènegues pera bramar contra ela drlls y lea in-
uianes. 

Anem a dir que a Logroño no ha goaat a aer tan expres-
*">. perqoe allí ja hl ha trobat ferments de Solidaritat y de 
'••'gionallsme y s'ha vist precisat • posarse • milis racdó 
^ ¡ y ^ co«?a Catalonya y el catalaniame, y a telegrafiar 
*"* ***'** í e Madrid pera que de lea resaenyes que de la 
*»a conferencia va lelahi a priori ne freguessin lo com-

P'o·etedor. 
Augurem a n'el pd/aro americi y a n'eia que l i omplen la 
enladora el tracis més absolut. Aquesta tictlca de pre

sentar als fabricanta com enemicha dels pagesos y de crear 
antagonismes entre les regions agricolea y les induatrials, 
esti ja avuy completament desacreditada. L'agricultor sab 
per experiencia que la preponderancia industrial beneficia 
la producció agrícola y viceversa. 

Ab això, lo millor que pot fer la cobla den Guayaba es 
anarten con la música é otra parle, perqué tothom esti al 
tanto de que per aquestes economies no cal ni comprar 
guardiola. 

A qui únicament poden convenir es ala del trust, constituït 
ara en defenaor de la producció agrícola y en particular 
d'una especie: el garbanzo. 

/ a s Provincias y E l Noroeste, diaria que representen a Va
lencia y a La Corulla, respectivament, les tendències 

polítiques y nocíala del Brusi, han fet ab motiu de la mort 
den Salmerón l'elogi de lea qualitats que en conciencia po
den lloarse en l'ilustrefinat. -

Pera posarse en pugna ab tothom, MW fins ja arriba a 
discrepar deia seus. 

Anem a dir que això no es estrany, perqué d'un Llorente, 
director del diari valencià, y d'un;Lombardero, director del 
diari corunyès, a un Baró, director del diari barceloní, hi há 
foraa diferencia. 

NI el primer ni el segón serán capassos en sa vida d'es-
criure un Hort den Churrameeu. 

Et Heraldo ae mostra indignat per la publicitat donada pela 
diputats solidarla y representants del Ajuntament de 

Barcelona a Pacte de conducció a casa den Salmerón de 
les corones dedicades a n'el difunt quefe de la minoria so
lidaria. 

Per lo vial lo que al diari madrileny II va fer més mal 
d'ulla va aer que en el cotxe en que varen ser conduïdes 
pels carrera de Madrid les esmentades coronea hi figuréa 
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CRNT chor a E l Imparcial, ela demés diaris del trusl 
y entre ells el Diamo Universal del comto de 

Romanones, se dediquen a buscarnos les pessigolles 
per Tacte de la trasladó de les corones dedicades 
a n'en Salmerón al domicili que aquet ocupava en 
vida, y per la manifestació que s'anuncia al ser 
trasladadas aquelles al cementiri. 

Sefions aquets eterns cridaners, no's tira ab tot 
això a fer un homenatge a la memoria del ilustre 
polllicb, sino a fer una ostentació de forces separa-
tistes, afegint que es vergonyós que s'explotl el 
nom d'un bome ilustre pera semblants excuses. 

En aquest últim concepte, els diaris del /rus/han 
sofert una sensible equivocació; aquí no hi bá més 
vergonya o manca de vergonya, ni raés explotado 
del nom den Salmerón que la dels qui tracten de 
ferio servir de peu de motí y de metxa de passions, 
pera produir efectes traduiblesen un mafor ingrés 
a les caixes de les administracions periodístiquo' 
del bloch de la gana que suen qui-sab-lo pera po-
guer continuar pagant als accionistes l'irrisori 
dividendo producte d'un superaba imaginari. 

Però encara obeeix a un altra rahó la indecents 
campanya d'aquesta prempsa madrilenya; els itiau 
ulls ab que veuen els seus elements la Ilissó que 
hi han donat els catalans, suplint ab el llur amor v 
la llur veneració, la fredor, la indiferencia, fins put 
dirse el despreci, que ba tingut pel cadavre y In 
memoria dea Salmerón aquet Madrid tan prompte 
a entusiasmarse ab el primer titella de la política 
que afalagui els seus vicis de rassa elevantlos a 
virtuts, y que lleixa passar entre la major soleta! 
pels seus carrers el cadavre del qui fon per tants 
conceptes digne del seu agrahiment. 

EL NOU COS DS VIGILAMi DBLS FERROCARRILS 
—¿Que't faràn d'aquet nou cos de polida volant? 
—LO que es si no me quitan este armatoste ja te dich jo que no 

s¿ com se lo harán para fernos volar. 

la bandera de les quatre barras tapada ab una glassa negra. 
Es lo que devia dirse:—¿No hay en Madrid bastantes ba

rras todavía? 
Per això mateix, hombra, que no li ve de quatre més. 

C N la sessió municipal d'homenatge a n'en Salmerón, en 
Zurdo va declarar que no creya en la mort. 

Es natural, el regidor obrero (?) s'ha proposat seguir tan 
via com sempre. 

Celebrem la franquesa de la declaració. 
Pel demés, ens admira la profonditat filosòfica del pen

sament. 
¿No li va apuntar pas en Valentí y Camp? 

l i s escamot de lerrouxisles estacionat a la plassa de Sant 
Jaume, dlmars de la setmana passada, esperava la sor

tida dels regidors pera agredir a n'el senyor Pinilla per 
haver tingut l'atreviment de suscriure la proposició dels 
republicans solidaris de que l'Ajuntament acordés un 
homenatge a n'en Salmerón. 

Ja havien comensal a sortir d'algunes boques els crits 
de •traidor» y «renegat», quan la polida y la guardia muni
cipal varen determinarse a disoldre els grupos, degut a lo 
qual y a la circunstancia d'ha verse quedat el senyor Pinilla 
a una sessió de Comissió, els caballeros del Iraba/o no varen 
poder realisar els seus democràtichs intents. 

Malgrat l'exemple de don Prudencio, que ha obert el camp 
a les desercions ab el seu magnif ich geste de ahí queda eso, 
no se les sab acabar la gent de la Caza aquestes esíceions 
de conspicuos. 

Y tant com els hi convindria comensar d'acostumarsbi; 
perquè tinguin per segur que sovintejaràn ara més que may. 

A nus*NT indignament de la tradicional hospitalitat 
** de la culta ciutat de Sabadell, una colla dels 
nostres caballeros y de caballeras del trabajo varen 
uñar alli l'altre dia ab I'escusa de celebrar un 
aplccb y lo que feren va ser esvalotar la ciutM 
insultant als tranzeunts, cridant contra els catala

nistes y'ls solidaris, xiulant y increpant davant dels llurs 
centres y societats, y lo que resulta més macàbrich, dema
nant el cap den Salmerón en ocasió en que aquest estava 
ja de cos present. 

Anem a dir que aquesta circunstancia la ignoraven els 
escandalosos, perqué sino... haurien fet pitjor. 

El seny y la prudencia deia sabadellenchs va evitar qué 
lo que no va ser més que cridòria se convertís en batalla 
campal entre els forasters y els vetains de la localitat 
perquè les provocacions dels de la Caza varen ser prous 
pera que haguessin justificat actes d'energia per part dels 
sabadellenchs, indignats ab just motiu per semblants es
cenes. 

Segons testimonis de vista, les caballeras varen ser Ics 
que més bona part varen pendre en tan gloriosa gesta, 
renegant com a carreters en mitg de la via pública y o'"' 
plintse la boca ab tot el vocabulari obscè. 

Deddldament, com deya no fa gaire E l Pais, la Casa drl 
Pueblo de Barcelona es lo más semejante que hay en EspaM 
á ta Malson da Peuple de Bruselas. 

D iu La Tribuna parlant del Febrer y Sistiros... o Sis-
tachs: 

•El otro dia uno de sus agentes se presentó en el domici
lio de una familia habitante en la calle de Bailén num. •• 

Trató de que tomase cédula una persona que hace nw 
años reside en Puerto Rico y otra que hace tiempo ha 
Mecido. . 

Y en lugar de retirarse al darse cuenta de la plancha a« 
habla cometido, se insolentó con una pobre señora, nafl'^ 
de dos jóvenes que en la casa viven. , . hi-

El esbirro de referencia retó á la pobre señora á que ' 
jase á la calle, al ser despedido del piso, como se merecí»; 
y no cesó en sus amenazas y frases duras basta al can» 
un buen rato. 
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-¿Veus? ¡sempre'serás tanoca!¡Quatre dies que't vas gastar un grapat de mils pessetes en això dels Bonos de la Re-
lotma, y mira el diari diu que al Ajuntament mateix ara ja'n donen d'arròs. 

Enteráronse los hijos de dicha señora del atropello yfue-
ron en busca del agente para pedirle explicaciones, cuyo 
agente condujo i éstos, después de varias cosas que seria 
de larga relación, á presencia de Febrer y Sistacbs. 

Este endiosado infeliz actuó de juez, amenazó á los dos 
uivenes con llevar el asunto al Juzgado, y dijo en tono 
airado: 
f—Toda persona que pretenda atacarme la mando á los 

tribunales. Tengo empapelado ya á ¡Cu-Cirr! y ahora voy á 
empapelar á L a Tribuna. 

Y añadió el frescales Febrer y Sistacbs con risa iesuitica: 
- iNo quieren hacer bondad, y el Juzgado ha de encar-

Sarse de ellos! 
¡El Juzgado! ¡El Juzgado! ¡Pobre hombre! 
Volviendo al asunto, convencido el arrendatario de con

tribuciones de que bsbia metido la pata, pidió mil perdones 
a los hijos de la atropellada señora, y el hombre, que se 
¡•Jd» de altivo, cuando se vió con dos jóvenes resueltos a 
aelender á su madre, como buenos hijos, se arrastro como 
uni? •?'P'ente, ó mejor, como una sabandija. 
lafe"ro ec'nios (,el Pol'c'" «Jue se prestó á ejercer de tes-

Nosaltres tampoch ne diem rès, perqué ja estem acostu
mats a veuren de totes. ¿No venen lo que va passar l'altre 
dia?: un de seguretat va comprar figues y va moure un 
escàndol per no volerles pagar. 

Per lo demés, devem dirli al Febrer que, per nosaltres 
iPlim! Si tots els empsperaments que poguem sofrir han de 
venirnos del Febrer, cregui que no'ns ne posarem cap pedra 
al 'etge. Més aviat es fàcil que rebi algún pobre contrlbu-
Vent. V no per rès, nó, sino perque'l Febrer, empipat de gas-

T no treuren cap profit, es fàcil que vulgui buscar un 
•"«Ivatlu... al seu malhumor. 

/ ^ J * " 1 " l a fresca d'aqueta dies, els simpàtichs germans 
Bertrán han sortit a la porta de la botiga ab les bates 

que usen pel magatzem y han mirat el temps. 
—Adéu, istlu—han pensat; y han llensat al carrer un 

bonich cartell ab un cap de tigre de respecte, anunciant la 
seva acreditada pelletería del carrer de Fontanella. 

A la nostra Redacció n'ha arribat un y l i hem fet bona 
acullida perquè el cartell y la casa que anuncia s'ho me
reixen. 

f 'ESQUITX de governador que, en ausencia del efectiu, go-
Verna actualment la/TOfinc/a de Tarragona, va privar 

arbitràriament les sardanes públiques que ab motiu de les 
festes de Santa Tecla estaven anunciades en aquella ca
pital. 

¡Y quines ganes que té aquet subjecte de ser governador 
de debò! 

Un acte aixis en temps den Moret ja l'hauria ascendit de 
pet a una subsecretaría de Ministeri. 

MACOS Y MICOS 
MACOS: San. Bo.; Man-T. yE.; B. Sit ; J. Con. y San.; 

S. de R.; J. Ro.. A. Vi.; E. G. C; A. C. E.: Contra els aucells 
de gàbia no reconeixem cap més escopeta que la den K. O. K. 

Micos: C. J.; A. P.; Calett grans:}, de L. C: F. B ; IM 
aprenenlel; R. M. P ; P. F - f*P Segador; A. V ; R. S. y C; 
P. C. de V.; Mieherris; Lluisel el ferrelaire; J. M. ' F.; J. G.; 
A. M.; LI . B.; Un çae loca el violi; J . P.; LI. F. A ; J. D.; D. G.; 
Wifred Commwnys; J. A.; F. O.; F. U-i J- M. S. O.; P. R.; 
F. C.J.;X.M. 
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Diari d'un foraster que, per 

equivocació, va venir a les festes 

Dfa de la Mercè. 
Desde bon dematf, no passa rè, 

però a la mitgdiada 
succeeix lo mateix altra vegada. 

Al entrar la foseó, 
a la Rambla no hi hà illuminació. 
Per tot lo qual un hom se fica al llit, 
tot satisfet d'haverse divertit. 

Divendres. Tan bon punt deixo l'Hotel, 
dono un cop d'ull al cel, 
y com que un servidor 

sempre s'ha distingit per previsor, 
me'n vaig a càn Pradera 

y m'hi compro un paraigua de primera. 
Aixfs que surto de l'establiment 
veig que comensa a ploure de valent. 

Y al extendre'l paraigua 
faig un mal pas y fico un peu a l'aigua. 
Per esperar que'm passi la mullena 
y tenint de festeigs la pipa plena, 
me fico a dintre d una lleteria 

y la prempsa del dia 
que llegeixo esmorzant, me fa sabé 
que'l divendres tampoc li passarà rè. 
Y també veig ab estupefacció 
que'l dia abans hi hagué illuminació, 
però va sé a altes hores de la nit 

quan tothom era al llit. 
Quan he esmorzat, torno a mirarme'l cel. 
veig que'l mal temps va March, torno al Hotel 

empipat de fer broma, 
me faig anà a buscà un calsat de goma 

L I T H T 
y ab ell y ab el paraigua ben armat, 
surto al carrer tot cert y malmandat. 
Torno a la una, dino, prench cafè 

y com qui no ha fet rè 
me'n vaig a donà un vol 

esperant un moment que surti'l sol 
per anà al Parch a contemplà'ls lleons, 
l'Avi, les mones y les atraccions 
y demés animals y animalades 

que diu que hi han posades. 
Però'l mal temps segueix tirant per March 

y tampoch vaig al Parch. 
¿Qué faràs? ¿que diràs? La sort crudel, 
me gufa un altre cop fins al Hotel, 
d'h on t surto havent sopat ab decisió 
per aná a veure la illuminació. 

Plou a bots y a barráis 
y hi hà espatech de fochs artificials. 

¡Vegin quina pensada! 
¡Illuminació y trons a la vegada! 

Perxó, naturalment, 
tota la Rambla va buida de gent. 
Y jo, ab paraigua y ab calsat de goma, 
passant tot sol pel mitg, faig molta broma. 

De disfrutar renciit, 
per últim a les dotze vaig al llit . 

Dissapte. A quarts de deu, llet y cafè 
y durant el matí, no passa rè; 

al mitgdía, dinar 
y rè tampoch fins hora de sopar; 
havent sopat, com a variació, 

gran illuminació. 
Rodo fins a la una 

y tornemsen al llit , que això es la lluna. 

Diumenge. Finalment 
potser podré trobà algún alicient. 

Missa de bon matf 
al temple del gloriós Sant Agustí. 

Després, per esplayarme, 
missa de deu al Carme. 

Més tart, per esperar fins a mitgdía, 
missa a Santa Maria, 

Sant Pau del Camp, Betlhem, Santa Madrona 
y totes les demés de Barcelona. 

Dinar, pendre cafè, 
fumà'l puro, dà un vol y no fer rè 

fins hora de sopar 
y després passejar 
plè de satisfacció 

per tornà a veure la illuminació. 

Dilluns. De bon matí salto del ll i t 
y aixís que m'he vestit 

penso: «tant disfrutar potsè es dolent 
per la salut » Y agafo diligent 
la maleta, el paraigua y el bastó 
y'm faig dur per un cotxe a la estació. 

Y ara que soch a casa 
no sé qui ha estat més ase: 

els que han fet el programa o un servido. 
AQUELL 

Imprenta de M. QALVR, Avinyó, 18, Barcelom 
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DIMECRES DIA 7 SORTIRÀ EL 

JYtanuscrít Català 
Veusaqitt els treballs que conté: 

P R O S A 

Antoni M." Alcover, Agnès Armengol de Badia, Jaume Bertrán y Bròs, Joan Bisbe de Terol, Antoni 
Bon y Fontestà, Casimir Brugués, Antoni Busquets y Punset, Joaquim Cabot, Francesch Cambó, Jau
me Carner, Francesch Carreras y Candi, Raimond Casellas, Víctor Català, Pompeu Crehuet, Sebastià 
Farnés, Manel Folch y Torres, Joseph M.1 Folch y Torres, Norbert Font y Sagué, Enrich de Fuentes, 
Salvador Genis, Carme Karr, Joan Maragall, Manel Marinel lo, Domingo Martí y Julià, Ernest Moliné 
y Brasés, Joseph Morató, Miquel del S. Oliver, Narcís Oller, Joseph Pin y Soler, Joan Pons y Massaveu, 
Enrich Prat de la Riva, Santiago Rusiflol, Joaquim Ruyra y Oms, Antoni Suñol, Salvador Vilaregut. 

V E R S 

Ferràn Agulló y Vidal, Ramón E. Bassegoda, Joseph Carner, Eduard Coca, Jaume Collell, Antoni 
Costa y Llovera, Francisco Flos y Calcat, Joaquim Folch y Torres, Joseph Franquesa y Gomis, Angel 
Garriga y Boixader, Martí Genis y Aguilar, Eduard Girbal y Jaume, Angel Guimerà, Joseph Martí y Fal
guera, Ramón Masifern, Arthur Masriera, Francesch Matheu, Apeles Mestres, Dolors Moncerdà de 
Macià, Jaume Novellasde Molins, Ramón Picó y Campamar, Manel Ribot y Serra, Joaquim Riera y 
Bertrán, Ramón Suriñach y Senties, Jacinto Torres y Reyetó, Francesch Ubach y Vinyeta, Agustí Valls 
y Vicens, Lluís Vía, Xavier Viurà. 

Aplegats y ordenats per en Francisco Flos y Calcat 

APERITIU HICIERICI • 
M I L A N O 

RCCORSTITUTENT PODEROS 
+ PROBEULO + 

Polvos Estomacals "Casadesns" 
dalKats 

iSf A/IYS D ' B X I T BSI Curen les malaltiet del ven-
trell, evttantne d'altres. l'SO pta. capsa en centres d'espe-

' tm la Antiga Panuda Casa desús den MODI ÜU1XABT.—^reft del Teatre. SI . Barcelona. 

XAROP VSDA 

O L . O T 

SI millor del mon pera curar en-
fermetata Nervioses, Herpes r Reuma-
llsme. Impldelx ela atachs de feridura 
« es un gran reconstltuyent. De venda: 
0*11, »1 , farmacia y demea farmacesi 

DIABETIS 
SE CDBA AB L ' E L I X I E DEL 
Dr. S A S T R E V M A R Q U E S 

10». — BABCELOHA Hospital . 

itCiEiSSERSlP:E!Rà!,.VUTGi 

A L I M E N T S A L L E N B O R Y S 
LA SALVACIÓ DELS I N F A K T 8 

Demàninse alea Parmacies y Dro
gueries. 

¡ra; c a p 
S a cara ea dos •tada sense antlplrl-
ua present la Jaqnecurlne Qolobart 
I pta. capsa. Demanis a totes les lar-
oaclea v Rambla de laa Plora. 4. 

Bachs, mundUB f malete», preua sense competencia. Duch de 
la Victoria, 16, cantonada Canuda. 

¿Les millors bicicletes? "SANROMA 
MIQUEL HORTA 

BARCELONA 
F A B R I C A DE L L I B B E B R A T L L A T S Y T R E B A L L S D E I X F B E H F T A 

Se tan tota mena de treballa comercials a bona preua 
Raixada da Cerrantes, núm i rop de Telèfons),—Bareeion• 

a atra, 
.ercsa. 
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LA MONOMANIA DE DON MELQUÍADES 

-¡Voto i tal! A haberme hecho|-^4iirio, quizái ahora me harían A/e. 


