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PERldDlCH LITERARI, HUMORlSTICH,
DEFENSOR DELS INTERESSOS DE LA LLIURE CLASSE DELS SOLTERS
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lolteis sense oblidar als casats
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iSalut solters!,.. iSalut solteres!...
Se vos convida a vosaltres i família al ball
^traordinari qu' amb motiu de la nostra festa
> »••»•«
idrà ll#c en els salons d' aquesta societat la
del dia 7 de Febrer a les deu en • baix
Per fi el simpàtic HEREUHET ha ressucitat, per
següent
fernos rebrollar el temps feliç de la nostre jovent«t.
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PROGRAMA -=^51
PRIMERA PART

'^\»niericana
;.^íWalz
'''?:llkniericana

Les estisóres de la Xutclà.
Les sabates d'en Coll.
La elocuencia d'en Qambino.
í'Wuika
En Nofre y la Julieta.
^'"^chotich
L' anyorament de 1' Espigulé.
Lniericana
La serietat d'en Gumbau.
^chotich
El repunteix d' en Tia.
^^^inericana
La maneta d' en Surribas.
Ifl·lazourka
Acostat Carmeta.
fl^iiU especial El reco dels viatjants.
^Americana
Les lates d' en Jou.
SEGONA PART
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dana
ericana
oHrka
c

otich
ceros
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El desespero d'en Bosch.
Bricoc 0 carbassó amb potes.
Les orelles de la Ginjaume.
En Pey y la Tarradas.
El Kempis del Tortosí.
Els amors de 1' Alegrí
Els bufets de la carnicera.

Per vosaltres jovincels es per qui particularment ha
sortit, considerant trovareu d' anyor las sembradas i
cullit»? de bolets qu' es feien en aquell temps, advertlntvos, qu' en V actualitat, no es del nostre lema I'
ocasió d' aitals disbarats.
Ademés, iquants de nosaltres no posariem en
pràctica (si 'n teniem coneixements) la lluita grecoromana si un per nosaltres, qualsevol volgués robarnos de nostra aimada el seu carinyo y 1' amor? 1 dic
això, perquè no es estrany els comentaris qu 'es feien
referents a 1' aludida recolta, puig deien (i com vulgarment se diu) atacaban directament a !a vida privada de moltes persones incapaces de preocuparse
de ningú.
El nostre principal objecte es, procurar fer riure
sens necesitat d' aquestas cosas ni de pessigolles,
puig com veureu sols hem .admès per això, assumptes de casaments, carbasses, anuncis, amors, etc,
etc, etc, etc.
Vosaltres, hermoses demoiselles, ja no tindreu
mes disgustos, no vos arrancareu mes el monyo, ni
vos diran qu' el vostre jovincel 1' han trobat amb
fulana o sotana, fent traició al vostre amor; parlarem
també honesta i diplomàticament de vosaltres; ems
devanarém el servell, y mirarem de fervos riure ú
pot ésser també sens necessitat de pesigolies pera
pagarnos (alguna ingrata de vosaltres) amb una
trepitjada (ballant) d' aquelles qu' ens fan veure la
padrina (o vice-versa).
Dçns sí, solterets, are que ve la nostra festa tindrem també '1 plaher d' estrènyer en nostres brassos
alguna casta casada, tinguent en compte d' adaptar

