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—Caram! Que no tem la conmemoración?
—Quina diebarats de dir! Que no ho sab que]," de
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la guerra del Marroc, sería millor
que
anessis al Congrés a dir davant de
tot Espa
nya que ets enemic de la
Perqué tot
lo que dirás als obrers enguerra?...
els mitings, no ho
dius al teu amic Dato, i li fas veure que
no es
tern per aventures? Que
potser t'han manar
que l'organitzessis la
moixiganga
guerra? No sería la primera vegadacontra la
que has
organitzat meriendas, perque 'is teus amics
de
Madrid els hl ha convingut que's
celebressin.
I guinea pensades que
tens,
Mira que aconsellar ala infanta Alejandro!...
que'l dia
«Fiesta de la Paz» se vesteixin de blanc,de la
és
una pensada que fa
enternir. Ohl quanta ignos
cencia 1 quanta puresat.
L'idol de les dames
roges se'n3 torna ingenu com un
colegial.
Llástima que no'13 hagi aconsellat
que's
posin sobre les trenes una corona també
de flora ben
blanquea, i quels teus pacífica súbdita
els
acompanyin al 56 d'idílica flautal...
Tan odi que has escampar per la
terra, tanta
cors que has endurit amb els
teus radicalis
mes, i ara pretens esquinsar les
de
demagog i posar-te enfáticamentvestidures
la túnica de
redemptor.
nuar

tiEM

de

confessarfsenyors,

rroux és
mes que

que

en

Le

thorné de les habilitara. EH
ningú sab que aquelles masses
obedientes i disciplinades que abans
el
seguren a ulls chica 1
l'acla
maven, &han adonat deentusiasticament
que eren víctimes de
les seves farses politiquea, a
tades a bona preus, 1 s'han voltea represen
emancipar de la
seva tiranía. I com a bon
deixeble d'en Roma
nones, ha reflexionar i ha dit: Si la
«Fiesta de
la Paz» se celebra en un dia
feiner,

será un
fracás, perque ningú abandonará el treball,
i
poca serán els que desitjosos de
pendre part
a la

.

moixiganga progectada, s'avinguin a per
dre el jornal. Cám solucionar aquest
conflicte?
Ecco ilproblema.
I com tots els bornes de
gratis recursos,
tingué una idea Iluminosa, celebrar-la
I si meditessis el mal que has fet,
el dia
i penses
primer de Maig, o sia el dia de la
sis en el bé que haurfes pogut fer,
festa
del
t'avergonyi
treball. Sapigut és que en tal diada
s'interromp ríes de la teva obra. Has lograr quels obrera
el treball en la majoría de
tallers i fábriques, 1 que't segueixen, no n'hi sentissin réa a
quels elements socialistes 1
dintre
el pit, que fossin materials,
anarquistes
indiferents, escep
fiten en benefici propi. Oh! s'ha salvarl'apro
tics... Hauríes pogut educar-los
la
si
ia molla d'ells
tuad& Ja s'ha trobat la manera
d'obtenir el els hl has atrofiar els sentiments, fent-los
concurs de les masses, 1 de fer
odiar, sense tenir en compte que sola
un lluit paper
l'amor
davant de la sociedad opresora y
pot fer el miracle de fer viure
agermanats a
Oh, Lerrourd jo't saludo; eta unegoísta.
tots els bornes de la terra.
gran home.
T'hauría stgut pos
Per tu no hi han obstacles que
s'oposin a la sible fer-los estimar la vida, l'art i la bellesa,
realitzacíó deis teus propósits, i M'a
has fet davant d'ells l'apología
com
per
a tots els mortals
saqueig, el
el camf de la vida és tortuós
pillatge, la destrucci6 i el robo. del
1 sembrar de punxantes
Has predicar
odis
i
espines, el teu és pla
violencies, i les teves prédiques han do
ner 1 vorejat de
flora, al sí!, com els camina nar fruir. Tens les mana twades,
com les
d'un jardí principesc. Oh/ feliç
raques de sang de lady Macbeth, no't fugirán
mortal, que
eense aser descendent de
mal.
niçaga de reja de
ceptre d'or 1 de princeps somniats
Com pots, doncs, predicar
per belles
princeses, portes g1oriosament damunt
si sempre han sigut enemic decontra la guerra,
la
testa
la pau.
la invicta corona que teixeixen
per tu mans
Tora l'educació que has donar
femenines, al proclamar-te solemnialment
als teus pro
Em
sélits, ha consistir en portar-los a la
perador del Paralelo.
muntanya
del Coll a celebrar meriendas fraternales.
Per6 permete'm que't digui, amb
Eta
tots els res
tan vulgar i coneixe5 tant la
pectes degut3 1 sense ánima d'ofendre
psicología de la
teva gent, que sempre has
a un
escuna
personatge tant digne i tant illustre, que éš
garíssima muntanya per a celebrar aquella vul
un
sarcame que una elements que
meriendas.
han
Qui
sempre la vida clutadana, i potser perpertorbat terra no la coneix la muntanya del Coll!...:Té la
un ff de
roja,
color de sang, les plantes no
bé, ja ho crec, han fet vessar sang
verdejar-hi, els aucells no hi volen fervoten
ta, celebrin la «Fiesta de la Paz» ignoscen
niu,
i
mal ha anguilejat l'aigua d'una font
airadament contra la guerra. Peró si protestin
sobre lbs
ningú
la
quívola
molça i els pins no volen
vol la guerra, Atleta meus.
Si a tots ens repug
Sois hi han garrofers. Potser el arrelar-hi:..
na i'ns
garrofer és
indigna que hi hagin tanta germana
pel bon lerrouxista un arbre
de
patria a llunyes terma,
simbblIc.
exposats a morir i a
Quantes
vegades t'hi han passejat per
sofrir les brutalitats de
muntanya, que és tota diferenta de lesaquella
dir que tampoc voleu launa gent selvatge. Es
altres
guerra 1 sou enemics
un anyes,
contemplant el noble, el bon poble,
acérrima
s serrainsl... I
nosaltres
que'ns
e
qu espera l'implantació de la república men
crélern que n'ereu tan partidaria
deis moros. 1 jant costelles a la brasa o a l'ombra
que irnitaveu els seus
d'un ga
procediments, Perque TI'ofer...
sentleu per ella un gran afecte.
Oh!
No creus. amic
orgull deuríes tenir en aquella mo
Lerroux,—ja ho veus te dtc tu ents. quin
al presen.clar_tanta -grandes&
amiC,—que si opines no és conventent
conti
Vols, amic Lerrou.x,. que ,m'arreveixi
.

-
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consell? Sí? dones, escolta. A
per tu, tothom te
coneix, i és molí difícil que tornis a ensenyo
rir-te de les masses catalanes. Ele prestidigi
tádors, per eminente que sien, si repeteixen
sovint el mateix joc, per molí que vulguin dis
simular se'ls hi veu la trampa.
Tu, amic. Lerroux, has enganyat tantee ve
gades el poble, que aquest ha sapigut endevi
nar la trampa, i ha vist darrera teu une braços I
un

Barcelona, desgraciadament

L'Exposició projectada
—segons enterat estic
sembla tindrá per hostatje
la muntanya de Montjuic.
Si es bon punt per a sjtuar-la,
o no és, si que no ho sé;
perqué, sigui al lloc que sigui,
a tot arréu m'está bé.
Amb tot, cree que l'instalar-1a
a Montjuic, no és mal penaat,
puig aixís tot aquel] radi
el veurém civilitzat.
Aixfs, aquells encontorns
—un cop Ilestos els nous planos
deixarbn de ser, com eón,
no més barris de gitanos;
centres de pobres d'ofici
que explotan la Carita!;
escoles de trinxeraires
i nius d'Immoralitat.
Tant solzament per l'higiene
d'aquells !loes de població
es convenient que allí's faei
la futura Exposició.

un xlc deformades, quel feien
segons convenía ale polítics de Madrid.
Veste'n, dones, amic Lerroux, veste'n, i fes
que't segueixin tots ele teus admiradors, tots
ele que esperen que torni una altra setmana
trágica per a destruir i apoderar-se de lo que no
és seu, tots els partidaris del desordre i la io
lencia, i allavors sí quels catalans podrem ce
lebrar €la Fiesta de la paz».
unes

carnes

moure

tindrán més categoría,

i perque fassin més goig
cambiarán de fesomía.
La Pont den Conna, siguent
mes propera, menys cansada,
deurá ser la Font deis gordos
que stlen la cansalada.
Ele senyors de vida alegre
i que mai l'aigua han tastat,
tindran la front apropiada;
l'airejada Poni del Osal.
Elb senyors de poca vida
que sois menjen fideus fine,
tindrán per a agafar gana
l'airejada Font deis Pins.
Ele que busquin la perduda
per la muntanya esmentada,
podrán sempre, tart o d'hora.

OVERETTA.

fer cap a la Pont Trabada.
l'Is mal-casats per ces culpes
(tant senyores, cOm senyors)
hi trobarán daltabaixos
que eón bons descasadors...

***
Sil lloc de l'Exposició
que farán a Barcelona
l'any 17 és a Montjuic,
(1 si no és, tant se m'endona),
a les Ponte de la Muntanya
he volgut recoman ar,
per si'ls estrangers que vinguin
volen fer-hi algún brenar.

Per qtiestió internacional
fins la pensada és bonica;
puix minorarán les re
lacione amb la ?ranga... Xica
L'Exposició a n'aquells barris
convé molí, prb molt
ho crec!.,
Aixfs s'assabnaría
de passada'l Pobk Sec.
El Paralelo mateix
que és ja mases democratie

s'ensenyorará

bon xic
amb barnís aristocratic.
La muntanya que avui día
lemblava que no Mé3 fós
esbarjo per gcnt del poble.
será passeig deis seny-es.

S'esvaTrá la Ilegenda

que la muntanya ha tingut
com qualsevulga rondalla
que conten quan s'és menut.

Ele amos d'aquells terrenys
hi farán grossa ganancia,
!'le que hi tenen el seu hort
ea darán més importancia.
De Montiuic lotes les Fonts

LES FORMES DE ÓOVE,RN
—Se progressa!!!
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ENTRE ESQUERRANS
—Ea particular, eh? An el

nostre

partit el

Les tires de Sant Jordi
o

Festes de la Mancomunitat
Ja ha pasaat 5ant Jordi. Es a dir la seva diada,
que lo que és nostre Parró cada any
el velem me
endinzat en el cor de nostre poble.
I tant
aixís, que L'Herkeu proposa que ja des
de

rany vinent,

más de les testes relligloses amb
el Palau de la Generalitat, que
#on les oficiales, es facin testes populars,
trasladant
ira aguaste vuitada les antigues testes i Tires
de la
Mercé.
Tot demana que abrís ate. La
popularitat del
Sant; l'entrada de la primavera, amb
Ilurs jorris
clara 1 defiere; l'eaclat 1 llorada de nostrea
jardins
omplenant l'aire de perfume i colore; l'escalf
de
vida novena que'e ;Tasa de les ganes de la
jovencilla que escampa pele carrera i placee nostra
ramells
de 'Ilusione; i esperances, fent chor ala
xiscles de
fea orenellea que embelleixen
noatre cel, 1 per da
munt de lotes aquestea
raons la
perpetuar a Catalunya, que en la conveniencia de
mesada de 5ant
Jordi, son gloriás Patr6, queda
constitufda la Man
comunitat, mée que demanar-ho
ho exigelx Impe
rioeament.
que

se

rhemra

a

en

Podrtem nomenar-les <Lea firee de San
Jordi» o
•Lee Pireo de la Mancomunitat» 1 estríen
aquestee,
no lee firee de Barcelona,
sino les restes de Cata
Junya tote, I quin primer freid,
~ría ésaer aque

OT
mee pau... et5

diu Pe.

Ila sardana de tots els nobles de parla catalana
somniada per en Maragall, i bailada per tothom
la

plaga de Catalunya.
I si cap de les dues denominacions

a

prou
podríem dir-ne <Pestes de Catalunya», faplau,
que en la
segona quinzena d'Abril s'escauen
la diada de Sant
Jordi i la Mere de Deu de Montserrat,
que eón ele
dos

Patroná de

us

Catalunya.

L'Heaeu prega a ea germana La Vea de Cata
/uva en primer lloc i a totes
les publicacions cata
lanistes, que, si'ls plau l'ideia, la facin 5CVd ile de

fensin amb aquell amor amb que
que pot perpetuar i popularitzar la devdm mirar lo
daté de la cons
tituci6 de nostre primer Parlament.

Prega

també L'i-feaeu, amb ea natural modestia,
que no li lleva la confiarlo
d'obtenci6, que reculfi
aquesta excitació
l'Excellentíssim Senyor President
de la Mencomunitat, En Enric Prat de la
Riba, que

ningil com ell, qui ha desvetllat al
poble, pot dir-li
cada any, atura t un moment i guaudeix
de tes vic
tories.
lgualment prega L'He:ami a l'Excrn. Aiuntament.
que. al convit de la
Generalitat, resoongui ell en
diumenjant la Ciutat per a rebre a sea germanes,
que, amb motiu de la
consagraci6 d'una vuitada
per a dites Pires de Sant Jordi,
prengui d'una
da record d'enlaimr al costar de la oficial envega
ele
balcons de le Casa de la Ciutat, la gloriosa bande
ra de lee quatre
barres cata!anes,
L'hiseru.

L'HERELÉ

LA SANTA CREU

D'EN

DATO

—Vosté,

seayor 1294neuouel,
que diu que té ternes acta%

ddnguirn alguna dieuiats,
mal siguen une,. PIStanalqdllit

'
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CI:IFI/EL1
amb

una

mirinyacs quels daven

aires de monument,
talment com si anéssin dintre
d'una gabia de braser,
més que dónes semblaven
campanea, que anéssin fent
de batall les dugues carnes
cós de manee que fés.
Ara, amb eixa moda nova
de faldilles entra vées,
s'han reduit de volumen
i están primes com fideus.
Doncs bé, la moda mal para
i barrina nous inventa,
sembla vol implantar-ne
una

capritxos pels cabells.
El gran chic, la cosa nova
lo que'n diuen crit dernier,
és que les dénes estilen
portar perruca, mes eil
no del color que la
dóna
sos

tingui el

natural

cabell,

sinó del tó que li agradi,
del blau mar al blau del ce!,
del

ver!

Ni! al

vert

de poma,

del rosa ciar al vermell,

Iota la gamma
de colora de l'arc del ce!,
amb lo qual podrán lograr-ne
que les conegui la gent
puix que mai deurán ofendre's
si algún cop un jovenet
recorrent

a

l'adressar-se

a

una

dama

Ii diu... plorant i rient:
—No'm convé la seva fila
que jo creia un angelet,

puix senzillament, senyora,
he

nota! que es un cap
ver!,
Ara també les entlien

—Si, mira,
rabao.

en

comptes de flor natural m'han donat

—lio trobo més natural.

ca

per lo que respecta als peus,

puix la moda femenina
llençada darrerament
diu que sobre les
sabates,

dintre d'un marc d'or de Ilei
a'hi déu posar el retrato
o efigie d'un cavaller,
siga el madi la que és viuda,
la que es promesa, el
promés,
la que sigui enmaridada
grupet fet amb els nens,
i la que motiu no tingui
per posar-hl cap d'aquets,
al seu peu podrá posar-hl
el de qui li sembli bé.
un

MODES
No hi ha

cosa

més mudable

que la moda, i és ben cert;
i més que tot capritxosa

perqué avul pretén desfer
lo que ahir feu, 1, sena dubte,

demá tornará a voler
abra vegada alió altre
que ja's creia demodé.
Com catúfols d'una sinia
que pugen o van calen!,
les modes evolucionen
i's llt nou lo que era vell.
Lea &mes la moda acaten
I

serven sos

mancaments

antb més punt 1 amb més constancia
que no els de la fiel de Deu.
Abano recordo, que anaven
per les places 1 carrera

Amb lo qual aquell qui

'finge

la sort d'esser-ne el prefert,
amb més rato que cap altre
quan la trova pel carrer,
o allá on siga i la
saluda
II podrá di amb fonament
tot mirant-li les xinelles
com si al mirall se
vega,
i al moment de despedir-se:
—Senyora, als peus de vosté.
!Si'n podría dir de coses
de les modes d'aquest temps,
peró'm sembla que ja basta,
que ho he tractat de cap a peus1

CABAUIR.
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Avis
que no

per darrera vegada, a tots els seas correspon
sals que están en deute de Ilurs comptes, que lotes les liquidacions de fi de Març,
pagades per tot el mes corrent, s'entregarán a la Direcció per a Ilur publicitat.
L'Administrador.

Aquesta Administració advertebt,

siguin

Relacions
D'una mena o altra, tothom ne té.
Les d'amor son les més perilloses; les mercantils
son les més positives.
Direm que les primeres son, a voltea, filies de les
segones; i en aqueix cas, el perill pot convertir-se
en son.

El tenir relaciona porta mils d'Inconvenients, si
les persones relacionades se relacionen per a ter

negoci.
Tothom procura,

qui més, qui

menys,

estar

en

bones relaciona.
En el món tot es relatlu 1, relativament, el rela
cionar-se entre societat se relaciona sovint amb el
destí de cadascú.
Si no'ns relacionessim no'ns entendrIem; peró
també és molt cert que'l no entendre'ns, devegades,
es degut al relacionar-se masas.
La noia que té mesad relaciona amb un jove ben
relacionat, pot—per més bon fi qu'ell dugul—rela
cionar-li fets que la poden comprometre.
Si reiacionem certes relaciona amb certs negocis
bruta (mercantilment parlant) trovarem que's pre
senten casos de no tenir cap relació'l negoci amb
les relaciona, molt al contrari.
D'aquí provenen els craks bursátils, les quie
bras, els terrabastalls financiers...
Relacions de parentiu (ja ho deis l'altre día), com

on no hi corri la mamada,
recullint la tarregada
per poguer encendre'l foc.
Tots saluden a bestreta
de serveis per avençai;
i allí Forte i l'orfaneta
viuen amb l'esquena drete
si l'esprit está arronsat.
Si una viuda es queda sola,
(perqué'l seu marit morí)
també té qui l'aconsola,
car a una carbonerola
mai li manca pa ni vi.

Les terres carbonerenques
sola demanen carbonera
de la faç i mana negrenques
més n'hi ha de regidorenques:

ben menadea d'argenters.
1 aixó es cosa de borsada,
de tenir quinqué i bon llum,

perqué Iota carregada,
d'estar ben o mal multada,
pot no fer o fer més fum.

A Ortigosa, vera l'esquerral
tenint Burgos al devant,
trobareu un'alta serra,
que'n diuen els de la terna,
la Sierra de San Millán.

PEP

DE

L'OU.

menys millor: per aixO convé sempre tenir els pa
rents ben Iluny.
La política cría moltes relacions de partit, empró
acostuman a ser, amb tanta pamba, tant partides
que deixen de ser senceres o sinceres; qu'es lo
mateix.
Tot és relatiu; tot té retad& i Iota en tenim de re
laciona; puix fina la Miseria amb l'Opulencia, com
la Ciencia amb l'Ignorancia, les bones Costums
amb els Vicia, etz., etz., tenen precisament la reta
ció de no tenir-ne gens.
Are, sin diuen que potser fora millor, segoris
perqué segons per qui, que rés tingués relació i
que de relacions no'n tinguessim poques ni mol
lea... conformes de iota conformitat.
1 prou parlar de relaciona, perqué se'n podría ter
una relació que relativament, no tindría fi.
Llinaeu DE LA GADDJGA.

REGIDORENQUES
A Ortigosa hi ha una serra
que du el nom d'un regido.
i els veins d'aquella terna
tenen tots una gran gerra
per posar-hi llar carbó.
Carboneja tot el día
hom qui pot carbonelar,
perqué allá a la serranía,
sena carb6, no's trobarfa
prou recapte per cuinar.
-

I

an

aquella serralada

no a'hi

trola pes

un

lloc

LO DE LES FARMACIES
—Ves, a mf quI'm privar de ter Ondules.
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«Resistirse por suponer que es un movianiento pell
ico, con derivaciones provechosas para los partidos
iniciadores, es de una miseria moral tan baja».
ce. pobrIssorisl ?Qu1 voleu qu1 ua cupos! tan!
mal Intenclonats?
«Nuestro objetivo no es la huelga violenta y revolu
cionaria, que surgiría brava y arrolladora si la tragedia
del Barranco del Lobo se repitiese cualquier día de
éstos,.

Jesús, quina por! Apa, capellans 1 monjes,
gueu cálzers 1 copons 1 custodies, tollo que
rnés válua duna pesseta.
Perque la saben la mágica,

Rnena si lo que passa amb els pobrets espanyols
Méxic, hagués

temps d'en Maura,
ja'm ric jo del terratrémol de Messina, davant de la
que haurfen armat en Lerroux 1 comparsa.
Perque allí ja no hl falta més sino que aquell
brétol d'en Villa, que's ven que és un deixeple apro
fitat del mestre d'aquf, els posi a una torradora per
l'Istil de les esglesies d'aquí l'any 1909.
I don Clodoaldo ?qué hi fa a Madrid?
Are, horne, are era l'hora de treure la tizona i
xic... xac.
De Torreón a Tampico
de Chihuaha a Torreón,
no deixar-hl allí ni un mico,
ni una hidra, ni un Món.
14~
si, que cree que la vaga de carretera s'acaba
ra aviat.
Cada día hl ha una batalla campal entre vaguis
a

succeit

en

!'embestida terrorífica
de la brau gropada vínica,

d'aquella
Pero no,
«Para

recó d'autombbll.
1 ara ve lo del Congrés de la Democracia 1 diu:
«En tal sentido afirman y ratifican los congresistas la
Coalición pactada en las pisadas elecciones entre los
partidos radical y nacionalista y expresan su deseo de
que continúe hasta las elecciones provinciales de !sir 5».
!Quants romanos per a dir que'l Pacte de Sant
Gervasi está en marxa, tant si els congressistes ho

valen,

sino.
organismo de relación, Secretaría Re
gional, Oficina, Dirección u otro semejante, para man
tenerla,

en

lo común

dirigirla».
en

Peret,

1 segueix l'ex-home del mocador vermell, amb
melopea de la Manifestación blanca, dient:

las artes del traba
en la
guerra infe
cunda. Sudor y no sangre; altares y no tumbas; escue
las y no cuarteles; fábricas y no barcos de guerra; dis
ciplina social. subordinación a un altísimo ideal de
Patria nueva».

hi pot haver dissidencies,

sembla d'aquell Sana culote que volía
Barcelona pels quatre costats?
Dones a més demana que el dia 5 tothorn vagi de
blanc: pares, mares, fills I filies, nets I netes, ties,
avies, oncies I nebots, i és ciar, eh l I en Corominas
també deuran eixir al correr amb vestit de nipls,
!Qué rebonic veure en Peret
i en en Lerroux vestits de blanc,
!'un pié de liot, l'altre de sanc,
d'ad d'enlla, tot fent bracett

?Qué

un
cremar a

un

acuer

que la voien

con

la

«Queremos la paz para invertir en
jo reproductivo lo que se malgasta

El

en ~cama.

y,

es.

dividendo que, amb
qualsevulla divisló restaría amb un cocient compost
no més de decimals.
I sino, que ho diguin en Gonzalez I en Ferrando
que tots dos en són.
311111¦1
día de Sant jora en Peret era a la Generalliat
a visitar al Sant.
Davant de tant cinisme dluen que al Sant se Ji
bellugava la liança, com si hagués vis1 una alima
nya, per a occir-la.
Jo no ho cree. Lo que a mi em sembla vture
que Sant Jordi es va traurer el mocador de la but
xeca i va escupir-hl.
1 cree que és lo millor que podía len.
14111If
pn Lerroux publica divendres en El Progreso un
anide liare, empaiagds, dolçainer, del qual
aném retallant:

venir

encauzarla

1 el Director aquest será
per a anar-li donan! l'alternativa.
'Llegiu la meya profecía del núm. 21.

ni divislons.

Si; la manlfeatadó del treball

crea un

Sí, home, sí;

Copien'

puestos de

com

43.• Se
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de Penatxement
«Per aixb el miting, per aixb després del miting
cap sensació, cap sorpresa, cap... dtsaidencia anávem
din perb les disstdencies a la Unió no bi són possibles.
Serien en tot cas un rebrot circumstanciai, amorós,
benvoigut segurament».

radical,

espanteu encara; anea Ilegint:
no estamos preparado; franca

pronto y

Francament, també ho creiem aixf d'ensá que's
perdre aquella 28,000 duros del Tesoro de la
Repúblka, 1 que encara no s'han trobat en cap

Perque dintre quatre díes
>no hi haurá ni un esquirol,
ni hl haurá cavalleríes,
que's puguln matar al vol.

(Los partidos nacionalista i
do para esta obra de paz».

no us

eso es

varen

tes 1 esquirols.
I cada día el nostre Sancho s'indigna. i s'enfada
i... no fa rés més, perque al día segilent, nova ba
talla campal i emboscada; nous morís o ferits, i
nova indignació d'aquel Governador que ens varen
enviar per Andrade de Barcelona.
Perxó clic que la vaga s'acabará aviar.

La Unid Calalanista és

trágica.

mente.»

Are

no

setmana
a.*

-

1 és ciar, home, que

ama

llega

44.

Filas aquí El Progreso.
Jo sois pi/e elegir que's Ilegebd la

meya

profecía

cle.1 núm. 21; que s'esta representan! la comedia que
ha de finir en tragedia 1 que aquell corb negre que
duna bolet al cap, torna a ésser entre nombres fiel
real son podra enfonzar més son bec.
I al no ho voleu creure, liegiu aquest entre-itiat
del «querido colega» del Poble Cata&
.Ltia fiestas de la paz no son una imposición, ni una
CONDOLENT-3E DEL CAS DE EL POBLE CATALA
—Cregul que ho santo de versa.
—Home, nO1 si en reallte ano han apuiat él- sou;

amSeonnazuna
ara no

hl tire Me 1.04 paguen igual.

advertencia para todos, un requerimiento
para muchos, y una notioficación para algunos.
primer
acto de un plan que empieza a decano
Son el
liarse».
.
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1 els

propietaris

pisos.
?M'heu

que

vagin apujant

el

lloguer deis

ci6 de vostra conducta vella, hostilitzadora de
la
que us assenyalava els mala averanys per ont
anaveu, i a qui en aquells temps acusaveu de trai

Lliga,

sentit?

:41.1
del querreté, clic, requeté, i el
tinent general, capitá general de la mateixa for
ça, tot minúscula, están que bufen contra l'ápat que
els vol donar El Correo Catalán.
Es a dir contra'i ranxo d'honor no, sino contra
la cullera que ha de servir-lo.
No hi voten res ells amb Junyent.
Están amb la ~liza armonía quels esquerrans,

dora a Catalunya.
Ara ja ho vejen aont

Luto» de guerra

ró

Per pallasso no té preu.
El llegiu d'una plana i trobareu toles aquelles pa
raules d'efecte; naciona isme per amunt, i la
patria
per aval!, i el cor 1 el cap i les idees i el sentiment
el seny 1 Catalunya, i donant llissons de catalanis
me. I després traidorament, amb tota la
dolor de
una matzina ensucrada, enalteix i
defensa'! vinent
Congrés de la Democracia, non s'han de reblar els
claus que l'estaquen an en Lerroux.

no

higa.

A»:
tot ho trobo bé en l'actitut deis firmants de

La Bandera,
Deixant a mig esclaftr la rialleta per sa ignocen
cia al créurer's de b, a ba, tot lo que en
Carner i en
r"

Corominas

els

dejen,

resulta

incomprensible

els traidors.

El Poble Catalá fa riurer de deb6.

quels lerrouxistes.

1 tots ells són els criticaires de la

eren

:11•1¦1

a

***

Sortosament s'ha quedat
No té més que la del
sim la de La Figra i el

que

Apa

sense

que
i

digues
aqueixa bon profit
es

com

si

Es la bandera de la setma
na

1.

bandera.

trágica.

I si El Poble no s'escapa
d'aná al Coll amb en Lerroux,
mentres breni, podrá l'Apa
posáls junts amb un dibuix.

1c
le
le
o
u

e

1114:

Denoi, quin

nyap els engi
nyers de la Canadencal
S'entén els enginyers direc
tors que són anglesos.
Ara han de desfer uns cinc
metres del túnel que fan al
Passeig de la Bonanova.
No rés menys que s'han
errar d'un pam de
l'alcada de
la volta.
Que és una errada de cálcul
fenomenal, perque el capatag
va
ussar la cimbra que li
mancava el plánol.
1 ara que vagin dient que
valen més quels nostres, als
qui no han volgut donar cap
cárrec superior per por de
que no'l sapiguessin desem
penyar.

Tal enginy dels enginyers
deis bistecs i les parares,
ferien., cavallers,
les botigues de sabates

L'HEREll
a

4(1111

A LES SUFRAGUETES
—Are que us dediqueu a malmetre obres d'art, que no
podrfeu baixar
Barcelona a enderrocar monuments que us ho agrairfem?

del

carrer

d'Escudellers.
***

no

vegessin que'l Pacte de Sarit Gervasi

cosa

de vuit dies ensá.

no

era

No, homes,

no; aixó venía de Iluny, perque en
l'ha sentit mal el catalanisme, per
més que hagi sigut un catalá que escrivía en catalá.
En Peret no sent més que la fretura de que's parli
d'ell; bé o mal, perol) que s'en parli.

Corominas

no

***

1 si vosaltres haguessiu fet abans lo que heu tel
ara, .1 haguessiu dit a Catalunya, abans de les elec
cions lo que dieu ara, hauriau-li donat el chstic més
gros que podleu donar-li.
No hauría sortit diputat per Barcelona, i l'hauriau
anullat, inutilitzat per a sernpre.

La Bandera, pot admetrer's com una explicació
noble 1 sincera de lo succeit, no com una justifica

1 alzó, després de la pifia
que feren en la foradada de Vallvidrera, i
que tant
calladet s'han tingut, es méu gres.
Que també fou una errada de cálcul,
les
dues brigades, segons m'han contat, no'sperqué
trobaren
i tingué de fer-se una recoltzacia.
I a no ser la coltzada famosa
les brigades bata-len d'anar,
les d'aquí foradant fins a Tosa,
les d'allí foradant fins a mar.

Les &fries de
en

casa están fetes unes (unes.
M'han dit resoltament que' s volfen declarar
vaga d'anar a placa, si nols donava rnés
eurn

quibUs.

I lo m'he posal

a

tremolar perqué (luan les ~es

parlen !latí, makrum.

RE

fe!

I4

I el

)

que tenen ra6. Que si les patates, que
que si les rayes, que si els pésols, que
1 s'ha apujat de tal manera que no saben que
mprar, ni com omplir la cistella.
I no he tingut més remei que afluixar la mosca 1
primir les quatre admetlles torrades deis postres.
I alzó que ja fa temps que estém a muja racció.
Perqué es lo que elles diuen, si apujen els pisos,
no pagant estém l'estos; farém vaga de Hoguera.
Perb ?uf fa vaga de menjar? En Pía es pot
njar l'automóvil, pero nosaltres ?qué?
cas es

les

cols,

he

»1K
questa Cuca-llum

no

Amb aquella cara d'escolá de
la fa sino pot.
Figureu-se que primer va procu
'ar que a la Boquería no més hi ha
rués Ilum eléctrica.

Després

va

tira.

monjes que té,

Perqué,

enrera.

segons

sembla,

el

Govern té preparats 8,000 homes a la vora del Mu
luya per a ajudar la marxa dels francesos sobre
Tazza.
!Tira peixet! Aixís també hl anirfa jo a Tazza.
Al capdevall, per a anar al Gurugú nostres sol
data no varen pas gastar tanta romanços.
?l d'aixo en diuen amistat?
Jo en diría carregar-nos els neulers.
_

programa que

té preu.

lo

Ja apunta
alió que delem temps
O millor dit, ja

porto

a l'aprovació del senyor Go
aquesta setmana.
Cinq assessinats de dos carretera i mig, ven
robos de quatre botigues petites i sis magatzems

vernador per

a

r.:

obligar, diguem-ne

ala concessionaris deis
ocs, que li compressin les bom
eles.
; I ara els dependents, no del bat
e Plch, sino del electricista Pich,
Ils passa unes fulles, que ja'm ric
de la circular d'en Sanchez Pau,
ui dir, Guerra recomanant El Par
mentar/o.
el que no firmi les tulles
li ventarán les mosques,
rqué vulles o no vulles,
I deixarán a les fosques;
ue així ho mana aquell pronom
ue li diuen Pich i Pom.

Mil
«No me toqueis la
marina».
Abans de que lij sortís el grá, El
oble Nou va posar-se el pegat.
1 amb aquell quos ego de marca
erroux, deja ala vells redactors
el Poble Ve//que la Ilur sortida de
la Redacció era una ~silo pura
ent económica i que no'n parlaría
és.
I !com hi ha món! que és lo millor
ue poden fer. No parlar-ne.
Perqué després de llegida La
andera non hi ha estampada tota
tina historia de vileses, que L'Herwu
h

l'Esquerrat

1
.

la conéixfa,

resta en

Ientor de fástic

vera en

l'ánima una
Carner i en

Coromlnas.
?I aquets son els dos tipus que
nalparlaven de la Lliga sense ren
lar-se la boca primer?

—Tinc el gust de presentar-li al capitá Rosquilles que acaba de
***
L'he Ilegida de cap a peus La arrivar de Venezuela.
—Caram, que deu estar cansat.
Bandera.
1 a Iota vosaltres, redactora es
ombrats per en Peret, en Carner i en Lerroux amb
grana. Si eta Rectors baden, un nitre sacrilegi an
tina granera feta de deshonors i martingales, us
algún temple.
felicito coralment per l'honor que heu rebut.
Un parell de vagues per a anar entretenint la
Lis han tret perqué no volíeu sser traidora a Ca
gana fina a l'istiu.
•alunya, i a l'eixir de la fortalesa des d'on lluithreu,
I al darrer nombre, prohibici6 d'alguna manifes
is heu emportat la bandera per a que no tos pe
tado honrada i digníssima com la del Centre de
úyora de nou tráfec 1 vilipendi.
D. del C. 1 la I.
Jo us saludo per vostre gest herm6s, i ara no us
1 si al Governador
la delxeu pendrer ni en catalá ni en castellá.
II plau lo que
Esquexeu-la, cretneu-la avans, si cal, i si lambe
Ii prego, per favor,
cal, moriu-hl sota Ilurs plecs.
que'm digul; si senyor,
1•011¦1
en lo matebt estle,

quan

—La mamá aempre'm diu que

vaig millor.

no

puc

armar

ni amb

redes, jo trabo

que es,

precisament, amb rodea

als personatges d'una fais6 pintoresca, el públic,
el bon públic, aplaudeix 1 s'entusiasma.
Mal
querida», no és una obra tan humana com«La
«Miste
teri de

En els principals teatres de Barcelona, hi
companyfes de comedia castellana. Poden actúen
estar

dolor»,

1

al

s'imposa

s

perqué

está ad

mirablement escrita.
L'actriu M. Gómez Ferrer, és molt notable, lo que
no podem din deis demés
elements del reste de la
companyfa, que ja s'han presentat al públic.

CANTACLAR.

satisfets els que voldrfen castellanitzar el

nostre
poble. La llengua catalana ha sigui gairebé foragi
tada del teatre. Es clar que és
honorada degude
rnent per erninents literata
illustres hornea de
ciencia, per?) és necessari que ho sfa també
cament, d'una manera ben ostensible, per a públi
quels
que desconéixen nostre moviment cultural, no
cre
guin que a morta.

Ventura que la notable revista El Tealre
Cata»,
que tanta esforços está fent per la glorificació
de la
nostra escena, ha organitzat, CO/TI ja
saben nostres
Ilegidors, una serie de funciona a l'Auditorium,
encaminades a demostrar la evolució que ha sofert
el nostre teatre. Sortosament están
obtenint molt
éxit, essent molt elogiat el patriotisme
deis orga
nivadors de dites funciona.

En Ricardito Calvo, ens ha donat a conéixer la
darrera producció de D. Benito, que no'ns ha con
vençut. «Celia en los Infiernos», que aixf's
titula
l'obra a que'ns referirn, és poc teatral 1 fatiga, degut
a la deria de Fautor
d'anar donant voltes 1 més
voltea a l'entorn d'unes mateixes
Idees.
Nosaltres entenem que les obres que s'escriuen
per al teatre, deuen sser tealrals, en el bon sentlt
de la paraula, i que les
controversies són propies
per a ~n'o i centres política.
A Novetats, la companyfa que dirígeix l'actriu
M. Gómez Ferrer, ha estrenar «La Malquerida»,
d'En Benavente. L'argument de dita obra s'assern
bla al magnffic drama d'Era Gua! «Misteri de
dolor».
Quan s estrená aquesta obra, molies
dames hono
rables 1 dislIngits critica, digueren
era immo
ral, 1 per ara no hem sentir ningú queque
callfiqués tan
durament la producció d'En fielmente. Com que
és hablfidés 1 té un-gran domlni
escénic, 1 fit parlar

ORFEÓ MANRESÁ
Manrtsa pot estar orgullosa de tenir un Orfeó
notable, com el que'ns ha visitar recentment.
En Pecanina, que es el seu director,
mereix Iota
mena de lloances 1 és
acreedor a l'admiració de tot
1an

un

1

poble.

L'«Orfeó Manresá» cantá duna manera
rable sense efectismes ni encarcaraments,insupe
obres
plenes de dificultats, rendint culte a la
pular, a la clássica 1 a la de l'autora música po
extrangers
contemporanis.
Es dones, l'«Orfeó Manresá», un
millors de
Catalunya. L'Orfeó conreua també deis
la cançó amb
gestos, sistema Dalcroze, que tan coneix en
Peca
nins.
La secció de nois, a qui fou confiada tota la se
gona part, gesticularen belles cançons,
fent-se
aplaudir sorollosament per tota la concurrencia.
Pot estar orgullós l'«Orfeó Manresét», d'haver
ohtingut un éxit tan franc i expontani 1 d'haver-se
captar la simpatfa l'admiració de tots els que en
cara no havfem tingut
ocasió de sentir-lo.
Nostra coral felicitació a tan simpática entitat i a
son notable director.
Bamba..

1
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SPORTS
DE LA COMA
Campional d'Espanya
El F. C. Eepanya ha anat a Madrid i no jugá pel
mal temps. Venen els de la Gimnástica
1 si W
ha vingut d'un poc el no jugar, ho han aquí,
fet en
d'un camp de pasteles, disputant-se l'honor de mig
qui
fa :nés
relliscades.
ter boca, ens serviren
Universitary, amb resultat de
O a O per un I altre cantó.
Després la Gimnástica i
Per

a

l'Espanya

es varen

el primer

una

hora d'Espanyol

tecle de tenir tant de Ilarg com d'ampla, uls rema
no moures del lloc. A
no ésser abcb, una
joia.
Guanya novament En Ruscalleda FI Santamaría,
que no &hl ven de content.
Segón En Berenguer,
curte i

Sarsaneda.
Acabat, varen córrer

els canots de dos remera.
viren els 500 metres, ja tornen. En
Virgill va al davant. En Campos quasi
l'enganza.
Manquen 50 metres. gran embalatge, patacades
de
rem, alta, eschndol, esforç i entra En Coll
(que no

Espectació; ja

disputar

partit semi-final,
fent-ho molt bonic. La pilota
no parava mai, ara a
Madrid,

Barcelona, ara torna
arnunt, torna avall, va a l'ex
trem, pasas') centro, i punt a
goal. Una treta de plató.
Ni'ls nostres i'ls hostes,
pogueren ter un goal, fina a
l'acabar que l'Espanya el
conseguí d'un penalty. I res
més de nou.
Si diumenge tornen a gua
nyar els de casa, Catalunya
anirá a la final. lluitant amb
els del Nord. Coraige, com
panys, que'l teniu ben me
rescut. Animar-se que en
guanv us coroneu de llorers.
—Al camp del Barcelona,
sense mirar amb
l'aconteixe
ment que hi havía dos ca
rrers més ença, tingué lloc la
ara

celebració

militar,
tara,

d'un

entre

Vergara

campionat

equipa d'Alcán
1 Artillería.

Primerament fuga l'Alean

tara contra Artillería, gua
nyant per 3 a 1 i després
triomfá del Vergara, per 3 a 0,
quedant-se sense més em

buta.

una Copa :donada pel
Capita General.
Hl hagué soroll d'orean 1

cantarelles. Gent. poca. Bo
fé, molla.

na

D'AIGUA
Ja tornem a ésáer amb re
gates del C. A. de D. del C.
i de 1'1., Club de Mar.
Aquest cop va més serio.
Regates de dassificació de
bogadora. Tothom vol sa
ber-ne i guanyar.
Demaft
Arrenquen les canoe-s; du
ra que'ns empopen; dali que
va bé. En Pardo vira
amb 38
palades i En Pijoan fulg des
esperat, 1 corrent com un ho
me, guanya la regata amb
una deixada de 438. 2/5
d'En
Pardo.
Sorten els carlota d'un re
mar 1 timó. Tres en unja,
un
de propietat particular 1 ral
la, un non bol comprat pel
Club, que sola té el petit de

*11110
EL DINERET DE LA SANTA CREU
—Vosté, senyor galán, que té la 'cara córn tin
diamant...
—ami un diamanti... Com un sant Llátzer, deus
volar dir.
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primer i En Santamaría últim. En Lavilla

0

4
,...„.7

Í/ \/4. C---I

d1

\

va

treure faves d'olla i deixá badant ab; contrin
cant. Als 23 segons entral Berenguer 8arsa
neda i a 41 segons el Rusca-Santamarfa, ma
re de Deu, que heu fet.
Els canots a dos rerners. sortiren junts i
arribaren junts amb nou homes 1 tres embar
cacions. Guanyá el Campos seguint a 1 5 de
segón, del Bertrán i de 4/5 del Virgili. Tot és
aliestió de la cubicació de l'estropada i En
Campos, que és un técnic en materies d'a
questa mena, va deduir que si_arribaven pri
mer guanyarfen i va fer-ho aixf mateix.
Ara com ara, per ara; els que pel temps de
les dugues proves queden primers só 1: Ca
noas: el robust Pijoan; canots d'un remer,
l'angelical Santamaría, canots a dos remers,
el maternItic Campos. Coll... u...1!
El diumenge hi tornarem. Es preparen so
pars.

f.'r 1

\.;

JI

\

—Rectificació.

Heu's-aquf que une equivocació involun
taria va fer-me equivocar, en el número pas
sat, dient que en les regates de canots en
Lavilla quedé últim. Es un bon noi i no s'ha
GALANÍES D'UN CASTILA
enfadat. Siguen que sigué tercer.
Queda satisfet el senyor Pardo?
—No quisiera más"que"tenerla a usted por pareja
—El senyor García Alsina és un senyor
en el Para/so.
molt complert, i consti que no ho dic perque'l
—No és fácil, percute amb el papá i la mamá sempre
conegui 1 l'aprecfi, com realment conec i con
anern a platea.
sidero. En son gimniis va fer, el diumenge a
la nit, una vefilada atlética en -obsequi als
equipiers de la Gimnástica de Madrid.
Varen fer-se salts arnb trampolí, piruetes en el
duia cap agulla), Oliver i Virgili a 2/5 de ventatja
potro, paraleles, anelles, pesos, etc., etc., amb una
an En Ferrer Vallribera i Campos.
Cregueu que'm varen agradar. Ei, joves de la 0 concorrencia hermosa. Mi ha que veure i admirar
el bé de Deu de nines que van a casa l'amic García,
si badeu un xic hauríeu tingut de posar-vos il.
Espléndit servei de la fragata. Quinze céntims
Entre les moltes allres co es i romanos, val la
pena de fer esment d'En Murgades que ingá amb
d'anar i quinze de tornar, amb el yo! del Tonet.
es pesos. amb una seguretat que per poc se fa mal.
Per la tarde feren una navegació amb la fragata.
Va ensorrar l'entarimat.
fins al torreó, que'm sembia anava a les Amériques
Després en la lluita de greco entre Santasusagne
havent fet mes i mig de camf.
i Sánchez. aquest estigué un quart sentat a terra
Canvi d'embarcació, canvi de temps i canvi de
treient-se les sabates. Ningú va guanyar.
Acabat tot i després de sofrir les inclemencies
En les canoes, el Pardo guanya ventana i fá una
deis reporters gráfics, amb l'ideal magnesia del noi
una popa al Pijoan de 14 s. 1,5. Mi ha que remarcar
de la Gaceta, giravoltaren als acords d'un oportú
que la Nuri, és una excelent embarció per a fer un
piano que mal hi manca.
paper dolent, i'l feren bó.
CARLITUS.
Als canots d'un rem, aná tot al revés. El darrer
_

FUTURISTES

—Hola! Ja vaig

un

Dan podrem refrescar
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ENDEVINAIRES:
*

Enric Madorell.

Rafel Terradas

Catalá,

LL. A., Vich.—Des del n.° a5 va l'aument. Sabent el
a fi de mes ja
pot enviar quartos i sobrants.
sense previ avis.
M. H., Figueras —Conforme si carta del 2!.
Cucurucho, Ciutat.—No pinti tnés a l'aiguada; con
cretis amb negra pur, car no podein
publicar-!os. ?Vol
dar-nos sa direcció?
Elfas.—Va he: esperi torn,
A. de l'Ombra, Calella.—Segueixi el
consell. Es
crigui més ciar, mes curt i mes festiu imeu
anua. be.
S. B., Tossa.—Desde el número passat Ii
enviem el
paquet a V. Vetam si els ven tots.
J. P., Torelló
Va aument. El paquet queda a
Correus el mateix dimars. Reclami.
L. T., Amer.Va aument.
Sant Andreu de la B.
Llegeixi be
craquest número i pagui o torni els sobrants. Es unl'avis
bon
consell que ji dono.
Reginas.—Merces deis dibuizos. Anirán.
el preu,
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Quan tregui

la lo/en Gual
No anirá més a total.
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SOLUCIONS AL NÚMERO ANTERIOR
Al jeroglífic: Regionalista.
A l'endevinalla: Americana.
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