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N Lerroux, el polític més funest
que ha tingut Espanya, pot es
tar satisfet del resultat de l'As

samblea nacional de
F.N.R.
Els esquerrans, els que fa poc
negaven la catalanitat de la
cLliga» i acusaven injusta
ment de traidora pretenent de
mostrar amb sofismes i amb
insidies que la seva actuació en la política ge
neral espanyola, tendía a descatalanitzar el
nostre poble, han rehabilitat novament an en
Lerroux, i han acordat continuar units amb
una gent que simbolitzen l'odi a
tot lo catará i
que té en la seva historia política, págines tan
deshonroses per a Catalunya, quels clutadans
dignes que estimen fondament la seva terra,
són enemics de violencies, no poden de cap
manera coaligar-se amb ella.
L'esquerra catalana intenta altre volta obre
nir la popularitat que abans tenía, pero tot lo
que fassi será endebades, Quan un home vol
dignificar-se, no ho logra pas anant amb males
companyfes, i imitant a nels que obren mala
ment, sino procurant esmenar-se dels seus
erros i emancipant-se de la tiranía dels vicis
que l'esclavitzaven i l'envilien. Pero
l'esquerra,
coaligant-se amb els sempiterns enemics de
Catalunya, que no han sapigut fer res més que
portar la desolació i la ruina a Barcelona,
pertorbar constantment l'ordre, i oposar-se a
quels demés ciutadans que tenen l'alt honor
de no professar les seves idees, puguin 'Hure
ment espandir els seus ideals.
Tots els partits catalana, sentien una gran
aversió i no direm odi, perque les persones
ben nades no odien mai, per a la gent que ca
pitaneja en Lerroux, i diferentes voltes s'havien
proposat arrebassar-li les masses que ja fa
temps fa servir d'escambell i explota en bene
fici propi. Pero, ara dieu-me, com és possible
foragitar-lo de Catalunya, sil considereu dig
ne de unir-se amb gent
catalana, i permeteu
que la seva bandera, que s'ha desplegar unica
ment servint d'estrella guiadora a les multituts
afollades, sedentes d'odis
venjances, oneji
en el mateix pal au'han fiamejat les
glorioses
barres catalanes? Com voleu que'l nostre po
ble 's desfassi del jou ignominiós del lerrouxis
me, si'ls hi doneu carta de ciutadanía? Es que
ja heu oblidat les campanyes difamatories de
«El Progreso» i tots els insults i tots els im
properis, que despectivament ha dirigir en Le
rroux a Catalunya? Es que per ventura, l'amic
d'en Romanones, s'ha retractat publicament
de totes les ofenses que'ns ha inferit a tots els
que hem tingut l'honor de naixer an aquesta

terra de Ilealtat 1 noblesa? Ah! no, en Lerroux
continúa essent el polític de sempre. Els que
haveu claudicat sou vosaltres, que no podeu
continuar anomenant-vos catalanistesI..
Sembla estrany quels nacionalistes s'avin
guin a ter el paper de comparsa, i no protestin
airadament contra les actuals orientacions de
l'esquerra. No us indigna, que us hagin incor
porar a les files lerrouxistes, com ovelles
mansoies que sumisses obeeixen la veu auto
ritaria del pastor?
I vosaltres sou aquells que a la sortida deis
mitings, i en totes les testes catalanes, canta
veu «Els Segadors»? Be es veu prou quels
cantaveu per a fer creure al poble, que vosal
tres ereu els única que teníeu sentiments cata

lanistes!...
Abans per vosaltres en Lerroux

era un ene

mic de Catalunya; avui el creieu digne d'admi
ració lloançal... I aixó que continúa essent
tan funest com el primer dia que'l partit 'libe
ral l'enviá a Barcelona a oposar-se a que
triomfessin les aspiracions de Catalunya. No
més cal Ilegir el seu darrer discurs, per a ven
re ben
clarament que es un gran sofista i que
parla segons li manen. Tots recordem que
quan governaven els Iliberals, E/ Progreso no
s'ocupava de la guerra del Marroc, i feia creu
re als obrers no tenía cap importancia. No pu
blich ni un sol article demanant energicament
que's cerqués una solució per a evitar moris
sin tants germans de patria a les terres d'Afri
ca.
I es que allavors no li convenía quels
obrers s'adonessin que continuament el nostre
exércit tenía moltes baixes. També tots recor
dem que ell feu fracassar un intent de vaga
general, que les societats obreres havien acor
dat celebrar, com a protesta de la guerra.
I ara perque Ii deuen haver manat lo contra
ri, adopta actituts tribunicies llena fulminants
anatemes contra els responsables de la gue
rra. I els nacionalistes ne
saben protestar de
tanta farça, i separar-se d'aquest home, que
no deuría trepitjar terra catalana, si tinguessim
més energfals que'ns hem proposat treballar
pel be de Catalunya.
No us atreviu desfer-vos de la tutela lerrou
xista, i mai arrivareu a triomfar anant del braç
d'en Lerroux, que és el símbol de l'Espanya
atávica i centralista. En comptes d'esmenar
vos i procurar
que la vostra actuació en la
política catalana, sia reveladora de l'amor que
professeu a Catalunya, per a remeiar els vos
tres mals i evitar s'acentui la decadencia que
ja fa temps s'observa en el vostre partit, pac
teu amb una gent que precipitará la vostra
mort definitiva. La vostra total desfeta, la deu
reu an en Carner i an en Corominas,
que per
evitar la natural creixença de la Lliga, i veient
se impotents
per a combátre-la, solicitaren,
humillant-se vergonyosament, l'ajuda de l'ídol
de les multituts. En Carner i en Corominas,
són els causants de la mort de l'esquerra
catalana. 1 lo més graciós, és que, volguent
ensorrar la Lliga, han
demostrat que l'únic
partit ben constituit i que fa obra profitosa per

1

L'HEIZELI
371

Catalunya, es el regionalista. Cada dia són
més nombrosos els catalans que venen a aixo
plugar-se sota els plecs de la nostra bandera,
i els que regoneixen quels homes de la Lliga
Regionalista, són els únics que poden lograr
el triomf de la causa de Catalunya.
Les darreres eleccions llegislatives,
foren
una proba evident de quels
catalans són emi
nentnient regionalistes, i que tenen fe en les
a

Corpus Chrisik alegre Festa,

Ja millor de les millors,
amb domassos de colors,
papers, carmetlos, ginesta...
Es la diada de la tira
de les nenes casadores,

modistetes, mig-senyores,
sentades

a la cadira.
Cada rengle de taulons
o cadires de lloguer
un aparador ve a
ser;

un

encant de

temptacions.

Els joves avall i amunt,
com

un

aixam de

mosquits,

amb requiebros escullits
(i amb poca-soltes algún),
se les miren de manera
que alguna 's pensa fer sort;
(I eh resulta que es un mort
ella un seraff de alguera.)

Entre

una mare

i

sa

de

creus

doctrines que sustenta la Lliga. Es inútil,
doncs, que mtenteu combatre'ns, perque la
formem Ilegió i som una foro indestructible.
Vosaltres perdeu el temps, fent-vos illusions,
que arrivareu a catalanitzar els
lerrouxistes,
que nosaltres continuarem treballant pel bé i

l'engrandiment

parroquials devalla,

del costar que mai calla
s'exclama d'eixa manera:
—Aqueixes santes Creus rai...
Si amb sa creu hi anés cada hú,
'la professó, de segtl,
no s'acabarla mai.
un

El Corpus es jorn de joia
tant pels que a profess6 van,
perque 'Is vagin contemplant
la promesa, esposa o noia,

pels que's veuen seguir
que, dant exemple de Fe,
a ningú miren, ni a ré,
com

de

Catalunya.

CIVERETTA.

puix no hi van a presumir.
Es per als barcelonins
profess6 tradicional
fins els que. passant-ho mal,
la profess6 'ls va per dins.
Per Corpus i sa vuitada
més es flairen olors
de l'incens i de les flors...
L'urbs queda aromatitzada!
Fins el qui tant se li endóna
no

per Corpus está content...

Si
el

es un

aconteixement
de Barcelona!
PEPET DEL CARRIL.

Corpus

fila

que ja passa de redat
1 fadrina sha quedar
ja per sempre més (perilla),
sentireu, si teniu calma,
després de la profess6:
—1 dones, nena, encara no?
—Ai, mama, no passa un'alma!

El Corpus es la Cada
deis joves.., l'Is que no ho som
que encar rana a doné 'I tom
per el Cura també 'ns
agrada;
perque 'ns recorda
que en dit jorn semblen reviure...
Per xel, sembla tot somriure
els dies de professons.
Com que, tant petits com grans,
sempre '15 gegants estem fent,
el5 considerem talment
com gent de casa als Gegants.
Tant prompte com apareix
el parell de les timbales,
oireu converses iguales
o

diálecs,

com

quin segueix:

—I are, noi, cbm te la campes?
—Mira, aixins... tot trampejant
com aquets que van
picant.
—Es a dir que vius?...

—Fent trampes.

I mentres que la

renglera

—Tu sí que fassembles amb la profess6 de
—Per qué?
—Perque sempre fas el mateix cura.

Corpus.

b72

L'HEREL1
Recordeu, mica lectora, aquelles bellea coses que
dejen el setmanarl del «dialecto», fi Duende
(a. C. s.) 1 abres confrares? Dones Ilegiu amb cal
ma la descripció que de la paremia «Patuá» fa un
diccionari castellá modern, dirigit per un tal Caries
de Ochoa, i que coplem de Catalunya Nova:
«Patuá.—Especie de dialecto inculto, que se ha
bla en algunas provincias; especialmente refirién
dose al de los gascones. Suele usarlo más comun
mente la gente ruda, ignorante y grosera; aunque
no faltan puntos donde lo cultivan todas las fami
lias de la población. Entre nosotros, por ejemplo,
el gallego, el catalán y el valenciano, son patuás
desagradables respecto del sonoro y elegante idio
ma castellano; y sin embargo, son familiarísimos a
toda clase de personas en aquellas provincias».
Que'ns indignem. o qué, davant d'aquest portent
d'erudició filológica? Jo prego ala meus amics que

Al setmanari de Buenos Aires
"CATALUNYA NOVA"
A iota vosaltres, germana d'ideals i de quartilles,
tots eta que des de les planes de la novella revis
ta escampeu els tresors espirituals copçats mentres
visquereu en la nostra llar, sense que alxó us des
torbi de curullar de pesos les vostres bosses, a tots
vos endreço, en nom deis companys i propi, una
a

afectuosa salutació. Deu vos guard!
Tal vegada si anessim a estudiar detall per detall
la vostra tasca, en trobar5em algún en que no po
dríem mostrar-nos-hl perfectament d'acord. Tal
volta el temor d'una claudicació deis nostres homes,
us fa arrapar fort
a l'Ideal,
quintaessenciat per la
distancia, us creieu que l'emmenen per rutes pe
dregoses, voltades d'afraus prenyades de perilla on
hi pot trobar la mort... peró, tant se val; no teniu
vosaltres un amor gran a Catalunya per damunt de
iota altra cosa del món?... dones també nosaltres
el tenim per essencial aquest principi i aquesta co
munitat de sentiments us fa mereixedors de la nos
Ira

simpatía.

I ara, un comentan i al vostre article del número
onzé, titulat «L'odi persisteix». Millor dit, un co
mentari a lo que s'esplica en l'esmentat article. Pre
cisament des d'aquestes planes he tractat més d'una
vegada algún cas semblant al que us té indignats;
peró he de confessar que cap significava la igno
rancia 1 poca vergonya d'aquest. Permeteu-me,
dones, que'l refereixi als lectora de LTIEREll, que'l

deuen desconéixer

en sa

generalitat.

no.

1 lo mateix
a

Repareu que quan alguna ánima meçquina dis
fruta veient-vos posseits d'una indignació, Imoltes
vegades santa, no fa Illé5 que buscar noves oca
siona, apuntar la teja per a que'l foc s'abrandi for
midable, rabejant-se en el, per a ell, delitós espec
tacle, encara que tingui certesa del dany que en
vosaltres causa. Peró rebeu d'una manera gaire bé
estoica lo que ell es creu ha de causar-vos profond
disgust, aculliu-ho amb un lleuger somriure i acom
panyeu-lo d'una paraula més o menys irónica 1
veureu com se canvien els papera i com en el ma
teix pecat hi troba la penitencia.

•

3

us aconsello (perdoneu-me la immo
vosaltres, germans de Catalunya Nova
quan vos trobeu en casaos semblants.

destia)

a

—Com s'anomena aix15 que acaba de tocar?
—La mort del «héroe».
--!Deu meu! !quina mort méa horrible!

L'HEUEU
Tasca ben malaguanyada

haguera estat la t'ostra si

haguessim

ens

limitat a recullir i
contestar les injuries que
s'ens fan per part deis que
ens diuen antipatriotes I se

paratistes. Si Catalunya

hagués

no

rebut f r e d a me n t
aquests atacs no tindría pas
avul un Institut d'Estudis la
qual no lleva poca ni molla
importancia el calificatiu de
dialecte a la Ilengua que alli
es conreua; ni tindriem una
literatura vigorosa ni un art
nacional, sino que tot aquest
tresor d'energía haguera es
devingut xorca palestra que
haguera acabat per inutilit
zar-nos.

Catalunya es un poble fort
poc 11 han d'importar aques
tes miseries. Es bo, per?),
pendre'n nota per a quan ens
retreguin tot alió de la injus
ticia que cometem al rebelar
nos contra la política que se
segueix envera nosaltres al
centre de la peninsula.
1 ells consideren just re
treure'ns-hol Perqué protes

tar de la seva conducta, si
ens estimen tant? No'ns ho
prohibeixen pas que entre fa
milia usem el nostre dialecte!
Decididament som uns in

—Caraml que fas de camálic!...

—No;

grata!
Prenguem nota, per?), amics, prenguem
ara

ja ho sabeu. Maneu

en

de tots els catalans

tot del que

es

soc

nota. I
vostre

L'HEREU ESCAMPA.

fotógraf

de cámara del senyor Pich.

que's malgasta

en

Barcelona.

La que al pes deis seus dolor&
se fón com una cerilla
?no saben qui es, lectors?

!la Pubilla!
—

diputat qui

al Congrés
i dietes
i que no espera res més
que un bon grapat de pessetes;
Aquet que del vil metall
no va sino a la requesta,
vol heurer al capdevall
!flor de ginesta!
El

demana

De Corpus
Aquella del Ajuntament
que are han anal a Ly6
per passar distretament

i

la exposició,
i que fan gastos en gran
exhIbint-se molt galants,
?saben aquets lo que fan?
!els gega Wat
veure

11•FIR

El que surt cada setmana
1

en

el

palenc periodístic

tothom la badana
amb un posat humorfsfic.
El qui a aquell que s'ho mereix
els drapets al sol los treu,
a aquest, tothom el coneix
!es L'Hm:su!
surra a

—

La que, perque té cabal,
valent-se de que és dtma
paga sempre el dineral

sous

Els qui están enamorats
i van darrera les noies
i les miren enfabats
enses i baboies.
Com que cerquen la dolcura
del amor táls xitxarellos
doneu-los'hi sens mesura
!caramellos!
com uns

••••••¦

Els qui sadolls d'ambicions
per a poguer pescar actes
al temps de les eleccions
fan contubernis pactes,
s'acomboien i fan Iliga
amb els rebuig de les hampes,
?d'aquets que voleu queos diga?

!trampes! !lampes!
rell"

Els diputats qul fa poc
are están xerra que xerra
buscant remel al Marroc
perque s'acabe la guerra,
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Entre discursos i embulls
més que discussió es baralla
ens juguen devant deis ulls
!l'ou com baila!
—

La &uta lletxa i coqueta
perque la moda ho ordena
du faldille que l'apreta
i la fa camina amb pena,
s'empolaina i s'enfarina
perque semble bona moça,
que és ben be prou s'endevina

!la carroçal
El alcalde accidental
que tots els pendons accepta
i que per ser radical
son partit en axt• el repta,
per més que siga en Pich, viu,
se fa aixfs tan petitet
que tota la gent Ii diu:

—jet piquet1
CABALER.

sig corprenedor que les

atrau i encisa, fent-les més
esclaves com més lliberades se senten, i més temi
bles i capritxoses:com més pretengudes són. No po
dem fer-hi mis. Ens hem aturat algunes vegades
quan pleguen de sea tasques les deis magatzems
d'El Siglo o deis apartara latiera de El Aguila, amb
els ulls oberts 1 el cor en febre, hem inquirit en cada
rostre de floja que sortfa i en cada conversa que
yola escadussera, quin dalit les mou i exalta, quin
desig les apressava, quina ambició les consumía, 1
sempre, sempre !oh, vanitat de tots els clics! n'hem
tretla conclusió, no per molt vella, menys sapiguda,
de que'l sea cor se sent torturat abans que tot pel
luxe, pel luxe i pretensions; i després per un amor,
un amor abnegat i falaguer que les fassi patir força
perqué saben per instint que com més fondo i gran
es l'afecte, més evidencia i convulsió remou, més
aacrificis reclama, més abnegació requereix.
Totes surten ben Ileugeres, lotes parlen de lo ma
teix, toles tenen qui les espera i elles soles són les
ciernes desitjades,—humils modistes d'avui, com
van ser-ho unes altres temps passats, corn ho se
rán demá les demés que vindrán,—simpatiques ins
piradores que atormenten i governen a tants i tanta
dependents d'ese r i pro ri,
oficials de taller, merito
ria i aprenents, que som
riuen i resen, al compás
de la tema, la bella modu
lació d'amor que és sem
pre la mateixa, sentimen
tal i romántica, empró que
aferma una infinitat de ga
lanies i emociona al caure
el jorn i retrobar la esti

m'acta.

Aquests dies, entre la
cenyida i la brusa
folganta, por ten flora
arredoçades en el pi t;
flora xillones i cridaneres,
faldilla

estridentes de colora com
les rialles que escampen,
enervantes de perfum
dalitoses com ses gal
tes opulentes, i a I gu
nes, que casi sempre

son

les que van soles, porten
ademés entre sos dita una
carta
diminuta i perfuma
da que Ilegeixen ben so
—Els verdadera radicals no hi podem estar conformes amb les professons,
vint i que delata tot seguit
ni amb els gegants ni amb les creus. Amb lo únic que podem transigir es
una bella turbació, un cert
amb les trampes.
neguit i inquietut tement
—Uva!
ter tard a la cita, creient
se potser desairades.
Ne tenim una davant dels ulls, d'aquestes caries,
que guardem com a relliquia. Várem aplegar-la de
terra dissabte passat al carrer de Calabria, totjust
caiguda duna hermosa moreneta, d'ulls blaus 1 cos
Croquis banal
blincadfs que no'ns dona temps de donar-li men
Capvespres amables del juny esplendent, són
tre's pujava al tramvfa, gentil i atrafegada. Diu
aposta per les cites i els records, les converses en
aixfs:
veu baixa
que d'amor fan estremir, les delicies
«Reina nieva. Tres dies que no't veig; tres segles
d'un abraç i el dalit d'una besada.
que t'espero. Si amb tantea grades com atresores,
Qui es que aquests dies no gosa, jove o vell, ga
i tantea virtuts com tens, yola ara afegir-hi aquesta
lant o tímid, aturant-se un bell rato davant la sor
de l'inconstancia i el menys-preu, prepara't per a
tida d'un taller de modistes bullicioses, quan aques
sofrir en el fons de la teva conciencia el martini me
les, 'testes de la feina de tot un día, surten atrae
rescut per haver mort en la flor de la joventut
gadea per a rebre manyagament l'apretada de mafia aquest cor meu, tant illusionat i cándid, que sois
que'l promés les hi dóna sempre emocional i sem
per tu s'havfa imposat la ditxa de viure i alenar. Si
pre pródig?...
a les vuit d'aquest vespre no't veig, cremaré tes
Emperatrius de més d un cor, primceses mima
caries I esquinsaré ton retrat; tú farbs santament lo
des, lotes surten somrientes I orgulloses, que del
matelx. Va amb aquestes ratlles una abraçada 1 mIl
món illusionat ont elles viuen n'han tel tot un de
petons. Alfons».

Volanderes

itEPÉti
Després

de Ilegir-la, várem compendre :perqué
tant atrafegada aquella moreneta gentil.
Aquet Romeu de novela, el seu promés atormen
lat i atormentador, amenaçava amb matar-se si no
veia aquell vespre mateix al seu ideal perseguit, al
seu somni implacable.'
!Pobres modistetes de vint anys! Desde llavors,
cada vegada que veiem una fadrina atrafegada que
surt del taller amb carta als dits i l'emoció en el
rostre, pensem irremeiablement que va a salvar al
gún jovincel atolondrat, o l'anima del seu promés
que está en pena.
!Ai tortures d'aquests coro enamorats, que en
mig de vostres gran ridiculeses, teniu indiscrecions,
oportunitats que'ns fan amable i durader el goig
de viure!...
!I pensar que aquestos gelosos enamorats deixen
qualsevol día, per una futesa insustancial, a la
seva enamorada salvadora, per entregar-se a una
altra modisteta gallarda i presumida, quels inspiri
en un moment donat la bojería grotesca d'escriure
una altra carta conminatorial...

tars i

en les estampes van graciosament escotades
Iluny d'inspirar el més petit instint de sensualitat.
conviden, animan, aidan a l'esperit a la devoció i

anava

AMALI BERNAL.

al enlairament.
Qualques dames volguent desterrar l'escot, han
acudit al recurs del reixat, creient que aixís no ofe
nen la moralitat. Mes alzó és un gran error, dones
clarament se veu que'l reixat no es conforme a les
lleis de la decencia, ja que permet veure al seu
través les robes internes enflocades amb coloraines
llampantes i cridaneres que obren els ulls encurio
sits i porten al seny pensaments de mala mena.
Aquestes dames no obren pas amb gens de Ilógica,
car si elles creuen
que no poden usar l'escot per
considerar-lo immoral ?Per qué exhibeixen les
carns mal cobertes amb un senzill reixat que trans
parenta, moltes vegades, quelcom més de le que
permet 1' escot ben enraonat i decent? Si vo
ten sser dones tingudes per dames d'impecable
decencia, cal que abandonant l'atrevit reixat do
guin bon xic més les seves vestimentes i no mos
trin les robes interiors ni'ls Ilacets rosats, que nin
gú ha de fer res de lo que hi ha a les interioritats
de la persona.
Roc n'ató.

?Qué direu d'en Rovira i Bruguera?
?qué direu d'aquet sant adroguer?
que és un home que té la fallera
de passar-se la vida al carrer.
no'l veieu a la placa
Ilui els corbatins
pot ser si que aquel! día se'l passa
dins sa casa contant rodolins.

Si per

o

al

cas

carrer

a

PrO el que és cert que té una cassola
per l'arrós la més gran i millor,
i es capaç per seguir la tabola
de sortir tercer cop regidor.
PEP DE L'OLI.

14.1
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De l' escot
perdó de l'amic Segifret, cronista molt com
qUestions morals, anem a fer qualcures
disquisicions sobre'l modern habillament femení.
Amb

petent

en

Perdonin també les bones dames i damiseles que
Roe d'Olió, redactor de cap revista de
modes de Paris, se prengui la llibertat de dals-hi
sense ser
uus

senzills

concells per si'ls

creueu

aceptables!

encertats i

La nota més sobressortint de la moda actual

es

l'escot del coll dels vestits femenIns.
Deixem ara de banda les comoditats i ventaties
que l'escot representa i mirem-lo solament baix el
punt de vista moral. No manquen alguns, pot ser
massa escrupulosos, que s'esgarrifen al sentir par
lar d'escot, i condemnant-lo incondicionalment fins
imposarten a tota dama l'obligació estricta de fer-se
cloure'l vestit fins arrán d'orelles. Nosaltres, al
contrari, creiem que l'escot prudent, limitat, no sol
sament es elegant i artístic sinó també del tot con
forme a les més estretes Ilels de la moral. La major
part de les imatjes que venerem en els nostres al

de llum (natural).— Vaja el felicito, ját
tens la vida asegurada.
La cuca de Ilum (artificial).—Com a alcalde?
La cuca de Ilum (natural).—Com a tot. A 1 istiu
tole cuca vlu.
La

som

-

a

cuca

l'estiu, ja

L'HEREU
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revés, i proseguim creient
una senzilla equivocació.
I prou, ja que

que

se

resurrecc16 fou

pot respondre.

are no ene

144,11

Un calurós aplaudiment

a la vila de Torelló.
amb ele pesca !lunes!
1 elle no s'han d'enfadar de que jo are'm recordi
d'aquell cantar antIc que diu:
A Sant Pere bull farines,

!Vela, vale,

esclatats

nostre

a

Sant Vicens,

Tore116 pesca !lunes
í a Manllen eón ele cadells.
El cas es que la Peste del peix que celebraren la
setmana passada, no pot ésser més simpática ni
més digna d'un poble culte.

ha vingui fenfant terrible de la casa,
Excm. Sr. Ministre d'Hisenda a retirar

Wovament

a

de corresponsals que no pagaven i
han pagel aquesta setmana.
Me'n alegro molt, car jo eoc home de pau, encara
que eta una pau armada.
Lo qual vol dir que sempre estic a punt de fer
me uns noms

***

Tinc a Torelló torete d'amor tant fundes, que
m'he sentit temptat fine de fer-li una <Oda> o es
criure un poema deis seus pescaires.
Bastils avui la meya coral felicitació al poble i a
les autoritats que té.
Ben dignes els une deis altres.
Illustrats torellonencs
que del Ter sou riberencs,
i a la vostra capsalera
hi teniu Rocapebrera,
recolzada sotells peus
del bell Puig de les Tres Creus,
;multipliqui-us Deu el peix
que heu Ilengat are mateixt
1 are compreu rota L'HEREU.

mal.
Lo mateix

em passa quan menjo caragols. Que
menjo mai.
Perqué quan jale he cuit i recuit i brasejats i es
patarrallats, em sab greu punxar-los amb l'agulla

non

per a treurels de la closca.
I está ciar, no mels menjo. Si bé és verítat que
lampoc els coc, ni recoc, ni els espatarrello per la
senzilla raó de que no m'agraden.
Suspenc, doncs, per avui dir res d'aquell senyor
de Vilasar de Dalt i d'aquell abre de Sant Boi.
de cEl Siglo> hi han exposats
retrate de gran tamany, i que apesar de
ampliacions
ser més de la mida natural, no son
sino directes, lo qual fa honor al director dele ta
Itere fotográfics de la casa del senyor Audouard,
deis individuus que composen el Consell de la

Pn ele aparadors
nou

L'asfalta/ de les Rambles
are, se va fent amb iota la lentitut possi
ble i molt ens temem de que quan posin les
rajoletes de devant del carrer de Tallers, les de en
front del kiosc de Canaletes ja tinguin de canviarse
per velles.
Per més que ja sabem que'n Cuca-llum va apre
tar un xic al contratista per a que hi anés més de
pressa, creiem que no hi va tot lo que fora de de

Are

Mancomunitat.
Molt ens plau poder consignar axó, mes, donat
el bon gust que acredita les installacions deis apa
radors de <EI Siglo> creiem que si hi haguessen
posat alguna bandera o cinta barrada hauría cridat
més la atenció.
Tot passant l'altre dia pel devant deis retrate
vaig sentir un que deja:
Jo no sé uul deuen ésser
aquel& senyors retratats,
perb siguln ele que siguin
se veu que son une grana cape.
:44»:

sitiar.

la

ha tingut lloc la Assamblea Nacional de la
«Unión Federal Nacionalista Republicana>.
!Den meu, quina Ilargadal
I quin plato ea donen d'enea que tenen en en

Mannesman.

podrida!
1 s'anee 'lengua en Soriano
cense Ilengua radical
?córn podría fer el nano

?Adeu, 'lengua meya, ja ten has anal d'un puntt
Volfa dir d'enea que tenen en en Rodés.
Nosaltres, abans, d'allb en delem senzillament

estar tant

l'esquerra.

de l'hostal?

Per mea que

es

despedefx

.del

públIc.
Lo qual vol dir que

cessa en ser publicaclet,1 arrib
fina Ironía dona cotilla a tothom.
Nosaltres, que l'hem combatut, cara a cara, per
ellb que ene ha semblat dolenf, lamentem la pérdua
material que demoetren ses butzumes giradee del

ells,els Perets,Carners i Companyta

ele austera, ele demócrata), a'han nomenat sempre
tant pomposarnent com han pogut.
Ea com en Dessy Martos, que fa de radical 1 des-camiaat, i escriu amb paper timbrat amb un escut
de noblesa, que la'm rie lo de la cesa Medinaceli.

•

darrer nombre de ;Cu-Cutt

den Pich

d'asfaltat

hi ha hagut sang.
un foral Ilargarut an en Soriano.
I li han hagut de cusir, i s'hagut de flcar al 'lit i
febra, perqué sembla que li han fet pupa de debó.
Jo condemno amb Iota energía el duel ocorregut,
peró no se perqué em sembla que la ferida feta a la
barra d'en Soriano,no és més que una aproximac16.
El premi gros era la Ilengua.
Peró aconsolis, Maura xic. Encara que li hagués
tallada no 11 haurfa aprofitat per a res.

pl

are

i diría amb retó que'n sobra:
—Com que no has cumplert el pacte
té el dIner del ter, 1 cobra
perque ja veus !al carel!
!que has falta!!

I han fel

Ilegendari

Si jo fos

li daría altre repic
al qui estiga encarregat
de iota aquesta contracta,

Ia l'úllim

Peu

com

***

utitutuu,—ipur mil que nufie,u, Gompanys.

a

dlntre

no

hi haura mes que ventl

Dones,

com

die, han tingut l'assamblea, que he
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1

que aquella Cotidiana
escrigué un suca-tinters,
parla !oh gracia volterianal
es

que

del vestir deis nous maçers,
que no troba prou bonic

l'escolá d'amen d'en Pich.

An

en

Soriano, el pallasso,

li van tatxar el meló,
segons conten, d'un sablasso
que va rebre amb mok brahó.
I segons també m'han dit,
el metge quan el curava,
entre confós i aturdit

aixís sorprés exclamava:
—jo'm creia que era un cap vent
peró se veu ben bé i massa,

A LES REGATES
—Em sembla que tots perderán.

—Per qué ho dius?
—Com que tot just

l'aigua.
sigut

comencen

i tots ja

son

no es

Ja haI hoparlar
ha

encare

més

'larga que'l seu

nom, per més

que
ha arribar a la mida de la seva barra.
Prescindint de l'arrivada d'en Mannesman, dic,
d'en Rodés, que va ser aixfs com un sainet de la

comedia de després, tot va anar com una
seda.
Allí hi va haver de tot lo que una democracia
ad
usura Corominas, pot donar
de si.
Es varen admetrer els delegats que conventen
per a comparses, i es varen eliminar tots
aquells
que podien fer nosa.
I tot en nom de la democracia
austeritat més

esquisida.

La austeritat Carnerenca
es, com la Corominenca,
un enfit d'austeritat,
i la seva democracia,
un disfraç de l'autocracia
que rots dos s'han fabricar.
4,**

En les múltiples sessions d'aquella assamblea,
hi va haver notes cómiques de debó.
Figureu-vos que en Layret i en Bastardas varen
ter dos discursos, fuetejant an en
i en 'mime
pel pacte de Sant Gervasi, dient-losPere
unes veritats
com un temple, 1 deixant-los com
un drap brut, i el
públic els va aplaudir furiosament.
S'aixeca després en Carner a fer cent mil
equill
bris per a refutar l'oració d'en Layret
grans

aplaudiments

també.
que allí tots eren comediants.
Actors i públic.
Inclós els mateixos Layret i Bastardas
que no
varen volguer aixafar lo que ja
estava tirar per
tema.
L'única nota seria, valenta i digna la va
donar

en

que

que

es

Matons.

I es que aquel senyor Matons,
que no es pas deis de Pedralbes,
ni mai porta les mans balbes
ni es descuida...'Is pantalons.

Perfi La Vanguardia s'ocupa

de la Mancomuni
lar amb cenia extensió,
Li dedica no res menys que
una
del cap d'amunt fins al cap d'avall. «Cotidiana> des

Ressalta en tot l'escrit aquell
esperit
d'observació !justicia que distingeixfiníssim
a l'orgue dels
morts, 1 la Mancomunitat en reix amb aquell
relleu,
fill d'un cisell magistralment manejar.

es

tatxat i obert,
més que una carbassa.

a

no

I

are

Després

Salvatella al Congrés.

en

fet bé.
ha parlar

en Maura i ho ha fet millor,
Peró també va parlar bé en Cambó i tot ha que
dat com abans.
1 es que a Espanya no ho volen creure que tal es
inútil, perque estem verament intervinguts per In

glaterra.
Repasseu la colecció de L'HEREU i veureu (i van
tres eus) que fa temps que ho predico.
I si no en teniu prou, pregunteu-ho an en Man
nesman Peu meu! vui dir Rodés, que
are ja está
un xic inicial amb els misteris de la diplomacia.
Jo no sé que té en Rodés,
ni en Mannesman tampoc,
el cert es que an el Congrés,
en Rodés fa'l mateix joc
que en Mannesman al Marroc.

pró

1111.1

Un ocellet
11-4

el

am

diu que

a

següent telegrama

<Alcalde

la Casa gran s'ha rebut
d'en Pich:

Occidental—Barcelona—Recepción

in

usitada en esta de Lyon. Orquesta municipio asiste
los actos oficiales. Gran ovación mía. Avisen Van

guardia toque bombo.—Pich.»

En aquest moment torna l'ocellet a dir-me que
aquest telegrama no &ha rebut, pero que l'esperen
d'un moment a l'altre.
***

En canvi, jo sé per noticies particulars, que po
drfen molt ben ser que en Pich no tornés a Barce
lona.
Sembla que les madamites el tenen segrestat.
I no m'estranya, els francesos son lant
barbuts,
ell va tant afeitadet, que diuen que'l tocar-li la

pot portar sort.
Com tocar el gep als geperuts.

carona

En

141.:
el

de cartells de la
s'en ha endut el primer premi el Casa Amafiler,
senyor Pena
ges de Madrid.
I dones ?qué fan nostres
dibuixants?
?No s'en donen pena de deixar-se afeitar el pri
mer premi per un madrileny?
concurs

?Veiam

si an els dibuixants
els haurem de du als
encants?

11-1E12811
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Va acabar quan ells ne teníen deu i nosaltres
tres. Visca, és un resultat expléndit, no el perdre
per tants, sino haver-ne fet.

Tres partits bons, partcularment l'últim, colossal
espatarrant. Entusiasrnat com sempre. blo
hem vist tot. fins els recursos bruts i nets de
tota aquesta gent. En saben molt de ter bruti
ment

cies.

DE LA COSSA

segón partit jugat amb els professionals de la
cossa ha sigui cosa bona. Es ciar que várem veure
El

colossals i que si se'ls fica al cap, ens en
fan un cabaçet pie fins a vessar, perb no sigué
aquell dominí tan fort del primer match.
Els Barcelonins ho varen fer com héroes; defen
ses, mitjos i devanters, tots jugaren foro. Potser
amb massa fé, puix si haguessin portat un xic més
de serenitat, haurfen tingut la satisfacció de no
quedar sabaters.
Els anglesos feien lo que voltea de la pilota, fent
estar amb constant intranquilitat an en Brú, que's
vegé obligat a fer-sli com un Iladre, tot i haver-hi
que diferentes voltes els hostes Irobant-se a son
costat, mentres tenía aquel la pilota, el deixaven
picar tot descansa'.
I va l'últim.
A les cinc de la tarde del diumenge va començar
el partit, davant d'una gentada bastant bonica, tan
moral com materialment. Mirat baix aquest punt de
vista, més bonic encara.
Els primers moments molt dolent, després s'a
nimaren i vinga a jugar. La nostra espectació; els
anglesos jugaven poc i 'Is de casa estaven fets
que

eren

onze

fenómenos.

El Perico marca'l primer goal d'un puntazo d'a
quells tan personals, peró fou tanto. Ovació, entu
siasme a desdir, ja no podien entornar-se'n el [libre
de comptes corrents sense que hi constessin goals

ALTRES NOVES
A Montjuic només se fa que assessinar bestioles
per a disputar-se uns quants diners i acabat una
Copa i més diners. Són la gent deis caçadors que
fan tirades extraordinaries tot matant coloms pel
pare i per la mare. El que s'escapa del tret fuig
més xirós. Llástima que son pocs. Pobres bes
tioles!
No Irobeu un xic barbre, ter concursos de qui
mati més color-vis seguits? Ara que es lemps de ba
rret de palla podrfen llençar-ne, i a veure qui'n to
rada més. No troveu sería més humanitari, apart
d'ésser una protecció a l'industria sombreril? Pert
ca, són besties pensen molts, com si no tinguessin
tan dret a la vida com nosaltres.
En fi', ho trobem aixfs I aixfs hem de deixar-ho.

—lían començat les reformes del camp deis ex
per a i'illuminació
del camp de joc. Els directors del F. C. B. han
pensat jugar un partit amb Ilum artificial, en la nit

campions i instalació d'entenes

de S. loan; el mach se fará contra
Aviat vindrim els alemanys.

—En Prat, el 200 H. P. en maquinaria humana
s'entrená per a.correr la yegua espanyola, volent
batre el record establert allá al centre d'Espanya.
Confiera amb les carnes del lechero. Des d'ara
m'hi jugo un melindro que guanyará. No torno
enrera;

en contra.

Per moments, aquells que

heroicament han
plegat agalles davant l'Internacional, estaven crei
xent-se d'una manera indescriptible i ataquen com
mai haguera cregut.
Per altra part, els professionals no afluixaven
pas. Vinga a volguer fer tanto, peró ca barrer, no
entraven per res del món. Es
tan

húngaros.

qui

fa

aposta?
CARLITUS.

P. D. Per error involuntari m'he equivoca' i enlloc
de !legua espanyola, he posat yegua.

Vale.

podía deduir a xamba per?),
fillet, la qUestió que no feien
goals. Quina col-lecció de
schouts als pals (perb lambe)
com jugaren tots,fins en Brú.
Piramidals.
Fem el segón tanto, més
alegría, més picaments de
mans i picament per part deis
de l'ohci, que començaren
a desplegar joc, disposats a
no deixar-se guanyar, con

seguint un sol tanto al aca
bar el primer eemps.
Començada la segona mi
tat, la

cosa

ja

va

cambiar.

jugar aquelles
feres d'Anglaterra! quina pre
aleló, quin domini, quines
filigranes! i per últim quin
disgust pel Brú, al veure que
Com

1
-

varen

amb la major facilitat, aixfs
aquell que no fa res,
com
teten un goal, un altre, des
prés un altre flns arribar a

deu. Tots ele azul-granes,
s'hi velen de contents.

no

—Diáen que la Xirgu se nos ha volvido una entusiasta de Don Quijote
de la Mancha.
—Oh, y está claro; com que el seu marido tenía una tintorería.

L'HERELI

Per les obreres
de l'A gulla
El manifest que'l Sindicat de
de la Águila
ha dirigir a la opinié pública esobreres
un plany que com
mou
fondament a tothorn qui tingui sentiments

humanitaris.

Es verament horrorós lo que passa
amb aques
tes pobres noies que
s'han de guanyar e; cnostre
pá de cada día» treballant
en tallers que no
reunei
xen les
condicions d'higiene degudes i que
s6n
péssimament retribuides quan el seu treball pro
porciona als qui les exploten
expléndíts beneficis.
1 és també horrorosa
la
de la situa
cid de les que en la solitutconsideraci6
de les seves llars, tre
ballant a preu fet perden la salut per a
guanyar-se
uns quants rals diaris
que no arriven de cap ma
nera a cobrir
les perentories necessitats de
la
vida.
L'HEREII s'ha enterar de moltes coses.
Sab que
la mejor part deis tallers de
on
treba
llen aquestes infelices noies Barcelona
es troben péssima
ment condicionats. Sab que
en alguns
fins
es nega'l
perrnfs per a esmorzar i brenard'ells
a les qui
tenen la obligaci6 de restar
assegudes
llores més
hores treballant desesperadament.
Sab que en la

mejor part

se les obliga a
treballar des de les vial*
del matí fins a les nou del vespre
(ço es 11 hores).
Sab que en certs dfes el treball
s'allarga fins a altes
hores de la matinada I sab moltes
coses més que
dirá si no s'hi posa remei.
1 sab també, (i erizó es lo
que més l'ha emocional)
que de dos mil cinc-centes
obreres que anyalment
es tornen tísiques
a Barcelona,
mil.sis-centes s6ri
obreres de l'agulla.
1 que'm diréu, amics
Ilegidors, si vos faig saber
que en moltes cases es
treballa com cosa corrent
durant mig día del diumenge
i en moltes ocasions
fins tollo día per a satisfer el desig
d'alguna clien
ta poc aprensiva i
Per tot aquest capritxosa?
seguit d'injusticies, plé d'un bon
desig de posar a 16 iota aquesta
indigna
l'HEnEu s'arma avul en cavaller explotaci6
i surf en defensa
vostra, simpátiques obreres de
l'agullal
Feu valer el vostre dret indiscutible
a
la vida.
Sou en gran nombre i reunint-vos
triornfareu car la
Justicia sempre triomfa.
Es que no hi ha Ileis
que regulin les hores del
vostre treball?
No existeix per ventura
una Ilei imposant el des
cans dominical a
lotes les industries?
Si aquestes lleis no existissin,
les hau
rieu de reclamar, i si existeixen vosaltres
a vosaltres matei
xes corresp6n al fer-les
complir.
Dfes enrera, en Max des de Las Noticias en
una
brillant Paradoja vos mostrava'l camí.
Deixeu-vos de Sindicats, que per a
plorar, com diu dl, no teniu necessi
tat de sindicar-vos i formeu una bona
societat de lluita.
Teniu amb vosaltres una dama emi
nent que posseeix un gran cor i que ha
demostrat estimar-vos força: Donya
Dolors Monserdá de Macla. I amb ella
teníti altres benemérites dames que
poden dirigir-vos amb ella al cap.
A la Huila dones, animeu-vos, a la
lluita per les vostres reivindicacions,
que la Justicia está de la vostra part.
L'IlenEu es posa cavallerosament al
costat vostre, pobres obreres de l'a
guita! per a encoratjar-vos en la lluita,
que tindreu que sostenir I s'us ofe
reix en tot i per tot.

SEOIPRET.

Effigrames
Un vespre

a

rol venint de
me

II

va

sortI

l'Isidre Tort,

Ripollet,
un pillet,

mous

—Tambí hi posen el retrat de Eva, en aquestes revistes?
hotne; si es tina senyora vestida a la moda.

—No

ets mart.

No obstant ell, tot pensatiu,
va exclamar, molt admirat:
—Company, alzó no és vritat:
si per cas em moc soc viu.—

JOAN TomÁs
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L'HERELI
que &estrenen i '1s actors que les
rem de confessar que fa molt bé.

*

representen, htu
CANTACLAR.

?V:

»O,
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Abans que les clames que pertanyen a la bona
societat, s'ausentin de Barcelona i vagin a passar
l'estiu a San Sebastián, Biarritz, Ostende. i Vall
carca sur mer, acostuma a actuar una companyfa
de comedia castellana, al Teatre Novetats. Es l'ú
nica época de l'any que va gent al teatre, per çó
les companyfes que'ns visiten durant aquesta tem
porada, ja saben no es
necessari pendre bit
Ilet de tornada.
La companyía que
actualment actua a l'es
mentat teatre, és molt

L' ORrEó CATALA A
PARIS 1 A LONDRES
Dintre de poca díes, el nostre «Orfeó Catalá»,
que es l'orgull de Catalunya, fará coneixer a les
dues capitals més importants d'Europa, les dolces
cançons de la riostra patria. Devem enorgullir-nos
de que l'Orfeó vagi a París i Londres.

discreta,

i toles les
obres que representa
obtenen un conjunt
molt arrodonit. Es ciar
que no tots els ele
ments de la companyía
són bons, perb en ge
neral són actors molt

acceptables.
Dificilment trob a
a Espanya, una
ccrmpanyfa, composta

ríem

tota de bons actora.
L'actrfu o l'actor que
és festejat pel públic
i la crítica, desseguida

volemancipar-se i con
vertir-se

en

director de

companyía.

I aix ís
veiem a tanta actors
que si estiguessin sots
la direcció de una ve

ritable eminencia, arri
barfen a ocupar un lloc

preeminent,
tre, pero

el tea
tenen
guii els

en

com no

ningú quels

passos, 1 s'han erigit
ja en mestres indiscu
tibles, no passen mai
de mitjaníes.

Si's fea una selecció
d'actors espanyols,

podría formar-se una
companyía notablIfssi
ma, peró mai cap

em

res

—Com que es un assumpto que s'ha de tractar arnb peus de plom,
per no ficar els peus a la galleda.

presari podrá lograr
ho, perque la gent de
teatre constitueix una gran familia, per6 molt mal

avinguda.
Quins espectacles més edificants

veurfem si la
María Guerrero, la Roser Pino i la Carme Cobefias,
treballessin en una mateixa companyfal... I lo ma
teix succeiría si s'unissín en Borras, en Mendoza,
en Thuiller i en Ricardito Calvo. Es una 'lástima
que no's puguin avenir, perque si s'avinguessin,
funcionarfen sena dubte més poca teatres, perb al
menys veurfem més ben representades les obres
escéniques. Que existeixi un teatre a cada cantona
da, i que hi hagin tanta actora que passin per direc
tors de companyfa, l'art esclnic no hi guanya res.
El nostre palie no va al teatre, i encara que sla
dolor6s confessar-ho, si tenim en compte les obres

no

he

:dit

Segurament

per a molla música extrangers, la
musica será una sorpresa. Són molla els
que Ignoren que tedm cançons populars d'inspira
ció suprema, que revelen l'espiritualitat del nostre
poble. La nostra musica popular és exquisida i
dolça com bresques de mel. Per molt que'ls trance
sos i'ls anglesos la desconeguin, logrará emocio
nar-los.
<La mort de l'escolá» i la <Mare de Deus de l'e
minent Nicolau, obtindrán, sena dubte, un t xit so
rollós. També s' imposarán les composícions
nostra

magistralment armonitzades, pel catalaníssim

mes
com

tre Enric Morera, I la de tanta mestres catalana
mossen

lias,

en

Romeu, En Millet, en Lamotte, en Came
Lambert etc. etc. que tan a fons coneixen
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AVIS
El nostre HEREU, encar que té un nas llar
com bec de cigonya, el té
molt fi, 1 ha
olorat quels nostres simpátics llegidors, nols
plau gaire sortir a la palestra pública els di
mars de cada setmana, per
aquella predicció
tant lenible de «En viernes ni en martes, no
te cases ni te embarques›.
Per lo tant, en lloc del dimars, des de la set
mana vinenta, sortirem els dijous, satisfent
aixi'ls desitjos dels nostres Ilegidors.

garut

FUTURISTES
M1

9112In'Y
—Vol dir que no'm moriré?
—Jo 11 asseguro que si pren
aquest reconstituient
fins veurá tota la Rambla asfaltada...
la nostra musica popular.

Peró segurament els elo
gis més entusiástics els obtindrán
quan
interpretin
Bach, Strauss i Flaendel, de qui cantarán
«Oda Ceciliana». Si anant sol l'Orfeó, la famosa
triomfaría,
més triomfará ara que la
nostra María Barrientos, i
en Pau Casals,

AL SORTIR D'ESTUDI
—Mare, ha faltat molt poc per a que'm
dessin
aquesta setmana el primer
premi.
—?De veritat?
—De veritat. L'han donat al nen que eslava
asee
gut al meu costal.

s'han ofert a pendre part en els
concerts.
El mestre Millet, pot estar
orgullós de la seva
obra que tan amunt posa
el nom de Catalunya.
BEMOL.

akt

Acudits
—A l'istiu sembla com sis morís
menos
gent.
—Com que tots els metges són a
fora.

--iperó,

si aquet malalt no té póls?
—Ni una gota: precisament tenim
la costüm
de passar-li el plomero cada día.

MARIÁN CORTINES COSTA.
¦11•14'

11110":

—Tot el día que estic patullant per
apendre'm de
memoria el nom de les estrelles i encara
no hi
pogut.
—Doncs mira, jo vareig anar una nit al Paralelo
i mels vaig apendre tots, els
noms de les estrelles.
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(ARCeRIA
P. S. Caldas.—Va l'aurnent des del número 31.
S. J. C. Cassa.—Rebut Pts. 3'45.
M. R, Sant SadurnI.—Enviat número.
M. J., Molins de Rei.— Estigui tranquil, sempre

GEROGLIFIC

guardem l'incognit.
T.—Anirá a

NE

son

toro.

NE
3
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EME. Be.

I-IEREUSetmanari
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ADMINISTRACIÓ: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS DE SOTSCRIPCIó
Mig any, 3 pessetes.
Un any, 6 pesseles.

SOLUC1ONS AL NÚMERO 31
A la endevinalla: El mor,.

Número son 10 centros

—

Miguel Sacares; Pere
ENDEVINAIRES
Sarrio': Manel Gil; Antón Lluis; Blay Sol
devila; Josep Durán; Ricart Valls; loan Gener;
Rafel Pons Astell; Isabel Gener.

Imp. CATALON1A.

BANYS SOLE

Passatge del Pont de la Parra, 6

almerón, 15

Teléfono

7902

FISMSTibtl

CFISPI

Passeig

18-

—

—

5l1STRER1F1

de Gracia-18

NORBItERICNI

Nostre colossal augment de venda és produit per la gran t'abad de preus
La casa garantitia vestir•lo amb la millor perfecció amb teles de
gran chic i tall angls, en trajos de Tos, io, 29 i 39 pessetes els
més superiors
Continúen les grans rebaixes de preus en totes les seccions
Armilles fantasía.

.

d es de

.

Pantalons amb gira
baix, usuals i per
tennis

2'95

Corbates pala gran, tot
seda

0'95

4'95

1 dotzena de colls i 1
dotzena de punys
Mit!ons, 6 parells.

4'95
1'95

a
a
»

Impermeab. anglesos
els millors del món

.

.

.

»

25'00

3 per 5'00
Camises
Camisa céfir far.tasfa,
3'95
coll, punys i corbata.
Barrets Canutier, palla.
2'95
Corres angleses
1'95
Sabates forma ameri
cana
9'95
.

.

.

.

.

.

Mitjons fantasía, preti
na

piqué

Trajo interior fantasía
Samarretes
Elástics

Lliga-ca mes
Mocadors

,

295
2'93
095
0'75
0'50

mitin dot

zena

2'50

SEMPRE VENDES AL COMPTAT
Se perfuma de franc

a

tothom amb essencies

d'Orsay

—Senyor Peret! ja es

—Portame'l.
—Oh! és que'm

té

nostre el

aglifat an

a

lerrouxisme.

mí...

