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nom d'Espanya tan ainunt, que
és la enveja i
l'admiració de tots els pobles cultes de la terra,
fos injustament oblidat pels espanyols. Els
que pensen lo contrari són uns envejosos i uns

mals espanyols. Quin mal fan les curses de
toros? No té dret de divertir-se un poble que
La está cansat de dedicar-se a les investiga
cions científiques; que té un centre de cultura
a cada cantonada; que té grans
centres docents
-regits per gent docta i saberuda; que ha sapi
gut construir grans canals per a fertilitzar les
terres fecondes de Castella; que té grans es
quadres que semi el terror i el furor de les na
cions que están poblades per gent sosa, que
no saben beure's amb salero una canita i
repi
car els talons graciosament, al compás
duna
guitarra?... El flamenquisme és lo que ha do
nar més nom a Espanya. ja ho crec!... Expo
seu un quadro a qualsevol saló
de París, i en
aquesr quadro, poseu-hi homes de bones
hechures, gent de llogaret, vestint Ilargues ca
pes de color de terna i amples capells, o bé
dónes de cara acromada, cabellera bruna 1
mantellina de blonda, i desseguida coneixerán
que son personatges•nascuts sota'l cel d'Es
panya. Que té d'extrany, doncs, que tots els
espanyols s'hagin consternar al sapiguer que'l
Gallo, havía lingut la desgracia d'ésser ferit
per les banyes punxagudes de un toro? Com
prenem que s'arrabassessin els diaris de les
mans
deis venedors ambulants, i que devant
de les redaccions deis periódics de més circu
lacio, s'hi estaciones un públic nombrós, espe
rant que arrivessin noticies detallades i con
cretes de la importancia de la cogida de tan
!Ilustre personatge. Me direu, tal volta, que
quan mort un gran poeta o un gran home de
ciencia, la majoría deis espanyols el desco
neixen i nols consterna la seva mort, per?)
aixel qué significa? La poesía, l'art i la ciencia,
són tonleríes que les demés nacions se prenen
en serio, i no serveixen per a res. Lo impor
tant i lo que fa engrandir un poble, és tenir
homes amb cúa, homes ben hetxurats, que
quan us parlin us fassin riure lo mateix que si
les seves paraules tinguessin la propietat de
fer-vos pessigolles.
Lo essencial per a que una nació sia civi
litzada, és que a cada cantonada tingui una
placa de toros, per a que'l poble pugui acu
dir-hi a perfeccionar-se, a educar els seus
sentiments, a apendre a respectar el principi
autoritat, a compadeixe els pobres cavalls
que, després de haver sigut útils als homes i
magnánimament haver-los-hi ofert la seva for
ça estimable, els hi tapen els ulls per a que no
s'espantin quan el toro s'hi acosta amb el bon
intent de llevar-los-hi la vida. Oh! que'n són
de educatius els toros!... 1 que será gran Es
panya, si continúa sentint tanta admiració pels
toreros!... Segurament tota l'América 'latina
tornará a sser nostra!
Be deu sser un gran ideal el flamenquisme,
quan molts diputats, entre ells en Romanones,
al sapiguer que havía sigut ferit greument el
-

fondament apesarats i te
nim l'anima entristida, lo mateix
que si la mort implacable, bran
dant la seva temuda dalla, ha
gués tallar l'imperceptible fil de
la vida d'un ser estimar. Els
nostres ulls están amarais de
Ilágrimes, i és tan frisia la nos
Ira mirada, i el nosire rostre
esgrogueit i esblaimat com flors marcides, re
vela un dolor tan pregón i una pena tan inten
sa, que la gent ens mira amb !lástima i com
miseració. Ens desplauen els plaers del món,
i per a nosaltres la vida és un suplici...
Si tinguéssim valor i no'ns espantés la mort
afrosa i repugnan?, pujaríem al cim de la mun
tanya més alta, i extenent els braços, com
ocell que aixeca 'I vol, ens Ilençarrem brusca
ment a terra, rodolant rostos aval!, avall sem
pre, fins que'l cap topant fortament amb les
roques seculars deis arbres i amb les cantellu
des pedres, quedés cobert de sagnantes feri
des... Oh! sí, no la volem la vidal... Vina
mort, extén sobre nosaltres ton negre mantell
i porte'ns al regne de les ombres!... Atanse't,
mort volguda, consol deis que sofreixen, dolça
esperança deis qui no creuen en la vida, deis
que volen desfer-se deis lligams mondans,
deis que desitgen que'l seu cos reposi sota
una freda liosa
Els homes te veuen Iletja i
esgarrifosa, jo't veig bonica i gentil com prin
cesa de Ilegendal... Diuen qu
teu rostre és
tétric i quels teus ulls són negres com una nit
sense estrelles, per?) jo't veig
d'una faisó més
bella. Les reyes galtes són sonrosades com
fruita madura, i'ls teus ulls tenen rota la Ilum
deis cels. 1 per (11&, potser pensarás, Mort
estimada, te demano amb tanta amargura
que'm llevis la vida?... Ah pla bé que ho sabs,
Mort insaciable!... Perqué el Gallo está ferit!...
Oh! quin horror!... I pensar que'l toro selvarge
que s'atreví a posar en perill la seva preciosa
vida, haurá sigut venur a terces a la placal...
Oh quina profanació!... Un toro que ha tingut
l'altíssim honor de tenir en les seves banyes
sang d'un geni com el Gallo, hauría tingut de
srEm

.

figurar

en

un

museu.

Quina desgracia

tan

tremenda per E,spanya si arriva a morir aquest
gran torero: allavors sí que no haurtem tingur
cap home erninent. Les mentalitats com el
Gallo honren a un poble. Segurament deu tenir
gratis coneixements, i una cultura vastíssima.
.Nosaltres proposem que, sis confirma la noti
de que no podrá mai més rumbejar el traje
es. se 'l nombra rector- de l'Universitat
een raf. Sería una injusticia que després de
haver treballat durant tants anys pel benestar
i fengrandiment de la Patria, i haver posat el

Gallo, oblidaven

tots

els assumptes relacio
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nats amb el Marroc que acabaven de discutir
se, i's posaven apassionadament a comentar la

poca fortuna del célebre matador de toros!
No és estrany que amb un poble així, i amb

Les revetlles de Sant loan
i Sant Pere'm fan recança
del temps en que era noiet
que les fogueres saltava,
després d'havé arreplegat
eixint d'estudi a la tarde
amb els amics del veinat
mendicant de casa en casa.

algún

cove sense

c...

'I safretxé 'ns regalava;
de cal fusté 'Is encenalls,
troços de fusta serrada;
una taula de tres peus
de la tenda de la piala;
cadires coixes de dalt
del quarto de la torratxa;
un banc vell del café de
barri de la cantonada
i altres trastots deis porters
del voltant de la manzana...
I després d'haver saltat.
tots suats. vermells de cara,
ens menjávem els bunyols
1 aquella coca ensucrada
ben farçida de pinyons
que amb els dits els pellicávem,
amb els pares i germans
sentats al portal de casa...
Record() aquella emoció
que

que]

cor

experimentava

les dotze de la nit
que a dalt del terral pujaven
(no faltava més!) cad'any
els dels pisos de l'escala
sense faltar-hl entremig
alguna noia ben maca;
recordo—dic—l'ai al cor
de tota la jovenalla
trencant l'ou i contemplar
amb aquella ansia la clara
per veure 'Is dibuixos séus
quan dintre 'I gol es destriava
si feien un beráantí.
un galán o bé una fábrica,
1 deduir-ne la sont
a

polítics tant eminents, els toreros guanyin
sis mil pessetes i'ls mestres d'estudi's morin
de fam.
uns

CIVERETTA,

de la noia enamorada
d'un jove que no coneix
qui és, ni de quina casa...
I amb aquella illusió, doses,
segons vela retratada,
en el vas la formació
de la bona sort o mala,
anava la noia al 1111
i somiava que's casava,
tota habillada de blanc
í amb el vel ben liare tapada,
sent el nuvi un capita
de barco de molla paga,
que la duna pel món,
cor que vols, cor que demanes...
O 'I nuvi era un fabricant
que tenía una gran fábrica,
molt més gran que a cán Untó
que a cán Sert i que l'Espana
Industrial; que al seu costat
eren no més que barraques...
O un propietari molt ric
i molt vell amb molies cases.
que. al morir-se ell aviat,
ella fora propietaria...

Mes, que Insta al despertar's
l'endemá quan se trobava
en un entressol petit,
baix de sostre i amb clariaia
d'un cel-ovent negre i brut
i ni al carré 'I pis donava!

Al contemplar l'endemá
les cendres apilotades
dels focs de la nit abans
i recordant la galzara
de tot el barri plegat,
a nosaltres—la quitxalla
semblava que un somni fós
cada revetlla passada.
•

PEPET

DEL

CARPE

.
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—Donem diners per anar a la placa.
—No te'n puc donar per que a la tarde hi

Els

uns I els

haig d'anar jo a la plaga.

altres

L'«Orfed Catalá», anant rel mén, no ha oblidat
ni abandonat mal la Ilengua mare. Les
mateixes
cançons que hem aplaudir tantas vegades al
Palau
del carrer Mes Alt han embogit al
públic parisí i el
mateix erecta causarán al de Londres.
Mentrestant, a casa nostra mateixa, l'Enric Bo
rras parlava en castellá en un lloc on
predomina
ven
els catalans i poc després d'haver Ilegit
un
d'aquests unes quartilles escritas en nostra Ilengua.
En Borrás ha dit en l'aludit
discurs coses deli
ciosas: Els pintors, bo i mantenint el foc sagrat
de
Velazquez i Goya II permeten encarnar els verso
natges creats. per Lope, Calderón i Ramón de la

Cruz!

Vamos, Enric! que has tingut enveja a la Xirgu!
Ella ja ho va escriure en un arricle de
Caras y Ca
retas de Buenos Aires, aixé de
fixar-se en els qua
dres i esculptures per a donar vida als tipus escé
nics! Peró la Xirgu posada a exterioritzar la
seva
cultura ho va fer mes_ fort encara! va dir
que per
a representar ‹Efekfra»
s'havia valgut deis textes
grecs!! A ser de vos —actor catálá tan si us plau
com no—empendría el «Hamlet» i en
les interviews
succesives a la estrena podríeu dir que l'heu estu
diar én l'original anglés, cosa més fácil
que lo que
va fer la Xirgu. Per qué no'l feu el
«Hamlet>, gran

actor?...
Pocs en trobadem que sapiguessin portar la far
sa foro de l'escenari d'una manera
tan admirable

com el colossal Borras. Es precis
parlar d'instruc
ció, ell parla d'instrucció; de catalanisme, parla de
catalanisme; de pintura, oh en Velazquez! esclama
fingint entusiasme; i parlaría d'astrología fins si
voleu de la darrera ciencia, la eugénica cree jo,
amb la mateixa assombrosa facilitat que us serveix
un latiguillo quan el públic está massa
fred.
La qüestió es enganyar al món, deu pensar
creient que tan santa es la ficció escénica com la
de la vida. Cau el tetó; la divina mentida !a ha aca
bar. Comencem l'altra! Somriu i saluda.
Cable!
Cable! En Borrás cabía. Senores... En catalá!,
crida un desesperat. Senyors... rectifica. No parlis
que fa cursi!, diu un altre, i arronça
resignadament
les espatIles. Se sent cridar: Visca Catalunya! Aixé•
mateix, diu baixet assentin-thi. Viva Espana! xiscla
enfurismat un del primer pis. Si, sí. fa en Borrás
amb el cap. No més hi falta un voluntari d'Africa:
Viva Prim! i Factor caralá per força contestaría:
Viva Prim!
En Millet i els seus ardits deixebles van per
Europa plantant la seva bandera, que es la de Ca
talunya. La Barrientos, en Casals, en Manén i al

rres artistes nostres s'enorg-ulleixen •de
ser-ho i
cooperen d'un modo formidable al trionif de la nos
tra afirmació.
A Barcelona. pocs díes abans d'empendre
l'Orfeó
la santa creuada, la Xirgu, que ho deu -tot al
nostre
teatre, dona una serie de fancions,en-castejla, in
cloent-hi, segurament per motins d'ordrefiarticular,
una sola traducció catalana. En Borras,- qtri
conti
núa representant obres catalanes eh castellá-,.segu

1
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rament parque no pot adaptar-se els personatgeo
deis demás teatres, pronuncia en una entitat cata
lana, per més que porti un tito] castellá, un discurs
en una !lengua
estranya sense haver-nli cap ne
cessitat.
Catalans: Si l'agraiment no es una de tantas pa
radoxes, a qui'l deveu, als primers o als segons?...

tot

Cel

amunt

Joan

les llames

Ilengotejant

van

Ni d'insomnis plena

la suau revetlla
del bon Sant loan.

de cants i perfums,
de amor i de vida
de rialles i Ilums.
Amb tes foguerades
de vermell i groc
la terna corones
amb rubins de foc.
Corona que trenen
valles tradicions,
malgrat que elles vinguen
amb supersticions.
El cor vos anyora.
vos está esperant,
clarors bellugoses
deis focs de Sant Joan.

en

Cel

amunt

s'enfilen

escampant el goig,
tenyint la Mi fosca

flameiar roig.

son

Es nit de gatzara,
de rialles i jocs;
es nit d'alegría
de festes i focs.
Mireu la quitxalla
amb quin daler gran

captant desferres
pel foc de Sant Joan.
van

Quils

hi dona

un

cove,

qui un catre espatllat,
qui cadires valles,

qui
qui

moviment,

de dimonis
diríeu talment.
Dimonis dirieu
com bojos saltant
per entre les llames
del foc de Sant Joan.
Quan muja nit sona
alca el caparró
sortint de les ombres
la Superstició.
Tothom ja la espera
per poguer saber
la bonaventura
de qui podrá ser.
La tendra donzella
la espera amb dalit
per que l'ou li diga
qui haurá per marit.
La glateix la jaia,
la frueix Fintan!,
la bonaventura
la nit de Sant loan.

L'Ilemi ESCAMPA.

Els focs de Sant

es

(lana

CABALER.

bagul

trencat
els hi dona Ilenya,

un

qui quatre fustots,
qui cadires coixes

qui

uns

Al

ho

a:t es trastots.
de la placa

mig

van

apilant

per gaudir la festa
la nit de Sant loan.
La pila guarneixen
deis trastos rebuts
posant-s'hi a la reina
els grans i els menuts.
Damunt de la pila
'posen un ninot
amb calces, camisa
i barret i tot.
Quan a punt ho tenen
s'en van els brivalls,
al fusta, a cercar-ne

brassat d'encenalls.
El fustam arbolen

1 espeternegant
s'abranda enrogint-se
el foc de Sant Joan._
La

foguera encesa

la foscor
les ombres
sinistre claror.
Les llames llengoten
vencent
amara

Ilencant espurnics,
la foguera salten
contents

Tot

els xarrics.
crits i fressa,

son

—Una cordal

—Té,

ura

treu la del

corda! que

rellotje...

m'ofego!

non

fine cap méS.
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veure

la candidesa, sempre

simpática,

amb que han si

gui rebudes unes insinua
cions de sátir, que, de mo
ment, ja han lograt fer bro
llar

en

els ulls rosats de la

condolguda,

unes

ilágrimes

reveladores
del
sentiment
més feridor.
Alrres vegades també, so
len sser detalls ben insigni
ficants els que fan reaccionar
l'anim i intent del galante
jador; nimietats que's copsen
al transcurs del prometatge;
records escaducers mig ama

gats entrals llibres; versos
d'arrobament dictats en l'hora
crepuscular, o unes paraules
amicals al marge duna

con

versa...

Avui mateix precisament
i aquí está el motiu d'aques

disquisicions serioses i
anormals—hem assistit a una
transmudació d'anima esprit
xosa, duna d'aquestes ani
--Que Ilegeixes amb tanta afició: la crisis de la França?
mes jovensanes que han pres
—No!
el prometatge irregular, com
—La guerra del Marroc, el discurs d'en Lerroux, el d'en Maura,
una íntima i única satisfac
d'a% Cambó, 'l'en Corominas.
ció quals és necessaria en
—N0000
l'estat del Gallo!
la vida.
Un amic, ben plantal i mo
renas, que té les aficions als
braus I unes mirades perverses, ens ha ensenyat
ben content el retrat de la noia que festeja. En les
nostres mans la cartrolina, ens hem esplaiat llar
gament. Es hermosa de debó i atractiva a tot ser-ho;
intel'ligencia, bondat, optimisme, sanitut, tot alzó i
Hores
molt més ens han demostrat aquells ulls negríssims
que 'lauden.: besat una i mil voltes. Oh! testa gen
Es innegable que son moments de delectació i til, que amb sois
un día de veure't remportes
tetes
joia suprema, aquelles en que's reben una carta
les nostres afeccions i preferencies!
perfumada escrita per mans carinyoses; quan des
—Jo no
prés del ball se contempla un clavel! marcit que'ns un deliciós l'estimo molt; pero m'agrada i hi trobo
ens
ha dit el nostre
regala la companya; o quan sentim una bella cançó amic mentrespassa-temps;
encara contemplavern el retrat.
d'amor que'ns recorda un paratge volgut on cada
—?Com?... ?No la estimeu, considerant-la ja
esbarjo era un plaer i cada aventura una gloria...
promesa vostra?...
Moments de fruició, d'indulgencia, de remem
—Oh! veureu; galantería pura, ganes de festejar
brança, magnificats casi sempre per una auriola de
fora...
romanticisme inquiet i persistent, que us engran
—Galeoto, més que galeoto! Anar amb la seva
deix i reanima el nostre orgull de joves sempiterrrs;
companyía, saborejar-ne les seves tendreses, sen
aquest orgull—que no es més que una manifesta
tir el calor deis seus llabis, i tot airar siguent,
dignitat—d'ésser benvolents i carinyosos en el se veu, altament simpática i atractiva, vos ho com
con
més inminent perfil que pot arribar aquesta soltería
fesso, amic, és senzillament un sacrilegi no esti
galant, que's complau en gustar toles les ambro
mar-la bojament, i esser-ne captiu det que la vau
síes i delectacions d'un prometatge sentimental, es
conéixer!...
quivant-ns per aixo toles les atraccions i tendreses
—Sí ho regonec; pero...
que li faríen perdre irremeiablement la seva estu
—Presenteu-me-la; vui tractar-la.
penda i fatxandera Ilibertat.
—?Per qué?...
I és que'l consol i satisfacció d'aquesta soltería
—Per dir-li que l'estimo—li hem contestat efusi
galant que va deis vinticinc als trenta anys, está en
vament, tornant a mirar el retrat.
frévola consumació del seu amor i prometatge; en
—De debó?...
la manera trivial i sens importancia amb que exte
—Vos ho juro. Soc impulsiu, i sempre m'he re
rioritzen les seves afeccions més grates; i en la
gonegut que les gratis
les he sentides im
desdenyosa gallardía amb que mesuren els actes provisades, tot de cop, afeccions
per una inexplicable impre
més importants de la dona que rumbejen. Iron!a,
sió que'm sotraqueja i commou amb delectança. No
pose, perversitat, que evidencia una inconsciencia
en va va dir La Bruyere que hi ha belleses tant
o crudeltat a mida de les bones
o males circurns
perfectes i d'un mérit tant resplandent í avassalla
tancies en que troben a la seva preferida...
dor, que solsament al veure-les ja ens inspiren
Mes ai! que aquesta indiferencia i volubilitat de
desitios de retenir-les, platicar amb elles i esti
la- soltería galantejadora, s'estrella el día menys
mar-les.
pensat davant la acometivitat i acusació de la dona
Ha quedat pensatiu l'amic. ?Qué ha passat Ila
en rebeldía; davant la noble resistencia d'un
cor
vors per l'anima del nostre amic, que hem vist
manyaa que sab Ilensar-se; o senzillament al
trasmudar-se-li la expressió del rostre i acariciar
tes

Volanderes

.passionals

—

zió-)

Li4808t1
dolçament entre

sos dits el retrat de la floja hermo
fitant-li els ulls entre corprés i emocionat?...
?Quin resort l'ha commogut, que ha besat delicio
sament aquelles faccions grates i ha tingut un
moment de goig a l'apropar-se'l entre'l cor
sa

tot

?Abnegació?...

?Pietat?... ?Gelosía?...

Aixó tal vegada.
—!I pensar que ella'm creu, i em té la seva fé
juradal... Tant mateix s'ho mereix, i haig d'estimar
la sincerament pesi a qui pesi!,—ha respost final
ment.

Prou frevoletat. Notabilíssima reacció que amb
els ulls humits d'agraiment, i a despit de Iota evi
dent perversitat, sempre glateix sota una Ileugera i
momentánia Wittsió d'amor, la dolça afecció que en
un moment donat, fa confegir-nos
q ue II benhaurat
afectuosament
jf'estimol; tribut de justicia í palpi
lacio que'l cor Paga a n'els anys
de passa-temps i soltería.
Seductor de belleses, festejador
esquisit. Tu que entre flirts d'en
gany i conquestes copdiciades vas
passant els anys entre esbarjos i
alegries, para compte que ben cán
didament qualsevol dia eL teu cor
quedará lligat en el parany subti
Iíssim d'un amor veritable, quina
principal culpa haurán sigut un
retrat, unes flors o unes caries!...

1. VIVES

I

deis parássits den Lerroux?
!Vaia, alzó

no

té dibuix!

No pot ser, Munoz asmátic,
que ja bufes quan camines:
tu tant

pulcre,

tu tan

átic,

que saludes i t'inclines
com en pas de garrof In;
?Tu company den Colominás?
?Tu company den Polo Otin?
?Tu l'amic de la gentussa

BORRELL.

Nota Bene: A J. R. i C. Ja ho
llegidor i amic, que arrant
del meu darrer article vas desfer
l'incógnita. Avui començo a firmar
les Volanderes amb el meu propi
nom.
No t'envaneixis d'aixó entre
els amics, que l'Aman Bernal se
guirá essent, no obstant, aquell
entremaliat burleta a punt sempre
per riurer's de toles les coses.
veus,

J. V.

t

és aquest ximple que't saluda?
—El meu germá!
—No m'hi havía ficsat, s'assembleu molt.

—Qui

B.

que's baralla i s'esbatussa
dintre del Saló de Cent?
Tu, persona tant prudent
com un prócer i senyor

d'aquell temps
!Oh Munoz, Angel Munoz,
que amb la sílaba final
tinc de subjeciar-me a l'oz,
per

pronunciar-la mal,

no

com

si terminés

en

teu

cognom

palaus

del grans i rics

bo i cobrant-ne "Is estipendis,
com si fossin tos amics,
a

cercar

un

lloc

aquella patuleia
potsé 't dongui una teja

t'apellexis Mutiós!
Ja veus tu quin enrenou
més el

l'antigor,

entre

i

no

els

ten vas

os

de

convivint amb semblant gent?
Tu qui assegures d'incendis

,

que
per anar-hi

mou.

?Qué será, doncs, fa figura
d'aristócrata i bu-gis?
?Cóm veurem sense paúra

a

calar foc?

!Ah, Munoz, quanta amargor
per volguer ser regidor!
PEP

DE

L'OLI.

que amb ton seny d'home de pes
de bon tracte i de cultura,

posis

tota

ta
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finura

d'aquests cridaires,
mal parlats i renegaires_
al servei

_
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Aix(s, dones,

es

dipulat

perque

Dato li regala

en

l'acta.

Si mis els amics que té
La Cierva, ja poden estar
!Maura, no!...

en

Maura,

tranquils

son

com en

els que criden
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En Romanones

que sent per Catalunya.
Parlant del crédit de deu milions de pesseles per
a l'Exposició de Barcelona. digué que ha sigut ne
nessari convéncer a molts diputats que no estaven
conformes amb que's concedís a una regio tan rica
deu milions, quan hi han tants pobles que necessi
ten recursos pels, danys soferts pels darrers tem

AAh!

no saben? Nosaltres que'ns queixárem de la
calma amb que anava l'asfaltat de les Rambles
i que pronosticávem que rib acabaríen mal, hem
sigui, com en altres assumptes, verdaders profetes.
Encare no han acabat la meitat de les Rambles de
Canaletes i d'Estudis i ja han passat del «Sigle»!
En canvi el qui no pot passar es el públic que ha
d'aprontar la meitat de dites Rambles, empenyent
se com
si passés pel broc d'un embut aixís que,
anant rambla amunt se trova devant de Betlém.
I menys mal, si pot arrivar sencer a la playa de
Catalunya, perque de munts de sorra, de desferi es
de les caixes de les llosetes funeraries, de sacs de
ciment i d'obstacles per una banda i de noses de
anuncis de cines, i camiseríes i kiosks per l'altre,
ja es un incert arrivar viu al cap d'amunt!
Senyor Baffle, sigui quin sigui, qui tinga la vara
al publicar-se aquesta bastonada, ja siga el pelat
Pich o'l pelut Boladeres, que al escriurer-la no sé
quin deis dos ho será, ?no podríen fer que tots
aquells biombos artístics s'enretiressen d'allí i que
els contractistes de les pastilles de pega dolça (a
qualsevol cosan diuen asfalt) no posessin destorbs
en lo poc que queda de vía pública?
Si dura aquesta marfuga
i hem de passar tants tropells
jo demano que'l nom duga
de Rambla de la Tortuga
lo que es Rambla dele aucells.

porals.
veuen si es viu el senyor Romanones.
Si voten nols molestarem més.
Que'ns donguin tots els diners que anyalment
Catalunya dona al Estat i ja veurán com no anirem
a pidolar cap més subvenció.

la

•

Ja deixar-se
tenim alcalde. En Pich está desconsolat. Volta
Rius
les patilles per semblar-se
a

14+»:

Sha inaugurat

sab, els trastos vells a recó!
Are sembla que en substitució hi posarán
Ja

se

un

al

senyor que's diu Pedregar.
Are que teniem entés que la reorganització de la
policía era un tel. ene porten per a dirigir-la un
seny9r, de nora fandic per a endegar-la degu

—Hi ha rés pel foc de Sant loan?
—No, noi, per ara.
—No tenía un banc molt atrotinat, vosté?

al Fo

Puix si per

organitzar-la

yclgut triar,
portar-la
depressa pel pedregar,
tal

no

quefe

han
taran sino

141+1¦1
La Cierva pateix delirIs de grandesa. Engelo
sil per la popularitat den Maura, pretén ter-se
passar per víctima, per veure si pot captar-se les
sImpaffes deis seus acusadors.
L'episodi La Cierva, que tant s'ha comentat
squests dies, es una palesa demostrado de que la
gent de Madrid, no s'entera mal de lo que passa a

F

n

intervenció impremeditada, el
s'hauría ocupat d'ell. Si en Cambó hagués pensat

Barcelona.

feia de temps que en Cambó en discursos
i conferencies havfa dit lo que suara ha repetit al
Congrés!... Penó els polítics de Madrid. no mes
s'enteren de lo que passa a la Puerta del Sol.

Que'n

***

tot arreu veu conjures i complots
contra la seva persona. Pretén demostrar que en
Cambó vol inutilitzar-lo, i si no hagués sigui per la

En La Cierva

a

Ilegir les caries
gressivitat den

no

que posen de relleu l'orgull i l'a
La Cierva, ja se les hauría endut

de Barcelona.
Pero com que'l Parlament espanyol, es una flechó
1 una farsa, quan parla un polftic honrat i sincer
com en Cambó, creuen que ehl també s'avé a re

presentar comedies indignes.
En Cambó ha pronunciat un discurs gran,
els
triota.
tots

Exposició Catalunya Internacional?
UnaDones
d'Universal.
voten ter
Madrid
a

nostre amic

seva

tre

pament.

Exposició de jaguines

1 diuen que és notable de debó.
No m'extranya; perque amb joguines polítiques
solzament s'en podría ter una de superioríssima.
En temps d'eleccions, en mitins, en conferencies
i en manifestacions, !que se'n fan de joguines per a
atraure's admiradors el candidat, l'orador, el con
ferenciant o'ls organitzadors!
Sobre tot els lerrouxistes.
!Oh! aquests són verdaders juguets de l'amo del
Basar (que és la Caza del Pueblo).
I que s'exposen... a rebre sempre.
No més que amb els analfabets que 1enen es po
dría ter una Exposició de ninots amb m)flei que
no s'acabaría mai.

4+1>i
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una

ment.

Canadevica está construint un ferro-carril que
enllaçant amb el antic de Sarria diuen que anirá
fins a Terrassa. Per a fer-ho, está construint una
pila de foradades en terme de Sarria, furgant-ho
tot com a taups. El traçat i'ls plans son fets per
enginyers estrangers, i entre els varis, hi ha un
passeig de
túnel que atravessa el carrer d'Anglí
la Bonanova. La volta de la mina, feta de maons,

Segons diuengravíssim
els diaris, en Tressols, per llave('
delicte d'haver cumplert
comés el
60 anys, ha sigui jubilat de l'alt cárrec que desem
penyava dintre la policía de Barcelona.

an en

i Taulet, i per obra i gracia deis governs centralis
tes, Ii pren la vara deis dits un alcalde de R. O.
amb patilles.
Peró a pesar de portar patines, no es fácil que
mal cap ciutat ti aixequi un monument.

a

té en una extensió una curvatura i un altre en el
reste, i ab(?) es deu a que la primera part que cons
truiren van errar les mides i are tindrán que rebai
xar-la per dintre perque resultava baixa i'ls cotxes
no podíen passar-hi. Pero aixfs que varen reparar
l'erro s'apressuraren a tirar-hi terra al damunt per
a que PIo s'en adonis ningú.
Si aixó ho haguessen fet enginyers nostres no
n'haurrem sentir pocs de dicteris!
Quan veritat es el ditxo
de tothom prou conegut:
que veus la palla en ull d'altri
i no la viga al teu ull!

sempre que pot. exlerioritza l'odi

seus,

i ha demostrat que

es

un

com

gran pa

es

en

una

—Molt bé—respón un entusiasta de les Exposi
cions perque no exposa, ni s'exposa per res..
—Esperis—hem de contestar-li.—Sapiga que la
idea madrilenya és un pretext per a oposar-se a la
subvenció milionaria a la nostra Exposició.
—Aixís, molt mal—contesta el mateix entusias
ta—perque aixó és enveja de la supremacía de nos
Ira

regló.

—I dones. ?qué's creia?
Ja véurá com la Universal será de
que la Internacional será un tel.

nom,

mentres

Amb subvenció o sense.
O sino. al temps.

*S*

En La Cierva diu que

a

amic den Maura, peró

mentres aquest eixfa de la sala de sessions, eh l i'ls
missatge de la Corona.
seus amics votaven el
I dones, no es una incongruencia alzó?
Si, que ho es, peró l'home es agrait.
En Dato respectá el seu feude de Murcia, deixant
llibertat per a que sortís triom
lo amb complerta
segons ell mateix ha confes
districte,
pel
seu
fant
públicament.
sat

«Congrés de l'Unió General de Treba
Llegim:
•Iladors.—Proposició de que's doni facultats
L¦

vaga gene
>al Comité Central per a declarar la
»ral, etc. etc...
Palesa demostració de que'l Treball per dita Unió
es un mite.
Car sits treballadors units consegueixen una

LTIWzÉti
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diquen

a

mortificar-lo. Segu

rament en Gambó, deu estar
rnolt satisfet que aquesta

gent l'ataqui.
Els elogis segons de
venen, ofenen.

qui

14•»:

Älguns veins
Valencia
entre Aribau i

del

carrer

de

(trol comprés
Montaner) han

vingut

a nostra redacció per
dernanar-nos que vetllem
pel dret que té tot ciutadá a
dormir durant les hores de
nit destinades a aquesta es
sencial fundó del cos humá.
En aquel( troç de carrer
on hi ha establert el famós
«Iris Park» i el ja no menys
farnós «Park Coliseo» aques
ta funció es fa impossible so
bretot en certs díes de la
setmana i en determinades
a

solemnitats.

1».

—Tanquem, tanqt.e

r,

que

no

foz

caz

que

s'encostipez

vaga unida, el títol de la Societat hauría d'ésser:
«Unió general de vaguistes... perpétuus».
Si'l primer acord que tracia d'adoptar aqueixa
Societat de Treballadors es el no treballar, no cal
que busquin feina.
I abrís avençarán temps.
I un cop prevaleixi l'acord, deixará d'esser una
societat de treballadors.
1 no existint aquesta, perque ells ja l'haurán mor
ocasiorrará la
ía en la primera reunió, la tal Unió
desunió de tots els associats.
Que és lo que's tractava de demostrar.

En

d'Espanya.
es el primer comediant
El discurs que pronunciá davant de les seves

Lerroux

huestes,

es

1 lo pitjor del cas és que
quan els musics han acabat
la bufera, comença la sego
que la pri
na pan t i aquesta segona pant és pitjor
desenfrenada
mera, ja que la constitueix la més
orgía de la que sobressurten els xiscles de les
noies de que en vares ocasions hem parlat i les
bromes grolleres deis bergants:que les enronden.
I ara, Senyor Governadó,
hem cumplen t nostra obligació;
hi han societats de sport novell
que tenen traces de burdell.
la Barrientoz.
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tenim a Melilla un nou general. No saben qui
és? Dones, és en Romanones.
Va a preparar el viatje que té de fer una alta per
sonalitat, quan en Poincaré vagi a Tanger.
a

Prepárat Catalunya que

rebrás!

seguit d'habili

un

tats i... de mentides. Procurá
excitar a la revolució i defensá
duna manera encuberta
mal Govern.
Atacá violentment an en Mau
al poble a que'l com
ra i invitá
bati FI restitueixi a la llibertat,
amb aquella noblesa que durant
la setmana trágica, treien els
frares i monges deis convents.

Amb aquella noblesal...
Si el rector del Poble de Nou,
i el gerrrá Lycarim, que moriren

vilment assessinats poguessin
parlar, potser farien enrogir les

galtes d'aquest farsant, d'aquest
embaucador, que explota igno
miniosament la bona fé del
tre

nos

poble.
*$»

Al arriv_ar el verb de la demo
cracia espanyola: se donaren
crits de fMzura, no» i de «mori
en Cambó».
Sembla que hi ha l'intent de
empendre una forta campanya
contra el leader regionalista.
El Poble Cata» 1 El Progrejo, fa uns quants díes que's de-

—Pobriçó! ha caigut de la bastida
—Es propi de la diada...

i ha

quedat fel una

coca,
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Hatztti

Una festa simpática
L'Apostolat de l'Oració, establert en el Collegi
de Nostra Senyora de les Escotes Píes, celebra
amb tota esplendidesa i fluiment la festa del Sagrat
Cor.

En Ramir Rocamora és un jove esculptor, qui
pensionat per l'Ajuntament de sa ciutat nadiva,
Reus, aná a Paris a estudiar i perfeccionar-se en
son art favorit. Artista per temperament, malgrat
tota Ilei de contrarietats,
aná forjant-se al foc de
les

penalitats

i triomfant

tot, acaba per dominar

sa

vocació per damunt de
i devenir en mestre,

son art

A dos quarts de nou del matí tots els associats
assistiren a la missa de Comunió general, amb
plática preparatoria pel R. P. Antoni Badía, Esco

lapi.
A la tarde tots els membres de l'Apostolat junta
amb els congregants de Nostra Senyora de
les Escoles Píes i Sant Josep de Calasanz i els de
la Congregació del Sant Angel Custodi assistiren
a la solemníssima professó, qui
recorregué res
paiós pati, vistosament adornat, veient-se molt
concorreguda per nombroses families dels nois,
ment

qui s'eduquen en aquell Centre docent, portant sota
talern el Santíssim Sagrament.
Acompanyava'l penó principal una nodrida or
questra.

per tots conceptes de major protecció de la
que ha assolit.
En una de les passades exposicions de Belles
Arts de nostre ciutat obtingué una segona medalla
per son inspirat grupo escultóric «Pro aris el
focis›.
Ara exposa en el Saló Parés una collecció de
cinc bustes qui donen prova de la valúa de son
cizell, i ademes fins a vint i cinc dibuixos, retrats
tots ells, al carbó, a la sepia i a la sanguina, qui
atrauen de bell-nou les mirades dels intelligents.
Fermesa en el dibuix, plasticitat en les carns, art
en les poses i duna semblança irreprotxable, trans

digne

parentant l'anima del mo
del, són les qualitats que

Acabada la fundó religiosa, s'entregaren els pre
mis als congregants de Nostra Senyora de les Es
cotes Píes i Sant Angel Custodi, qui varen pendre
pan t en el certamen Inerari-artístic organitzat per la
mentada Congregació.
Molt aplaudits (oren els qui resultaren premiats
entre els que hi figuraval congregant Rafel Pons
Astell.
Felicitem molt coralment als nens premiats i fem
extensiva la nostra felicitació a lotes ses families.
Molt ens complauen actes de cultura com el que
acabem de resenyar, pels quals s'eduquen i's pre
paren per un gloriós avenir les tendres gernacions,
qui denla serán, aixfs educades, la més ilegítima
gloria de la nostra patria benvolguda.
Dignes de Iloança són els P. P. Escolapis, qui
amb tant d'afany, zel i constancia ensenyen els
nostres fills o sfa els ciutadans de demá.
Corona tan bella (esta l'enlairament de bombea,
objecte d'alegría i rialles de la mamada.

Boscit.

1141'

els avaloren jis fan reco
menables. Els retrats d'un
frare, d' en Guimerá, de
mossén Castanyer i d'en
Francesc Carbonell, són
a

nostre

en

sa

entendre models

classe i

aixfs ho

confirmen quants han vi
sitat la

exposició.

Nosaltres, imparc ials

sempre hem de dir que'ns
plau més el Rocamora di
buixant que el Rocamora
esculptor, si bé. be podría
ser que la manca de medis
permet al autor es
no
plaiar-se en obres esculp
tóriques de empenta, qui
sabem cóven malhaurada
ment en la ment del expo
sitor. Felicitem coralment
al destre artista iii desít
jem puga trovar qui Ii don
gui la ma per a poder mos
trar-nos fruits de més vo

lada.

TINTORETTO.

D. Pelayo.—No séporqué se interesan tanto por el «01.116 Catalá«,
gallo.
masa coral que no ha hacho nunca un

una

.
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LTERei,
poble, i eren una genui
represenlació de la r-áça.
En les obres de Wagner i

sen
na

Goethe, hi palpita l'ánima
alemanya. Per escriure una

obra de gran volada,

no és
necessari despreciar la mu
sica del poble.
Els pobles que no tenen
tradició musical, i están man
cats de musica popular, no
poden tenir grans musics.
La musica no és solzament
ritme i melodía, sinó que
necessita, com toles les arrs,
que hi palpiti una ánima.

Canteu cançons catalanes,
davant d'un públic de cos
turns oposades a les nostres,
i lograreu emocionar-lo.
I es
que la musica popular, no es
un

artifici,

sinó una cosa
travers dels se
gles ens parla de lo que és i
de lo que fou una raça.
No hem de despreciar,

viva que

dones,

a

com

certs

europeis

tes suposen, el cant senzill i
ingenu del nostre poble, yer
gue si ho fessim, Catalunya
perdería una de les seves
modalitats més característi
gires de la seva personalitat
més indiscutible.

Molt plaent

que

—Coses

és que en el Cfrcol
del apuntador.

Artfstic, rarláreu

la

anglesa hagi

en

he sigut
francese i

ens

premsa

cantal

les

ex

cellencies de la nostra mu
sica, peró perque no dir-ho,
ens ha produitmolt mal
efecte,

cistellá?

l'aversió que senter I e 'ts kan
cesos

9

—

pubis musics alemans
discutit el gran Hirnne

positor, és purament cerebral, peród'aquest com
traclar amb
desconsideració la musica de Bach!... Vaja, se
nyors
a

,

,

4

EL TRIOMF DE LA NOSTRA
MUSICA
A PAPIS I A LONDRES
La nostra musica popular ha obtingut
un triomf
esclatant en les dues capitals més
de
Europa. Unanimament els crítics mésimportants
Paris, han regonegut que les nostres eminents de
delicades 1 espirituals, i que tenen una cançons son
frescor que
les fa altament simpátiques.
Ningú ha fet constar, que són pobres i
migrades,
com afirmen certs
intel'lectuals de l'extrema esque
rra, que tenen la manía
de l'universalisme. A tots
aquests grans esperits,
an en Jaume
Brossa, qué es deis que especialment
creuen que per sser gran
i
per a arrivar a triomfar és
necessari escriure obres
universals, els direm que l'Orfeó
ha friomfat degut
a la cançó popular.
No sabem, pas certamen?, lo que
significa escriu
re obres
universa/.s.
Si estudiem la personalital deis bornes
més emi-,
nents que han produit lotes
les nacions de la terra,
veurem que Mis ells foren
-

Intimament

Comprenem qu'hagi sigut
Strauss, perque voltes
la

grans, perque estaven
compenetrats amb la manera de
ser del

musica

crítics, que'l motel que canta l'Orfeó, no me
reix pas solzament un petii
comentad...
Per molt enorgullits que
estigueu d'esser france
sos, i per poc simpárics que us
sien els alemanys,
es irrissori negar que
en Bach es un geni de

una

força creadora extraordinaria.

Podreu tenir molts homes d'ingeni,
peró fillets
meus, ni vosaltres, ni cap poble de la
terra, ha tin
gut mai

Mozart.

un

Bach,

un

A cada hu lo que sfa

Beethoven,

un

Wagner i

un

seu.

BemoL.
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DE LA COSSA
El diumenge i dilluns, hem yogur veure en el
camp del Barcelona el joc del Stuttgarter Rickets,
equip alemany, a l'ensems que observar les bruti
cies fetes a l'alemana.
&in xicots fornits i d'empenta.
Una pellica pels nostres, 2 goals a O, siguél re
sultat del primer match, que's celebrava molt abu
rrit i jugant els blau-granes d'alió més malament,
fent qualques escepcions. El Massana ho va fer-ho
com en els grans dies que tot ho esguerra: tenía la
cama foradada.
L'Amecha semblá recobrar novarrent son joc
predilecte que tant ens entusiasmava. Tots creien
amb la decadencia del gran back, per() no tindreu
pas aquesta satisfacció.
Tornaren a jugar el dilluns i la cosa ja va cam
biar totalment. Els alemanys varen tenir de sortir
-

seu saber teóric-practic-maternatic, i arriben tnerlf
més abans que'l primer.
En el tercer Iloc quedaren, en Madieo, ex-secre
del R. C. D. E. un xic plé pero fa l'efecte, en Te
rrazes, traviaire iTPellicer, elegantet i tranquil com"
eh l sol.
El Rigol, avui ja bogador de primera magnitut
per haver guanyat als Realenes,feia de jurat posseit
duna dosis de paciencia al 99
Diumenge vinent van les bones.

—Organitzat pel Patronat Social Obrer de Les
Corts, diumenge començará a jugar-se per tercera
vegadal a Copa Valentí, quin sortejg ha donat el
següent resultat:
juny, 28; Catalunya-Barcelona.--29, Unió De
portiva Terrassa-Júpiter.—Julloi 5; Gladiator-Joung
Boys.-12, New Catalonia B.-Centre Sports.— 19,
Badalona-Espanyol.-25; Pompeya-New Catalo
nia A..7-26; Stadium-Espanya.—Agost, 2; Sarria
Internacional.-9; SpOrting-T. B. 1-1.-15; Universi
-

lari-Barcino.
—Peral día 5 de julio', nostres companys del
Sindical de Periodistes Deportius, tenen organit
zat un Concurs °limpie a fi de quels atletes i '1s
que creuen ser-ho puguin esbravar-se en les cur
ses,

salts i

fiençaments.

vençuts.
No va éser cap partit deis bons, pe-ó va con-plaure molt més que'l primer, obtenint-se la victc
ria per 2 goals a 1. Ja m'ho creia que a la fi' son:rfem victoriosos.
El joc fet pels extrangers no ha convençut
níngú, per ara i no cree arribin a esvair
nos aquesta creença de que siguin xicots
de molta empenta, peró poc científics en-

a

—L'altre día en el camp del Barcelona discutien
quants deis de la ploma, referint-se a ractitut
d'aquests últims, en la manera d'ésser tractats i
del companyerisrne que hauría d'existir entre ells,
davetnt certs ultratjes i tractaments de qué han si
uns

-

conjunt.,

'

El tercer partit ha d'ésser la justificadó
de tot lo dit o han de fer-nos veure que
són més bons de"lo que'ns pensew. Fins
ara ens
han demostrat que són mestres
en la brutalitat i en les porqueríes que
fugen de la correcció i fins de lo humani
tari. Per altra part els barcelonins mal
mésos a trompades, varen fer-los-hi una
demostració de lo que ha d'ésser el foot
ball jugat amb ciencia i Ilealtat.
ALTRES NOVES
—El Club de Mar torna a fer regates i
aixó motiva que l'hostatje es vegés ani
mal de debó.
Deu tripulacións varen disputar-se a
força de ronyons els primers !loes, esti
rant de valent, matí i tarde.
Es ciar que de les deu n'hi havien vares
que feren un trist paper i que més valía
que

s'haguessin quedar

a

casa,

pero nois,

la qiiestió és fer la santíssima al jurat i
als bous que van a les curses empopant
los més de la meitat i reventant-se per
uns quants que a
la fi diuen
si ja ho
sablem que no fariem res...Pastereees...
?Sabeu qui foren els amos de la jorna
da?
artiller Marill. l'atleta Clarós i 1
sastre Santamaría, tres elements molt es
timats, tan personalment com simbólica
...

ment.

Segons

se

classificaren

en

Farre-Vallri

bera,

portant per patró a un jove que
feia les besses de Campos. Poden estar
contents i satisfets, han aumentat un lloc.
Si hi pot correr el Campos, hi posa tot el

-Doctor, el pit;me fa:molt:mal, sobre
—Alzó rai, no respiri.

tot

quan

respira!:

414
L'HEREU
gut objecte moltes vegades; quan
tot duna con
test': un altre:
—Aquí jo no'n tinc cap de company.
No trobem gens
acceptables les paraules del que
com a

periodista, i més en els deportius, té aitals
desprecis pels amics de ploma; pels
companys,
encar quels hi
vulgui negar el companyerisme.
en

Són
tal

que queden anotades i que cada
que Ji sembla, peró s'en pren
nota.

coses

cas

hú

CARLI rus.

E/jove.—Vosté dispensi?...
El peça.—Que vol aquel pinta

:4!

rara.

NOVES
Diumenge passat els simpátics orfeonistes de la
«Schola Orpheónica›. dedicaren un banquet íntim
a son digne director En Artur Marcet,
i demés
fessorat de dita Schola, amb motiu del bit pro
que
obtingueren els concerts celebrats darrerament.
Com és de suposar, com en tots els actes on do
mina l'element jove, regná durant
l'apat un gran
entusiasme.
S'adheriren a la fiesta, entre altres personalitats,
l'eminent poeta Apeles Mestres, l'eximi pianista
Caries G. Vidiella, it director de rodeó «Nova
Catalonia, en Lloren Carbonell.
Brindaren varis orfeonisies, enaliint els merits

ENDE VINALLA
En

agulla?

mestre

El mestre Marcet amb paraules sentides i fonda
emocional pels elogis que acabaven de diri
gir-li, doná a tots les gracies i brinclá per la pros
peritat de la Schola.
El mestre Marcel es ben bé mereixedor dels
elo
gis que Ji dedicaren els orfeonistes,
seu intent
de interpretar obres de gran volada, bé mereix les
simpatíes de tots els aimants de la bona musica.
ment

FUTURISTES

una

e:

cpla amb

una

SOLUCIONS AL NÚMERO 33
A la conversa: Ramón-Teresa.
A la endevinalla: Masnou.

Marcet, i posant de relleu les seves
dicions innegables per a fressar el camí de la con
glo
ria a la notable massa choral que dirigeix.
del

qué s'assembla

ENDEVINAIRES: María Dalrnau; Patufet;
Joaquim Torrabadell; Iosep Soms; Feliu Joart.

A. R. Ciutat.—Es massa serio; vosté ha sentat
cátedra
de dómine i nosaltres som de la boira.
Un mantegaire.—Els dibuixos son incorrectes.
J. A., Ciutat.—Recordis del dibuix de l'altre número;
vosté abusa de les h h: sembla una professó, per tot
nhi
posa. Fassi un cura d'ortografía i si
treu sobresaliente
provi d'escriure a veuré si podrá anar.
S. M. Tarragona.--Agraim sempre tota col•laboració,
pero els seus versos (arfa millor d'adressar-los directa
la seva promesa. Som a ristiu i no volem
aguan
capes.
Un aficionat.--iAl cove!
P. R. i C., Llardecans.—La seva <eançó a la Huna. és
Unpublicable. No estem per cançons!
J. V. i B.—Va bé. Segueixi enviant, perb.... no re
ment a
tar

J. T.—Tot lo

puix

—Aon

vas a passar aquest
—No hg sé. Peda corn que estic de do!,
segura
ment aniré a les platges del mar Negre,

que'ris

que

remeti

procura que

siga original

haver-ho Ilegit firmat
sos autors autéltics. La nova secció que'ns demana
por obrar-se, ademes de quel dibuix no pot anar.
J. F., Sínta Colorna —Va l'aurrient.
M. 3., Ciutat.—Rebut dibujaos. Merces.
Anirán.
F. 0.—Volem versos alegres.
S. G., Ciutat.—Anirá. Prengui torn.
R., Ciutat.—Id., id.
P. B., Cervera.—Rebut paquet.
lo

envía creiem

per
no

.
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paquet lo números corn
S. Q., Montblanch.—Servit
dernómIre
demandes
F. M., Pobla de L:—> L'Heoeu ara, surt els dijous.

,

ALMACENES
OL•TeMelm• I•711

*O.

11111~11
seeee y Me.

*4.*
Hern dirigit La seguent circular a tots eis correspon
sals, que transcribim per si s'hagués extraviat:

JORRE

CendSerla

«Molt Sr. nostre:
Havent acordat la d4recci5 de L'Heoeu, no admetre
devolucions a partir del primer nombre corresponent al
mes de Juliol, tenim el gust ae posar-ho eh son conei
xement per a que serveixi dir-nos abans de raparició de
l'esmentat nombre, quants exemplars desitja vosté Ir
sien remesos.
Li prego també, a fi de normalitzar la marxa admi

Uneroe de

Indemne
Punto

Otdefoe de dale

Guanterie

Ornamentos S.2,140.

Juguetes

RelOiSTII

tenerla

Sastrerie
Sembeererla

Uncida

—

nistrativa, se serveixi liquidar tots els nombres tins a
Jany.
contestació, se seguira enviant LI mateix
d'exemplars, els quals se carregarán en son

ultims de
De no rebre
nombre

COITIpte.>

Imp. CATALONI A.

—

Passatge

L'IlEREU

del

Pont

Setmanart

de la

Parra,

6

humorístic
D'JOUS

SURT

ADMINISTRACIÓ: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS

DE

SOTSCRIPCIÓ

Mig any, 3 pessetes.
Un any, 6 pessetes.
Núm. solt 10 cts. Atrassat 20 cts.

-En

NOTA.
en

nuestros almacines

excelentes condiciones de

se

compran todos los articula

precios

y

buenas calidad»

)2

EIFINY5 50 LE
cr1519
Passeig

18-

de Gracia-18

S9STRErkít9 NORDRMERIVINFI
Nostre colossal augment de venda és produit per la gran rebaixa de preus
La casa garantitza vestir-lo amb la millor perfecció amb teles de
gran chic i tall angles, en trajos de 05, lo, 29 i 39 pessetes els
mes

superiors

Continúen les grans rebaixes de prens
Armilles fantasía.

.

des de

.

Pantalons amb gira
baix, usuals i per
tennis

en totes les
Corbates pala gran. tot

295

seda
dotzena de colls i 1
dotzena de punys
Mitions, 6 parells.

a

495

.

.

els millors del món

Camises
Camisa M'ir far.tasía,
coll, punys i corbata.

3'95
295
195

Canutier, palla.
.

.

Samarretes
Elástics

Lliga-cames
Mocadors

9'95

cana

.

.

Mitjons fantasía, preti
na piqué
Trajo interior fantasía

»
2500
3 per 500

Gorres angleses
Sabates forma ameri
.

095

1

a

Impermeab. anglesos

Barreta

seecions

'

4'95
195

2`95.
2'93
095
075
0'50

mitja dot

zena

2'50

SEMPRE VENDES AL -COMPTAT

Se perfuma de franc

a

tothom amb essencies

d'Orsay

1
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—Todo está igual!... Párese qie fuj ayert.„

