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LA GRAAAN RECEPCIó DEL NOU BATLLE
municipal.—Segui, segui, senyor Boladeres! com si
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acaba de constituir-se una societat anónima(to
tes les grans societats son anónimes) amb l'ex
clusiu objecte de Hogar oradors. A la porta de
la fiamanta societat hi ha un rétol que diu tex
c
tualment: «Se alquilan oradores en buen uso y
a
precios módicos. Comen poco y hablan
mucho. Una entitat d'aquesta naturalesa está
cridada a obtenir un éxit sense precedents en
el comerç espanyol.
continúen els lliberals de Barcelo
Lo que no diu el cartell és si hi han oradors
na, cellebrant mitins de gran res
de
vares categoríes, per?) és de suposar que
sonancia, haurán de plegar tots els
si, doncs els que prengueren part en el mitin
tearres i cines que funcionen en
de referencia, terden més aptituts per a em
la nostra ciutat. 1 quina manera
blanquinar-se la cara i sortir a una pista a fer
més graciosa de divertir al públic,
riure la mamada, que per a fer discursos da
feren els oradors de allende el
vant d'un auditori mitjanament il-lustrar... De
Ebro, que prengueren part en el
gracia si que'n tenien, ja ho crec... Ells vinga
mitin que'l dissabte passat se cel
parlar i el públic vinga riure...
lebrá en el teatre Espanyol.
El senyor Ruiz de Grijalva, és el que lográ
Vaja, senyors, hem de convenir
fer
riure més al públic. A l'aludir an en Le
que no hi ha com els madrilenys
rroux els lerrouxistes que omplenaven gairebé
per a fer xistos arnb sombra. 1
tota la sala, demostrant amb la seva assistencia
quina -gent!... Es ciar que a Madrid no's tre
lo molt que estimen an en Romanones, se po
valla gaire, com que deuen passar el temps
saren a cridar desaforadament amb la mateixa
rient i fent broma de la bona. Per?) mireu
rabia que si un frarels hagués passat la rná
que'n tenen d'ingeni!... 1 quina eloqüencia,
quina dialéctica més poderosa, i quina manera iper la cara. El senyor Ruiz esclafá a riure;
digné an els que protestaven que s'havien
més sandunguera de dir les coses.
enfadar
injustament, perque ell és molt amic
Posaren tan bé de relleu les ventatges que
d'en Lerroux, i deis seus Ilavis n,o brollará
obtindría Catar unya, si bandejava les seves rei
mai una paraula que pugui molestar-lo perso
vindicacions i's postrava als peus del sapien
nalment. ja veieu quina confessió!... No era
tissim i del mai prou alabar senyor comte de
necessuri per ço que'ns digués que era amic
Romanones, que estem temptats de Ilençar al
d'en Lerroux, perque tot Barcelona ja sab que
foc la barretina i la bandera de les quatre ba
sempre ha existit una gran amistar entre ell
rres, i declarar urbi el orbe que les doctrines
partit l'iberal. Prou que ho sabém senyor Ruiz,
Iliberals son les úniques que poden lograr la
quels lliberals protegeixen magnanimament al
regeneració d'Espanya.
illustre caudillo. Pobre Lerroux, que hauria
Es una injusticia que un home com en Ro
sigut d'ell, si certs polítics de Madrid, que tots
manones que estima fondament la terra cata
lana, i sent una gran veneració per la nostra coneixem, no li haguessin dat facultats i ele
!lengua, no tingui molts més adeptes deis que ments, per a que s'ensenyorís de la voluntat i
conciencia de l'obrer catalá.
té. Es verament inconcebible que un home del
També s'atreví el bon senyor Ruiz, a fer
seu talent. tingui no més a Catalunya
mitja
brometa
amb el regionalisme. Digué que aquet
dotzena d'amics. Oh injusticia humanal... Oh
está destinat a figurar en un museu per a di
humanitat desagraida, flecta els teus genolls
vertiment de la gent. Carambe, carambes, i
en terra i adora reverenciosament al senyor
quines
coses que saben els de Madrid!... Ves
comte, que és l'home de més bona fé i més
qui ho havia de dir que'l regiOnalisme que ha
noble de la terra.
lograr l'engrandiment i prosperitat de Catalu
No és estrany que tinguis, gentil Romanones,
nya, i que será la salvació de tors els pobles
tanta gent que t'estimi i que ponderi les grans
ibérics, hagi de tenir un fi tant trist!...
virtuts que t'adornen. Diuen males Ilengues
Es veu ben be que'l senyor Ruiz, no ha nas
que si tens tants deixebles que t'han proclamar
cut per profeta. Per molt que sía l'odi quels
mestre i definidor de les doctrines lliberals, és
lliberals sentin pel catalanisme, no lograrán
per que aspiren a una cartera o a una acta de
matar-lo mai. Per a destruir-lo sería necessari
diputar. Oh quina mala fét.... Els que't seguei
no deixar pedra sobre pedra a Catalunya i
xen ho fan perque t'estimen i t'admiren, 1 per
arrebassar la vida de tots els catalans. Ja ho
que regoneixen que ets el mimat de la sort i la
veuen si n'es de dificil.
fortuna. Be prou que ho digueren els oradors
del mitin celebrat al teatre Espanyol. A Madrid
Senyor Ruiz creguim a mi, no'n fassi més
ja s'han adonat quels pocs monárquics que
de discursos, que de senyor i de orador se
vegeten per aquesta ciutat són muts de naixe
n'ha de venir de mena. Mireu que dir que'l re
ment, i que quan volen celebrar un mitin se
gionalisme anirá a parar a un museu!...
veuen obligats a escriure a la coronada villa,
Peró quines tonteríes fan dir l'odi, !'impo
demanant uns quants oradors ben foguejats
tencia i l'envejal... El que anirá a parar a un
que baladregin per pocs guarros. I diem que
museu en calitat de bicho raro és el comte de
s'han adonat de que aqui no tenim oradors que
Romanones; i al peu de l'urna hi posarán un
cantin les excelencies del Iliberalisme, que
rétol que _dirá: Político espanol de mucha fama.
"
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Linos cuantos humoristas le levantaron un
monumento en Guadalajara. Solo el tronco
descansa en esta urna funeraria, la cabeza no

De eop i volta
Com que ha tel tanta calor,
la Musa té molla mandra
fins per a escriure en romane,
perque ni romanços gasta;
no raja la inspiració,
lo suor solzament raja!
i la má en lloc d'agafar
la ploma, no més agafa
per aixugar-se la suor
el mocador de butxaca.
Jo no sé, quan sortirá
L'HEREU aquesta setmana,
si la calor será igual
o no fara tanta calda;
perque si no ros aixís,
si segueix sent una brasa
aquest Sol tant torrador
com si estessim al sud d'Africa.
o bé a la Terra de Foc,
o a l'Equador, es prepara
un daltabaix ben segur
als quarts pisos de les cases,
als pisos sola-terral;
daltabaix deis llits i catres,
perque tothom dormirá
a terra, sense cap márfega
damunt de l'enrajolat
que és més fresc que cap flassadd
per matalás, cobrellit
cap edredón, ni cap bánova.
Fins fan nosals calsotets!
fins la camiseta escalfa!
qué voleu dir?... fins la pell
fá nosa a l'istiu, com ara!
Es molt de doldre. molt mis,
aqueixa mandritis álgida
ara que estem al damunt
deis festeigs de les barriades.
Pestes de Barri—que'n diem
que és lo que més agermana
als veYns de la dutta,
que és per etzar, encara
una de les tradicions
que s'ha escapat de la dalla
del Modernisme butxí
d'antigues costums de casa.
El carrer del Regomir
és, dones, el que romp la marxa
de les Festes de carrers,
amb Sant Crisrófol per guaita

ha sido habida. Al parecer fu é un político que
quiso gobernar a pesar de no tener cabeza.'

tot el barri—és l'incenser
de records, de remembrances
deis ciutadans més fidels
del casco antic, que ja acaba
de ser-ne a cops de picot
fora del plano, del mapa.
Sant Cristófol és el Sant
precursor de tots els altres
que alegren nostra ciutat
en ses típiques dYades
per ter més suau la calor
als devots quels engalanen
i'ls veneren com se déu
i imploren la seva gracia

CIVERETTA.

amb aquella bona Fé
que cap any es veu tninvada.

;Oh, Sant Cristófol gloriós,
primer Sant de les barriades!
Un del barri de Sant Roc
amb tot fervor vos demana
que no deixeu passar pas
cap Festa de Barri enlaire...
!;Son les que resten tant sois
de les Festes ciutadartes!!

capella-castell
vigilant no fassi falta
en sa

cap barri a rendir tribut
al su Sant o bé a Ilur Santa
del modo que correspón
a una

població cristiana,

aixó apart del divertirs'
amb un alegroi programa
sens'ofendre a la moral;
que ja ho fa la jovenalla.
L'espigol del Regomir
mb son aroma que embauma

—Aon dú la moneda de «Maura, no»?
—Me la hi ficat a la butxaca.
—Ah ja! la costum, com és diner...

PEPET

DEL

CARRIL.
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—?Qué, no anem a pulverisar-los?
—No, home, no veus que] govern es un retrógrado,
que'ns

A cál

adroguer

—Deu lo guart!. pbrtim

—Esperis

una

lliura

d'arrol.

que haig de despatxar
aquest bé de Deu que ja fa estona que
és aquí.
—Cuiti, cuiti que tinc pressa.
—Qué diu ara? Quan vingui aquí no'n porti mal
d'alzó que'n diuen pressa. Aixb no ho es un
Col
mado. Aixb és un bocinet de gloria que va caure
a
la terna perque s'hi apleguessin tots els
angelets

del barri,

un

moment

coarta la Ilibertat!

—Bueno! que'm despatxa? Sí o nó!
—Com vol que la despatxi si lo que jo vull justa

ment

es

que

s'estigui força

estona amb mi

per a
poder-la contemplar ben d'aprop.
—Vaja, enllesteixi, i deixis de ximplerfes.
—D'aixb'n díu ximpleríes?
—I dones, cbm ne diría vosté?
—Cbm ne diría? Qué sé jo? Conversa d'amor.
Expansió de joventut. Preliminars del matrimoni.

—Fugi! fugi! ximple!
—Qué diu ara! Per Deu no digui aquestes coses
que venint d'un angelet com vosté em fan
mes mal.

-
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—Apa! cuiti! despa1xim 1 donguim els cupons.
—Ara vaig, no tingui tanta pressa ni'm miri amb

aquests ullets de traidora que tot em fereixen. Vaja!
bocinet de gloria! no's faci l'esquerpa i escolti lo

vaig a dir-li.
—Digui, peró corri,
si trigo tant.
que

que la senyoreta

em

renyará

—Mal educat...
—Pero...
—Arri allá!
—Adios, sakro! Seraff!... Ara les despatxaré a
vostés. Díguin... qué hi posarem?... Apal... Depres
sa...

que el tiempo

es oro...

SEGIFIIET

—Escolti! Mirim! fixi's bé en mi, i contestim si li
agradaría ésser adroguera?
—Que diu ara. Al! Uix! Quin fástic! Vaya quin
ofici. Adroguera. Tot el día darrera'l taulell despat

lliures d'arroç i onces de Ilangonissa, i xavos
de safrá. !Qué s'ha cregut vosté! Que's pensa que
no he sentit a
dir mal que una noia és per un rei.
Al MI! i que'n va d'errat de comples! ?Sab
que té
moltes pretensions i que és molt barrut vosté? !Qué
sha cregut! !Casar-se amb mi, pretensiós! !Que's
creu que m'he tornat boja! Apa!
cuiti; despatxim
depressa, sinó me'n vaig a donar ganancia a l'adro
guer del cantó.
—Per?), angelet meu, no'm maltracti aixís! Vet'a
quí el resultat d'ésser massa expontani amb una
noia que-sense demanar permís se m'ha ficat al cor.
—Apa! apa! Cuiti, pésim la !hura d'arrol que
rhi he demanat i enllestim.
—De quin el vol?
—Del que vulgui, perb despatxim. I que'm faci
el pés ?eh?
—Que més voldría jo que fer-li'l pés! Potser em
tractaría amb una mica més de dulçura.
—A ver! cuanto rato tienes que estar para des
xant

pachar a esa.
—Calmat, mana. Ara't
tocará

Quadros

al fresc

Mitja nit, dintre una sala
quarto de la redacció
d'un diari, amb una taula
unes

cadires,

aon

hi han tres o quatre que escriuen
tenint obert el baleó,
puix és al fort de l'estiu
i se sent molla calor.
Truquen de sopte a la porta
amb un repic neguitós,
i entra dintre de la sala

tú.
mi quan?, que fa
hora que m'espero.
a
a

mig

—Tot

se

fará... pacien

cia!

Oh! paciencia! pa
ciencia! Llogui més de
pendents o tanqui l'esta
bliment.
—

Bueno, adroguer,
que'm dóna l'arrol o rió?
Miri que me'n vaig i no'm
—

veurá mal més.
—Al filia! AixO sí que
no ho fará. ja
la despat
xaré peró no'm miri aixís
amb aquests ullets tant

expressius.
—Bueno! prou! Despat

Que no ho veu que
s'esperen?
—Apa! dones! Bon pés.

xim!

Si és servida.
—I els cupons?
—Ah! té raó. Me'n des
cuidava.
—Sempre se'n descuida
aquel.

—Vaja

peca!

una

—Tarambana!

—Que calli 'I poble!...
Adeu, veYneta del meu
cor! Bocí de la meya áni
ma! Hada deis meus som
nis.

(Se

sent el

má al

caure

xec d'una
damunt una

gaita).
—Atrevit, indecent. Ara
sí que
més.

no

tornar-e-- mal

—Per?) escolti, escolti...

EL. CONCLII25 HIPIC O CELOS MAL REPRIMIDOS
—Has vist el senyor Pich? ha obsequiat amb una copa a un caball...,
1 a nosaltres, que som més correligionaris, ni un tríst cigald.
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bracejant, un senyor,
amb americana curta,
ajustats els pantalons,
ben afeitada la cara
i en les mans un bon garrot.
A les primeres de canvi
tot

pregunta pel director
i encarant-sli, Ii demana
que li done explicacions
per un solt que considera
el nou vingut injuriós,
exigint que se li diga
nom i senyes de !autor,
mes com aquestes no vénen
iii diu el director
que del que p.irta el diari
se fá solidani en tot,
el visitant aixecant-ne
enlaire son gros bastó,
comença a dreta i a esquerra
a repartir tants de cops
quels del diari contesten
i s'arma tant esvalot
que de bolets i de pinyes
no s'en troven tants al bosc,
fins que atrets per la gatzara
de tants de crits i soroll
compareixen els serenos,
vigilants, gures, i a tots
els porten al quartelillo
per a que ho espliquen tot
al jutge que está de guardia
i veure qui té rahó.
Davant la casa del crimen
s'hi ha format un grupu gros
i en mig de mil comentaris
domina una veu de tró,
dient que com que som are
en temps de tanta calor
és el cas de les batusses
molt lógic i de raó,

puix que'ls contendents,

en

vista

de la horrible xafogor
no han fet més que refrescar-se
ventilant certes qüestions.
*

Lloc de la escena, una cambra
amb un moblatge luxós,
que és despatx de l'alcaldía
d'una ciutat de molt nom.
Personatges: un alcalde
inferí, que al successor
ha de fé entrega del cárree
puix que ja li ha durat prou
el usdefruitar la vara
sense ser-ho de P. O.
Testimonis de la entrega
no més són dos regidors,
i sense més cerimonia
ni sense presentacions
el qui empunya la mangala
la entrega an el Baffle nou,
tot dient, pro sense dir-ho:
—Aquí teníu eix bastó
i quel' bon ángel vos guii
en vostre comes, senyor.—
1 diuen que sense dir-ho
puix no's sentí sols un mot
al trovar-se la mangala
en ses mans el baffle nou
murmurá per sos adintres
amb aires de vencedor:
—Amb les calors que are corren
de principis de juliol,
és una forma molt nova
la presa de possessió,
peró cree que en aquesta época
és tal i com correspón,
ja quem' fará que suporte
els rigors de la estació
amb certa benevolença
al sentir tanta fredor.

--!Caratsus! Are si que veig que l'únic responsable deis
l'autor dramátic.

CABALER.

seus

acte.s

es
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Estiueig
Les torretes de pesebre de Val!
i Sant Gervasi, comencen ja

carca
a

estar

que
anar

pels barcelonins
quefers no poden

habitades

pels

seus

més enllá

del

Punxet.

Per

aquest temps presenten aquelles
barriades un aspecte pintoresc.
Molts propietaris pinten de blanc
la façana de la casa, i les persianes
de color de llorito. Posen a la fines
tra uns quants testos pintats també
de verd perque no desentoni amb el
conjunt de la casa, i al jardí hi plan
ten uns quants arbres que Deu sab
quan donarán el primer fruit.

Aquestes

casetes

sense

preten

sions no acostumen a ser massa
grans ni massa ben construides.
Acostumen a tenir un menjadoret
petit que tot just hi cab una taula i
mitja dotzena de cadires, una sale
ta, on la filia de la casa hi fa labo
res i a !'hora de la fresca, quan el
papá ha arribat de Barcelona, hi
toca el piano, i dos o tres peces
mis. Toles tenen el seu jardinet
curull de flors quan els rosers i els
gessamins s'enrecorden de florir,
o el seu hortet, si'l
seu propietari
és vegetariá i li agrada més un plat
de suculentes cols que un pomell
de flors flairoses. Oh, és una deli
cia viure en aquets petits hotels
que embelleixen les afores de Bar
celona. Figureu-vos que per a res
guardar-se de les caricies del sol,
han de passar el dia sota 'Is pám
pols protectors duna parra que per
no cansar-se no ha fet mal ra'ims,
—Un pastor ha tirat una pedra an en Romanones.
o sota les branques garrides duna
—Canal! Deu ser un pastor protestant.
figuera borda. A la nit, oh a la nit!
ajuda
per
a
necessiten Deu i
lograr
que Morfeu se decideixi a clore'ls-hi les parpelles i
vosaltres! Tot el distingit gremi de solteres velle3 i
a deixar-los reposar
tranquilament. Un aixam de
Iletges, procurarán desseguida saber qui sou, don
veniu, que feu, quin és el vostre ofici o la vostra
musics de vent dotats de Ilargues ales i d'un tibió
carrera, quants anys teniu i tota
la vostra vida i
que xucla la sang lo mateix que un patrón inhuma
no, nols deixen dormir, i si s'adormen, tranquila
miracles. Dirán que ja us havíen vist sota la fines
tra de la vostra bailadora que encara no sabeu on
ment se posen a picar, deixant-los-hi una cara lo
viu, que tot sovint II adresseu cartes perfumades i
mateix que si haguessin tingut el xarrampió.
pomells de flors, que una nit de Iluna clara us ve
Al dematí tot son presses perque el senyor de la
casa té d'anar aviat al despatx, i mentres la senyora
geren saltar la reixa del seu !ardí... Si al contrari
no balleu, yergue no us plau la dança, dirán que
Ii desfál xacolata, la minyona va a cercar la llet iI
nostre pa de cada día que Deu ens el conservi. El
sou un avorrit de la vida, un asceta, un místic en
bon senyor de la casa, el jefe de la familia, s'asseu
sopit, un frare sense caputxa ni sandalies, un vani
amarat de suor a la taula, dóna una sucada de xa
tós, un enemic del sexe débil. Lo millor, creieu-me
colata al lloro que per prudencia no's queixa mai de
a mi, és no moure's de Barcelona.
Perú, us aconsello que no aneu tampoc a les nits
les incomoditats de la casa, Ilegeix el full de calen
dan i i dóna una ullada als telegrames més impor
al passeig de Gracia; i si aneu us semblará que us
tants que publica el diari. Un cop s'ha begut la Ilet
troveu a la Puerta del Sol. No més sentireu parlar
se dirigeix al treball, a guanyar el pa per la seva
en cristiano, i sentireu explicar colmos i xistes, i
anécdotes de toreros i hazanas contades per mili
dbria i pels seus bits, que sempre acostumen a ser
tars retirats. Creieu-me que quan un se trova entre
set o vuit. 1 la familia altra vegada a suar sota l'om
gra de la parra protectora, i les noies vinga fer
mig de tants hidalgos, li venen ganes de Hogar una
torreta de pessebre de aquelles que hi ha a Vallcar
labores, i'l sol vinga brillar sospés en la blava
l'istiu pintant testos i per
volta, enviant a la terra rivades de foc exterminador.
ca sur mer, i de passar
A les tardes se reuneixen_les families, i's progec
sianes i deixant-se picar pels mosquits.
Es preferible viure en una torre-dora, que veure
ten excursions interessants, i s'organitzen restes
com prenen la fresca lentes families que acostumen
que són a vegades la causa de que renyeixin i's
a dir mal de Barcelona, i no saben agrair l'hospita
barallin les.-sehyoreles de la colonia. Si assistiu a
litat quels hi donem.
pn batro*rganitzat per la colonia, i balleu dos balls
QuimET.
eguits amb una mateixa senyoreta, al pobres de
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Segurament els anglesos deuen tenlr un concepte
molt enlairat de l'Espanya pintoresca.
Pobre Espanyal... I que'n tens de fills que't des
honren.

niumenge passat els jóvenes bárbaros, celebra
ren un meeting anti-maurista al Teatro Soriano.
Els jóvenes bárbaros, sempre tan obedients!...
En Dato, dic en Lerroux, deu estar satisfet del
bon comportament d'aquests enfants terribles,
d'aquesta joventut d'una vida exemplar, d'aquests
tremendos rrrevolucionaris, que són capaços de

Cada

vegada que s'organitza un miting monár
quic a Barcelona, han de venir oradors de Ma
drid, perque de lo contrari no podría celebrar-se el
mitin.
I doncs, qué fan aquets jóvenes maurisies i Ilibe

menjar-se de viu en viu un parell de rectors amb
les seves respectives majordones, i muja dotzena
de frares amb caputxa i tot.

rals que tan partidaris se mostren dels partits cen
tralistes?
Veurem si resultará veritat que aquets petits ca
sinets que continuament es funden a Barcelona,
están constituits per el president, el secretad i el
conserge.
Pobres jóvenes, que deuen ésser eloqUents, quan
se veuen obligats a demanar aussili a les entitats
monárquiques de Madrid.
•

Don Pelayo,

EELacierva está tristoi i

apesarar, perque ja fa
díes que la premsa no s'ocupa d'ell. Pobre se
nyor!.. Eslava cregut que'l poble cridaría Lacierva,

poble no's recorda del!.
Decididament haurá de passar-se al partit Ilibe
ral. Es el partit que li correspón.
Perque conserva] seu orgull i la seva agressivi
tal, no n'hi ha prou perque se'l consideri conser
vador.
no!... i 'I

1t+.1

illustre fill de Madrid i

successor de
don Clodoaldo, ens ha escrit rectificant lo que
digué al nostre HEREU, quan aquest se digná visi
tar-lo.
Segurament ja recordarán els nostres Ilegidors,
que Don Pelayo ens digué que no hi havía novelar
que «el séptimo descansar>. Doncs ara 's diu tot
lo contrari. Ja hauría sigut una victoria passar un
any sense novetat, pero 's veu ben clarament que
no

Mai

haurfem dit que en el món hi hagués tanta
bona fe i... tanta estupidés.
Aneu a visitar, si és que encare hi sou a
temps,
l'exposició del concurs de cartells de la casa Atmat
Iler i us en convencereu.
Si l'ha visitada algún artista estranger, pensará
segurament que no tenim artistes. I quins bunyols!..
Si'l que profana un símbol

pot ser.

Nosaltres trovem que fan molt bé. Es
eom un'altra d'augmentar el capital.

una

manera

que's considera sagrat,
per a lograr que s'esmeni
és justament castigar,
per qué també no's castiga
i -amb tota severitat,

14.1
Is

regidors

radicals volíen demostrar al senyor
Boladeres, que no estaven conformes amb el
seu inesperat nomenament d'alcalde de R. O., i yo
líen marejar-lo per a veure si, aburrit, se n'anava
entregant la vara a l'indiscutible Pich. Peró segons
males llengues asseguren, en Lerroux els ha diri
gir una carta, per ordre del papá Dato, manant-los
hi que respectin i obeeixin al senyor Boladeres.
Ja ho digué el clássic:

l'artista que profana
la divinitat de l'art?
a

Al'Iglesia

de Mont-sió, per medi d'un cartellet,
prevé a les dames que van a combregar en
aquella iglesia que'l sacerdot que administri la San
es

Comunió passará de liare per devant de les que
escots immoderats o que portin els braços
nu
sos com és de habitut en nostres
temps. Sembla
ta

Poderoso caballero
es Don Dinero.

usin

en altres iglesies
d'aquest abús intolerable.

també que

ALondres,
uns

Els

anglesos
veure

troven que és un
bailar boleros, jotas,

espectacle
garrotins

Londres!.
Per guanyar un grapadet de plata deixar-se exhi
bir en una barracal... Al costal deis espanyols, hi
ha una altra barraquera, on s'hi exhibeix una tribu
d'indios que devora conills vius davant del públic.
Oh! quin honor per la familial...

ocupar-se

positiva

molt
i de

més dances típiques espanyoles.
Per honra de Catalunya a la exposició de turis
me, no hi ha ni un sol catalá. El marqués de la Vega
Inclán volta contractar a uns quants joves catalans
per a que fessin coneixer les nostres dances, pe:15
no ho lográ. Els catalans bailen airoses sardanes i
altres balls típics a les places deis seus respectius
pobles, pero no's lloguen per a anar a divertir a la
gent aburrida d'altres terres.
Pobres espanyols i quin paper més trist fan a

a

Molt bé, senyors sacerdots! Aixís se fa obra de
moralitat i 's consegueixen moltes coses.
Entra elles el qué, certes dames que's nomenen
católiques, aprenguin a tenir un concepte més pur
del Catolicisme.

en una gran barraca, s'hi exhibeixen
quants espanyols, que toquen, bailen i

comen.

divertir

comencen

:4w

El Poble

Catalá ha perdut l'Oremus.
Ara's dedica a ofendre a dames honestes quins
cognoms escriu unicament amb inicials segurament
per tenir la fugida preparada en cas d'hule.
Aixís se fá Patria i República.
Vaja, Ribera i Rovira, ex-soci de la Joventut Cató
lica, ex-soci de la Lliga Regionalista, ex-esquerrá

,

catalanista.
Ex! Ex! quin fástic! Fes-le redactor del Papitu
que farás carrera d'una vegada. Sri voten, eh?

14/W

1 apropósit

EN Mal SENSE VARA!
—Lo únic que'm consola és que no he deixat cap

primera pedra,

1

a

les segones

ja

no

hi

van

fotografoos!!!

de El Poble Catalá. Després qu'En
Bombita va haver anat a la redacció del suadit
diari a moure un eschndol, sortint per l'honor de la
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a qui aludían
infamement, ens surf
l'ex-catalanista amb la nova de que nos refería a
cap dóna decanta, sino a una mundana quin cog
nom déu començar també per R.
I ja tením alló de la fugida...
Són valents els redactors de El Poble.
Fan com els gossets. Criden molt, paró quan
veuen un bastó enlaire fugen.

senyoreta R.

de l'Aiuntarnent

en que's presenti la proposició.
Quina 'lástima que en aquella hora 'Is homes
deis 'lagos escorredors ja haurán

.1+.1

Barcelona, sembla que siguin ca
ragols; no hi ha corrida que no n'enfilen una
colla. Diumenge passat a la nova placa (El Sport»,
I s toreros,

un

14+W:
pis jóvenes del Maura, no! acordaren en el mee
ting del Soriano exigir als radicals de l'Ajunta
ment que proposin que s'aixequi un monument a
Francisco Ferrer i Guardia enfront del Palau de

Justicia.
Acordaren al mateix temps assistir

a

ja

sessió

sol

a

banyut se

les

va

heure amb el «Gallito» i el

«Punteret», fent-los-hi traus i trencant-los-hi ossos.
La afición monopolitzá desseguida el telegraf i al
cap de poca estona la nova s'estenía per tota Espa
nya i de segur que arrivaría a una mara qui no fa

gaires

dies tingué que corre adolorida a la espona
del 'lit del <Gallo», germá del «Gallito», qui també
fou atrapat per un altre brau en la placa de Algeciras
Si els qui van a la plaça em
borratxats per la fam de sang,
sentissin els gemecs d'una ma
re, potser apagarían en llurs pits
el sentiment de barbarie quels

encega!

L'asfaltat de les Ramblas sem
bla que torni a estar empantene
gat i que no tira avant.
Segons hem sentit a dir, la
casa de Valencia que construeix
les 'losetas, are com are, no pot
fer remeses de material.
Ja ho hem dit molts cops que
sería l'obra del mai acabar.

Senyor Boladeres, donguils
empenta per a provar
una
aquell adagi que diu: escombra

hi

nova, escombra bé. Els culta
dans de Barcelona tenim dret a
que se'ns deixi circular Iliure
ment per l'arteria principal de
la urbs.

Aixó d'aqueix asfaltat
torna, segons se veu,
treball més llarg i pesat
que no l'obra de la Seu.'
se

D

ant compte deis serveis
realitzats per la Guardia
municipal en el mes prop-pas
sat, Ilegim en un diari de gran
on

circulación:
«Por infracción de las_ Orde
municipales ha reconve
nido a 1,261 personas, 74 co
ches, 351 carros, 111 automóvi
les y 51 bicicletas.»
nanzas

•

Reptar

les persones és una
cosa mol/ natural i Ilógica; em
pró reconvenir als cotxes, ca
rros, automóbils i bicicle1es„ és
tan extraordinari i maravellós,
que no'ns cap a la barretina.
Es més sobrenatural aixó avui
que en aquell temps que les bes:
ties parlaven.
Parque 'I renyar fins als veí
cols no pot anar ni amb rodes.
Oh, el poder deis municipals!

POLíTICA

D'ESTIU

—Que cridin: «Maura,

sí»

o

iMaura,

no»,

lo seguiré

tant fresc...I

a

.
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joes Florals de Badalona
Organitzats pel Centre Catalanista
«Gent Nova»

ANY

xt

El Centre Catalanista «Gent Nova» novament
convida als conreuadors de les lletres catalanes, a
concorrer als Jocs Florals de Badalona, els quals
se regirán per el següent Cartell:
En la propera Festa Major de Badalona, se cele
brará la poética festa, en la qual serán adjudicats
als autors sle les composicions que'n resultin gua
nyadores, els premis que s'expressen a continuació:
I. Flor Natural que ofereix el Centre Catalanista
a la
mellor composició
en vers sobre tema que's deixa
al bon gust i Iliver
tat de l'autor. El que obtinga aquest premi, que ho
es de honor i cortesía, deurá fer-ne present a la
dama que elegeixi, la qual, proclamada Reina de
la Festa, entregará tots els premis als guanyadors

«Gent Nova» s'adjudicará

Formen el furat Calificador: Josep Carner,
en Gai Saber, President.—A. Rovira i Vir
gili, Alexandre Plana, F. Sitjá i Pineda. J. Roder
gas i Calmell, Jaume Pujadas i Barriga, Vocals.—
Manel Alcántara i Gusart, Secretad.
Mestre

OBSERVACIONS
Totes les composicions deurán sser rigurosa
ment inédites i escrites en catalá, devent-se remetre
al Centre Catalanista «Gent Nova». Carrer den
Lluch, 55, Badalona, per tot el día 30 de juliol det
present any en la forma de consuelut.
El Centre «Gent Nova» se reserva la propietal
de les composicions premiades per durant tot un
any.

* *

*

respectius.
II. Artística Englantirta que
ofereix l'Excm. Ajuntament d'a
questa ciutat per a adjudicar-la
a la mellor poesía
de carácter
patriótic o assumpte catalanesc.
III. Viola d'Argent oferta per
«Un agrupament de católics d'a
questa ciutat», a la mellor poe
sía sobre tema religiós o moral.

PREMIS EXTRAORDINARIS:
IV. Dues medalles d' argent,
daurada expressament, ofer
tes per la «Unió Catalanista» a
Fautor que millor desenrofili el
següent tema: «Normes socials
per a el ciutadá nacionalista».
V. Objecte d' art, ofert pel
«Centre d'Unió Federal Nacio
una

nalista Republicana» d'aquesta
ciutat al mellor «Cant a la Repú
blica» que

no

excedeixi de vint

versos.

VI. Cent pessetes, que ofereix
el «Centre Badaloní» al mellor
treball festiu de tema lliure, vers
o prosa.
VII. Cinqcentes pessetes, que
ofereix Don Ignasi de Ventós
Mir al mellor treball históric de
valor absolut, sobre els orígens
fundació de Badalona.
VIII. Objecte d'art, que ofereix
la Casa Bosch i C.', al treball
Ln vers o prosa de tema lliure,

que'n sigui mereixedor.
IX. Cinquanta pessetes, ofer
per don Ponci Serrat a la me
llor bibliografía o notes sobres
sortints dels badalonins il'Ius
tres ja morts.
X. Cinquanta pessetes, ofer
tes per don loanAmigó i Barriga
treball sobressortint, de
a
un
tema 'Hure vers o prosa.
tes

Xl. Objecte d' art, ofert per
don Enric Casas i Casals a un
treball també de tema Iliure, vers
o prosa que'n sigui mereixedor.

EN MALA•PATA AL MARROC
Aquí té tres Ilápiços de fusta diferenta.
—M'ea igual, l'únic que m'interessa són les mines.
—

Badalona,

30

juny

de 1914

444

L'HERtti
Els nostres empresaris, ja ho hem dit
altres ve
són gerit inculta que no tenen
ni la més pe
lita noció d'art. L empresari de
Novetals cregué
que'l anunciar que unicament se donaría
una sola
representado de «La Toma de la Bastilla>
s'ompli
ría el

gades,

teatre de gom

L'empresari de Novetats ne sab un niu. Com
que
la época actual no hi ha fundó
al Liceu, i la
nostra bona sociedad, abans de
'Is seus
viatges per l'estranger, acostuma empendre
a reunir-se a l'es
mental teatre, no ha volgut espantala clientela.
en

Per ço ha fet constar en els
cartells que la comedia
francesa batejada amb el nom
sugestiu de <La to
ma de la Bastilla>, no més
se representaría una

vegada.
L'Empresa

al fer la advertencia que
sois se
presentará un cop perque l'argument de l'obra re
es
algo libre, regoneix que obres d'aital
naturalesa
no deuen representar-se,
peró no obstant les re
presenta.
Ens fa el mateix efecte que un borne
digués: ja sé
que'l robar es una cosa Iletja, peró
vaig a robar
una sola vegada. Aquest
home, robant una
vegada no deixará de ser un Iladre, i l'empresasola
de
Novetats representant una sola vegada una
obra
porca, no deixará tampoc de ser una
empresa
escrupulosa que s'enriqueix embrutint el poble. poc
Per ben escrita que sía una
obra, i per molt in
teressant que sía 'I seu argument, no
deu mai re
presentar-se si conté obscenitats i xistos de
gust

dubtós.

a

gom.

Adopta el mateix procediment d'aquests
editors
sense conciencia,
que pera quels
incautes
comprin els llibres pornográfics jovenets
que editen, fan

constar

la portada del llibre, que no
poden sser
els joves que no passin dels
divuit anys.
Estem ja cansats de tanta porquería
i de tanta
despreocupació. No necessita el nostre poble,
se
nyors empresaris, espectacles
que'l facin vilment
terrejar, sino bones produccions
que facin volar el
seu esperit decaigut, per
les regions més blaves de
venuts

en

an

l'espiritualitat.

CANTACLAR.

DELS SINDICALISTES
El Sindicat de periodiqueros
deportius ha volgut
fer una manifestació
d'atletisme i pot dirse molt be,
que ho van conseguir.
Arrivem al camp del Polo i 'ns topem
amb un
aixam d exploradors que
'

també feien exhibició. Pre
guntem ont haviem d' anar
i'ns dirigeixen al camp d'obs
facies del Concurs hípic, que
en aquells
moments feia de
Stadium Olímpic. Tot estava

punt de solfa. Per a les cur
de velocitat, els corre
dors tenfen de passar per
entre dos vetes de céntim
mig al metre. Baratet peró
a

ses

era maco.

L'amic García Alsina feia

de quefe-en-cap de tots. L'As
tell donava les sortides amb
una pistola que no
dispara
va i tingué
d'agafar un pito
de municipal. El xicot asse
gurava i ho va demostrar
que quan disparava com en
saig anava be. En Cafiefies,
en

Menee, Mestres, Velasco,

etc,

etc. feien de jutjes d'a

rribada.

—Aquí te'l bust de Beethoven, l'autor d'aquella magnífica
Pastoral.
—Que era bisbe?

No van pas fer-se en gene
ral proves molt bones, peró,
nois, val a dir-ho; pocs cites
que han tingut per a entre
nar-se i després les
verbe
nas, han posat als nois atle
tes sense entrenament
per ter
res de bó.
-També podem dir
que fins avui sempre slan
fet dites classes de proves.
en terrenys durs i aquest
cop
ha sigut sobre herba i tou.
Al pes van estar fets uns
cafés. Als salts de longitut
bons. Als 100 metres, el gent
lemen Josep M.
Sagnier,

L'HEREU
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guanya la cursa amb 11 s.415.
Als salts alçada sense im
puls, F Anchoriz fa l'home.
El Ros fa idem amb els salts
amb impuls. El disc se l'em
porta l'invencible Molins. La
jabelina el popular Castane
do. Les hayas, el Vidal (a)

Negre; també
ple satis. A la

guanya el tri
perxa empaten
a 2 m. 60 c. El Pral va corre
11.110/11114111101,VIIIIMM1111111,
els 5000 metres bonics de
debó; quina manera de les
ear! Jo cree que al fer-ho en
terrenys de curses de caballs
l'ajudá molt. Va arrjbr amb
una ventatja gran.
La cursa per equips de
1.600 metres va sser de pri
mera. En Prat, l' Otero, el
Coll i en Vidal varen empor
tar-se el primer !loc.
En resum, va
sser molt
—Digui, el testimoni que eslava allí present quan se van barallar
pobre de resultats tot i la
en Pere i en Pau: qué va veure?
gran voluntat de tots. Els
—Les estrelles, d'un cop de puny que'm van donar.
organitzadors s' hi vegeren
negres per a fer creure tanta
gent; tothom era sabi i volía
imposar son criteri, molts d'ells sense coneixement
En Forns va queixar-se. amb raó, de que avans
de lo que parlaven.
s'hi anava a repartir premis i festejar els llorers
S'acaba que no hi havía Ilum per medir distan
conquerits durant l'any, per?) que ara sois hi ana

cies.

a discutir, essent dénigrant...
Uva, noi, con
formes.
Se parla d'en Gamper i se li tributa un fort vica
ment de mans, mes al! quina impressió més des
ven

DE LA COSSA
A Terrassa varen jugar el diumenge, el primer
equip de l'Arenas de Bilbao i el segón del Barcelo
na reforçat amb el gat-vell. Els segons varen fer de
les seves; d'aquelles que'ns ofereixen de tant en
tant i que'ns deixen convençuts. Figureu-vos només
que varen saber batre als bilbains per 2 goals a 1.
Sabeu qui és l'Arenas; un equip que va guanyar
al nostre Universitary per 7 goals. Res, que si en
lloc del segón s'hi presenta] primer, a que va que

agradable

ens

produí

al

l'ovació s'el propos5 com
ren. Molt bé, senyors.

veure
a

que

tot

president i

seguit

tots

de
calla

De la manera que tot mama. qualsevol diría que's
pagaven els vots. 11i havíen unes ganes de surtir
de junta!

CARL1TUS

perd.

t411

dilluns tornaren cap a Terrassa plens de bona
entusiasme, perb un )(afee d'aquells tan opor
els va sorpendre i'ls deixa fets una sopa.
vespre varem veure a l'amic Fernandez, perio
dista, que de la pluja duia el barret de palla que
El
fé i
tuns
Al

semblava

un

111;t

hongo.

t0„11

—De la Copa Júpiter van jugar el T-B-H i'l primer
del Club organitzador, de quin match van sortir-ne
perdent els canaris per un cabacet de goals.
Els Jupiterns están contents i tenen raó, perb cm
sembla que no durara gaire. De lotes maneres els
desitjem força son i que segueixin com en el partit
dels Bracons i que reperteixin les pelliçes amb se
nalla, que hi entren més goals.
—Al Catalonia jugaren el Joung-Boys ii Gladia
Aquests últims dominaren, perel guanyaren els
primers per 2 goals.
Aneu dominan t.
tor.

ALTRES NOVES
El Barcelona ha fet junta general. Mai havíem
vist escándol tant gran com el que hi hagué en dita
reunió.
Cregueu que era un fastic veure com se parlava i
la manera que's desenroffla aquella junta. Sembla
va veritablement un safreig. L'un cridava, altres no
parlaven, perque nols -deixaven, o no convenía que
parlessin. Res, una olla de les més grosses.

Després

brillants examens en quels petits
donar paleses proves de Ilur apli
cació i de llurs avenços en les respectives assigna
tures, tingué lloc el diumenge prop-passat al R. Col
legi de Ntra. Sra., Diputació 277, la sempre bella i
simpática festa de repartició de premis.
Era bonic veure 'I pati del Collegi transformat
en un magnític saló, tot pie de gom a gom duna
escullida concurrencia, formada en sa major part
per les families deis nois qui anaven a rebre de
mans de Ilurs mestres els premis, signiftcatius d'un
treball intens i útil, fet, durant el finit curs acade
mic, en aquell celebrat Centre docent, un deis més
ben reputats de Barcelona.
No cal fer l'apología d'aquest CoiIegi, perque ja
és prou conegut pels barcelonins. Branca esquin
sada de l'arbre secular de Sant Antoni, per les tur
bes revolucionaries de 1909, arrelá tot seguit al
centre de la ciutat amb una vivor i amb una virili
tat extraordinaria, prova de que la saya qui circu
lava per son tronc portava, bo i arrencat de l'arbre
pare, una empenta de vida capaç de transformar

alumnes

de

varen

446

L'HEREU

hen aviat en arbre ufanós aquella petita branqueta.

1 aixó haurfa sigui impossible si no hagués tro
vat la la terra ben adobada per la seva actuació an
terior en el terreny de la cultura catalana.
Es per aix6 que una volta arrelat al Passeig de
Gracia, trova desseguida poc espai per a exten
dre's i torna sser trasplantat amb lotes ses arrels
i tot el seu fullam qui cobricelava fruits abundosos
al carrer de la Diputació, aont en poc temps ha
crescut com no havíem vist creixe mai una institu
ció semblant.
Hem de felicitar molt coralment als PP. Escota
pis per l'éxit falaguer de Ilurs treballs en l'educació
de la nostra joventut, com felicitem també als nois
qui tenen la sort de ser educats en les aules calas
sancies i a Ilurs families per la satisfacció amb
que veuen anyalment complerts Ilurs anhels pater
nals en els avencos que fan llurs infants en les dis
tintes branques de l'activitat humana, presidint sem
pre una sana moral cristiana, fonament de l'ordre,
de la civiltat i de la cultura.

BOSCti

I

VINYES.

—Vol fer-me el favor, senyoreta....
—Ho sento molt, peró estic compromesa.
—Oh! si no és aixb lo que jo vull dir-li;
sembla
de copa.
em

que

s'ha

sentat sobre]

meu

es

que

barret

FUTURISTES
ENDEVINALLA
Un home diu: jo tinc tants anys que si a la
edat hi afegiu la mitat, el ters i la cuarta
part de la mateixa farán 60 anys. ouant sanys
tinc jo ara?
meya

AIXERIT.

SOLUCIONS AL
En

qué s'assembla

agulla?—En
—D'aquí

a Colón, quan m'en fareu
—Una pesseta.
—I de tornar-me aquí?
—Una aura.

—Oh! aixís

tan se

s

al que no'm

pagar?

NUMERO

una

34

escala amb

una

que s'enfila.

(No tenen cap culpa 'Is senyars endevinaires
perque hi havía escrit escola en no haver-ho ende
vinat).

mogui.

Preguem a Mis
lors de fóra

els quartos,
ministració.

els corresponsals i solscrip
envfin, lo més prompte possible

a

fi de

regular/izar

PRENENT CRIAT

La Direcció.

—I vosté ja té la costum del servei?
—Si senyora, si. Si he servit tres
anys en el quart
mixte d'A

reg:iment

taraeanes.

la nostra ad

M. P., Mollerusa.—Conforme.
S. C., Cassa.—Conforme.
N. M., Olot.—Rebut paquet.
V. F., Gtrona.—Rebut paquet.
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L., Balaguer.—Conforme paquet com V. dentaria.
H., Melilla.—Li diem lo ~ea.
F., Figueras.—Rebut paquet. Se li enviará ta! corn

A.

B.
R.

ALMACENES

JORBA

IM01122.04
GOL

411,,,e4f

ove

laTIO

MAXilf.-111
•••••¦•

R.,
L. A.,
P. V.,
F. P.,
R.

Santa Cristina d'Aro.—Molt be.
Vich.—Rebuts sos diners i conforme.
Sampedor.—Tot conforme.

IMI•Is

Camiserta

Agullana.—Liquidat fins juny.
S. C Rubí.—Queda com a corresponsal. Va paquet.
.M. J., Igualada.—Rebut paquet.
J. F., Manresa.—Rebut retorn i 'letra. Va be.

Mercería

Géneros de Punta

Objetes de viaje
Ornamentos sagrados

Guanterfa

,

T. A.. Sabadell.—Rebut paquLt
era

amb

5o

nombres.

Juguetee

Pelotee,'

tenerla

Sastrerta
5ombremrla

Letnerli

Ja

hora.

J P., Sabadell.—Rebut paquet amb
cies a Deu!
J. C., Reus queda saldat.
L. T., Amer.—Servit cona demana.

Imp. LATALONIA.

—

Passatge del

L'11EREU
¦1¦111~

DE

Pont de

Setmanarl

la

Parra, 6

humorístie

SURT C19LY1 110JOUS

ADMINISTRACIÓ: Valencia, 233,
PREUS

nombres. Gra

22

pral.

Barcelona

SOTSCRIPCIÓ

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

NOTA.
en

-

En

nuestros

almacenes

se

compran todos los articulo

excelentes condrciones de precios

buenas

cafidades

.1.11,1M~.1¦111•11W

EIFINY5 SO LE

5almerón, 15

Teléfono

7902

Cr15,9
Passeig

18-

de Gracia-18

SFISTRERPI NORDMIERIVINel
Nostre colossal augment de venda és produit per la gran rebaixa de preus
casa garantitza vestir-lo amb la millor perfecció amb teles de
gran chic i tall angles, en trajos de 9'95, 19, 29 i 39 pessetes els

La

més

superiors

Continúen les grans rebaixes dé preus
Armilles fantasía.

des de

.

Pantalons amb gira
baix, usuals i per
tennis

a
a

495

»

Impermeab. anglesos

'

els millors del món

2500

»

Barrets Canutier, palla.
Gorres angleses
Sabates forma- ameri
.

totes les seccions

295
195

.

095
.

.

495
1'95

Mitjons fantasía, preti
na

piqué

Trajo interior fantasía
Samarretes

Elástics

Lliga-cames
Mocadors

9'95

cana

tot

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

Camises
3 per 5'00
Camisa céfir far.tasía,
coll, punys i corbata.
3'95
.

en

Corbátes pala gran,

2'95

,

muja

295
2'93
0'95
075
0'50

dot

zena

2'50

SEMPRE VENDES AL COMPTAT
Se

perfuma

de franc

a

tothom amb essencies

d'Orsay

448
1:11EPEL1

LA SESUDA «VANGUARDIA,
—Destrn aquet trasto, que ara en Pich !a

no

desempenya

l'Alcaldía,

