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—?Qué tal, Paco, ja has acabat
—iCa, encara tinc molla tema!
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sega?
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casino a saborejar una taceta d'aromátic café,
i a dir mal de la Lliga.
La joventut maurista de Barcelona, compos

15-1k 1-1

L5 joves mauristes de Barcelo
na, o be son uns visionaris o
uns
pobres nois que viuen
allunyats de les Iluites políti
ques i s'han despertat de sobte,
al veure que res joventuts con
servadores d'altres indrets de
Espar,ya's disposaven a defen
.'
sar entusiásticament a un
polí
tic auster, digne, de reconegut talent, pero que
no sab conduir els seus adeptes ni
esbrossar
los-bi'l camí que podría portar-los a la conse
cució deis seus fins. Els 'joves que s'han
hicorporat de sobte a la política general es
panyola, sense preparació de cap mena, pre
tenen endebades, formar un partit formidable
que permeti an en Maura desenrotllar amb
tota sa amplitut tots els seus plans
polítics. I
diem endebades, per que ni tenen aptituts per
a lograr-ho, ni son prou simpátiques
les seves
idees per a que s'imposin. El nostre poble es
enemic acérrim de tots els moviments socials
o polítics que tende'xin a
enrobustir el centra
lisme imperant i de tots els homes polítics que
defensen l'unitarisme i s'espanten quan un po
ble que vol viure", que protesta de les oligar
guíes madrilenyes, que treballa coratjosament
amb fé i entusiasme per a afirmar la seva per
sonalitat indiscutible, els hi diu que vol desfer
se de tots els Iligams que l'esclavitzen i opri
meixen. El senyor Maura mal en cap deis seus
innombrables discursos ha tingut el patrio
tisme de confessar que descendía de raca ca
talana, i quan s'ha dirigir als nostres diputats,
els ha dit 'vosotros los catalanes». En canvi,
mallorquins eminents com en Costa i Llovera,
Oliver, Alcover, i tants altres, diuen sempre
amb orgull: «nosaltres, els catalans». I es que
el senyor Maura, lo mateix quels seus colegues
de Madrid, creuen encare en la patria chica i
en la patria grande i en la divisió
d'Espanya en
provincias. Per eco a nosaltres ens es indife
rent que governi en Maura o que ens governi
en Dato, perque ambdos representen
la política
unitaria
centralisme absorvent. Es gracio
sissim veure a tots aquests panegiristes de en
Maura de darrera hora, com se mouen i porten
a cap iniciatives
Iluminoses- encpminades a
engroixir el nombre de socis deis seus respec
tius casinets. La majoría d'aqueSts serwors
-que a Barcelona s'han afiliar al maurisme, són
'parrxzs contentes que mal han prestat la seva
cooperació quan s'ha tractat de fer- qualque
obra beneficiosa per a Catalunya. Fins -ara han
viseirfináctius í allunyats"de tola (tuba polfirca.i no han sapigut posar les seves energies al
servei de la patria. Parlen d'ideats, I Per ells
tenir ideals significa assistir toles les nits
•

-

ta d'advocats sense plets. no té historia polí
tica, i no s'ha interessat mal per la resolució
deis problemes que afecten a Catalunya. Adora
a un home representatiu, i no
l'interessa res
més que governi en Maura lo més aviar possi
ble. Els casinets mauristes, signifiquen també
el retorn d'aquells temps malestrucs, que la
política catalana estava exclusivament dirigida
pels polítics de Madrid. Quasi tots els socis
parlen castellá, i Ilegeixen diaris de la villa i
corte, i's cartegen amb polítics madrilenys, i
soliciten la cooperació dels oradors tnés fo
gueiats de Madrid per a organitzar actes pú

blics. En tots es mitings mauristes hi han de
pendre part oradors d'abres terres, que venen
a Barcelona amb el
propósit de conquistarnos.
No es que'ns sápiga greu pel sol fet de ser
gent no catalana, sino per que demostra que
aqui no hi han oradors prou aptes per a dirigir
la paraula al poble.

Catalunya s'hagués de refiar de la joven
maurista, poc avenada el nostre moviment
cultural i artistic. La majoria d'aquesta joven
tut desconeixedora de la política espanyola i
de les necessirats de la seva patria, creu que
per a lograr quels ciutadans comprenguin que
l'ordre es essencial per a el progrés deis po
bles, i que les Ileis deuen respectar-se, n'hi ha
prou en Hogar un piset en un 'loe ben céntric,
comprar mitja dotzena de tauletes de café, i un
Si

tut

retrat de S. M. el Rei.

Be

veritat que han arrivat a organitzar un
de mitings públics (un d'ells per a con
vertir tal volta a les butaques del teatre al'mau
risme), peról fi d'aquests mitings obeia a altres
causes fácils de endevinar.
es

parell

No es estrany, per co, quels jóvenes mau
ristes desconeguin la realitat de les coses, per
que també la desconeix el seu mestre i defini
dor de les doctrines conservadores. Es graciós
lo que ha dit en Maura apropósit del miting de
controversia del Soriano. Prepareu-se a riure:
«Gran equivocación fué en las clases intelec
tuales desdenar esa actuación pública que aho
ra inicia una juventud alentada y culta.
Todas
las armas y resortes de la propaganda queda
ron así monopolizados por las izquierdas de
magógicas, irresponsables o subversivas, que
a su antojo forzaron leyendas y
calumnias en
dano de la patria».
Es a dir que segons el senyor Maura, les
classes intelectuals are comencen a actuar en
la política espanyola. Ves qui ho diría. I les
nostres campanyes, don Antoni, que han "sigut
infructuoses? Que encare no s'ha enterat que'l
regionalisme ja fa molt femps que lluita, i ha
organitzat actes de gran ressonancia, 1 que la
joventut intelectual treballa, pena i estudia, i
sab posar-se en—contacte atub el poble, com
batent Ilealment als demagocs sense concien
cia que espandeixen arreu de nostra terra doc
trines disolvents i antisocials.
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Nosaltres, els regionalistes, senyor Maura,
ja fa anys que treballem per educar el nostre
poble, i no'ns han espantat mai ni els Sacrificis
obstacles.

M'ha-fet dues coses
el procés Caillaux:
fástic, d'una banda;
d'abra compassió.

Compassió per l'home
que, del lloc més alt,
ha fet la caiguda
que ha sigut mortal.
Es aquel' proverbi
que condemna mis:
«La vida privada
pinta a l'home qui és».
*

Els panxa contentes, don Antoni, els que
dormíen el són dels justos, ja sab vosté qui
són i aon se troven,

L'actual conflicte austro•serbi
és d'atenció universal
per por duna guerra inter
nacional.
De les Borses un gros pánic
s'apodera jorns passats;
tots els valors oscilaven,

d'espantats

Sort de que la pó va a mitjes
per a que's trenqui la pau;

CIVERETTA.

i, per xó,
si

hi haurá guerra...
Deu plau.

no
a

(Pró,

si quan, Ilegidors nostres,
aquest nombre Ilegireu
la gue-ra s'es declarada,
non tindrá culpa l'HEReu).
PEPET

DEL

*

Encara que no se ns hagi
fet la consulta especial
de si an aquí convindría
construi un Palau Reial,

l'opinió nostra és aquesta,
si dir-la convenient fos:
mentres els lloguers no apugin,
no un Palau! que'n fassin dos!!
***
El Congrés Agrícol
de Tortosa
ha d'ésser de tasca

profitosa.
De tanta importancia,
no té preu
lo de la cultura
del conreu.

Entre tants Congressos

comercials;
tantes Assamblees

industrials,
nostra

Agricultura

ai, Senyó!
tot i

sent
va a

la mare,
recó...

Gloria (en desagravi,
al

podem di)
Congrés Agrícol
Tortosí!

—M'ha dit la senyora Laia, que al seu noi l'envíen cap
—Pobre xicol! A veure si el posarán a /a vanguardia.

a

Melilla.

CARRIL

-
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Un

cas

de Canibalisme
o

Are si que

De l'art... que

va

de bó la

bellugal

merienda republicana

—1 que haig de voler dir? Que an el meu establi
ment no Ji convenen sotragades com aquesta. Ve
nem per guanyar-nos la vida i no per anar a parar
a

—Apa! noies!

que

belluga!

belluga!

que

encara

és viva!
--Miréu quin bé de Deu!
—A quant el peixet, noia?
—A cinquanta la terca.
—A cinquanta? I ara? que dieu? A cinquanta?
—I dones qué? I que no'l trobará pas més barato.
—Dones menjarem llagosta que'ns sortirá més

económic.
Sembla mentirla! Cada dia 'I venéu més car el
peixet! I aixo que a totes les taules n'hi há.
—Si? dones vagi a seguir-les d'una a una com
si fes les estacions i Ii asseguro que no s'aturará
fins que tor-ni a la meya.
—Be, vaja. Cuita' que no fine ganes de caminar.

Digueu-me l'últim. Me'l poseu a 90?
—Que potser es pensa que tinc dues paraules
jo? Pagui el preu que li he dit i si no, ja sab lo que
Ji toca, que vosté mateixa ho ha dit. Mengi 'lagos
la que no tindrá feina a treure espines, i Ii amoro
sirá el pas deis aliments. Apa, notes! que es viu!
que belluga!
—Bé! que me'l doneu més barato o no? que vaig
depressa.
—I que Ji haig de donar?
—Dones pitjor per vos que perdereu la parro
quiana!
—Calla! que derná ja hauré quebrat! Vaja, quina
gracia! La gran parroquiana! Si toles fossin com
vosté, més valdría no vendre. Que no ho veu que
a forea de rebaixar em vendría 'Is
beneficis i no'ns
.

sortiríen els comptes!

—Que

voleu dir amb aixó?

l'hospici.

—D'aixó en dieu establiment? Duna taula de
marbre i de dues paneres de peix estante
—Estantic? Estantil? Vosté estés tant fresca
com aquest peix.

aquesta? Qualsevol diría que vos sou
primavera?
—Deu-n'hi-dó! que pagaría vosté per ser com jó.
—On vá

una

—Si! Deixeu-vos!

un

serafr! Amb

un

nás que

sem

l'hagueu hereda' de I' Avi del Parca!
vaja! prou! que m'esteu desacreditant l'es
tabliment i qui'm toca l'establiment em toca l'honra.

bla que
—Be!

—Aixó és lo que

vos

fá falta!

—Poca-vergonya! indecenta! Rebrec! Que l'has
cregut!. I vos. guardia!
—Chicas! un poco de orden si no queréis que
me vea obligado a intervenir.
-

ha arrivat la intervención armada!
con las palabritas, mestressa. que
poden sortir-vos cares.
—Deixeu-lo estar an aquest que no corta ni

—Cuidado

pincha.
—Ahora lo veréis!
—No te'l treguis el sabre, home, que'l portes

ro

vellat i farás un paper ridícol.
—Anda! las dos al cuartelillo!
—I que hem d'anar al cuartelillo!
—I deprisa sino requiero la ayuda de la pareja.
—Vaja! Sanchez! Retíral que farás un paper ri

dícol.

—(Potser tienes razón, Garbat). Vaja! Mestres
Solucioneu el conflicte que jo'm retiro per no
provocar un escándol en el mercat.
—Adios! Autoridad!! tú; marquesa del regateig,
ses.

que no tornis gaire per aquí, que sense tú
també salvarem el negoci Apa! noies! que tot aixe.
no ha sigui rés! De Fan! De l'art! Que belluga! A
cinquanta! A cinquanta la terca! Mireu quin bé
de Deu!
ves

i encare no pren la vara
que sense cap cumpliment
li dona en Pich, ja ens endossa
aquell bando' tant sever
de que han de desinfectar-se
les botigues de draps vells
i are ens surt amb aquell altre
deis automóvils, dient
que no vol tanta musica
com la que fan els xofers
que sembla que dintre el coIxe
porten una orga talment,
que no vol que duguin tanta
velocitat pels carrers,
que no vol escapa !hure
de segú amb el bon intent
de que Iliurement escapen
si fan algún atropell.
En fi que aquesta manía
del bándol, ha prés tal peu,
que si a Franca avui en día
cap aviador s'ofén
si tothom a boca plena
va dient que es un voleur
(1 m ireu al diccionari
lo que vol di el mol aquet)

.

SEGIFRET.

Bandol...erisme
Alló del ordeno y mando
i del yo hago saber
ha prés caracter endémic
aquí desde fa molt temps.
Aixís que arriva un alcalde,
ja siga alcalde de Rei,
ja siga alcalde interino
perque l'altre's trova ausent
o ha fet dimissió... per forca
com va passar fa poc temps,
seis hi encomana la deria
de ter bándols per no rés.
Ja he perduda la memoria
deis que va firma en Sagnier,
are, per cridá an els quintos,
are per que el Corpus vé,
are per naps o per rayes,
a empastifar les parets
amb bandols de Iota casta
puix és barato el paper
i les impremtes no cobren
per ter-ho gaires quartets.
En Vidal i Valls, que va actuar-ne
de baffle casi un moment,
també va llena el seu bandol
ordenant an els cabrers
que en determinades hores
sois podíen servir Ilet
i que les cabres portessen
el morralet posat bé,
sens passar per les aceres
ni destorbar a la gen!,
El Governador, s'arriven
les revellles deis cliets
de Sant Joan i Sant Pere
ordena terrninantment
reglamentant l'us i venda
deis explosius, dant també
el seu bando', que s'enganxa
arreu, per tots els indrets,
En Pich també s'inocula
amb el bacitlus aquest
i quan acaba la tasca

tampoc poden agraviar-se

si nosaltres els diem
amb bons modos i amb justicia
que tots són uns... bandolers.

CABALER.

d'alcalde esquirol. també
Ilança aquell bandol macabre

14. ran.i_

sobre deis enterraments
que als veins de Barcelona
les fa l'efecte mateix
que sa missió ja acabada
los dictés el testament.

En Boladeres arriva
i del mateix mal pateix

—Oh, el
la
té

meu noi fara gratis prodigis amb
de metge. Será una eminencia! Ja
Iletra que no's pot Ilegir.

carrera
una
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Visca Valencia!
Les

-

antigues

nacionalitats

ibériques

deixondint-sc.
Tots els pobles injustament dominats
oprimits, quan s'adonen del seu passat

van

i
i

van reconstituint la seva historia i en
robustint la seva personalitat, senten
fretura de posseir aquelles llibertats que
els són necessaries per al desenroillo de
la seva vida nacional.
Un poble que té Ilengua i personalitat
propies, no pot viure supeditat als capri
cis i veleitats d'un altre poble.
Un dia vindrá que tots aquests gratis
estats artificiosos i abs.orvents, que ten
deixen a l'unificació de diferentes races,
i a la desaparició de les característiques
de cada poble, deixarán d'existir, logrant
amb la seva mort que cada raça pugui
veure Iliurement la seva vida propia.
Valencia, l'hermosa Valencia, que té
un cel blau al darnunt i flors oloroses
que perfumen l'aire, i hortes verdejantes,
s'ha deixondit, sha redressat, dient arn5
entusiasme que vol reivindicar tots els
drets i les seves antigues Ilibertats.
A Valencia s'han celebrat actes d'afir
mació valencianista que posen de relleu
el patriotisme deis valencians.
Els nostres volguts germans voten lo
grar la redempció de la seva patria i ho

lograrán!

Vísca Valencia!
*

Mes
a

ftEFLEXIONS D'UN BANYISTA.
—11.i ha molta gent quels impresiona el ficar-se
a

mi, la veritat,

cm

deixa

tan

fresc....

a

l'aigua;

la

raons

dispesa

El senyor Qualsevol diría que les ca
vilacions sugerides a qui per sort o ma
laventurança (diguin-li com vulguin) viu
a la Dispesa, són degudes al bell tracte
i bona assistença que en la mateixa se li
dóna.
Ah, senyor Qualsevol! Com se coneix
que arrivant Dona Calor de bracet amb
el senyor Istiu, exila de ciutat per a cer
car
en
preferença Dona Frescachona,
allá on sía...
Si vosté tingués el meu ofici de picar
tant en ferre-fret, més que segur que no
tindría esma per a dir aquest Balneari és
meu, ni fujo d'una dóna per altra, de lo
que li venen lotes les cabories refermant
alto de (qui no té mals de cap ne cerca»
i quin té 's resigna donant corda a ses
maquinacions amb la sola diferencia que
els primers ho fan amb el paladar i els
altres amb la ploma, que tot és qUestió
de gustos... 1 aixó de que «de gustos no

-1-1-110K1
n'ha escrit mal cap» és
car s'ha escrit molt,
potser massa, en verd i ma
dur, en salat i doll, en picant
amarg, etc.
A mi 'I dolc se'm posa ami,
indis 11 salar m'irrita: sois
puc Ilegir i escriure pican!: se
compren, tenint en compre
que la dispesera tot ens ho
dóna amarg: no perillo de fer
anar cara la sal i menys ara
que li progecten un aument
de tribut: de manera que anem
a riscos d'arrivar a l'extrem
de quels camareros lo que
se

mentida,

primer preguntin al parroquia

—Que hi vol sal vo.áté a la
sopa? En aquest cas Ii cos
tará un picotí més.
I tots restaren)...
restarem astorats

vaja si

ternps
ho estávem quan ens
ho advertía 'I moco del café
per quatre gotetes de rom.
com

enrera

Veliaquí que no sé que's
preferirá, si posar-se amb
indis menjant dolc o resig
nar-se pagant
l'aument re
querit per la sal que's consum
De la puja de la farina ja
no'n parlo, car ne fan el nos
tre pa de cada dia.
Ja tremolo al pensar-hi, car
la dispesera hi és molt ama
lenta a pujar de preu.
-

Quant trista
qui té d'anar

a

és la vida de

dispesa.,.!

1,‘ TEMPORADA

I descuidis de demanar...
=Papa, quin és el tranvía que va als banys?
Que li agrada l'arroc? Li
—No ho sé, fin. Per ara veig que tots van a les
banyes.
donarán arroz-bomba ad in
eternum fins a fer-li escude
ha: aixó sí, el gallo no li Podrá veure gaire.
Si tornaven els contemporanis de Sagasta i
tinguessin precissió de viure en aquesta Casa
de Dispeses, no hi mancaría aquella frase
que va fer calendaris: «Mas vale gallo sin
arroz-bomba que arroz-bomba sin gallo» pa
rodfa, anc que no ho sembli, d'aquella abra:
«Mas vale honra sin barcos que barcos sin
honra».
Si'! Sr. Qualsevol hagués de passar les in
motiu de la ruptura d'hostilitats entre Aus
clemencies de Dona Calor amb nosaltres, fa
tria i Serbia, els valors en Bursa han tingut tal
cilment s'oposaria a la dispesera desnonant-la
desmerit, que per poc la guerra comenca al Saló de
in continenti.
contractacions on el dimars hi bague un xibarri de
primera. El Governador aconsellá la clausura de la
Car Sr. Qualsevol no está per soportar més
Borsa i aixís se feu.
arroz-bomba sin gallo ni més barcos sin
honra.
Ara si que'! senyó Andrade
Quines raons ocasiona la sal i l'arroc de la
trobo que's posa en bon !loc.

Amb

Dispesa...
Que hi

diuen amb aquets auments, aquells
que de sal volfen fer-ne una sembrada?...

MIGUEL

DE

GERMANIA,

puig és la primera volta
que'l veig perseguint el joc.
1114›:
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E 1 senyor Ándr ade ha fet assaber

Eis

radicals són molt demócratel,
mol' amigos del obrero, peró
els agrada imitar als aristócrates
amb els diners de Barcelona. Hi ha
regidor radical, que utilitza 'Is cot
passe!ar
xes de l'Ajuntament per a
la dida i la mamadera i per a
acompanyar la minyona a la plaea.
No Ji sembla, senyor alcalde, que
sería millor que l'Ajuntament ad
quirís una tartaneta per a cada re
gidor radical. i així Barcelona s'es
talviaría unes guantes mil pessetes?
Els 19 radicals han gastar en dos
mesos, 10.000 pessetes, i els 18 re
gionalistes, 1258. Mentres el digní
ssim regidor regionalista senyor
Rosés, denunciava i 's planyía d'a
quests abusos,els lerrouxistes som
reien.
Ja és ben veritat que de vergonya
no més ne gasten els que en tenen.

als

ministre
-

disgustarán molt. Quina Ilásti
rnal... Tant que menja el senyor
se

Bergamín!...
sabem
Jamín,

perque el scnyor Berga
poi venir a Barcelona.
Com que la darrera vegada que'ns
feu l'honor de visitar-nos menjá
duna manera extraordinaria, a l'a
rrivar a Madrid li agafá una indi
gestió que's vegé obliga' a passar
no

una

setmana

sense

tastar

res.

El metge ti ha prohibit que vi
gués, perque amb un altre indiges
tió CJIT1 aquella, Espanya perded,'
un gran ministre.
Si és així que no vingui, per que
sería un sarcasme que en un poble
que són tants els que's moren de
fam, un ministre morís per haver

L'agencia periodística

de Cerbe
re, torna novament a esteriorit
zar l'odi que sent per Barcelona.
En alguns diaris parisiencs hi
veiem noticies, o més ben dit, men
lides, que demostren palesament lo
que diem.
No fa molt temps, que un diari
de París publicá un telegrama faci
lital per dita agencia, donant comp
te d'haver esclatat a Barcelona una
bomba a la Rambla de Barcelona,
havent causat l'explosió moltes

menjat

massa.

Segons

rumors,

en

Peret Coro

minas i en Carner, pensen reti
rar-se de la política activa.
Llástima que no s'haguessin re
tirat abans de firmar el pacte ver
gonyós de Sant Gervasi.

desgracies.

1 nosaltres encara no'ns en ha
víem enterat!... El millor día publi
carán un telegrama fen assaber la
desaparició de Barcelona, per medi
de un terratremol.
A nosaltres no 'ns sorprenen
aquestes noticies, perque sabem
que aquesta época de fortes calors,
es molt fácil partir del temible mal
de rabia.

Hern rebut

nous informes respec
te l'actitut que pensen adoptar
els dos polítics que són la causa
de la desfeta de l'esquerra.
Segons s'assegura no s'en van...
els treuen.

141>

Pis Consuls d'Austria

a

Espanya

demanen a tots els súbdits de
la seva nació que passin a Austria
en vista de les
actuals circunstan
cies.
I les dones austriaques també
han de sortir d'Espanya?
1-••••

En mala-pata,

's trova novament
Madrid, i segons asseguren
males Ilengues ha tingut de fugir
del Marroc, perquels moros volfen
ter-lo presoner.
Nosaltres ens resistím a creu
re-ho, perque en mala-pata, sois
ets haurf a servil per espantar els
aucells deis sembrats,
a

TORNANT DE LA VISITA D'INSPECCIÓ
ti Governador.—No he presenciat cap escena inconvement veis barrris baixos; estic molt satisfel de la
L'HEREU. —Ah vaja. Ii deuen haver dit maco.

s'han proposat comprome

tre al caudillo, i ho lograrán.
En Lerroux, l'home de les habilitats (per

meya

visita:

Rembla que alló

del assessinat de
fou mes que la
pedra foguera per a encendrer el
foc de la discordia entre Austria i Serbia i que ara
la cosa s'abranaa que dona pena. Si les nacions
europees hi intervenen, que aembla que'n tenen ga
nes, la vella Europa semblará una paella de san
faina en plena ebullició. Nosaltres ens esgarrifa
pensar lo que pot ser avui una conflagració com la
que nos amenaea, hem de creure que no arrivará a
tenir les proporcions que's temen i que s'adobará
alguna cosa. No se arregló lo de Caparrota?
Ara si que no sabém de que si per cas la cosa
arriva a enverinar-se II passará a Espanya lo de
aquella pobre moceta que eslava mirant com unes
veines del seu carrer s'esbalusaven i que sens pen
cire ni solament a la Huila, quan una de les date
1--J

A»!

Eisjóvenes bárbaros

periodistes, que'l

cl'Instrucció pública. senyor Berga
mm. no pot venir a Barcelona.
Carambes, si que ho sentim.
Quan ho sápiguen els fondistes,
que ia havíen tel grans provisions,

a

alguna

paces de desbaratar todas mis combinaciones po
líticas.

pi

el protegeix en Romanones) no sab a quin
cantó decantar-se per a continuar essent el quefe
Indiscutible del partit radical. Si's decanta a favor
deis bárbaros, apoiant l'idea d'erigir un monument
a la memoria d'en Ferrer, s'exposa a que l'aban
donin els que no simpatitzen amb aquesta idea; i
si's declara contrari a dit progecte, s'exposa tarnbé
a quels jóvenes. ti foradin la pell.
Es fama que en Lerroux al conéixer l'acord de la

senyor Governador d'aquesta provincia, ha
una visita als barris baixos, i segons ha
manifestat als periodistes no ha presenciat cap es

joventut bárbara. exclama: Esos ninos serán

vernador. Perb podría ésser molt bé. que abans de

cosa

ca

fet

que

ofengués a la

més sana moral.
de ditxosos!... Els catalans
sempre'ns queixem per vici. Segons el Governador,
el mai prou admirat senyor Andrade, en tots aquells
barris que s'haurfen de sanejar, no ha vist rés que
sia digne de censura. Volem creure al senyor Go
cena

Ja ho

veuen

si'n

som

certs individus, haguessin prepatat la
visita. Altrament nos comprenen les manifes
tacions del senyor Andrade. Els que tenen masses
subordinats s exposen sovint a ter papers ri
dfcols.
Segurament els reis creuen que lotes les fabri
ques són netes i polides, quels vidres deis fines
trals són claríssims i quels obrers no porten mai
una taca a la roba.
I es que hi ha homes que están condempnats a
veure lotes les coses disfressades, i no saben co
neixer lo que és ficció i lo que és realitat.
seva

4•11:

Sarajevo

no
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11-11Uttl
s'hi han acostumat a no
fer-ne cas, perqué és inú
til l'exclamar-se.

desenganyem-nos:
mentres sentim pregonar
a crits el Papitu,
fins per
dónes i canalla, perqué
dona molt (diuen els ve
nedors), és en vá que'ns
escarrassem contra.
Són escrúpols de mon
ja, segons el s despre
ocupats.
Quin escándol!

nium

nge possat, peis
vols de leg set de la
tarda, la Rambla del Mig
era un formiguer de gent.
De primer mornent cre
guerem que en Lerroux
hakía atropellat un aura
criatura; la policía de ca
vall tenía que obrir pas
per a que'ls tranvies po
guessin circular, la gent
estava frisosa mirant vers
1 Hotel d' Orient. Era...
que] Gallo, retornava de
la plaza després d'haver
se curat de la ferida d'Al
geciras, i anava a veure
a
son gertná el
Gallito
que está convalescent en
cara en un guarro de dit

Hotel.

Diuen que

ara

en

dita

fonda, qui s'ha fet céle
bre per hostatjar a tots
els Gallos, ha posat un
nou plat en el menú: Blat
de moro a la flamenca

4+>:

E'ns

han dit que hi ha

un

—Ningú'm

fa cas; per

a

mi

que'm

prenen per

en

Hades que's repartfen se va perdre, va sser la
pobra nineta, qui sens motiu se la va trobar engan
xada a la gaita.
No val a badar!
MI!
secció de bueons que té establerta la Junta
Diocessana per a difundir les bones lectures,
mereix elogis graos per sa obra moralíssima, de

I

a

tanta necessitat avui que la pornografía campa per
els seus respectes... sense respectar a la
gent de
eenta
Trobareu ben pocs quioscos i punts de venda de
publicacions on no s'exhibeixi quiscuna revista
que, per el títol solament, revela el Ilibertinatge
do
minant en les publicacions; tant extés, que ja molls

poble

a

Catalunya

que té un baffle que no
se] mereix.
Figureu-vos que ha
vent-se de construir
un
abeurador per a cavalls i
ases i no sabent fins a
quina aleada es tenía de
oladeras.
construir perqué les po
bres bestioles hi pogues
sin beure a gust, va pen
dre la mida.., mal dírieu
amb qué? Dones amb la seva magnífica persona.
I consti que diem magnífica, perqué el baffle
d'aquell poble té'l títol de magnífie.
1 tant magnífic!!

Al

1441
Park Coliseo segueix la gresca.
l'Is vehins segueixen sense poguer dormir les

hores necessaries.
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LO

DE

AIGUES

LES

-

Lo que hi

veu

Lo que hi veúen certs

Barcelona

regidors

A

•

Els alumnes de la Escola Superior d'Agricultura,
han fet una exposició de dibuixos i acuarePles a cán
Parés, que ha merescut la simpatía de quants l'han

visitada.

Totes les parets de l'espaiosa sala estaven curu
ense
Iles de lámines de tota Ilei i adequades a les
nyances de la Escota. Allí estudis de germinació
de diverses Ilevors, detalls de fulles i brots i flors
indi
i fruites. Allí copia de caps i potes d'aus, amb
insec
cació de les útils i nocives a la agricultura,
peixos, granotes... Allí
tes. papellones, esquirols,
conjunts de conreus i vistes de masíes i croquis
d'atuells i máquines agrícoles, i tot fet amb tal art
veure-ho.
i correcció que clava gust de
Mereix un aplaudiment entusiasta el professor de
i un
dibuix de la Escota D. Francisco de P. Nebot apro
encoratjament els alumnes qui tant bé saben
senyors
fitar les lliçons del mestre, en especial als
i altres
Nuviola, Soler, Cuadras, Rosales, Zuluetalámines
que sentím no recordar i que firmen les

exposades.

Commemorant la vila de Cardona el Segón Cen
seva herbica
defensa i capitulació glo
riosa en la guerra de Successió, la Comissió de
Festes ha cregut que res podía contribuir tant al
éxit de les mateixes com la celebració d'un Certá
nomenats
men !iterad; a qual fi, els VII mantenedors
per a dar bon terme a lacte esmentat, conviden als
escriptors a pendre part a la noble palestra.
La Comissió ha rebut valiosos obgectes d'art de
distingides personalitats, els quals serán adjudi
cats als que millor descriguin els temes qu'han im
posat els donants.
1-la sigut nomenat President del Jurat, el nostre
distingit amic don Leonci Soler i March, a qui fe

tenari de la

licitem.

L'Octau Curs d' Expansió Comercial que's vé
celebrant en nostra Ciutat, té una importancia cul
tural que posa de relléu els avenços deis Estudis
Económics i Financiers, en els quals nostra Cambra
de Comerç ocupa lloc pre/minent i és digna de iota
Roana per sser son digníssim Secretad el direc
tor del Curs.
Mercés a aquesta manifestació interessantíssima,
Barcelona hostatja a bon nombre de mestres d'En
senyança Comercial de diferents paissos, quins,
juntament amb els nostres. honren en extrem al
Comerç illustrat i competent, rendint homenatje a
la primera ciutat mercantil d'Espanya.
Sigan ben arrivats nostres hostes extranjers i
quels sía ben agradable l'estada entre nosaltres.
I rebi la Direcció i 'I Comité Executiu del Curs,
nostra més coral enhorabona.
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tÉRÉ

ELS CACHEOS

perb

El foraster.—liome, ja m'havíen dit, que a Barcelona, la policía feia
creia auels aturessin pels carrers per a fer-los-hi pessigolles.

no

les delicies deis ciutadans,

quistes

D'AIGLIA FOSCA
Els del Club de Natació Barcelona són colo.ssals
ells sois. Ningú com ells per a organitzar fes

com

que deixin Ilarg record i que logrin de que s'en
extensament i que cada any renqvin el parlar
ne are fará un any...
La nit de S. Jaume varen fer una testa acuática i
de ballaruga. Doncs l'éxit número dos; i cregueu
que, com la del passat any, sempre ne tindrem el
record, al menys al pensar que hi podíem sortirne
mal parats.
Qui no recorda aquella mitja escala que per excés
de pes va rompre's l'any passat? Qui no recordará
aquella part d'edifici que per les mateixes causes
que l'escala va derrumbar-se? Aix2) significa ben
ciar que si ha caigut ha sigui motivat pel gran nom
bre de gent que sostenía, i ningú negará que si hi
havía gen!, senyal que ho saben fer-ho i l'éxit que
da per descomptat.
A més d'aquets moments histórics una colla de
socis Iluint fanalets de`colors al cap, feren una me
na de earroussel Després els Water-polistes juga
ren un match. illuminats amb bengales. Els palan
tes

parli

varen oferir-nos una atracció sensacional
que molt be podríem anomenar-ne el zambullido de
la muerte. A que va que és idea den Balar. La pa
lanca feia com un céreol de foc d'artifiei, tots pas
saven per dins; algú assegurava sentir pudor de
socarrim.
L'efecte era brillant, sois faltava que en Camilito
s'hi hagués Ilençat amb la pipa encesa.
Per últim varen fer-nos un simulacre cbmic-dra
mátic: El Sueno interrumpido. Figurava una casa
flotant aont en Balat, Lloberas, J. M. Puig, Quin
tana, Guiu, Rodríguez i Picornell, representaven
una familia qual casa cornença a cremar.
De terra surt un bol de salvament... vatua listo...
lomba i tots els salvadors a l'aigua. Pobres com
panys, deja jo, morireu com Sant Lloren. Se veu
que cansats de demanar auxili determinaren salvar
se sols i cap a l'aigua falta gent, pero si's descuiden
prenen mal al caure el tros d'edifici.
Amb un ball d'alió més animal dura fins a prop
de les tres.

ALTRES NOVES
—El Sindicar de Periodistes Deportius ha fet reu
en la qual ha tracia/ extensament de 1.
assumpte Federació. No sabeu que és?
Doncs, els benvolguts directors de la F. C. C. F.
nió magna,

no volgueren, puig la carta acabava per a dir aixís:
aplaçar el partit Barcelona-Espanyol, match que va
fer amb pie disgust en el mateix día que's feia el
Concurs Olímpic en el camp del Polo.
Are com are, per are, s'ha acordat que no partem

L'HEREU
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res que tingui referencia amb la primera entitat
footballística i com a bons companys faré idem.
El dissabte será possible quedés arreglat.
—Vaja, que fins sembla fet expresament.
El Barcelona F. C. deis quatre partits jugats a

de

Bilbao tots els ha perdut per un sol goal de diferen
cia. Ja sabem per un senyor que va veurels primers
partits que'l terreno era bastant dolent per a tots
aquells que no hi juguen sovint.
De toles maneres ho veig un xic casual que no
hagin sapigut fer altres resultats. Que potser hi
havía pacte? El cas és que han perdut i que sens
cap dubte aniden perdent.
Al, quan vingueu a jugar aquí! Pesseta que per
den.
—El Sporting d'aquesta setmana ens parla en un
adiete titulat Atletas de Antano, d'un home de fan
ligó, molt foreut que corría tot l'Estat portant a coll
a un bou de 4 anys, després el matava i
s'el men
java en un sol dia. Que per quedar satisfet neces
sitava 20 Iliures de carn, 20 de pa i 9 litres de vi.
Aixó és un atleta? Ion diría un fart.

que son poc observadors, perque de lo contrari
afirmarien que lo que's troba en decadencia és el
teatre

en

general.

Els teatres de Madrid, que abans produien grans
beneficis als seus respectius empresarís, avui els
hi ocasionen moltes perdues. Els unics que logren
obtenir beneficis, son els que sostenen companyíes
que's dediquen a la representació d'obres gneis
desaprensius anomenen lleugeres i que nosaltres
anomeném embrutidores.
Mentres el nostre poble no sia nu.'s espiritual.
continuarán omplint-se les places de toros i queda
rán desertes les sales de espectacle. Aixo es una
veritat axiomática.
Els pobles materialitzats no amen l'ad ni la be
Ilesa. Procurém, dones. educar el nostre poble,
combatem energicament les_ publicacions pornográ
fiques que atrofien els sentiments, oposem-nos a

—Tots el negocis tenen Ilurs competencies i sen
ésser negocis també. A que va que no dirieu qui
vol fer-la al simpátic Balat? En Pere Pral, el /e
se

chero.

agafat la manía de coleccionar pipes i ja me'l
empaitant aparadors. Fa temps que ho dic;
aquest noi parará boig.
Ha
teniu

—Club de Mar, ets també deis que mereixes que
setmana t'anomeni; en tu sempre hi trobo la
nota barrilesca, la nota cómica.
La tripulació del Campo se passejava amb yol i
mireu si ho devíen fer bé, que una !Usara d'aquelles
cada

que

bol

sovint salten per allí

en

mig,

no

aguantá

la

temptació de dar un salt i anar al bol.
El Jean diu que la guardará coin a record de ses
primeres sortides en yo!. El diumenge el Boronat
per poc reb

un

cop de

pedra.

No és

tot

igual.

CARLITUS.

—Veig que perjmés
lo que diuen, será un fet la crea:
ció del teatre catalá. Avui fos i derná festa, peró
molt ens temem .que si continua regnant la ma
teixa indiferencia d'ara per les coses de l'esperit,
no obtindrá l'éxit desitjat. Son molts els que creuen
que el teatre catalá está en decadencia, i que si avui
no
té els admiradors que abans tenia, es per que
tractar-lo amb
no hi han empresaris que sápiguen
el respecte que's mereix.
No negarém del tot gneis empresaris o'ls antics
directors del nostre teatre, no sien un xic responsa
bles de lo que actualment está succeint, pecó nos
altres creiem que'l mal prové de la manca d'espi
ritualitat del nostre poble.
Jo trobo naturalissim que'l nostre públic invadeixi
les places de toros i deixi desertes les sales de con
cert.
1 lo mateix que passa aquí succeeix a Madrid i en
el reste d'Espanya. Avui, trist es confesar-ho, sois
triomf 1.c baix i sensual, i fracassa tot lo que ten
deix a aixecar el nostre _espe_rit. Els que afirmen
que'l nostre teatre está en decadencia. demostren

Si hem de

creure

que la vigili

no

s'absté d

robar-me?

--Senyoret;

aixel és un abús.
—Un abús?
Si, senyor; un abús de desconfiança
—

celebrin espectacles baixos i repugnants, fem
obra cultural i patriótica, i després bastim el teatre
catalá.
Imitém als missioners, que primer convertei /ten i
després se preocupen de construir capelles.
!De qué serviría una esglesia monumental, en un
pais que no hi haguessin creients?
Quan hi ha fé arréu fioreixen temples magnífics.
Aixó es lo que'ns cal a nosaltres: fe. Quan creiém
en nosaltres mateixos i en Catalunya, allavors s'al
eará radiant com un sol, el nostre teatre nacional.
CAN TACLAR.

que's
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FUTURIS

[ES

ENDEVINALLA
.Tinc un número de taronjes; n'he
venudes
primer la mhat més mida taronja;
després la
mitat de les que'm quedaven i
i per fí a un tercer, la mita! de les mida taronja
que'm que
den i mida taronja. Al últim me quedo
sense
cap taronja no havent-ne lingut de
partir cap.
?Quantes taronjes tenía?

SITDL

SOLLICIONS
—Mireu que és pega la meya! tot el peix que he
pescat se m'ha mor!.

ENDEVINAIRES: Miguel

i

T. S —No'ns prengui
potserliacepiin
R.

aos

J.

—Que'n

té de barra la gent de bé! després de fer
tan!, treure'm d'aquesta manera

38

M.

han

Envie-ho

per altres.

V.—Ja ho hem dit
de ser en tinta xina.
i

M.a Guerrero.

vegades,

moltes

al
els

Papitu
dibuj

Ll.—Home, horne, aprengui d'ortografía, ah,
aprengui

i de
també d'escriure; ?que no recorda que la
sintaxis també te regles?
M. de G.—Va en lletres de motllo.
S. N,—Venus a la !luna? ?que no ho sab que'l roman
ticisme ha passat de moda? 1 tot alió deis grills i les
granotes i'ls rossinyols
pas

me suar

NÚMERO

AL

El LIit

fauna,

sembla un estudi de
mes, amb tan mala fortuna

que

lloc d'un cant a la Puna
vcsté el que'ns dona, es la !'atina.
V. B.—Al cove.
P. C —Pot enviar el treball que ens anuncia sempre
que estiga de conformitat a
les doctrines de L'HERELT.
Preferim sempre els assumptes festius als
doctrinals,
mentres no tirin al color de Cenciam. De vert
no'n yo
lem res.
J. F., Santa Coloma de Queralt.—Rebuda liquidació
Juny. Conforme.
M. B., Ciutat.—Hm rebut sos
dibuixos, anirán per
torn. Mercés.
J S., Riera —Rebuda liquidació Juny. Conforme.
E. A., Olot.—Va l'aument que demana.
mp.

en

CATALONI A.

—

Passatge del

L'HEREU

Pont

de la

Perra, 6

Setmanarl humorístic
SURT CPIDOI ISIJOUS

—?Donde va usted?
—Al mitin del Tívoli.
—No puede ser.

ADMINISTRACIÓ: Valencia, 233, pral. Barcelona

—?Per qué?

N úm. soit 10 cts. Atrassat 20 cts.

—Porque no

lleva usted bozal.

PREUS

DE

Un any, 6 pessetes.

SOTSCRIPCIÓ

Mig

any, 3 pessetes.

HEREU
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LOS PRODUCTOS

ALMACENES

JORBA

~MY".

MAGGI
JUG-0

19•14,

•

111*-e•

•

4....7.....11711

Comisarla

Mercería

Géneros de Punto

ObJelos de vlale

Guenterfa

OMIllefIl. »Vados

Juguetee

Relojería

tenerla

Sestreria

LNICCIrd

Marca de Fabrica

-•4+1111"- Cruz

Sonibrererle

-Estrella

Los productos MAGGI prestan

inmejorables

servicios

en

cada cocina

NOTA. -En nuestros almacenes

-amarinos y Comestibles

en

excelentes

cond:crones

1:1

re

compran terdos los artículos

precios

y

buenas calidades

•111111111~~11

1319NYS SOLE
CP1519

Teléfono

7902

ES9STIDP1

Passeig

18-

Salmerón, 15

de Gracia-18

SFISTRER11 NORDPMERICPINO1
Nostre colossal augment de venda és produitper 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 9'95, 19, 29 i 39 pessetes els
més

superiors

Continúen les grans rebaixes de preus
Armilles fantasía.
Pantalons amb gira
baix, usuals i per
tennis

des de

.

495

seda
1 dotzena de colls i 1
dotzena de punys
Mitions, 6 pare11s.

a

Impermeab. anglesos
els millors del món

.

.

.

.

Camises
Camisa cefir fantasía,
coll, punys i corbata.
Barrets Canutier, palla.
Gorres angleses
Sabates forma

totes les seccions

Corbates pala gran, tot

a
»

en

2'95

.

•
25'00
3 per 5'00

395
2'95
1'95

.

ameri

.

.

Mitjons fantasía, preti
na piqué
Trajo interior fantasía
Samarretes
Elástics

Lliga-cames
Mocadors

9495

cana

.

095

,

mitja

495
1'95
295
295
0'95
0'75
0'50

dot

zena

02'5

SEMPRE VENDES AL COMPTAT

Se perfuma de franc

a

tothom amb essencies d'Orsay
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EN EL P1LOT DE ESCOMBRAWES
La rata.-01a, companysl Que hi feu aquí tant ensopits?
En Cerner i en Corominas, a chor.—Company, no estern per

intervius; hem decidit retirar-nos de la política.

