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de creure's les noticies
que publica certa premsa que no
persegueix altre fí que explotar la
credulitat del públic bon enfant, ja
no quedaría ni un soldar alemany
en vida, ni un trist vaixell de nacio
'labrar alemanya. Són immensos
els beneficis que la premsa podría
reportar a la humanitat, peró des
graciadament pocs són els que
pomposament s'anomenen peno
distes i tenen veritable conciencia
del cárrec que exerceixen.
El periódic exerceix una gran influencia en
la societat i adhuc en la familia i són molts els
que creuen que'l seu diari no pot mai equivo
car-se i quels articles que llegeix són l'evan

geli.
Com és possible, doncs, que's dongui bona
acullida a les noticies falses o tendencioses
que són la causa que] poble estigui completa
rnent desorientar en una qüestió gravíssima,
com és l'actual conflicte europeu?
Se necessita un excés de despreocupació
a publicar noticies terrorífiques que tot se
guir s'endevina que son falses, i que] públic
que frueix i's delecta llegint coses monstruoses
dona com a certes. Fa pena fullejar certa
premsa espanyola, que explota d'una manera
ignominiosa la guerra que és el flagell deis
pobles, i no sab fer campanyes nobles i dignes
en benefici de la patria.
Comprenem que un comerciant per a acredi
tar els seus articles, recurreixi als medis més
ridicols per a lograr-ho, peró ens indigna que
certs periódics per a obtenir popularitat i apor
tar a la caixa unes guantes pessetes, oblidin la
veritable missió de la premsa i la finalitat de la
mateixa. Avui dia 's publiquen diaris per a fer
negoci, i per a lograr-ho consideren lícits tots
els medis. Molts tanibé són els que's valen del
diari per a obtenir favors i beneficis, per a
trucar la porta dels poderosos pidolant honors
i vanitats i per a amenaçar an els que no vo
len satisfer els seus capricis.
Quan no tenen noticies sensacionals per a
publicar, les inventen, sense compendre'l mal
que fan, i quan els manquen gravats d'actua
litat recurreixen a l'engany, que per a alguna
cosa s'ha inventat la estisora.
Així és impossible perfeccionar el poble i
lograr l'educació dels seus sentiments, que és
lo que en realitat enlaira a l'home.
Barcelona actualment necessita reflexió i
serenitat. Cal que tots ens esforcem que'l
nostre poble influir per certs polítics que sembla
tenen interés en perturbar l'ordre, no perdí la
per

serenitat desveeixi la veu de mals concellers
que sembla que parlin per boca d'altri.
Espanya és neutral i no deu decantar-se a
favor de cap de les nacions beligerants. Indi
yidualment, estimem i interessem-nos per la
nacionalitat que'ns sia més simpática, per?)
procurem que ningú hagi esment de la nostra
preferencia. Tenim a casa nostra gent de di
ferenta raça, homes que han yingut de Ilunyes
terres tement el perill i'ls horrors de les gue
rres, honorables dames que potser a l'aban
donar id seva patria, hi deixaren el fill o a
l'espós per a que anessin a oferir tal volta la
seva vida en defensa deis drets i de les Ili
bertats de la seya terra, i no és just ni hurná
que ofenguem la seva dignitat
seu
amor

propi.

Si truca un extranger a la nostra porta,
demanant protecció, si podem, hem de prote

gir-lo,

sense preguntar-li d'aon
vé ni com
A Barcelona hi han molts joves ex
trangers que's veuen impossibilitats de cumplir
els seus deures militars. i molts d'ells se troven
en una situació molt precaria. La nostra neu
tralitat no'ns pot privar de socorre'ls, i en
cara que'ns ho privés, per damunt de tot están
els nostres sentiments cristians. Sería yergo
nyós per nosaltres, i'ns ornpliría d'oprobi i de
vergonya, que degut a la nostra indiferencia i
poca cantar, deixéssim morir de fam a una
gent que te la desgracia de no tenir a casa
nostra una llar amiga. Les autoritats deuen
evitar que's dongui aquest cas a Barcelona,
que'ns deshonrada davant de les nacións ci
vilitzades.
Devem també castigar severament :als aca
paradors que abusant de les circumstancies
anormals, obliguen a vendre els anides de
pimera necessitat als preus que ells volen.
Sempre que hi han guerres i grans convulsions
socials, surten moltes ánimes que s'enriquei
xen explotant ignominiosqment al pobre. En
temps de pau no donen mai senyals de vida i
són incapaços de fer el més petit sacrifici en
benefici de la societat. Com les aus de rapinya,
són destres en trocejar les seves víctimes.
Aquestes males ánimes, aquests homes des
preciables sense dignitat ni conciencia, merei
xeríen podrir-se en la fosquetat i tristesa d'un
presiri. Són pitjors que feres, i més repug
nants que aquestes, perque tenen inteligencia
i son responsables deis seus actes.
Devem tots ajudar-nos mutuament, donant
pa an els que tenen fam, i allargár la nostra
má an els que van pel món a la ventura sense
sapiguer aon anar a raure. Si molts són els
que desgraciadament han perdut la serenitat,
no la perdem nosaltres, i abans d'obrar pre
guntem a la conciencia si són justos i lícits els
nostres actes. L'odi ha extés les seves ales
sobre la terna i ha fet cometre als homes les
més grans de les felloníes. Arborem nosaltres
la bandera de l'amor, 1 aixopluguem-nos-hi
tots sota'Is seus plecs Iluminosos. Avui més
que mai convé recordar que som cristians,
que'l cristianisme abomina la destrucció; l'odi,

pensa.
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i que és decessari que la pau regni entre tots
els homes de la terra.
Bandejém tota idea de destrucció i odi, i

Per
un

rus

al quarto fosc;
i, per cert, me l'estimava
perque a l'hivern
col-local al catre'm feia
molt de servei...
Doncs, per por d'un veí nostre
que és alemany
(d'apellido) va'fg desferme'n
allá a I Encant,
ara el porta un que está belga,

i

va

***

en

carregat d'inglesos
tot

ho déu.
*

Tots els

peixos

interviu celebrada

ara fa poc
arnb l'amo de la Gran Fonda
«qualre Nacions»,

és fill d'aqui
un que El francés li diuen
i no és francés

puig

CIVERETTA

En

sovint—sovint
pró que no és d'aquelles terres;
i és

poderosos.

se'n ván a fons...
Tots els peixos antropófagos
deis nostres mars.
—!Visca la guerra europea!—
cridarán. farts.

de les circumstancies,
inter nos)
amagat tenía

mor

(dit

estimém, que sois l'amor pot fer-nos grans i

Lonfranea

va

explicar-nos

el motiu
del

perqué,

cert
encara que

vulgui,

Hotel
no pot donar preferencia
a una nació tal o qual;
car siguent Fonda de quatre
«no de sisos»; natural!
,per la qtiestió, financiera
«de calaix» déu ser neurral.
el

seu

*

més

***
Berlin i Phin «Restaura! t»

ganapies,

(tot el peix gros)

han fet una gran fe,stassa
al Mar del Non,
celebrant-r. e la tungada
que ha comeneat
deis apats a sota l'aigua

n'el café de Paris
declarar la guerra
de consum, com el Suís.
Pró, d'ensá que's fan la guerra
fan —segons afirmacions
Phin Berlín París Suisso,
moltes més consumacions.
a

varen

que's cruspirán

els combais que's preparen
si Deu vol, molts
deis que tripulants i barcos
en

hola,

un

gos

PEPET

sense

morrió! Deixame-11 donar la bola!
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la ganga, que la nova edició será iota canviada...

—Aprofiteu

Informacions

auténtiques
Amb motiu de tot aixó que

ara
passa, que Iota
sembla una casa de mal avinguts, i que la
guerra ha esclatat per tot arreu, el nostre burgés,
l'amo de L'Heneu, va convocar consell extraordi
nari i ensenyant tot un calaix pié de moneda, ens
feu avinent als qui embrutem les planes del perió
dic, que calía fer un esforç, personal per nostra
part ja que ell el feia d'hermilla, i que convenía, per
a poguer fer una verídica informació de la guerra,
traslladar-se tots els redactors cap als paissos be
ligerants i embrutar forces quartilles amb ninots i
rafiles !largues i curtes, per a ouels incontables fa
voreixedors del setmanari poguessen Ilegir tranqui
lament a casa seva, lo que estara escrit i dibuixat
amb la por al cós i sentint la farum de sang i pól

Europa

vora.

El primer qui demaná la paraula fou en Paparra,
qui esgrogueit i tremolant digué que primer deixa
ría de ser de la colla que no pas anar al teatre de la
guerra, que ehl era paparra i que les paparres s'a
rrapen i que eh l a casa seva hi eslava prou bé.
Les incongruencies del company semblava que
devien acovardir als demés, peró. afortunadament,
no fou aixís; el Pepet del Carril,
s'aixecá resolut i
de cop i volta, s'oferí anar al cim de la torre Infiel
per a comunicar-nos per fil especial, des de la esta
ció inalámbrica tollo que passés a Franea. perqué
diu que. hi té la má trencada en aixo de posar Iele
grames, que quan era bordegás havía fet de l'ofici.
El Cabaler, que sempre se les enfila, s'oferí a
anar en aeriplá per tot arreu, i encara que mal ha
vist un ase volar, com que sempre fa romancos,
se comprometé a llogar el Pegasso que diuen que
és un cavall amb ales i que és molt amic deis qui
passen per poetes.
1 vetaquf que de sobte s'arrenca en Nel amb una

atiplada i diu que lambe hi vol anar a la gropa
amb el Cabaler, peró el burgés me li atura el bleix
iii diu que ell té d'anar a Alemanya, perqué com
allí la gent tenen els peus grossos i ell és molt afi
cionar a dibuixar-los descomunals, la seva gráfica
será més ajustada a la veritat i no té més remei que
dir meno i resignar-se.
En Civerelia, pié d'entusiasme, diu que anirá a
Anglaterra, perqu'e com és home formal diu que no
té por deis anglesos i que des d'allí ens enviará
cada Conversa, que la gent s'en Ilepará els bigotis.
En Segifred se les enfilará cap a Russia, a quin
efecte ara's passa les tardes en agradable xerrame
ca amb els municipals montats del Passeig de Gra
cia per a fer práctica de la 'lengua.
L'Hereu escampa tirará pel cantó d'Austria i Ser
bia i será segurament el més afortunat, puix allí el
pá de Viena déu anar a doio.
En Pep, que és tan aficionat a dibuixar modiste
tes, vol anar a París. per a pescar models gratis
que diu que allí hi són abundants, pero lo que nos
altres volem són accions de guerra i no figurins de
modes. El noi, que'n sab un niu, ha dit que ja faría
de tot i perxó se li ha concedit lo que pretenia.
En Sidrus que diu que té tant de bo amb la casa
de Saboya anirá a Italia esperant pintar-nos quina
decisió pendrá en el conflicte i entretant anirá fent
consum de burro di Milano i de macarrons i de
chianti que si la cosa no s'embolica, tornará fet un
tuxó de desconegut, perque, la veritat, ara está que
verdaderament ho sembla un macarró...
I en Regina queda encara de reserva esperant que
alguna altra nació declari la guerra per a poder en
viar-lo de corresponsal artístic.
Per més que iota aquesta combinació ha de cos
tar un ull de la ca-a al pobre HEREU, no vol deixar
de fer aquest sacrifici, mal hagi de quedar borni
tota la vida, en benefici de sos llegidors, qui tenen
fretura de noticies certes i autentiques.
El que no podem dir és quan se rebrán les infor
macions perqué aixó de les comunicacions está tan
desgavellat que no podem assegurar el dia d'arriba
veu
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da. Lo que sí podem assegurar és que no'ns en
viarán boles, a menys que algun d'ells passi per
Holanda que'ns les enviará- en forma de formatge.
El tren va arrencar. Salut a tots.
UN

DE LA

amb barcos grossos i xics
dient que és la gran esquadra
deis anglesos, i ben vist
no és més que una vista antiga
de quan vingueren aquí
per la Exposició que férem,
cuirassats de tot país.
Vos ensenyen en retrato
deis soldats guardant carrils
i no és rés més que una prova
de rescalfat estantíc
de quan la vaga francesa
dels cheminols a París.
El cerius es, quels diaris
que's publiquen per aquí
mentres les nacions en guerra
tiren bales a desdir,
quels hi costen moltes vides
i diners a mils i mils,
ens regalen per cinc céntims
(que no és pas un car bocí)
tantes boles, tantes boles
que un hom en queda ben tip.
Per dona informació certa
el Cabaler vol sortir
fent sacrificis immensos
i desafiant perills

COLLA.

Bola vá
Amb tot aixo de la guerra
els afamats rotatius,
lo que's diu, no shi descalcen
per mentir i desmentir;
la qüestió és omplir la caixa
amb torees peces de cinc,
negoci del perro chico
com diuen els de Madrit.
Preneu el que milló os semble,
«El Liberal>, és un dir,
i després de da els cinc céntims
i a mida que'l neu Ilegint
vos topareu anib telegrames
de Londres o de Berlin,
de Bruseles o de Viena,
de Moscou o de Paris,
rebuts tots ells, (jo os ho juro)

pel telégrafo

puix

sens

O

00
¦•
O

o

<z,,
O

o
o
o

fil,

fets sobre la taula
de la redacció, i aixís
s'economisen la tassa
quels valdría un picotí.
I allí el redactó' es desfoga
son

alemanys a mis,
barcos anglesos,
país belga invadint

matant

ensorrant

el
dant la victoria als francesos,
i altre infundis per l'estil
i aprés al tombar la plana
si per cas seguiu Ilegint
veureu com ne fan la feina
den Jafá, com se sol dir,
puix que desfá lo que ans teja
per dirvos al cap i al fí
gneis alemanys són qui guanyen,
quels anglesos mai han vist
enfonzar cap de sos barcos,
quels belgues amb brau dalit
defensen heróics sa terca,
quels francesos van morint,
per acaba en quarta plana
que no és vritat rés del dit,
i un se queda com el negre
del sermó, sens sabé al fí
al teatre de la guerra
que és lo que va succeint.
1 si agafeu algun altre
deis que hi han ninots, ai Misi
alió si que és el disloque

puix

veureu

reproduit

de Metz la gran fortalesa
i no és més al cap i al fí
que una fotografía
del Castell de Montjuic;
vos

darbn

una

marina

—Diuen que tots els extrangers se'n van.
—Tots, no slo cregui, senyoreta; d'anglesos sempre
darán.

en

que

L'HERKI
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tan espessa i tan negre, que no deixa passar la
Ilum del sol. Els francesos, en vista de la fosquetat
regnant, han posat a la boca de cada canó un fanal
de bicicleta.
Se calcula que lluiten 20,000 francesos i 30,000

al futre de la guerra
aixís
en nom de LTIEREU
iunt amb algún ninotaire
podrá dir-vos desde allí
noticies de lo que passa
sens exagerar, ni... aixís.
La informació d'aqueix nombre
no'ns deixará pas mentir.

ra

alemanys.
Per

CABALER.

Informació telegráfica i telefónica
particular de L'HERcu
París, 12.--En aquests moments s'está lliurant
una

gran batalla

en

les

proximitats

de

Nancy.

i ferits passen de seixanta mil.

a

cinc mil.

nous

Segueix

informes, els morts

no

el combat.

Londres, 12.—En les costes de Portugal ha sigut
perseguit un creuer alemany, per dos navilis angle
sos. Aquests han disparat tantes canonades que'l
s'ha posat a bullir, lo mateix que si en les se
pregoneses hi hagués un foc formidable. Dues
senyores portugueses, que s'estaven banyant han
quedat escaldades. Els peixos al notar l'escalfor,
saltaven esparverats per damunt de les bullentes
onades.
Després d'una lluita titánica, el creuer alemany
ha fet un capbuçó i s'ha perdut en les fondaries del
mar
ves

corresponsal especial)

de nostre

morts

París, 12.—Segons
arriven

(Servei

els

ara

Els

alemanys Iluiten desesperadament.
Són tantes les canonades que s'han disparat, que
per damunt del camp de batalla, hi plana una fume

mar.

S'han recullit deu mil cadavres que
encara no están ben morts.
Els dos navilis anglesos han fugit
mars a

travers.

Roma, 12.—El creuer alemany que's
suposava destruit per dos navilis an
glesos, ahir va ser vist en les costes
d'Holanda.

•

REFLEXIONS.

—Tan mateix, aquí,
vaja s'ht arriben!!

no

hi arriben les

bale,

pero les boles,

París, 12.—Sobre de Brusseles hi
ha hagut un combat horrible, entre dos
mil aeroplans.
Tot just s'acabava de pondre's el
sol, i comeneaven a brillejar Ileugera
ment les primeres estrelles, quan heus
aquí, que han comeneat apareixer una
corrua de aeroplans que feia fredat.
Els belgues, que no baden, han donat
ordre als avíadors nacionals de captu
rar tot seguit als
aviadors alemanys.
Com per art d'encantalment s'han
vist volar sota 'I parpel eig de les pri
meres estrelles, seixantamil aeroplans.
Aquests portaven canons de gran cali
bre i ametralladores.
Els aviadors alemanys a una aleada
de deu mil metres sobre el nivel' del
mar, han fet foc contra 'Is aviadors
belgues. S'ha ofert a nostres ulls un
espectacle indescriptible. Les ales dels
biplans i deis monoplans, han devin
gut roges com brases de foc, i per es
pai de mitja hora ha plogut sang. Se
assegura que és tan abundosa la que
ha caigut, que s'han inundat tots els
barris baixos de Brusseles.
Diuen que s'han ofegat quatre centes
criatures de bolquers. Les mainaderes
han pogut escapar.
Després de sostenir una gran Huila,
han començat a caure cadavres muti
lata, amb els cossos cuberts de sang
nantes ferides.
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A tots els parallamps
de laj ciutat, hi han
grans enfilades de ca
davres.
Encara continúa la
pluja de sang.
Se calcula que han
mort més de quaranta
mil aviadors.
Ens diuen que en
aquets moments la ciu
tat está cremant.
El director duna
companyía de segurs
s'ha suicidat.

Roma, 12.—E1 cón
sul de

Bélgica

ens co

munica, que no és cer
ta
la destrucció de

A LA

REDACCIÓ

—La telegrafía

D'UN DIAR1 «BOLERO»

fils és deis invents moderns més utils.
—Invent modern, dius? Que'n fa de temps que nosaltres l'havíem inventada.

Bruselas ni la batalla

d'aviadors.

sense

París, 12.—Els alemanys han intentat novament
a Liége, no havent-ho pogut lograr. Els fran
logrant
cesos han perseguit una patrulla alemanya,

Estic salvat!...

entrar

matar-los a tots i apoderar-se deis cavalls.
Lexércit francés al tenir noticia de la gran victo
ria obtinguda, ha vitorejat a França i sha posat a
cantar la «Marsellesa›.
Diuen (no s'ha confirmat encara) que al sentir-la
cantar han ressucitat trescents morts.
Fem constar, per a que no hi hagi males interpre
tacions, que en Jofre, que dirigeix les forces france
de La
ses, no té res que veure amb el cronista
Tribuna, que firma amb el mateix nom.

Roma, 12.—S'assegura quels que han sigui de
francesos.
no són els alemanys, sino els
Tampoc se confirma que hagin ressucitat els tres

rrotats

Després de patir moltes engunies, molla sed i, lo
que és més trist, molta gana, he pogut internar-me
menjar calent,
a França. He passat tres dies sense
veient-me obligat a mastegar herbes insubstancials
i a rosegar arrels amargantes. Al! no us pódeu
pensar lo molt que he anyorat l'aigua de Canale
tes!... No vui explicar lo que he tingut de fer per a
humitejar-me els n'avis...

Jo que soc tan escrupulós, fins he sentit desitjos
de menjar-me una rata sabia que passejava tranqui
lament per la teulada d'una casa de pagés (a Fran
ça també hi han pagesos encara que hi hagi repú

blica).
fadigat. La setmana vinenta us donaré mes
esgarrifoses!... Ah, si
us esplicaré coses
hagués sapigut que havía de patir tant, no m'hauría
Estic

cents morts.

detalls i
-^

Noticia sensacional
Acaben d'assegurar-nos que ha sigut detingut el
conde de Luxemburgo.
S'ignora el paradero de la Viuda alegre.
Demá donaré més detalls.

mogut de casal...
Peró ben mirat, tots els sacrificis se poden fer
per a satisfer la justificada curiositat deis lectors
de L'HEREut

*

*

*

EL CORRESPONSAL.

CANTARS
Milló estaría a la guerra
que'm petessen la closca,

anc

que
que

no

pas com estic ara,
de viure amb la sogra,

ting

L'Alemanya invadeix Bélgica,
entren els francesos
i a casa meya invadeixen
tot una colla d'anglesos.
a

Alsacia

PALI

DEL

VINAGRE,

dijous gráfic de

El

L fiEREU

(Servei de nostre corresponsal especial)

Transnaisió

Horrible
cies

combat

naval.

(Segons

França i Alemanya
700 unitats).

han

noti

perdut

Ha

sortit

d'un

parte terrorífic.

cap

a
l'extranger un redactor de La
oferir tarites de preus per a l'in
serció d'esqueles mortuories.

Vanguardia

Mínuts després d'haver passat per aquesta

a

Un redactor

quina

Últim

uliimatum
a

que's diu anava
explosstves.

carretera, l'automeibil
gat de boinbes

carre

fOlgica.

enviat a
és l'ultimaturn

(Hi ha dubtes de si
enviat

actitut

L'HERELT, preguntant a la RUSSia,
pensa adoptar respecte la guerra.

de

Franca).

<

La primera bomba, segous mo
del que'ns ha facilit,,t el direc
tor del museu del Louvre.

Un espía aeri. (No hem pogut in

dagar

París destruit per l'exércit alemany. (Aquesta foto
grafía ens ha sigut facilitada per un aviador molt

la

seca

nacionalitat).

Pont que conduetx a Notre Dame de París, rnoments
abans de la seca destrucció per una bomba Incendiaria.
(Aquest pont crema perque'l Sena ja fa ches que está

completament sec).

capen).

Hichopla
instalada

Un desertor
cesa.

(Si

salta

la frontera fran
és perque la cava

saltant
tant

Herla el perseguea).

tallant la telegrafía serse fi,s,
a la Torre Eiffel, de
París.

L'esquadra alemanya
cionant, amb
gats,

en

el

els

evolu
Ilums apa

mar

Negre,

Estávem disposats a publicar el teatre
guerra, perb ja que no hem pogut
lograr-ho, pubiiquem el teatre... del
1a

Dibuja retirat per a no
la neutralitat que sha
propout guardar L'Htitv.
mancar

El primer cosaac que abra
vessá la frontera alemanya.

Liceu,

nega a
A Correus hi ha un emplead//lo, que's
donar curs les caries dirigides en catalá.
pot
Es un pobre home, un desagrait, que no
capir que en el mon hi hagi gent que parli i escrigui
diferentment que eh.
Lleida,
No vol admetre les caries dirigides a
perque diu que aquesta ciutat no figura al mapa. Ja
Lleidal.. Po
veuen, si son desgraciats els fills de
l'envejal..
bre empleadillo!.. I quines coses fa fer
picará els
Creiem que l'administrador de Correus
no exis
dits a l'esrnentat catalanófobo, i li dirá que
teix cap Ilei a Espanya, que privi als catalans de
dig
escriure la seva Ilengua, que és tan gloriosa i
pugui ser la castellana.
ne de respecte com ho
A veure si a l'últim ens obligará a traduir al cas
tellá tots els noms de pobles catalans, i en comptes
d'escriure Falset i Sant- Sadurní de Noia, haurem
Muchacha.
escriure Haceelsiete i San Saturnino de
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Segons

publica la Gaceta, Espanya és neutral, i,

per lo tant, no déu decantar-se a favor de cap
de les nacions beligerants.
Penó la nostra neutralitat consisteix en abstenir
dir mal d'Ale
nos de Iluitar a favor de França, i en
manya.
Oblidem que dintre de casa tenim extrangers de
diferentes nacionalitals, i que és una falta imperdo
atribuir a una determinada nació fets imagi

nable

naris i derrotes vergonyoses que no existeixen.
Espanya, senyors periodistes de Madrid, que
ima
tanta imaginació teniu per a descriure combats
ginaris, és neutral, i manquem als nostres debers,
apoiant indirectament a una nació que no podem
ni devem defensar.
Es ben veritat que dintre de cada espanyol hi
batega l'anima de Don Quixot.
i hem de creure lo que hem sentit a dir, En Fal
L,1 qués ha rebut una carta molt expressiva del
govern alemany, pregant-li que vagi a dirigir la
construcció d'un foil que pensa construir a la fron
tera.

Diuen que en Falqués ha acceptat, i que dintre
pocs dies anirá a Alemanya, emportant-se de Bar
celona les quatre cetrilkres del Passeig de Gracia,
els fanals del Passeig de Sant Joan i el monument
d'En Pitarra.
Segurament el senyor Falqués, amb tanta pedra,
logrará construir una fortalesa inexpugnable.
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'Segons confidencies (i aixó es un dir-ho a vos
tés) ja se sab qui són els responsables del conflicte
europeu.
correr, i
Ho diem creguts que vostés no ho fiarán
sabrán guardar el secret.
Doncs diuen que tot obeeix a certs treballs que
ha fel per sota má,
«Atracció de Foras
ters, per a lograr que
vinguessin extrangers
a

Barcelona.
:111+.1

Degut a la gran
afluencia d'estrangers
que hi hagut aquests
dies, circulen monedes
de tots els

paissos.

Mol ts comerciants

tenen

por, que havent

actualment tanta
gent que desconeix la
moneda Ilegítima, se
posin en circulad() els
durus sevillanos.
Si arriva aquest cas,
nosaltres proposem,
hi

que

tots

els extrangers

preguntin an-en Roma;
nones quina diferencia
existeix entre els duros
1s sevilla
llegitims

doncs tenfm en
tés que l'illustre ma
la-pata, com que toca
tan diner, els coneix
d'una hora Iluny.
nos,

1

-Per?), home, t'atreveixes a viatjar amb els perills que corren!!
—Perb no veus que vaig acompanyat d'un acoraçat de primera.

btá

LI-1E1281.1
general Linares és mor!.
l'hagi perdonal.

E' Deu

Weyler s'ha negat a fer co
neixer el seu criteri respecte
la guerra europea.
Oh! si arriva a parlar! Segu
rament hauría dit que en les
circunstancies actuals és de su
prema necessitat que se li con
fii 'I poder.
Tantes ganes que té de presi
dir un govern, ltan difícil que és
que ho logri.
Per presidir un govern se ne
cessita saber... es a dir, no's
necessita saber rés, perque fins
ser
en Romanones ha arribat a
President del Concell de minis
tres, que es tot lo que's pot arri
bar a dir.
Vazquez Mella

n

té

:molt

ta

len!, peró ai, té un defecte que
pot ocasionar molts

1

Ja fa temps que preten ser
l'oraele d'Espanya. Li agrada
profetisar i dir la bona ventura
a

tots

els

polítics

i

a

toles les

nacions.
Fa pocs díes se vantava d'ha
previst Factual conflicte eu
ropeu, anunciava una pila de
coses tristes.
Carambes de senyor Mella; si
s
associés amb en Carrete,
aquell senyor tan sabi que ho
endevina tot, segurament l'arfa
una fortuna. Mireu que és difícil
endevinar lo que ha de passar
dintre deu anys.
Un home així no té preu.
ver

'
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Ala

—Ja sabs, Pepeta, que han mort seixanta mil alemanys?
—Vol dir que és venta!
—la ho crec!... m'ho ha dit
amic d'un repartidor de diaris.

Rambla deis Estuclis d'en'
sá de la paralització de les
obres d'asfaltat hi ha un munt de trocos de canye
rfa de terriça que no sabem d'on han sortit ni on
poden anar, que presenten un aspecte macabra
puix sembla una paret d'ossos.
La venta!, ens pica una mica la curiositat per a
saber que són toles aquelles desferres que enllet
geixen el més típic de nostres carrers.
Ah! senyor Boladeres, que no ha acabat Van alisl
de les llosetes de que parlavem fá algunes setm a
nes? que no se seguirá l'asfaltat de les Rambles,
are que hi ha tants obrers en vaga a qui donar

feina?

Qousque tandem?
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Canadenea dissabte passat va despedir a
mil entre empleats i obrers.
1 ara tenim empantenegades un pila d'obres que
Deu sab quan s'acabarán. A la provincia de 'Lleyda
és segurament aont s'haurán sentít més els afectes
de la paralització, perb en canvi els canadencs els
hi ha dut la moralització ja que ells foren els im
a

onm

una

dona que té

un

fill que és

portadors a la ciutat de Lleida de tota classe de
coupletistes i altres varietés per l'estil de que avans
n'estaven verges.

La foradada de Vallvidrera ha quedat també de
serta, peró també és de temer, que amb tanta gent
en vaga, gent que no saben estar sense fer rés,
quedin deserts també els galliners de la barriada.

Dimarsal mitj-día

una pila pila de gent badava pel
de Pelai veient un aucell molt gros de la
figura dels mussols quí anant d' act d'allá aná
posar-se sobre una barana d'un dels balcons
a
de 1' esmentada vía. Segons digué un deis que
badaven, alió no era més que un gran duc...
Pot ser era un gran due ros
que rugía de la guerra,
o aquel! altre Duc tan gros
que a Barcelona 's passeja
carrer
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que tant bé

ses

les
bo

canten

minyones de servei
i fregant plats, i

senyoretes que
solen posar els ulls en
blanc i sospiren amb
melangía, potser el pú
blic s'hauría entusias
cenes

mar.

Peró «Don Gil», com
diem, ni podía entu
siasmar el gros públic
ni delectar als inteli

gents.

Segurament
músic

catalá

presentar
va

a

una

si

un

hagnés
obra se
de la

l'empresari

fenecida companyía,
ni s'hauría dignat ad
metre-la per compro
mís.
Els nostres empre
saris, ja ho hem dit i
repetit mil vegades,
són uns pobres pro
vincianos, que no sa
ben fer abra cosa que
tractar amb desconsi
deració a la gent de ca
sa, i adular als autors
de Madrid.
Al menys estrenes
sin obres bones!... Pe
ró mireu que'ns donen
cada Ilaunal...

Quan veig quels

A CAL METJE

—Després

del

reconeixement,

la

veritat, la

seva cara

no'm fa gaire goig..

gréciadament

no

car

telts diuen que l'obra
que s'estrena ha tingut
molt éxit a Madrid, ja
tremolo!.. Será un fra
cás, dic entre mi, i des

m'equivoco.

En comptes de preocupar-nos de construir un
no
ter-Yre catalá que sía digne de la nostra escena,
op.neu que sería millor cercar un bon empresari?
Puque mireu que es més difícil trovar un empre
un matalasser
sa' i que tingui cultura, que trovar
que tingui modos.

CANTACLAR.
La companyía que actuava al Tívoli ha passat a
millor vida. Per a morir tan aviat no calía que al
naixer hagués fet tan soroll. Semblava que havía
de donar-nos a coneixer una infinitat d'obres !fri
ques d'autors ben estimables, i de cop i volta agá
fen les maletes i 'ns deixen amb !a mel als Ilavis.
Aixó de les maletes és un dir, perque la majoría
deis artistes, que figuraven en la Ilista de la com
panyfa, estem cansats de veurels passei-ar pel plá
de la Boquerfa. Tollo més que podfen agafar és el

farcellet.

L'empresa del Tívoli segurament es pensava que
«Don Gil de las calzas verdes>, li proporcionaría
molts d'éxits de taquilla. i no succeí pas aixf.
El nostre públic ja está cansat de fenómenos i
una obra. anc que sfa d'un autor que'ls seus admi
radors Ii diguin eminent i il'Iustre, si no és bona
no s'aplaudeix. La nit de l'estrena és molt natural

els aplaudiments, perque al
hi havía molts de galls, que no havien pagat
entrada.
«Don Gil» és una obra que no és carn ni peix,
per lo tant no és estrany que no hagi convençut a
que

sovintegessin

ningú. Si s'hagés

assemblat

a

les operetes viene

DEL COP DE PUNY
La Penya Pugilista juga amb la son t del dimoni.
Aquesta vegada com altres, anunciá una cosa i 'n
fá una altra. Molt bona preparació; instalació d'un
espléndit ring, peró molla gent de cán paquerilla.
Alax-Solsona. Rés de bó; el segón reflexiona i
determina

rebre més al

no

Barcino-Andrey, un tip
aquell qui fá comedia.

round.
de voltar el

tercer

ring,

Torrens-Malara: Aquest italiá autentic, peró

leta auténtic

com

ma

l'ensems. Varen avisar-nos que era
no van
dir-nos que no'n sabía. Tam
a

novell, peró
poc va acabar.

L'HERELI
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Miró-Serrano. Res de l'altre m6n, ni que valgués
en Pomes no'ns va convencer.
Duarte-Millet. El primer va oferir una serie de
cops a son adversari, sense qne aquest justifiqués
l'haver pujat al ring.
Com a número de regalo, els germans Armengol
ens varen fer una exhibició que, la veritat, hi varem
disfrutar tant en la pan t seria com en la humo
la pena; fins

rística.
A l'acabar els socis del Real Club

panyol, entregaren

an

en

Deportiu

Frederic Armengol,

Aplaudiments generals.
Quan sortíem sentírem queixar-se
nya Pugilista no tingui més acert en

Es
una

faixa.

de que la Pe
escullir boxei
xadors. Nosaltres ja fa temps que ho diem, peró
com si rés.

D'AIGA
S'ha establert el record de l'hora, i'l nostre gran
naguer en Quime1 Cuadrada, fou el que tenía fets
més metres al ftnalitzar els 60 minuts.
A !'acabar el temps reglamentat havía deixat da
rrera d'ell 2,245 metres i una pila de xicots, que no
pas molt Iluny un deis altres anaven arrivant. En
2.150 metres queda.] cabo Rodriguez. En 2.127 me
tres en Berdemás, fill del conserje del C. de Nata
ció Barcelona, el xicot més espavilat que he vist,
que ha fet una cursa brillanta batent molts mestres,
fins

an

en

Santiago.

Els resultats encara que siguin d'hora,
marxen pas a l'hora. Esperem cosa millor.

no

hi

PENYISTES
Tal com deja en el nombre passat, la
Periodistes ha celebrat
l'aniversari de sa crea
ció arrib un espléndit
banquet en les saleg
del Royal. Tampoc hi
Mitaya aquest humil
servidor vostre a com
partir amb els demés
companys penyistes de
les delicies d'un sucu
lent sopar.
Onze érem. i 'I se
nyor Sansó, digne pre
sident del Centre de
Viatjans i Represenfant
que amb la serietat i
elegancia que] perso
nifica tingué a bé so
portar un devassall de
xistos, més de dolents
que de bons i una co
lecció de discursos
inspiradissims, que es
tic segur, que de fer-se
abans de sopar, pert la
gana. Remarquem que
tot tenía d'ésser amb
tó humorístic.
Els plats anaven bui
dant-se 1' un darrera

altre,

com

d'encantan-ter:1;

per

Penya

de

diari és el millor informat de la guerra; algú 11 con
tradiu, pero no s'enfada, els boys no poden enfa

dar-se.
Arriva l'hora culminant; el xampany. Hurra! En
tre !'espuma del xampany teníem que Huir !'oratoria
fent-ne un discurs per barba. Divergencies per a
qui será '1 primer. La presidencia fa observar que
com en factualitat governen les dretes,
concedeix
la paraula al primer que seu a la dreta.Colossal, se
nyor Sansó!!!
Parla en Masferrer; observo que la calva sggueix
igual. El papá, fent un acte d'altruisme's concedeix
l'honor de anomenar-nos ministres. Segueix l'Ar
nal amb quaranta quartilles inspirades al dintell
d un ninxo. que no se Ilegeix tot per la protesta
collectiva i unánim dels presents. No hi ha dret. En
Gibert també se sent funeraria. Parlava el que vos
escriu, pero la vritat, amb la tripa tant plena qual
sevol fá xistos; no sé lo que vaig din, cree que poc
i malamení. En Permanyer també parla poc. En
Velasco, diu que s'adhereix a tot lo dit. L'Elías.
ens explica els que tenen pagactes més multes. és
en Bonet. Aquest diu que no
ha tel més que justifi
car el seu nom. El Carlelles extén els ulls a l'avenir
que hi creu veure un monument dedicat a la Penya,
aont hi trobará a l'ensemps, una pina de guarda
per sa vellesa. En Blasco sigué curt i concts, qua
si no'l vareig entendre.
Finalment, resumeix el senior Miró, picant !es
crestes pels parlaments tant eloqüents (?) i per úl
tim el senyor Sansó, aquest fou serio, ens parla
amb belles paraules, adrelant a la premsa elogis
que molt Ii agraim. El senyor Sansó és tot un ca
baller.
Després aixecárem el vol en diferentes direccions.

art

la gana
que corría era de pro
nóstic reservat. La ba
rrita eslava en tota la
plenitut de ses forces
i tots s'esforeaven en
que aquest gest d'ale

gría no decaigués.
L'Arnal diu que'l seu

—Noi,

no

ho entenc. Tanta valentía que tothom té, i baixen els valors.

L':IEREU
ALTRES NOVES
El F.C. Barcelona, des
de jugar una tunga

prés
da

de

partits

calor, queda
de la

plena

en

guanyador

Copa Catalunya,

destinat a jugadors pura
menta nacionals.

Aquella

que

creuen

que

sois guanyava pela refor
ços extrangers hauran
quedat convençuts, puix
el campionat que'l jugá

l'ajuda d'aquests l'ha
perdut, mentres conque
reix la Copa Catalunya,
amb jugadora nacionals
amb

solament.

Quina desilusió per a
aquells que creien en ple
decadencia al Club
tantea voltea victoriós.
na

pogut

saludar

Massana (Tiago)
que ja's trova molt aliviat
de la enferrnetat que l'ha
tingut separat deis campa
de joc. Que recobri ben
prompte les forces perdu
des, que anyorem veure'l
defensar els colora de
an

en

l'Espanyol.
També sabém que han
millorat molt els jugadora
del mateix Club. senyors
Sampere, Polo i Blat.
Que 's posin bona lo
més prompte possible.
—A últims de mes cele
brará el cFemina N. C.. un
festival als banys de Sant

Sebastiá, consistent

en

prova per a nenes i
altres per a senyores.
Per aquestes provea,
han ofert Copes. valio
elements d' aquesta
sos
ciutat.
una

—Aquí

no

—Peró

no veu

hi

lliura de pa.
que avui ni les lliures esterlines fan el pes.

una

LI.

CARL1TU3.

F.--Aprengui d'ortografía,
analogía
després
si envía alguna cosa...
anirá al sac deis pa pés.
sintaxis i

*in

y

Setmanarl humorístic
SURT CRDR DIJOUS
ADMINISTRACIó: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS DE SOTSCRIPCIÓ
Mig any, 3 pessetes.
6
Un any, pessetes.
Núm. solt 10 cts. Atrassat 20 cts.

L' HEREU
ar
Pau Pi i Poc.—Prengui banys que vosté está molt
comprometre'ns.
dent i podría
R. C.—No YA.
P. del V.—Ho aprofitarem.
ras
B. B B.—Aquesta vegada ha fet una cosa massa
jurísdiccións.
posa. Recordis que hi ha una Dei de
Mural() _chiçp.--Nue n esta de Iluny del Murillo I! Va

gi

a

Llotja.

Imp. CATALONIA.

—

Passatge

del Pont

de

la

Parra, 6

opotwi~i"

La

JORBA

la única que dona faci
Wats amb la moneda admetent-la per tot el
seu valor
casa

es

N
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/ALMACENES JORBA1

I siempre

son

pero

Sr--

imitadas")

C,z

(=>

nunca

Iguala
das

tri
Pub.

Li
La -casa

JORBA:hksolgut,?'fer :frente an ]éls
culm' inants moments:de7conflagració Europea
mantenint els';canvis al mateix tipo;

L'Hepeu
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