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DIVENZ)YES

PASSAT EN

—?Que't sembla HEREU ens
si'ns

AL PLASSA

DE

SANTLAUME

les donarán les Mancomunitats?
no veus.que som tants?

hi empenyérnoi! ?Qué

•-•
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L'HEREU
posat pis
nes

perque éll s'hi ofegaría en aquestes cafur
de la ciutat vella i per a hostatjarse a la ciutat

nova no

Axamplis

te

rous

costa

un

teu.
I resolt

ja a ferse barceloní i coneixent que un
sol fá el paPer de ximple i fius moltes ve
gades s'hi torna vol, cada setinana sortir a dar un vol
per plasses i carrers, xerrotejant amb els amics, deis
quins ja n'ha trovat una cullita —fent amistats amb
TI-lobs tan grossos com en Francos Rodríguez i amb
abres de petits com en Dalmau Iglesias; puig te la
talera de que entre tou ho farém tot com deial seu
avi qu'era de Cambrils i criat a Llagostera.
L'HEREU Es un bon xicot a carta cabal, pero
illamp que I pel! te un geniás com el vi de sís quan
se tracia de defensar el terrer i Ilurs
drets
Iliber
tats, que de sobres sab per quins foren afanades;
puig es L'HEREu un xicot que a'ha cremat les selles
llegint i estudiant i rumiant el com ii qué de la cosa.
Catalá d'una pessa, de cap a cap, fins al mol] deis
ossos, per aceidents i per .¦é, vé com a bon fill de
Catalunya a Iluitar per ella al costat deis quins
timin, siguin qui siguin,; i a garrotejar de valent als
quins no la veneno, diguintse com se digu,n, que
aquells quels nostres avis apallissaren pels vols de
Can Massana dejen que'l nom no fá a la cosa.
Les garrorades no serán de cego perque —encara
que`ns eiigii malament el dirho— el nostre HERÉU
no te un pel de tonto i sab lo que diu, com ho diu i
perque ho diu. Cridant aixordará als centralistes de
toles menes; pegant, el d'Olivars al seu costat será
home

iDeu

ens

dó boíl día tinguin!

En aqtret precís moment sensacional com el ba
un cobrador de contribucións, no
se pas de
cert i fu santa Catarina de Riccis, o'l
general Mar
tínez C1,rnp,.s, qui va dir que en aquet mal tot se pot
jugar menys les ventur es. fuis es molt possible que
qui va tenir altai penada fos el Bornbita o tal volta
Conté!' Alápide; pro fos Pati, o Pere, o Berenguera
dal! d

digués,

.

lo

cenas es.

que tenía

me-

raó

que'l

rei don I- rancisco d'Asis quan recomanava a mado
na Isabel de Borla') que un mengés
dolc si no volía
tenir cucs él! en deya lombrices.—
Ara inateix vedo vostés per qiiins cinc sous
L' HF.RKU", aqier pr acp d'Asturies duna assnleiada
Masía de la plana de Vich, li va passar per sota
la barretina Piaeyo de baixar a la cintat un
ternos
den Pau Claris i el Conéeller Casanova, i avui en
possesió del renorio conegut en els Restaurants del
ibón ilatí baix el nom sugestiu de Mir i Miró. segón
cabo 0 cabo segón—car aixó no está tan aclarit com
fora de desi iar— del inai pr(lu plorat Emperador de
la Pral sa Xica.
Sera lo q le sera, L'H REU va baixar a Barcelo
na per a as-istir com un cos gran a
la Manifestació
del divendres; i tan enamorat va quedarne que ja
nos vol moure i fins sha posat pis. Es dir
no

rendes, puig cada embudet del
pare!! de mules al any, i mai es

tot

cafetera russa desmanegada.
Les intencions son de fer mal, perque—jals ho
díré jo—cansat L'HEREU de veure que`ns hi fem
una

vells demanant lo

qu'es

ben nostre, pensa que espe

rant, esperant, un s'hi va morir i ehl non te cap pa
nes de fer l'anec sense veurer abans a sa terra re

Trevalls de gran atraccio

comeos:a.

anieeaut... el coa('

Deaprés atxeca

tes

mtsses

A

continuacid

aixeca la tela.
socarrinaar-se

procurant

no

LIVIREU
dimida;

i per a veurer aix6 cal fer molta tema i feria
ben neta, sino els d'allá dalt seguirán tocant l'ase
i anant a cavall, que son una genteta que s'estimen
més una vagant que una rectoría; vethoaquí.
Jo'n conec un que no menjava per peresa de mou
re les barres.
1 aixó que ;gana rail !Prou ne te més que no pas

;Ah! i d'aquí la setmana entrent que irindrá des
ores del bullit d'aquets dies.
Amó será més bó que una nómina ;ja heNveurán si
tenent temps i den céntims.
Roc RAFEI.

•

vergonya, alabat siga Déu!
I per aizó que pensa amb una Catalunya rica i
plena vol trevallar a peu i a cavall per a que ho sigui
si pot ser demá, millor que demá passat.
La xerrameca deis Wats esquerdats el desconcer
ta; més s'estima veure les vetes deis calsotets del
Aldavert escombrant el Continental; ;veuen aizó
no'l trastorna tant! Diu qu'es una gracia que es es
trany que'n Guimerá no l'hagués aprofitada per a ter
riuré.
L'anar a les oficines de Ca la Ciutat i sentir par
lar com a la plassa de la Cebada, ho trova més pe
sat que'l según acte de La Santa Espina.
1 vetaquí que L'HEREU me vé i me diu:
—?Que trevalles o que, ara? ?Qué fás?
—!La digestió!
—Dones, mira; m`has d'ajudar.

—?A caure?
—No, home,

tums de

no;

a

Catalunya;

fer feina;

a

catalanisar les

cos

a...

—;»no!
I aquí tením esplicat lo

tema hi tinc.

perque

soc

aquí i qi:ina

!Ja la pujarem dreta la casa, ja!
Per de prompte ja he perdut un dispeser qie te
nía, que sha posat més cremar que un Ilonguet quan
ha vist que

no

li volla

acostar

demanava queso.

el

formatge perque'm

bó es que després, jo mateix, al veure'l tan ble
da li he dit: !acelga despreciable!
!ia't dic jo que no't dic res!

W

DE

P JALT.
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Lo que diuen de la Mancomunitat
En Prat de la Riba.—La Mancomunitat es una
de fum de sabatots per treure a molts
qu'han
vingut aquí a cercar la menjadora.
Lermu.r.—«?Los cuatro presidentes se han reu
nido sin mi permiso? itso es una infamia que el pue
blo no debe tolerar!»
En Nakens. —«?Mancomunidad?.. Comunidad.
Eso trae nombre frailuno. ;Abaji> la Mancomunidad!
mena

Romanones.—!La Mancomunidad! Esto fué mi
este pié aún cojeo, senores, de este pie
cojeo.»
Dato.--«!La Mancomunidad? ?Mancomunidad?...
?Qué será? Desde que soy poder que no me hablan
de otra cosa. ;Se figuran que oor el mero hecho de
estar aquí arriba tengo que saberlo todo!»
ruina. De

'

Monteros Rios.—«La Mancomunidad

es una

obra

destructora, enemiga de la Patria y de la Familia, so
bre todo de mi patria i de mi familia, de mis sobrinos.»
Melquiades Alvarez. —«?Qué pienso de la Man
comunidaa? No pienso nada, absolutamente nada.
No quiero pensar en las cosas de una tierra donde
no hay media docena de hombres que
piensen en mi.»

Eldel punt de les dones .—« Aún no he compren
dido bien lo que es eso de la Mancomunidad. Me da
en la nariz que la cosa
trae miga. Tendré que con
sultarlo con el amigo Gurmersindo>
.

del famós atleta Lerroux

1

quant

el

té aixecat 812.1

asienta

Nota: Delen que ara, si tornaven
Amb gran

manya alinea

un

hotel

va

Després aIxeca

un

bane

un

aixecarnent fenomenal,

resultat un aixecament... de
sazona costurn.

aquells prepara
pro, en total ha
camisa al mis,

4

L'IrfEREU

ALS COMPANYS

primer 10 Rri d'Aragó
i en Joan hivaller l'altre.
—Jordi, et veig massa petit

Diu qu'es costúm de saludar a le premsa
quan un entra al gremi.
Doncs donguis per saludada tota.
preparis, la qu.es com cal a ajudar a
L'HEREti en sa tasca de redemció de la nos
tra raça; i la dolenta, a rebre a tort i a dret.
Aixó'rn sembla qu'es ben curt, ciar i ca
talá.
I no es lo pitjor que ho diguém, sino que
ho farém al peu de la !letra.
Arnboixó isalut a tots i Visca Catalunya!

per

una

empresa tant alta

—També

es

petit l'escorsó

i molts cops son fibló mata,
si's trepitja crudelment
se revolta pié de rabia.
A Catalunya han befat
i per ella he de vetllarne,
i es oer xó que a tots sos fills

he aplegat en esta pina.
El dret de viure tan sois
es lo que ma terra capta
i ja saps que quan un dret
Catalunya ne demana
si no ti donen s'Izo pren
i es per xó que ardida s'alsa.
—Endebades ton afany
será

Jordi,

en

esta

causa

-Més endebades ha estat
tan afany mon company, Jaume

t'atipares de matar
infideis, i aguaita, aguaita,
mira si'n quedan encar
de l'un cap de Espanya a l'abre.
Mentres tingui devant méu

Chálec

estátueS

L'altre divendres passat
a la placa de Sant Jaume
per Ies Mancomunitats
s'hi aplegava una gentada
tant grossa que no hi cabía
i pels afluents vessava;
bategaven tots el, cors
per la terra catalana.
Per damunt d'aquella gent
hi t'avía dugues estatues,
cávallers ardits abdos
sengles poltres cavalcaven:
l'una Sant Jaume Major
patró de tota la Espanva,
l'altre Sant Jordi el capdill
de la terra Catalana.

la figura venerable
del invicte Fivaller
no'm mancará la esperança
d'alcançar lo que pretén
amb justa rallo ma Patria.

L'espetéc d'aplaudiments,

ja rés més deixá escoltarme,

més, girantme
vers

de moments
el portal de la casa

de la Cíutat sorprenguf
fent l'ullet al rei en Jaume
i al invicte Fivaller

fent

una

mitja
CABALER

Dorninant aquell brugit
com d'abelles aixamades
eix dialec vaig pescar
que tenien le- estátues.

Deja Sant Jaume, plantat
al mig- de la cantom da
de la casa aun els suors
deis estalvis la gerd guarda:
oupanyl,rdi, dile es aixo
que avui omplena la placa
i n'engalana els balcóns
amb banderes v.aeiantes
de tota Ilei i color
i les més de quatre barres?
Jaume ailó es l'esperit
de la terra catalana
per a exigir lo oue es just
entre regions ben germanes,
que encare guarda la sanc,
i l'euteresa ben alta
d'aquells dos, que tinc devant
a banda a banda d'entrada
d'aqueix palau d'enfront meu,
l'un tocaio teu. en Jaurne,
-

QJESTIÓ D'EMPENYOS
—Nola, no se pas aont anirém a parar. El
aempenyati fins a la non del coll.
—Oh, si, mamá, precisament per aixé :es
és empenyat en ser regidor.

ten marit está
que

are

está

.441

LICIREU
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La mamá: Amb alzó de la

?Veuen? Jo m'assemblo

amb la

manifestad&
mare

me

Catalunya

sembla que la

en

!Agafeulo!

!Ah; sí;

Un xicot radical de Cassá s'entreté en fer versos
val més aquest entreniment (per malament que'l faci)
que no que's dediqui a les xanpleries
deis abres
i
quan els té feto, els publica a El Progreso.
En els d'ahir se posa farruco... poeticament,
s'enfada amb en Maura i diu:

(iVÍA FORAL LLOP!
Vosaltres qui'm Ilegiu, els que en la pensa
hi porten un cervell (no ho se si Ji porten)
que

fa

els honres de ciutai i de montanyn, guia,
els que al cor se os agrapa la sanc
(iCom re limoni s'ho de fer la sanc per amascle
graparse
al cor, freixura o melsa!)
els que'l pit presentéu per barricada,
es que a n'el puny, per
sobre'l front i enlatre,
alséu el drap de nos/re 1/ea!
bandera...
Els que enronquiu cantan! la «Marsellesa>,
els que heu regai amb sane carrersi places
els que heu so/ent presó per nostra
causa»
El que sempre heu rebut les garrotades
Els que tot hora heu arrencat a corre
Els que.., pero sigueix poeta insigne
que
el

m'agrapas

al

cor

la sane

«!A/sea els

os

de

bullenta...

cors!

llop afamehit; udola [res/cc»,

!Que`n

deu

ser

de

P2peta,

Iluny

aquet llop afamehit!

Liseta,

la
que procuro l'entiás de les

la

nieves

es

Conxita ila Leonor pescarán promés.

quatre filies.

ciar; ja

ho deja

jo!..
frestec

per la porta del Sol;
Aixís ja's pot fer I home, de Cassá a la porta del
Sol !ja pot corre'l llop!..
Afegeix qu'en Maura
Fa quarré anys que arrocega
la cadena, (lo la
portaría tota la vida)
!aro vol desfermarse de son /oil
(qu'es un jou d'or)
Es endevades; si lale no`ns
manca,
no tornará mai més a la
batuda;
eumplim eom a Ilcials el deber nos/re,
i el andrem enfonsat, dura per
se—pre.
Hi ha la sane de ses vietimes que
clamen
cumplim eom elles, que morint cumpliren...»
j136! Ja no pensa sino en morir; rés que s'ha ena
morat del paper de bé...
I acaba:

«MatCu al llop que vol destrossa a Espanya»
Amb aquesta amenassa i tot, qualsevol compa.,yía
del ram Ii fara a n'en Maura un segur de vida del

preu que vulgui.
Fins el ,B inco de

Construcciones y Crédito»
usufructúa en Lerroux. iSegurs de no perdrehique
ni
cinc céntims!
Si'l llopes en Maura i élls l'han de matar,
prou será
més inmortal que'l gremi de mamays
politiques.
;Uf!

LiffEREU
—Diu que passi.

IITENIEWS
de L'Hereu amb la Pubilla
—Ja

va,

aixerida.
—

a

ja.
—Bones, tardes,

—Un bon xic mal

—?Menja?—

—Me'n sobra.

—Me'l planyen bastant
—Vá gaire bé de neteja
—No gaire, perque veurá!
aquells els senyors que's cuidaven
d'asseiar-me i sanejar
en lloc de ferho amb conciencia

—;Caram!
fa la

1 que tal?
—Hola herén (es molt simpátic)
—Doncs la vinc a interviernar
—?Com fan tots els periodistes?
—Airó es.
—Tiri endevant

—?Te gaire gana?

DetZlo guard.

non

Hola, pubilla,

Pregunti tot lo que vulgui
—?Com se trova?

—?Que no hi fora la Pubiila?
—Si senyor, vosté dirá
qui tíndré
—A un periodista.
Doncs miris,

—Ja ho sabia

cara.

el posat?
No hi fa rés. Avants de fermen
no ho era ?Sap?

—?Perque no'n tinc

—;0h, ja, ja!
—Jo, si m`he fet periodista
es que'm proposo pegar
a qui s'ho mereja. Espero
redimir i netejar
treure al sol de la premsa
certs drapets molt embrutats.

—Bé, bé bé. ?Vosté no fora
d'aquells senyors esquilats
que critiquen qui remena
Poli per pogué ells untars?
?No forá deis redentores

-

.

sois sabíen embrutar.
1, escolti i vosté es un

que voten enderrroca
els idok i quan élls pugnen
son encare más tiráns?
—No veu, cristiana, que porto
barretina sobre el cap
i es t'izó en aquesta terra
senyal de fé i Ileialtat?
—Si es aiaís, aguardi un rato
que ara la vaig a avisar

o

metge

periodista?

—Ben clar
tot seguir

vaig a explicar-ii!!
Les dugues coses
—i0ida!
—Procuro ben bé informar-me

després obrar
conseqüencia, i d'ea modo

per poguer
en

poguer ben ad.ninistrar
bisturi o bé !árabe
de bastó en dosssis grans
a qui convingui i cuidar-me
de que's quedi ben tancat
i no pugui pendre l'aire...
ni rés més, el qui té el mal
de quedar-se lo deis altres
—Si es aixís, te feina gran
No ha de fer més que arrivar-se,
dins de t_asa la Ciutat
i trovará molts dolientes
ben atacats d'aquet mal
—Aprofitarém el dato

—Deixis de Datos, babau,
no fa tres díes

encara

que d'ell ne sento parlar
i amb la má al cor, be li juro
que ja n'estic fins el cap.
—Tamhé te raó, senyora.

—iQue sin'tinc!

?Seguim parlant
—Si
—No se quin m'él« 11 troven a
que en quant a ~orles.- vaijal...
—Oh. bé H1 ha que tindre en
namps no's coneLvJual cine.

D. Juan

Tenorios, per

corito que

en

aquella

es

que si hi

—1 l'hl vull dar.
de vosté?

empenyti?

—Veurá,,
m'interessa en grau estrem
—Mércés.
—S`ho mereix !car su!
una

pubilla simpática...
es favor que'm fa

—Vaja, si

raol

L'HEREU
-Si es aixis, pubilla meya
Jo nuc dá un remei com cal,
aquí vinc, a clavar pinyes
Jo soc ma4cle ben plantat.

--Al Herén niéu tti'm fas falta
-Pubilleta. si't so grat
veurás les coses que canto
ben ciar, net i catalá
?Veus aquet bastó que porto?
Ja fri-a per maniobrar
-;Bon Heréu, duro a la brecha
-Pubillal beso la uta.

DEPORTS
Gent alegre i

bíceps,
L'ESCÁNDOL DE DIUMENGE A LES ARENES
-llonguím eastanyes.
-.te les he aeabadem. Vagi allí dintre que'n
repartei
xen pel pare 1 per tatuare.

-I aixerida, no Penganyo.
Ja sab que tot es vritat.
Es bonica.

-Més podría
serho a no sé uns concejals
que'm corsequen xuglant-me
tot lo que tinc.
-!Els bergants!
-Fins els colors de la cara
he perdut de tant penar
Ja crec que-tic mig anémica.
-?Pero, que día? ?Vol callar?
Si te una cara més fresca
qu'en Mir i Miró, va al cas
-Si pero passa per dintre
la professó. amb molts gegants
o quel fan i tantes trampes
que

ja

ni les puc

contar.

I fins per comble d'escarni

jo crec que'm volen tant mal
que malalta, volen ferme
el bagul per endevant.
-?Que me'n diu santa cristiana?
-Si, home, no n'está enterar?
El servei de Pompes Fúnebres
municipalisaran
-!Quina ideia més ximpleta!
-.Com totes les que`qui`s fan!
?Per que els vol el municipi
Els baguls d'arta enterrar?
Crec que sois

un

per cada

ne

convindría

concejal

dels que acaben d'aprovar-ne
una idea tan genial

!Ai

ma

rateta

pinpada

i que men gasta de sal!
-!Ai, no'm parli de ratetes
ni rates, masses ni hi han
que a mi m'están fent la guitza
Lo que aquí mes fdlta fan
son

que

pinyades, bones pinyes
ct.guin i facin mal

l'esquena dels que volen
viure espat-liant la Ciutat.
a

enjogaçada,

ferms cultivadors ct,qs

artrstes de la pirueta,
aimants de tirar la pi
lota (no a la olla) sino a la porta
contraria, de fer
maravelles cavalcant un poltre ardir, de gasar ben
zina i donar murga amh la botzina
deis autos, de ti
rar al blanc, al negre i al
clor de gas com fnig,

d'anar a buscar bolets a Vallvidrera amb él trajo
clássic Je boy, entus-íastes de l'aviado, desde terra
de regateijar, no com una villgar mitlyona,
sino co
rrent

sobre el

algún

gremi

mar

blan,

tots els

deportistes,

i si

deixo al tinter que no s'ofengui
qu'es tard i vol ploure escándol sino tinc les
quarti
lles a I hora; a tots, a tots, sense
excepció. salut.
A vosaltres, tots els que trevatleu
per la firtitut
deis vostres cossos, L'He,ea.0 vos admira,
per que
en els temps que correal, saher
encerrar un bo
cap
de puny al mig d'un nás un re
massa insolerit, no
deixa de ser una cosa que trae miga i fins a cert
pum está bé si serveix, pera donar
alguna Iliçó a
qui no vol apeudre de Iletra per ruquería
o per toca
me

i

dería

per gandulería.
els Romans-i perdonen la
-lo que
foren mentres varen cultivar el seu lata
vigor físlc?
Doncs un noble gran i potent. que no haya de chi
mé- que aix ho vull, aix.5 ho deixo, alió
altre m`ho
einportO -com aqaell qui compra a plaça -per a
fer
se seus tots els pobles qee
volíen.
En carnbi, quan varen entre,rar-se al sibaritisme,
al decandentisrne, i tots el s isines de
malg_rE. rier,) iri
venuats finsaque Is ternos,
vare,' anar perdent, per
dent i esdevjguent finalment mes
febles i porucs
que una gallina multada.
I lo marea podriem dir de Grecia, Egipte, B
nia, dels Golts (tnassa aducs de fer la copa) !hilo
deis
alarbs i dels...Bueno, prou, que no tinc
ara a lita l'in
dex d'Historia Universal i vordria fer planza.
Es prems, doncs, que bits nosaltres
procurem; ser
uns Manes forts que aiaís
podréui anar a tot arréu,
repicant amb el bastó amb faixaadería i diguerit.
Aquí snm perque hem viugut i qui no li agrada que
ha deixi!
Ja ho va dir en Pere Corominas un día que
esteva
de bona Iluna; la salvació de Catalunya,
taut com
dels poetes i dels artistes, ha de
venir de la gent de
biceps i de cap de puut capas de trencar les burres
deis més barres dels barrilts que corren
!Ah: 1 com que als honres 'de Sp,Tt L'HERÉu
els admira els convida o tots
plegats a (piel
cnnvidin a assistir als festivals d -p
del' quals
élls se propuse fer-ne estrident hahor i cantada.
Apa, siau, la setmana entrant anirem per feina,
o

?Sabéu

Catad-u.n.ya.
!Catalunya la vol la Mancomunitat!

Ho clamava per les veus entussiastes que alsaven Ilurs crits estridents
ho clamava pels crits planyívols i enérgics a 1 hora, com

idesafiadors,

El cap de la rnanifestacij al passar

pel Plá de

la

Boquera

del esclau que sent anyoranca de la Llibertat i se sent amb braó per a rompre les cadene
que '1 lliguen.
Eren mils i mils els que pregonaven obertsment lo que pot Catalunya quant no se I
dóna de bon grat lo que Ileialment demana.
iSalut, germans, salut els que Iluiteu, els que sofriu!
No hi fa res que per algúns moments, la Patria sembli dormir un malaltiç
letargue.
No teméu. La Patria sab girar-se airada cada volta que volen ferirla amb un re)

ultratge,
ya
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liCa.ricom-u.ri.i-ta.t,

Fou un día gran el del divendres passat, per nosaltres, els catalans. Fins els enemics
oberts nostres, els que s' han rigut sempre covardament deis nostres ideals, aquel! día
semblava que tinguessin ganes de ser deis nostres, car la corrent d' entusiasme els arroce
gaya i vejen lo petit i mesquí de les seves petites passións, enfront de 1' amor de tot un
poble. Serveixi el recort d' aquell día per a lliçó deis díes que vindrán.
Cada día, en la placidesa del viure reposat, no oblidem pás el bell exemple de catala
nitat que donarem aquel! jorn. No es solzament en mig de i espectacle meridional, de l'es
petec de mans, deis himnes estridents i el voleiar de banderes qu hern de fer obra neta
ment catalana. La glorificació de la terre., al igual que deis actes
imponents, ha de venir
le I' obra de cada oía. Aleshores podlém, amb tota l' anima cantar i himne coneolador:

!C atalunya &toril/ ant, --tornará

Aspecte

de la

Placa de Sant jaume,

en

el moment de

a ser

rica i

Ilegir al Poble

plena!

les conclusións de l'Assamblea
(Fota. Agencia Baguilá 1 Cor et)

•
•••

•
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Ele Presidenta de las quatre Eiputacions Catalanes

Enric Prat de la Riba
Presideet de la Dipu
lució de Barcelona

Josep Mestres
President de la Dipu
lució de Tarragona

Agustí

María Espana
President de la Di
putació de Lléida

Josep

Riera

President de la Dipulució de Girona

]Je t,erres de Xa.-u_zea,
(Als

senyors de la Basseta
per lo vist nols vé d.un pam
les coses que poden dirse
amb una sola inicial
i... en Dato senyor de ciencia
tampoc devia pensar
amó les bromes quels caixistes
amb els noms poden gastar)

Sembla conte, sembla conte
i diuen qu'es ben vritat,
aixó n'ha passat a Espanya
hont ja no hi ha rés d'estrany
perque passen tantes coses
á'quina n'es més xocant.

Aquet

cop la culpa estota
del clero, com creurán
es la culpa deis caixistes
(no enfadarse bons companys,)
caixistes de la Bas seta
la «Gasseta», es igual.
Diuen que'l president Dato
per ministre va nombrar
de cartera de Marina
no

!Senyors, son coses d'Espanya,
podem amoinar!
res... son uns quants duros
quéls dos Seguirán cobrant
-Sus que s'arregli el confiicte
de qui dels dos quedará.

no`ns
Total

Dos ministres de Marina
sense Marina !quin cas!
Tenir-rie un, es massa pega
més pot anar-se aguantant
pero dos !ja es un xic massa!
!Ni amb rodes podría anar!
Será questió de pegarse
del cap
un tret mes amun

August Miranda Goday
que a n'el Ferrol desempenya
el carrec de general
en quefe al apostadero

a

pro...

ve

ara

lo xocant.

En Dato, del nom de pila
del gran quefe general
per no gastar temps ni tinta

fugir d'aquesta terra
emigrant...
!Dos Ministres de Marina
sense Marinal... !Cardar!
?Diuen que no ho voten creure?
Senyors aleas, vostés dirán
o

sois va posar l'inicial,
i el gran cárreg se donava
a l'A. Miranda Goday.
Els cat.ri de la Basseta
nos van pas amoinar
pel fet que en el nom de pila
sois hi havia l'inicial.

Totseguit

i tocals dos

?que ho prenen per conté? Bueno!
?S`ho creuen? Doncs endevant
no s'amohinin,
!vagin pagant!

Mentresiant,

varen cercarne

començant en A.
i... a l'Angel Miranda Goitia
ministre varen nombrar.

callin

un nom

FANTASIO.
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Tragicomedies
l'exprés
a

de

de Barcelona

Sarriá i Vallvidrera
!Alabat siga Deu! Miréu

passen

que
que n'hi hauría per
de riure si no fessin

coses

partir-shi
cremar.

Unes d'elles son les coses que
passen en aquell tranvía trágic
quen diuen el rápit. Jo cree que
Ii diuen aixis perque es el que
més rapidament, per poc que
badis renxampa i t'engega a
Pelare món —que no es precisa
ment el que va descobrir Co
lomb. sino el que descobreixen
els autors de sainets fúnebres,
propis per a representar aquets
díes.

Baeno, tornemhi que no ha es
?S•han fixat vostés que
matins, els conductors i
cobradors d'aquets tranvíes,
El. DOMADOR LERROCX.—! ,embla mPntida!Tant ben ensenyats gneis tenia al
menjen tranquilament tot fent el
prinelpi 1 mira. ara, eom enseny en les dent8.
servid? Allí llonguets, truites,
L'HEREIT.—Oh, es que ara la estás massa gris. !Lo que teas de mirar es que
butifarras, vi, tot se coneum al
no se't mengin!
por mayor. !Bon profit els faci
als bons xicots! Perque no hi ha
rés que dir qu'ells menjin perque, senyors, élls nos
poden pas aguantar ni satisfer el ventrell per medi
de la força eléctrica—al contrari de lo que voten de
mostrar aquells //unis de sobre l'estació, que venen
Diuen
que
aviat
sortirá
el
?No se'n han enterat?
a dir que la electricidad sirve para todo.
!Ja hem
Cu-Cut!
quedat, dones, en que bon profit els faci l'smorzar!
despedir-se
el
Cu-Cut?
?Cu-Cut? ?Cu Cut? ?No va
Aquí convindr a que no fes tant profit es a l'em
Si senyors l'autentic !Cu-Cut!, el !Cu-Cut! com
presa que manega tot alió. Perque jo cree que,
cal, va despe Iir-se per no tornar mai més. El !Cu
aquells bons obrers, menjarien molt més de gust ben
Cut! no fa com certs politics que's despedeixen per
rapapadets a casa seva amb la dóna i la canalla.
que la gent s'adongui de que encare son al mon i po
Si menjen, dones d'aquella manera no es pas per
guer tornar a fer de les seves al cap de dos minuts.
caprici que, en tot cás, fora de molt mal gust.
!Cu Cut!-- dones—no tornará.
?No podría arreglarho, aixó, l'empresa?
?Dones que será aquet fenomenal !Cu-Cut! que's
Veuen, mentres el conducdar está atipant-se es
prepara?
molt difícil que puga nedar i guardar la roba, L'izó es,
Será una falsificació, un timo, una encerada, tot
fer-se amic amb l'estómae i vigilar ben bé la vía. Si
lo que vulguln, tot menys aquell !Cu-Cut! tant aixe
fins quant nos menja passen coses, ?que no passará
rit que feu tremolar totes les esferes.
mentres éll savoreja el dulce manjar?
d'aquet
!Cu
?Que's proposen, doncs, els pares
!I no's pot dir que en aquella vía no n'hi haigin pa
cut! sevi-llano? No ho sabém perque nols coneixem
zrzev",./...99~7.«..

zástméti¦

"

tat rés.
tots els

»

iCU-CUT!

ni ganes.

Uns diuen—i es lo més segur —que's proposen fer
un negoci d'or durant uns quants números, mentres
el

públ c

'mulla vist

no

l'engany i després... Després

l'haurlen fet entornar per allá ont havíd vingut.
Altres ditien si amb !mitin de les eleccións de Re
gidors vindrá per fer campanya electoral a favor
d'una gent que's pensa que perque els morts voten
algunes vegades, poden també .els morts ser el-le

gLs.

No ho trovaríem estrany, perque per ridicola que
fos tal empresa, no fora la més ridícola de les que
han progectat aquells cervells abacrónics.
En fi...

Dejad

el tiempo a
senor,
que dice la verdad.
1 ja veurán que'l falsificador
que el

que

corra

tiempo

es un

quedará a lo mejor
amb

tres

mil pams de nás.

su

sabor...

ssat de coses, diantre!
1 respecte als cobradors. el cas també es xocant.
L'altre dia amb un trist cartronet de deu céntima
varen servir-me petítes dossis de pá, oh, ou, mente
ga i no se guantes coses més. !Rés una verdadera
ganga! ;Llástima que jo ja havía esmorzat!
?A una seny ra d'aquella que va els caixins
també la diferencia de classes es anti-democrática
no li van regalar
unes guantes llánties al riquíssim
vestit? Es ciar si el pobre cobrador duia unes mans
que semblavan l'aparador duna pastelería...
En fí, que aixó es més liare que una setmana sense
pá, i divendres que vé será Sant Tornemhi.
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BatxiIleríes
Al setiort Alcalde

meyort;

sus

o

a

quien haga

besses.

iMolt bé, senyor Mir; i Miró i tot!
Ja veig que vostés miren pel bon veure del hono
rable cós deis municipardals.
!Un grapat de naps deu valer cada vestit nou deis
d'hivern qu'ara 'Is han fet!...
1 cap aquí vaig, si no me'n torno.
Vuil dir que vosté, Sr. Mir; i Miró i tot, que deu
el bastó que porta al pueblo soberano (al bastoner
no ho se si li deu) está obligat a dirli tot al pueblo
soberano; i com nosotros també'n som d'aquet pue
blo, voldriem, si no li cau mal, que'ns deixés veure
les fact uretes de lo que ha

costat tot

aixó deis

ves

tits.
Es una balxil ería ?sab?
.Pero, ves, ara'n tenim ganes 'le

veure aquestes
recepies.
En primer lloc, sabríem qui son ela que els han
venir la roba i els forros, el sastre qu'ha fet les
llureies; el barretaire qu'ha fet els rossos; el pellai
re quels ha venut el guarda-polvos de bou; el baster
qu'ha confeccíonat els cinturons, les bosses del ta
bac— vuy dir del revelver—i les carteretes i 'Is
tahalís deis sabres, i tot vaja.
I Ilavors sabriem si dits apreciables industrials son
de la seva capelleta o no.
I fins sabriern lo que consta que 11111111 pagat i ens
enterarém de si algún altre ho hawiera fet mes ba
rato, i si deis zeros que la han se pot chr alió que
diuen allá dalt, que: «ni están todos los que són, ni
son todos los que están,—
;Cuiti, senyor Mir; i Miró i tot, fas.insho a mans
tot aixó!
A vosté no ti costará un gra-d'all i a nosaltres ens
faria mes contents, que no ho estaven sus correli
gtonarios amb la r¦ beta blanca que van afanar de les
sagristíes Ilavors de la setmana dels Iladres.

Si aquet gros favor me fá,
de tot cor II agraíré,
i si's torna a presentá
II dich que... no'l votaré.

!Apa; sigui-bon minyó,
josep Mir i Miró.—

don

LES MuLADES A

"EL LIBERAL"

L'Hereu.—Si, si, poden ben xiular

si l'ase

si

no

hi

vol veure.

Els radicals no han dit encara els noms del seus
candidats.
No fá cap falta; amb el llibre registre de la policía
se'n poden saber molts.

;Ai, gracies a Deu;
se'n va!
!Oh; sino'n

vingués

el senyor Francos
un

Rodríguez

altre!..

A la plaça de Catalunya han posat unes Iletres
amb Ilums.
Per llums a Barcelona no`ns ve de mitja dotzena
més o menys.
Ara les Iletres... a veurer sig día del venciment

dirán:
-!EI senyor
—

?I si
rrotix?

park>ssim

no

del

hi es!-.

meeling

que

va

donar

en

Le

L'assumpte, encare que un xic revellit, resulta
d'alió mes fresc, pel grau superlatiu de frescura que
revela

el magne D. Alexandre.
sabut que al preguntar en Lerroux a la mul
titut si estaven disposats a fer la revolució i al re
sonar un !siii! aixordador, el caudillo contesta:
!Pobres ilusos y enganyados!
!Apa, nois, xupeuvos aquesta!
!Quin moc donat ala seus mateixos nassos!
Al sortir del meeting, varem sentir un obrer que

Ja

?Saben que fá quan plou a Barcelona?
—;Cau aigua! dirán vostés.
-

Alzó ho fa a tot-arreu; a Barcelona, ademes fa un
fanc més negre, més net i més brnt que l'actuació

municipal lerrouxiana.
?No s'hi havíen fixat?

Enguany les
?Volen

eleccións de regidors son el día nou.
no resultará vell pels

dir que aquet nou,
fruits que donará?

en

es

deía furiós:

--;Sembla impossible! Que no hi hagi hagut ningú
capas de fer-li una cara nova!
—Home, no`t sulfuris, Ii digué un altre que se les
donava de xistós.
Anem a puma, ja hem quedat en que en Lerroux
era un borne que tenía dugues cares i conformes?

—Sipi.

rbe
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—Doncs sí IN fem

una

de nova,

ja son

francament, trovo que son massa cares.
—Sí, sí. !Massa cares que'ns costen de

tres

cares

mantenir!

El Progreso d'air diu que quan en Lerroux es
escapar d'Espanya per por de que'n Maura no li
íes un mal joc, «a los radicales nos dejaron solos.'
eran 35 mil vots a Barcelona, sense contar les
damas i los churumbeles!..
Vetaquí parque encara que vagin cinc mil sempre
reben... !si los dejan solos!
«Hoy a tú puerta venimos
cuatrocientos en cuadrilla.
por si acaso alguien nos pega
saca cuatrocientas... camillas»
Ja ho se ja, que'l vers es llarc, pero més ho es
un altre que jo sé i es l'amo del «cuento».
va

En l'edició del dimars al vespre El Liberal an
Brassalona publicaba la noticia d'haver
sigut posat
en capella aquell carnicer de Madrid
qu'es diu Sán
chez.

TELEGRAMA

Dato:

IMPORTANT

Consejo de Ministros, Madrid.
Perdónote vida, concédote gobierno.—Alejandro.

Presidente

1 efectivament sorn divendres i aneara no es veri
tat la noticia de Fi Liberal del dimars.
A mí, al lloc d'el!, la cara'm cauría de vergonya.
;Oh: quan se'n té; prou!..

I

tornem

a

pegar cops de punys

patria de l'Emperador.

a

la monumental

L'altre día va anar, en auto, a la Caza. La cosa
eslava que bu/aya, aixó es, hi havíen ganes de re

galar bujes.
Un bon xicot,

per a calmar la maror, demaná a
don Lacandro que enraonés. Aquet va contestar-li
amb el més rodóns dels:—/No me dá la gana!
;Molt bé, Alecandrito, molt bé, cada día prosperes
inés en calers i... en barra!
Avants, quant tú't dejes servidor del pueblo,—que
per aixó't mantenía—procuraves donar-li gust ves
sant a plé raig la teva oratoria, encare que per darre
ra les hi fregissis. Ara's veu
que ni a parlar amb el
pueblo te dignes. ?Qué no ho sabs, sant cristiá, que
el banc que usufructúes, l'hotel que habites, l'auto
en que't passeiges—i tu`tpásseiges els teus, no pre
cisament en,auto —l'habano que cremes, el pel que
llueixes, fins la camisa que portes,— crec que varee

L'HEREU
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—!Hola, noi! ?Ja portes la resenya de Crits i
Galls?
El crític s'-'m mira estranyat de cap a peus.
—Honre, Heréu ?sabs qu'ets la mar de fresc?
—Hombra.
No hi ha hombra que hi valgui.
?Com vols que porti ressenya si tu has monopoli
sat els passes tota la setmana?
—Es vritat ?Com ho arreglarem ara?
—Molt senzill. Feste tú la resenya. Abur.
-

I
no

deixa plantat com un estaquirot.
ben aixefat la guitarra! penso...
hi ha remei!
me

!Ba, ba,

?Dones gneis diré?
Els diré que vaig seguir als traiatos portant flors
com aquella qu'en Junceda m`ha posat a la boca i
que m`han servit per a obsequiar a les actrius de bon
pamet i bona escola. Els mascles amb

copets

PEPENsoa.—i,Ho

ven home. lo que ha de sofría' per una
maiehida letra de cambn
PROCESS&T. 1 Ca: Lo que are» sofreís° es per un malehít
cambi de !letra. Perque si en lloc de ter una estafa ha
fet una estufa. no estaría tremolant cona ara.

gués

venir

sense

camisa—ho deus al pueblo iluso y enga

nado?

?Sabs que hauries merescut quan vares dir alló?
Que Vhaguessin despullat de tota la bona roba que
duies i t'haguessin deixat sulzament amb la roba
precisa que requereix el pudor—si es que encaren
gastes. Aixís hauries quedat en pausamb el pueblo
que't va vestir i va fer-te creixer aquella patria qu'es
l'admirado de les francesetes de Biarritz, lloc del,tós
aont t'anomenen el gran Pachá.

tb4
En el districte sisé, com a candidat a Regidor se
presentá un tal Bassa. No cal que s'escarrassi. Ja
saben aont anirá a parar. L'apellidu no enganya.
!Ah! El cartell de la candi 'atura va imprés sobre
els colors de la bandera espanyola. !D'ala() cal pro
testarne! Un paper aixfs per anar amb un apellidu
d'aquella mena resulta de pessim gust, poc patrio
tisme.
-

1re,

,or
00,

.0,

Jo tinc un critic la mar d'aixerit que'en questió
d'entendre en crits i galls es un gat.vell.
Pero, es alló, que com que fa poc que soc a Bar
cel, na, resulta que jo tennía un.s ganes tremendes
d'anar a veure comedia. I no haventme encare fet ric
fent diaris, resulta que he acudit a tots els passes
que de-de el día que vaig Ilensar aquel prospecte
tant tremendo que jo'm vaig treure del meo meollo
—ha., caigut com pluja menuda a la meya Redacció.
II nois, quin tip me h`he fet de veure funció! I que
portava tots els passes a la butxaca. ?M'aburría en
un Teatre? Doncs me n'agafava el tnanway i cap a
un altre.
I aits he passat el temps.
Ve el crític per la Redacció.

a

l'espatIla ja'n

tenen

uns

amicals

prou.

Allá hont he anat més de gust es al Novetats, ont
hi ha aquel' fenómeno artístic que's diu Zacconi.
!Quin home cavallers, quin home!
Creguin que val la pena d'anar-lo a veure, encare
que no s'entergui
italiá perque be prou que's fa
entendre éll, perque el seu trevall es dels qu'entren
pels ulls.
Fent el Cardinale LamberVni bem va agradar molt.
L'obra també s'ho val Es una obra cl(119-t, un bocea
lo di cardinale. En Napoleón e-tigué la mar de fa
rruco, en la MorIe Ovile, fent-nos perdonar-li el
mal gust de portar aquella neulada de repertori...
Als demés traialus no hi ha rés de l'altre mon.

Al Principal fan com els municipals, parlen mig en
catalá mig en castellá.
Al Romea, tot teatre castellá de Cachupín, al Nou
tenim al aixerit Monterde que fa la primera pesseta,
amb aixó de «Arriba el telón», «Ya está arriba el te
lón», «Se cayó el telón». Tot plegat, un filón de plata.
En conjura, fóra del fenómeno, tot plegat resulten
especta cles provincianos.
Deixem dir al crític que ja Ii cedeixo tots'els pas
ses menys el del Novetats, que se les faci éll les res
senyes iii provin els passes, que lo qu'es jo, ja estic

tip amb lo qu'he vist.
!Quin pes ln'he tret de sobre!

ben

L'HEREU.

Al. constants col-loboradors
Vostés' els qui aímen veures els es
motllo,
sapiguen
crits en lletres de
que L'HEREU espera amb candeletes que
li`n envíin algún d'aquells que valen la pena,
per que creguin que aixó d'omplir un nú
mero es ben bé una mena d'obra de la Seu,
i que no es precisament bufar i fer ampolles,
com podría creure algún desenfeinat.
Si senyors, vostés envíin tant com vul
guin, que si‘ns agrada, ho veurán publicat
aquestes columnes un xic més firmes
en
quels propósits den Lerroux.
Si lo qu ens envien no`ris agrada, no s'hi
amohinin, que nols farem pagar cap multa
per aixó i, si ademés de no publicar-los hi
fem un xic de brometa, tampoc els en farem
pagar ni un céntim. Ja veuen si som bons
xicots.
irrsp. A.GOWT, Elicarrseve,

osa

Instalacione de

forga motriu
montatges de cen

Ilum i

tral

en

fábriquee

i

tallers.
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TENORIO-RO MANONES

COmENDADOR-LEREL"

—?Y éste entierro que pasa?
—Es el tuyo.
ROMANONES.
—?Muerto yo?
ROMANONES.

L'HEREU.

L'REREr.

Tu frescura te mató
dentro de tu propia casa.
-

-

