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--dthont se fica vosté. Si fins l any non no hi tenen que
--Ja ho sé. Pero es que comenso a explorar el terreno...

21 Novembre 1913

entrar per a

res

en'aquesta casa...

L, HEREti
Els radicals, de sos odis a tot lo catalá n'han fet
bandera de combat i fins que logrin anorrear les
energíes catalanes no's creurán trionfadors.
Tampoc, doocs, cal pensar mai que aquesta gen
tussa pugui colaborar a la pitrada .juels bons cata
láns han de donar per a salvar a la terra.
En cambi els republicáns de l'esquerra, els monar
quichs de la dreta, i els catalanistes del centre i ni re
publicans ni monarquichs i solsament cataláns son
els elememts que defensant l'ideal regionalista po
den constituir el block catalá.
Som prou gent per a fer la feina i hi ha prou bona
voluntat per a feria ben neta; sois falta l'empenta
que'ns agermani a tots per a que siga un fet lo que
Catalunya vol i's comensi amb la Mancomunitat la
era de la catalanisació de Catalunya.
?Podrán més les mires partitistes que !'amor a la
nostra terra?
Por en tenim; perquel dimorri no te sino una fei
na; la de destorbar tot lo bó, la de entrabancar tot
lo honrat i noble; i es possible que'l centralisme lo
una

L

número passat acabavem demanant

la unió de tots els bons cataláns
per a salvar la dignitat Vis intere
ssos

de

Catalunya.

Cal que avui esbrinem quin son
els bons cataláns per a saber quins
son els qu'han de constituir aque
lla unió, aquella forea d'acció cata
lana.
Diu l'Evangeli que pel fruit co
neixerem l'arbre, perque le, accións fan els homes
i tothom es fill de les seves obres.
No hon nostres els vells partits centralistes i no
podem comptar amb ells per a la nostra tasca re

demptora.
El parta conservador amb

en Dato al front, que
el que manega les cireres, sembla que esta fent el
pagés i com que aquet papar es per certa gent el me
di d'anar tirant amb tranquilitat, bons aliments i a
1as penas punaladas, que si s'encarinyessin massa
estona será questió de que no qnedem pus del tot
descansats amb lo que`ns doguin o promettn per ara.
El partit !liberal ha estat al poder prou i massa
per a fer llui el projecte mancomunitari i uu día per
apus i altre día per cola ha deixat l'esfera del go
vern sense que la Mancomunitat fos aprovada amb
tot i haber dit mil vegades el comte de Romanones
que'l projecte suraría.
De modo que tampoc per aquet altre cantó pot es
esperar-se rés del partit lliberal.
es

gri

sino

impossibilitar

vamos

a

ver,

senorim Afaure.

L'alumse.—Ea que me falta un

Dato.

?Qué espeta

seva

devenidora
Cal fé, molta fé i un amor cec al ideal per so-t
bre de tot. D'aquet modo's po
fer molta vía, i's pot guanyar
molt camí.
No demanem cap impossible,
!'amor diuen que fá miracles, més
doncs pot fer aquesta finada de
germanor que neix de la mateixa
naturalesa de les coses.
D tartes o de mortes l'unió
deis cataláns s'ha de fer, perque
sino ho logra l'amor a la terra,
ho lograrán les vergassades del
centre ?per qué no feria, doncs,
ara que encara hi soma temps?
?per qué 'esperar a que quan se
fassi estigui tot perdut o próxim
a

fi !nutre. —Pero

la obra retrassar tan la

actuació que posi en perill de francás la desitjada
unió deis cataláns.
El moviment solidad que tan fort i robust va nei
dignifi
xer i que haguera portat en tren expréss la
cació de la nostra aborrida assa, va desferse com
més aviat
un tarrós de sucre dins d'un vás d'aigua i
que la malaltía.
en sapiguerem la mort
Més ara no'n volem parlar d'aixó qu'aigua passa
Lo
da no mou molí i a comptes vells, baralles novas.
foc
neu,
de
lo
passat:quedi;
ara
s'ha
de
fer
passat,
l'experiencia
per a que
n'hem
de
guardar
sois
vell
no's tornin a malograr els nostres afanys, hem de
mirar endevant per a no caure en detrás i pen
pot eixir la victoria es
sem que del fracás sofert no

usted a resolver

perdres?

Penseusi amh aixó eis hono
rables prohorns deis partits auto
nomistes; perdin algunes horas
problema?
este
romiantsho totaixó; vega' si des

prés de ben garvellat podem arrivar
incliném les

masses en vers

tat llur i veurán

com es

els

51
en una

vora;

poques ganes que'n tinguin
feina s'haurá fet sola.
a

viaranys de la digni
lograr-ho que

tant fácil lo

?Qué comensém,

o

se

trovarán que la

qué?
Roc RAFEL

PUJALT

animals de rnoltes classes.

Cigonyes

IITENIEWS

mussols

Montero,

com ha estat el Sancho aquell
i fou el Capitán Sánchez,
amb galls molt plens

(A n'en Carretero, repor

Gráfico»)

—Salut, Prudencio salut
—?Quí es vosté?
?La nieva fatxa

d'esperons

i amb

gallines, verbi gratie,
poden serho vosté

com

y

—

no

en

el nostre Dato.

Hem de tractar amb La Cierva,
fins amb hienas y chacales

Amb 1). Lacandro
ter de «Mundo

com

com

su escudero Emiliano.
—Me diverteix la frescura.
—La franquesa molt m'agrada.
No faig com els reporteros

la coneix?

-No senyor.
—Doncs va a coneixrem bé ara
Jo soc L'HEREU.
—i Ah molt bé!
Soc hereu de bona raya
soc un ranci catalá,
un defensor de ma
Patria
aiiró va malament!)
Seguixi, amic, adelante
—No, d'amic seu no'n vull ser...
M'agraden les coses ciares
—

que a casa seva el respallen
i al escriure les quartilles
se'l rifen amb mala pata.

—?Be

que vol?

Digui

?i

un

es

—Ja li diré.
cert que vol formar-ne

partit republicá,
sigui rtinic d'Espanya.?

que
•

De vosté no puc sofrir
ni el caparrot que l'aguanta,
ni el seu fetge de burgés,
ni el seu banc en que descansa,

plata que n'habilla,
posat, ni sa llábia
amb que n'enganya als babaus...
—Caballero, basta, basta.
Si vosté no'm pot ni veure
ni la
ni el

seu

?per que ve a la meya casa?
—Es que jo soc periodista,
per lo tant, entenga i sápla
que aquells que rasquem la ploma,
per cornplir riostra comanda
tot sovint !len de tractar

—A aixó, vaig.
—Dones pot plegar

molt avants de comenyar-lo,
que ja li han vist el Ilautó,

que'l coneixen

xic massa
ontnirá
s'endurá la gran xiulada
i si'n surt de viu en viu
pot donar al cel les gracies.
Miris Don Lacandro, un llop
vestit d'ovella, ja agrada,
pro aixíslque ensenya les dents
ja ningú vol acostarshi
Don Lacandro, he parlat prou.
Passihobé i conservar-se.
que

a

tot

arreu

un

-
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grans

la guillotina eléctrica nort-america
den Balmes ha fet tracte ab alguna
companyia de bagulaires i enterra-morts. No pot ser
aitra cosa. Cada día ha de ter una mort o altra, i quant

L'Empresa de

na

del

no

pot matar persones com el dimecres, mata cavalls

com

el

carrer

dimars,

la

qüestió

es

matar

una

cosa o

son nous, diuen que porten
energíes i que no son homes gastats; ara es
hora de demostrarho; no s'ha fet res amb tirar els ca
valls de la policía sobre les masses esgarrifades a la

Gobernador i Alcalde

El carril de la mort

altra.

La cosa es je intolerable i es hora de qu'es pren
guin determinacions series si's vol evitar que algún
dfa'n passi alguna de grossa.
El personal de tracció no sab lo qu'es porta entre
mans, no serveix, no val res. No d'altra manera s'es
plica que tenint els motors frens de rná, automátic i
eléctric s'arrossegui una persona una manzana i mit
ja del ,<Ensanche», quan se pot parar un cotxe a dos
pams per molta que sigui la velocitat que portí, ja
que'l material, com no fet per la Canadiense, es inmi
llorable en lo que toca a garantíes de seguritat.
Pero amb manobres per motoristes no pot passar

que! que passa; pero la companyía deu pensar
quel personal venturer se pot pagar a preu de saldo
i la qüestió son rals, que'l cementiri no s'omplirá tant
depressa.
El cás es quel dimecres vá estar a punt d'anarsen
tot an orris i fou precis que la forca pública acordo
nés tota la vía i carregués contra'l públic, foll de
justa indignació i pié fins a la coroneta de tantes ma
lifetes com comet aquel] carril de la mort que, sense
passarhi, porta tanta gent a Gen Tunis.
El desordre fou forsa considerable i la ira popular
prengué proporcions alarmants, que en alguns mo
ments feya temer un grós conflicte d'ordre públic.
Les autoritats es reuniren en el lloc de la desgra
cia, poguent veure per sos propis ulls l'esclat formi
dable del poble contra la millonaria empresa que juga
a:fet ab la vida deis nostres cor.vehins.
mes

vista de un consemblant esbocinat i convertit en un
tnunt de carn fumejanta i sagnosa; cal ter quelcom
cal que no's diga que
mes contra la companyía;
per que en Pearson es ric i pot fer lo que vol. Sino
p01 ser que siga`l poble el qui's faci la justicia ab
5es

propies mans.

A hores d'ara ja s'hauria de haver prés mides se
enérgica i
vares i enérgiques i feries cumplir també
severament.

Una comissió de vehins del carrer de'n Balmes
quens ha visitat, indicé un medi bo i barato pera
quels cotxes de Sarriá no corrin tant i no fassin per
consegüent tantes desgracies: que s'obligui a ter
parada, a cada cantonada o xanfrá del carrer den
la Plassa de Catalunya a la Diagonal.
No`ns sembla cap mal sistema; pero un o altre s'ha
de posar en práctica pera qne no seguescel carril de
Sarriá sent cada cotxe un Capitán Sánchez, i cada

Balmes, desde

vehí de Barcelona un García Jalón.
Si s'han de posar les valles, qu'es posin, adaptant
les ates exigencies de l'ornamentació; si s'han de
posar tanques eléctriques a cada encreuament, que
s'hi possin; si s'ha de cambiar el trassat de la via
qu'es cambii, perque al fí i al cap quan el carril se
Balines era tot camps de blat;
va fer el carrer den

preferible lo que passa ab aquestes
Sarria, i de
prohibides que roden d'aquí
tot

es

a

armes

Sarriá
aquí. Els ánims están tan excitats que la mes xica cosa
tot
que passi, ocasionaría un daltabaix esgarrifós;
Barcelona tels ulls fits a les autoritats i sois de
l'acert de les determinacions que aquestes prenguin
depen tot lo demés.
Quatre nombres han sortit de `...<HEREL: i en tots
que
ells hem pegat a la Canadiense pel desgabell
regna en el ferrocarrilot de Sa
a

rriá; preveiem

lo que

passaria;

denunciavem abusos; cridavem
contra les infraccions constants
deis

reglaments carrilaires; no
!ja veuen lo que

sens escolta i

passa:
Tenen la paraula les autoritats.
Nosaltres al costat del poble cri
dem també i protestem deis atro
pells de aquella empresa i arriva
fins allá ont convingui pera
que's posi a rotllo a aquesta com
panyía que ha vingut a descu
brirnos prenentnos com a xinos i
rem

tractantnos

A LES

OFICINES DEL RAP1T

—Servidora venia' per veure si servim per conducters.
han fet, vostés?
—?De

qué
emplean; al

mataderc

bél Quedes

admenos.

—Erem

com a

negras.

Cal declarar el boy-cot al car
ril de Sarria que en Pearson
la -butxaca es lo que mes estima.

IBoy-cot
ca

a

la

guillotina eléctri

nort-americana:

L' HEREU

—?De manera que pensa fer un viatje de propaganda?
—Si, senyor, perles 49 provincies espanyoles.
--Ben fet. Aixís tota l'Espanya sabrá de quin peu coixeixa.

d'aigua insípida
t'obliguen a exclamar
COM Quevedo digué un dia:
—Valiente caldo es aquet,
dispesera de ma vida,
una

racció

que

Lttni?Inc

i si la senyora

Greu conflicte
Aquí dintre Barcelona
hem tingut vagues petites,
de grosses i de mitjanes,

de paletes, d'ebanistes,
de metalúrgics, de criades,
de serenos, de tranvíes,
d'escombriaires i escolans
pero cap d'elles que siga

de_trascendencia tan greu
i que portés mes conflictes
que la que are tots

patitn

de venedors de gallina,
perque a casa al arrivar
per 'llí als voltants del

mijdía

amb desfalliment
i't donen amb tassa o xicra
an xic de caldo per dar
sens

ton cos un poc de vida
te donen en lloc de brou
a

os

diu

—?perque tanta valentía?
haureu de dir parodiant
la frase del humorista,
—perque aquest caldo no té
ni aixís tant sois de gallina.
Tothom está amohinat,
les cuineres s'enrabíen,
i en moltes cases arreu
s'ha creat més d'un conflicte
Pis patis i cel-oberts
son un

xiu-xiu de veines

disputant a

tort i a dret
de la vaga malehida.
—?No sabs? la del principal
ni gallina a Polla tira,

potsé

a vingut a menys
presumida.
—Doncs tampoc la del según,

es

que

la senyora

la que te tanta familia
podrá menjá aquells menuts

—Que', menji la seva cría
i acabará l'enrenou
de crits i de xerradissa.—
—La partera del tercer

L' 1-1EREU

Aquestes desgraciades

fins s'ha tornat molt més prima
perque no pot pendre brou
que diu que be ho necessita.
L'un anyora el blanc del pit,
Peltre l'ouera i les tripes,
la de més enllá el pedrer,
Peltre les cuixes tant riques.
Les qui fan el saldo gras

i catorze anys

de

fellonía de les

sa

mans

tremoloses de quatre vells

degenerats

i xorcs que, estarían millor a presidi que
entre les persones honrades.
I sembla estrany que amb tot aquest aixám de po
lides de totes menes que tothora ronden per Ila nos

les drogueríes
d'aquells xics dauets
are en venen una pila.
No se pas que passará
si la cosa no's concilia,
ni les consequencies vull
dirvos de si axis seguía,
puig de pensarho tant sois,
se'm posa pell de gallina.
son

criaturetes de deu, dotze

pescades al mitj

del carrer per
dones desvergonyides que amb escuses i afalacs se
les emporten als punts ad hoc ahont reben la paga
son

are

perque

peu i

tra ciutat

a

tranvíes,

no

caus

a

cavall i

en

puguin sapiguer

bicicleta i
hont

se

en

auto i

troven

en

aquets

de deshonra.
no hem de suposar pás que ho sapiguen

Perque

s'ho callín.

Nosaltres estém trevallant pera saberne uns quants
algúns je' 1s sabém i estamparlos al periódic
per a veure si aixís se fá alguna cosa de profit.
Estém resolts, absolutament resolts, a no perdo
nar medi per a que se sanegi d'una vegada aquesta
atmósfera que`ns ofega envenenant l'aire i omplintlo
de miasmes fatídics capassos de assessinar els pul
móns més resistents.
Altra plaga que de., arrencarse a soca i arrel, son
aquets malehits cafés de cambreres, es dir, servits
per quatre mosses amb més gana que vergonya.
Allí es falta a tot, s'ofén a tot, s'ultratja tot. Els
amos es creuen felissos posant a les taules el reclám
—

—

CABALER.

Encare més
Ens hem proposat dirho tot en nostra carnpanya
sanejament moral de Barcelona, convertida en fo
cus virulent de la més ponsonyosa inmoralitat. Herir'
alsat una mica el vel que cubreix tota aquesta mise
ria asquerosa que constitueix un verdader cas poto
lógic al que cal aplicarhi un remei enérgic avans no's
corrompi la nostre joventut forse amenassada amb
tans !tan greus perills coni la volten constanmtent.
A Barcelona es fá un comers indignes amb nenes
menors de edat que son obgecte de repugnants bru
cor de
talitats que encenen les galtes de vergonya
de

indignació.

que'ls hi porten parroquians bruts
negocis tan bruts com els parroquians.
Sapigut es que les cambreres no poden seures a
les taules ni fer companyia als parroquians, i mal
grat aixó no solsament fan companyía a cualsevol
quidám i s'asseuen a cualsevol lloc, sino que espat
Ilan als concurrents cénvidantse a beure pagant els
nyebits.
!!que no'n tenen poca de... set!
Amb una hora es beuen tres botelles de cazalla,
cinc de cognac i dos barrils de Pilsen; i'l pobre que
ha entrat amb l'intenció de gastarse vint céntims, o
un ralet tot lo més; se trova amb que li fan escupir
quatre o cinc calandries... !si *o l'enreda la cam

de les cambreres
i

brera!

Que si l'enreda !d1 está ben fresc! I no's creguin
aquets llocs indecorosos estiguin amagats, o en
llocs retirats; n'hi han als punts més céntrics i con
correguts de Barcelona com una burla crudel i sag
nanta a la pública moralitat i decencia.
que

Convé també fer constar la mena de inmenitat de
en l'exercici de la seva indus
tria. Dient qu'es sambrera, por anar amb el cap alt
per tot arréu, gosant deis previlegis de dona decent,
quan en realitat es pitjor que les altres de la seva
ralea, i molts cops ja ha sigut expulsada [de la vora
de les aitres per inútil i perillosa.
que gosa la cambrera

!Per perillosa, senyors!
!I te vint vegades t'osé s facilitats d'acció!
Apretarém més encara ?ho senten? apretarém
DE LA BULLANGA DEL CARRER

—Aquesta gent no fanmés
—Verdaderament

son un

DE BALMES

que donar cargues{

xic

massa

cargarrts.

més.

caes cargues,

Vio
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FRAGMENTS

D'UNA'

NOVELA

INÉDITA

(Continuación)
Acomodat en el recó del cotxe, indiferent a tot,
anava i-odant pels carrers de Barcelona, tenint sem
pre al devant deis meus ulls aquella dona misteriosa
que no'm podía treure del cap, ni fent l'esfors de no
pensarhi; i aixis, en u estat d'abstracció completa,
en que de res me dava compte, que ni en mi mateix
pensava, fitat l'esguard inconcret en un punt imagi
nari del espay, recolsat el cap sobre la má esquerra
aquet bras damunt del gonoll, a mitj cap el sombre
a mitj bategar el
plassa d'Urquinaona

ro, i

cor,

vaig

passar la

Ronda,

la

el carrer de Fontanella, la pla.
de Catalunya, la Rambla de Canaletes deis Estu.
de Sant Josep, del Centre,... fins que'l cotxe al
,

ssa

dis,

pararse

me

feu tornar al

mon

del quin n'estiguí fora

tan bell rato.

Lo mes joguiner, lo mes alegroy del afrancesat
Hotel d'Orient, es aquell salonet qu'es trova a peu

plá i

a la banda dreta; no te la
sitat del menjador espléndit, ab

juetensiosa

faustuo

columnes d'a la
bastre, ses pintures sumptuoses, ses tauletes sepa
rades per para-vents de crestall glassat; rés d'aixó,
semblal camerino d'una artista, un bibelot buit de
díns. Vaig entrarhi, i ocupant un pupitre que feya
pendan! ab un altre en lo quin escribía una senyo
reta francesa—que després vaig saber qu'era una
etolle chanteuse del Eden—; i sobre'l paper d'in
maculada

ses

blancor, escriguí:

«Norbert de Despujols i de Foncuberta=B. L. M
—a l'Excma. Sra. Marquesa de Pladevall, i te'l gusi
d'oferirli son hostatge accidental a Barcelona—Hotel

d'Orient—; al ensemps qu'aprofita gustós l'oportu
nitat pera repetir a tan distinguida Dama l'oferiment
de llur acatament i respecte.»
1'1 petit groom en breus instants conduhrl plec fins
hont jo no podía arribar sense manifestar indiscreció.
Es din indiscreció als ulls de la Marquesa i deis
meus, no als de ningú més; pero jo no debia ser in
discret, ni devant d'una dama, ni devant meu, que
mai me consento la mes lleu transgressió del bon
port, del quin, encara que no castellá, en soc esclau
ab dolses lligadures.
Feta la primera feyna,—o al menys, la que mes
torment me dava—, vaig agafar un deis molts perió
dics que sens ordre ni concert estavan escampats
sobre l'ampla taula de noguera, i seyent en una mar
quesina de vellut de seda que, com si tingués ulls
pera guaytar s'estava detrás deis vidres; vaig co
mensar a Ilegir el diari per hont comenso sempre,
pels espectacles: els homes superficials, de la «jeune
se jolie» com deía la del Edén, som aixís; deixem
pels seriosos l'enterarse del pesat article de fondo
pié de disquisions filosófiques, d'atreviments politics,
de tot aixó qu'encen i acalora, que fá fetor de discu
sió i de Iluyta, i que al cap d'aval' es la simple opinió

—

Veas aquesta

planta pertany

a

la familia de les curoubf

fácees.

pertany

—No senyer, aquesta

a

la familia del

principal.

del Redactor que menja de lo que escriu, quan no es
criu de lo que beu.
I en la Crónica de tea!res vüig trovarhi que aquel
vespre hi havía una gran fundó de gala al vell Co

plassa de les Comedies quin producte es
integre a un Refugi de vells pobres, hont

lisseu de la
destinava

solen anar a parar les desferres humanes de la Hulla
social qman ja han donat tot el suc de ses energíes
en les qüadres deis grans centres industrials engros
sint la bossa
es

poden

d'alguns d'aquells

estar

de

ser

«que son bons perque
dolents>..
deía`l diari quines eran les fa

Al devall de la nova
milies i dames que havian encarregat localitats pera
fer la caritat bullanguera del espectacle benéfic, i
entre les que aninan a divertirse a l'e-quena deis po
bres vells hi va g trovar a «Dona Gloria de Senes

pleda i Puigagut

de

Rocaberti, Marquesa del Plade

vall.

Francament, me va fer mal el veurela en la llarga
llista, pro com jo estava empenyat en no trovarli
cap defecte a'n aquella dona, prompte l'idea deis
compromisos de societat me torná a enlayrar la figu
ra que jo volia inmaculada.
I lo primer que creguí urgent fou l'assegurarme
de que no'm quedaria sense lloc en aquell espectacle
i dominat per aytal afany jo meteix me vaix dirigir al
Principal, adquirint al preu que volgué9 revenedor
una

burguesa butaca

de

platea.

L'
Fins Ilavors pensava solsament amb la Marquesa,
pensava ab la Marquesa i amb el Principal.
Tenint ja la seguritat de poder veurela aquella
mateixa nit a l'enbogidora Gloria, retorní vers l'Ho
tel, no sense trovar en plena Rambla un amic vell,
company d'Anatomía quan en la casa gran del rónec
carrer del Hospital estudiavam junts la carrerada
de medicina; l'amic doctor, al quin cap altre Ii pas
sava la ma per la cara en ajudar a les parteres quan
estaven en el eas, patía d'insuficiencia mitral a causa
dels forts disgustos que ti donava sa muller que
guardava en el seu tota llaltivesa del Cos de «Cara
bineros del Reino» del quin lo seu pare era coman
dant retirat per reume; jo, no tenía gayre bona la
tricúspide que cree que m`havia esbossinat la aven

després

tura ferro-carrilera; i vetaquí qa`entre unes coses
altres vaig convidarlo a dinar, perque'ls malalts dei
sempre tenen gana, i generalment els hi sol pas
menjant, segons opinió del rnetje de'n Martinez
Campos, que en coses del cor ne sabia un niu.
Demanarem un vermouth que'l serviren amb unes
cor
sar

olives sevillanes com lo puny, y... un sobre rosa ab
corona 1:eráldica en el 'loe del lacrat.
--Ab ton Dermis, noi,— diguí al insuficient.
—Fes, fes,—respongué éll.
1 obrint el sobre, vaig llegir en un paper perfumat
amb essencies orientals:
Gloria de Senespleda i P. de Rocaberti, viuda de
Roca y Más. B. L. M. a don Norbert de Despujols i
de Foncuberta, iii remercía coralment sa afectuosa
Iletra de salutació. La Marquesa de Pladevall, amb
aytal motiu referma sa consideració personal' al ca
valler que delicadament li fa forma nsa de la seva.
--?Anérn a donar un tom?—vaig fer al amic perque
no conegués l'emoció que la Iletra m'havía causat.
—Al menjador hem d'anar; a la taula i al Bit al

primer

crit.

—Com tú disposis; la gana no m'empeny, pero...
1 anarem cap allá hont desitjava el malalt de la
part mes c'lerical del cos.

Lo restant del día vaig pasarlo amb el susdit com
pany, xerrant deis altres condeixebles alguns deis
quins no havían vist més desde que deixarem la vida
d'estudiants, i que, ara per ara, estarían escampats
per pobles i viles difundint el seu saber per les maj
sanes arcobes deis seus tarats clients, en mitj d'aquel'
baf agrós que la febre deixa. Uns estaríen ja casats
i plens de quitxalla com en Codina de Palautordera;
els altres seguirán solters i revellits com en Fortuny
de Nulles, els pocs, rics com en Palau de Figueras;
els més malehint l'humanitat, com en Requessens de
Guissona que no te un malea per remei, i no li pagan
les consultes... s'hi passa un bell rato recordant els
temps ditxosos, sense mals de cap ni engunies, de la
etapa estudiantívola fent esment de les males dispe
seres que no couen lo que cobren, de les modistes
regueroles d'escayenta fesomía, els professors mal
carats de severitat escolástica; ,s angoixes suhado
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del juny, tot aqueli conjunt d'incidents cómics i
entrebancs graciosos que començant amb la matrícu
la, segueixen amb les paperetes d'empenyo, viuen
en els balls de raspee, i moren en l'indispensable car
bassa estiuenca, que la tardor corona amb les fulles
seques que cauen deis arbres corferits per la bufada
res

del mestral...
A les nou en punt del vespre

una xarolada bei-lina
de luxo, del Picadero, ab son arrogant tronc d'eu
gues galopants habitllades ab gorniments de plata, i
dominades per regues de cuiro ros que deis bocados
brunyits deis corcers briosos passen a les mans en
guantades del cotxer inmóvil en Ilur pescant, es de
turava enfront la porta de Au Maisón Dorée; entrá
en l'elegant seriós saló el jovenet lacayo de llarga
i renyida Ilureya, amb els guants posats
barret de
copa a la ma, extengué sa mirada bellugosa per les
taules rublertes de gent endiumenjada, i al veurem
s'adelanta fins a mí, dientme:
—iA votre service, monsieur!
Cumplí jo ab l'empalagosa moda de que'l cambrer
convidi en su pescant al cotxer de part del seu amo
accidental, costúrn que no se d'hont sha importat,
pero que amb tot i ser la dernier es bastant poca
solta; i als cinc minuts, jo irreprotxablement vestit
de frac, amb tot l'amaniment propi de la més encope
tada etiqueta, vaig acomodarme dins l'encoixinat ve
hicol, dient al lacayo que tancava la porta:
—Al Principal!
Al plá de la Boquería cornensarém a notar l'afluen
cia de cotxes que's dirigían al vell coliseu de Santa
Creu; la merla es feia dificultosa, les eugues ana
ven al pas parant continuament; els municipals de
cavall, vestits de gran gala. donaven ordres al cot
xers; les bocines dels autos demanavan vía 'Hure
sense parar; i clararnent es percibía l'echo de la ban
da municipal que devant del Teatre del Hospital exe
cutava Poverture de "Tanhausser"; ele llums de
gas deis artístics canalabres Iluien en consorci
amistós amb els ares voltajes de gran potencia; din
tre les tres filetes de cotxes s'hi vejen les dones aris
tocrátiques, 'liare' cap exhornat de brillants, amot
nades al cos les albes capes de blancor arminia, les
quines, desbotonades, deixavan veure ráfagues de
encaixos voltant d'escot abultat, de rosada turgen
cia... tot ullprenía amb encant corprenador.
Vaig descendir del cotxe atravesánt rample ves
tivul, l'orquesta preludiava les notes valentes de Els
Segadors, jo vaig entrar en la seriosa platea atapai
da de gent... El teatre esteva enlluernador,
meus
sentits fascinats per remors d'harmoníes dolses i
raigs de llum vibranta. Els vestits de riques sedes
i'ls encaixos vaporosos que cobrían els cossos blin
cadissos de les dones donavan belles tonalitats de
colors alegrois, blaus com el cel, rosats com l'ilusió
verts com l'esperansa, tots de una vaguetat indefi
nible com la bocet d'un gran quadro de vida datile
ra amb aucells que canten, dones que riuen, animes
que guaitan pels ulls, i cors que surten pels l'avis..

(Acabará)
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LA COMPANERA DEL REGIDOR RADICAL

—Ai Pepet, m`hauries de comprarjun renard.
—Esperat que haigi pres possessió de la Casa Gran.
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Sobre

una

carta

Un

senyor ens ha enviat un articte que no podém
publicar perque diu una pila de coses groixudes con
tra persona determinada i es queda
tranquil posant al
peu una inicial i un cognóm que'l mateix
pot ser el
seu

que el del arcalde de
com

deuda

a

i ell no dona ni'l nom.
admetém llisóns de correcció, ni de boa
port, ni d'ell, ni de ningú.
Tiugui'l valor d'aceptar la responsabilitat de les

Que

seves

es

?No hi havía qui demana-va valles pel carrer
d'en
Balines?
Doncs les valles ja hi son.
1 les formen policies
qu'están tant espessos, tant
espessos, que formen verdaderes valles...
Avants les valles eren de fusta.
Ara, salvo honroses excepcións també ho son. De
fusta !de akornoque!

cara
no

paraules

i nosaltres fi

publicarém,

no

pera po

la firma al peu del article, sino per a donarla al
jutjat si l'atacat es creu amb dret de perseguirlo cri
rainalment.
Més ciar aigua.
sar

espatlles

Poderoso caballero
don Dinero...

má, sino a máquina,

correcció, no publicarem l'anónim escrit per aixó
precisament, perque es anónim.
Llavors aquet subgecte ens va escriure una carta
particular dientnos que no eram varents cerque no
publicavem lo qu'ell no s'atrevía a firmar; ja veu que
sempre som més valents qu'ell perque nosaltres do
ném la

Aquí la forea serveix per a guardar-li les
i vetllar pels seus interessos...

Navalcarnero,

i encare no
lo que fá
Partid, completa i absolutament anónim no sols de
vant de la Ilei, sino devant de tota persona seria.
La persona contra qui va l'article s'ho mereix tot
i es ben digne de que se li diguen quatre
fastics; pe
ro nosaltres, que obrém dintre de la més
exquisita
escrit

A nosaltres francament, tanta força ens sobra...
Amb un parell de polis ne tindriem prou..,
1 que aquets polis anessin a detenir
al causant de
tantes i tantes victimes. Pero... !cal

El Radical de Madrid díu que vol l'unió
deis

re

publicáns... ?mai diriau perque?
Per a trevallar per l'implantado de la República.
!Ves que tal! Jo'm creía que no la volgués per
l'implantado duna fábrica de bolets.
Aquets radicals o son tontos.
0'1 fan.
0'1 fan i'n son.
O'n son
fan.
Una de cuatre.

1 prou.

Ll Pais

se

publica únic.
?Quan?

Perque
que

1

congratula de qu'es fassi el partit

avans

jo ho deían

encara

no

re

.

de casarsel
aixó.

pare,--Deu

lo

perdó--

l'han fet.

Tenim vaga de fadrins pintors.
Pero es d'aquells que pinten parets i fatxades.
1 la que voldriarn veure de vaga no es la
d'aquets,
sino la dels que`ns pinten la cigonya.
O sigs hi sembla millor, Sant Cristófol
Nano.
Més aquets son massa vius i no vaguen ni quels
ho demanin.
Tenen massa afició al trevall; sempre fan anar les

barres.,.

En cambi s'ha solucionat la vaga de fusters de fí.
Que fassin force trallas i que siguen mes fortes

que

boniques.

1 aixís potser podriam fer vagar als que
deiem
que pinten la cigonya.
Que no costaría tan com sombra amb un centenar
de garrots.
Si no's trencaven.
—Macatxo, qnant temps sense

veurel

casat.

El
la

carrer

de Balmes está tot pié de force que vigi
de l'empresa del carril de la mort...

pels interessos

—I

-oc

pare.

—Un te de grans?...

—Qne

no

ho ven, home. la

cara

plena.

varen

dirme que

era
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BARCELONA-INFERN O L' OBRA DE L' ENERGIA ELÉCTRICA

qué

En el octau cercle varen veure els dos poetes una munió de condemnats que estiraven
no tenia fi, entremig d' enormes calderes de pega bullente.

una

corda

(La Divina Comedia)
El Imparcial diu que

a

Méxic están molt mala

ment.

Doncs bé, en els temps en que estén], s'exposen
que seis fuselli mentres compleixen amb el seu de
ber, mentres inculquen als deixebles la santa ciencia.
a

No cal anar tan Iluny, company, que no estém gai
millor aquí.
I recomana al Govern que s'hi fixi amb Méxic.
Be te prou coses per a fixarse a dintre de casa, no
li cal agafar Puliera per a mirar a terra americana.
Perque aquí ja no`ns queda ni americana.., ni er
milla.
re

Pel delicte de xiular als cotxes del carril de Sarria
la policía doná una carga als estudiants, amenisada
amb unes guantes paraulades, (e'n Tressols, el di
jous al dematí. Més tart esdevingué la bullanga i la
policía carregá per la porta del devant.
En que pais estamos
senyor Tressols
no me

criminals

tractats de la mateixa manera, i que
catedrátic i un estudiant no podrán en
donar classe sense avants haver combregat i
son

molt aviat

un

trar a
fet testament...

A Madrid ha esplotat un petardo amb honors de
bomba.
Ja es bó que ho tastin, també, per allá dalt.;
Vetaquí perque Peltre día`m deja un de la Caza
del Pueblo que% seusamics d'allá eran iguals quels

diga, amigo,

por esto raz,
porque estaba delante

Millán Astray.

JI
La gent se queixa de que a Espanya els savis
sels fa justicia, que no se'ls paga prou bé, que
sels respecta.

posar _ordre...
Si .no's dona la deguda satisfacció a qui li perto
qui podrém dir que en aquet país els intelectuals i els

.201

que así cometemos
tantos banyols

I

?En quin temps estém, senyors?
;A classe, a dintre de classe, mentres se donava
una 11110, foren perseguits pels civils els
alumnes i el
respectiu catedrátic!
I al rector, al sempre respectat rector de l'Uní
versitat, se li encararen els fusells mentres anava a

d'aquí.
no
no

Aixó també passa amb els garrins; iguals
de Mallorca.
I a voltes son els mateixos.

d'aquí qu'Is

son

els

60
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partit sigué forsa bonic en el qual els estudiants va
ren perdre tal volta pensant amb les próximes festes
de Nadal per les que ja hi ha gran soroll.
Al arrivar a la mata, ,com diuen els andreuencs, i
enterarse en Casellas de la perdua del Barcelona, va
dibuixarse en el seu semblant una riatIla de malicia,
altres estaven observant que la americana
petita per momeats. ?Qué será?
—Camp del Catalá.—Badalona-Numancia.
Els del Anís del Mono, les van guanyar dolces.
Els segóns donaren els punts als primera per a falta
de jugadors, després d'haverse esperat den minuts
más de l'hora de reglament. Aixó es un aquip com cal
per a fer una brillant campanya i enlairar ben alt el
nom del Club (?)
mentres
se

Motos
El Moto Club Deportivo, es la pesadilla deis
veins de la placa de Letamendi. Entre 7 i 8 del ulatí
varen moure el gran xibarri amb motiu de la cursa
de regularitat, que havien organisat per a aquell día.
Més de vint eran els qus's presentaren, disposats
a fer soroll per a aquets mons de Deu, amb l'espatec
de les seves motos. Prengueren la sortida, 11 motos,
8 side-cars i 2 sicle-cars, que giravoltan carreteres
anaren a Manresa, fent després el retorn.
El premi de siete cars, el guanya en Josep Tei
xidor. El de side-cars en A. Sanromá. 1'1 de motos
en Lluis Puig. A tots ells els donaren medalles d'or.
A causa de l'éxit obtingut en les curses fins avui
realizades, se prepara per a ultims de Desembre o
primers de Janer, la travesía del mediterrani, cam
pionat d'Espanya per a motos de 9 cilindres, nova
marca en la qual en Pep Armangué hi trevalla deses
peradement pel bon éxit de les mateixes També es
tudia la manera d'anar a la lluna en vol plané. Ade
més hi haurá un premi reservat per a side-cars.
Si-de-cars se fá, hi pendrem part.

Foot-Ball

Campionat de Espanya i Catalunya.
Camp de l'Espanya—Espanyol 1 goal —Barcelma

O goals.

Aquest era l'aconteixement del día i cap allí vaig
Quina gentada hi havía! Semblava que ho don
guessin!
Tots se posen fent fila, l'Aguirre bufal xiulet i
la pilota corra que correrás. En Peris fa un Tau!, en
Tiago, tot fent l'orni vol tirar kic; no li surt bé. Un
altre día será, resignació. Tornen a corre disputant
se la pilota i pum en López ne va saber més
i entra
un gool als deu minuts, sis segóns, tres quins i milisi
mes de joc. Els Real-encs, saltaven de contenta, els
contraria vejen visió. Jo, una derrota en prespec
anar.

tiva.
Els espanyotistes

agafaren fums i's varen creixer
jugant forca bé, obligant a nen Rehé a fer-shi a cops
de puny per a allunyar el perill. Per l'altre cantó, en
Tiago, i en Pacan feien una complerta exhibició de la
patadota essent el pánic deis devanters contraris.
Segona part l'Alfredito, pren la pilota a n'en Rá
mirez, aquest se sent ferit de l'honor de mestre en
gimnasia, i'l carga en faut. Aixó no es de mestre. El
públic l'escandelitza, pero eh l tan frescales. Se vive.
En Tiago tira un penalty que tocal pal; que n5'
volía entrar, tot pot esser, pero no ho semblava.
El Barcelona domina, mentres l'Amecha, fa ganyo
tes de malament que ho fan. Al palco del costat un
conegut dentista riu de satifacció. Més enllá un sen
yor extranger, també molt conegut, es mossega`ls
llavis.
En resum que va acabarse i com dos i dos fan
quatre el Barcelona va perdre amb gran sentiment
d'en Quimet (el ros de Canaletas) i de tots els mil i
pico de socis. L'Espanyol ha aumentat de sis socis.
A Canaletas hi ha tela per a parlar un any seguit.

—Camp

de

tari 1 goal.
Aquets ho

l'Avenc—Espanya

3

goals—Universi

varen fer-ho a Sara Andreu, en el mag
nífic camp que te d'esbarjo el centre avants anome
nat. Lluitaren amb empenta i decidits a fer gool. El

li feia

—Camp

de 1' Universitari.—Avenc -Polo.
Com 'ti ha Déu que'ls nois del Polo están dispos
sats a quedar a l'altura del betúm. I va per segón cop
que's presenten tart i perden els punts; ja ho tehen
per vici. De totes maneres jugaren amistosament i
també van perdre per tres sustos a cap alegría. Se
ven

que'l

Polo está cridat

a

perdreho

tot.

Tennis
A Cal Reial Barcelona Lawn-Tennis Club, varen
per a clasificació de les mi
llors raquetes, fent-se aquest en les courts 4 i 7, de
vant d'un públic bastant nombrós.
Molts foren els que's presentaren a discutirse la
superioritat. Heus-aquíd resultat de les lluites juga
des hasta que la llum els va dir prou.
J. Castanyo, guanya a C. F. Burk, per 613, 614.
R. Parera, guanya a I. Folch per 613, 416,816. A Qui
ratee, guanya a J. Millet, per 613, 614. B. Dotti gua
nya a P. Sensat (per massa Sensat va perdre) per
416, 614, 715. S. Dexens guanya a S. Ribot per 316,
613, 610. M. Aguirre, guanya a J. Moliner, per 316,
614, 614.
Molts son els que aspiran!, pero esperaran!.
Que ni ha de gent que vol esser el millor.

jugarse diferents partits

Altres

noves

Clubs que triomfen.
Sena cap dubte un d'ells es Catalunya Sporting
Club. Avui te dos camps, l'un per el foot-ball, l'altre
aseguren que será per l'atletisme, tením reformes en

projecte,

que han de remoure gran brega.
En la secció atlética en Soler (a) petit-Bouin, s'en
trena vuit dies per setmana, havent batut en els ac
tuals moments el record del Poble Nec, deis 1500
metres. En Pons (el monument atlétic) está saltant
els 3 metres 1 centímetre, terra ferma. En Mar Ilen
cal pes a dos metres. Pensen presentarse per a con
corre a Berlín, en les vinentes Olimpiades.
Dins la secció de foot-ball, el más ex-centric es
l'Avilio. Te una col-lecció de trajos a diferents co
lors qu'es boigería de les noies d'aquelles galeríes.
Ne te un de vermell, que espanta les pilotes. El Sen
do, distreu als contraris oferint-los caixes de morts
a preus reduits i económics. En Sales els ofereix tí
tols del Banc Vitalici. En Mulet entreté als jugadors
fent xistos de redolí; la panxa cada cop més grossa.
En el antic camp voten fer-hi unes pistes de ten
nis, que no n'hi haurá cap de tan esplendit, essent el
terré de les mateixes d'una composició de llana-ce
mentada, fabricació Tufí. En Pallejá empaperará les
parets del camp, amb lo últim model arrivat de Pe

kín (Poble Nou).
La nova junta riu per a sota`l nás tota cofoia. En
Maristany ha erescut un pam.
...Després del partit jugat entre el Espanyol
Barcelona els comentaris del mentrdero de Canaletas
han arrivat a preocupar fins al urbá que fal serve

1

el
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aquel] lloc, puig

secats en

les

seves

no

dexen

quasi

pas

a

ningú

ob

fal-leres.

En Lemmel, avui vestit de blanc-blau, fa constar
tothom que's la quarta vegada que'is seus gua
nyen al Barcelona, pero no afeixegen que'n cap de
aque tes hi jugaba eh, ni tan sols d'exterior dreta,
que's lo que fa millor (Ilegeixis en sentit contrari) o
sino que ho diguin els seus.
—Els sindicalistes, i consti que'm refereixo als
que son del Sindicat de Periodistes Deportius, pen
sen i repensen en la festa a benefici de la mateixa, i
la Directiva está que bufa devant de les coses en
que han tingut de lluitar durant la present tempo
a

rada.
Probablement tindrá lloc per els vols de Nadal,
fent-se un match de foot-ball i unes proves atlétiques.
A hores d'are están capficats en cercar, quelcom
que han

perdut,

o

els han fet

perdre.

Recordo que no fa molt temps va constituirse en
el E. C. Barcelona la seva secció atlética disposats
fer tronar el mon deportiu i segóns es veu els trons
han sigut moit Iluny, puig ningtils ha sentit.
Que la comissió no ha fet rés? Mentida; ha anat a
pasar l'estiu a fora, que ja`s algo. Es cert i ben cert
que encara hi manca afició a aqueste clase de pobres
i no se li dona la importancia que'n sí representa
aquesta branque del sport. Si en nostra ciutat no hi
ha encare gent que s'interesi obertament per a re
formar-lo, menys hi es en el Barcelona, aont després
de prometre i de dir que farían i deíxarien de fer,
avui es día que no s`ha preocupat de comprar un
pes, un miserable pés, pels que senten voluntad per
el atletisme.
Qué val un pés, no siguen tan pobres.
En la junta general, el Sr. Torres Ullastre, va
prometre oferir una copa per la secció atlética, fent
devía jugarse
se les proves avans dels partits que
de Copa Gamper. I tampoc s'ha fet.
Vaja senyors, aixó's fer sport? ID no se que dime.
a

—Nova de les bones.

Diumenge jugan el Barcelona
de jittje en Permanyer.

i

l'Espanya,

i fará

CARLITDs.

DE LA BUTACA ESTANT

La exquisida y gentil actriu Roser Pino, s'ha des
pedit ja del públic de Barcelona. Nosaltres, empró,
no creiém pas que'ns deixi; i no ho creiém, perque al
tres vegades ha pres comiat de nosaltres... i ha tór
nat apareíxer i a fer-se aplaudir a l'escena. Seria
escénic que, la
una pérdua irreparable pera l'art
simpática Pino se retirés definitivament del teatre.
Tants artisles que hi ha per aquets mons de Deu,

abtituts i sense talent, i no s'arriven mai a per
suadir que fan mes nosa que servei.
?I la Pino ens deixaría?.. No ho podem, no ho vo
lem creurer. La nit de son benefici logré omplir el
teatre (oh quin miracle!...), i fer-se aplaudir sorollo
sament per la selecta concurrencia que acudí a exte
riorisar el recreo entusiasme a tan gran artista.
Llástima que escullís «La gata de Angora» pera la
funció de son benefici. En Benavente te obres molt
mes perfectes i que a'adiuen mes arrib son tempera
ment artsític.
!Pero que voten fer-hi!... Si hagués escullit una
altra obra, tal volta no hauria tingut ocasió de rum
bejar riques «toilettes», i ja sabeu lo aloa que al
nostre bon públic li agrada, que una artista se pre
senti a escena amb trajos ben Ilampants i de confec
ció capritxosa. Al públic ti agrada, i ja saben lo que
digué Lópe de Vega, referintse a n'aquets jutjes po
pulars que judiquen les produccións literaries sense
preparado ni coneixements de cap mena.
En Franquesa aquesta vegada l'ha ensopegada. I
ho diem sincerament, sense tenir en compte si es o
no gaire mereixedor a que se li prodiguin elogis.
;Je ho crec que l'ha ensope
sense

gadal...

Ara si que podem dir que en
aixó de dirigir comedies ne sab
un niu!... Ah!... quen son de en
vejosos els que volen negar-li el
pá i l'aigua... Vaja senyors, que
es pot fer un sacrifici pera anar
«El Café
a veure'l decorat de
del Recó» qu'es l'obra a quens
referim, i les innovacións que
han sortit de la pensa del il-lustre
les calces
autor d'«En Pau de
curtes».

DOS

PORCS PARLAN':

pais no está conforme
—Es una tontería, perque haventhi
que les Corza estignin ohertes.
—Din que el

en

estiguin tancades.
tocinaires, no veig la necessitat en

que les Corts

vaga de

Ha arrivat a tant el seu desitj
de perfecció i de realitat escénica
que molts asseguren que aquelles
senyores dubtoses que surten a
ocupar les taules del Lyon d'or
son... senyores autentiques. Oidá
quina pensadal... Es de aplaudir
tanta realitat.
Un amic nostre que escriu dra
mes semblants en els qu'escriu
en Fola, aquel' probre senyor de
los pensamientos sublimes, ha
tingut la pensada d'escriure una
obra titulada ,Los crímenes mo
dernos o las víctimas del acero»,
i volguent ser més realista que
en Franquesa, ha escrit al minis
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demanantli que li deixi per
I tot hi sent taat joveneta, se les
uns quants dies,
va tenir amb Schu
pagant lo que sigui, el Regicida
man, de qui tocá els Estudis Sinfónics que
Sancho Alegre, el Chato de la Cagueta ila
li val
Maria
gueren
una gran ovació per lo bé que ko va fer, i
Luisa, per fer-los pendre parten
en la representació, ja
amb
altres
dos músics romántics: amb el sublim
que de ells se parla en la obra de
referencia.
ho
hoyen i amb Chopin el poeta del piano, i amb el Beet
veurán quin éxit!... I quina pensada ha tingut Ja
el se
pi
Granados, de qui`ns feu coneixer una clangapro'
nyor Franquesa, ja es ben vritat alió de
de
qui no te pá aquelles tan escaientes que sab
moltes se'n pensa.
fer l'il-lustre autor
de Goyescas.
L'obra ha sigut arranjada al catalá per en Jordá i
I per ultim tocá la Rapsodia n.° 8, de Liszt, demos
en Soler, dos admiradors
d'en Franquesa, que no
trant poseir un gran mecanisme i un gust
saben fer res més que traduccións i encara malament,
Tant insistents eren els aplaudiments de laexquisit.
Si l'autor de «Petit Café» veijés a traducció
selecta
concurrencia que omplenava la platea de la sala, que
qu'han fet els esmetats senyors, segurament no co
es vegé obligada a interpretar la
neixería la seva propia obra.
Berceuse, de Cho
pin, que dit sia en son elogi, ho feu magnificament.
El decorat es magnific i digne de els escenografs
La
senyoreta Mora, es ja una artista notable, i
que l'han pintat, especialment la den
Vilumara que
segurament está cridada a obtenir gran triomfs en
está molt ben observada. El públic continúa retmien
la seva vida artística.
se del Principal, on ja saben els nostres
llegidors se
No li desitgem nosaltres altra cosa.
representa dita obra.
BEMOL.
Dimars passat debutá en Tallavi a Novetats, fent
nos la finesa que Ii agraim, de representar
en borne
11#
natje a nostre eminent dramaturg D. Angel Guime
rá, el seu célebre drama «Terra Baixa». En Tallaví
fou molt aplaudit, lo mateix que'l mestre Guimerá, a
qui el nostre públic venere i estima.
La celebrada actriu Margarida Xirgu, es trova al
tre cop entre nosaltres. Sia ben
vinguda, encara que
Per facilitar la difusió i lectura de LHEREU,
no esperém res de ella, doncs ja
saben cine no més
sab mostrar predilecció per les obres
servirém gratuitament el periódic a tots els
extrangeres,
que son, encara que ella pensa lo contrari, les que fa
nous suscriptors que al suscriurers paguin
mes malament.
l'import
tre de la

Governació,

A nostres lectors

CANTACLAR.

RECITAL DE V1OLONCEL
La simpática violoncelista Na Aurelia Sancristófol
doná diumenge passat un interesant concert, al Pa
lau de la Música Catalana. Es molt joveneta encare,
pero fillets, s'esplica com una dona
gran. L'Escola
municipal de música, pot enorgullirse de haver tingut
una deixeble que posi tan alt el nom
d'aquella docta
casa, com aixi mateix l'Ajuntament que demostra
que
sab donar merescuda protecció an els que verdade
rament

se

del semestre de Janer fins a Juny
de 1914.
No podrán obtenir aquesta ventatja totes
aquelles suscripcións que no vagin acompa
nyades del import.

L'ADMI.NISTRACIÓ.

la mereixen.

Tota la segona part estava dedicada a Buchs, in
terpretant amb molta jutsesa i netedut la Sonata en
sol menor.
En la segona part

ens feu coneixer un Scherzo
de
Bailada de Bruhms, per cert molt in
teresant í un Preludi de Sinding que's lo que més ens
agradá. Quan se emancipi de la tutela deis seus mes
tres, posará mes de relleu la seva personalitat, segu
rament obtindrá senyalats triómfs. Avui encara's
nota un cert predomini deis gustos deis seus
mestres
i s'endevina que no's considera prou forta per impo

Sokoloff, una

sar

la

seva

Quan ho

personalitat.
fassi, quan sia ella

home.

mateixa la que se`ns

SALA GRANADOS
portat com un

el bell seré s'ha

Diumenge

a la tarde, doná un
concert interesantis
la Sala Granados, a la gentil senyoreta
Flora
Mora, que malgrat tenir no mes 17 anys, te tota la
experiencia de una artista consumada.
En Granados diu que está molt joiós d'ella, ja ho
crec, com que una deixeble així posa de relleu el ta

sim

a

lent del seu mestre!..

merosa

prole.

L'hereu escampa.

manifesti a travers de les obres que interpreti, alla
vors podrém considerarla com la millor
artista cata
lana de violoncel. La seva germana Antonia Sancris
tófol, sapigué acompanyarla molt discretament, fent
se aplaudir al final de cada
comainció.
Felicitém al mestre Soler, per lo bé qu' ha sapigut
fressar el camí de l'art a tant simpática artista.

Aquesta setmana

Diset. —Els seus dibbixos tenen molta
llástima que la factura, o sigui el trevall deintenció,
má, no
estiga a l'altura.
Albert Bonet.—L'HEenu no's pot permetre el
luxe de mantenir per si sol un dibuixant con su nu

—Sé, noi, ja`l veurás publicat.
Cortés.—Son infantils.
V. Castanys.—E1 seu dibuixar ja`l coneixem. Pot
enviar alguna coseta d'en tant en tant.
Sr. Pelma de K. D. T.—Y que grasioso es Ustet,
,kadre de Dios. Los chistes ea hay en el «A D
ccmo oler, no huelen mal,
huelen... !peor! !Vaya'
vaya, con que los conquistadores de lsabelas
Le
blanc se han disgustado con nosotros. !Pobreci
tos! No será la primera bez... Peyort será
el dia
ca expliquemos el secreio de
aquella
de aquel ángelbufador que se firmaensarronada
Isabel Le
blanc a falta de colaboradoras de berdat.
C. O. K,—No`ns va.
B. B.—Bée, bo que's diu molt bée.
L'ascolanet.—Encen els ciris noi, que hi han co
ses que's veuen molt negres.
Núvol.—E1 seu article portaría tempestat.
?Ja estem tiestos? Santa nit tinguin.
I

rnp.

A. •o

-r, IlltabIngsmax.

Instalacions

forca motriu
montatges de cen
tral en fabriques i
Ilum i

tallers.
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MELQUIADES. -?Ha visto usted, Hereu, mi reformismo?
L' HEREti.-Si, pero al meu poble 'n diuen GANA.

L'HEREU

