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GRAN PARTIT INTERNACIONAL
L'HEREU. —Ai Dato... Li han fet un goal.
DáTo.—?Com vols que dominém amb un team-tant débil?
L'atazu.—Dones, si esteu mancats de energíes, i sou impotents per
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a

guanyar, retireuse

poble hi surtirá guanyant.

L' HEREU
Pero es que eh l de ideals no'n té; no el preocupa
altre cosa que, encarrilar bé els seus negocis per a
que dorguin forca renditnent, i mereixer protecció
de tantes falses reputaciorts que dirigeixen la polí
tica espanyola i son homes de una mentalitat pobríssi
ma, com per exemple en Romanes, que per no saber
res, ni sab del peu que coixeja.
No; els regionalistes per dignitat, encara que sía
com insinua El Noticiero, per a assegurar la pau de
Barcelona, fins que termini la Exposició Internacio
nal de Industries Eléctriques, no podém unirnos amb

togóniques
justicia.

a

!Noticiero es un diari extremada
ment manso, no s'indigna mal i par
la sempre amb comediment i me
sura. pero quan se tracta de recullir
infundis i rumors que per-indiquen
als regionalistes, es el primer de
Ilensarlos al púhlic El Noticiero
parla sempre de independencia po
lítica, pero nosaltres no li hem de
agrair res, percate sempre ha mos
trat condescendencia amb els poli
tics de tendencies i de idees mes an
les seves, i a nosaltres mai ens ha fet

En la edició del dissapte passat, donava ja com
feta i com segura, encara que di.nt no responía de
lo que havía sentit, una allana amb tots els partits

polítics de més forca, per a Iluitar coaligats en
próximes elecciMis Ilegislatives. I donava ja com

les
se

gura una candidatura en la que hi figuren bornes de
idees tan oposades com en Cambó i en Lerroux. No
era necessari quel nostre estimat confrare La Vea
de Catalanya he desmentís, per a que donguessim
crédit a una noticia tan absurda.
Si El Noticiero conegués més els homes de la
«Ufo», no sliauría atreva a publicarla. La Liiga
Regionalista es la entitat política que més ha treva
llar per a el progrés i engrandiment de Barcelona,
pero per molt que restimi, no recurrirá mal a una
unió tan monstruosa, per a que sía un fet la Exposi
ció Internacional de Industries Eléctriques.
Els regionalistes no podém unir-nos ni ens unirém
mal amb tras elentents qu'han trevallat per a la des
trucció de Barcelona; amb una gent marcadament
anticatalana: amb un parta que no mes ha sapigut
omplir de odi el cor de la riostra bona gent obrera,
i'ls ha portar amb el seus concells, amb motins i amb
s

vagues
mai han

miseria; amb una polítics que
volgut regoneixer la personalitat de Cata

a

la ruina i

a

la

amh governs centralistes per a en
trebarcar la nostra obra lliberadora.
No; diem-ho ben alt: amb els lerrouxistes no hi
volern cap pacte ni cap unió.
El lerroursme sempre ha sigut una amenassa per
nostra berty. Iguda cititat, i ha sigtit sempre conside
rat com a representant deis vells partas dinástics
Iliberals, tau han sapigut protegir magnánimament an
en Lerroux que's l'horne mes funest qu'ha tingut Es
panya. En Lerroux es més temible quels demés po
litics, perque no es sincer, perque parla segnns les
circunstancies, peque avui ataca la guerra i demá
la defensa; perque acaba de dir-vos que la propietat
es un Tobo i el veieu atravessar amb auto elscarrers
de la ciutat, amb un auto que no sabeu com ha sigut
adquirit, pero que ho endevineu...
amigo Alejan ro com l'anomena en Ramales,
sab parlar fogosament devant deis seas prossehts, I
dírlos-hi smb molla vehemencia que's necessari re
currir a procediments radicats per a el !hure espan
dintent de les idees; ques necessari sanejar la s. cie
tat, pero el! (luan hi ha peral fuig, i mal ha sapigut
posar-se devant deis pobres incautes que'l seguei
xen i ser yalarlos-hi el camí qu'han de seguir per a

lunya i han pactat

l'assoliment deis

seus

ideals.

aquesta gent.

Lliga Regionalista, té una bandera ben glo
a desplegar-la devant del noble catalá i fer
seguir les multaras. Els bornes de “La Lliga», que
son els que han dignificat el sufragi, els que han do
nat una educació política al poble; els qu'han fet que
Catalunya's redressés i tingués conciencia de son
gloriós passat, i estimés fondament la seva llen
gua, el seu art i les seves tradicións, no poden unir
se amb mis elements que sempre que han pogut han
escarnit i befat les nostres glories mes preuades, ens
han motejat de separatistes per a que'ns odiessin les
demés regións e,pat,yoles.
No necessita la «Lliga» per a triomfar i assegurar
la pau de Barcelona; miar a captar resforg i l'ajuda
d'un partit que defensa i simpatisa amb els assessins
use Déu i sense patria, que robaren i assessina
1(3.. villanament durant la setmana trágique tenint un
bó, que's el polític mes eminent qu'ha tingut
G L-Innya, que sab emportarsen darrera de éll a
ti. Lis catalans que creiem, que'l regionalisme es la
1,L..ió de Espanya. Que més voldríen els lerrou
xistes que aliarse amb nosaltres; pero aún hay cla
La

riosa per

ses.

Ja fa díes que la Gazeta de la Xina, o sía E/ Pro
greso. va tirant amoretes a l'esquerra catalana, per
a veurer si la col- fereix i logra presentar una candi
datura eminentment radical que aniquili els demés
partits que simbolisen la reacción.
Ells lo que voldrién sería ferse seva la esqnerra
catalana, i nuguerla convertir en un partit purament
republica. Pero !ai! que no he lograrán.
Perque encara que alguns elements del CentreNa
cionalista RepublIcá, com en Gubern que's el més
funest de tots, logressin que'ls nacionalistes se co
aliguessin amb els lerrouxistes, tením el convenci
ment

que'l poble

El fracás seria

nols

seguiría.
L'esquerra mai més podría

enorme.

catalana Sería un contuberni
coalició composta de elements
tan antagónics, que Catalunya s'aixecaria airada á
maleiría an els que dient-se fila de ella, s'uneixen
amb elements que !'han vilment ultratiada.
Nosaltres com sabém que dintre l'esquerra hi han
elements de criteri i de talent, com en Carner i en
Bastardas, no podém donar credit a lo que dicten,
re-pecte al particular, els jóvenes bárbaros que se
gueixen al ex-caudillo Lerroux, avui banquer i pos
seidor de una inmensa fortuna.
L'esquerra deu iluitar sola. unint-se si les necessi
tats he reclamessin amb els elements amb els quais
existeixen més afinitats de idees .pero mai amb els
enemics sempiterns de C,atalunya, que de ensá que
-actúen en la política espanyola están a son deis go
verns opr, ssors i centratistes.
En les vinentes eleccións tornará a obtenir un
gran triomf la Lliga Regionalista Sortirán triomfants
els 'tomes que no`ns parlen de república ni de mo
narquía, ni de cap forma de gover-n; eta bornes de
gratis prestigis i honorabilitat, que Iluiten i han Ilui
tat sempre per a que Catalunya sla respectada i pu
gui reconquerir les seves antigues Ilibertats.
actuar
tan

en

la

política

monstruós,

una

Cinunerre,
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segons mos ulls ho vegeren
i m` han ditaltres també
S' han venut

fira

en esta

tots'els objectes següents:
En Lerroux s' ha endut a
tot un remadet de bens;
l' Emiliano en

caza

recordarlo

d' aquells quants dies funests
de la setmana gloriosa
ha comprat un... caga !le;
-

colla

una

numerosa

de diputats, que al Congres
jamai han badat la boca
s' han endut un reguitzell
de besties blanques o grises

forma de cunillets;
un gall carregat de plomes
diu que ha comprat en Sagnier;
I' Alvarez jetit amb 1' Azcárate
en Junoy plegats eIs tres,
diu que han comprat a la t'ira
les figures deis tres Reis,
I' Alvarez el ros, I' Azcárate
el de cabells blancs de neu
-

en

-

Jur,oy, per simpatía,
quedat el Rei negret;
en Mir i Miró s' emporta
Una estrella resplandent;
i en

s' ha

Maura s' ha endut un: ,ico
que diu que en Dato ti ha fet;
en Rius compra una fonteta
en

rajant aigua transparent;
la coalició de les dretes
ha comprat un carnp inmens
tot sembrat de carbaceres
IMPACIENCIA D'UN REGIDOR
—Malahit siga el calendar. A veure quant

on

LA

possessión
—Si

no

prens mes que

possessió,

arrivara el dia de

ens haurem

ben Hule

pendre

un

un burret;
candidat reformista

hi pastura

compré

un

de

aquells
espatlla

ninotet d'

que duen sobre la

Ilenya seca

un

bon feix;

me diuen,
Polo Otin, un porquet;
un senador vitalici
diu que va escullí un safreig;
en Dato un pont per si es cosa
d' haver de fugir Ileuger;
el K D T un tou de molça
per I afidó que té al vert;

es

lo que compra,

en

La fira de Santa Llucia
s'ha eatés

are com are

parades de figures,
ponts i cases, porcs i bens,
i montanyetes de suro
i gallets i naixements.
Al entorn de les parades
s'hi agonbola molta gent
amb

fressa i gatzara

i tot

es

i

seguit de regeteig

un

pero tothorn al fi es fira
segons mellor u convé.
Per més que jo no hi estava
prop las

paredes present

el

;Cu-cut!

una

ovelleta

vestida amb pell de guineu;
i L' HEREU comprá a la fira
una casa

de

pagés.

L' urhá de la Piala Nova,
dintre el levitón vermell,
al trová un company de cuerpo
sembla que deía entre dents:

—Con todas estas figuras
y

bestias?

me

monuments

parece que

no va a armar

esta

gente

poco belén!
C
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treure uns quanta regidora en
les eleccións darreres. Si, si.
Pot pregonar la llimpiesa, tenint
la casa tan bruta....
Peró, ben mirat no ho es tant
d'estrany. Desenga
com aixó
nyeu-vos. Al principí, quan Don
Lacandru necessitava formar el
remat no va deixar de veure que
entre mitg d'alió de: matad, vio
lad, incendiad, algún que altre
renec ben recargolat s'hi havía
de posar de primera y compteu
l'efecte que havía de ter aquella
a

plaqueta.

Direu: sí; peró un cop posats
els fonaments sobre els que des
cansa agua fanc que li vé també
per a reposar de les seves fadi
gues, ja ho podía suprimir tot
aixó i el rétol podía anar a fóra.
Com que no costa res de mante
nír, !guinea ganes! I ademés, que
alfas com n'hi ha que tenen la
virtut de la guineu, que _quan
no'n pot haver diu que son
verdes, n'hi ha d'altres que no
ho saben amagar i ho fan com
les criatures que quan sets hi
nega un gust ploren i s'enra
bien.

L'HEREU.—Es clir

que sent tant

La placa de cán

marrec

vols

anar

al

Progreso

Aquell poeta enamorat de la mar llatina, aquell ex
cela cantor de les serres pirenenques, aquell home
model en tots els ordres que's digué Joan Maragall,
clamava un día per a que la gloriosa parla nostra
auedés purificada de tota expressió viciosa i sobretot
de la més degradant de la blasfemia.
No era pas en Maragall sol qui deixava sentir la
seva veu en defensa de la santa paraultr. La Lliga del
Bon Mot s'extenué rápida per tot Catalunya. En el
cancel' de moltes

cases

s'hi colocá. i s'hi

conserva

1 no dic jo si'ls hi anirá bé po
guer Huir en les properes elec
cións tot el seu repertori de pa
raules fines. 'Peró'm sembla que
per a desfogar-se ben bé enca
re anida
millor ter el canvi
de la placa actual per una al
tre que digués: «se permite, o,
Marroc.
se ordena
decir pestes de la
Lliga i de todos los catalanistas
i gritar muera Cambo».
beria mes humá.... Sr. Caudillo....

L'HEREU ESCAMPA.

w

Festival

wi

organitzat

per la Premsa Associada

incendiarios, que es com si diguessim una especie
d'específic per a portar El Frogreso a mama d'auto

Per a el día 19 d'aquet mes, s'anuncia un gran fes
tival que tindrá lloc al teatre Liceu a benefici de la
Premsa diaria associada.
Tractan-se de nostres estimats companys de sa
cerdoci, el nostre HEREu hi asistirá, adherin-se aixi
a tant simpática festa.

móvil, o millor dit per a portar automóvil a expenses
d'El Progre.co?... Dones allí, que'n diuen la «Redac
ció» perqué alfas fá menys burgés, ;ambé hi ha una
sola placa referent a la manera de parlar. !Ei! aixis
m'ho assegura un amic que'm mereix crédit, que jo
no hi he estat pas mal, no. !Ca barret!
Me coneixe

gés

encara,

P1811».

aquella placa dernanant: «parleu bé

si

Doncs bé; ?saber: aquella fábrica que hi ha al
de Ponent en la que s'hi elaboren artículos

us
ca

rrer

rien

massa

que

no

faig cara de !Oven

bárbaro.

Sinó que aquella no ho diu «paree bé si us plau».
!I ara! ?No veieu que fá clerical? La placa del Pro
greso (si'l mee amic no'm va enganyar, i si tos aixis
estic prompte a baixar la testa) diu: «Se permite
blasfemar».
Es molt fort alzó, ?he? Oh, i fins sembla extrany
després de tot alló del saneamiento que va ter anun
ciar D. Lacandru per a imitar als regionalistes i per

Es ciar que no li veureu rumbejar la escaienta
barretina, ni el veureu trepitjar les catites de la sala
amb blanquea espardenyes.
No; el nostre HEREU sab presentar-se CCOM cal

devant de la societat, i encara que fassi

cara de pa
i's quedi moltes vegades•boca-badant davant de
lo que sembla no s'explica ni compren, es més Ilest
que molts que coneixem nosaltres i vostestambé, que
se les donen de sabis, i no saben ni on tenen la má

dreta.
Lo que sí demanem als concurrents al acte, es que'l
perdonin si'ls fá preguntes ignocentes i aplaudeix
sorollosament.
No ho estrayin, no hi ha estat mal.
Pero no tinguin por quels comprometi, perque ía

L.-HE*Éu
cara de pagés té l'anima de
artista.
Al contrari de molts que coneixém, que tenen res
pecte distingit i l'anima sense idealitats com la deis
pobres pagesos.

nostre HEREU si be te la

MTENIEW,V
Amb

Rius í Taulet

en

—Deu lo guard ciutadá digne
alcalde noble i honrat,
vullau

ser

amb mí benigne,

no'm deu vostre coniiat.

—?Qué vols, qu'aixis a

torbar

lo repós reverent
quels vius me deixan gosar
dintre d'aquet monument?
(que sil miras ben mirat
tot seguit veurás lo qu'es:
vens

un

i tot nostre Ajuntament;
puig qu'avans quel Iluiment

d'industria,

art i bellesa,
cal tenir enteniment
per a honorar la honradesa.

Potser cosa de profit,
l'anunciada exposició
si s'hi posa peu i pit,
recordant lo que he dit jo.

Sobretot, minyons, ,!alerta!»
sobretot, minyDns, !ull viu!
que quan la honradesa es certa
el bon nom perdura i viu.
are fesme una mercé.
—La que vulgueu mon senyor
—Si tot passant pel carrer

1

troves algún

regidor,

Ii dius que diga al Sagnier,
que's home de condicións
i que pot ferho molt

be,

altre gros disbarat

del

arquitecte Falqués).

—Vinc a veurer que penseu
de l'exposició anunciada;
vinc a veurer que'm dieu

d'aquesta

nova

pensada;

que s'ha fet sabé a la gent
per medi d'una gran crida;
que diu nostre Ajuntament
que`ns ha de dar molta vida
i a nostra bella ciutat
honra, profit i

—Calla, HEREU, quedo enterat;
calla noi, no parlis més.
Com es de tots sapigut
jo vaig fer una exposició;
de tot lo mon conegut
va serne radmiració.
No recordan los que son
cosa tan bella i tan bona;
de les quatre parts del mon

vingueren

a

Barcelona,

progrés
fruir l'ad
de l'industria i de la ciencia...
i vingué un riu de dinés
administrats a conciencia.
1 ja pots compendre tú
a

temerari,
a ningú
podía ser millonari;
i aixó malgrat ja ho veieu,
vaig morir sens més herencia
que un nom molt honrat, HEREU,

sena

que

pecar de

sens

robar

i ben neta la conciencia.
Aitó que's lo principal
cal que ho tingan ben present
tot

aquell qne's «concejal»,

sino te contemplacions,

?Ni pensarás?
—Ho faré.

—Doncs, atieu, HEREU, trempat.
—Don Francisco, passiu-ho-bé
y dispensi.
—Dispensat.
PEPE

r.
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Faula
Ni havía damunt la post,
rebost de la casa
sa bola roja mostrant,
un sabrosíssim formatge
en un

quina ubriagadora olor
va temptar a dugues rates.
Atretes per la farúm
les dos allí van toparse
més, si jo l'he descobert

primer,

me

toca

menjarne

més que tú, o per si jo
he sentit primer la flaire
i'm toca la mellor part,
van come. sar l'una i l'altre
tal enrenou
i armar tanta seragata
que un mico que hi'via aprop
a mourer

fent petar dolca bacaina
va despertarne el brugit

qu'armaven

les dugues rates
i corrent cap el rebost

volgué esbrinarne la causa
de tot aquell aldarull
i d'aquella disputada.

Quan

la

causa va

saber

qué d'aquelles baralles,

dal

les rates .querellants
d'home bó volgué imposarse
amb un brinco es va plantar

a

seguit dalt del ptestatge
agalant entre ses mans
el formatge, que era causa
d'aquelles grans discussións
tot

i convidant a les rates
a que anessin junt amb ell
on

hi havia unes balances
feu compendre lo injust

de Ilurs pretensións insanes
dient-los que era de llei
que

El

com

a

bones companyes

Pessebre de

donya

Elvira

Era una santa dona, donya Elvira; un model d'es
poses; el seu marit havia trovat una joya amb ella;
pero
al arrivar als vols de Nadal casa seua era
un infern.
La vigilia de Santa Llucia sortía de bon matí i no
tornava a cása fins a la una tocada.
!Pero cota hi tornava! Carregada fins al coll de
figures, casetes, pous, i un feix d'herba grós com
una carretada grossa.
I ;ja hi som, Maria Antonia!
—!Hont vas amb aizó!—cridava`l senyor Titet.
—!Ay, ay! a fe'l pessebre ?que no ho sabs de ca

d'any?

—Pero que no veus qu'embrutes 1' armosáic
—Ja I'escombra rém.
—Que'm fás malvé`ls mobles...
—Jals sucarem amb olí.
—Que casa sembla un encant...

—Ja l'arreglarém.
—Que tot ho fas anar

en renou...

—Tot tindrá remei. Som a Nadal i hem de fer el
pessebre com dos i tres fan cinc.
—Si; ja ho sé que tres i dos, fan cinc Pero tu no
veus...

—Calla, mal marit!
—No digas aizó, Elviró; Elviró del

digilis alzó.

meu

cor,

no

—Si que ho dic. Tot lo que jo faix ho trovas mal
fet Que si hi posso automóvils, que si hi poso cassa
dors, que si hi poso carrils...
—Pero que no veus qu'aleshores no n'hi havia de
tot alzó.

—Basta que tú ho digas ?que hi erets aleshores
pera dirho? sino n'hi havia, millor; descregut, mes
que descregut. Aquet any els Reyets anirán amb au
tomóvil al portal de Betlhem...
—!Sí ;al portal del Angel, potser!
—!Titet Taet; mira que't zafaré la tarota!
—Aizó ja ho veurémi
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en
se

i

dues parts ben iguala
partissen el formatge,

agafant el ganivet

la bola en dos va badarne
posaiit cada un deis bocins
en els plats de les balances.
Com posats en els plateta
l'un més que Nitre pesava,
agafant el més pesant
hi clavá tal mossegada
que'l que avans fou més Ileuger
tenía molt més pés are,
el defecte corretgint
amb una altre mos-egada.
Com no ensopegava mal
la mida juste i exacta
mai se paraven al fi
els platets de la balansa
i mossegant ara l'un
i caixelant després l'altre,
al fi acabá per cruspiris
enlerament el

quedant amb
una

i

l'altre,

formatge
pám de nás

un

les dos

rates.

Enllá, enllá del Estret,
les regións africanes
hi passa lo que he explicat
en

que

va

passar amb les rates,
el mellor dret

disputantse

de les terres soleiades.
Diuen qu'are hi ha at rivat
mico de la Alemanya
presentant proposicións
per a sos afanys calmarne
un

i no fora gens estrany
que si les dos que's baraIlen
escoltessen del astut
les proposicións insanes
se

cutedassen

com

les

rates

sense

rés

de la faula.

SI-Ml.

—Que ja

ho veurem? doncs !te, te i te!
1 li tira dos pastors i tres bens entre cap i coll

!catacric

i catacroc!

—Ont t'es el Macianet; !noi, Macianet!

Ja

surt el

marrec

ulls oberts i amb

qu'es

una

mira les
boca oberta...

coses

amb

uns

—Mira fill, la mamá't porta') pessebre; ?t'agradal
pessebre que't porta la mamá?
—Jo vui sopes -diu el nano amb una ven de xan
tre qu'aixorda.
—Aixis —diu el Titet—no falta sino l'orquesta
d'aquets burinots!
Burinots? !Ay els mens fills del meu cor; jo'm
feriré; aixó es ofendrem; jo...
—Vuy fé un riu cridá'l nano.
—Feslo al pessebre que farás un favor a ta mare
—

crida'n Títet.

Donya Elvira's desmaya i la raspa portant el vina
gre xafal gós qu'arma un concert de mil dimonis; el
Macianet desesperat plora com un marré i picant de
peus zafa la cúa del gat que enjega un marramaa

catedral; en Titet tocal pilo d'ausili de
modo aixordador; alló semb.a un mercat de Calaf
dios dei rnanicomi de Sant Boy, fins quel-marit pega
trompada a le; figuretes que cauen a bossins, torna
en sí donya Elvira. i rnirant de reull al armad reco
ner riu trbmfalment
Allí hi tenia un coya de crocant i un cami nevat
de bras de gitano, i al veurer que estavan intactes
com una

mitj

en

del

general naufragi, exclama:

S'ha salvat el forn de Sant Jaume; ara cap a la
plassa Nova... !no les acabarém les casetes, rnarit
neula!
En Titet al sentirse dir neula, altera de nou la pau
conyugal... es mira al mirall i sen vá a cá'n Casama
da a saber que necessita per a demanar el divorci.
-

!Un divorci per
sehre!

trenta

céntims de

figuretes

de pes

Perque donya Elvira no més s'havía gastat !trenta
céntima!
NIEL
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—?Qué tardará molt a venir la senyoreta?
—?Pu- qué ho pregunta?
—Perque tinc de passar el plomero per la sala.
—Ja
demanaráquan torni.

Si era de les de la vía del Nort, tenía tota la
Tot fa por en aquell digne company del carril deraó.
Sa
rria.

.44
L'altre día hi va haver Iluminaries
carril de Sarriá; mottes Iluminarles.

No calía; ja sabém

De cós present encaral cadavre del
Bisbe,
Frar Gerundio publica en El Diluvio senyor
un article as
querosament groller, contral doctor Laguarda.
1.'olm no pot donar peres; i aquet capellá
pels mals vicis, es capas de qualsevol cosa. renegat,
Lo que ha fet aquet desgraciat no te
nom; perdo
nemho, pero enrecordemnosen.

Teníam molt escrit sobre aquet assumpte yergo
pero ho hem deixat corre, perque
ni eh l ni'l
article mereixen res més que una puntada...
allá on
se donen les puntades.

nyós,

l'estació del

que allí no hi ha més que tina

JI
Sobre la vía del carrer de'n Balmes, tros compres
entre Mallorca i Provenza hi ha encara
tots els tros
sos deis vidres
trencats pel públic amotinat el día
que'l tren de Sarriá va matar un noi al encreuament
del carrer de Valencia.
?També son tant deixats a América, Sr. Pirson?
?No hi ha cap multota a ca la Ciutat per a clavarla
entre cap i coll a n'aquesta empresa
xafardera?

.44

e,c4
Muley Hafid, que ha vingut per aquets
que tenía molta por de les foradades.

colla de /Juras.

a

vols,

diu

L'exposició de la illum!

pren altre rumbo.
Aixó te indignat an en Sebio, el asiático,
president
de l'Associació de la Prempsa.

ugleu
i
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Ehl je s'havía conjuminat un viatjet per l'extranjer
sembla que lo deis viatjes s'ha suprima.
!Mireu que quan un hora está de desgracia!

are

Perque en desgracia s'ha d'estar quan un perso
natje com en Sebio no logre lo qus vol.
!Va conseguir esser president de l'Associació con
tra la voluntat de la majoría deis socis!
Veritat es que alguns deis que no'l volíen varen
donarli despres el seu vot perque l'interessat els hi
demanava gaire be plorant.
!Ai Sebio del meu cor! ?Que't creies que l'exposi
ció era com l'associació?
!I cá, home! Bona diferencia hi vá de les Ilágrimes
a

la Ilum.

eb4
A poca estona que anem en un tranvía, el cobra
dor te recull els deu céntims, i després un aixám de
inspectors te van prenen trossets de bitllet en se
nyal de que han passat, i per fi quedes sensels deu
céntims ni'l bitllet.

!Aixó es matar a pessigades!
?No hi haurfa rnedi de no molestar ttnt al passatger.
Als barris extrems de Barcelona no's pot passar
carrer de tanta quimba com se posa entre ca
rnes, en lloc de ser a estudi com deurían. On ade
mes de apendre no s'exposarien a pendre mal.
De pares descuidats

pel

en venen

de voltes

ganduls
esguerrats.
fills

JI
L'altre dia un senyor foraster, fixantse amb un
tramvía de la General, ilegí: «Bilbao-Sarriá», y 'pre
guntá al quin l'acompanyava:
—?I quant hi está de Sarriá a Bilbao?

—Uns

tres

quaris.

—Ja's corre; no's estrany
gracies.
II

—Q uant me vol d'aqueets casa?
—Trentacinc céntima.
—La trovo molt

—Donde que'.

cara.

peana

trovar per

aqueet

preu

una casa

alai)

asceasor

i calefacció central.

que

passin

tantes des
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Al carrer de Bailén, entre Provença 1 Rosselló, es
cada nit obgecte de fondes inmoralitats perpetrades
per parelles, i no de civils, que prenen aquella fos
cor

per asalt.

?No podría enviarse allí algúns agents de rautori
tat que evitessin aquelles crues escenes del desver
gonyiment jovenivol?
Es necessari; pero !ei! sabent a qui hi envian.
Que no resultéspitjor el remei que la malaltía.
El senyor Gobernador vol empendre una campa'
nya contra les dones de la higiene.
iMolt bé!
1 millor si en lloc d'empendréseles amb les que no
poden sortir fins a la una de la nit, se les emprén ab
les que surten a tot hora infestant el Passeig de Gra
cia amb sos autos i cotxes de tronc.
O tots monjos o tots canonjos, Sr. Gobernador.
!Ale! també dril que vol perseguir als qu'usan
armes sense 'licencia.
!Ai, al! ?com ho sabrán?

A cán Garlanda
No falten assumptes per a una crónica, ni per a
cent; ni hi ha massa, i un hom no sap quins escullin
Acaba el bieni i a tots els que entraren al Ajunta
ment per a ter de regidor
durant el temps que han
esiat diiitre no han fet cap altre ofici els sab greu
deixarlo sense que de la liquidació ne treguin un gros
tant per ceta de be efici.
El testament, veus-aquí lo que preocupa als de dins
i a alguns de fora, entre aquets al Emilianito i als de
El Progreso.

Parleinne de aquets.
Ningú desc,ineix les disbauxes radicals, les mil i
una malifetes deis lerrouxistes; pero el diari del par

Si parlaba d'elles les estrafeya
altres grupos poli( ics.
Més are, época de liquidació, l'Emiliano vol tenir
hi pan. De-itja que li arribi alguna cosa de lo quels
altres se reparteixin i per a ubtenirho obre la calla
deis trons i dese'. El Progre
so, maltracta als seas correli
tit mai les

censureva.

atribuintles

a

gionaris municipals, parlant de
tarugos, de

venta

mercats, de

propines

dencials, etc., etc.

de ilocs als
per cre

Tant fort ha cridat quels

regidors

radicals

no

han tin

gut altre remet que destacar
ne algún per a que's vegés
amb el lioc tinent del empe
rador ili ca tés les quaranta
Sembla que un deis desig
nats

va esser

en

Domenech;

tal volta l'esculliren perque
saben que es heme de puny
i d'inteligencia una mica limi

tada, dugues condicións preci
per

discutir muto l'abo
les armes del
quai se redueixen a una ver
bositat chule...ca ja una co
bardía incomparable.
—?Tú ehas atrevit—li deje
en
Domenech— a parlar del
huerto del frances? Pero,
?per ventura no sab tothom
que l'huerto del francés el
tens tú al pis del carrer de
Pelayo ahont vius?
ses

a

gado ilustre,

II abogado gallego, callé,

perque els punys d en Dome
nech esperaven closos ner
viosament una mala resposta.
L'Emiliano devant de la por
queda aniq iilar i prometé no
seguir la campanya.
Segurament que no per
abro deixará de banda les se
ves

?t?ué

haríamos

en

Niarru coa'?

Lo de Marruecos. -fue responde a compromisos, no se puede contar sino en
cierta forma. -cría cruel burla ha ber Ileva..o allí noet.tps s loados, y dectr que
el sacrIficio er estéril y que st les ha hecho luchary no rir pf). que .4 por tp ca
pricho ( Fragments del discurs pronunciat pel gran transformista Sr. Lerroux en el mitin
del Tlvoll. el cha do del mes passat).
—Vaixa, senyor emperador, ara si que's ven que`n el mitin del Tivnli parlaves
per boea de «gansos.

aspiracións.

A la chita callando mirará
de treuren el milior partit i es
molt fácit que algo se li don
gui perquels lerrouxistes del
ajuntament tenen ban cor i
no més s'espanten i s'indignen
quan se vol censurar amb molt
o poc soroll la seva gestió.

.

Un exemplar de tolerancia
lerrouxiana.

L' HEREU
En Serraclara era primer tinent d'alcal
de en funcións de alcalde. Va trasladar un
metje del cos médic. Els companys del fa

cultatiu,

creient el traslat injust, aliaren
al monterilla demanantli que re
voques record i tornés les coses al primi
tiu estat.
Després d'exposar amb tot respecte les
seves raons els metjes sentiren de boca
a

veurer

del alcalde popular aquesta resposta:

—Quien

mal da, manda, y cartuchera
el canón, amb aixó si no tenen res mes
que dir ja poden retirarse.
en

EJ mateix Serraclara, essent president
de ldr comissió de Foment, va rebrer a l'en
trada del saló de Conferencies a dos co
rreligionarios,

dels quals

un

anava a reco

menarli 1 altre,
El recomanant, com Deu millor 11 doná a
entendrer feu la petició, i després de es
gargamellarse molt, veus aquí la resposta
que obtingué d' en Serraclara:-0 jo soc
molt burro, o vosté no s'explica prou be...
A endemá en el cens radical hi havia

dos bajaes.

Quant rebía la petició d'un necessitat,

d'un sablista, o d'una comissió benéfica,
per lerrouxistes que fossin, responía sem

pre:—Pero
jo

?que s'han cregut vostés? ?Que

faig negoci? Perque

al Ajuntament hi

ho sápiguen jo allí hi perdo díners, !!!hi

perdo

diners!!!

MENUT.

A

un

"Senyor

A vostra gran Iloansa

—Vols dir que el condeianarán, essent senador.
—Vaya lo que no poden ter, es sentenciarlo a mort perqne

Don"

ma

i raventeu
tot quant toqueu.

Un chor de sastres, de borretaires
i sabaters

fan albades, cantant factures
de Ilunyans temps.
En vostra taula hi desfan dances
les arengades i '18 fesolets,
ben arreujats, dins les safates
vos

-

Si

no

mon

pobre vers.

alexandrins
amb rodolins.
Rebeulos dons si us plau
no amb

vos canto

si nó quedeu

en

de ric servei.

pau.

No hi ha arruga en vostra roba

El vostre esguard altiu te un deix caligulesc
les fulg-urants mirades aparen neronianes;
a voltes deveniu mitj quixotesc
i a volres fins feu riure sense ganes.

En vostre nas cavalcan les áureas ulleres
els vostres dits son presos a dintre 'Is rics anells,
flamantes vestimentes cobreixen vostra córpora
i son de tota moda adorador fervent.
De vos tothom ne parla
amb gran veneració,
ar-eu s' abaixan testes
i us diuen Senyor Don.

Quant parleu
vos escolten.
i a tot arreu

feu i desfeu.

senador

mangoneigeu

ploma avui cavalca

damunt del blanc paper.
Per dir el vostre elogi son esquifits els safics.
raquitics els sonets.
Vos- caleu versos amples, vibrants, magestuosos;
vos cal un gran Homer,
I' inspiració d' Morad, la vena de Virgili
mes

es

mes

al ventre.

no

'n

parlem.

Y com vos, oh Senyor Don;
quants ne corran per' quet mon.
XACó

BAL

La casa López Robert i C.' ha tingut la deferencia
de enviar-nos un exemplar de la Tricromía que ha
sigut executada en sos tallers per a anunciar les re
presentacións de la grandiosa ópera de Wagner

Parsifal.

Es

un

trevall

qu'honra

a

la

casa

i que

molt bé amb el carácter de l'obra.
Li donem moltes mercés per la seva finesa i pro
metém gusrdar-lo com a record de la representació
de

una

obra

tan

gran, que

teixement artístic

segurament será

un

acon

L' Heltat1
tabilfsima actriu Emilio Baró,

pot aquesta temporada

no

posar de

relleu el

sen talent ni les
seves
dots de gran artista !Pobre Ba
ró!.. Cm Ii hem d'agrair els ca
talans que no desplegui les ales
voli terres enllá, on trovi altres

públics

que

sar com es

sápiguen
mereja

son

recompen
gran ta

lent.

!Qué hi farém! Nosaltres som
molt optimistes i sabém que díes
de joia s'apropen. El Teatre Ca
tala tornará ha trlomfar una i mil
voltes. El nostre gloriós teatre
no pgt morir, tart o d'hora arri
vara el día de la seva resurrec
ció. Avui fos i demá festa.
CANTACLAR.

A LA

FIRA

DE SANTA

LICEU
L'altre nit al entrar al Liceu,
m'escomet un senyor de cara ro
danxona i sense mes preambuls
me pregunta: ?Que's vosté en
Bemol de L'HiaEu?
—Per servir-lo, vaig respon
dre, saludant lleugerement amb

LLUS1A

—Comprbn aquets bens, senyoret...
—Dé, envieu-los

a

la

«Caza»,

que no'n vindrá d'uns onants

el cap.

—?Que's amic de`n Cantaelar vosté?
---ja ho crec.
—Ja es veu, jal... Ningú s`havia atrevit

I nts,
›,

111",,

a

posar

en
dubte el gust musical deis abonats del Liceu! ?Qui
es vosté per a dimos que no`ns agrada
la música
bona?..
—?Qui soc? Soc un enamorat de la música, i un
enemic dels que's creuen que pel sol fet de tenir el

dret de ocupar

totes les nits una mateixa butaca, ja
poden permetre el luxo de parlar de música i de
judicar el valor musical de una óperal..
?Qué s'ha cregut que som tontos, o que no te
es

DE LA BUTACA ESTANT
Sabíem que el senyor Franquesa era un gran es
criptor, pero mai haurfem dit que tingués un domini
tan gran de la Ilengua castellana. Quan escriu en cas
tellá ho fa millor que en Benavente.
Sembla mentida que un home que no ha estudíat
mai, que no sab lo que es un !libre didactic, tingui
una erudició tan envejable.
Diumenge passat Ilegint els cartells fixats a les
parets del teatre Principal, comprenguerem les ínjus
ticies que comet l'Academia de la Llengua. Un home
com en Franquesa hauría de ser académic,
!oh! quin
léxic el den Franquesa!
Es un home que amb la ploma,a la ma es temible
tal!..
'I

Tots els cartells

imatges poétiques

a

que`ns referim, están plens
paraules molt castises!..

i de

de

Anuncia la representació del vandeville .Café del
i després de ferne molts elogis diu: «Habi
tualmente transportada a la escena catalana y adap
tada a las costumbres de Barcelona:» !Eh!.. ?que'ls
hi sembla? !Habitualmente transportadal.. Decidida
ment en Franquesa passará a la posteritat!..
Ademés de «Café del Recó», en aquell teatre s'hi
representa una obra en un acte titulada «Pantalones
en danza» que's una obra indigne de
ser represen
tada devant de persones decents.
Es una asquerositat intolerable.
Ho fem constar per a que ho sapiguen les perso
nes que podríen anar a véurela, creient
que no conté
res pecaminós. Es dir, no es pecaminós
lo que conté
sino sencillarnent molta bruticia.
Nosaltres ho sentim pels simpátics artistes que ac
túen en aquell teatre: son dignes de millor sort. La no

Recó»,

—

mm

criteri!

—Lluny

de mí aitals pensaments.
per qué ens critica! Que's creu que nos
altres tením temps per perdre estudiant música
Nosaltres, la majoría, tenim fábrica o comers, i ja
se sab que'l negoci vol poques milsiques.
Nosaltres el teatre el considerem com un passa
temps. I si no fos per la senyora que li agrada huir
bons vestits i riques joies, i passar la vetlla criti
cant, per pasar el temps ?sab? a les senyores deis
amics, me n'aniría al casino a fer burro amb els com
panys.
—!Oh! ja, ja, no parli
prou que'l comprenc.
--Veu el meu fill ja hi entén més en música.
—?Qué potser toca el piano?
—No senyor, no, com que jo mal m'está dirho,
tinc un bon cap italet, li he comprat una pianola, i tot
el día la fa tocar.

—!Doncs

.

—!Si que's Ilest!
—!Oh molt!.. Avans estudiava música, pero jo Ii
vaig dir, quina necessitat que perdis el temps estu
diant, tenint maquines tan perfectes que toquen tan
rebé.

-6 are

no estudia?
—No senyor; ara m'ajuda

a fer factures, i després
de sopar toca la pianola.
—?I deu tocar música bona?
—Ja ho crec lo millor que's coneja: «La cavalle
ría rusticana», «La Princesa dels dollars» i altres per
l'estil.
—Carambes, quin gust més exquisit.
—(Wallarga la ma i'm diu). Suposo que ara ja
no dirá mal de nosaltres.

L'HP.REU

—No,

letio

lo que's
atreviment...
—El perdono i quedém amics. :sempre que'm vul
gui veure ja ho sab: si surten bailarines me trovará
a la fila d'orquesta, i si no'n surten al tercer pis.
—Moltes gracies; servidor de vosté.
Entro a la sala i apenes hi ha ningú. La María Ba
rrientos no cánta; ja's coneix.
El nostre teatre no més s'ompla quan canta una
artista aucell. Decididament hem de confesa que els
concurrens al Liceu els hi agrada molt la música
ho crec!.. Si no que ho diguin els concertistes
que dos o tres cops a l'any ens venen a veurer.
senyor, no,

Perdoni el

ja veig que saben

meu

l'exposició vinenta, pog-uessin oferir-nos obres més
importants.
Com sabem que poden fer-ho per aixó els ha de
manem. Cal no més un xic de bona voluntat; i de bo
na

voluntat

ne

tenen molta els estimats artistes del

Círcol Artístic de Sant Lluc.
COLORAINA.

BEMOL.

Foot-ball

Actualment a cán Parés, els simpátics artistes del
Cínol Artístic de Sant Lluc, hi exposen obres pic
tóriques i esculptóriques forca estimables.
No obstant hem de regoneixer que, si haguessin
volgut que fos més notable ho haurien lograt sense
fer gaires esforeos.
Hl han elements de molta valúa i de molt talent
qu'haurien pogut presentar obres de més importancia.
Les obres que més sobressurten son: «El portal
de la Vileta» del gran colorista en Joaquim Mir, que

una meravella; «Estudi per un quadro.. de l'Ende
Galvey, que's sencillament notabilíssim, i «Després
de la pluja» de l'Ivo Pascual.
Son dignes també de esment els paisatges de nos
tra estimar amic en Domingo Caries, que revelen un

es

veritable ternperament de artista.
En Baixeras també mereix elogis, com aixís també
ho mereixen alguns dibuixos de en Joan Llimona.
Els simpátics artistes del Círcol Arrístic, que tan
tes simpatíes tenen a Barcelona, han donat una bella
mostra de son talent, encara que voldriem que en

Deoortiu de Bilbao; F. C. Barcelona.
Primer partit
Arbítrá'l partit en Dionisito Sánchez, estimat pe
riodiste, tenint la sort de que fos de l'agrat. del pú
blic. Hem de felicitar-lo.
El primer match entre barcelonins i bilbaíns, va
dar lloc a que'l Barcelona tornes a recuperar part
del prestigi perdut en els partits ultimament jugats.
Cregueu que anaval camp convençut de començar
aquestes ratlles tot rsant suma anterior... i tenir
de presenciar la quarta pallisa deis campions.
Aquesta vegada no fou pas aixís. Els xicots ne
l'equip de
varen fer de les seves. entrant 5 gools a
Bilbao, mentres aques•t se quedaren en les ganes.
En aquest match hi iugaven les reserves extrangeres
deis grans aconterxements.
Els guanyats Iluitaben contra desconeixement del
terreny. puig tots sabem que jugant sempre amb
camps d'herbetes, com se juga per a tot arrea menys
acostu
a Madrid i a Barcelona. Es ben ciar que no
mats en terrenys durs, se trovessin enganyats- pel

procediment del bot, el bot de la pilota.
El partit signé boniquet, defensant-sels

de Bilbao
feres Vis nostres com a feres shi tiraven.
En van fer cinc. Els deportius portaven l'equip re
forçar amb alguna jugadors del Sporting d'Irún, si
venen ells sois, no`ls quedan ganas de tornar.
com

a

Segonpar//t
jugar en Berdic,
l'Alcántara i l'Irizar, fent
ho enlloc d'ells en Busen
doff, en Baonza i Morales.
Aquest sigue millor que
el primer, puig els bilbarns,

En el team del Barcelona deixá de

travallaren amb mes corat
Els nostres se les ve
geren mes negras, acabant
el primer temps amb el
resultar de 1 gool a O al
nostre favor. Començada
la
segona meitat de joc,
Rodge juga devanter cen

-

tre, emportantse a gool a
companys.i joc, spltant per
a alla-1 niitj corn una cabra

montera.
En Brú porter deis cata
láns, vol fer una filigrana
porteril i ti van 1 gool, ja
estem. empatats. Atacant
els nostres; una centrada
a
goa entra'n Peris, i

pensar,ho va idem.
Tots victorejaven al Peri.
co. En Torra del teain con,
trari torna a fer
sense

—

De manera que t`has

—Ja

veurá. la

faig

per a

empenyat en
no

fer vaga.

estar sense ter

res.
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Anem avansant temps dominant-los Ileugerament.

L'Angoso que semblava jugués amb enagus, corría
com
desesperat no conseguint res de bó. Va que
un

dar torrat.
En Morales i l'Hodge rematan dos pilotes, batent
el record del panal/el. La porta no se aont la velen.
Després l'últim d'aquest dos fa 1 gool, donat per
bo i era off side. L'Allack ne ta un aitre i prou. En
Hamilton toca'l pito i tot acabat.
Els bilbains son bons, sencillament bons, res de
l'altre mont. El porter i la defensa's lo millor. Lo que
no`ns agradá fou l'uniformc, es de l'any de la Maria

Castanya.
Coruna-Espana.

amb !'Alfonso XIII.
Con que la victoria,

era a contar pel temps empleat
regates, guanyant el que tingués menys
temps fet, aquesta pertany al equip que capitaneja
en

les

ja arreglada se va

comenear i tot aná endevant.
dels equipiers del Coruna, de
vant quina va J quedar esperverats, per lo escullit
que'n sí resulten. Prego, Zato, Pita, Caruncho, Ma
cho, Barreiro, etc.
Sigué verdaderament un partit expléndit, tal com
sona, un partit gran, com pocs se'n veuen. Un joc
mogut, rapic, energic, valent, amb seguretat, tot hi
era, no hi mancaba res per a que fos un match dels
bona. Una i altres Iluitaben amb entusiasme, trovant
se devant per devant dos equips que desarrollan un
mateix joc, essent aixis que la pilota no surabe un
sol instant. Quasi'm feia 'lástima.
A la mitja part estaban empatat a un gool, que
onseguí primer el Coruna i després l'Espana. Aquet
últim fou entrat mentres els altres se creien que era
off sida. No val a badar.
El joc que no va decaure un sol moment, aguan
tant tota la duració del rnateix, l'interés duna her
mosa Iluita. Poc antes d'acabar els gallecs varen fer
un altre gool sortint guanyadors per 2 tantos a 1.
El públic un xic fluix.
noms

Segon partit

Si bo eral primer match, mes ho sigué els deu mi
nuts primers d'aquest segon partit. Alló era jugá bé
i amb traga. Els primers moments van esser alió
que's diu la panacea del foot-ball.
Ben aviat els visitants van decaure un xic i encare
sigue mes, quant l'Espana marca un gool. en feu un
altre i un altre, aquest dos últims per pifia del de
fensa Els tres gools foren pels corunenyes, una me
na de beguda amarga, puig se desconcertaren, fen
tho al contrarils m'as que cada cop jugaven més i

millor, dominant-los bastant fins a acabar els 45 mi
nuts de reglament.
Se veu que'ls gallecs varen posarse d'acord a fi i
afecte de que no sigues pallisa sabatera i segons se
deja varen prendre la següent táctica de joc:
«Avansa'n Barreiro i proposa a n'en Refié deixar
se fer un gool per un C,aruncho; que aixis no ho vol,
doncs hi entra la Pita i si encare fa'l rebec si li pre
sental Macho i queda cuitv.
quart gool
Els intents foren d'ésa. L'Espanya
mentres quasi'l acabar els vencuts ne varen fer dos,
logrant aquets dominar als áltims moments de partit.
L'impresió quena ha produit l'equip del Coruna
es de que's un equip digne de discutirse un campio
nat nacional.
Molt be per a l'Espana i'l Barcelona. Llástima
d'haverse fet tot en un platel' día.

Náutica
Sha corregut la tercera i última regata del Reial
Barcelona, per a debutants, havent guanyat la ma
teixa un cop cada embarcasió, totes elles portant la
Barcino II. La victoria, senyora de tothom molt est

tres

son, Bea, Pantaleoni, Armangué,
tripulació Bonet i tercera la tri
pulació Alfaro—jo'm dina a-raiga i no al-faro.
en

Guardiola, quins

i Aznar.

Segons

la

Tennis
partits de clasificació del Reial
Barcelona Lawn-Tennis Club, quina varen ferse'l
dilluns puig el diumenge s'havia penjat una bruja, PI
I

Primer partit
Un bullit que's promogué a causa de no estar fe
derat, segons dejen, el primer dels dos equips, s'es
tave amb dubte, si's faria o no'l partit, pero la cosa
Ens diuen els

mala, ha sigut pels nois Valls, Sandra, Mateos, Vi
da!, timoner Bonet, amb 8 minuts 30 segons. Arriba
ren després en Aznar amb la Barcino I i en Alfaro

segueixen

vent bufaba

els

masa.

Resultats; En Moliner, va quedar molido per
l'Aguirre a 216 6¦0 816; R. Parara, guanya a S. De
xeus per 416 612 613, J. Comamala guanya a J. Batlló
per 715 216 612; Vidal i Ribas guanya a M. Juliá per
614 614; L. Millet deixá torrat a ne'n Castano per 316
612 612; M. Tey, guanya a Villavecchia W O; J. Qui
rante guanya a M. Aranó 611 613; S. F. Witty gua
a C
Aranó 715 517 6i1; E. Estrada guanya a
A. G. Navarro W. O; el partit entre J. 1- olch i en
Grau nos va acabar i amb el resultat de 614 216, se

nya

saspengué.

Altres

noves

El Reial Club Deportiu Espanyol, ha anat el diu
menge i dilluns a jugar a Madrid, fent dos partits,
un contra l'Atletic i l'altre contral Madrid.
El primer que jugá an-tb els atlétics va guanyar
per un gol ii segon contrels madrilenys, iguala a
un gool, i vetaquit les extravagancias del foot ball.
Aquest Club que guanyá`l Barcelona, empata amb el
Madrid, que tots recordara el resultat obtingut !u
gant aqui a Barcelona.
Els resultat son bojos, !'la que hi van, si tornen.
—Diumenge día 14, en Tixier fará voladas establint

el lloc d'aterrisatge, en el camp que te a cán Rabia,
el Polo Jockey Club. El gran aviador sena paseja
rá... evolucionant sobrels camas del voltant. Fará
un circuit, si's
que circuit pot dirse, volant per a
Gracia, Tibidabo, Vallvidrera i a casa altre cop.
En Bertrán, del Turó, está tot satisfet, puig será
una atracció que li reportará despatxar un conside
rable nombre d'entrades, puig desd'allá podrá veu
res corn en Tixier volará, resultant un lloc divertit i
económic, no tenint necesitat d'anar al Polo quina

entrada valdrá mes diners.
Volará chamad i tarde.
També ensegerá un para-caidas. Si fa com en
Sastres matará?
Avui te que reunirse en junta general el Sindi
cat de Periodistas Deportius, pera tractar de les vi
nentes Olimpiadas, que si Deu vol, se farán l'any
1914 a Berlín.
La tasca que vol imposarse'l Sindicat es el de pro
—

que Catalunya tingui la seva representació a
Alemania, reunintse pera constituir un comité que
gestioni la realització de aquesta obra que's fa naces
sana i que ha d'esser el propi orgull de tots.
Trovem que's una gestió hermosa i que ningú mes
indicat que l'Entitat Periodística deportiva, pera
portar a cap aquesta cosa.
Es de creure que'l Sindicat no deixará de comptar
amb els seus atletas periodiqueros, que segurament
curar

farán recorts excéntrica.
CARLITUS.
Imp.

A.

QOr, laiiiriness,

I neta, acione és
Ilum i foro motriu

montatges de cen
tral en fabriques i
tallers.
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L'
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magnific.
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1.1tRiU

companero del cuerpo, por su buen comportamiento, li han regalat

doncs jo ho trovo injust, perque en el cuerpo

sou

molts els que'n mereixeu de bastó.

un

bastón

