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CONCERT

M u l o - H a l l de primer ordre
O · n t r · d* 1» millor societat lnternaolon«l
40

BELLlSSIMES

ARTISTES

R E S T A U R A H T DB l.er O R D R B

T E A T R E A R N A U :: MüSIC-HALL

B e r r e l a la g r a n c a r t a
Deepréa del Coneett graó ball en el bermóa loyer

Mnalc-Hall de Moda : B e r m ó a foyer deade el qnal ca
domina reepectacle : Qrana balla deapréa de l a funció
A

L A

AtRACCIONS

DE

Raquel

AMERICANES

PUNY

Meller

Per ella no tai ha competència possible. Això ho' demostra el
públic que totes les nits omple ei teatre de com a gom per aplaudiria.

Wàter Chute, Scemcal Kallway, Alleya Bowllng. Cake Wilk,
Casa Encantada. Palau de la Princesa, Palau de la Rissa,
Paaejoa y MCBIO-BALL·.—Entrada: 0*60 ptes. amb dret a
escollir una atracció,

P E T I T M O U L I N R O U G E : Music-Hall

RESTAURANT

T o l s els dies troupe nombrosa de Varietés 7

Overt Dia y Nit—Cambres particulars.—Cuina de Primera.—
Cbcf dc Parts.—Servei a la carta.

ORQUESTRA

CORS

se disputen les localllais en la taquilla els admiradors de l'Indlsculible reina del couplet

R A B A S S A D A

HOTEL

E S P A N O L

o n i ó , 7.—Oran Cafè Concert Restaurant à la carta dia y nit
Tols eln dies. larde a les I.—NU a les « -Tronpe de Tarletós.—Sanneletes còmlc-BugeatíTea.—Nou Cine perfeccionat Pellcalea de l a oaaa
Pnih« P r è r e a
KxlUa eoloseal de la aanuela burlesea:
BL TRIOMFO DB L A B B L L B Z A

Oada aatmana nou* debut*
BNTRADA LLIDRB

A L C A Z A R

sarsueles còmiques, lugestives : È x i t de la

DE TZIOANES

Angelita Ero: Gentil Friné: Ideal Amparlto

Selectes concerts tots els dies de 12 a 3 larde, de 5 a 7, de 8 a
12 nit en la Terrassa y baló Menjador.
Cuberts a 5 ptes. Preu licso.

ENTRADA LLIURE

BUTACA GRATIS

MEDIS DE COMUNICACIÓ AMB BARCELONA
! . • T B A N V I A D I R E C T E desde cuaUevol punt de
Barcelona a la R a b a s s a d a , pel Passeig de Gracia y
da la D i p u t a c i ó .
'i.*
S E R V E I C O M B I N A T amb el F U N I C U L A R
DEL
T I B I D A B O , ont els automòvils de la Societat la
R a b a s s a d a prenen els viatjere pera portaries fins llurs
establimente.

I»

CASINO PABTICUL·AR.-RESTAUBANT D E L U X E
JOCS V A R I S .
Castell de Focs Artificials. Illuminacid general de la
montanya amb llums de bengala.

GONOROL
S A N T A L O L

S O L

Unic principi actiu de la E s s è n c i a de S à n d a l , la e f i c à c i a
de la qual ha sigut reconeguda com superior a quants medicaments s anuncian p e r a curar l a Blenorragia en totes ses
manifestacions, Clstitls, Albúmina, incontinència cTorína y
altre». M è t o d o senzill y e c o n ò m i c .
A v i s I M P O R T A N T : P e r a e v i t a r en quant siga possible que
ela malalts puguin s e r s o r p r e s o s en s a bona fe o i g n o r à n c i a ,
demaneu sempre S A N T À L O L S O L amb el nom G O N O ROL
que hem patentat expressament pera dit objecte.

VENDA

f.

En iotes les farmàcies, dirigint les demandes, reclamacions y consultes a F a r m A c i a S O L , C o r t s ,
n ú m . 8 0 6 (cantonada a Balmes). B A R C E L O N A

Dr. M. Camps
C l í n i c a y consulta e c o n ò m i c a :
F u s t e r i a , 2 y 4 , 1 " . — De» 1 2 à 1 y d e 7 à 9
(frente DO»« Casa Coireui-Reforma)

VIES

URINÀRIES

Y

è i

SÍFILIS

T r a c t a m e n t especial de la blenorragia c r ò n i c a .
Consulta

nit

ss5

particular:

Mendizabal. 6, l.'.-De II à 12 y de 3 à 5
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P a g * antieipai
Dell Iraralli pabllcati en ton respoDubiei
ell seui autors.—No1! tornen ell orlglnali.
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L'humor d'en Canalejas

Per la gràcia de Deu 7 de la família

RACTANTSE d'un periòdic català y eminentment barceloní, molt poques vegades preocupen al PAPITU la política
y els homes de la política de Madrid.
Però com que lo que anem a escriure
esiabsolutament inèdit y pot easer trascendental en
els afers de la política general y de la nostra particular, ademés de tenir una brevetat admirable, ja'ns perdonaràn els nostres amics y les nostres amigues la
nostra intervenció en la política.

A Reus, com a tot arreu, ja tenen arcalde nou. Se
diu Ciurana, però millor que dir que'l senyor Ciurana
es arcalde de Reus, faria tothom bé en dir que'ls senyors Ciurana son arcalde de Reus.
Pera ésser arcalde en la pàtria de tots els grans
homes de Catalunya—Prim, Fortuny, Bartrina, Mir y
Miró...—se té d'esser regidor primer. El senyor Ciurana convensut d'això posà en joc rotes les seves activitat pera triomfar en la lluita electoral. Y agafant a la
dóna y a la criatura comensà a trevallar el districte.
Ell feia més que presentar son programa als electors,
ell presentava a la tamilia. Ell no esperava que anessin a donarli els vots, sino que'ls anava a buscar, y
entre mitg de la dóna y de la criatura comensà'ls
seus trevalls electorals.
Arrivaba a una casa y si eren benèvols, si se l'estimaven o se feien càrrec, el senyor Ciurana donava
les gràcies y seguia'l seu camí; emperò s' l'elector era
contrari y se resistia a comprometres, el senyor Ciurana li feia un discurs, després la seva dóna ne feia un
altre y si l'elector tossut no's rendia devant d'aquella
propaganda tant familiar, el senyor Ciurana treia l'argument suprem, y senyalant a la criatura deia:
—Home, sino per nosaltres, iasshio per la criatura.

E.i Maret vol venjarse d'en Caaalejas, estant dispjsat a fer una oposició terrible en lo de Melilla, en
lo de Cullera y sobre tot en lo dels suplicatoris. En
Moret no hi passa perquè s'ataqui en lo més mínim
l inmunitat parlamentaria. Pera que en Canalejas se
n'enterés, digué en Moret l'altre dia en una tertúlia
política, a la qui! aüistía'l que'ns proporciona aquest
episodi polític.
•—Si se discuteix lo dels suplicatoris estic disposat
a posar la virilitat sabre'l meu pupitrel
En Canalejas, inspirat per la mateixa musa que
inspira'l PAPITU, a l'enterarsen de la frase d'en Moret,
tingué aquesta altre:
—Està bé. M'obligarà a portar un microscopi.

PAPITU

—De manera que tornas a trevallar?
—Veurà», aquell m ' h i plantat.
—Y amb quin nom t'anuncies?
—La Ben-plantada.

Un marit que sab distingir
En Peret Rodó, va ser sobtat parlant amb una senyora, en un carrer desert del Ensanxe y a la caiguda
de la tarde, pel marit d'aquesta senyora.
No sabem lo que havia passat entre en Peret y
ella, ni el marit tampoc ho sabia, però més curiós que
nosaltres mateixos, usant d'una recomanable prudèn-

cia, va seguir .1 n'en Peret, quan
aquet va haver deixat a la senyora; y al moment en que'l
minyó s'anaba a ficar a casa, el
va agafar pel bras y li va dir:
—Dispensi, jove: Vostè y
jo hem de tenir una sentada.
En Peret, portat per tota
mena de presentiments, propis
d'una conciencia que mereixeria nn bon dissabte, se la va témer, y no sabent com sortirsen,
va respondre:
—Pero, qui es vostè?
—Jo soc—va respondre l'altre—el marit de la senyora
amb qui vostè ha tingut el gust
d'enrahonar fa cosa d'uo quart
y mitx al carrer de Rosselló, y
no l i dic la cantonada perquè
ja se la pot pensar per lo que
li dic.
En Peret, va quedar blau.
La situació era, com se compren, difícil.
—Amb això—va dir el marit veient la cosa ben disposada
—avui, aquesta nit, a les dotze
en punt, l'espero al cafè d'Orient,
aont tindrem la sentada. Procuri no faltar, perquè si falta
sabrà per experiència qui es el
marit de la seva flavia. Passiobé, bona nit tinga y fins després. Estigui bó y amb salut
ens poguem tornar a veurer.
No direm qu'en Peret Rodó
sigui un cobart, perquè sabem
que a les dotze de la nit, en
punt, va comparèixer al cafè
d'Orient, aont ja l'esperaba el
marit de la seva amor.
—Segui, que pendrà alguna
cosa—li va dir aquet, y en Rodó, seient, va dir:
—Home, moltes gràcies, no
faltava més; vostè'm confon.
—Segui, home, segui y deixis de compliments. Vostè y j o
ens hem reunit per parlar d'un
assumpte molt important y no
hem de gastar romansos. Què
vol pendrer?
—Què li diré ara jof Jo l i
agraeixo, però ara no tinc set.
-Com s'enten no té set? V o l una copa?
—Ja veurà, si tant s'empenya...
— Y sí, home! Mosso, una copa pel senyor. De què
la vol?
—Qualsevol.
—Anís? Cúmel? Cognac? Benedictina?
—Sí, porti Benedictina.
Mentres el mosso portava la comanda, el mant va
dir a n'en Rodó:
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—Quants anys té, vostè,
jove?
—Vintitrés—va respondrer.
—Ja veu, ja veu, vintitrés
anysl Quina joventut corre. Y
de que fà vostè?
—Representant.
—Molt bé, home, molt bé;
però suposo que les senyores
no li fan perdrer les representacions.
—Ja veurà, es allò.
—Be, si, vaja.
A n'aquet moment el
mosso va comparèixer amb la
copa. El cornut va pagar el
beurer y va dir:
—Begui, bsgui; apa, begui,
que anirem a dar un tom per les
Dressanes, aont podrèm parlar
amb tota llibertat.
A l sentir les Dressanes y al
pensar qu'eren les dotze tocades, en Peret Rodó se va beurer la copa d'un sol glop, com
si busqués forses per poder resistir la perspectiva que se li
otería.
—Ja ha begut?—li va preguntar el marit.
—Sí, senyor.
—Doncs anem.
Van sortir tots dos del cafè
d'Orient, en quina porta y glassat al vidres, hi ha'l moment
en que Jofre el Pilós marca amb
els quatre dits les quatre barres del nostre escut.
Rambla avall, el marií y en
—Mira, Tom, delxao un d ico per agafar un cotxe.
Peret, no deien paraula; al arri—Soc un negre que no deixo.
var al plà del Teatrefelprimer
va dir
—Per lo poc que l'hi tractat, me sembla que vostè no es un mal subjecte.
Arrivant a n'aquestes paraules van arrivar també
—Home, jo, pobre de m(—va dir en Rodó, respi- al peu del monument a Colon, descobridor de les Amèriques. El marit, fent silenci y agafant a n'en Rodó pel
rant una mica.
—Sí, no'm sembla un mal subjecte. Però vaja, lo bras, el va portar miix per fora, cap al derrera de
l'Aduana, aont la soletat y la grandiositat del port
que vostè m'ha fet no es propi d'un home honrat.
—Ja veurà, un es jove y com que jo a vostè no te- amb els seus vaixells y la magestat de les muralles,
feien més por que goig.
níai gust de conèixel...
—Que mereixeria vostè ara, desgraciat?—li va dir.
—Amb això te raó, vostè y jo no ens^coneixíem.
—Qu'el tirés de cap a mar? Que li fés un cap nou?
—No havíem tingut ocasió.
—Es molt cert; p^rò vaja, amb tot y que es aixís, Però no, no ho faré: reconec que vostè es un bon xicot, y fins l i diré que m'alegro d'haverlo conegut. No
ferse seva la senyora d'un altre, no es del cas.
—Ja ho comprenc; però fassis càrrec de que la tà de mal tractar un jove aixís. Tant de bo tots els
poca experiència, els pocs anys y el dejuni qu'ens im- que se m'han menjat la dóna fossin persones de tants
bons modos com vostè. Ha de saber y entendrer que
posen les costums modernes.
—Reconec que no li falta raó; tots hem sigut jo- la major part d elís, si no m'han pegat ha sigut perves y qui més qui menys hem fet lo qu'hem pogut; què Deu no ho ha volgut. Ah! jove, jovel si vostè saperò possis al meu puesto y diguim si obro bé o ma- pigués la gent que corre avui al dia. Trovar un home
com vostè, retorna, y creguim que si no fos per lo que
lament, demanantli explicacions.
—Francament, haig de reconèixer que la raó l i diria la gpnt y que jo encara'm respecto una mica, li
diria: Noi, ja tens carta blanca; entra y surt de casa a
sobra.
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l'hora que vulguis, que no renyirem. Però ja veu vostè
mateix, que això ja seria massa, y estic segur, després de tractarlo lo poc que l'hi tractat, de que vostè
una cosa aixis no l'acceptaria.
El marit y en Peret Rodó, van quedar amics per
tota la vida. Escenes com aquestes, son els fonaments
de les veritables amistats.

A n en Pere Grau Maristany l'han fet conda... Ja
veig que an en Forgas, an en Bosch y an en Bosch y
Puig els hi sab greu... però que s'hi farà... paciència.
Però, veuen?... nosaltres, no l'en fariem de conda, no;
el fariem més que conda!... si, perquè tenint en consideració l'afany de portar sempre a la butxaca de la
ermilla dollars, lliures, Uuisos, marks, corones y tàlers, l'hi donariem, si fóssim reis, el títol nou de:
Princesa del dallar!...
La escena passa en un Cine de la Ramb'a. Hora:
quarts de sis. Seti: les cadires de preferència. Una
senyora casada, molt coneguda y que encara fà molt
goig, contemplà, al costat del seu marit, que es un
xiquet sort, una pelicula que's pot titular Cada loco,
cuan su tema. Perquè, efectivament, allà s'hi veu en
un pati d'un manicomi inglès, un pobre boig que juga'l
foot-ball y hn altre que imita a Napoleò primer y fa
tots els gestes peculiars de Bonapart. Com que'l
primer boig dona cops de peu a una pilota grossa y
l'altre fa com qui dirigeix una batalla... aquella senyora diu al seu marit, com a comentari de la
pelicola:
—Ramonetl... aquell devia haver sigut pallasso...
oir... Y aquell altre, janaral... oi... tu?...
—No, dóna!... —contestà'l marit, una mica molestat.— Que no ho veus que aquell lo que h es imitar an en Napolaión primer...
— A qui diu?...
— A Napolaión primer!... (Això cridant).
—Qui era Napolaión prime»-?... —va preguntar
amb una ingenuïtat homèrica la senyora...
Si, senyors... Això un servidor de vostès ho va
sentir un dia d aquets, a quarts de sis de la tarde m
les cadires de preferència d'un cine de la Rambla.

** •

—Per M l v a r m e ela oferiré un bon rescat.

En el dinar que'ls socis antics del Circol Eqüestre
varen donar als socis nous —entre'ls quals té l'honor
de contarshi en Pep Sostres— sembla que la nostra
jovenalla daurada va fer gran consum d'aigua mineral. Així estem?... Qui demanava Apol-linaris, qui
Evian-Cachat, qui Insàlus, qui Saint Galmier, qui
Vichy... Y sembla que'l mosso, al preguntar al noi
Andreu quina aigua volia... en Regordosa va exclama:
— A n aquest, fumeuli RubinaiL.
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L'HUMOR D E L S AVIS
TABARIN
Tabarin es un arrenca-caixah del segle X II. Ell y
el seu associat Mondor, a qui Tabarin anomenava
alegrement E l Mestre, divertien cada tarda al públic
de la plassa Dauphine, a Paris, l'un amb els seus propòsits y despropòsits, amb les seves semblances y
inversemblances, l'altre amb les seves elevades disquisicions quasi filosòfiques. Tabarin fou avans que
tot un improvisador; juntant les seves preguntes y
respostes amb les consideracions, diguemne escolàstiques, de EL Mestre, ens trovem en presencia d'una
gràcia que pot reyre molt bé çl nom de molièresca.
Tabaiin y El Mestre no donaren mai cap importància literària a les seves quotidianes converses, car
lo únic important per ells era vendre les drogues de
virtuts meravelloses. Per això desaparegueren àl meUor dia, amb la bossa plena, y mai més se va saber
rès d'ells. Y tota la seva gaité s'hauria perdut, si
dos concurrents diaris a la plassa Dauphine, no
haguessin tingut la bona íè d'escriure y j untar en un
volum (1622) els propòsits y despropòsits, les semblances y les inversemblances que durant tant temps
havien mantingut la seva hilaritat.

QUINA DIFERENCIA H I HA ENTRE UNA
ESCALA DE MA Y UNA DONA?
Tabarin.—Ja qu'estem voltats de dònes, podem
fer el nostre discurs a gust d'elles. A veure quina
distinció trovareu entre una dóna y una escala de mà?
E l Mestre.—Per parlar filosòficament, te diré que
hi han quatre genres suprems en la natura, quals
espècies se distingeixen a parte rei com diuen els
filosops: la substància, el còs, lo vivent y l'animal.
De manera que tot lo qu'es animal es vivent, tot lo
qu'es vivent es còs y tot lo qu'es còs es substància.
Non e conversa', car no seria pas veritat si diguéssim,
descendint, que tota substància es còs, car els àngels
son incorporals; ni que tot cos sia vivent, car les pedres no tenen vida; ni que tot lo vivent sia animal,
car si bé els arures tenen vida vegetal, careixen de
la sensibilitat de la vida animal. Tot això son coses
molt clares. Anèm seguint: tota substància es espiritual o corporal. La substància corporal es 0 viyenta
o sense vida; vivehtà, còm els arbres; sense vida,
com les pedres. El còs que té vida es sensible o insensible; sensible, com els animals; insensible, corri ^ ' s ' '

plantes. De manera que si vull trovar la veritable
diferencia entre una dóna y una escala de mà, comensaré per dir: trovo que la dóna es una substància
corporal vivent, sensible y animada; per altra part
veig que la escala es solament una substància corporal ni vivent ni sensible. En trec doncs la conclusió
de que difereixen en la espècie y que per lo tant, se
diferencien l'una de l'altra, realment y de fet.
Tabarin.—Aneuvosen al diantre! La escala ha
caigut y là filosofia fuig per les finestres! Heu anat a
parar tant lluny per venir a caure tant aprop? No
sabeu que la dóna es una substància y que la escala
es una substància?
E l Mestre.—Ho sé tant bé com tu dius.
Tabarin.—Ergo est animal.
E l Mestre.—Si qu'en tens bona conseqüència.
Tabarin.—Deixeu fer, que amb el temps devindré
filosop. La dóna se diferencia de la escala en una
sola cosa.
E l Mestre.—En què, Tabarin?
Tabarin.—En que per pujar dalt d'una escala,
primer se l'ha de posar dreta y per fer lo meteix en
una dóna, se l'ha d'ageure. No us admireu. Les dònes
son bons ca balls de posta. Quàntes vegades han portat a un home de París a Nàpols!

QUI SON ELS QUE DESITJAN ÉSSER BORNIS?
Taètmn.—Mestre, l'altre dia vaig sentir a un home
que deia que hauria donat tot lo que tenia per ésser
borni. Quina mena de gent pot desitjar una cosa
semblant?
E l Mestre.—Es necessari que un home estigui
tocat, per voler una cosa així, Tabarin. La vista es
un dels primers òrgans del còs y la més delicada de
les seves parts, per ésser d'una admirable estructura.
Car, tant com si ens fixem en els dos parells de nervis
que neixen del cervell y per aont s'iii transporten els
esperits, com si parem atenció en l'humor cristalli
y la túnica que l'envolta, etz., etz.; com si ens detenim a considerar l'art amb que la natura ha bastit
aquesta obra admirable, haurem de reconèixer que
"l'home seria ün gran desagraït, un gian imprudent
y un gran boig, de desitjar la pèrdua y de lo més
estimable y de lo més bell que té..
Tabarin.—fài, estimat Mestre! Teniu tota la raó
No obstant, hi han homes insensats que voldrien
ésser bornis. Sabeu qui son? Els cegos. No'n 'trovarèü
ni Un que no desitji veuré com us penjen.
-,
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Llògíca.». pràctica
L a bufada den Bufa-nuvols
No hi ha com la llògica pe
esplicar totes les coses d'aquet
món. Oido al parche:
Fa bàstant temps que'l PAPITU va rebatejar, fentlo doble
. cristià al insigne y noble fidué,
segons heràldica que publicarem y qu'en el món del PAPITU.
se'l coneix per Bufa-nuvols.
Aquet senyor fidué, no empece que siga fidué per ésser
al ensemps tot un senyor President del cPatronato de las Batuecas para la lucha contra la
tuberculosis»,
A son entorn aquet senyor,
doble senyor: fidué y president,
té com la lloca als seus pollets,
a un estol de metjes que segons
^sembla, han après lliscns de
somacética de son president,
nostre ídol, el senyor Bufa-nuvols. Y n'han sortit tan mestres
com el mestre en aquet art,
Mr. Langlois du Feu y tan ardits n'han sortit que fan la competència al deu Eolo.
No fa al cas contarho amb
pels y senyals lo que tothom
sab va succeir entre eixos metjes del cPatronato», tant agrait
per les traviates y traviatos
més o menys autèntics y un
senyor Quitxot que no té altres
dessemblanses amb el de la
Manxa que les de no ésser
d'aquell lloc y que no menta
un rocinante sinó qu'es arrastrat per dos y que per tal motiu fa dobles fassanyes.
Sols, sí recordarem el fregat
de marmanyeres que armaren
tots plegats. Malgrat ésser cinc
contra un, no pogueren humilià
a n'aquet Quixot del segle XX,
y allavors fou quan tingjeren
una pensada y tal dit tal fet;
comensaren a bufar y bufan y
bufaràn fins a tenirlo a ratlla...
llunyana, no més aprop de 26
km. Y tant ferma y tant potent
serà aquesta bufada que durarà, si Deu no hi posa remei, dos
anys, quatre mesos y un dia.
Lliures d'aquet desfacedor
d'entuertos creuen que podràn,
mentres tant, menjar tranquils
l'escudella barrejada de microbis y fideus.

Qualsevol diria que aquesta hermosa làmina representa una mitgdlada d'Agost. Doncs, no, al»
m e r c è s a la temperatura que disfrutem. Y que digui mal de nosaltres l'Atracció de forasters.
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Nosaltres per nostra part
quedem tots cofois.d'haver actuat d'endevinaires probats y
ara ben comprobats. L i diguérem Bufa-nuvols y sos deixebles, tant ensinestrats en aquet
art de bufà y... rés més, han fet
quedar bé al mestre.
Estém també tots joiosos a
nom de l'humanitat y a benefici, en aquet cas del condempnat
amb aquesta bufada, del alivi
qu'en sa pena li havem proporcionat gràcies a que un mestre
fet per nosaltres, doble cristià,
deu ensenyar solament mitj
odi, del odi enter que pugui
sentir qualsevol altre batejat
una sola vegada y per lo tant
més propens a deixarse invadir
pels pecats capitals. Ens donem
per tot l'enhorabona y que
triomfi sempre la Uògica:

-*

v*

Bufa-nuvols... cristià? doncs,
bufada... cristiana.

Teatres y Concerts
0

a i i c » una bona família dels voltants de Barcelona celebrant Nadal, lo «jual poden ler tsnt a la fresca

LICEO. — La setmana passada va debutar el baríton
Straciari, amb la sanglanta partitura Tosca. Amb la tos ca tenim, retirem d'hora y per lo
tant sols direm, que'l Straciari
va bé, però que l'esperem en el
Tamtkauser, que's obra ont se
pot jutjar a un artista seriós.
Forsa ens va agradar la Passini
Vitale, en la putxinetli obra
den Pucitii.
Amb la Bohètne, carmetlo
musicnl, la Berlendi va ésser
aplaudida.
A la nit del dijous, vàrem
escoltar en català el primer
acte de L a Walkyria. Un èxit
sorollós per la Passini (que ja
voldríem nosaltres parlar l'italià
com ella parla y canta el català)
per en Raventós, el millor Sigmund qu'hem sentit y per en
Giralt, cantant d'honradesa. En
Pena y en Zanné poden estar
forsa contents del èxit. Endevant y fins que's pugui cantar
tot Wagner en català, que a
això anem y no serem nosaltres,
qui possem entrebancs.

10

Carnet dc la setmana

animació pels carrers, com si fossin les doUe del mitjdía. En cambi, a les tres de la tarde, no's veu ningú
(Imprescindible per tot veritable llegidor del PAPITU ) pel carrer. Fa fret y ens quedem glassats al sapiguer
que la Maria y Paquita Mas (a) les hermoses MalaDiumenge 24.—Gran animació pels carrers y pla- guitas, ens deixen.—El cavaller Josep M.* Jordà ens
sses de la gran ciutat. Munts de bitllets y participa- anuncia que aviat estrenarà un traje nou.—La menucions estripats sota els peus de la llista gran. Extraor- deta Pura Montoro (n'oblideu qu es dama sortosa!),
dinària venda de turrons; el confiter senyor Rota, de treu en una rila dos galls.—En el «Tívoli» extraor
tant trevallar pert sis kilos de greix.—A la nit gran dinaria tunció, en la qu'intervenen (en l'administració,
vetlla, Venus and Bacus, en el Círcul del Liceo. El els Perezoff y en la pista bancs, cadires y aparells de
sanyó Capdevila, fa destrosses entre les madames.
{;as. EI senyor governador obliga a l'empresa a fer
Dilluns 25.—A les cinc de la matinada hi ha tanta
un doble salt mortal, que no baixa
de mil pessetes.

—SI el món dooiva mitja volta no %k lo que passaria!

Dimars 26.—En Jandro Soler,
qu'es minyó de bon gust, exposa
a Càn Camps (magnífic magatzem
de modes, lloc aont adornarem a
les nostres estimades, el felfs dia
que tinguem diners y sanyorà),
una casa de nines, qu'acredita a
un artista. — El popular Cavaliere
Peipoc, continua tant avergonyit
amb el seu humorístic sobretodo.
Cada nit, quan se disposa a entrar
en el Lion, s'el treu al carrer, per
no donar lloc a que'l Be y altres
barrilaires del tarannà d'aquet
sir-paiic amic nostre y del ben
educat barbut, Vilalta, fassin quatre xistos sobre aquesta sensacional prenda d'abric.—Sopa en el
Falcó, amb la sopràn Burchi, Mossèn Farigola (a) Borràs de Palau.
Dimecres 2 j . — E l democràtic
Govern que desde un quan temps
ensà venim disfrutant, retira de la
circulació al mai prou bescantat
arcalde, model de calamitat, el
moreno Marquès de Marianao.
Nosaltres felicitem al Govern per
aquesta pensada. En cambi, es nomenat batlle de Barcelona una
persona atenta y amb modos, com
ho es el senyor Sostres, a qui picarem els dits si no compleix amb
els dels tendidos com es degut.
Aproposit d'aquet nomenament,
j a corre un xisto. Plat del dia:
jSostres verdes de Marennesl
Dijous 28.—Diada dels ignoscents. En els teatres públics, autors
y actors se tornen bojos. A càn
Romea, en Calvo canta Los ckicos
de la escuela. Els diaris publiquen
ensarronades.—Els nostros magnífics dibuixos cubistes causen
indignació en els que's prenen el
cubisme en serio Nosaltres sincerament creiem que'l únic cubisme
que's deu admirar es el de la Teresita Sunyer.
Divendres 2Ç. — Varies noti-
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cies: Artística: l'empresa del Principal prepara en català, el genial drama del espiritual Octavi Feutllet,
L a novela de la vida. Visca l'art pur dafrès pelícola!
—Religiosa: el celebrat tenor còmic Pep Vinyes, ha
commemorat la santa festa del naixement de Jesús,
montant un pesebre.—Musical: en Pahissa, ha donat
una audició de la seva misteriosa obra Gala Placidia.
Mundanal: el tailleur de càmara del pollo Buxaderes,
Don Salomó Campalans, ha vist totes, totesl les audicions de la colosal Raquel Meller.—Política: es pot
dir que's quasi segur que'n Fargas no serà mai poder.
Mística: l'abat Viurà continúa retirant a quarts de
cinc de la matinada, de lo que no'n tenen rès que fer
ni els nostres llegidors, ni nosaltres.
DissapU jo.—El xafarder encarregat d'aquesta
secció, desitja un bon any 1912 a tots els qui tenen
el gran talent de Uegirlo.

sense afectació en un moviment graciós de moure els
ulls, de dir una paraula amb cert matís intencionat, de
passar lleugerament una ma pel bras de la dama favorescuda. En apariencia, el conqueridor de primera, no
fa rès per enamorar ni per ferse desitjar. Si semblés
que hi posa un petit esfors ja fora un conqueridor de
segona. Com la serp de les montanyes, no fa més que
obrir la boca, y la dóna, com si fos l'aucell, va acostantshi irresistiblement y se deixa donar la delitosa
mossegada.
El conqueridor de darrera categoria es un minyó
qu'en les qüestions de la gràcia no hi entén paraula.
Baix aquet aspecte la seva inferioritat es manifesta,
però baix l'aspecte d'èxit, es sols inferior al de primera perquè aquet pot empendre amb bons resultats la
conquista de totes les dònes, desde la més espiritual
fins a la més carnal, y l'altre solament treurà bon partit de les dònes més o menys propenses a deixarse estimar y partidàries de que l'home ha de trevallar.
El conqueridor de darrera categoria porta el barret de costat o tirat enrera y té la costum de dir paraules bastant desvergonyides y de fer corre'ls dits.
Quan està prop d una dóna, li demostra desseguida
que porta intenció de conquistaria. Si ella diu que no
ho conseguirà. ell li respòn que ja ho veurem. Reb
alguna boletada, dóna les gràcies y continúa treballant. La dóna acaba per riure. Dasde aquell moment
ja l'admira. L'admiració prepara les caigudes.
Don Juan Tenorlo era un conqueridor de darrera
categoria, un gran desvergonyit y de la seva gran
ART de conquerir dones té de considerar- barra se'n nodreixen totes les nostres generacions de
se com una de les belles arts. Com de conqueridors que han trovat avui el seu millor bapintors, com de poetes, com d'arquitec- luart en els cinematògrafs, aont les mans poden detes, etc, hi han varies categories de senrotllar millor les seves iniciatives y'ls peus les
conqueridors de dònes. Ser conqueridor revés aproximacions sense perill dels comentaris
de primera es tenir un dó natural, qu'es com dir una públics.
gràcia, que si bé podria caminar sola y fer de les seQue's desenganyin aquells homes que son guapos
ves anant despullada, sol vestirse amb els ropatges y ben plantats, si careixen de gràcia pròpia o de badel artifici més fi. Ser conqueridor de darrera catego- rra, que no deixa tampoc d'esser un dó natural. Un
ria, vol dir careixer de tota gràcia y posseir amb mico amb birra no arribarà potser a fer la pols a
abundància lo que en el nostre poble ha prés el nom l'Hermes de Praxiteles, que es la més gran cahtitat de
de barra. No parlarem de les categories intermitgcs gràcia d'aquet món, però la podrà fer, sens dubte a
perquè no son més que barrcjes de les dúes qu'hem qualsevol home guapo amb pretensions. La gràcia y
esmentat.
la barra venen de dintre y surten a fora. Tots els hoEl conqueridor de primera sol tenir els ulls forts y mes tenim poc o molt d'una y altra cosa, però son
els llavis dolsos. Camina sense afectació, vesteix amb pocs els que se saben aprofitar de la primera y alguns
senzilla elegància y no s'acosta a una dóna sense de- més els que utilisen la segona. Resta un seixanta per
manarli permís. Però, en la gràcia del demanar permís, cent que, per usar la frase coneguda, direm que's
qu'acom^ anya amb un moviment d'ulls que no sem- passa la vida fent mitja. An aquets voldríem esperobla intencionat, està el secret del seu èxit. Comensa nar a petició d'una comissió de senyores y senyoretes
a parlar amb ella y ni una de les paraules que diu de tots els estaments y edats, que ha vingut a visi
descobreix les seves males intencions. Si es soltera li tarnos.
parla amb elogi del seu promès, si es casada li parla
APOL-LON.
amb interès del seu marit, si es viuda li parla d'ella
mateixa amb una displicència mai ofensiva. Quan se
despedeixen, la cosa queda ja feta sense que hi hagi
cap apariencia; ella pensa amb els ulis del galant, amb
el seu dó de paraula yamb la seva gràcia. Quan el
torna a veure, ja l i venen ganes de coquetejar Aleshores ja la gràcia ha fet els seus mortals electes y per
anar més ben acompanyada demana prudents auxilis
al artifici. L'artifici consisteix en un nus de corbata,
eti la pedra d'un anell, en el planxat d'uns pantalons,
en la mesura d'un bigoti, etc, prenent part, sempre

De les conquistes
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estil Pompadour o pompamerde com deia en Josepet,
carregat de llimes, brnnyidors y d'un resteller de frascos d'esencia que feien inaguantal le l'ambent y marejaven. En un recó, un cubell baix de zinc pintat, plé
d''aigua sabonosa, em recordà el pobre Patata. Allò
havia sigut el seu aparato de torment.
La Mariquita anava ensenyant y regirant totes
les robes y dient: esto cuesta mil quinientos francos!
ese ochocientos! y endevant! tot eren mils y cents; es
coneixia que'l Marqué s'en havia fet l'estella com
s'acostuma a dir.
Un cop va acabar l'exhibició de robes ens tornà al
saló y allí ens ensenyà les curiositats de la vitrina
consistentes en un ninot de porcelana d'una mona de
Pasqua, una tartana de filiguína de plata feta a Mallorca, tres o quatre objectes de pisa vulgars y una unsa
d'or, una pessa de cent francs, una lliura esterlina y
una moneda de vint dollars nort-americana. Mentres
estàvem admirant aquells curiosissims bibelots, va
entrar una bona mossa. amb un barret emplomallat y
uns ulls hermosíssims, acompanyada d'un jwa/amb
cara & oficina del timbre amputat d'un bras, lo que feia
que una màniga corresponent li penjés vuida y aplanada com una funda de violi de cego.

Aquell quos ego de la Mariquita va fer un efecte
estupendo. Amb aire contrit y la cúa entre cames, tota
aquella nissaga Sacro-tnontesa va empendre una retirada silenciosa, fent entre empentes un mutis precipitat per la porta del recibidor y deixant abandonat un
escampall de paperets grossos, pinyols y pelleringues
per demunt de l'alfombra y una forta olor de bèstia
tancada en el ambent de l'habitació.
La Mariquita, passat ei primer arreèato, es serena
com si allò no tingués per ella rès d'extraordinari y
treyentse el barret, quines agulles clavà en les cortines del balcó, ens invità a seurer comensant a deliberar que's lo que faríem, no sens antes agafar un tros
de moixama que'l /ocafr s'havia deixat al demunt del
piano y que ella comensà a rosegar tot enraonant.
jDónde cenamos? va preguntar en Josepet.—Don
Arturo era partidari de sopar allí mateix sens dubte
per por d'una bronca possible segons aont anessin,
però ella que's casi—Mira rico, vamos ai Suisso!—
Nosaltres: Cà, no se come bien! es tarde! Es une gargottel afegí en Josepet.—Ella entossonida va anar
enumerant restaurants, però nosaltres fent el joc de
A l veurels entrar la Mariquita s'adelantà y abraD. Arturo trobant inconvenients a tots. Finalment ssant y petonejant a la bona mossa, ens la presentà
vàrem trobar la solució proposant anar a sopar a Càn dient: mi amiguita Elisa'. L'anomenada qu'era lo que
Macià al carrer del Arc del Teatre. En Josepet do- s'en diu una real hembra, ens dirigí un somrís dolcínantme un cop de co'.se afegí: Que conchosl alli no se ssim, ensenyant un dentat qu'enlluernava y ens salule ocurrirà buscarnost afegí amb cara de gourmet de- dà molt amable, afegint per la Mariquita: Me ha acomsesperansat.—La Mariquita entusiasmada es va aixe- panado mi cuhado porque à esa hora mi amigo no quiecar y cridant a la criada vella: Vé corriendo à telefo- re que salga sola!—El cunyat ens dirigí un somrís de
nar al Maestro y màndale una razon'à Elisa para que ninot de ventríloc y es quedà com esperant ordres.
venga y otra à la Julià. Anda Arturo, vamos à córrer
L'Elisa, es tombà cap an ell y després de consuluna juelga! y desseguida y contenta com una criatura
amb un vestit nou, comensà a volguer a ser amable y tar a la Mariquita li va dir: puedes marcharte! El mana ensenyarnos la casa o millor dit a ensenyàrmela a co saludà y fent una giravolta que li va fer volejar la
màniga vuida, s'en anà. Jo aleshores, intrigat vaig premí. No, y que la cosa valia la pena!
guntar baixet an en Josepet qui eren els dos últims
A l costat del saló hi havia el dormitori estret com vinguts. Hombre, no conoce V. à Elisa Romero? va dir
un calsat nou y ocupat quasi bé tot ell per un llit de en Josepet assombrat.—Jo vaig confessar la meva
matrimoni de noguera fosca. Ample y feixuc com un ignorància y ell afegí: el que se ha ido es su eufiado,
billar de palos de esssino de fira, rematat a la capsa- un raté que escribe y tiene siempre mil inventos,
lera per una mena de almenab de castell amb visosde nosotros le Uamamos Sr. Cervantes, por eso y lo
corona. A l peus un sillonet baix y al costat una caixa del brazo. Me va agafar tal passió de riurer que'm van
de cabals pintada de blanc y al demunt, penjada deia venir ganes de... vamos de fer al revés de beurer y
paret, una capelleta amb una llàntia encesa y quatre o dissimuladament vaig demanarli a en Josepet aont era
cinc Sants Antonis de Padua de ternsa dels que venen el lloc misteriós que jo necessitava. En Josepet
a la fira, alguns amb el cap trencat. Aquells estranys s'aixecà y portantme cap al recibidor me feu passà un
icons eren els fetiches de la Mariquita que segons ens tros de corredor y me deixà devant d'una porta dient:
va explicar els robaba de les parades de la fira, doncs cest ia! Obrí precipitadament, s'encen una bombilla
en això consistia el mèrit y poderio d'aquelles imatges que hi havia al interior y valgam Deu! quin fàstic me
que sense aquet requisit no haurien tingut cap virtut. va agafar; quasi bé vareig estar per entornarmen
L'allombra que hi havia a terra era tan tupida, que sense... sense rès, vamos! El wàter era digne de tot el
un s'hi ensorrava com si hagués caminat per damunt resto de la casa. De dalt abaix, parets, empit y assiend'ensaimades. A l'altre banda de saló hi havia el to apareixia imponent tapissat de peluche vermell!!!
tocador, que recordava vagament la sala de la Malatesta una nit de ball de màscares. Penjats per tot arreu
(S< conltnuarà)
y estibats per les cadires y pel tovalloler, trajos
de cupletisla, mantons de Manila, partitures de cafèconcert, sabates de tota mena y sortides de teatre,
abrics y vestits de soirie, de carrer, de platja, sombreros, etc, etc, amb les etiquetes de càn Paquin, Doucet y altres modistos famosos de París. Devant del
balcó un tocador ample, amb cortines de museli^a
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ELS ITALIANS A TRlPOLI
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DESAFÍO
—No soc jo qui està borratxo, ets tü! Provem: digues dolze vegades sense equivocarte: De genollons cullía, cullia, de genollons
cullia codooys.
—Com creixés nolal se't veuen totes les cames.

MOBLES DE A. DIRAT

M a p i n e s pera cuslr:

EXPOSICIÓ PERMANENT

Dormitoris, Salons. Menjadors, Despatxos, &. &
Especialitat en els d'estil anglès
J. VIVES,
^ É o i L i l a ^ b a u L , 2 3 7* 3 0 y

TALLER

Fa.u, EO,S2,

DE C O N S T R U C C I Ó
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^a^ien
sistemes. Especialitat en les d'Escuder. S'en
compren d'usades y s'en proporcionen pera
vendren Hi ha per vendre 1 de guants Singer,
1 Corneli, 1 cilíndrica, varies de fer mitges de
tots els números. Se compren màquines de
calats, seda y cotó.
C a r r e r Baix d e Sant Pere, n ü m . 1 6

Y REPARACIÓ

MAQUINES V AUTOMOVIL»

Etpulalitat en Miquínirií pera l u Arts Briflqau
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A

PLASSOS

MOBLES. SILLERÍES. LAMPARES. ETC.

Sant Pau, núm. B4
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INJECCIONS DE GOG (SALVARSAN)
P a N O U PROCEDIMENT INOOLOR
Rparells pera ueurc

Curació de la biei\orragia
garantida per I'ai\ali5sis micmscópic

ïrfera

deia bufetay I uretra
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Dr. Farré Pijoan
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CASSÀ DE RATES
Ella — Les veus?
Ell-Si.
Ella —Com son?
Ell—Reixades.

