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-Pailémolshi de

la calor?
-No, que la que fa no es una nota d'actualitat.
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Gran èxit de totes les noves atraccions
Elegantíssim cafè amb variat y esmerat servei, especialitat en horzata valenciana.

Skating-Ríng

GRAN

EDEN

CONCERT

EEEE M U S I C H - H A L L

PARISIEN t

=

: Espléndit bar : Teatre Cine

8ATÜRN0

PARQUE

Els Urals, Muntanyes russes y Watter-Chutte.—Plataforma
de la rissa.—Tobogan amb ascensor de 3 canals.—Laberinto amb
escala diabòlica. — Garroussel
parisién.—Trapecis.—SportWalk.—Aereo Sport.—Ferrocarril miniatura.—Tirs de colom,
automàtica y original Pim-Pam-Pum.—Tots els dies tarda y
nit, concert a l'hermós recinte per la música del R e g i m a n t
d'Alcàntara

ALCA2AR

ESPAISIOL

daU, 7.—Gran Cafè Concert Saatanimot i la earta dia 7 nit
Tots els dies i les 10 nit. - Exlt verdaderament extraordinari de

L A aème REVUE DE L ' A L C A Z A R
completament diferent de la 1."—110 trajos nous—7 decoracions noves
50 belles artistes espanyoles y estrangeres

Entrada de passeig, 0,10 ptes. = Desde les 3 tarde j desde les 9 nit

TEATRE

LA

Cada dia, SELECTA FUNCIÓ de 10 a 12 de la nit. per diatlngides artistes.

HOTEL

RESTAURANT

Obert dia y nit.—Habiíacioas reservades.—Cuina de primer
ordre —iServel a la carta y coberts desde 5 ptes.—TeléTon
n» 7,645.

CONCERTS
En el saló menjador del Restaurant, de I a 3 tarde y de 6 a
7 de la nit (Flve o'clock Ihea) per una orquestra de professors
dirigits pel Mestre Pérez Cabrero.

ATRACCIONS

AMERICANES

Scenlc Ballway, Waler Chute, Bowing AUoys, Cake - Walk,
Casa Encantada, Palau de Crestall, Palau de la Rialla, Passeigs, etc.
Tramvia directe desde la Plassa de Catalunya a LA
RABASSADA.

La Buena Sombra
MUSIG H A L L . GÍNJOL, 9
Lloc de moda ont s'hi treva tothom que valgui
EXIT DE LES TARDES ALEGRES
Tots els dies tarde y nit sarsueletes picants y concert per
celebritats mundials.
DEBUTS Y ESTRENES
que tocan els uns amb els altres.
Es el Concert que té més bó y més variació; es el que hi
regna més alegria y bon humor es l'únic, no n'hi ha d'altre, per
passar un bon rato degut a la gran recopilació de nenes maqués, joves y elegants que dintre aquest cel trobareu.
ENTRADA LLIURE :: Restaurant de l.« ordre :: Butaca
de franc

: : MüSIC-HALL

Tarde a les 6 7 nit a les 9 y mitja
Secciona extraordinàries

RABA.SSADA
MÚSIC - H A L L

ARNAU

GRANDIOSOS

GRAN

DEBUTS

CASINO

NICE

Tigre, 27, (Antigua Paloma)
Eapléndlt MJÓ e l mes gran y ventilat

Grans balls tots els dies tarde y nit essent de moda els
diumenges, dimars, dijous y dissapte nit.
El

servei & carreoh de slmpàUqnes oamarerea.

G O N O R O b
S A N T A L O L

S O L

Unic principi actiu de la Essència de Sàndal, la etlcacia
de la qual ha sigut reconeguda com superior a quants medicaments s anuncian pera curar la Blenorragia en totes se»
manifestacions, Ctetiíis, Albúmina, incontinència a'orina y
altres. Mètode senzill y econòmic.
Avis IMPORTANT: Pera evitar en quant siga possible que
els malalts puguin ser sorpresos en sa bona fe o ignorància,
demaneu sempre SANTÀLOL SOL amb el nom QONOROL que hem patentat expressament pera dit objecte.
En totes les farmàcies, dirigint les demandes, reclamacions y consultes a Farmàcia SOL, Oorts,
núm. 606 (cantonada a Balmes). BARCELONA

VENDA

SALINGEN: PARIS: BARCELONA: FABRICA
Primera casa d'Espanya
Especialitats amb navajes d'afeitar y eines de
tall fines: Marca pròpia R. Roca se venen assegurades. PREU FIXO.
Plassa del Beat O r i o l , n t i m . Í 0 , junt al Pí
S'asmola de lot y tots els diee

ton V.-NUM. mi
""RBDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ P»Ur*. Si
Hm4<6 i l
PRBUS DM SUSCRIPGIO
ESPANTA, ttlmtttre . . .
na. 2
MTKANQES »
» 3
Pmg» «. n t. i o.i p « t
OtU Mvallt pmbllcau ta «oa MMÍMUIIIII
t l i icua aaton.—Nafe lornea ela •rlcbult.

^EIs Segadors'' constructius
Catalunya comtat gran,
ja no es hora d'estridències
que are'l poble de Madrid
ens estima y se l i aprecia.
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Prou cops de falç,
prou cops de falç,
no val a fer punyefles!!
Prou cops de falç!!!

Prou cops de falç,
prou cops de falç,
perquè hi podríem perdre.
Prou cops de falç!
A La Veu van estudiant
una llengua forastera;
quan s'en torni l'Orfeó,
mudaran les capsaleres,
Prou cops de falç,
prou cops de falç,
que no es temps de fer gresca.
Prou cops de falç!
A i , en Pol com s'ha tornat,
qui l'ha vist y el pugui veure!
Àvanssempre'm deia: adeu.
Are'l trovo y'm diu: buenas.
Prou cops de falç,
prou copí de falç,
tot va com una seda.
Prou cops de falç!
El ministre de Foment
ve al Foment y l i fan festa,
varen treure X'Arancel
demanantli alguna esmena.
Prou cops de falç,
prou cops de falç,
que no estem per punyefles.
Prou cops de falçl
Aquf es nostre cipità,
aquesta es nostra bandera;
a la taula, comensals,
que'l ministre'ns fa promeses!
Prou cops de falç,
prou cops de falç,
tot va com una seda.
Prou cops de falç!
Que SCBSfigchi els goberns
en veient nostres xisteres,
com fem solidaritats,
quan convé fem de titelles.

Coses polítiques
La política ha ofert aquesta setmana molt variades
emocions. A tal estat han arrivat les coses, que tot
rient, rient, tenim la república a les portes de casa, segons declara E l Pais ab la següent llógica que ha sigut molt celebrada: si Don Melquíades Alvarez repeteix
a Madrid lo que digué en el mitin de Baracaldo, caurà
desseguida en Canalcjas; com que'ls lliberals ja no's poden agafar ni ab pinces,tindria de tornar al poder en
Maura. Però en Lerroux no ho vol. Y com que no ho vol,
tindrem per resultat el triomf de la República.
No podem menys que felicitarnos devant de una noticia tan agradable. El triomf de la República portaria en
sí, entre altres llibertats, la llibertat de cuits, y per lo
tant, nosaltres hauríem assolit el programa mínim dels
nostres ideals. Això sí,a la democràtica llista civil de candidats a la presidència, que la formen el possible catalanista Sr. Azcàrate, l'oportú autonomista Sr. Melquíades
Àlvarez, l'afincat jacob' Sr. Lerroux, la escassa aproximació de Pi y Margall Sr. Salvatella, (en nom dels cantonals de Figueres), el xistós espadatxí Sr. Soriano, (en
nom de les paelles valencianes), l'íntegre y auster Don
Pere Corominas, (en nom dels principis purs y de la
dignitat humana) y el maquiavèlic Sr. Junoy, (en nom
oficiós d'en Cambó), volem nosaltres afegirhi un nom
que'ns representi, com a garantia de que la llibertat aludida avans, serà semúte respectada; aquest nom es el
de la Raquel Meller.
»
Parlant de tot, y pèr demostrar que això no es camama, esmentarem els fets de que els biscaitarres han
ofert a Don Melquíades una partida de raaüsers de tir
moderat, que aquí a Barcelona ha donat una conferencia
el Dr. Antich entre grans aclamacions del carrer del
Vidre y grans disgustos y xibarri de la Redacció de E l
Progreso, qvt en el Congrés dels Diputats ha fet arrufar
més d'un nas marcial la cèlebre llei de jurisdiccions,
sobre la qual no volem insistir, perquè tant com la llibertat colectiva estimem la nostra llibertat individual.
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Del Cinc Doré
Sembla que en aquell establiment, com en tots els establiments
d'aquesta classe, els sàtirs hi abonden.
Entre ells hi ha un senyor d'uns
cinquanta anys, baixet d'estatura,
gros, bigoti cendrós y gasta bastó,
que l i serveix els seus trevalls a les
fosques y sobre tot a lespalpnttt.
L'especialitat d'aquest bon senyor,
en quin apellido hi entra en cert sentit la paraula Bou, son les senyores
altes y grosses, com aquella viuda
que feia mantellines al carrer de Trafalgar y la senyora d'un que cobra
sou del Estat, la qual al menys pesa
cent noranta kilos.
Lo primer que ia dit sàtir quan
entra al Temple de la Fosca, es, a la
poca llum de que's disposa en aquets
llocs buscar algún bulto que fassi'l
pes; el veu, se l i assenta al costat.se
treu un cigarret, l'encén y pregunta
a la senyora:
—La molesta el lum?
Aquestes paraules l i serveixen
pera rompre el foc y desseguida se
posa el bastó a la mà dreta o a l'esquerra, segons el cantó a que cau la
interessada, y sense dir res més comensa la dactilógraiia, ja qu'ell parteix del principi de que el mètode
manual es el més expeditiu y el què
dona més bons resultats.
núslcs[de
la
Siríonica,
y
cCw
d(KÍc(nl'InsliumenllQualsev·ls'acontola
—cóm toquen aqucti
amb on músic de la terra.
Un altre dels sàtirs d'aquell concorregut establiment es un advocat
En resúm, la impresió dominant aquesta setmana, y originari de Filipines qu'es una llumanera del foro y el
que te grans probalitats de veures convertida en realitat, dia de la corrida d'en Pastor y en Gaon a, va estrenar
seque aquest any, per la Pasqua Granada, menjarem els pantalons de llaneta clara qu'are porta.
ba republicà.
Estatura regular; cara morena y bigoti caigut; fuma
Que no's fassin ilusions els conservadors de la Lliga sempre puro amb boquilla y te per especialitat, enairoRegionalista; encare que'l discurs d'en Cambó podria rar les dònes per medi de la tarjeta.
Aquest procediment consisteix en treurers de la butsubscriurel en La Cierva y ha vingut a ésser com un
quart exercici d'unes oposicions a ministre, en Maura xaca una tarjeta, feria lluir als ulls de la que ha de ser
li donarà carbassa perquè prou feina tindrà per éli. De conquistada y deixaria caure dissimuladament a la falda
totes maneres en Cambó es d'aquells homes que mai hi de la mateixa.
Un dels procediments que usa pera feria ballar a s j
surten perdent; sabem que al sortir del saló de sessions,
després del seu discurs, va rebre una missiva perfumada ulls de les dònes, es posaria dintre el barret moventlo
que l'obligà a pendre precipitadament un cotxe pera amunt y avall perquè elkes se'n adonguin.
No sabem per qué, però el càs es que aquet advocat
unar a mudarse la roba interior y sortir desseguida del
tè la mala costum de dirigirse sobre tot a les senyores
hotel en direcció inconeguda.
atacades ja per algún altre sàtir. Sembla que li agra»
GOL
fer la traveta als que ja estàn en feina.
No creiem que'l procediment li hagi dat gran resctats, però segurament ell no ha perdut les esperares
perquè va repartint tarjetes qu'es ur gust.
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Quatre dònes y una mare.
cinc dimonis pera'l pare.

Discurs sobre Favcnír
Tanqui els ulls, par ua momsat, el meu aimat lector,
y figuris transportat a uns temps en que'ls rius ja no
corren; en que la evaporació de les aigües no existeix y
ta els quals per consegüent les mars son transformades
ea un immens safreig del que no n'entra ni en surt.
Figuris més el meu imagmatiu íector, y vegi a la
voreta d'aquest safreig un nen a qui no fa vomitar lo
salat de l'aigua marina y quina gola resisteix amb plaer
les seves amargors, que ho son més que les de les llàgrimes. Tot això imaginat, fixis el lector en que'l noict fica
un dit a l'aigua, el treu mullat y el llepa; cada vegada
ne beu dos o tres gotes, y això ho fa dies, mesos, anys,
segles... fins que'l mar es aixut.
Si n'haurà passat de tempsl... Molt certament.
Doncs tot ell es ua minut, qué minut? un segón; qué
segóaf un res de la eternitat.
L i eternitat, com tots sabem, es com un llus
d aquells que's mosseguen la qúa; es com (are que
parlem de qúes) com les de les sargantanes, qu'encare
no la tenen trencada ja'ls comensa a créixer nova.
Qaao jo soc com Dau m'ha fet, en veritat vos dic,
que no me'n preocupo gaire d'aquestes coses; però quan
per fas o per nefas, m'entra la raalincolía y tot se'm
torna pansar en lo qu'he sigut y lo que seré y en el pervindre de la família, aqueixa idea de la eternitat m'atormenta.
Tal hi va qui no s'ho creu, però agafat en la manera
de pensar, pera el pervindre que vulguis, per tot arreu
tí trjvas amb aquesta eternitat atormentadora.
M'en flic del cel o del infern; m'en ric del Paradís de
«homa; me son iguals als anteriors, la nirvana y els
boscos, plens de bous salvatges, dels indis americàns o
«Is jardins dels grecs.
Pera mi lo irritant es el sempre, y sobre tot el
sempre igual.
Es per això qué després de ben considerat vull are
fer un cant, un curt cant a la poesia del materialisme.
No, jo no'n tinc d'esperit; y si'n tinc no'l vull que
»'en vagi, sino'l faré fora.
Que'n farem d'allò del:
«Camina esperit camina...»,
si al cap d'avall hem d'anar a reposar en les tranquiles
y mortes aigües d'un port o altre?
Cremarem al infern? Un hom a tot s'acostuma. Y un
•«P acostumats, qui'n íàstiel
Veurem al Tot per la Eternitat? L i portaríem comp«ts tots els cabells del cap y tots els pels de la barba y
y "as els coneixeríem personalment y els hi hauríem
P'sat nom y apellido. (En català, s'hauria de dir nom y
renom, com se diu oau y recau. A l renom matern se'l
PMría conèixer per sant Vicenta).
Y el paradís de Mahoma...? Deu mil dònesl 10.000I
rumerl
;

A més, que per una eternitat, deu mil dònes no són res
Oh, y usades.
El nirvana, dormir sempre. Això es lo més arreglat.
Qui dorm no juga. El mal es el somniar.
De casseres y jardins amb discusions filosòfiques, no
vull ni sentirne parlar.
Decididament, pera que anem be, hem de decantarnos de cap al materialisme; a la més rabiosa exaltació
de la carn viva, de la carn morta y aduc de la carn
podrida.
Sentem, com si oomensessim el primer curs d'Aritmètica y Àlgebra uns axiomes:
A . La matèria es una.
• B. Sent una, se transforma eternament.
C. En cada transformació cambía o be de lloc o be
de forma, o de totes dues coses.
Are conteu, amics lectors, després de sumats y barrejats aquets tres axiomes, si'n tinc de dreta proclamar
la supremacia poètica de la matèria:
Mireu:
Es una, una o un: sempre soc j o .
Se transforma eternament: viatges per tot arreu; al
fetje d'una rajada, als talons de la Chelito, a les plomes
del capell del Kàiser, a lletra de zinc qu'imprimeixen
aixfs línies,a un cràter de la Lluna, a un canal de Mars,
a la pols d'un dels frisos del Partenón,del Museu Britànic, a les mitjes d'una hetaria del'avenir; demaneu...
Això sí qu'es un oternal cambiar y un eternal veure
coses y un fruir amb dolors y goigs. No lo altre, sempre
igual. Csrt, amic loctor, m'agrada molt la ginebra. Pro
sempre, sempre ginebra... me vindria
una sed
d'aigua...
NOOT.

—Entre que no plou y que vottí m'acaba 1» paolencia, II trencaré aqueit
paraigua per l'esquena
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—Quina Tergonyilí Me sembla que ja torno a poitai les mil jet al g t n ó . '
—Però qné't passa avui? Ja t han.baixal quatre vegsdes.

Carnet de la setmana
{Impresàytdiblt per tot veritable llegidor de PAPITU.)
Diumenge, 5.—L'eminent Gallo, amb la mort del
quint brau, tornà bojos al genttl hombre Vidal y Ribas,
al senador Junoy, a na'l diputat Moles, al Hurtado, al
pollo Griera, a ne'l Gran Duque Bielsa, al violoncelista
Cucala, al espiritual Enric Julià, al lacònic Alexandre de
Bacardí, al trio Delmonte, al procurador Vergés, al bello
pintor Casas Abarca, al noi Pella, a n'en Calderón Fonte, a n'en Oamian Simó, al diplomàtic don Antoni Ci-

novas Ortega, a la Nena, la Nena, la Nena; y a la Sinfònica de Madrid y a una generació verament catalana
que's daleix p'el volapié, verònica, quiebro y demés
sorts baixades del cel
Dilluns, 6.—El doctor Vogel, (a planxa; en Sant Francesc Mateu, dugués; en Farfaedro, dona passes de muleta; en Xenius suspira per la Ben Plantada, que's ftova
de pronòstic reservat.—Com que'ls inteligents en negocis teatrals donen com a cosa certa que la gent no aniíà
a veure a n'en Sainatti, el públic va tornantse més nombrós cada nit. Amb motiu del Guinyol aumenten les
malalties nirvioses.—Abunden els barrets de palla. En
Manolito Girona en llueix un d'explèndit, tot guiant tl
seu auto.
Dimars, 7.—Quan passa p'el carrer de Fontanellael
pollo Dionfs Fabré, se tomben sis senyores, amb gran
extranyesa del rabassut Juanitu de Sicatt qui pensa:
—Carai, es raro, yo tambièn viva en la misma calle y no
se me vuelven tantas hembras.—Tornen a sortir al camp
Els segadors, amb gran sopresa dels de la Lli^a, que
diuen. Ara se sega amb màquina, però no amb falsDimecres, 8.—Dia de rebre a casa de les senyores X . X . Assisteix una viuda jove, rica, guapa y sense
descendència. Un dels presents ofereix als de la reunió
impressionaries en una pel-licola cinematogràfica Gtan
content. La viuda llensa un sospir y diu: Ay, que gusta!
Serà la primera ves que me vea en cinta.—El popular
abaté Xavier Viurà se passa santament la nit palpejact
a la Geo (qui te bon nas te bon detràs) y a la Susagna.
Amb semblantes mortificacions es quasi segui que nc
rirà en honor de santetat.
Dijous, ç.—El lamós representant de la mortaóella
literària italiana, senyor Fabré, ofereix a n'en Sainatti
la traducció de la més apropriada de les obres castellanes p'el genre guinyol, titolada: Pepi la frescachom * d
colegiali larambanello.— 'E\ Rei de la Buena Sombia
(180 kilos, sense os), sosté relacions matutinals amb una
geperuda.—En Guille se posa d'estiu y en Liorpoido
del Lyon parla d'anar a Fransa.
Divendres, 10.—La L-achavera pensa tornar a fet estragos amb el seu descomunal barret.—A la Xirgu, e»
músics de !a Sinfònica l i regalen un arbre dè flors- E'
senyor Urrutia, president del Circol Madrileny, la \ ' & '
riment del present amb gran desgavell de modos y pif0pos que fan tornar roja a la moreneta Margarida.--*-''
Vaquera chica s'en va al extranger a fer elviatjede
nuvis.
.
Dissabte, 11:—Fa una calor qu'espatarre.—Ens deixen les Delmonte.—Fineix la divertida exposició cubista.—Les dònes se treuen més roba y s'estrer)tn a
poca amb que's queden. Rés més ens faltava que a'x<%'"
En el cSaturno Parc» han comensal les celebrad"
atraccions. La gent si aboca. Naiuralmcnt, cem Ç"6 bt
ben
ha una pista movible ont si contemplen paptorrillcsPeie
tornejades y ont les rialles reinen cn aquell agrrdi
lloc d esbarjo: Animeuse, jovent y cap als Urals a F*"
dre la fresca!
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L a veu del poble
N senyor que ja no sabem com se deia
feia córrer que tot home que s'estimés
una mica tenia d'escriure un llibre, plan
tar un arbre y tenir un fill. Qui més qui
menys, tothom ha escrit alguna cosa,
ha plantat flors, violes o romaní y ha tingut un fill si ha
badat una mica.
A Catalunya ningú com e 'nostre estimat amic Pere
Corominas ha complert aqueixa triple tasca de bon ciutadà. EU fa un llibre cada any y cada any també la seva
esposa l i dona un fill; y si no planta arbres es perquè no
te propietats, que ell prou els plantaria y cuidaría amb
la eura que posa en hermosejar el famós arbre de la pàtria y el no menos famós arbre de la llibertat.
Aquestes virtuts d'en Corominas han arrivat al poble, que coneix ja tant la seva feconditat, com sàvia
avans, y per això se l'estima tant an en Corominas, de

-Tinc al gust de ptesentaite a la neva amiga Lluïsa.
- E l gust serà meu.

la seva austeritat y del seu talent. Però'l poble que més
n'està enterat de la seva vida exemplar es Sant AndreuY pera probarho anem a comptar un càs que per la
gràcia que te ja'ns perdonarà en Corominas l'indiscreció.
En un cine de Sant Andreu feien una d'aquelles interminables películes que en una hora fan 20.000 metres.
Com que era tant llarga, estava convenientment dividida
en parts que eren degudament anunciades. «Primera» «Segona part>... Quant ja's creia tothom que s'acabava, encara hi va aparèixer en la tela, l'anunci d'una
tercera part. Aleshores, un bon ciutadà, no podentse
contenir, exclamà:
—Carai; en aquesta película hi han més parts que a
càn Corominas.
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POTIN5
BARCELONINS

Les felicitacions innombrables qu'hem rebut els redactors d'aquesta santa casa amb motiu d'haver reproduït els Versos del Prebere Sebastiàn Gibert, ens obliguen avui a publicame de nous del mateix gran y
divertit poeta. Aqui'ls tenen:
I GLÒRIA A L PRIMER VIOLÍN!
«A los Sres. D. Maturo Gili y D.» Isabel Gay como un
abrazo à su hija la eximia Srta. D.» Mercedes Gili, glòria
eXon Ultra» y desconocida, que brilla hoy esplendente
luz.
Àngel en carne mortal
destello de un claro cielo
beldad, ternura, corzuelo (i)
de artista en lo musical.
Aurora matutinal
que brillas en Barcelona
cual astro ó luz que pregona
en el violin, lo que puede,
el alma que nunca cede,
que el canto a su Dios entona.
Ya sé que en el Tibidabo
tu fuistes la admiración
en arte y en precisión
de notas, sin menoscabo,
de pulcritud sin igual.
de aplauso fenomenal,
de disloque y de delirio,
si i tu humildad gran martirio
de glòria y fama hoy mundial.
Glòria a Dios portí {Mercedes!
Glòria i Dios por tí jsin pari
Glòria i Dios. {Eres la marí
la que nunca retrocedes,
la que pudiendo cual puedes
arrancar fama de artista,
te contentas con ser lista
como à humilde violeta
que sola, oscura, discreta,
se oculta siempre à la vista.
Ya
los
los
las
las

me figuro el carmín,
ojos todos de plata,
labios como escarlata,
mejillas ngurín,
orejas un confín,

(I) Q r n o dt trigo qae no ha dejado la caacarilla al trillar.

el corazón un volcàn,
el alma todo un imin,
la modèstia cual luchando,
la virtud como buscando
tu Cristo. cual talismin.
Yo con ternura te aplaudo,
te doy el hurra amoroso,
te celebro bondadoso
y en todas partes te laudo.
No cejes, no, que en tu raudo
vuelo hacia el arte que aspiras,
veris, corona que admiras
en tu sien, toda laurel,
amoldada en el troquel
de la virtud que respiras.
jNiftas! mejor jhermanitas!
que respirais el aroma
del arbol, que igual zaloma (i)
os invita Merceditas
por no quedarse marchitas
ni muertas las ilusiones
de papàs. Sus bendiciones.
buscadlas hoy, trabajando:
su vida ireis alargando,
colmo sereis de efusiones.
SEBASTIÀN GIBERT, pbro.»
* *
L'automovil es democratisa com tot lo que s'aclimati
a Barcelona.
Barcelona te el virus barcinoncusis que te la virtut
d i pasar al alcàns de to^es les fortunes, lo que en els
altres paissos es patrimoni exclusiu dels potentats.
Aquí tothom es algú y cada hú de nosaltres te alguna
c i pròpia, personal, y dsvegades intransferible. Y sinó
provemho y veurem que entre tots ho tenim tot.
Are'ns hem proposat tení automovil tots els barcelonins, y en tindrem. No faltava més!
Per de prompte, tots tenim el virus y tenir el virus,
ja es com tenir automòvil
Va comensar en Lerroux, movent una serracina e»
el Garage del Pueblo, va seguir en Pic, y així successivament tot el partit radical, ja que tenintne els amos...
Are ja'n té donya Juanita pera anar a Pedralves, el
fotògraf Mariné perquè l'Ernest fassi de «chaufeur», el
senyor Joan plats y olles, el senyor Jaumet fondista de
sisos y el senyor Pau, retirat del negoci de betes y trenzilla, y tants d'altres que no volem nomenar perque'as
atropellarien.
Hem observat també que tots aquets senyors, ab el
governador civil al devant, han comprat la marca
cFiat*.
El nom ja expressa.

•

La família S., que fins fa poc, havia viscut a Teirassa
entre'U esplendors filats, teixits y pentinats d'aquell»
industriosa ciutat, ha vingut a instalarse a Barceloat
pera gaudirhi de majors esplendors.
(II Caaclòn que cantao loa marineroa para unir loa eafaerxo*. caaad*
tlran de un cabo.
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—Quin conill tan buiò tensi
—Com qu encare no ha tingut fills.

314
La família S., composta de mare, filla y fill ha sigut
rebuda amb verdadera distinció per tota la colònia terrassenca y Vabogadeí senyor Ponsà ha posat les primeres
pasareles a la senyoreta.
Tot ha anat be fins are; la filla amb un promès pobre
pro distingit, el fill que ja comensava a anar al Gayarre
j la senyora que s'acostumava a La Tribuna; s anaven
tornant barcelonins sense adonarsen.
Però ail que dèiem avans, que s ha sapigut una frase
y al anar de boca en boca, acompanyada d'un somriure,
va desmoronant la felicitat d'aquesta família.
La senyora va tenir una visita, una de les moltes visites que te la senyora, de lo més triat de la nostra
gent; parlant, parlart, y amb tota bona fè la visita va
preguntar per què havien deixat Terrassa pel viure bar
celonf més agitat, més molest, etc, etc, a lo que va respondre la senyora S.:
—Ja veurà: el noi y la noia son ja grans; s'han de
«asar y jo pel meu fill vui una noia que tingui títol y
per la meva filla., ja'm pot compendre vostè.
—No ho sé, no hi caic;—va dir la visita.
—Es molt senzill!—seguí la senyora S.—Si pel nun
fill vui una noia que tingui títol, per la meva filla vui
un xicot que tingui titol femení.
La visita ho va compendre y va riure per sota'l
aas.

Mentres esperem el debut sensacional de la Fasioia
Imperio, que ja serà un fet, quan se llegeixin aquesittratlles, mentres acaba a la Buena Sembra, les seves glòries el Trio Delmonte, pera refrescaries a Madiíd entte
l'isidrada; mentres ve la Nitta Jo, se va acreditant l'Argentinita y va de triomf en triomf la Raquel Mel'er, la
vida alegre barcelonina va passant y vivint d'espe
ranses.
Això fa que les professionals se ressentin de manca
de moviment.
No hi ha demanda!
Els senyors estàn tips dels mateixos plats y elles
també's cansen de tant ésser servides. Ells cerquen entre les aficionades, algún petit alicient que'ls disticgui
dels trucs tant coneguts de les professionals y aquestes
a son temps busquen y troven, entre la bnb.a del carrer
un cap ben pentinat de persianes, cobert d'un barret
de cantell, dotat d'uns ulls que belluguen amb brassos
que estrenyeríen fins a ofegar y una jandaltría pintoresca, amb gestes de gat y de gos, tant perillosos com
atractius.
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La manca de debuts té aquest perill principal que
nosaltres senyalem com a cronistes y rès més
Els empressaris hi venen- obligats a portar alicíents
seguits als nostres foiers, car la falta d'aquets pot desviar el destí a moltes vides precioses que, creades ex
pressament pera la vida galant, poden caure en les negrors del matrimoni si son elh, y en les tragèdies del
apachisme si son elles.
En Amor, sigui com sigui, s'ha d'evitar que la gent
trovi la seva verdadera mitja taronja.
Es l'única manera de que vagi seguint el trasbals y
ande el movitniento.

Un bon conservador
O's tracta de cap significat regionalista, ni
de cap llustre soci del Centre Conservador, sinó d'un conegut nostre, persona
acabalada y culta y a la qual anomenarem amb el nom imaginari de don Pere
Fort, pera no alarmar a la família.
Don Pere Fort, acredita a tot arreu el seu cognem,
per la seva carnadura y la resistència que té pera tota
classe de feines, sobre tot si en aquestes intervé la carn.
Don Joan de Scrrallonga deia: «ben menjat, ben begut
y jaure amb dóna, què més puc desitjar?» Don Pere
Fort deia igual, y si alguna pena tenia era l'inquielut
que sentia pels pronòstics que'ls metges feien de que
si continuava anant com el seu cognom y donant a la
naturalesa tot lo que li demanava, era inevitable la leridura. Ell ja havia tingut un petit atac d'hemoplegía.
però va curar al cap de cert temps y ja no s'enrecordava.
Fins que un dia—aquest dia que'ns ve tant rebé als
que escribim aquestes histories—un amic li parlà ben
seriament.
—Creume, Pere, tu pararàs malament
—Vols dir?
—Si, perquè ets un incontinent y no fas més gin1'
nassia d'aquella que't perjudica.
— Y què'm pot passar?
—Que't pots ferir; y si això arriba, quedaràs in"1"
al menos d'una banda del còs.
—De quina banda?
—De l'esquerra.
En Pere Font reculà una mica, mirant fixament a
l'amic metge, pera veure si parlava en serio o en broma,
però veient la seva cara de professional que Ilensa una
sentencia, digué:
—Si no més me fereixo de l'esquerra, vui que's conservi lo principal.
Y trasiadant a la dreta lo que volia salvar de la iet'·
dura, l'home va riure tot content, considerant que aff ^
un senzill cambi de postura seguiria com anunciava
seu nom.
..
Ell era home previngut y conservava lo que coosiae"
rava necessari a la seva vida y costums.
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La Margot
malgastadora
El nostre bon amic Pons estava
més que desesperat La seva estimada Margot, francesa com ella mateixa, li gastava DO un ull de la cara
sino tots els ulls que te un home en
aquesta trista vida.
La bossa se li presentava flonja y
buida, y les últimes municions eren
casi agotades. Modistes, flors, joies,
cotxes, perfumeria, bons aliments y
altres coses de dònes, s'emportaven
els quartos qu'era un gust y la ruina
era enminent.
Pero en Pons hi estava boig.
Aquella dóna era per ell el cel, la
terra, l'aire, la vida; tot, tot y tot. No
podia viure sense respirar el seu alé,
sense les seves carícies, sense les seves delícies y sense la seva presencia.
Engegaria, doncs, r.o era possible. Calia fer un pensament y mirar
d'arreglar les coses. Qué faràs? que
no faràs? La solució era única: portaria a viure a un recò de mon, ahont
els gastos no fossin possibles.
Mallorca, l'illa de la llum y de la
tranquila solitut, era el país ideal per
un que vulgui gosar d'una dóna sense
gratarse la butxaca. Allí en un poble
de quatre cases, entre tocinos per engreixar y pagesos que no tenen més
dèria que l'anar fent, la cosa quedaria solucionada.
En efecte. Emprenen el viatje y
—Noia, ela pollos de la nostra aristocràcia fan cada barrabassada...
—Ja veuràs, csljnt oberta la Rabassada.
la Margot y en Pons més enamorats
que mai, arriven al poblet mallorquí!
Allí, n i . modistes, ni perfums: les
fiors cullides al hort mateix, la vida senzilla y modesta
y l'amor a tot drap, gosa que gosaràs de les delícies de
'a carn.
Va ser un conflicte. E l l volia que l'unió amorosa enAllí, de diversions no n'hi havia. Una petita iglesia
amb un capellà, era tota la festa humana d'aquella en- tre els dos no passes d'un senzill queridatje. Ella volia
contrada. Anar a missa matinal l'ünica diversió possible. que fos casament per l'Iglesia.
Que si m'estimes, que si no m'estimes, l'un y l'altre
Els dies varen passar amb tota felicitat. En Ponsy
la Margot, folls d'amor, varen arrivar a sentir al desitg passaven la vida discutint y fent altres coses més pròde retornar a Barcelona. Els gastos havien sigut casi pies de casats que de solters; pero no's podien avenir en
"uls, pero vetaqui que a l'hora de marxa en Pons se va lo referent a la forma del Has que'ls havia d'unir.
a despedir del senyor Rector.
Va ser qüestió de pensarshi. Estimantse com s'estiAquest, amb molts afalacs y compliments, li desitjà maven; era precís dar cobro a la cosa.
Després de molt batallar y molt discutir, varen arriun felís viatge y li presenta una factura d'una pila de
var a la solució. Ni queridatje ni casament per l'iglesia.
duros.
Durant aquella temporadeta, el reverent sacerdot Doncs què? Molt senzill: casament pel civil.
"avia catequistat a la sensual Margot, li havia fet compendre la necessitat de fer dir sufragis pe'ls seus morts
y misses pera la salvació de la seva ànima y remissió
dels molts pecats que cometia.
Total que a n'en Parés l'estada al poblet mallorquí li
va sortir a cinc duros diaris.

Ni ía teva ní la meva
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CONCERTS.—La Sinfónica de Madrid ha donat
amb l'èxit de sempre'ls seus anyals concerts. La sinfonia <Jena», passo. La tLeonora», visca!... Tot lo dei
Bach, magnífic!... Lo den cGlazounow», tRanel» y «Balakireu,»... maui... Podien portar programes nous... De
tots modos, nostre felicitació.

CONCERTS
NOVETATS—La companyia de'n Sainatti ha anat
<l'èxit en èxit. Passa la ronda, es senzillament marave
llós. Orribule experimento, fa escruixir Alia Morgue, un
gran èxit per en Sainatti. Les nits del Haupton Glub,
hornipilants. Allò son jugadorsl la Bella Sterace, colossal en La Visionària y demés obres ont va pendre
part. El públic fent gasto d'aigua naf.

Un club tranvía
Fa una pila de dies qu'entre l'ardit jovent de Barcelona se parla de fundar un club tranvía, en combinacié
amb la Companyia General de Tranvíes, que tantes reversions ha fet y farà a la Casa gran.
Aquet club consistirà en un cotxe luxós que de! demati al vespre correria per una linea determinada y al
que sols hi podràn pujar els que fossin socis. Allí hi
hauria tertúlia permanent, y cada soci
tindria dret a portari una senyora.
Com es de creurer al tranvía
hihauría imperial amb servei de
tota mena de begudes compatibles amb un establiment ambulant.
L'interior del cotxe, segons projecte
seria un saló de primera classe aont
no hi faltaria res de lo més precís per
la veritable comoditat.
La quota mensual seria de deu
pessetes y daria dret a pujar y baixar del tranvía, sempre que'l soci
ho cregués convenient.
Son moltes les persones allistades
per formar part d'aquesta agrupació
tranviaria y sembla que d'aquí pocs
dies s'establiran unes bases per fer
un reglament que serà presentat al
govern civil y al director de la companyia general.
També s'admeteràn sòcies, però
amb la condició de que no tindràa
dret a portarhi senyor, al revés dels
socis que segons hem dit, tiodríaa
dret a portarhi una senyora.
No faltaràn dames de l'aristocraeia que aprofitaràn l'ocasió de ferse
simpàtiques als homes barcelonins
tentse sòcies d'un club d'aquesta naturalesa que si no'ns han enganyat,
les moltes persones que viatjen, seri
el primer del mon y meatres no'a
surti un altre d'igual, l'únic.
No cal dir que la redacció del
PAPITÜ se farà sòcia, com tres y dos
fan cinc y tampoc cal dir que en u»
centre aixís hi recullirem noticies
de primera, ademés d'algún qu'attre
fet digne de ser esplicat a les planes
del nostre setmanari.

-Tu'm pots dir que MC vell, però si no los per la cara o per la cèdula, no m'ho coneixeries.

RELLISCADES
Dc La Veu:
«La senyora AndréeMéry es «Roxane, y ho
es tendrament o apassionada, dolçament ó trista,
segons sia trista, dolça, apassionada o tendra la
situació en la qual hi intervé. Y ella sí que en
tots instants se conserva trancesa y àdhuc parisenca. ^Es això una ventatja? ç'Es una desventatja? No'ns hi enfondem: es una delicia al cap
d'avall el joch de l'actriu. >
Lo qu'es una delicia es llegir els galicismes
de La Veu. que fan tornar rojos als recatats llegidors de nostre setmanari.

*
• *
Reproduïm de Las Ctrcunstancias. de Reus,
la següent noticia:
\Registro Civil. — Inscripciones del 3 de
Abril 1912.—Matrimonios:
Dolores Guasde Thomàs, 65 afíos; Llovera,
41.—José Ferré Masip, 17 meses; S. S a l v a d ó 7,
— Maria Mateu Guiot, 63 aflos, Hermanitas
pobres.»

B 0 N
CORRESPONDÈNCIA

El mestre Arbòs, de tant dr quina batuts els milslcs fan c l cap viu y lessenyores s'exlasslcn.

P- J - Marti y Trenc/is.— M»i>rrnt leo vostres preocupacions m o n l i v
r<ligioM«, tou un home excelent y esteu dotat del envejat dò de la bafril». S I * Toalrei dos llibrets «El Pot petit» y la «Bioma als protectors
* animals y plantes», son plens de bona confitura.
Llàstima que los vostres cabòries no'ns permetin ser d e l í nostres,
^ue no som, com vos os penseu, descreguts, ans al contrari, creiem en
•n sol Deu, en l'altra vida y en un ordre moral superior y anterior a la
voluntat de l a criatura; lo que hi hà es que no estem en que pera aasoli
• altn vida sigui precla subjectarse al ordre moral alodit. Son maneres
de pcaaar, dirèu TOS. NO, amic Marti y Trenchs, no; no son maneres de
Wnaar. S a qüestió d'h«Ter estudiat la naturalesa y haver fet algunes
«periencle» metafísiques. Estem segurs de que si vos parléssiu amb
>n de la nostra confraria, quedaríeu seguidament convensut de la veritat de la cosa y lliure de les vostres preocupacions morals y religioses.
Ofifo.—Oliva, es el vostre setidènim? Molt he; però la nostra taula
^ " t / " • P 0 t ' , o , · 110 necessita olives, r i raves, ni llunganista de Vioh.
Í 7 u m . — N o fa per casa. com diuen les acreditades correspondències
•«Is periòdics humorístics catalans.
< níenor.—Aprofitarem lo que's pugui.
£it»c.—Un altre dia, germà.
. « W í e t . — I I C u t u i í es mort (al cel siga). E l seu desconsolat fill P a •V», la seva mare política dony» F«u rfe Catalunya, el seu germà PAPI" ' · a e v a avia donya E'sjuíHfl d* la Tarralxa, oncle don Prndenci,

cosins y demés parents, supliquen als seus amics y coneguts que'l t i n guin present en llurs discussions polítiques y literàries.
Setanta.—A vostè n'hi sobra un pera fer número rodó. No'ns envibi
res m é s perquè no estém per brocs.
(ïoiMràn.—No ha tingut la sort d'agradar a aquellea persones que
pe'l seu càrrec, estàn destinades a dir sl o no als que pretenen dibuixar
a les planes de PAFITD. NO envihi m é s fins d'aquí uns quants anys.
David.—El senyor Bon no atina qui pot ser vostè, ni ell es l'encarregat J'autorisar la publicació dels dibuixos. E l s encarregats de ferho no
aatorisen tal publicació.
i
P. E . B . , Napçleón Bonaparte.—Li agrahim molt «la Boscà» que ns
ofereix y procurarem treuren tot el partit qu'es pot treure d'aquestes
coses.
.VK.·.—V..(,!•• te molta gràcia, però encare no dibuixa prou fi.
R. Z.—ho que diu de la «Ben Plantada» ens costa molt de creurer.
Si fos cert, nosaltres no faríem mai de la vida els trevalis que vostí"demana .que fem pera impedir els seus avensos. A l contrari; procurarien!
aprofitarne lo que poguéssim. Si vol posar cortapitus escrigui el fet a
don Francesc Mateu y ell obrarà en conseqüència.

J. HORTA. IMPRESSOR-BARCELONA
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—Corre, are que dorm; f... el camp.
(De «Pagès folles»).

E X X R A N G E R

La senyora —Qué vol aquest home qu'ens ha neguit tota la nit?
E l senyor. — No'n f tssl cas, senyora; ea el detectiu a qui mon pare
ha encarregat de vetllar per les meves joies.
(Del .Punch»).

—Nosaltres captem pels pobres,senyoreta.
—Ho sento molt, però lo que jo tinc no mes ho dono als rics.
(De «Pagès folles»).

-Joan, puja, que hi ha un senyor que no vol pagar.
(Del «Slmpllcisslmus»).

Passeiy de Gracia, 18

^ ^ J ^ T j P^P^

Carrer de la Canuda, 7

Única casa que ven a preus sens competència les últimes creacions de Paris y Londres
Camiseria, Corbatería, Sastreria, Bastonería, Gcnrcs de punt y demés similars
TrOUSCaUX reclam de la temporada.
3 Camises
3 Camisetes
3 Pautalons
•
3 Parells mitjons
>
3 Mocadors
3 Colls
3 Parells de punys
3 Corbates ó 1 corbata 1 tirants y 1 parell lligues

Tot de bona classe per 25 pessetes
Perfumat al Chevalier d'Orsay dintre un estuig

SASTRERIA, Eriailles fantasia desde 2'95 ptes. Pantalons panjo superior glrats d'abalx desde 8'95 ptes. Trajos complets última creaeli
fantasia 35 ptas.
= = = = = = = = = Vendes rigurosament al comptat
•
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- Q n é ' t sembla que bi va baver entre en R a m ó n y la Julià?
-Que vols que bi h a g u é s ? Ella li devia posar la mel a la boca.

Si

