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AL CONCERT
-Aquesta pessa es una cosa extraordinària.
-A mi n» m'acaba d'entrar.
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DON CECILIO RODRÍGUEZ DE LA VEQA
En aquella setmana se reproduiran ela grana éxlta del O r > n O n l n y o l
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E n la boca del lobo- El senor Platone
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E R T A

Royal
Pabolló «a M a t e

Gcaírc de novetats
Companyia còmic - dramitica dirigida pe'l eminent primer actor

RICART

C A L V O

En la present setmana se posar* en escena

L A S

Concert
E l B a y d a U Knalo-HaUa

Succés sens rival a

T U D E L I N A S

Sempre èxits a la extensa troupe composta de

25

Escullides artistes 25

Entrada lUora:

Beataorant a l a carta:

Bntaqnea g r a t i a :

ES y ÍOÉS - is W Í oa ÏENGÍW
(dels Qulntero)

(dt Echegaray)

Pel mes de desembre — Acontelxement Sbakespirií

ROMEO Y JULIETA

L A D I L L A S (Cabràs)
txte fliinadtt ab un minut ab

MALS SECRETS
curació ràpida amb lei eapeciatltau
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Les Mancomunitats
Haarrivatfins a les nostres orelles, acostumades a
Ialtres sons, la nova de que'l simpàtic comte de Roma
nones, que'ns honrarien de comptar entre'ls nostres llegidors, ha decidit dar llargues al projecte de Mancomunitats, que tots nosaltres, desde en Cambó al pobre
| Lerroux, esperaven amb candeletes.
Tot s'arreglarà, perquè'ls polítics avui diuen que no
|y demà que sí. E l senyor Roig y Bergadà, que tant ha
acreditat are a Madrid el seu segón apellido, fent els
senadors alló que a Catalunya ne diem botifarra, no va
Idir, en ple Congrés, que'l catalanisme era una masturbaIció? Doncs are, en ple Senat, ha defensat les mancomuI nitats, comprenent, sens dubte, que si el catalanisme era
una masturbació, hr -a per trovarse en l'adolescència,
qu'es quan s'acostuma a fer jocs de mans. Pero are, el
catalanisme ja s'ha fet gran y fins en Cambó l i va posar
] una casa amb el seu nom, ben acreditada.

—Que vols parells o senassos?
—Senassos.
—Doncs,... doncs....
Se va trovar tallat. EI català y el castellà, no s'hi
aveníen.
—Noi—va dir el company—jo't tenia de dir que'm
toquessis alguna cosa y are no'm recorda'l qué.
Nosaltres sí que ho sabem lo que li tenien de tocar.
Lo que a Madrid han tocat als catalans.
Altrament, aixó de l'enfonzada de les Mancomunitats no'ns farà cap mal. E l catalanisme te un tremp que
ja, ja... Y sino mirin. Are han portat a Barcelona aquella
ballena que agafaren a Sant Feliu de Guíxols. La volen
exhibir pagant entrada, y el follet qu'expliearà tota l'historia estarà redactat en català.
—Aixó es fer catalanisme de ballena—diràn vostès.
Y nosaltres responem que'ns en alegrem.
Per la senzilla raó de que nosaltres fem no més que
catalanisme de sardina.

En Romanones també s'en penedirà,
I pera que no li diguin que te mala pata.
Amb les Mancomunitats també hi estan
conformes els catalanistes de l'Unió perquè en Folguera es el pare de la criatura,
lels nacionalistes pera que no diguin que
jamb el tot o res tot ho destorben, els reIgíonalistes perquè s'ajunten a la seva polUtica homeopàtica, en Lerroux pera aproIfitarsey fer calés, ela monàrquics perquè
|sf y el resto per no saber de que va. Y
Icom que som a l'ivern y convé mancomujnarse pera fer tot lo que's presenti, con|fiem en que tot s'arreglarà.
De totes maneres, aixó demostra que
iseguim sense poder entendrens catalans
ly castellans, la mancomunitat dels quals
Itrovem qu'es l'única que resultarà una
Imica difícil de fer. L o d'allà no s'adapta
an aquí, ni lo d'aquí an allà. Y sino escolteu, estimats germans en PAPITÜ, aquesta
historia edificant:
Una vegada, un català de bona fe dels
Pocs que'n corren, va anar per terres de
Castella. Un dia fent brometa, un castellà
de la broma l i va fer un joc de criatures
>iab els dits:
~<QU^ quiere pares o nones?
—Nones.
—Pues tóqueme....
Y aquí va dir alló que si nosaltres
Fóssim A'El Noticiero, no tindríem cap inconvenient en anomenar.
El català, escamat y amb ganes de refwjarie, desseguida que arriva a Cata•""ya, volgué aprofitar la llissó del caste" bromista y agafant a un company, l i
ea el mateix joc:

—Vostí me fa al derrtra lo qu* no'm podria lar «I devant.
—Cada bu te'ls seu» guato».
—Doncs sàpiga que soc on home!
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Xerrameca foot-ballistica «•'u.

értbling

(i), home; Jí.

barau

—Bueno, ja hem pagat. PartingUnf
—S - olal Penaltyl Cóm estl?
—Sí; per aquí, que no es tant Llonck.
—Per ara vaig Quirmnte; y voaté?
—No, per Alia - k.
—Ara acabo d'arrivar del Prat-1.
—Que no dina a casa, avui?
— L a Riva, noi! Quina sortí
—No, que dino al Mundial Wallace.
—Peró seiem. Segui una mica en aquest Bar...
—Doncs qu'aprofiti. Salut!
— Celona qu'es y tinc por de fer tart.
—Igualment. Passant- ho bel
—Ont ha d'anar?
— A veure el Amtchaturra.
—El metge Zurra? Gol conec. Qu'esti malalt?
— m o l t
e n - « r « ^ r - s t i p a t . (Estoraudant).
RottclUsky! Aguirrtchel (Escupint). Schoebtrl
El mosso del Bar: — Qué pendrin?
—Jo una mica de Casella • • y un Vermoiith.
—^Jo una copa de Mensa • nilla. Ja't sAo*/J Y be, eóotim quelcom del veraneig.
—PocA a PocAl Es - Peris. Déixim menjar unes quanSense enviarho a dir, com aquell qui en du una al
tes Olivé... Magníficl Quines excursions! Aquí Pomis, pap y l'altre al sac, s'ha obert en ple carrer de Pelai y
allí Viftas y a \'Hombravtlla d'un arbre, quina Btllavis- aprop d'aquesta Santa Casa an establiment amb el títol
/tf/M'haguera tingut de sentir cantar junt amb un Marini Mallorquí alló de:
(1) Norecatt]!.
« Gibert, que en la in - Mensa llanura del mar...»
Desprès per la Festa Major
van guarnir un em - Balat, y com
que hi feien Zarzuelo hi vaig entrar Darrós. Llàstima que no teníem dones y ena entreteníem
fent volar IStel.
—Bau més així. Grenwelll V
la tornada?
—De primera. Virem tornar
en Haut-om6vi\ Si vegés cóm
Gamperl Llàstima que s'ens reventi un neumitic del Ragueral
—Miri, miri quina xicota que
pasel
—Per més que miro y Ramir»
no'n veig cap.
—Es aquella del Coltt tant
gros.
—No sigui Bru • t, y escóltim.
— Y l i va costar molts diners?
—Salvo error u omissió més de
cent duros.
—Ja son diners. Baró vames,
li ha provat. Faut molt. Hodge.
— Vostè també està molt
Galàn.
—Ja veig que s'en foot.
—Puntas LarraRaga!
—No Refli - gui, home, no
ReM-gai.
—Aixó es Beovidel
—Ara que hi penso, tindré de
deixarlo perque'l dia se'm fa
Curí.
—Ja Sena vol anar? Mossol
El mosso:—Boril
—Quant es?
£/ martt —No't puc perdomr.
Mosso.—Dos rals per Barba.
La muller.—Y t u , q u n anb U LoUT...
—Conti lo més Just.
Mi tmrk.—Si, p a r i |o ao pactava a<a tUa a

Fotografia "Modern StíT

que titulà aquestes quatre ratllat
No s'ha convidat a ningú, con.
s'acostuma en semblants cassos, ni
s'ha anunciat en lloc, com també
s'acostuma; si no fos perquè s'ha
obert en el carrer de Pelai y tot lo
d'aquest carrer ens interessa directament, ni en parlaríem de por de
que'ns diguessin que'ns fiquem alli
ont no'ns demanen. Peró tractantse
del carrer de Pelai y d'una fotografia, ja hi tenim mitj dret y per aixo
en parlem.
La Galeria d'ilustrea retratats
està molt ben presentada; VAlarma
hi ha fet de les seves y la cosa presenta un cop de vista brillant, sobre
tot a la nit.
Es natural que així siga, ja que
aquesta fotografia J/tx/rr» Stil serà,
com les farmàcies que s'estimen.
Oberta tota la nit y expressa pera
retratar parelles que de dies no'a
poden aparellar ni pera retratarse.
Aquest establiment farà una forta competència als innombrables fotògrafs que tenen el niu al carrer de
Pelai, menys al gran fotògraf Matiní.
Estem segurs que aquest famós
fotògraf conservarà tota la clientela,
formada pe'l jovent més lluit de Barcelona d'ambdós sexes, perquè sabem que elles, amb l'excusa del retrat, van a veure a l'Ernest y ells
amb la mateixa excusa poden parlar
un minut amb l'excelsa Eugènia
Vila que presideix l'establiment y
véurela somriure quan pregunta al
parroquià embadalit:
— L a grada de vtstií
>//«.—El meu marit k i sípigut que t u y jo ens tiotivem «u m p t i .
ont c*?
*/«.—No; c i t i dMctper«t f a» lab U I

E/1 —V u b

Bona vist*
Én una reunió aristocràtica se parlava de que si
Fulano se casava amb Sutana y de que si la promesa
d'en Juanitu no l'estimava, y també te murmurava si
d'amagatotis l i fregia amb un cosinet seu que, segons
ella afirmava, era un home d'aquells que no s'en troven
gaires, quan de sobte y amb estupefacció dels reunits
s'aixeca una de les noies, per cert la que semblava que
tenia menys interès per la conversa, y diu:
—No es extrany que l'enganyi, perquè aquell xicot
no té cap altre atractiu que la bossa, y ella l i deu haver
vist de lluny.

Carnet de la setmana
(Imprescindible pera tot veritable llegidor de PAPITU)
Diumenge, IJ.—Fret y vent per tots els gustos.—La
incandescent argelina Susana Marlee, que balla en el
Amau, estrena un abric vermell qu'es l'admiració de
tot el nou tractat Hispà-Marroquí. VUca de Briskm.
—Coronat de glòria, tant morenet com sempre, destilant art per arreu, contemplem en plena Rambla al
grandiós Miquel Pigrau, tot just arrivat de les terres
càlides, terres del ckirimoyo, del casabe, tasajo.pililonga,
sopa violenta y altres espècies.—La Manila, després de
molts anys de servicís, trova un acomodo.
Dilluns, 18.—En De Emilio torna al Eden a ballar
bestens.—La Zatà ens estrena un traje tant vaporós,
que dona ganes d'esqueixar la gassa y de ficarse dins
molt endins.—El reputat Quartet» del Lion d Or, for-
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mat pe'l violí Jovtr, pe'l viola Javoly, per en Serra el
violoncel y pe'l pianista Fabré, tots solters, obsequien a
la concurrència amb una gran fantasia deia Tosca, qu'es
cantada pe'ls parroquians.—El senyor Mingiteras, veí
del carrer del Carme, se fa afeitar per la dispesera.
Dtmars, iç.—Gran divertissement en el Liceu, dirigit pe'l mestre Maszi y prenenthi part totes les ballarines de rango italià, de rango francès, de rango ringo,
debutant l'inconmensurable bolero signorino Biancifiori.
Quina pilota, senyors abonatsl... Aquest maestro es
capàs de ballar inclús L'anell del Nibelung. La prima
ballerina, es una mena de monada rossa, xateta, de
cosset esbelt y ulls de punxa, que's diu el kilométric
nom de Schardonner. Balla, balla be y ja comensa a fer
ballar al reverend cos de proprietaris. Els nois de l'orquestra, mentres feien el ball suaven sang, car se veien
obligats a sonar amb la mirada fixa en l'escenari, qu'cra
tot ple de cames y caderes. En Mumè, en Bordas, l'Arolas y en Torres, si no desafinaren es perquè si la Divina
Providencia no'ls va fer néixer amb diners sobrants, en
cambi va ésser pròdiga en posaries en el mòn afinats
pe'ls segles dels segles; en Raventós volia fer cantar al
cella però la farum de cames el transternava; els seus
companys Man'o Verger y Gdlvesl a jatjar per la posició del coll, semblava qu'havícn agafat una tortícolis.
Músics tant serioses com l'abat Mur, en Giordano, el
propri Carles y fins ei mateix Garcia, eboes de fama,
varen perdre la gravetat prepria del càrrec y naturalment si aquestes la perdien, els fagots Sadurní y Domingo ne feien més que tremolar, tremolor que's va encomanar a n'el flauta Calvera y a n'els clarinets Vives
y Galceràn. La fusta, desde que l i havien entrat ganes
de tocar ídem, ne sàvia lo que's feia. En Sisetse va desfogar amb les cassoles, en Planetes va petar una corda,
en PireM trombenista y el seu
company 5?'j^«í/suaven y suaven, y fins ens van dir qu'en
Richard y en Vailet tot sonant
cridaven per dintre de la trompa: visca la República... En fi,
que per culpa de les cames
semblaven uns pàrvuls els acreditats proiessers de can Liceu.
Dimecres, 20. — Divertida
sessió en l'Ajuntament. Crits,
escàndols, regidors que's velen
agafar, etz., etz. Un número
que pot ben be aprofitar XAtracdón de forasteros.—Ajriva de
Palafrugell nostre superpapitesc amic Enric Sauc, diputat
per la Lliga...cama.—Comensa
a corre un xiste. Quin es el
sant més dols y al mateix
temps més combustible?...
T)oDCi...S3.nl Flam-cisco. Pumll!
Dijous, 31.—Arriven noticies de Buenos Aires qu'ens
diuen que l'Ortembac ha plantat lleteria. L i desitjem que li
prosperi el negoci!—La Miquela del senyor Presas se baralla
amb la Quimeta del carrer Neu.

nyer Presas li claven una pallissa entre les dugués.—
Prop de les Arenes descubrim el següent lletrero, que
val la pena de que consti en aquesta secció: Es d'una
taberna: Elpichòn taurina.
Divendres, 22.—Sessions del Congrés de Música
Sacra. Capellàns de tetes menes y per tots els gustos.
La secció choral mística de PAPITU canta el gori-gori y
el rector de
6V/l»«r Entre'ls cengresistes veiem al
coro de bisbes de rAfricana, el cardenal de L'Ebrea, e1
sagristà dels Aparecidas, Mossèn Serà, Mossèn Chantecler, el capellà del Silenci d'en Gual, el de la Dame de
ches Maxim, els frares de la Favorita, la . professó de
Don Luis el Tumbòn, la Erigida del Tanorio y els escolàns dels Amantes. Els temes divertidíssims. El metet
d'en Bach, ruja el infiemo, brame Satànl colossal.
Dissabte, 23.—Se comenta en el carrer Major de
Gracia la fuga d'una joveneta gracienca, que's diu Carmela, amb un hisendat andalús. Per lo vist, la mancomunitat està a l'ordre del dia.—El flauta del Arnau estrena una flauta de panyo.—Ens consta que la Trini,
l'hermesa de les hermoses, està enfadada perquè ha
sortit en el nostre setmanari.—FALTA JA POC PER
QUE SURTI NOSTRE SANT C A L E N D A R I .

EI pis per llogar
Un senyor busca pis. En veu un per llogar, entra a
la porteria de la casa, demana el preu a la portera y li
demana que li ensenyi.

1

T-»

»

r

i

,

Desprès fan les paus y al se-

vecada de salmA?
—Que n'taai menjat alguna amb un que n'ha vlat menjar.
-ííome, no, peró he parlat

/
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—Miri—diu la portera,—vostè mateix. E l trovari
obert. Un senyor y una senyora se l'estàn mirant.
El bon home s'en va escales amunt. Arriva al replà
y veu la porta tancada.
— A i , ait
Mira pel forat de la clau, recula y s'entorna escales
avall.
Trova altre vegada a la portera:
—Pàssiho bel
—Y doncs, que no l i ha agradat?
—No senyora, no, es massa petit. Figuris que a
dins hi ha dugués persones y tenen d'estar l'una sobre
l'altra.

—A que no endevinen de qui te forma aquest coll de
ampolla, que surt groixut, arrenca llarg y te aquest bolet
al cimerol, llustrós, gros, de tant efectef
Estupefacció general: el nuvi, groc com la cera; la
núvia, vermella com un pebrot; la mamà mitj avergonyida, y els altres comensals boi rient y dientsho a cau de
orella els uns als altres.
A l últim vegent que no responien, reprengué:
—Ah, qué? No hi cauen, veritat? Doncs, te la forma
d'un cap de... llegum.

Relliscada
De L a Crònica, de Saragossa:
«DE LOS TRIBUNALES.—A PUERTA CERRADA.—
Anteayer vióse ante el jurado de Sos y en la sección
Hi havia en una colla (com acostuma serhi en totes] primera una causa contra Vicente Bernad por un delito
un jove aixalabrat y tarambana que gosava dirho tot boi privada.
posant en son lloc tota la salsa de son privilegi.
Por la índole del asunto se vió la causa a puerta ceVingué un dia en que (alló que passa en totes les co- rrada.
lles) un dels amics anuncià'l casament seu y convidà amb
Fueron defensores de las partes los seflores Beleninterès als seus companys de glòries y de fatigues. Anà guer y Oria. >
fentho individualment, y al ser a n'equest de qui's tracta li digué:—Te convido y prego que vinguis, peró també't demano que deixis a un recó aquells moments les
teves ximpleries y poca-soltes a fi de que resulti un acte
ben fet y ben digne de la consideració personal dels molts
qu'hi intervindràn.
— Y fuig, home—li respongué aquest;—te dic que seré
tot un altre. Lo qu'es per la meva part, te juro no donaré un qué sentir.
Y aixi se convingué.
Vingué'l moment solemne de l'enllassada de mans,
de ficarli l'anell, etz., et»., y tot seguit el suculent convit
Senyors Redactors del PAPITU.
amb que's paga l'assistència a tals actes de genre bisexual.
Molt senyors nostres: Tenim l'honor d'envialshi una
Se va dinar, y com tothom s'adonés de la quietut de cosa qu'es rigorosament històrica, puig va passar a casa
aquell comensal, alguns li preguntaren cóm se trovava y d'un dels abaix fimants y el protagonista d'ella es un
a qué era degut aquell mutisme y extrany ensopiment de individuu de la família.
la seva persona. Aquí no respongué l'interessat. Altre
El c?s va passar de la següent manera:
nova pregunta y igual contestació: arronsament d'espatL'individuu abans esmentat es casat y pare d'un crio
lles y gest de que res l i succeia.
pe'l que, com sa muller no podia criarlo, anava cercant
Allavores el nuvi, temerós de dides, y dic dides perquè quan passà lo que'ls contaré
que donés a conèixer la seva amo- n'havia cambiat ja set o vuit, y a pesar de tot no'n tronestació, l i digué, convensut de vava cap que li fes pessa: a l'una li faltava llet; l'altre'n
que l'altre no ficaria els peus a la tenia prou, peró era clara, y com es natural, el nano s'agalleda:
magria d'un modo esparverant y el pare, com es més
—Y doncs, amic, què't passa? que natural, estava empipat; y un dia en que n'havia ja
no estàs alegre? Doncs, home, treu munyit dúes y cap d'elles era prou bona, l'home s'exclaton enginy y diverteixte, canta y mava y sa dona li deia que potser l'última que'ls havien
fes broma, que avui es festa plena enviat del centre de dides hauria sigut bona perquè tey el cor vessa.
nia prou cantitat de llet encara que un xic clara, a lo que
L'altre, qu'esperava sols aixó respongué ell dient que al centre les hi donaven pistatxo;
pera referse de la filipica dies ha y com ella tornés a ferli alguna reflexió, contestà emfeta, preguntà boi aixecantse a la pipat:
concurrència, tenint en la mà nna
—Si tantes coses me feien, també me vindria a mi
ampolla de xampanya:
la llet.

•**
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EI ferrer de tall
UB fadrí ferrer que la sabia molt llarga va caaarae
amb una dona més lletja que un pecat perquè tenia
diners.
Amb els diners posà una botiga del seu ofici y comensà a guanyarse molt be la vida.
Era una vinya guanyarse be la vida, menjar tall y
fumar bons puros; pero tenir una dona tant lletja era una
cosa que amohinava y fastiguejava al ferrer.
Tant fàstic li feia la lletjor de la seva costella, que
pera complir amb ets devers de marit li feia ficar mitj
cos de mitj en amunt a dins d'un sac, quedant la part
de mitj en avall completament en descobert.
Aqu··t·s columnes, airoses com les del Partenón y
Perquè si li hagués vist la cara, no hi hauria hagut
taa dtils com aquélles que no aguanten res servitàn avui pas manera de complir com pertoca a un marit.
pera contenir el comiat expressiu que tot Barcelona gaQuan ell feia un crit:
lant y despreocupada dedica a lea germanes Dtlmcnte,
—Noia, cap al sac! la dona cuitava a posarae en siqua com un esbart de coloms han emprés el vol cap a tuació
París.
—Noia, cap al sael
El triomf que allà les espera serà sorollós y digne,
Aquest era l'únic crit de batalla.
tant del Trio Dtlmonte com de la ciutat que'Is hi conY així passaven les setmanes.
cedeixi.
Fins que un dia, al fer el ferrer el seu acostumat crit:
Tota la colònia espanyola y sud-americana les espe—Noia, cap al sael
rarà al Quai d'Oraay y omplirà de gom a gom els muElla va contestar tota extranyada desde dintre:
sic-halls ont aquest cèlebre trio actui. Els parisiencs
—Altra vegada, avui?
també les esperen pera saborejarles junt amb el seu
El ferrer de tall va donarse un cop al front. Ja porart genuïnament espanyol sense trampa ni cartró.
tava banyesl
A r t espanyol del que's cria a Barcelona, aquesta ciutat
Y mentres tant l'aprenent reia per sota'l nas. Ell
fresol ont se fonen les dones més hermoses del mòn. era el nano qu'en auseneia del ferrer y tBt imitant la
Aquí va debutar la Otero, cap el 1888; la Tortajada seva veu, havia fet el crit:
a la mateixa època, la Guerrero més modernament, la
—Noia, cap al sac!
Buxetu, que ha fet deu anys de furor a Viena; la Sagrario Alvares, qu'es actualment la mestressa de Moscou;
la Requena, que segons en Giraudier es la dona més celebrada de París, y are el Trio Delmonte, criat als pits
magnànims d'aquesta ciutat de Barcelona, prolífica engendradora de les flors més delicades, hermoses y aromàtiques del Amor, del A r t yde la Galanterfa.
No tot son fàbriques sòrdides, ni magatzems foscos,
ni eacursades mitjes canes; no tots som filisteus ni
Ba un trasetlàntic, entre els molts passatjera hi anajueus, ni empedernits senyors de pren y deixa, siroque
podem dir ben alt perquè'ns sentin, que si fabriquem ven un andalús y au matrimoni; ella era guapa, amb
llnstrina, curtim les pells, filem prim y ens devem tots una mirada temptadora que deixava'l cor preparat pera
al Debe y Haber, també produïm reines de la Sicalipsis tota els vaivens del amor. Prompte l'andalús filustra
y generosament les enviem a París, perquè'ls sabis d'allà aquella bellesa, fins que després d'alguna dies de ferli'l
dalt, que's dediquen a la consagració y pago de les ar- borinot aena que'l marit tingués el més petit dubte, en
tistes, ens nombrin proveïdors de llurs music-halls amb un moment qu'aquest estava ocupat va tenir cl corrido
us d'escut y prerrogatives. Aquestos som els barcelonins; ocasió de exposar a la dona'l seu plan diabòlic. Ella va
aptes peta tot y amb tot, comerciants quan n'hem d'és- acceptar.
De sobte se separaren, y ' l subjecte conqueridor e»
ser, artistes a tot hora, corrits sense esforsarnos, galants
per naturalesa, bons pares de família y homes del nostre perà les dotze de la nit, hora convinguda, doncs pretextemps, que sense regatejar a Deu lo qu'es de Deu ni al tantun cas urgent fàcil li eraal'esposasortírdelacambra
Cessar lo que l i pertoca, vivim tan alegres y contents y conjugal.
fem tals progressos en tota mena d'arts y indústries que
A l punt de les dotze l'andalús fugi del camarotamb
dintre pocs anys serem l'admiració del mòn sencer y les molta cautela, quan al passar per devant d'uns buits»
ciutats se despoblatàn de rentistes, sibarites, gourmets que no's veia pas que eren, sent una veu qu'exclama
y bons vivants que vindràn a viure a Barcelona sota amb esglai: «//fcmwr* k lamerl*, responent ell tot turaquest cel tan blau, aprop d'aquest mar tan cel, amb un bat: fjRediez, me han conocidol».
piset al Aixamplis, l'estoneta de cinematògraf, la mica
de la Rambla imponderable, el parell d'hores de foyer
nocturn, l'aigua de Canaletas y un acomodo fixo al carrer d'Aribau pera explicarhï les conquistes fetes entre
hores.

•DE L ÀVIDA*
A L E G R E

Plans frustrats
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— De quin color la vol?
—D»! vert mét pujat que tia|ui.
— Panes haurà ie atr vert-PAMTU.
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CONCERTS
L I C E U . — / Pagliacci.—Opera més ximple qu'aquesta no'n coneixem més qu'una, L a Giocenda. L'ensarronada d'en Leon Cmvallo, en aquesta temporada, si no sortís
tant brillantment com surt, fóra prou pera reproduir la
revolució de juliol. Peró, senyors, si avans que tots hem
do dir, fer constar, proclamar, trompetejar, que Nostra
Madona Margot Kaftal ha fet un succés formidable.
Quin derrer actel... Quina tràgical... Hi va haver moments que crèiem que la Kaftal era l'excelsa EUonora
Duse que cantava. No's pot fer millor ni defensar una
neula com es la Ntdda amb art de més bona llei. L'impresió que causa la Kaftal en aquesta obra es sols comparable a la de la Bellinàoni amb la Salomi, la Mimi
Aguglia en la Figlia eU Jorie, Sada Yacco en les seves
tragèdies... Pensin lo millor y al costat de lo millor hi
posin a la Margot Kaftal. Hipi... kipl... Hurrtl...
El pròleg va ésser magníficament cantat per en Veglione Borghese, amb una ovació per part del públic de
les que formen època. Després va cantar el Silvio amb
molta passió y guanyantse al públic amb aquella esplèndida veuarra qu'es engrescadora. En una paraula, un
èxit.
En Colassa ens va fer un Canto molt brillant y digne
de lloansa. Bon costat l i
va fer en el Tonio en Poccini, cantant amb molta
expressió; en Gallofri va
correspondre amb lluiment, y com que'ls coros
y orquestra, baix la direcció d'en Pttri, varen anar
ajustadfssims,
fàcilment
compendreu que l'opera
va marxar triomfalment.
Vn ballo in m ase fura.
—Aquestadivertida òpera
d'en Verdi, que sembla
composada prenent el pel
al auditori, va servir al
tenor paisà nostre, Famados, pera que'ns convencèssim una vegada més
que amb aquella espaterrant veu que te se l i estin
acostant mila y mils de
SCHARDONNCR
pessetes, cosa que no'ns b u f e«ONORINA
u criatura q n ' M (orsa d l primen
veurem mai cap deia que
kallartaa daaia t o al Licn

escrivim en aquesta casa. En Famadas va obtindré un
èxit merescut y digne de lloansa. Del gran Stracciari,
amb dir que va cantar com ell sab ferho o sigui amb una
escola deliciosa y fent totes les filigranes del bel canto
que's poden fer y que'l públic va ovacionarlo amb entusiasme, amb deliri, amb bogeria, per la seva magnifi
cencia, queda dit tot. La romansa del darrer acte no's
pot cantar millor. De la Kaftal, què'n direml... Sí, senyors, alló es cantar, alló es dramatisar, alló es y serí I
sempre una gran artista, artista assombrosa, d'una in
tuició extraordinària. Si per desgracia se quedés sense
veu, la Kaftal fora una de les primeres actrius dramali
del món. Esperin, que dintre de pocs dies li veurin una
Walkyria espaterrant. La senyora Alasia va cumplir,
així com la senyoreta Gtlgick amb VUrbano, que hi est»
molt rebufona y va engrescar amb el seu tipo als abo

L'Mtuptndo ballarí del Llcta
SIONOR BIANCIPIORt
(velocitat, 3.000.000 de volte» per lefòB)

nats Be en Falconi amb els seus nyigos. Y ara fins a Lo
Traviaía, òpera tuberculosa amb música d'en Verdi.
NOVETATS. —Don Ricart Calvo, seguint el seu no
ble afany de darnos les grans obres del Teatre de lasevs
Castella, ha fet la represa ú'El Sabater y el Rei, del celebrat Zorrilla, que respiraper la ferida dels grans temp'
de la poesia castellana.
Amb tot y la magnificència de l'obra, es encaie més
gran el trevall del jovincel Ricart, que com a actor es
més profond y més humà qu'en Zorrilla com a poeta. Eo
Calvo dona un caliu y una forsa de vida al Rei En Pf*
de Castella, a que no arriva tant directament l'autor de
Don Joan Tenorio.
Felicitem al gran Calvo, una de les contades perso
nes que a hores d'are, a Barcelona, ens serveix especta
eles d'art veritable. Afegirem també que'l senyor Va*
actor de mèrits extraordinaris, l'ajuda abundosament e(
aquestes festes.
KEIPÍER.
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L a vareta màgica o el principi
d'autoritat a Anglctcrra > >
(Plana extretay traduïda de Us memòries d"unpoliceman)
...La lira d'Orleu amansia les feres. La flauta dc
Teócrit feia nàixer en els remats aficions musicals y
amor d'obediencia. La meva vareta de policia, en
aquest país de principis, te més poder que la lira y la
flauta, més poder que'l sabre, més que'ls capellans (pastors): domina els elements, les forses naturals, les forses mecàniques y forses coses més.
Un dia va evitar una topada de trens. Jo estava
parat prop de la via y veig que l'exprés y el correu
venen furients pe'l mateix costat. La topada hauria sigut
tràgica. Jo que aixeco la vareta, plantat al mitj de la
via. Els tren», per sí sols se deturen en sec. Vaig guanyarme una medalla.
Un vespre plovia a torrents y queien llamps. Jo
estava de servei en els voltants del Parlament. De sobte
veig que va a caure un llamp demunt de l'edifici. Aixeco la vareta. El llamp se desvia y cau al Tàmesis. El
principi d'autoritat sortia també victoriós d'aquesta
prova. Vaig guanyarme un ascens.
Un demati, en el Trafalgar Square, passava un carregament de feres d'una menageria. Un tigre ferotge
trenca dos barrots y salta a la plassa, comensant una
carniceria. Jo que arrivo, aixeco la vareta, el tigre detura les seves fúries y s'en torna a la gàbia. Eduard V I I
va donarme la mà, dientme: tYou are a right policeman» (Tu ets un recte policia).
Aquest exemple es eloqüent. Estava jo un vespre en
els suburbis y m'adono de que anava a consumarse una
iniquitat. H i havia un home fornit y una joveneta, que
aprofitaven l'obscuretat. E l mal està en que l'home fornit ja havia convensut a la joveneta inexperta y la iniquitat hauria sigut consumada. Jo que m'acosto poc a
poc, aixeco la vareta y veig que una altra vareta, que
no era de policeman, s'abaixa humilment. El principi
d'autoritat triomfava novament a Angleterra.

C. y de la I . etz., ets., s'ho prengueren amb gran entusiasme y bona fe, distingintshi en Boronat y en Tormo
que feien tots els impossibles pera guanyar. E l «Barcino» feu el segón goal d'una hermosa ficada d'en López
y una tercera d'en Tormo.
Desde allavors els «Europeus» tragueren les seves
forses, fins que als pocs moments s'armà un gran mullader devant de la porta, y si entra o no entra acabaren per ficaria desprès de pensarshi mitja hora.
El referee digué que hi havia tupinada y no volgué
donar el goal, entrant el públic al camp que semblava
l'invasió dels búlgars a Turquia. Entrà la russia y va
fer net en pocs minuts.
El partit va acabar aixi, protestant els del «Euro
pa», peró l'Hodge, qu'es molt viu, digué: «Yo lo visto
you coger potero así», (per l'espatlla). Pera solucionarho,
l'ofertor de la Copa n'ha ofert un altra pera un sol partit que jugaràn aquestos dos clubs.

•
El «Barcelona» y «Català» quedaren 13 8 3; diu que
s'hi van divertir molt. El ditxo diu que hi ha vella que
son dugués vegades nens y el «Català» se trova en
aquest cas.
El felicitem perque'l deixen jugar amb els grans. No
s'ho mereix. Clar y català.

*•*
El «Casual» a Cette amb r«01ympique> va fer fiasco
a pesar de l'imposant clepsa calva d'en Quirante y dels
llistons ja bons d'en Solà. Els francesos amb tres anglesos de suplents els n'hi ficaren dos, menos mall Podien
ser més.

•

L'«Universitary» y el «Madrid» jugaren a la villa y
corte y fou un altre fiasco pera'ls catalans. Guanyà el
«Madrid» per 4 à o, y aixó que hi havia en Sanpere.
A i la mare, quan vinguin els francesosl Amagueu les
criatureslll

SPORTS
Foot-Ball
Hi havien anunciats pe'l passat diumenge dos
partits de foot-ball. Un entre el «Barcelona» y «Català»,
l'altre entre'l «Barcino» y «Europa». Nosaltres, com
tota persona de bon gust, vàrem anar a veure aquest
últim, y, saben per qué? Doncs senzillament perquè'ls
últims donaven Copa ademés del partit.
Aquest comensà a les tres en punt de la tarde, feia
de jutge l'Hodge, y prenenthi part bastant públic. El
Primer goal fou pera els «Europeus» y fou entrat per en
Pelao, xicot molt trempat y que'ls tira molt peluts.
Els del «Barcino», socis tots del Centre A . de D. del

Escena de carrer
Una aixerida cabrera està exprement la mamella a
una de les cabres del seu remat, omplint del benefactor
néctar varis recipients que te devaat seu, quan passa
un jove a qui la llet que ha pres el demati se l i ha indigestat, el qual, aturantse a contemplar l'interessant
conjunt compost de cabrera y cabra, s'hi acosta y diu:
—Qui pogués ésser d'aquesta cabral
— A i , ail Per qué?
—Perquè aixi vosté'm treurfa la llet dc la panxa, que
créguim que m'hi fa més nosa que servei.

La Monja
Mossèn Rmmón te per majordona una senyora de
mitja edad, mare d'una ooia da 17 anys, molt vistosa
De la noia n'està enamorat un jove del poble y l'ha
demanada pera casarse.
El bon rector, que s'havia iet el pensament de que
la noia fos monja, va negarse a les pretensions del jove,
y aixó motivà alguns disgustos entre ell y la majordona
y'a donà pressa en enllestirho tot pera portaria al
•onvent.
Quan fou arrivada l'hora, agafà la noia y l i digué:
—Anem, filla meva, anem; creume « mi y pots arrivar
a ser mare abadessa.
Mare y filla protestaren, pero, ell enfurismat, contestà: —Vaja, preus compliments; m'he fet l'ilusió de ficarli, y si no hi entra a bones, l i ficaré a la forsa... No serr
pas la primera que'm degui l'arrivar a ser mare.

Qui tenia més mèrit?
ü « fraacéa viatjava en ferrocarril, y tenia per company de trajecte a un subjecte qui mostrava en la cara
certes nafres reveladores del tractament mercurial a
que estava sotmès.
S'entaulà entre ells animada conversa, rtferíntse
l'un a l'altre'ls fets culminants de llur vida. El francès
era un invàlit de la guerra franco prussiana, y mostrà a
l'altre, més que amb satisfacció amb orgull, una cama
de fusta, afegint:
—Del 70II...
El seu company, amatent, moatrant les seves nafres,
respongué:
—Del 6gi:...

L a mitja
Ja pocs dies va entrar en
UB establiment una senyoreta de uns vint anys, molt
bonica per cert; el dependent s'apressurà a donarli
una cadira, y després de
totes les atencions de costum va venir alló de: «Què
se li ofreix?> Va comprar
varis articles, quins en total
sumaven deu pessetes y mitj a ; la senyoreta's disposava
a pagar, peró avans, com es
costum de totes les dones
el regatejar, va dir an el dependent: «Amb tantes coses
com l i he comprat, ja'm
podria treure la mitjm.* A lo
qu«'l dependent contestà
amb molta oportunitat y
amb rialleta maliciosa: «Senyoreta, 00 tant sola li treuré la mitja, sino la lliga cama
y tat.»

Ni UI

Ela amantes dc Teruel

Un general visitavaa Teruel el sepulcre dels cèlebres ««««/^j Isabel y Mareilla. L i foren ensenyades les
mòmies, y li cridà l'atenció
l'excelent estat de conservació de la mòmia d'Isabel,
y va dir:
—La mòmia se conserva rauy bien; pero d m»mi«
està bastante desfígurado.

—Y donc», tenyor Papltn?
—Miri, ] • ho pot veure; lluc el* mitovers m i l a l t i
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Un.—ApretUai el r i t u y ao 11 •«b·m denar 1*4 4* lo qa'MU
demana.
Quatre moditta.—Lea bl publicarem la aagoDa «nderinalla
E l «enyor Bonaventura Berenguer, amo de <La Con- quan 11 arrivi l'bora. Per lo que diuen de la respoata a la firma Rathi ha coaee clares j eosea clarei. Ja saben que devegadea a
fianza», antiga confiteria y pastisseria del carrer de Be- ca,
Santa Clara fan funció.
llit, de Caldes de Montbuy, publica un hermós anunci
AïcA:.—Mercée.
dels seus carquinyolis, en el qual bi figuren varis epiCoca.—Ea de primera y li publicarem al Calendari ea Hec pregrames.
ferent.
ÏY/eu*.—Ea dilul·l.
D'entre ells n'extrèiem el primer, qu'ea el primer en
Pi Xaradd.—Es molt gastat, aab?
tot, y diu així:
Paiamót.—ia. la teníem a dintre.
Z7n que hi era.—Ea molt fort.
«A n'en Berenguer, de Caldes,
J. D. Fica-Figa*.—Miri, la guardarem j aempre aerrelz.
Boquet.—Li publicarem sense embut».
deia la viuda d'en Just:
OoMn.—L'aprofitarem.
—Que'n visc de desconsolada!
Soiomrfn Líoro.—Ja esU be, ja, no's pensi; peró n'hem aervlt
Afiguris quin disgusti
tanta de sardina...
Sort que amb els seus carquinyoli*
Cot-Xïno.—Aprofitarem ela zlstoa més o menys històrics que
tot sovint me dono gust.»
•oaté ena encoloma entre mil adulacions. El conte qu'ens envia
ja'l tenim en cartera, enviat per altres corresponsals. Els preus de
qne'ns parla no'Is anunciem perquè tothom els sab, y lo qu'ens
diu de la casadeta que te a punt de solfa, no més li aconsellarem
que procurí per tots els medis que'l marit no a'en enteri. Sa na
home terrible.
Crick Crack y C.».—Aprofitarem la Franquesa Camperola.
A. Labaua.—No aerveix.
R. Somar.—Potser sí que la publicarem.
Suru,expagi$de Faliet.—Tota el» de l'any 1018 li costarien
8 pesetes.
Van capdellant una troea
Coco.—Ne farem sortir un xisto.
Pep y sa cosina Agneta,
Segona—Li vam respondre «segona, Mataró», per dúee raons:
primera, perquè nosaltres sempre viatjem de segona, y segona,
y's queixa molt, la pobreta,
perquè lo qne vostè ena envia com passat a Mataró, es no la segode qu'en Papes un tanoca.
na vegada sinó la miléssima qu'ens ho encolomen com a històric
dasde diferents indrets de la nostra terra.
Com més va, s'enreda més,
Canyella.—Home, home, senyor Canyella: que no ho veu qae
y vermella com maduixa
ao tenen defensa devant del» tribunals irritats?
D. S. M.—Ja vam tenir el gust de contestarli el qné.
l i diu:—Si la tens Un fluixa,
Serafí Fïnet y Viu.—Aprofitarem lo del foot-pilotay algún xistat.
vaja, Pep, no farem res.
Cl. He Frare.—Lo de la sotana dissimnladora no's pot publicar.
Nobody.—N'aprofitarem ben be un.
Sunyeret.—Son inmorals.
II. P*.—Ens sab molt greu, però ja'l tenim en cürtera.
J. O. Panto.—Aprofitarem algún xisto.
Pobra.—Els polvos de patata a la figa deurien tenir un gust por
lléjiol y els nostres llegidors no bi daiïen mèrit.
Les casades així que ho tenen, l i * toqueu;
Paí'M.—Potser abusaríem de la baixada.
Tabar. I.—Are no'm recordo de qné li volia dir.
les solteres, algunes també;
Xatli.—Procurarem arreglar l'endevinalla qu'ens envia. Lo
ala piimers dies els costa una mica,
que'la hi deia de qne teníem la mà trencada, volia dir en qflestions de gust literari. En els altres gustos no sé si hi tenim rea
pro desprès ja bo fan més be.
trencat. Envíim la seva direcció y jo xecretament la vindré a visiQuan a les mans ho tenen,
tar y ens entendrem, perquè vostè deu ser molt simpàtica.
ca pera donarli lo que vol;
Skating y C.»—Ne sortirà un xisto.
Piíra,—Se pnblicarin tots do». El Calendari sortirà a primera
amb petons y abrassades
del mes de desembre congelat.
calmen el seu desconsol.
Sopes.— Amb all.
Pou.—Un pau, dos pans; tres paus, quatre pans, cinq paus.
La dona per aixó's casa,
Xoía.—No val gran cosa.
y l'home per aixó la vol.
rolid.-Ets molt guapo: sembles un aíoltó.
Xlutsa.—Mani y disposi
Sili».—Mai m'hauria pensat qne al mòn hi hagués tanta doloa(La selukò ml nkmtr* stgitmtj tería.
Lo qu'ens explica es esgarrifós. Casi ens costa d* creure.
Miri qne n'hem conegut molts de capellans.
Pa/p»/.—Serà publicat sota d'un preciós dibuix.
Solució al número passat
Molta.—Aprofitarem l'epigrama y un comble. No's contesta a
domicili.
LA CAPA
AlicióJU.—Dec dirli qne li aprofitarem un xisto.
Artur Salnfja.—E» de primers y està molt ben explicat. El psblicarem.
-Re. Orin CoMa.—Està molt be y el publicarem com dos y tres
tan cinq.
Apa Camina.—Ho mirarem.
CORRESPONDÈNCIA
P. OUa TVesfo.—Ja està be, ja, no s pensi; però la veritat, ja vea
mateix qu'ea massa vert.
Dt Grata C—No'l podam publicar en rirtot dal •rti·l· M « qm* vesté
F. fiares.—No ho sabem veure.
toquem.
Miquel de let Criades.—Es molt possible qne no les publiquem.
Do* SegarreU.—Ena el fiquem a la butxaca.
Coli depore.—Veig qu'bem agafat peix.
Ptdro y Paflioía.—Aprofitem el millor.

Anunci famós

Epigrama

Endevinalla
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LA LLENGUA D'UNA PORTERA

6
Desprès de 10 anys

30 «nys

25 anys

30 anys de porteria

El senyor.—Chauffeurl Quan el contador marcarà cinc pessetes, aturense.
Uly.—No ( • l'escolti; délxll dir. Ja pot anar fins a deu... Y encare no s c r i prou pagat.

5^

5^

—Ea el seu marit? Es molt guapo.
—SI, ca t a l eom j o ' l voldria si fos casada amb el meu querldo.

\

-Aquella mortneta del sofi, seria una qatrlda de primera.
-Dispensi, no II sabria dir, perquè soc el seu marit.

J

BASTIDA

I

Passeig de Gracia. 18
Casa especial en grans novetats a preus incompatibles
S A S T R E R I A

~

Grada. H

"

Trajos y abrics models anglesos desde 85 pessetes.—Ermilles fantasia desde 2'95 oessetes —
A S O M R R ^ ^ T
7'95 Pe^tes.-ImPermeables anglesos desde
PITN?
anglesos desde 5 pessetes.-OORRKS angleses a 2:96 pessetes.-OENRES OS

d%b4deKSde

S^^LSS^st^

alpSSes.

^

a 8 Pe-teS

C A MIS E R í A
Camises classe !.• desde 2'95 pessetes —Colls a 0'60 pessetes, classe i . \ 6 pessetes dotzena

C O R B A T E R Í A
Pales més grans, tot seda, desde 0'95 pessetes.—BUFANDES llana desde 0'95 pessetes.—
«UAMFS anglesos.—Agencia especial de les millors sastreries de Londres pera tnyos a mida pera
senyor y senyora, fets a dita capital y entregats a domicili.—Assortit immens de teles pera trajos
y abrics del més exquisit gust londinenc.
0 3 3 B R V 4 C I Ó : A q u e ï U c a » t« en totes las seccIA-ii artlclas de daasts superiors sempre ab la mtaliaa dKcrcncla d'un 25 per 100 d'aconomla

VENDES EXCLUSIVAMENT A L COMPTAT
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IDE-LIRIUM T R E M E N S !
P R I M E R T O M O D E L·A B I B L I O T E C A

Se ven al preu de 2 rals

P A P I T U

PAPITU

— Quins pernils! Vostè sí que se li pot dir qu·Ti t t ben posats.
«.t-jv
-S W M Í . va 49 pares a f t l ^ t o t s * q u · ' m hem widat del ncfos! els hem tintut peajat»al autwxpuutc.

