I^Y VI —NOM. 235

IO O é a l l M

—Mira, mamà, què m'ha regalat el papà, I a tu, què t'ha íegalat?
—Ai, filla, a mi ja no'm regala res.

BARCELONA, 28 DE MAIGldE 1913

ROYAL CONCERT
El

P a b a l l i de Moda

LAS

B a l deia M u l o - H a U a

TUDELINAS

Sorianita - Violeta - Mlie. Aguile - Cortés
E n t r a d a lliura

Seataarant a l a oarta

A L C A Z A R
. ai« 7

Bntaqnaa

gra.au

Teatre Arnau m"8|c-h«" "«
35 NOTABLES I HERMOSES ARTISTES
Extraordinari ixin

TINA

P O S A D A

P R I M

Ronda Sant Antoni, 29

E S P A N O L

'irt- C a K Uancerl Bentaorant a l a oarta d u | nit

DESMET

Esmerat servei en coberts i a la carta

Tota els dies tarde I nit

Luxoses habitacions

LA R E V U E D E VERANO
Tot Barcelona vindrà a presenciar el jòc de pilota entre 1 públic i le» artistes de l'Alcàzar.

TURÓ-PARK

TRÍA8aito12

E s p l è n d i t lloc
d'ATRACClONS

Nusic-ftall Conccrt-Restaurant Parisicn

Vesteixis a c à n
Articles per

BASTIDA

a t o t a classe
de sports

Passeig de Gracia, 18

Caic depòsit

Tnjot i mida detds 26 pies.

La baratura de nostres
preus s'explica per la raó
de que nosaltres suprimim
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la casa Curzon Jjrotfei
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TerccríIIes
N aquesia santa casa del PAHITU eatimen
a les dònes en general i an alguns homes
en particular. Algú podrà dir que resultaria millor estimar als homes fan algunes dònes en particular, mes a qui això digués li respondríem que la qüestió de la
matèria i de l'esperit la hem resolt per a conseguir
viure en santa calma, d'aquesta manera: Estimem per
la matèria—i per allà ont se vulgui—a tutes les dònes,
i pel séu esperit a alguns homes. Un d'aquests es en
Wagner.
El PAPITU té un doble motiu per a afegir el séu entusiasme al dels que celebren aquests dies el centenari
den Wagner. Quan la filla d'aquest vingué i Barcelona,
va conèixer, com no podia menys de succeir, an en Moraguetes. Aquest no acabava mai de recitar troços wagnerians, de fer combles wagnerians i d'arribar a tocar
xistos en el piano! La filla den Wagner no pogué menys
de dirli: «Ai, Moraguetes: si el meu pare l'hagués conegut, i com se l'hauria estimat!»

•%
En Borràs representarà L'Anima m rta den Guimerà i el Foc Follet de l'Iglesiàs en castellà. La traducció
serà completa. Traduïda l'obra, traduit l'acior i traduit el públic.
Nosaltres no podem compendre com essent catalana
l'obra, català en Borràs i català'l públic se fan aqueixes
obres en castellà. L'altre dia, en una comèdia castellana, se trobaren sols en l'escena, en un diàleg, els germans Borràs. Estiguérem a punt de cridar-los-hi: «Parleu en català, are que esteu sols!»
Però vaja, tot i no comprenent la pensada den Borràs, ja li perdonem, hns ha estat infidel, però es el nostre
Borràs, el nostre pare Borràs. Fem igual an aquell marit que sabent que la seva dóna li posava banyes, la
d'sculpava, dient als seus amics:
—Si és la meva dóna!
—Precisament per això, perquè a la dóna pròpia, a
la nostra dóna no se li pot perdonar lo que en les altres
fa gràcia.
—Precisament per això la perdono—respongué'l
cornut. —Mireu, jo teia quinze anys que vivia en la mateixa casa, però els negocis m'anaren malament i trobant massa crescut el lloguer, vaig agafar un rellogat
Era la meva casa, la nostra casa, i per a no perdre-la,
vaig aguantar l'intromissió d'un estrany.
—Bé, però la dóna...
—La dóna es com U casa. Es la meva, la nostra
^'•na, ja ho se, però necesMta més carinyo del que jo li
dono i s'ha buscat un auxiliar. Res, amb la dóna, com
amb la casa, hi tinc un rellogat i segueixo tenint la
nostra casa i la nostra dóna.

Lo mateix que'ns passa amb en Borràs. Ens posa
banyes—banyes patriòtiques, banyes literàries, eh?—
però és el nostre Borràs.
•

* *

E l Poble, com dèiem en el número passat, publicà
un articlet dient que per a curar o enfortir els membres
malalts o febles no hi havia com menjar membres idèntics d'animals. Quc'ls ronyons no estaven gaire sans?
Doncs a menjar ronyons. Que teniem debilitat cerebral?
Doncs cervell. La Vanguardia, en un altre article, preconitzaba'l mateix mètode curatiu.
Un amic nostre ens troba l'altre dia:
—Sabeu allò d'f / Poble i La Vanguardia? S i
-Si.
—Doncs és mentida. Jo ho he provat i com si res.
—1 què prenies?
—Turbes.

Les cartes
En una d'aquestes viles-c utats de quatre o cinc
mil àn mes es celebren cada setmana, a casa de la senyora A o B, unes tertúlies ont se reuneixen totes les
senyoretes, senyores i senyorets de les cases més acomodades.
Acostumen a començar aquestes reunions amb una
peça d'alguna sarçuela estrenada de poc en la capital,
executada al piano per la senyoreta o senyora de la
casa; es tracta d'obres de beneficència i, fmalment, se
critica a tot bitxo vivent.
En Ricardo, l'Enriqueta, en Josep i la Conxita
assistiren un d'aquests dies a una d'aquestes reunions,
i després de fruir de Ics delícies de la peça al piano,
escoltar amb paciència les discussions sobre les obres
de beneficència i aborrir-se sobiranament amb les critiques de quasi les 4,900 persones de la vila, determinaren fugir d'aquell lloc i anar a jogar a cartes.
Decidiren jogar altavernari joc de la brisca.
S'assentaren a una taula i començaren el jòc,
anant en Ricardo i l'Enriqueta contra en Josep i la
Conxita.
Després d'haver-se fet algunes jogades, l'Enriqueta
va dir al séu company:—Ja t'has fixat que'ls hi hem
deixat fer el rei de copes?
A lo que li contestà en Ricardo, tot serio:—Bé,
dóna, es igual; aixis nosaltres farem l'as d'oros...
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enumerar el gènero parisenc, es
a dir, la grue, que demana lluisos
a tothom i ensenya la lllengua
sabia i saborosa, vermella com
un pecat.
El cronista, que està a l'altura del qui més en qüestions lingüístiques, va sovint, per aquests
motius, al Majic-City i fins al
Lum-Park, que per ser més barato i popuiatxer hi troba molts
catalans, la major part dels que
van i vénen i resten ací vint dies
i després fan llengües de París,
encare que no hag n fet servir la
llengua per a res Alií va tenir el
plaer de saludar a la Tina i a la
Maria, que anaven amb dos mecs.
(Aquesta és una nova paraula,
mec, de4in da a donar h volta
al món, jo ho pronostico.)

— Q u è l ' e s i l m e s m é s , un t a l l de f i l e l o un p a r e l l d'ous?
— U n tall de filet, p e r q u è ' l s ous me fan m a l .

Des dc París
Cròniques autèntiques
Estem al fort de la temporada cbic i això durarà
fins al Grand Prix. Per are, ballets russos, que fan la
delícia dels snnbs, dels decadents, dels refinats i otras
bierbas. En N ijinski, amb les seves cuixes colossals,
continua fent les nostres delícies. Llàstima que no reprengui Vapr ès-midi d'un faune i no ens torni a encisar
amb simulats i mimats espasmes que desencadenaren
les ires den Calmette i plantejaren el problema del satirisme den Rodin. Però a manca d'això tindrem els
Jeux den Debussy, jòcs nous, jòcs entremaliats, jòcs
de pilotes i raquetes i de salts i ballarugues, jòcs enjogaçats amb la Karsavina i en els que la musica modula
tota mena d'alls i baixos.
S i volem pendre l'aire osi volem pendre alguna altra cosa, no hem de fer més que anar al A/a/tc-G/)'.
Allí gòndoles venecianes i tobogans aquàtics, amb recons foscos per a arrambar; allí dances orientals i occidentals i tubus tornants, i pistes de cavalls i eugues;
allí tiros i jòcs de pilota, trenca caps, ninots de cartró
amb fil i sense fil, patins i ball agarrao; allí colònies de
negres de l'Àfrica amb odalisques, cafè turc, mesquides, narguilés i totes les pràctiques públiques i privades, íntimes i comunes de les tribus autèntiques. No cal

— I doncs, què va ésser allò
dels cops de castanyoles al Moulin-Rougei
—Calli, calli. No es veritat,
això. Sab?
— I doncs, el diaris? Bé parlaven d'una Elena Jordi...
—Era una sihgoíle de Montmartre que havia usurpat el nora
de la Montserrat. Aquèsta ésa
Barcelona desde el mes d'octubre.
Els mecs no permeteren que
enraonéssim més en català i nosaltres quedàrem veient visions.
Sort que trobàrem una gigoleile
que ens emmenà a les montanyes russes i ens contà
l'historia den Fregolin, un ballador català de cafèconcert, que anava vestit de torero i repicava les cas
tanyoles; ballava al Rat-Mort, i are un senyor suec li
ha posat pis i l'entreté, deixant en la més negre misèria
a dues sueques i a un cavall blanc que tenia a casa
seva.
Això de buscar protecció és cosa essencialment humana i molt catalana. Hi ha poetes que's fan pagar
viatges a París, inventors d'aerostats que's fan subvencionar per les embaixades, senyors que tenen acadèmies de llengües i besen les mans al rei quan ve a París, nois rics de l'aristocràcia barcelonina que després
d'heretar se'n vénen al boulevard, i Com que han sigut
deixeples den Montserrat i den O-sachs saben una
mica de fer anar el pmzell i al saber que un altre artista s'ha de presentar a una d;ima per a obtenir ia seva
protecció, s'hi presenten abans, de xistera i perfumats
amb perfums de can Ge'lé. Hi ha un català que com un
nou Girona Pobre va cada dia a buscar un duro a cal
marquès de Casa-Riera.
Aquests dies, afortunadament, veiem poques cares
conegudes, però ja esperem amb horror el mes de septembre perquè no podrem donar la nostra cotidiana
volta pel bulevard. Un cop l'hem donada, ens fiquem
al Napolità, ont bevem un boc a la penya den La-Jeunesse, l'íntim amic d'Oscar Wilde, ont sempre hi vénen
en Guillaume Apollinaire, l'autor de les Onie mu*
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vergues, la Mistinguett, que ve d'ensajar a Marigny, la
Polaire amb el séu negre, el séu mico i altres animals,
i ara des de fa pocs dies en Nijinski. En Sem i en Santos-Dumont no hi vénen d'ensà que en La-Jeunesse s'ha
fet amic den Gómez Carrillo, però aquest ens hi ha
portat loímés granat de la taverna de l'Olympia i cada
nit hi ha'un mullader que esparvera, car s'hi consomeix molta cervesa, molt cafè i molta llet,' sobre tot
molta llet.

Estrena
El programa que repartia l'Enric Borràs anunciant
les seves funcions, diu una cosa molt bonica i que nosaltres aprovem:
«En las 10 funciones de abono se estrenaràn las siguientes obras: Nena Teruel, exclusiva de esta Empresa,
mandada a Borràs para que la estrene en Barcelona.»
Realment, ningú com en Borràs per a estrenar.

eia, feu tornar a començar la dança i encarant-se amb
els homes va dir-los-hi mig picat:
—Poseuse amb bona posició! Però no vull veure
a cap home que estiri a la balladora d'aquesta manera.

Relliscades
Deliciós final d'article, de E l Correo de Màlaga:
i....debemos manifestar que en la florida estación
primaveral, en la que hay abundància de lilas, muchas
personas llegada la noche se deleitan en poner cerca
de su lecho flores que perfuman el ambiente; pero esto
hay que condenarlo como perjudicial, y solamente a las
senoras cuyo sistema nervioso no lo rechace, podrà
permitfrseles que tengan lilas en sus dormitorios.»
•

*

•

De E l Diario de Villanueva y Geltrú:
«Esta tarde hemos oldo pregonar la sardina por las
calles de esta villa, que dada la escasez de pesca de
esta temporada, ya casi resullaba un grito raro.»
Ditxós el poble que pot pregonar pels carrers la
sardina!
* 4 *

Combles
L'estirada
Estava ensajant nostres dances nacionals un dels
també nostres Esbarts Folk Lore que an aquesta ciutat tenim, quant en una d'elles,; sigui jcasualitat o
fet expressament per poder admirar les formes
verdaderament esculpturals d'una de les més
xamoses dançaires, que
porta una brusa japonesa que li està d'allò més
bé, és el cas que'l jove
que la tenia agafada de
la mà tot ballant li feia
aixecar molt el braç, i
per sota del mateix estava mirant de cap a
peus a la qui amb ell feia
parella. Tot d'un plegat
se pot veure al jove que
posà els ulls en blanc i
nerviosament apreta fortament també la mà de
la sen3'oreta donant-li
una estirada de braç tan
bàrbara, que li esquinsà
'a màniga d'aquella tan
Preuada brusa japonesa
que tant bé li queia.
Fins aquí naturalment
que res, però, senyors!
''ncident aquest portà
desordres a tots els daní^res!... i el director que
«sta carregat de pacien-

—Quin és el comble d'una modista?
—Confeccionar un vestit amb un patró de barco.

*

— I el d'un droguer? * *
—No tenir ous.

— V o s t è ha d e c l a r a t que t e n i a d u e s q u c i l d e í : l ' u n a l i va dar u o a c r i a t u r a ; i l ' a l t r a ?
— L ' a l t r a u n a . . . m a l a l t i a secreta.
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dor, a la vegada que inagotable
gall, l'abat Casanova, parent del
nosire martre Don Rafel; la gràcia
de França o sigui l'abat Brantome
qui sols amb l'etimologfa de! séu
nom, Brard, que en suèc vol dir
força, i lome, que en castellà vol dir
tingui, ja declara de quina mena de
mano's tracta; el drolàtic Balzac,
sucós com una figa; etz., etz. i etz.
Les planes que composaràn
aquesta secció de fulles, que'ls vius
llegidors se cuidaràn d'aixecar o de
girar al inrevés, seràn contes, anècdotes, dis:ursos, proclames, candidatures, xascarrets, sonets, cançons,
noveles, poemes i còdics de l'amor i
deia gràcia. Quan els dibuixants
s'ens engresquin, cosa que succeirà
sovint, perquè son molt fàcil?, ilustrarem aquesta secció, és a dir, com
si diguéssim, donarem no sols les
fulles, sinó també els raves.
Per a solemnitzar la inauguració
i per a donar el veredicte del concurs de cuplets que un competent
jurat musical està enllestint fent un
xivarri que escandalitza al veïnat,
el pròx'm número del
serà
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constarà de més planes que de costum,
V A L D R À QUINZE CÈNTIMS

—Rcoiena l i í ; vejam s i ' m s o r t i r à d

Irumfo.

E l número pròxim dc " P A P I T U "
i els altres
Amb tota la joia, satisfacció i alegria que'ns encomana el joliu mes de maig, tan celebrat des de que'l
celebrat Clavé celebrà les seves celebrades flors, tenim
el gust d'anunciar als nostres doscents mil distingits
llegidors que a partir del vinent número enriquirem
les nostres riques i gustoses planes amb l'inauguració
d'una secció de literatura clàssica universal que amb
el títol de
F U L L E S D"ESTÀTUA
per al·lusió a lo que elles amaguen i moltes desitgen,
compenorà la gresca, la gràcia, l'humor i la verdor dels
segles en amistós contuberni, des de les sabies disquisicions de Ovidi fins a les grasses aventures del nostre
Rector de Vallfogona, passant per l'opulent i fastuós
Aretí, amb els séus sonets luxuriosos que, com el sol
mateix, escalfen a les pedres; l'entremaliat i contenta-

i pubiicrà la musica del cuplet o
cupiets premiats.
Demanem al nostre públic tan
cosmopolita com l'ideal que'ns mou,
agraeixi el sacrifici que venim fent
de donar-li per la banda i fer-nos
rics. Pot tenir la seguretat de que,
conseqüents amb els nostres propòsits, no'ns deturarem en el camí emprès.
Visca Catalunyal

ï

TT

Prescindint de l'element comdo exclusivament nocturn i consagrat al foyer pròpiament dit, tenim a barcelona un altre element que segueix i foima en la
nos-tra vida alegre. Aquest element el formen els matrimonis joves barcelonins, que assisteixen en
tots els espectacles que, sense ésser ben bé de Miuchall, en son una extensió.
„ .
Al debut de la Napierkowska al Tívoli, tinguérem
cl gust de veure-hi reunides aquestes gentils pareu»
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de casats des de el 19C5 an aquesta part, pares i mares
dels futurs barcelonins que tindràn una hermosa referència dels temps dels séus pares.
La Slassia Napierkowska és la dança personificada; el ritme fet carn i óssos i el gest concretat en ella
mateixa. Veure-la, i fer se càrrec momentàniament de
l'encarnació, i compendre el per què dels moviments
que precedeixen al «creixeu i multiplicau-vos*; és tot
una cosa instantània i sorprenent.
Per això els casats de poc tenen una preferència
per la gentil Napierkowska; en les seves dances hi
troven una col·laboració per a futures i desitjades contingències que les avui casadetes havien previst en
somnis inquiets i els casadets es creien haver realitzat
per medi d'una tarifa raonable i ajudats d'una regular
propina. La Napierkowska, sigui en els balls bíblics
traduïts del francès com en els francesos pròpiament
dits, és única i genial. La seva vida és un encant, plena
d'inquietuts i emocions corrent món i provant la mel
de llavi en totes les latituts; sols a Barcelona s'aborreix
una mica.
Va a les corregudes de braus, una estoneta de cinema, un volt per la Rambla, i sortint del teatre, encare
amb l'auriola de la glòria, se n'ha d'anar a dormir sola,
en la freda cambra de l'hòtel, sense poder oferir aquell
cos v i n c l a d í ç , perfecte, ondulós i vibrant, perquè, vergonya ens fa de dir-ho! no hi ha corrit barceloní que
s'hi a t r e v e i x i .
Q u è temen els nostres carrils milionaris?
Si e s t à n bé de roba interior, si v a n sobreixents d'ermilla, si gasten roses d'Orsay per la toilette, si fumen
Khedives per tot dia, si han passat per París a pendrehi l ' a i t e r n a t i v a , si coneixen totes les utilitats del coixí,
de IVi/mfon, del bidet i de la cadira baixa, si saben
d'anatomia voluptuosa i coneixen al dedillo tot lo que
ai iedillo s'ha de conèixer, si han sentit el frou-froti de
la seda e n les pròpies galtes, si han viscut moments
inoblidables, quan el c ò s fornit i suaument declinat
s'extasia en el parrupeig al compàs pantejant de la
cançó sagrada:
«iMon cher Mimi!
Un peu plus bas.
[Mon cher coco!
Un peu plus haut.»
Si saben aquestes quatre regles i disposen d'aquest
M de D é u , el PAPITU demana als barcelonins savis en
jócs d'amor, rics i ben plantats, que s'ofereixin a la
Napierkowska, perquè no sigui dit que se n'ha anat
de la d o l ç a Barcelona sense haver rebut una prova
d a d m i r a c i ó directa.
Pels casats de poc que l'han omplerta de glòria,
cada muller és una Napierkowska casolana; els solters, honra i sosteniment de la nostra vida alegre, seran dignes d'un anatema si deixen passar a la Napierwwska sense invertir-hi uns moments de joventut.
Perquè senyors: hi ha temps que no tornen!

Sports
Foot-ball
La nota més culminant de la setmana ha sigut sens
dubte de cap classe el partit que va jugar-se el prop
passat diumenge en el «Polo» a benefici de la Preservació de la Fe.
El «Real Polo Jockey Club» presentà son primer
equip reforçat amb els germans Morales, en Carruana i
en Ponz del «Espafiol», posant-se al davant d'aquests
els onie dels «Casual», entre els que hi havia un mig centre nou, anglès per més senyes i que's diu Cowan; també
jogaba en Wallace gran i va debutar el petit Wallace
(Percival), lo qual constituïa un veritable aconteixement. Aquest va jogar com poques vegades ho hagi fet
igual, entrant tres goals i un en Lorca. Total 4 à o a favor del «Casual», una gran victorià i una hermosa Copa
per a dit club.
Va haver-hi trompades, lancadillas, i en Wallace
petit va fer un goal atropellant als defenses que no s'hi
veien de contents amb els shoots de la fierecilla indomable.

Rozitsky

Feia poc que havia començat la segona part quan
un capellà que presidia va dir que ja n'hi havia prou de
fooi ball: «Potser jugarien fins demà, aquesta gent», deia,
però el «Polo» no's va conformar en sospendre el partit
i va ésser allavores quan el «Casual» en va fer 3 més.
En quant al públic, no'n volem parlar. Fillets de
Déu, quanta dóna! i què hermoses! Decididament, amb
festes com aquestes la fe, sobre tot en la dóna, perdurarà eternament.

* *^

Esgrima
Avui dimecres, a les dèu de la nit, en el Palau de
Belles Arts si Déu ho vol i l'Ajuntament, tindrà lloc un
gran festival d'esgrima (sabre, floret, espasa) entre tots
els professors d'aquesta capital i els dos grans mestres
cav. Eugeni Pini, campeó de campeons, per qui no passen els anys, i l'argenti Sòcrates Bravo.
La festa es en honor del gran Pini, i l'hi dediquen
els séus alumnes i admiradors, que en aquesta ciutat
son molts.
Nosaltres, com a bons periodistes i aimants de les
armes del nostre escut, hi anirem a rendir homenatge
d'admiració als mestres del sablaio, arma predilecta i
de grans recursos.
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Carnet de la setmana
{Imprescindible pera tot veritable llegidor de PAPITU)
Diumenge, 18. — Gran corrida de toros a benefici de
l'Associació de la Premsa. Descomptantque'ls nou braus
no eren tant valents com la aficiòn esperava i que
el Gallo no va arribar ni a pollastre, per lo demés els
cbicos poden estar contents. I a propòsit del fenómeno
*Gallo», del qui nosaltres no som ni enemics ni admiradors, volem posar al públic un punt en clar. Diuen els
anti-gallistes que no té lo que's déu tenir per la senzilla raó de que li fan por els toros i de que no's deixa
foradar. Dispensin els anti-gallistes, però creiem que'l
tal Gallo, més que un fenómeno, es un filòsof. Una cosa
es la vargüensa torera i altra la reputada clínica del
Doctor Raventós. Que's deixarien esbotifarrar, vostès,
amics caríssims, per això que'n diuen vargüensa? Pela,
que no. Prous molèsties hi ha en aquest món de mones.
Les cèdules, els gramòfons, el 606, etz., etz. Per lo demés de la corrida, dònes molt hermoses i periodistes
tant apostaos com en Torretes, en Saranana, en Minguellet.i, en Paquet Aguirre, VOliveros, en Dolres i VOlivàn,
natural de Tarazona.
Dilluns, i9-—Sant Paterco.—La QuUeria s'ens en va
cap a Valencià acompanyada den Casiano, el dels merengues—Cauen els dos caixals a la Ramoneta del Torrent de l'Olla. Se fa fer dos idem de cera i els porta a
la Bonanova.—Les libacions secretes de la «Penya dels
vuit» acaben amb un ball amb menos roba que un fris
dels bons temps de Grècia. En Jaumet, finalment ensenya a la Remedios lo que és l'aritmètica.—La Manón
en la Sala Imperio, un exitàs.
Dimars, 20.—En Junta extraordinària s'aprova per
unanimitat otorgar un preu extraordinari al pollo Sarasa. En una setmana ha fet nou conquistes. Ja, ja és
home de resistència!—Encare que'l creiem en repòs, en
Volpini 0 Polvini figlio, reparteix llaunes de torn entre
les senyores.—A/mg. Debriège, en la Buena Sombra, es
la regina del cant. Les ovacions son extraordinàries.
Dimecres, 21. — Surten a donar un tom per places i
caners els tradicionals gegants. An ell, el vent li afaita
mig bigoti. El públic, riu de veure un gegant mig afaitat. Les trampes de càla ciutat, son de xifra bastant
alçada. Se sab oficialment que l'any vinent encare perduraràn les clàssiques trampes. Alabats sien els sagrats
regidors! Amén.—Lletrero sorprès en el carrer d'Urgell:
«Lecbe para persnnas mayores.* I un altre, descobert en
un comerç de la Ronda de Sint Pau:« Tetitas posliças.»
Recorda, aquest anunci, el famós cartell: «Pechos de algodón que parecen naturales.» — La Teresita Pla, primera de la parella Hermanas Plata, sopa en el Lion, a
quarts de tres de la matinada.
Dijous, 22.—Festa del Corpus, amb pluja de molestos paperets, gran luxe de trepitxades, circulació interrompuda, capellàns de totes menes de kilos, carametlos de menta, qui'n menja revenia; apretades i palpamenta. A nosaltres, al contemplar tanta cara bonica,
ens anava la professó per dintre, però amb ganes d'anar per fora.—Corpus de sang a càla Irene. No s'espantin, que no ha estat res més que un noi i una noia. La
noia, ella confessa que sab de qui és, però que'l noi ho
ignora. — Lionpoldo, tristot, magrot i fidel sempre als

séus veritables amors. I això que son moltes les qui'l
sol·liciten.
Divendres, 23. — Benefici de la Labal en el Tivoli.
Grans ovacions.—Al senyor Pardinac (a) en dono tres
li fan creure que ella, la Malena, li és tan constant coní
el primer dia i que per lo tant no tenia ell cap mena de
dret de clavar-li, l'altra nit, aquells tres mastegots de
padre y muy senor mio y de mi mas distinguida consideración.—Un respectable regidor torna tot enfadat a una
empresa el pase número 69, amb que l'havien distingit.
Per lo vist, al regidor no li agraden aquesta mena de
cap i cues. I això que'l 69 es un número infallible. S'hi
posa i se treu, que son dues agradables operacions.
Dissabte, 24.—Santa Paladia.- Invasió dels primers
mosquits de la temporada. Els d'aquest any, si tenen la
sort de sentir-ne dos que empipin a l'hora, els hi fari
el mateix efecte que si afinessin un violí. Recomanem
als nostres incalculables llegidors que si no volen veure's molestos, per fer fugir an aquesta plaga, els millors
medis son: primerament les reflexions amistoses, i si
aquestes, com molt bé podria ésser, no donen resultat,
aleshores recurreixis als polvos insecticides 0 la carrabina de repetició.—La setmana, com han tingut el disgust de veure, ha sigut ensopida. La culpa no és ni
nostre, ni de vostès. Desitgem s'arregli. Déu ho faci.
Amén. Santa nit tinguin.

Cuplets
(Musica de LA REGADERA)
Tinc un jardí a casa meva
que està fet una monada;
com en el d'Adam i Eva
hi ha la poma desitjada.
Al voltant de la pomera
per que hi hagi força verd,
hi he plantat enredadera
i ademés molt juliverd.
Com que és bonica la jardinera
i el jardí sembla cova encantada,
son molts que vénen a la pomera,
trovant-la sempre molt ben regada.
Vostè, escolti, jove;
vingui, si és servit;
miri quina poma
li ensenyo amb el dit!
Vingui, vingui, vingui,
i estigui ben cert
que li agradarà moltfssim
dormir sobre'l juliverd.
Vingui, vostè, depressa aquí;
no'm deixi pas mori,
no'm deixi pas morí;
vingui a regar me el meu jardí,
que estic sdeta i, ai! tinc frenesí.
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—Ja sab dir papà i mamà aquesta nena ?
—Papà no, però mamà tant com vulgui.
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E L GLORIÓS C E N T E N A R I DE W A G N E R
Amb el patrocini de la mai prou alabada Associació
Wagneriana i amb la magna col·laboració de don Joaquim Pena i treballs de sis mesos per a organitzar els festivals wagnerians d'aquesta ciutat, han tingut lloc en
.^v ^
el Borràs de Palau
vVSS^*^,.
deia Musica Cata^
^^V^vN
lana del porvenir,
amb assistència de
les autoritats musicals de Barcelona,
assistint-hi tota l'afició i doscents mil
capellàns, tres dels
sis concerts, dirigits
pel gendre de l'homenatjat
difunt,
que encare belluga,
el celebrat kapellmeister don Franciscà Beidler, prenent-hi part interessada la descomunal
L I nostre estimat amic
D O N RICARD WAGNER
bellesa sopran Lina
Pasini, l'aplaudit
tenor i distinguido companero en la prensa en Paco Vinas, l'artista tenor Raventós, que en quatre dies s'ha
fet home; en Navarro, en Girall, en Gallofri i les tres
seccions chorals de 1'Ór/í<5 Caía/i, con sus respectivos
dieslros.
El colossal Parsifal 'se'ns ha presentat com l'obra
capital de Wagner, tantfcapital, que avui per avui el

casa como no n'hi ha cap de tant ben montada a Barcelona; i lo que és la missa, el rosari i processons, els
cavallers del petróleo Graal ja s'ho l'haurien fet ben bé
sols. Naturalment que a Wagner, després de l'extenuament del Tristany, li convenia una mica de moral i de
leconstitutius, desfent-se de KHngsor i de les seves pu-

La r e c o n i a g r a c i o d e l O o l l a r - O r a a l .

piles, que en quant veien un mancebo li enjegaven el
leit motif del pasa, moreno.
Bromes apart, direm que'ls festivals han sigut dignes de tota lloança, que'ls artistes varen estar digníssims i que per lo tant, par si /a/-ta res, podem dir que
puede el Beidler continuar.
SECCIÓ P E R I L L O S A
E l darrer arribat, que és la bogeria
3S

En W a g n e r s'ha presentat.

PAPITU, que és el Parsifal de la verdor, no està per a
jutjar-la. Sols direm que la musica és divina; però que
en tocant al drama, nosaltres no'ns hauríem mogut mai
de^casa del raigeval arcabot./C/if gitr, q u e t t n í i u n a

(Remès pel nostre corresponsal de Madrid, que és acadimico de la lengua.)
— E n qué se parece una plaza de toros a una tiple
ligera?
— E n que es diva.
DEMOSTRACIÓN
En las plazas de toros se dan novilladas, que suena
y es parecido a tno-vi-nada*. E l que no ve nada, es
ciego. Los andaluces dicen, siego. Si ego, en latfn es
siyo. Con una n màs, es siyón (en castellano debe decirse sillón). De igual aplicación que divàn. Selequita
a r divàn la n que se le ha puesto al sillón y tenemos
la DIVA.
I are els hi donem permís per a pensar del qui ha
fet aquest xisto tot lo que vulguin.
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Una "cogida"
En Papitu, un xicot d'uns 19 anys, va anar a rebre
al séu avi a l'estació, un pagès d'aquells tant pagesos.
Després d'haverse vist se'n van anar a casa, i tot
plegat el vell se va adonar de que'l séu nét coixejava
i li va preguntar el per què, a lo que li va respondre en
Papitu casi a cau d'orella:
—Es que, ja veureu... vaig tenir una «cogida».
El vell se va creure que era qüestió de bous i li
va dir:
—Es dir que t'has fet torero? I doncs a quin turín
ha sigut?

La punta amagada
En un dels molts trens que surten d'Orleàns varen
pujar-hi unes senyores, les quals al mateix temps.que
anaven a cercar en dita ciutat uns quants dies d'alegria, varen proveir-se de puntes per a adornar sos'vestits, enagos, calces, camises, etz.,
.
doncs ja sabem que aquell article es el característic d'Orleàns.
Tot el camí va anar bé, mes
al ser vora la frontera's recorden que han de passar els carrabiners i que si'ls hi atrapen les
puntes no sols pagaràn una forta
multa sinó que tindràn que passar per una vergonya
Heus aquí que quan més atrafegades estaven pensant i mirant
com i ont podrien amagar-les, va
entrar un senyor en el séu departament. Al veure-les tan enfeinades va preguntar el motiu, a lo
que li varen contestar explicantli el cas.
—Senyores, J0''5 W amagaré
'a Punta sense que hagin de Pa •
gar cap dret, si vostès saben dissimular.
' tal dit tal fet. L a punta va
quedar tan ben amagada, que al
arribar a la frontera els duaners
no la van poder veure.
*

4

calçotets i samarreta son del mateix teixit, però els
calçotets tenen un Inconvenient.
— Quin és?—preguntà el sabater.
—Que son foradats del cul.
4

«

E l comptador
En els barris extrems de Barcelona, la companyia
del gas Lebon ha posat uns comptadors que per medi
d'una peça de dèu cèntims donen gas per a certa estona.
L'altre dia, en una casa que n'hi ha un, a la dóna
de la casa va succeir-li que va tirar deu cèntims i no
volien passar. E l marit es trobava a baix de la escala
parlant amb un amic, quan la seva dóna va cridar-lo
per a dir-li lo que passava i ho féu de la següent manera:
—Pepet, puja; he posat la peça i per més que pitxo
no pot entrar.
Contestant el marit, que ja havia pujat:
—Sí, sí, pots anar pitxant. Còm vols que entri, s
la'peça es torta?

*

Teixit extra
L'altre dia va entrar 'a «.comPrar unfs de sabates en un es"bliment un transeünt'que va
enamorar-se d'un' parell»1au
aue hi
navfa en l'aparador.
Ouan enaren a provar-les, el
«bater va 'fixar-se'en queTdit
parroquià no portava mitxons,
1 degut a això va entaular-se el
Sfgüent diàleg
"
--Carai mestre,'quins"mftxons
més fins gasteu!"*"
*
—Doncs ha'dcsap'guer oue'ls

^

1 q . è la la teva noia a Barcelona?
- M i r a , guanya ela d i n e n a palades.
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Comediògraf ía
Cas bistòric
_
I N la veïna ciutat de Badalona, industrioW V r sa coni 19 que més i maniàtica com cap
^ ^ T .
altre per part del jovent en fer comèdia,
^ ^ ^ ^
anys enrera (uns vint aproximadament)
representaven una colla d'escullits com
a més bons en el conreu d'aquest difícil
i divertit art, juntats amb uns quants de tranquils que
servien per a arrodonir el conjunt i divertir als demés
amb els séus espontanis acudits casi sempre ajustats i
del tot ensopegats com l'anell al dit o altres comparances per l'estil. Doncs bé, com ja he indicat, fa uns
vint anys representaven cala any pel diumenge de
Rams a la tarde i dijous Sant a la nit, el tràgic drama
histèric La Passió i mori de Nostre Senyor'Jesucrisi.
Doncs heus aquí que quan el soldat romà, no content encare de les befes i escarnis que brutalment havien fet al que feia de Crist clavat en la creu li dóna
una llançada, de quina ferida broten lentament alguns
regalims... de sanç, operació que sol representar-se amb
una cinteta vermella que surt inesperadament d'un
trauet del trajo de malla imitant la carn al estirar un
cordillet Magdaiena, una de les cinc persones que queden enrotllant la creu, no espantant-los llamps ni trons
ni l'aigua que del cel cau a bots i a barrals, la inquieta
Magdalena buscava'inútilment el cordillet que devia
penjar, el qual no trobava per esforços que fes, i disposada a no fer un bunyol preguntà dissimuladament
en veu baixa al que en creu clavat estava:
—Aont té el fil?
A lo que va respondre aquest sense immutar-se,
mirant de reüll, el cap caigut, mig moribond:
—Entremig.de cames, senyora.

Í

Conseqüències de no entendre prou cl castellà
N un poble de la costa hi ha un pagès que
li diuen Tòfol, el qual té molta amistat
amb un senyor castellà que té dues filles
d'uns disset anys l'una i divuit l'altra,
i que viuen a Barcelona.
Doncs heus aquí que l'istiu passat
anaren el senyor i les dues noies a fer una visita an en
Tòfol, passant amb ell i la familia un dia de camp.
Les noies, al arribar a càl pagès varen treure's tota
la roba que portaven i se varen posar una bata per a
anar amb més comoditat i poguer saltar i brincar pel
camp.
Mentres la dóna d'en Tòfol preparava el dinar,
aquest i el senyor varen anar-se'n a donar una volta
per la masia parlant del temps, de la collita, etz, etz.,
quan de sobte una de les dues noies, que anaven per
allí prop d'ells saltant i brincant, va caure, quedant-li
la bata enlaire i presentant un magnífic panorama an
els ulls den Tòfol. Però va ser tant llesta la noia, que
al instant se tornava a trovar dreta.
AUavores el senyor, per a dissimular l'impressió

que havien causat an en Tòfol semblantjvistes, va preguntar-li:
—íHa visto usted, qué ligereza?
—Si, senyor, si que ho ai visto, però nosaltres en
desimosun j altre nom.

Composició numèrica
Un fabricant de entreQue de nom es diu NarQue és un noi molt bondaEstà malalt i es prePerque el noi està galAplicar-li el siscenté.

é.

2
6
2
6
2
6

*

Endevinalla
Té una grossa ventatja:
en ser petit el forat,
i hi entra tot ell sencer
tan prompte hi passa el cap.
(La solució al número vinent.)
Solució al número passat: L'ESPELMA

CORRESPONDÈNCIA
M. B . T. F i l l dEsparragutra: L'hi publicarem i bíista que
sigui d'Esparraguera li fem passar devant dels altres.—Sw*
gasta: N'aprofitarem un.— Un NovdUt: E s massa brut, en el
recte sentit de la paraula.—Eh del Palco: L'hem rebut varies
vegades però no l'hem pogut publicar mai per lo que és de
suposar.—Maslirc i Marronso: L i publicaré una endevinalli
de les que m'envia.—Z<»/»Va; Estàn ben escritets, però no son
nous.— Un que tíhi sobra un iròs: Fiqui'l allí ont pugui, home.
—A. Pujol: No és gaire ben buscat.—La Kamparano: Es molt
gastada.—Joan Pi Xarada: Tampoc és nova.—Moreno dtl
GVtfíf.-Ho guardarem pel Calendari.— UM íntim del Pafitu:
Es massa publicat.— Un quSn té dos: També massa.— Un çf
trepa massa fort: També massa.— Ousa Rambu i C"; Es un»
mica massa prim.—Quimet Xera 45: Poca novetat.—E. TMoltes mercès; però aquests incidents o aquests incendis no
volen bromes.—Afet: Poca novetat.—Trust: Se comprèn mass»
la verdor.— Un cap verd: Aprofitarem el xisto.—Polidesa: Poc»
noretat.—Cardinyaire: Serà publicat.—Za T Contenta: Ne f»rem sortir un *\sXo.—Ribas Robas Rubas: No és prou agut.—
Albert BaHeras: E l públic se pensaria que és una propagand»
del negoci de vostè.—Dos aprenents: La Casa no admet compromisos de cap mena.— Torra Q. Lons: Ja l'hem publicat.-Antonio Granera: No està prou ben explicat.—A". R- D- "j
Picarol: Les guardem.—Car D . Vilis: La raó li sobra, però el
públic ens els demana.—Leafar: Que li diré are jo?—K- L'fi'
co: Poca novetat.—-/V/Vw; Poca novetat.— Capulelti: Rés contra la religió.—Salomón SUw: Si li vaig dir que'ls hi publicaria, no passi ànsia que ja sortiràn. Lo que hi ha és que primerament han d'esperar el torn, que és molt llarg perquè hi n»
molta cua i segonament, que l'índole de l'assumpte determin»
la major 0 menor tardança de la publicació, perquè jo tinc
obligació de mirar que no repeteixin descaradament els »'
sumptes. C*l tenir paciència.—Papitu Asport: Poca noveUi
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Un del atlètic: Potser més endevant.—Papitu AUina: Potser resultaria poc papitesc.—y. Borràs: L i seré
franc: els camins que are segueix el
PAPITU, son francament a través de
les verdices.—La Kamparano: Els
combles i les semblances ja's varen
publicar i lo altre és massa fort.—
Ojech Nallac: Es vell l'assumpte.—
Rap Buf: Molt ben escrit, però per
l'amor de Déu, miri que això de pitxar una porta és més vell que l'anar a
peu. Llàstima que escribint tan bé
com vostè, no busqui altres assumptets.—69 /' Carretó, amic den Vitus:
No pot ser.—Dos tranquils: Amb paper i ploma. La cartolina i la tinta
xina no cal.— Un gallicida: L'assumpte no és prou nou.—//. T. M.: L i
publicarem un dels que'ns envia.
Respecte a lo que diu de pagar perquè li publiquem els seus treballs, li
he de comunicar que la casa no
cobra res de ningú. Si lo que li envien li agrada ho publica i sino no.
—y. Manent M.: Lo que ens envia
no està malament, però son els assumptes de sempre.—Av/zj Guera:
Aprofitem uns quants xisios. N'hi ha
de bons.— Un amic i competidor dels
delpalco: Lo que ens envia és niés
verd que moltes coses dels séus amics
i competidors.— Un dels The Rakatachuck's^axahé és massa verd — E l noide la Llet: No és nou.

yoan Mallada: Rebuda al séu de
gut temps. Es poc papitesc.—Raspí
bilis: Aprofitem lo que podem.— VR. M. Estudiant de Medicina N." J 4 :
Son coses massa relliscoses.—Pera
Llet: Es un qüento ja publicat. — F.udall Plana: Es poc zgm.—Salat: So
està bé ofendre la religió.—Xirgu:
Acceptem un xistet.—Mala Miimo:
En treurem un xisto.— Un que sona
amb cometí: Se publica.—Cosla:
Es massa primerenc.—Tit o In K K :
El xisto és magnífic i'l publicarem.
—Citi'm alguns « u u m p t e s d ' a c l u a l l l a l p a l p i l a n l .
Lo altre és palla.—F. C . : No ens
—El p a r t i t que governa i els p i t s de les d ò n e s
coavé.—Monsieur yeon: Poca novetat.— fïrw/tf; Què vol que li digui?—La T contenta: No és
Feliu. Queda admès.—El Perruquer den R.: Els guarda- prou nou.—En Rubert de les cabres: Es un mal negoci io que
rem.—7>m/ (a) Fort: També els guardarem.—Zr/^í/w.- Molt ens envia.—Els3 Llepats: N'hem aprofitat lo que hem pogut.
estimat senyor. Malgrat la distancia, la cosa és excelent. —Mau: Aquesta vegada és poc nou.—Oficial Secretaria: Bona
L'hi publicarem quan més aviat millor.—RtuuL·ns: Aprofita- versificació però mal assumpte.—Lanyellas: Se publicarà.—
rem algunes de les endevinalles que ens envia perquè estàn
rta/ífr; No'l podem arreglar.—Tremp (a) Fort: La cançó
bastant bé. En quant a la carta que envia a la seva xicota, no fou rebuda al séu temps.—R. V.: Es massa primerenc—4/(7' hi publicarem i si li hem de ser francs, li direm que no hi rull PilaliUos: E l xisto és poc nou.—y. B. Q. de Sant Andreu:
Pensi més en aquesta noia: busqui-se'n un altra, que a un jove Es u n qüento que ja'l tenim tthwt.—Bona/ava i Pi: Es massa
com vostè no li poden faltar gangues.—Un que'Is té com un brut.—Con y Estret: Son poc nous.—yulianita E . : A( reptem
^ / / Í ; Aprofitem l'idea del primer.—Roset Enric: Està bé, lo que ens envia. Respecte a lo que diu de les firmes, ens hi
PWò no és nou.—Cuüo Narices: Aprofitem els noms de dóna. pensarem.—yoan Trenca Fils: So és gaire natural.— Un que
~Mell: Més endevant potser sí.—Papitu Maco: No'ns agrada els U com un temple: Aprofitem el millor. Els altres ja'ls hem
ilrCar c'er0· ^e '0 a'tre n'aprofitarem alguna cosa.—Afia publicat varies vegades.
"oglU Fa: Envihi lo que li sembli. No li hem contestat més
aviat, perquè quan vostè ens va escriure, justament nosaltres
«em a la terra de v o s t è . — P Claveguera: Li seré franc: Les
CONCURS MUSICAL
bromes que facin referència a la religió no'ns agrada publiComposicions rebudes
•^f-les. La de vostè està bé, però ja compendrà que no'ns
Llnmet, Panadas, Faristol, Ta-ra-ri ra. Sonata, Alltgro
^nvé sentar precedents.—P. S. Llarga i Mataronina: No
està mal però és massa clar. Li manca doble sentit, que és lo Scherxo y Finale, Surats.
que es busca.
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L'HUMOR

ESTRANGER

mm.

— Q u è é s aquesta carta ?
— H o v o l s saber? Doncs é s Ue l a meva mare, que B e d i u que BO
f a r i c a r r e r a s i n o pujo els p r e u s .

- P o b r e t s , e s t à m o l t t r i s t a . S i s anys que i s casada i n o ha t i n g u t f i l l s .
- A h , s l ? 1 com ho la ?

—Que s l f e s t i m o , d i u s ? Que s i t ' e s t i m o ? T ' e s t i m o t a n t com s l tinguessis «I»11
anys menes, cabells i n l u n c è n t i m .

— V o s t è n o c r e u a m b l a meva m i g r a n y a . V o l d r i a q u e fos d i n t r e meu ' " ·
veuria.
—Vejam, provem-ho.

L J |—\, O

t l r " \ r A / \ L L _ / - \ V—r 1 1

P · l · y o , 4 0 - P e l 2 a 2 i d c 6 a 9 . - Festius de 10 a 12.

O o n r a l t a « o b n o m l o » : De 7 • 9. JovelUnos, 9

M A T R I U I V I E S URINÀRIES

DR,

FARRÉ

Rambla del Mig, 7 pral.

PIJUAN
ConstMtc^f

( d a v a o l del L i c e u )

5 ei p e d a l
8 ecoQÒralca

Per a montar
amb comoditat
y sense fadiga
Balmes, 62 - Telèfon, 1445
compreu bicicleta
BARCELONA

8ANR0MA

LADILLAS

(Cabràs)

MALS

extermlnadea e n un minut a m b

SECRBTS

c u r a c i ó r à p i d a a m b IPS.especialitats

L'INSECTICIDA PAR ADELL

PAR AD E L L

UNA pesseta frase : Per correu 1*50 ptes.

aa

ANYfUP'ÈXIT

Farmàcia Paradell - Asalto, 28 (Carf^r Nou)

D R .

C A M P S

Oonanito p a r U o n i a r :

Ronda

Unl

versldad. 14, pral. 1/ - D» •

Marcelino Albiol
Fabricació de làmpares pel gas
,
i electricitat — - - ••
Instalacions i reparacions
Lloguer i venda a plasses
PONENT, 4 2

M A D R E

D E L

O R .

O IL K E N

•

Prea: S pessetes
Vil Dlifonl. nimra

TRACTAMENT ESPECIAL DE LA BLENORRAGIA
" - D » »a « > i d » 7 » 9

OOMBIU •eonómioK: Fusteria. 2 I 4 . 1

Centre de venda al per major
de periòdics y setmanals i
= tota classe de llibres ==
Elisabets 17, tenda. - B A R C E L O N A

Especial pera combatre la d e b i l i t a t I n t d e c t u a l , I m p o t è n c i a , eat e r l l l t a t . agotamenl n e r v l à t , sense p r o d u i r electes deaagradablesen el organisme m a l g r a t l ' e d a t d e l que l a u i l

Dipitlt FARMÀCIA A L E M A N A - O m

URINÀRIES

Corresponsal directe

A F R O D I S I N A
T I N T U R A

» •

VIES

Aplicació intravenosa del 606

440

MIQUEL GUERRERO
S adelanten tota classe de cobros. Garantia en metàlic
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—Si aquest noi segueix aixis, no se pas ont anirà a parar.

