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Pago anticipat
Dels treballs publicats en son responsables
els sens autors.—No's retornen els originals.

Ho faré tant bé i t'en donaré tant que no tindràs d'envejar a la primera cortisana de Roma.—I no podent sofrir la lentitut amb que jo'm dirigia al llit, m'hi tirà
FULLES D'ESTATUA
d'una revolada i em tregué les calces. Però an això vaig
fer-hi molta resistència. Veient que jo estava tota avergonvida —vaig saber fer-ho tant bél— apagà el llum.
En í'acte va tirar-se damunt meu amb tanta avidesa
com se llança una mare damunt d'un fill séu que ha
DIÀLEG DE LES CORTISANES
cregut mort... Me besava, me mossegava... Jo havia
posat una mà en el lloc més perillós i feia petits crits
DEL DIVl ARETl
tota
espantada i li demanava que no'm desflorés, per
{Continujció)
l'amor de Déu! Ell me donà una forta estrevada i volgué plantar un pal... Jo vaig oposar-m'hi resoludament.
Antònia.—I tu, aleshores, quin paper hi íciesf
Nanà.—Jo fingia el pudor d'una monja, I tot mi- Ell estava boig: —Amor meu, esperança meva, no tinrant los amb la seguretat d'una casada, feia gestes de guis pur, no't faré cap mal... Si et faig mal, mata'm!—
Jo'm mantenia ferma, ell seguia suplicant, i mentresprostituta...
tant sentia cops d'assot i cops de punta... Ell va dir^ntonta.—Admirable!
me, posant-me el pal a la ma: —Té, pren-lo, clàval tu
Níinj.—Després de mitja hora d'exposició, en que mateixa, ja veuràs que es bo! Jo vaig respondre: —Oh,
l i liuada de jovent encès havia agafat proporcions es- que és això? Per què serveix? Qal t'ho ha donat? Sí,
veradores, vingué la meva mate, mostrant-se un instant ja ho veig, es com una wpasa i em vols atravessarí
a la fine>tra, com per a dir: «Aquesta es la meva filla», Que soc desgraciada!—Dient aquestes coses, jo feia el
i se m'emportà cap a dins. Tots els badocs quedaren posat d'anar cedint, però quan ell tenia la mel als
alli loiça estona com si estiguessin agafats a un htm; llavis, me retirava amb força, protestant, demanant
«Ifsprés se dispersaren poc a poc, caminant rancs... clemència; ell se quedava furiós, s'aixecava passejantVingué la nit, i allò semblà un jubileu de tanta gent se per la cambra, tornava al llit; jo li demanava perdó,
com trucava a la porta. Sortia a obrir la dispesera, i la dient-li que tornés a començar, que ja cediria, m'escameva mare escoltava amagada. Un d'ells preguntà: pava altre cop quan la cosa era ja imminent, ell m'a—Qui es la noia que hi havia a la finestra?—1 la dis- menaçava...' Creu-me, en f i , que allò era una comèdia...
pesera respongué:—Es la filla d'una noble dama estran- En aquesta comèdia vingué la llum del dia... Quan
gera. Segons he sabut, el séu pare mori en les guerres trucà la dispesera, ell estava renegant...
civils. La pobra xicota s'ha refugiat aquí...—Totes
»quf5tes histor es les hi havia donat la meva mare.
{Seguirà)
Antònia.—D gues, digues...
A/anJ.—Aleshores el jove preguntà:—Me fora
possible parlar amb la noble dama? —De cap manera
—respongué la dispesera,— per la senzilla raó de que
no vol escoltar a ningú. — I com ell preguntés si jo era
verge, la dona respongué: —Verglssima, purlssima; tot
el dia no fa altra cosa que mastegar Ave-Martes. —1 d
cortisà respopgué:-Qui mastega Ave-Martes, escup
f"e-Nostres.—Dient lo qual prengué l'actitut de tirar
Una tertúlia
endavant, peró ella va privar-li. Aleshores va demanar-li la gràcia de posar a les meves mans un valiós
N un carrer d'aquí la Bonanova hi ha
present. Per a abreviar, la meva marc, que tenia un
tres o quatre torres quins habitants
• > « molt fi, conegué que's tractava d'un cortisà fàcilestàn molt ben units i que per expansionar-se celebren cotidianament, per
•Jient explotable, i aixfs és que quan t o m à li acceptà el
la nit, una d'aquestes tertúlies íntim'resem, s'entaularen negociacions i se fixaren en una
familiars.
entitat respectable les arres de la meva virtut...
Antoma.~Q\iè badocs son els homesl
L'altra nit, estant en plena reunió, un dels veïns
Mjn<j.—Després d'un sopar que fou un veritable va tenir la pensada (que per cert va ser acceptada
'«tl, en el qual jo no vaig provar res per a fer l'espan
unànimement) de fer el gegant de cà la Ciutat, i podesprés d'un sopar en que ell menjà i begué molt sant tot seguit mans a l'obra, va distribuir-ho d'aquesta
[<rò sense dir una paraula de tant neguitós com esta- forma: dos senyors de la tertúlia faràn de cames; dos
M esperant el moment, ens dirigírem a la cambra de altres senyors faràn de braços...
* dispesera. Ell tancà desseguida la porta, sense voler
I a les hores una senyora, aprofitant aquesta ocaue ningú l'ajudés a despullar-se; jo vaig fer lo mateix, sió, va dir: —Està molt bé, i quan ho tinguin tot ben
'«prés m'agafà fortment, amb bogeria, dient-me: organitzat aleshores jo hi faré de còs.
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1 CARNETd e l a SETMANA r
{Imprescindible pera tol veritable llegidor de PAPITU)
Diumenge, 22.—El calendari marca Sani Joan; per
la gent com si digués Santa Consorcia, que també és patrona en aquest santíssim dia. La temperatura, es de
torrat i bo. Surten els primers trajos de paper Susini.
Al nostre adorable amic, el beatífic Rajel Bosch, l i sua
la clepsa. El reverent pollo Buxaderas i el Gran Duque
Bagaria li recorden que 1M immortals closques de Sant
Pere, Sant Pau, Sant Antoni, el Born, Sakmó, Voltaire,
el Gallo, en Cànovas del Castell, VUtrillo i el mestre Gay
mai tingueren res que veure amb el crece-pelo i amb el
céfiro de Oriente Lillo. En Rafel Bosch ob'}tcti z Eduard
y / í Buxaderas, que més que la seva manca de pèls ha
cridat i cridarà pels segles dels segles l'atenció de tota
l'humanitat el ranal anunciador, propietat del pollo,
instal·lat en la Rambla dels Estudis. Aquest fanal ja's
considera de tanta importància com el monòlit de Luxor. — Reconciliació general en les Arenes (segons La
Veu, s'en tindria que dir les Sorres, encare que's pogués

COCA
—Te queixes perquè deixo venir an en Lluís a casa i no sabs que allò que
tant m'ho va ensenyar a fer e l l .

PAHTU

confondre's amb les meuques), de Vafición amb els Ca//os. El deliri i el desmoila (a) el desmigue. Sembla cosa
segura que els retrats dels Gallos seràn penjats solemnialment en la Galeria de Catalans Adoptius 11 lustres.
Dilluns, 23.—Revetlla de Sant Joan encara que no
ho sigui. Se vénen les polsoses coques que varen quedar del dissabte. — DiDut estupefacient de La Goyita,
en VEden.—A quarts de dues de la matinada passà
triomfalment per les Rambles, escoltada per vintisset
caloríferos, la esculptural Pastora Jmperiu.—Torm de
Palma de Mallorca, lluint l'ansiat jipiflauta, en Dolres
l'auster revister taurí 1 salerós coplero.
Dimars, 24.—No es Sant Joan ni festa, però ningú
treballa. Poble més disciplinat que'l nostre es difícil de
cercar. — Lletrero descobert en el carrer d'Anbau, via
pública quasi bé registrada 1 vulgarment coneguda pel
nom de Costanilla de la lecbe. Perauiiin la digressió; diu
el ròtul d'una sabateria: i Falla medio oftotal.» Altre
anunci, modest però divertidfssim, descobert també en
el mateix carrer i prop de casa la libidinosa Batbma:
tEscuela elemental y superwr para senoritas. También
hay clases para ADULTERAS.» Buf al
Dimecres, 25.—Gran xetlis amb xampanyada en el
Vaticano de Vavenue Pelrilxol per a celebrar l'inaugural
del quiosc de la Plaça Espanya, propietat den Juiíntío
Balart, abans conegut per en Cbupito. Discurs den Rodríguez dg la Vega, que arriba tard perquè ve d'ensajar
guinyolades en el Cine Excelsior.—El violinista
aplaudit per l'arc i adorat pels bigotis, Papitu
Munné, surt a istiuejar a Perpinyà ont sonarà
en el Palmarium tot quan se presenti.—Torna
de Paris l'incommensurable Jandru Soler Romrosa. L'hem trobat un xic tnstot. La causa no
és altra que'l no haver disposat de temps per a
acompanyar an en Poincarè a Trafalgar square
i l'haver-li negat permís el ministre de Beaux
Arts per a decorar la fatxada de Notre-Dame en
el més pur estil Lluis XV. Referent a conquestes femenils, ens consta positivament que ha
rebujat les proposicions deshonestes que li to
una hetaria russa que's deia'l dolç nom de
Chubeski de Koki.
Dijous, 26. — El gran pampero filosòfic
Pompeius Gener ens anuncia que a Buenos
Aires l i editen les Suves Memòries. Ignorem, si
el nostre admirat artista les titolara Memorias
a la familia. De totes passades i sigui com sigui,
s'imposa un banquet vegetarià al gran Getie' 1
Babot.—En els jardins del concorregudíssim
Tealro del Bosque coneixem a l'extraordinària
beutat italiana Bianca Lorenioni, primera actriu mímica de la casa Cines de Roma. La Lorenioni es esbeltlssima, d'uns ulls que fan concebir i fins parir plaers indescriptibles, perquè
si goséssim descriure'ls en aquestes columnes
estem segurs que'ns ficarien a la presó; en dues
paraules: es una dóna superferolitica. Venturós
mortal qui etz., etz., etz.. etz. i etz.!
, .
Divendres, 27.—Sant Serem.—Ext Volpm 0
Polvini figlio porta una setmana que sembla
que faci oposicions al còs de bombers. ^*0p
Una ximpleria pels qui en facin col·lecció: t n
què se semblen Ics senyores equívocas an els
estudiants? En que s'han de matricular per a'
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fer la cirrera.—Las hermatias Plata, molt
ben vestides, arrogants i amb esplèndida
pantorrilla, sopen al Lion. No hi tenim
res que dir.
Dissabte, 28.—S'anuncia per la tarde
del díi 10 de juliol una solemnial becerrada (en català betancada) que tindrà
lloc en la Plaça Vella a benefici dels pobres vcrgonyants. que son molt més que'ls
desvergonyits pobres. Actuaràn d'alguacilillos les hermoses germanes IdeaUs. a
les que se les tiraràn les claus. Aniràn
artistes, hi haurà banquet, no plourà
perquè en Gual no pren part en la festa i
finirà la diada amb un elegant i distingit
ball d'arrambada a la Bohèmia Modernista.—K'x'xhí de Madrid l'aphudit actor
català en Gatuellas, i ens comunica que
en la vila i cort cada dia venem més PApmiS. Déu ens ho premli.—Revetlla de
Sant Pere i toc de retirada a les set del
mití.—Bona nit tinguin.

Una república original
N Sant Climent, cl perruquer de V/íteneo, que ell
sol porta una perruca més
abundant que la de tots
els socis de la casa plegats,
•'il
—E» dir que o o sabs ler ous remensts?
ha tingut una pensada que
—No, senyora; no més se ler truites.
l'acabarà de fer popular a
Barcelona. Nada menos que ha llogat
una preciosa torre a Gracia, d'aquelles
que v m amb espaiós jardí, i hi està montant unes casetes per a goços als que farà la vida mentres hi hagi
algú quc'n respongui.
Pis soços mascles, ademés de la vida se'ls deixarà
fer l'amor no amb les goces que estiguin a dispesa, a les
quals en Sant Climent vigilarà perquè no les enredin,
però sí amb unes gocetes molt bufones que'l cèlebre
perruquer de V/íteneo posarà a disposició dels dispesers.
Se'ns ha dit que la casa estarà montada com les millors de l'estranger, i s'hi podràn admirar i comprar els
NOVETATS.—Fruïa picada.—Comeài* den Garcia
exemplars més caios de la niçaga canina. Goços de
presa, goços de caça, goços de senyora i goços de re- Velloso, escrita i parlada en criollo. L'obreta, sense
creu. Parlant d'aquesta instalació, que ja s'ha fet fa- ésser res de l'altre món, està concebuda honradament.
mosa a Barcelona abans d'estar acabada del tot, deia Potser té més relléu l'ambient que l'acció, que és un
xic pobre. De totes maneres el públic no l i ha regatejat
en Sant Climent a un dels séus parroquians.
—Allò serà una verilable república de goços, i lols l'aplauso. L'interpretació senzillament admirable per
fls nostres republicans que no puguin governar l'Es- part de la Pérei de Vargas, la Alba, la Carbone, en MaPanya els hl deixarem un lloc al govern de la república nolo Rodriguei, en Bonajé, en Romea i en Caba.
BOSCH.—El triomf de VAlbertina Cassani ha sigut
ae la torreta de Gracia.
tant indiscutible, tant sorollós i merescut, que en anunciant a aquesta jove diva el kilomètric teatre de la
Rambla del Prat s'omplena cada nit. En la Gilda del
Rigoletto el públic s'hi ha esbojarrat i dos quartos de lo
mateix l i ha succeit amb la Lucia. La veu deia Cassani
és de lesfque's tradueixen aviat en molts rengles de l i res. No's té que ésser profeta pera dir-ho; la Cassani

L'espanyol, a París, ha de demostrar
en efecte, que en lo que's refereix a
criadilles, se las trae. Lo de la navají
a la mitja continúa essent veritat j
els homes no la duen al mitjó, sinó
sobre'l melic. I lo que és positiu, u
fan servir. No fa pas gaires dies, a
Montmartre, l'amo i un moço d'un
cafè de nit foren cosits a ganivetades per un espanyol. Aquí comença
Ventente. 1 continúa en un hotel de
la rue Pigalle, a dos francs l'hora
amb bidet i tot. Lo que passa és que
Ventente a voltes no's realitza, car
l'espanyol, orgullós com és, no acostuma a ajupirse. I d'això les parisenques s'en queixen tant que ja comencen a fer perdre als coníttistoiofj
de l'altra banda del Pirineu la fama
de galants amb que s'ornaven.
Aquest despit du les dònes a la
morfina, a la cocaína, al haschischi
al safisme. Entre les belles de Menilmontant se torna al rapè: i aixis,
rera un polvo, un altre polvo; rera
un estornut, un altre estornut. Com
més d'edat, més polvos prenen, lo
que no sembla massa natural, peró
es veritat. Als g-ilas dc Luna-Park
no més s'hi veuen morfinòmanes que
anyo^en aquells deliciosos camells
de 1 any passat ont totes les dònes
de París ens hi han ensenyat les cames. Are s'aficionen al Witching
—Què't sembla d'aquella ploma?
—M'agraden més tes d'are, perque's porten tlesses.
Waves, nou esport a la moda molt
emocionant, i als ximpancés, que
no és ja una prometença sinó una realitat.—Amb la part l'empressari ha volgut taparrabats Aquesta m^ura
de Valentí del Faust va debutar el nostre paisà, cl barí- casta 1 decorosa no sembla pas ben interpretada pels
ton Jordà, deixeble de nostre mai prou alabat mestre de excel·lents quadrumans, que aixís que poden se treuen
cant Antoni Colomé, que sens dubte és el més recoma- el taparrabos i l'ensenyen com un trofeu gloriós. Si els
nable i sapient mestre de cant de Barcelona. 1 natural- simis continüen, el senador Beranger portarà l'afer al
ment, de tal mestre surten aitals deixebles. En Jordà, Palau del Luxemburg, car suposa que els ximpancés no
quina veu es esplèndida.! quina dicc'ó és franca i noble, tindràn tant bons padrins com les petites dançarines
va triomfar del públic, que per cert era d'ungles. En- que el bon senador blasmava. Aquest senyor és el delí
horabona mestre i deixeble
recerca de la paternitat i de la crisis de la sardina.

•

•*

La recerca de la paternitat no té gaires partidaris a
França, car t o t seguit que hi ha bulto els homes procuren escorre'l, i diuen aquí t'el deixo. La dóna, desamparada, cerca un pare postiç o pare pedaç i tot ha anat
bé, és un noi. A manca de gent que cerqui la paternitat, res gnant-se molts a ser fills de fille, ja hi ha qm
Cròniques autèntiques cerca la filletat, si PAPITU permet la paraula.—PAPITÜ
Mentres el milionari Carnegie se passeja pel bulevar permet totes les paraules, fins les que no són al diccioi en Poincarè està a dieta després de les indigestions nari.—Es el cas de la Mistinguett. La celebèrrima dtdels banquets que l i han donat a Londres, els delegats velíe estava en el séu bovdotr fumant cigarrets, qu:n
d'unes quantes Cambres de Còrners espanyoles, també vetaquí que se l i presenta una dóna del poble 1 se»
cansats de banquets, s'escampen pels music-halls i llocs tira als peus i l i abraça els gtnolls i plorant 1 suspirant
de recreu parisenc a f i de segellar Yentenie franco-espa- li diu: «Filla meva! Filla meva! He recobrat la filla!»nyola. Els restaurants peninsulars de París vinga anun- La Mistinguett va quedar estorada, naturalment, 1
ciar cocido, hacalao i cuadillas. CR1ADILLAS aixís, en se l i posà de punta. Ambdúes dònes se calmaren, 1 •»
majúscules, a fi de que vegin que les tenen grosses. vella confessà que havent la vist en un film c,ne'"a.T°l
gràfic l'havia reconeguda. Era la seva filla, que a dotze

Des dc París
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anys havia fugit amb un pastor... L'escena
s'acabà aviat, car la pretesa marc no tardà
en demanar a la filla una renta viatgera...
En fi. això és l'objecte d'un procés, i els tribunals contmuaràn la cumed'a. Es un plet
en el que no ens hi toca res i ont ni sisquera
hi ha ous per a vendre.

•

Vctaqul cl Gran Prix, el dia famós, el dia
que tanca la temporada parisenca. Tothom
se dispersarà i si volem gresca ens l'haurem
de fer tot sols, com quan teníem quinze
anys. No hi fa res. Sempre ens quedarem
uns dos o tres milions d'ànimes dintre de
muralles i sempre passaran dues o tres facècies explicables. Semprc's donaràn banquets
a delegacions estrangeres, i hi haurà teatres
i balls al P r i Catelan, com el d'arc fa pocs
dies. Ball elegantlssim, ball florit, perfumat,
axampanyat i Hssat tant com vostès vulguin. Concorrencia: totes les partiquines dels
teatres de Paris, uns quants mantquís dc la
rue de la Paix, una vintena d'argentins, dos
catalans, sis nortameriems i tres francesos;
el conserge, el màitre d'botel i el de la taquilla: el reste era cosmopolita. Els jardins del
Pri estaven a la veneciana. Les parelles s hi
perderen. La lluna no importunava a ningú
Però vctaqul una senyora sola que vers les
cinc de la matinada s'en entorna a casa. A
aquella hora, lo únic que podia pendre era
un cotxe. Ho fa. A mig camí, ai què tincl
Baixa del cotxe i rera la capota, mig amagada, avia la catarata. El cotxer, a son torn,
prop d'una rodi, l'imita. L'acte de desbeure
du a l'espcril l'idea de lo quc's fa al beure.
I la senyora diu al cotxer:
—A la vostra salutl
—A la vostra, senyora. Però digui'm: la
senyora, no voldria trincar?

Cuplcts
Musica de ALGO MAS TAMBIÉN
I

UNA ALTRA COSA I TOT
L'Enric i l'Enriqueta
s'en varen anà al camp.
Seguts sobre l'herbeta
tots dos feien un ram
i una altra cosa i tot
que Jo no goso dir-la,
i una altra cosa i tot
que jo no hi trobo el mot.
Sabent-la complacenta
l'Enric la vol besi;

—Quin» tt ptt tu It pilmeri condició d'una dóna ?
- A n a r b* d* «*»•

la noia, que és dolenta,
li va ensenyar la mà;
i una altra cosa i tot, etz., etz.
Mentres la mà besava
posant-se més units,
a noia s'adonava
que ell feia corre'ls dits,
i una altra cosa i tot, etz., etz.
No tinguis pó, Enriquctal
L'Enric, que per tu mor,
ja sabs, dolça nineta,
que't té donat cl cor,
l·una altra cosa i tot, etz., etz.
La nena, sofocada,
la vista va abaixi
i amb sa mà tornejada
va cstrenycr-li la mà,
i una altra cosa i tot, etz., etz.
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La c r i c ï e í~tica de la nostra alegria setmanal han
cstdt les revetlles (vulgo ver benes) que han pres un
increment colossal a Barcelona, com el pren tot lo que
hi arrela i s'hi aclimata.
Ont les revetlles han sigut més esplèndides, més
animades i més distingides, aixís com sorolloses i adequades a llur principallssim objecte, ha sigut en els
diversos Parks que a Barcelona s'han titulat certs establiments montats a l'aire lliure i proveïts de tota
mena d'aparells a propòsit per a posar en contacte
dissimulat però acf ivíssim, el jovent barceloní de sa
casi 1 d'-imbd'is sexes.
Nosaltres hem anat al Turó Park, i parlarem del
Turó Park escudats en la nostra mai desmentida independència. I junt amb nosaltres i en el mateix Turó
hi hem vist verbenejant i divertint-se uns cent mil
barcelonins, que ja fem bulto.
Ferms espectadors d'aquestes d-sbauxes familiars,
nosaltres no podem per menys que fer-hi la mica de la
prnfecfa que sempre ens ha estat permesa.
El Twó Park contribuirà en gran manera a l'aument de població i molts dels nostres futurs conciutadan": i llrgi iors seriïn fills del Turó Park.
*
* *
Aquesta ànsia barcelonina defendre la fresca parkejanl ha disminuit la concorrencia als nostres foyers
i músic-balls d'una manera notable a simple vista com
diria Ramón Llull; la prova és que a VEden pot fer
tertúlia amb la Carmela, punt més alt del Triàngul
Belmonte, el primer foyerenc que s'hi acosta, i a \ ' A l
càiar les artistes més prestigioses com a tals i més
sol·licitades com a d^nes, per guapes com per enteses
en el difícil art del foyer, avant-cambra del boudoir i
d'altres recons calents i íntims, l'apicarada Lola Cervanle'.. i h francota Revilla, disposen cada nit d'uns
breus moments que aprofita el cronista per a obsequiaries amb una horxata del temps.
Excusem parlar dels altres llocs tancats, contant-hi
La Buena Sombra a quin redós s'hi couen ous malgrat
les meravelles que dient i cantant hi fa florir la NitlaJo.
L'Arnau amb la Goyiia, i el Petit Moulin Rouge
amb la Artal aguanten a quatre morenos suats fins al
coll de la camisa i el Royal Concert amb cinquanta
dònes, que d'estufes que eren s'han convertit en ventiladors propis de l'estació, logren reanimar aquells
palquets ont qui més qui menys hi ha fet de les seves.

•

*
Barcelona doncs es llança
a l'aire lliure. Omple
Viris Park, vessa pel Saíurno Park i invadeix el Turó
Park convertint en revetlles tots els dies de la setmana.
I allà en fresquívola intempèrie i agradable mitja
llum se veu gent aparellada que volen en la Voladora,
pugen i baixen pels emocionants Patins, viatgen en el
tren d'aficionats, patinen apuntalant-se carinyosamcnt,
pujen al carroussel, entren plens de malícia a Vbarem
de la Tribu Oriental, i es declaren la mútua inclinació
que després ne farà de petits, tot prenent una horxata
en una taula discreta que un arbre tapa maternalment.
Mentres tant en Bisbal i en Jan, l'un per un cantó
i l'altre per un altre, vetllen alternativament, tant per
l'honor del calaix com per a salvar l'honor del carro.
I de passada també prenen la fresca i's diverteixen
fent de papallones com nosaltres perdonam.

Sc l i aixecava1
íg^£5

IUEN que si torna o no torna la companyia
Caramba. Nosaltres no ho creiem, perquè
aquell bé de Déu de pantornlles, cares
bufones i cossets més bufons encare, no
és fàcil tornar-los a veure aixís com aixís.
De totes maneres, com que per rara coincidència en cada número de nostre setmanari en parlem (amb lo qual demostrem el bon record que de les nenes de càn Caramba guardem), en
aquest comunicarem als nostres simpàtics llegidors un
fet riguu sament històric que va ocórrer en el quint pis
de nostre Liceu en temps que hi havia l'esmentada
companyia.
Com vostès deuen saber (i si no ho saben ja'ls hi
diem) els seients fixos de dit pis, per medi d'una mol'a
posada a sota en quant estàn lliures de pes s'alcen,
permetent aixís que'l lloc per a passar s'ga més ampleEn L'.uiset, aprofitant la baratura de preus que
allavores hi havia, volgué portar a veure el Liceu a la
s<;va Pepeta, i com era de nit. els acompanyà la futura sogra, una bona dóna que no te altre defecte quel
d'adormir se en quant en Lluiset s'extralimita un xicPerò volgué la desgracia que'ls hi corresponguis
sentar-se darrera mattix d'un d'aquells braços que
crregats de llums surten de les baranes i que'ls hi taP .va la vista de l'escenari, sobre tot an en Lluiset,
obligant-lo a aixecar-se repetides vegades, i està clar,
cada cop que ell s'aixecava, també 's'aixecava 1'^sienio.
Fins que empipat de tanta maniobra, decidí no bellugar-se més, i digué a la seva Pepeta-.
—Filla, encare no'm bellugo ja s'aixeca tot!

i-Ai'i r u

-Que't propoàes fer aquell francès?
—No; més m'estimo que me'l facin.
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Del F . C. BARCELONA.

S P O R
Foot-ball
A c21 «Barcelona» no paren un moment. En Gamper. amb aixrt de l'homenatge ha volgut quedar com
un home Està més content que un goç amb un òs i
amb raó. No és poc això de poeuer-se comparar amb
Ybomenajeado Masferrer!
El dia de Sant Jorn els nois del «Barcelona» van
jugar amb els de «Badalona». Res: una brometa. Els
nostres van estrenar un trajo blau que va ésser l'admiració de les masses.
En Pomés, amb aquella caiguda d'ulls de fer patir
i aquell posat ceremomós que tant be l i esqueia quan
feia de saca-siïlas amb en Calvo, diu que va fer tres
conquestes... Alça. noil L'altre dia van fer la festassa
de l'homenatge. H i havia un bé de Déu de femelles
que eren la desesperació den Grau. Cap a les altures
se veien unes vistes!... Es una tentació aixó de que
les noies a l'istiu vagin tan a la fresca. En Pozas encantado de Is vida va fer una pila de descobriments
que feien tomar vermell an en «Corredices».
Anem a la festa i deixem de part a les d^nes. H i
va haver de tot. Curses, llançament de disc i de pes,
salts i futbo'ada.
Vàrem descobrir una modificació que ha fet el
«Barcelona» al sistema mètric decimal. 100 metres no
són 100 metres, sino que són 8o metres. Si ho dubten
poden preguntar-ho a l'Steinberg. Són matemàtiques.
L'Astell estava molt guapo. Lluía una musculatura
bereberc. Si tintrués condicions, amb el tipo que té
fóra un atleta! Això sí. Amb una mica més fa desgracies!...

Una pila de xicots van fer la carrera. En Prat, en
la de saltar i parar va arribar darrer. No hi havia llet,
veta qui.
Allò del disc va ser una tirada... massa llarga. En
Molins va fer el peça. Tira més que'l diacalón! Després uns quants més van saltar amb aquella barra. El
salt del penjarrobes, segons el «Barcelona» deia en els
programes. Han confós pèrtiga amb percba. Allò de
l'homenatge ens va enternir. EI «sanyò» Cardona va
llegir un discurs amb «asiento» i tot. En Gamper no
sabia què dir. Varen tirar-li llorer. Creieu que feia goig.
Per fi de festa van jugar una miqueta per fer lluir
a l'Alcàntara. Es un jugadoràs, poJen ben creure-ho.
Una mena de nino fenómeno.
I prou d'això. Ah! Els del «Barcelona» are són i
treure taques! Diu que amb la suor van quedar blaus.
Qdina exhibició de cuixes, pits, esquenes i braços
mascles! Eren una tentació pel bello sexo... Totes les
noies, van sortir del camp d'allò més trempadesl...
Hípict
Ja s'ha acabat allò de l'Hípic. No'ls en direm res
perquè sempre és igual. Salts, caballs, militars i «hàbits rouges». Tot goma i carmetlo.
En Có va barallar-se amb en Niquet. Va ser tot un
conflicte Diuen si hi intervindràn les potencies.
En Domènec, aquell noi ros de la premsa, va fer
dònes.
Com sempre, vàrem sentir-ne de bones. Un jove
cavaller d'aquells de b'goti a lo kàiser deia a una damisela róssa molt coneguda i asediada...
—iCrea usted que estoy fatigadisimo: esta tarde ne
montado ya cuatro veces!...
—;Es usted muy poco resistentel
En Rozas. fent el pagès, va obtenir un clixé despampanant. Noi, quina cuixa va pescar!
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Filosofia d'una raspa

Anuncis

Un d'agrícola
«La cullita dels vostres arbres fruiters serà molt
major empleant la
«COLA TANGLEFOOT»
*

•*
«BERNARDO PRIETO
Calle de la Carda, 8 y 10.—{Teléfono 310)
FABRICA D E CAMAS: CALLE CÜARTE, 34

Depósito: Graó-Valencià. Plaza de Atarazanas, 5.—
(Teléfono 1236). Depósitos: En Alcoy: Anselmo Aradl, 7. En Castellón: Alloza, 2.»
Això és un veritable comble: un senjot que se diu
Prielo, que viu al carrer de la Carda i és fabricant de
caires.

• •

Un de bonic

«IDEAL SASTRERIA
Exclusivamente a medida.—Confección esmerada
de toda clase de piezas.
Nota.—Por estar ausente de l a 3 he instalado un
timbre a! entrar a la escalera a mano derecha con el
que pueden llamar; y en caso de no contestar podràn
dejar recado al buzón.»
En una camiseria del carrer de Sant Antoni Abat,
titulada «La gran camisa», s'hi llegeix el següent
anunci:
•FALTAN MAQUINISTAS PARA

CABALLEROS»

«•
En un aparador de c i n Vicens Ferrer i C » , del
carrer de la Princesa, llueix el següent anunci:
«Tela GRIMIEJIA, pròpia para catnas, etz.»
Què'ls hi sembla? Als llits grimejia i a la vista de
tothom. Després ens diràn immorals a nosaltres...
»%

LS que per coses de la vida tenim totes
les comoditats que volem, indubtablement que percatats de la veritat del
«la comoditat és miija vida», arribem
moltes vegades àdhuc a ésser massa exigents en demanar certes comoditats, baix tots els ordres.
En la vida casolana la raspa ve a ésser la pobra
paria de totes aquestes exigències de comoditat. I és
la que per futeses banals es veu constantment escandalitzada i renyada per les nostres paraules implacables que tirem sobre d'elles despietadament. Si no és
jove soporta amb resignació aquelles intemperancies,
per a no veure's llançada a l'aventura. 1 si és jove ja
s'hi pensa menys en plantar nos cara i treure'ns els
dnpets al sol, puix ja sab que no l i serà gens difícil
entrar a nou servei.
Empró si la raspa és caia i a la casa hi ha homes,
principalment si son solters, allavors h cosa cambia
Si s'han de sentir improperis, son dits sempr e per les
del séu sexe. I si alguna vegada ho fan els xicots per
compromís, va acompanyada la fingida renyina d'una
sabia i eloqüent guinyada d'ull, que elles saben compendre prou bé. * més, essent maques, sempre hi cab
un pessic subtilment inquietant 0 ^é un petó esclatant
i engrescador, robat al xamfrà d'un passadiç 0 a l'entrada de l i cuina. Tot això no més, si la cosa no va
més endavant; car la dóna, encare que sigui raspa,
també és sensible an aquestos esclats de passió amorosa.
Un company de llotja, no precisament de Llotja,
que té la sort de poguer fruir d'aitals privilegis 0 sigui
de tindré al séu servei una raspa que deixa'm encendre, ens explica sovint intimitats entre ell i ella que,
perquè arriben tant a lo íntim, no podem pas escoltaries, envelant ensems la seva sòrt.
Un dia—ens explicava—que anava depressa i estava neguitós perquè no'm podia cordar el coll de la
camisa, que era nou. vaig cridar-la per a probar la
seva traça i que m'ho fes ella, i mentres forcejava
per a embotonir-lo, me digué:—Sab què és això, senyoret? Doncs que hi ha massa botó i poc trau.
Des de aquell dia- me vaig convèncer de l'aguda i
fulminant penetranó i filosofia de la meva raspa.

Lletrero espatarrant

A Sant Adrià, prop de la carretera que condueix a
Badalona 0 sigui la de Mataró, en una barraca hi ha
un ròtul que diu:
«Casa de Comida Recreativa de Besos»

Des de Mallorca
En la corrida a que hem tirgut el gust d'assistir a
Palma de Mallorca, ens hem fixat amb un ben curiós
detall, puig mentres nosaltres estàvtm ocupats contemplant una aílota en el palco n.0 15, la Raquel
Meller estava també ocupada amb un jove en el 69
(número del palco).
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A la sortida del sol van ser posades en llibertat
excepció feta de cinc que van ser posades a disposició
del senyor Millàn Astray.»—(Això es de La Veu.)

RELLISCADES,

f
Colossal

Entre Ics notes de Tarrassa que publica La Vanguardia hi llegim la següent que un amable llegidor ens
envia:
«Ha sido pedida la mano del rico fabricante don
Benito Badrinas para el joven don Luis Amat, hijo del
ex presidente del Instituto Industrial, de ésta.»
Es colossal. Feia molts anys que no havíem llegit
una noticia que fes tanta sensació. Recomanem la nova
als nostres amics de Tarrassa.
•

De La Vanguardia també:
«Joven inteligente, buena educación, conocimientos
maquinaria, titulo bachiller" y certificado mecànico
francès, se ofrece para motor o cosa anàloga, pudiendo
desempefiar el cargo de viajante. Dirigirse a la calle
Barbarà, 2, bajos»

L'amor als arbres
«A tots els aimants de l'arbrat convida la Societat
protectora dels animals i de les plantes de Catalunya,
a que vagin el diumenge vinent, dia 29, a l'estació de
Nord a les nou trenta cinc minuts del matf, hora de
sortida del tren, per a que col·lectivament se vagi i
Palausolitar, mas de can Padró, ont se farà un gran
menjar sota de la famosa alz-na que té més de tres
segles d'existencia, i després amb els músics entre les
branques de l'arbre se farà un gran ball.
L'Ajuntament de Palausolitar rebrà l'expedició i se
faràn varies festes.
Preu: 7 pessetes viatge d'anada i tornada i menjar.
Per a inscripció i demés detalls, local social, Tallers, 81, pral.. I.», cantonada Plaça Universitat.»

«i

•*

«GOVERN CIVIL.—Fent neteja. Durant la penúltima nit, la polida de les Dreçanes va detenir a 34
prostitutes per sortir abans d'hora.

Ell —Per què no ba «ervit tl batlo?
Ella. —Perquè tenia la mala.

Darrer arribat
Comble d'un maquinista de teatre: *Ecbar un telón
corto de enlendimienío.»
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ENDEV/NALLEJ
Tinc una peça molt maca
que a vegades fico i trec,
fent que d'ella un suc ragi
desde un any que sóc promès.
La xicota, s'hi engresca
fent-li un gran trip-trap el cor
i vol que la peça ragi
per encendre'l séu amor
'Janet:

{La solució al número vtne*u.)
Solut ió al número passal:
LA BOCA

CORRESPONDÈNCIA
M. J. D.: N'aprofitarem u n . — ^ R. A:. No é» del tot
nou.—AW (Xino): Està molt bé, però potser seria massa faves
i massa ous si aprofitéssim aquests.—AV^, Roba, Rata: Poca
novetat.—Ltoner Defenatntu dt cà* Ftiiu: La publicarem el
du menos pensat.— Tramontana: Entesos — I Upa fils. E l felicito pel seu seudònitn, però no per lo que ens envia. Nosaltrw, respecte a lo que ens envien també som molt llepa fils.—
L· noi xü de cala Xica de calXicarró: Poca novetat i molt mala
Wtuz.—y, B. Quinlintnc: En treurem alguns xistos.—Ramas'ama. Enfadar-nos, mail Suposem que per més que n'hi fem
"osiè tampoc s'enfadarà.—Rap Buf: E l tenim en cartera.—
Uiga-Cama: E l PAPTIU es indecent, però lo que vostè ens en»1» encare potser ho és més.— Un Piri Net: Segons què, no ho
podem publicar.— Un aktvertnc: Nosaltres per a publicar una
cosa volem que no sigui tant torta com la que vostè ens envia
Pel coireu.— Valentí de la C: Es massa poètic.— Un parroquià
ü càla Valennana, n." 22: Digui que li facin rebaixa, si és que
n'és parroquià.—Ousa Rambu i C.*: 1 are, sant cristià? que s'ha
begut I enteniment? Que's pema que's pot publicar tet b qutés
K'ai?— Un regionalista del Poblet: Es un xisto que el vàrem
publicar fa molt temps, i potser vostè ja no s'en recordava.
v· R- M:. Estic volat. He llegit en lo que va de sessió
•Imou rart es i no hi he trobat rea que fes per la Casa.—Cap i
tua: Hinou, vint... i tampoc xtiX—Vautor anònim: Gràcies a
Déu que puc aprofitar alguna roseta; que no es molt, però
\*W--·RandiUa Coca Ferf.tX gnardaiem—A/. Agui:]* la
* ,en|m a les carteres.— Tavola: Moltes mercès, però ja compondrà vostè mateix la situació en que'ns posa a tots plegats.—
ftch (a) Las: E s vell,—Pilus: Aquesta setmana tampoc.—
'-'pot Inglés.- Tampoc té res de non.—Els del Palco: Ni els
el palco l'endevinen. L a cosa està que... bufa!—La Broca
· Està vist, van mal dades. Ningú l'endevina.—Memcre
^netat falloi Ningú, ningú l'endevina.—AVr<í»t / / (el Corri-

do): Potser ne faríem un gra massa.—Picarolet: Aprofitarem
la semblança.—Un amic den Multt: Ens quedem les copies.—
Pilus i Flautes: ]a. la vàrem publicar temps endarrera.—ATa//
Keüo: No hi ha res afer.—í/« tranquil de rArgentina: Un dels
que ens envia enclou atacs a la religió, cosa que nosaltres no
podem admetre, i l'altre és una mica raa·.sa gastat.—5. £• M.
de Pagis: Es poc nou.—Q. S. T. moll 144: Caratsusl sl que ho
fa fort, vostè.—/". C. de Xiulet Cuit: Ja'l vàrem publicar.—£/J
del Palco: Calma, que tot s'arreglarà.—A'w. Brotant: En farem
sortir un xisto preciós.—Santa Maria: En farem sortir un altre
xisto.—.Súr/ Manaplata: Publicarem el qüentet, que és molt
boniquet.—Som gasta: N'aprofitarem lo que bonament peguem.—Dej E. Ntrat. No pot ser.—Lliga Cama: Es bonic.—
Aramís: Està bé, però, com pot suposar, el seu qüento és
d'aquelles que cada dia ens l'envien i mai el podem publicar
per l'assumpte que toca.—S. Maca GhunV Guardarem l'endevinalla.— Un terroç d Agramunt: També la guardem.—Lector:
No sabia que les persones que no tenen res que veure amb la
correspondència també la llegissin. Jo no escric per entretenir
al públic. Prou feina tinc a llegir lo que m'envien, que com
vostè mateix pot veure no és poca cosa.
N'hi publicaré un, no perquè estigui molt bé, sino
perquè com que vostè té demostrat que ho sab fer de primera,
estigui content i vagi enviant.—Llop: A nosaltres, en els nostres judicis no'ns guia més que la barrila, el gust del públic i
la Justícia.—Tap i oca: No l'estranyi res de lo que nosaltres
acordem. De lo que ens envia li publicaren} tot.—Sam gasta:
Publicarem alguna cosa.— Un que sempre nu: Res de jeroglífics. Lo altre és gastadet.—L Espatrt David: No tinc el gust
de recordar el séu seudónim i no se a quins treballs fa referència.—P. de Batta: No és gaire publicable.—Rov: Els guardarem tota la vida, però no'ls publicarem.—Titit i Titit: ]a.'\
vàrem rebre en català.—Mam E. Lia i M:. L i falta la pràctica.—M. R. T:. No'ns hi havíem ficat perquè aquest periòdic
de que vostè extreu la noticia no tenim el gust de llegir-lo.
Mercès mil.—Picarolet: No és prou com (a.— Uns que hi eren:
Serà publicat.—Cap i Cua: No és prou com ça.—As d oros:
No'ns fan el pes.—Kara Lluís i C.*: Aprofitem una coseU de
10 que ens envia.—Marquis de les cabres: Se publicarà.—
J : M . Kous i C : Els honrats seríem nosaltres si li podéss m
publicar tot. En farem sortir dos xistos, un de cada qüento.—
Beau Corall: Si's descuida! Tot se pot dir, però de certa
manera.
OJch Vallac: Es gastadet, però mirarem de fer-lo passar.—
Domingo Artenas: Es gastadet, sense que hi hagi manera de
fer lo passar.—Z« Font: No és gran cosa el final, però el
qüento està ben escrit i'l publicarem. —/fc» Palechs: En farem
un xisto. Practiquis i envli.— Armengol Agramunt de la Pobla
de Claramunt: Carambes, si qu'és de lluny vostè. D'aqul al
séu poble casi hi ha tant com des d'un cap a l'altre del séu
seudònim!—Pitus o la Constància: Ningú com vostè mereix
aquest títol que jo afegeixo al seu seudònim. De lo que ens
envta n'aprofitem un xisto i un articlet, que serà pel Calendari.—Cisquet vel de Terrassa: Serà publicat.- Un llegidor del
PAPITU: Mercès mil i ho publiquem a corre-cuita.—L. T Molt
Grosses: Es poc nou, la veritat.—Mariquita Rigurdons: Al dir11 que no és nou, no vull dir que sigui vell. Hi hi co?es que ja
les contaven els nostres avis, però que son novei perquè no se
semblen a les altres, i n'hi ha d'altres que son noves i se
semblen a totes. An aquestes últimes hi pertany lo que vostè
ens enviava.—B. C. del 47: L'hem rebut moltes vegades i no
l'hem volgut publicar mai.—Palco del Llanto. Itis Park: Ja ha
estat publicat al mateix PAPITU—Nick Brtivling i un que viu al
número 100: Jo contesto totes les cartes que arriben al meu
poder. No li puc dir res més.—Mitja Cetilla: Gràcies a Déu
que rebo un qüento que té cara i ulls. Es magnífic i el guardarem pel Calendari, que també ho serà.
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L'HUMOR

ESTRANGER

"lní.dsw'

—Jo, ja dormo an aquest l l i t .
— I el leu papa?
—Dorm ai l l i t de la minyona

—No hi ba rea com una onada per a despertar pensaments agradables.

—Encare que no més porti guants una dóna, ja va vettida.

- M e tornes ala déu cíntlms? Qu* no has tirat la carta?
- 8 1 ; he esperat que fempieal estía dlatret I rhe tirada al DUÍO.
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P » ! » » » , 40—De 12 a 2 i de 6 a 9. - Festiu» de 10 a 12

0 o a a a l t a • o o n è m l o f t : De 7 a 9. -Jovellanos, 9

M A T R I U I V I E S URINÀRIES
D R .

F A R R É

P I J U A N

Rambla del M i g , 7 praU

ConSulteSSd44·5··p€C,il
f de 6 a 8 econòmica

(davant del Liceu)

Per a montar
amb comoditat
y sense fadiga

8ANR0MA

_
„
Balmes, 62 - Telèfon, 1445
compreu bicicleta _
'
BARCELONA = = = = =

L A D I L L A S (Cabràs)

L E S INJECCIONS I LAVATGES

exterminades en un minut amb

L'INSECTICIDA P A R A D E L L
U N A pesseta frase : Per corícu l'50 ptes-

en els fluxos re?ents. <en;ralment ademés d'allargar la cnraclú solen
p r o d u í complicacions. E l s l n d a l * ! l'arbeol esa^rtuelxen al principi
la malaltia, p rò te ien l'Incon enient de que m g e n e r a l no l'acab o;
puix deixant de pend e'ls surt altra vegada el ma), I * que la que novament se t o n i a pendrels mateixos arhcol i sindalo I t'eimottu. Ix
alt a vo la; se delien de pendre I ve altra veg da i sempre alxls. no
cansegnintaltra cosa que fail<areis -onyms. produïm do ora mol forts.
Amb les antigurs ^sreci>Iitals Par^dell res d' Ixò succeeix, 1 en
poca dies I aense perill s'arriva a una absoluta curació, sense u'terlors
conseqüències, gastant relativament poc, lo que està provat fins l'evidenela per vlntlsls anys d'exil.

Farmàcia Paradell - Asalto, 28 (Carrer Nou)

Dr. M. CAMPS
TRACTAMENT

VIES

URINÀRIES
SÍFILIS - MATRIU
Aplicació intravenosa del 606

ESPECIAL D E L A BLENORRAGIA

COHSULT» P A R T I C U L A R l

CONSULTÍ
.
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Renda U n i v e r s i t a t , 14, p r a i . , M - De 3 a 5

ECCMÓmCA:
- l ï n t n Flaç* A Lòpca 1 Carrer Ample)

F l l · t e r l · , 2 y 4,

de 12 a 1 i de 7 a 9 nit

Marcelino Albiol
Fabricació de làmpares pel gas
• i electricitat
"
Instal·lacions reparacions
Lloguer i venda a plassos
— PONENT, 4 2

W A G N E R
Quintet imcomparable en la execució
de balls •• Interessant Interpretació de
Programes de concert. Repertoris moderns
ri^CTES: San Ensebio, 1.— BARCELONA (Sant Oervasi)
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—Això del quarto de bany e« molt pràctic, però hi falta una manguera.

PAPITI

