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LA Tl'1ES 

L'anàvl'1I1 a copiar pet' posar-hi un COO1entari. 
mes en I\questes. ens donàrem compte de que aJ· 
gú ens havia precedit. En efecte, al final del 
ver!: Ui es revcntés el cor" (com deu concebir 
el cor l'anònim autor del vers) un bromi!lta. 
que a l'Ateneu no en manquen. havia afegit unes 
lletres. unes lletres que transformaven el mot 
"cor" en d nom d'un aparen de goma "media 
obscena. media ortopédico", com va dir un dia 
un elevat penonatge._ 

L'AMOR POLAC 

Al "Parisiana" - antic A1càzar Espanyol, 
transformat, de cafè concert popular, tO luxnq 
mU!lic-hall europeu - hi actua. una xicota po
laca, que e" diu Li11y Amselka i és més bonica 
<tue una flor i més apetitosa que l'escudella de 

pa~~~ nit la contereplAvem al foier i se'ns 
va ocórrer preguntar a un company nostre: 

-Què? T'allt"ada 1 
_Molt! 
-Li faries ¡'amor? 
__ Home I Jo. prou .•. Ara que, amb lo enreve

aada que és la llengua polaca. ves a sapiguer lli 
em resultaria! Jo, a dir veritat, no he passat 
de l'amor franc~, i ves a sapiguer com fan )'a
mor, t'n aquella terra! 

L'hortolà de Sant Boi 

UN FADRI MOLT PRETENCIOS 

A QUEST episodi, carissims germans - i VOS 

dic així perquè ara estem en Quaresma -
data de molts anys. Jo, que encara no feia 

de la vida, de la vida periodística, s'entén, feia 
les factures en una fàbrica de teixits del Poble 
Nou. Algunes estones ajudava al tenedor de Ui
brell i encara amb aquestes dues feines em so
braven moltes estones, que dedicava a passar i 
repassar per la secció de bobinadores, fent veure 
(lue cercava a l'amo per fer-li una consulta, i 

procurant, en realitat. fer grimègia amb le' 
dones. 

Fou aix! que jo vaig conèixer a la Júlia. una 
teixidora que cómpt:wa a ~nes setze anys i que 
era enjogassada com una (t'iatura de vuit. A casJ. 
seva eren molt pobres i com que ella guanya.va 
poc jornal. per c!>rnorzar es menja,,'a solament un 
llonguet. 

Jo, que mal m'cstà el dir-ho, perÒ les donca 
sempre han sigut la mcva Aaca. vaig agafar una 
l1angonis!la que teníem a casa i me la vaig endut 
cap a la fàhrica. Cada matí en donava un troS a 
la Júlia. espemnt que la noia, contenta i recone
guda, em deixaria fer un xic de brometa. 

Però una tarda que jo li vaig voler pessigat 
una cuixa. la xicota es rebelà i em digué: 

-1 ara I Vostè és un fadrí molt pretenci6s r 
Que pot é!lser s'ha pensat que damunt meu ~ 
algun dret. total perquè cada mati em fica un 
tros de lIangoni:'Hla al llonguet? 

"fi' ," 

Lluf!! VTT 

-Dein-me-Ia veure de dintre, Tata. 

=~~ ~~lN~u:t I:a f;..~e~~t~~ tu, en cuni~ 



SUPERSTICiÓ E DE LA 
IlOIS5,18IL1'I'AT O UN IMPOSSI8LE 
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LATET ANOUIS SUB HERBA 

fufules d amador, desitjau poI
tempre perfidiós. I • .oudaj ... 

amor. Empero. al tardejar d UD ;on. 
dixIi cerimOlliosameat e ..... 

• 10 marit: 
ea. mi, de t UIlOI', ~; WI, 

• pldbla li permi. e ol lo <Ió-

dbdi, .U, oobresasltat. 
marit de la cm-. 
pennÚl per' viii
dUll iarameat fet 

LA TUlBS-5 

Ay; ConJeIi I coasedeIome oiIoI permis. III
nràt una Ui.a que pena I 

Admirat. en Corneli, mOnDOy1aaa ea.tre 4e:a.ta 
e queiu1.: 
fu:~ e~:.1~ que m prep I" E apropant .. al 

-Per a aa1YU aaa lai .. que peu, ho coa
sedeiao tot I teDI lo perm1al SalYat 1... 
EaI_ •• laclàcli.aaepllosileDc:i. 
Quan ab marc:ada cerimoDia. to boa marit po-

1&0& en antecedenb del fet • la leQI. muyler • 
."Ia ja D era _bentada. dnnq ... ben ..... '-' 
ta en la cortina del madu de 1 eltança te Il,ea
teri aixicom I enteti de que la veu de I aperit... 
era.., la propi. d en Patrici. 

--Quina temor I - dixU I. C6rdala a lo 1ft 
marit. - Empero, ai tu bo volet&. •. 

-Si: per • obres bones, predI&- aacri&f,V-IL 
No fa temor un operit desencarnat. De tu de
pendeix la seua salvaci6. Rebe l 

E lo Corneli anà • joc. E al IOnar I bon de 
1et bruixes baixaua pel fameiat, ea. Patrici, a la 
lhar de t. C6rdala. e proper • eyta dixli ainat: 

-Ah; I llimada I no ma per a mi tos des-
deu1' t Tio, lo pemús de 10 teu marit per ••• 

-Moixoni I - int,rrompl. eyta. - 1- Ito 11:; 
Ja bu 'ftDÇllt en 10 impossible I Non cabia ea ad al, ~:~:':'''. ":t.~ s.:.. ":i t:t:. ahont abdos. podrem nate... tes eltrey6 

E vet ... ct la conseqaencia de la superstició. 
E de la poasibi1itat d un impouible. 

Fini. ia Coma 

-q.tot_' 
~o/IIr",,-,-IIICIIdI;I __ 

-V .... tf qao __ Ulla __ ,...., 



e - LA TUII!S 

UN GANASSA 

E N Joanet ja té dotze anys, però encara que 
é. alt com un Sant Pau i ja hauria de vo
ler aemblar un home, no hi ha qui li faci 

compendre que l'edat de jugar ha passat per ell 
i que cal estudiar i pensar en què aviat haud. 
de treballar. 

Es passa tot el dia fent malifetes i empaitant 
als nois del carrer que, com són més petits que 
en, sempre els hi toca el rebre. Quan és a casa, 
no passa una hora que no faci trencadissa. 

Diumenge vaig anar a veure a la seva mamà, 
que és la què em repassa la roba i me la vaig 
trobar sola amb En Joanet. • 

-Hola, maco I - vaig dir·1i-. Què, ja fas 
bondat? 

-Ai. no me'n parli! - respongué la bona se
nyora-o Aquest xicot és una calamitat I Cada dia 

és més desvergonyit I Aquest migdia ha yin¡ut 
una senyora que li ha donat una poma i, en n~ 
de donar-li les gràcies, el ganassa, encara volta 
que li pelés I 

Tit HeUa 

LES RENYINES DE L'ANTONIETA 

L
'Antonieta és una noieta que només té seta: 
anys però que és Olts llesta que una centella. 
E~tà de fadrina en una fàbrica. de capses de 

c.'lrtrÓ del carrer de Villarroel i cada tarda, quan 
lIurt, va al cine fins a 1{'3 vuit amb un xicot que és 

corredor de conserves i que 
té un! dit5 més e!>moIats que 
navalles. 

A ra en L!uiset. que aquest 
és el no rr.del xicot de l'An.~ 
tonirt.'\. començava a con"'~ 
var-la pt'r a què. en lloc d'a
nar al cine. l'acompanyés a un 
cert hotel on volia demostra .... 
li p.'llpablen:ent el seu am~r. 

Ja n'estava tip de cine. Calia, 
doncs buscar un lloc més pro
pici. 

~I!~, ~~i d:~~~~e~~:S~~~ ';1: 
molt~ precs i moltes súpliqud' 

Mes quan va venir el (110" 

ment de la entrega definitiva. 
l'Antonieta, fos per un reste 

~:q~~~~i:S~ ~ ~: :e~r 'fd 
~ts~e~:gU;a~;~~:ste:~;~ 
deixaren més esgotat que sa

tisfet, cosa que no va ésser 

gens ~a:r~~, ~~~~ ~;\ ~ 
l'A ntonieta començà a rumia" 
que aque1l xicot no li con~ 
nia. Allò de què fos tan au:; 
vit, l'esverava. 1, l'endern1. ta 
plegar, se'n va anar tota SO 

ca'i ~~ _se:~tamà la Rosa-
lia. comPanya seva de feijj;; 
Que no vas a cercat al 

set? Tan aviat t'has cansal 

d'ell-

-CreruI. Raf.t. que he tin¡ut una d_lluaió tremenda. Al 
dir~me que avui vindria de peça llarg •• m'havia cre¡ut una 
altra COlI.. 

-No. noia_ :'hir ~ v:.:: 
trn.r mas.. extgent I 

partir peres. 
K. Ba"'" 



'lJai:x ... /;úi:xet .. 



8 - I,A TinES 

~ ~ Ja és una cosa ben estranya el què a mi em 
passa: tots els homes els trobo curts de geni. 

LES MINYONES INEXPERTES 

A ctrt~ funda ,fun poh1cl dl" la co~ta brava hi 
arribaren dos vi..tja.nts catalans que feien 

scmpf(> vl('gats quasi tots els recorregut!l, 
L'un e~ deia QUImet i vt'nia articles d'alumini. i 
l'altre Seba:!ltià, i la seva especialitat eren els gè
neres de llana i de cottt S'apreciaven mCllt i 
tant anavc:n plegats per vi~it:\r a la c¡¡cntella, com 
prT anar a jugar a la mani1la, com per altru jocs 
rnenyl' inofensiu!. 

Quan arribaren a la elmentada fonda, aviat ('$ 

pogueren donar compte de què tenien feina talla
da ,¡ volien dcdicar-s'hi. En efecte, ¡'hostal es
Usa !'Iervit pet' dues 1'3s~tes, germanes, que no 
arriba\'('n als ,oint anys i eren enjogassades, ale
gres i semblav .... n fàciles de conseguir. La més 
gran es deia :\Iercè i la petita Pepeta. Totes dues 
eren bufonetes i mereixien que s'hi passés l'es
tona. 

Com que en Quimet i en Sebastià aviat es po
saven d'açord es tractés de lo que es tracté!'ò, de
cidiren que En Quimte "treballaria" a la ).{ercè. 
i En Sebaqti;\ a la Pepeta. Completaren el seU 
plan de campanya i donaren començament a 
l'oft'n!>iva així que f!e'l~ hi va present<rr l'ocasió. 

Qua!'òi ("(('iem inne("t'$6:\ri consignar que els dos 
viatjants varen f.ortir triomfants del doble assalt 
emprès. Eren joves, ana"en hen abillats, no els 
hi man¡;ava tipo ni "là1Jia", i era natural que la 
~ercè i la Pejle-ta no refu!\essin les seves carí
CIes. 

A la nit legiient a la seva arribada, es va con
sumar el fet, i cap a mitja nit, En Sebastià i En 
Quimet, de retorn de la seva amorosa excursió, 
es trobaren a la eamhra que els hi ha'tien donat. 

Dels llavis d'ambdós companys sortí la ma
teixa pregunta; 

·-Com ha anat això, noi? 
Cadascú explicà la seva aventura amb tots els 

ptts i senyals, descrivint formes, paraules, acti
tuds amh una minucisoitat digna d'una novella 
de la nostra I..aureta. 

:\1 entrestant, la Peprla i la Mercè. que sens 
dllht~ h .. wi('n ,cntit IC8 rcmors de la coO\'ersa 
del! do." .... iatjants, es v("u que tingueren curiosi" 
tat pcr ~aber Jo què deien. i abandonant les res
pectivc!'l cambres, anaren a la pl'!lrta d'cHs i es 
posar('n a mirar pel forat dcl pany. 

-·Saps ~uè prn!;o? ... - diJrUé dr prompte, amb 
veu molt haixa En Sehastià, al seu company de 
viatgI" i d'aventure!'!. 
~Què? . 
-Que :tixò no estaria de mé~ ... Tota precaUCIÓ 

&i poca, rn aquests temps." . . 
r mostrà al seu company un magnífic sm

gador que portava liemprc a la maleta. 
-Si ... :-.ro estaria malament, _ respongué En 

Quin:et-. \ïnga. -
Aqul"l1 artefacte es veu que er" absolutament 

de!\conegut per les dues noies, puix ell veure a 
En Seh."tstià que anava a come.n~ar la feina, va 
dir ta ~{ercè: 

-1 ara! Per què ho deuen fer això? . 
I la Pepeta conte"'tà, umb aire de suficiènCIa: 
-~Iira que n'ets de tanta! Com que han gas. 

tat It·s l'TOlvi ... ioJ1!1. torn('n a carregar. dona! 

Van Bolla. 





10 - LA TtTI .,¡ 

·~,Consti. L1uí~. que això és una traidoria! 
.... ·~ui\·oca. Adelina; això ~s un petó, 

ALS ENCANTS 

e ADA diy~ndr(':'I al matí. ~I !;enyor Colomer. 
antic ("orrc,¡or de (orm:ug~s de hola que 
a,'ui va tirant del cuponet, f;~'n va a do

nar un tom pels Encant'\:. A ell li agrada molt 
comprar gangues, Un dia ("ompareix a casa amb 
un tinter antic, un altre amb una làmpara. un 
altre amh un pany ... Es veritat que molts cops, 
10 què hi porta no fa cap falta, empro, la seva 
dona. el deixa fer. opinant amb raó que mentre 
s'entreté amb això no pensa cn malgastar diners 
amb altre'\: COU·!! que li resultarien menys proli· 
toses. 

L'altre dia. el lòen"or Colomer es deturà davant 
d'una parada. ' 

-Mestre! -' va fer--. Quan ne vot d·aqueU. 
"rinconera" ? 

-Dotze peMletes, l'últim. 
-No farem res. Es molt cara. Vos en dono 

un nap. 
-I ara! Què a'ha pensat? Que es creu que ro-

hem les coses, el" que venem als Encants? . 
El !lenyor Colomer $e n'anà passejant. quall 

sen!'e respondre, però, al cap d'una estona, tor .. 
nà a passar per davant de la parada. 

-Veieu? - va dir al venedor-o No m'beU 
volgut vendre aquella "rinconera" j encara est! 
allà. Heu perdut un nap, . 
-I què? -, respongué el venedor tot enfut!S" 

mat-o Que es pensa que no menjaré avui, per 
:uxò? Aquí on me veu, encara que vagi brut J 
sigui pobre, el seu nap jo me'l passo peI... cap 
d'avall de l'esquena! 

F.Orralla 

EL CREDIT 

D lS~flNVTT de cinc kilo!l, groc, Ics galtes en· 
íOIl~:¡df's i la roha feta tina calamitat tornà 

;J Girf'>na l'h('reu del f>enyor Rartomf'U. que 
l'havia ("1I\'iat a la Ciutat Comtal, finits els seus 
('.;.!udi:.. amb quime mil pessetetes per a que 

s'e~~a~:~~t ha\'ia triat ¡wr t"~tahliment un bar del 
carrer de la Vnió. on hi deixava set o vuit pe" 
¡;etes fliàrics ('n aJlf'ritiu!I, carè!! i conyacs, i codi 
que per aquells indrets abundaven molt les ne
nes maques, no trigà en quedar·se sense un clad. 

- Ximple! Poca.!!olta' Imbècil! _ rugia ele:e
nyor Bartomeu-. Portar aquesta vida I I jo qde 

quan va!! marxar no et vaig recomanar altra ca" 
sinó qUt· t'esforce!l~i$ per (er·te un crèdit .... 

-·Oh I Això, papà, .. ja- ho vaig aconseguir -
respongué el fill pròdig-o Allà baix he quedat a 
deure m~s de quatre cents duros, .. 

Bar Beta 





BL REEMBORS 

O tJIlANT la seva joventut. En Manel haYÍa 
(et de tot: detearregador al moll. veoedor 
de Qltillol d, gOfMd pam swjetClf' ,1 wri-

=::~~' ¡:r:a~df! e:~~~~ ro; 
mandaL lles en <:a{> d'aquests oficis l'home el 
pogué guanyar la Vida i un dia. desesperat. .... 
emigrar cap • Constantinobla. on va portar um. 
existènt-ia 11n mísera com a BarceIona. 

Dcaprés d'haver tocat una pila de tecles, li 
proposaren un càrrec dc. confiança però que ai· 

~vau~~~nS:c~~~: :f~~r~CC:r,w ~= 
de seguida al radical tractament imposat • aques
ta mena de swvidon. 

Mes estava vist que el nostre heroi estava de 
desgràcia. A l'harem pa5S8ren uns tripijocs en
tre la favorita i una esclava. i com que En Ma
nel era el darrer criat que havia entrat a formar 
part del ~ei de l'harnn. li donaren les culpes 
a ell i pocs dies després d'ocupar el càrrec 
un soldat anà a comunicar-li que el Soldà ha
Yia determinat prescindir dels seus serveis. 

Quan En Manel rebé la nova esclatà en una 
profonda detes~ó. 

-Es a dir que després d'baver-me exigit aD 
sacrifici tan ¡TOS. ara em treuen? A això, no hi 
ha dret. Abnenys poli/:Uessin remtborsar-me t... 

Ali IlheDta 
000 

LA BXPIACIO 

G tl'ANYAVA seixanta d1U'Ol en UD& botiga de 
teixits de la Ronda de Sant Pere i tenia 
YÏnt-i-doa anys. Ea deia Patrici. i era tímid 

i irresolut p)m una nena dr: vuit. 
El, diJsabtes ,'acontentava m anar al cinr: i ds 

diumengr:s a la tarda, ta seva única distracci6 
r:ra una societat dr: ball, on passava l'r:stona fent 
broma amb Ics noies. Broma dr: bona fr:, puquè 
En Patrici ~ra un xicot dr: principis i incapaç 
dr: mancar al respectr: a cap noia. 

Quan ets companys parlavr:n d'anar a algun 
music~hall, o a ba1lar a un caf~ de cambrerr:s. o 
• fet' una ri~tta a cà la senyora Emília, En Pa
trici quasi es ruhoritzava i fugia d'ells, preta
tant qur: tenia mal de cap. I no & que et xicot 
fo~ de fust01. no, sinó que tenia una por cerval 
a I~ ronscqü~ncies d'aitals aventures. 

Tmint t'n ron1pte lo que acabem d'exposar. no 
t~ res d'extraordinari que En Patrici s'encaterinés 
amb la primer.a nuja que va re!pondre amb una 
rialleta. a les leVes paraule9. Era una bona xicota. 
Es deia Carmda t vivia amb els seus pares al 
C8rrft' de Sant Pere m& Baix. El casament el 

:riJ~É :n=esets7e': i~bl~ :. ~ 
ritahle amor ... 

Mes, ai I que en aquest m6n, la felicitat del 

matrimoni es veu torbada molts cops per la puja 
de les subsistències, l'augment de la cèdula i al
tres romansos per l'istil, i el pobrr: Patrici, amb 
seixanta duros, suava més que un negre per po
guet' viure. Ell que abans de casar-se es mostra
n tan acèrrim partidari del matrimoni. ara en 
deia pestes. 

-Si. noi, sí! - exclama .... un dia parlant amb 
el tnoSIO de la botiga-o El matrimoni és una 
expiació: és el càstig de l'home que vol apaiva
gar la seva set de femella ... 

FI BJoda 

UN CRIAT BEN DISCRET 

E lf Jané tr:nia un criat, En Cisco, que era UD 
veritable model de correcció, discreci6 i 
mà esquerra. Cosa que t:s confiés a eU, per 

difícil que. fos, cosa que sortia a les mil mera
velles. 

L'home se t'estimava com si fos de la família. 
Li donava tota roba vella que li qut:dava, no H 
rqatr:java mai un duro i procurava que est& 
content. 

Un matí, En Jané el cridà: 
-Cisco - li digué-. Aquesta tarda em COfI

vindria que no es descuidés cap detall del taló. 
Tinc: una reunió de concell d'administraci6 J com 
que són uns senyors qUe no hau estat mai a 
casa, voldria que ,'emportt:Uin una impressió im
millorable. 

-Estigui tranquil, senyoret, que res hi man
cari . 
. -No ~ moguis de asa en tota Ja tarda. per 

1i DeeesSlto quelcom. 
-& que ... - mormoli En CIIQ)-, ai el ... 

nyom em permet~ ... 
-Què? 
-Voldria, ja que han de venir aquests senyol'l, 

anaf\.me a tallar els cabeUs... Els duc muta 
llarg!!. i si s'hi fixen, farl mal efecte ..• 

-Tens ra6 :- va respondre En Janer •• a.
fet de la pulcritud del seu criat-o Després que 
aquests !'ienyors arriben, pregunta'm si necessito 
quelcom i si no em fas falta, te'n vas. 

-Està bé, senyoret. 
A l'hora convinguda, am'beren, greus i serio-

d?È'n j~n:mra%!re:e a~~~~~ s~~ 
mença~n a discutir ... 

I en aquell moment, En Cisco, amb una pto5O" 
popeia quasi de protocol tra¡u~ el cap per la 
porta i mormolà: 

-Senyam ... 

::1èn~~~: Em permet que vagi • que em 
tallin allò? 

Kar Toret 

.:..t ........... I ...... ,.. .. tc 

•• pl.UllIIIle 

• 

~--------------------------------------------------. 
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,. - LA TurBS 

CQm prtveiem tots, l'estrena 
de "Per la Glòria" a l'Espanyol, 
fou un exit..i.s. i d nostre "Ami· 
cllatis" ha pogut novament ~u· 
dir la mel del triomf. 

Ara ya bé, noi! 

Jo desitjo de tot cor 
que duri for~a. al cartell 
i que l'èxit .igui Gloria 
de ~les i de llorers, 
l'uix si aquest~ IÓn aRTadables. 
quasi ho lon més els calers. 

000 

No ens havien enredat els que 
deien que "Napoleónicas" era 
una cosa gf'O$$a. A r"Olympia" 
fan calderada cada dia, encara 
que la butaca valJtui .et peles. 

I després parlen de la crisi 
del teatrel 

de~i:::~. s::~~ti~'r:rb:ariS. 
i veureu que no hi ha crisi 

~~:et~t fs~\foh:~ ~¡;~!:~. 
que tinKUin un bon cendrer 
i que aixequin l'entusiasme 
en les files del jovent. 

000 

allò de la reacció 
rie \Vasscrmann. que a ve~des 
tanta preocupació 
causa als Que anant de burilla 
rehen un jorn del carpÓ. 

O O O 

Al "Victoria" ha debutat fi· 
nalm~nt la Musidora, aqu~l1a 
dama que va portar per primer 
cop a Darcelona en Ferran Ha· 
yés. i QU~ només va treballar 
una nit al "Palace" perquè la 
concurrència la va trobar un 
xic massa amiga de la verdura. 

Però ara la noia 
ja fa més bondat 
i cada vetllada 
recull un grapat 
d'ovacions sinceres 
del públic trempat. 

000 

A "iat tornarem a veure a la 
eXQuijl;r{a Mado Minty, que 
tants duros en' co~tava quan 
actuava al "Palace", puix en 
sortir havíem de recórrer a una 
nena d'aquelles del carrer d'en 
Gínjol. 

cé~'~~redi~~i' d~a~~a~~t,d~~fe~~~= El miracle l'ha realitzat la 

ac. al c0p,ductor del ~,ramvia. en ~~~:;:a arr1ba ;: E!~~~~~~'~i ~:~ 
deia el Wassennan. do, ena ha servit un menú de 

No,. senyor. El conduc~or ~e "ROurmet": en Ramper. la Mén~ 
~vsa. "ert anglès se n dIU dez i la I vonne Georlle, una 

Watman . francesa d'allò més quitlla a qui 
Sena dubte que el que va es· tinguérem ocasió d'interviuvar 

[criure l'altra nit. Ens va declarar que 
la noticieta en qüestió li a~rada molt la nostra terra i 
recordava vagament que pensa estar·bi molt temps. 

Si el català li agrada, 
jo li puc ensenyar, 
ja ho sap, gentil Ivonne, 
de mi pot disposar. 

~)~~a e~~lad~li ~:r~~~:ua 
i en aquest art sóc mestre, 
com li puc demostrar. 
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J a ho veuen. Els uru2'laia. 
campions del món, han vinpt 
a Barcelona carre~ats de glòria 
i se'n tornen carregats amb Ull 
cabacet, v~nçuts pels nostret 
cQuipiers com si fossin un vul" 
gar primer equip dei ~rup B. 
Fins l'Europa hi ha empatat I 

Amb lo que es demostra 
molt palesament 
que a la nostra terra 
n'anem sapiguent 
i que en les pilotes 
el mingo posem. 

AI "Pompeya", la Bella Dorila. 
cada dia més guapa, fa vode
'Iii i no cal que els hi diem que 
hi va la mar de concurrència. 

Naturalment, no passa dia 
que no la visiti un autor oferiat" 
li un quadret escrit expressa" 
ment per ella. 

Dorita encisera, 
si ara tot seguit 
vol posar un gran quadre, 
jo ja el tinc escrit 
i, si vol, puc fer·n'hi, 
també, un de petit. 

000 

AI "Folies Bergère" bi treb&-' 
lloe dues noies que es diuen leI 
geI:manes Safo. 

Ninetes, no ~steu bromeS, 
Que os pendran pel Què DO fOa, 
i quan se somnia truites, 
després cap corrido es mou. 
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"LA MASCOTA'" 
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