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El, TERCER CONCURS D'ESPXRRECS

Gavá, 14. — Diumenge tingué
lloc el Tercer Concurs d'Espárrecs
celebrat a l'Ajuntament de Gavá
sota el Patronat de la Conselleria
d'Econcfmia i Agricultura de la Ge
neralitat de Catalunya.

Hi concorregueren quaranta-dos
expositors.

L'acte va començar a les deu del
matí i revestí una extraordinária
brillantor.

La comissió organitzadora decla

•

obert el concurs i féu remarcar

l'acurada presentació deis lots apor
tats pels expositors.

La Publicitat, presentá dos deis
seus espárrecs més vistosos, els re

dactors senyors Teixidor, de la sec

ció esportiva i Ferran de la sec,

ció cinematográfica, que van tenir
premi extraordinari el segon i un

accIssit el primer.
• El senyor Guansé, que també fou
presentat a concurs no es classificá
perqul si bé tenia qualitats ben
apreciables d'espárrec, en canvi
quedava un xic curt de talla i aixb
el feia poc mengívol malgrat el seu

aspecte comestible.

* * *

A les nostres Ilibreries, es pot
trobar Le naufrage de la marietta,
d'Henry de Monfreid. (Edició Ber
nard Gasset, 14 edició.)

Com es pot veure pel títol, es

tracta d'una nova versió de Bai
xant de la Font del Gat.

• * *

Hem rebut moltes felicitacions
amb motiu d'haver estat premiat
enguany en «los Jochs Florals», el
cállid i perseguit i rebel poeta Sal
vador Perarnau. Un deis nostres

penja-robes més acreditats.
I més n'hauríem rebut encara,

si una injusticia no Ii hagués inter
ceptat la seva marxa triomfal vers

la flor natural.
Es lastima que valors tan posi

tius s'hagin de veure obligats a en

tornar-se'n amb la má al darrera
(i no amb la flor al darrera), quan
tants poetoicies afortunats neixen
ja amb la flor al trau...

Perb, qul hi farem, Perearnau!
Tu has vingut al món per a sser

perseguit; és el teu destí. Ara,
at'Ye7-Thm

EL BE NEGRO

—Mira : fulanes i sotanes.

En parlarem, perb. I esperem
poder parlar-ne amb coneixement
de causa. Si no, pitjor per ell...

Són primeres amonestacions I

.• •

S'han perdut dos braçalets de
la histbria d'una noia de Rosa M.5
Arquirnbau. O, s'ha perdut una

histbria de dues noies de Rosa M.
Arquimbau. O, s'ha perdut una

noia d'histbria... En fi, deixem-ho
córrer... No s'ha perdut res!

* * *

Baptista Xuriguera, va publicar
una novella : Desembre.

Es una glossa d'aquella cançó po
pular que encara ens posa a tots

pell de gallina :

Lo Desembre, congelat,
confús es retira;
Abril (no el de 1-4 Rambla) de flors
els ángels admira. [coronat
Neix una divina flor
de celestial blancor,
i a la fi... fi... fi...
i a la ga... ga... ga...
Etc., etc.

Tots els capítols queden Mol
fort's, com els mitjons incompara
bles.

Re raccions d'un4 vida (El des

El poeta Pons i Guitart, que ja
no está ?et cançons ni melopees
(«gallo que no canta algo tiene en

la garganta»), ha adoptat el sis
tema Esdasánic Decimal. Ja són
dos : un Pons i un Guitart.

e0*

Farran i Mayoral, ha estat vist
a la platja de Castelldefels banyant
se.

Portava les celles amb trenes i
lligades amb uns llacets de color
blau cel.

El vestit de bany era de color
groc canari i al mig de la panxeta
li venia una bandera catalana de
tons molt vius. En fer el mort

sobre l'aigua, feia pensar en els
carr-etons de gelats de model antic.

Aurea de Sara, que lligada a

l'extrem d'una corda feia de bota,
se'l mirava tal com deu mirar-se a

un filosof, és a dir, filosbficament.

* * *

Tindrem els nostres dilectíssims
lectors al corrent de d'estiueg de
tots els nostres homes i de totes

les nostres dones de lletres.

* • •

Algú s'ha admirat de la gran
imaginació i de la profusió d'i
matges deis nostres poetes premiats
enguany en els Jocs Florals.

I és que aquest «algú» ingenu
de mena i poc inclinat a sondejar
el p,sat •'

MARTIRS DEL DEURE

Fi 1
Els redactors de "LaVeu"IT

estan disposats a perver

tir-se per tal de combatre
la immoralitat

La Veu publicava divendres pas
sat una réplica a la resposta de
la Comissaria d'Ordre Públic a una

seva nota en la qual parlava que

al Parallel s'hi donaven especta
cles immorals, pornográfics i es

candalosos.
En la réplica diu que ho feren

perqué havien rebut unes queixes
a la Redacció:

«Abans, perb, de publicar aque
Iles queixes, eris va semblar molt
interessant d'amar al Parallel i de
presenciar personatment una part
d'aquelles exhibicions.

La nota apareguda en aquestes
columnes fou escrita, per ton,
després d'haver vist amb els nos

tres propis ulls el que passava en

un deis music-halls d'culuella bar
riada, amb la Particularitat encara,
que el respecte que devem als nos

tres lectors ens va aconsellar de
cenyir la nostra informació a les
dades més propícies.»

Publica després La Veu la nota

de Comissaria i afegeix :

«No hem d'insistir a posar de
relleu el que passa en algunes bar
raques del Parailel perquI és un

jet del qual s'-ha parlat rnoit. Con
signem, perb, que després de Ile
gir la nota de la Comissaria d'Or
dre Públic, hem tornat al mateix
music-hall que ens va donar motiu
de formular la queixa que pretén
de contestar, i ens hern trobat que
l'espectacle segueix essent groller,
brut i pornografic, com ho era

abans de sortir la nota de Comis
saria.»

I Inés avall, acaba:

«Escrivirn aquestes ratiles a la
sorticla d'un d'aquests espectacles,
i no entenem, després d'haver vist
el que hem vist, com la Comissaria
pot haver dit que en la vigilancia
d'aquests espectacles no s'ha dei
xat de tenir en cap moment la
maxima curu:. I, francament, no

podem endevinar quina mena d'es
pectacle podria donar-se en aquells
establiments en el cas de no ésser
vigilats i controlats com ho són ara

segons manifestacions de la Comis
saria.»

Sembla que des del divendres,
dia de la publicació d'aquesta pro
paganda, els music-halls del Pa
rallel, que es creien quasi buids,
s'han tornat a animar considera
blement grácies a uns preus espe
cials que els seus propietaris han
establert per als subscriptors de
La Veu a l'exhibició del rebut del
mes corrent, exhibició a la qual
es correspon amb una altra des de
l'escenari.

Se'ns assegura que próximament
será publicada una altra de les
nombroses notes de la Lliga fent
ressortir l'eficácia de la seva labor
en el ressorgiment de l'economia
catalana en el ram deis espectacles
frívols i començant la propaganda
d'una sessió de music-hall patro
cinada per La Veu, que seria el
segon acte de propaganda de la
campanya iniciada amb Lady Lou.

Ves per on, tot alle: de la indi
ferincia de la Lliga per les for
mes, de Govern, no haurá resul
tat més que un bluff com una

casa. Nosaltres, peró, ja sabíem
de qué anava, i aquesta insistén
cia a visitar els music-halls ens

confirma en la nostra creença que
es tracta d'uns simples bacons.

1
As;fatm, do,xs, &

I 'e't1 trt. nue és"- e

millor premi que hom pugui ofe
rir a la nostra actuació davant el
mascle poeta.

Sempre havíem dit que aquest
noi pujaria molt. Mireu, ja quasi
és dalt de tot. Aquest any si es

descuida, ja toca el sostre.

Ara, que uns jocs florals són una

cosa tan baixa de sostrel...
Perb no et desanimis, Perarnau.

Em penso que ja els hi tens el peu
al coll. Tu deixa'Is dir!

e e

Francesc Pujols és un gran admi
rador del Pont del Diable de Mar
torell.

La seva predilecció, perb, és
compartida per altres esperits més
o menys poetics.

L'altre dia va caure a les nos

tres tnans pecadores una postal
escrita en vers— que una ex-pre
miada poetessa floralesca va adre
çar al seu marit absent.

La postal «figura» el pont de
IVIartorell i al darrera (de la pos
tal, no del pont), hom pot llegirhi
el següent :

«Maridet enyoradet,
maridet forrnós i amable,
en aquest pont remarcable,
penso que ets lluny i tinc fred,..
Tint l'ánima agelosida
davant aquest pont antic
que de Martorell és ric
tresor que a somniar convida.
I vora el pont del Diable,
comprendrás que m'emocioni
i que pensi en tu, dimoni! !
ai dimoniet agradable !...

• se

No hem rebut un exemplar del
Ilibre L'oreig al desert de Miguel
Llor.

Sentim que L/or ens hagi donar
aquest Miguel.
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J. V. Foix per massa facii.
Exemple : página 1 t.

«Un calfred de negació vital li
provoca dubtes endormiscats (la
sublimació se li menja el sexe)—
no diu si se'l menja amb pa amb
tomáquet Conclou a una apre
hensió boirosa i no té pas la gro
gor untosa del conflicte ni traspassa
l'obesitat—ai Gasch, una mica més
i ja hi surts I—de la segregació es

devinguda excrement. L'apetit con

cupiscible desfoca la percepció.
Ehl analitza per via seca (l'autor

es veu obligat a aclarir les coses

perqué el protagonista és dadaista
i especialista en vies urináries);
en acolorir-se la perla de sang, el
convenç que la seva vida, la d'a
questa imatge, la de tot el món, és
un sensualisme ultrancer i apoteb
sic d'insatisfets.»

Anávem a plegar, perb no, no

podem. El que segueix és bo, bo
níssim!

«Un letargament l'insensibilitza
del món extern, un fervor místic
el gronxa per les profunditats d'un
estat afectiu pur. Excitació sexual?
Nirvana erbtica? Neguit d'abso
lut? El seu ésser es descompon en

una meravella de reviviscencies es

tetiques, romántiques, étiques in
definibles, inestructurables.

Les cucurutxes de color, vessa

des a la Ilántia del reviure, fume
gen coloració gemada de topazi, de
maragda, de turquesa.

Les olors fregades a l'olfacte les
percep anbnimament com la seva

nissaga humana, flaire sensual lli
gada a blanc de nard, a pell de
gardlnia, a gebror de perla; delit
asIptic associat a groc de Ilimo
na, a ácid que corromp la inape
tIncia, a músculs sense cotó d'atle

ta ágil, a gabinet d'odontbleg. Emo
ció d'indefinit i d'infinit, dins la
calma del reviure en un vol de pa
pallona. Vet-ho ací.»

Ent esos...? Entesos!

,CyNeR.

Tal con, ha faran una altra zegada
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bló spel y Comas»), que va es

criure definicions tan brillants i lí
riques com aquesta :

El granizo: -
- Es uno de los fe

nómenos de grande trascendencia,
siendo una elevación de vapores
que se congelan formando unos de
pósitos, ascendiendo como a glo
Indinos a las nubes en cuyos ele
mentos se van engrosando a causa

de los hielos se forman como con

fites, cerezas, manzanas, llamándose
luego piedras y se van agitando
por la electdad formando un

peso esmerado que al descender
causa horrorosos atropellos, sin que
el hombre pueda hallar amparo por
la mucha agua que a veces le acom

pana. Pues, los distintos aires que
se hallan impregnados forman /a
explosión, los cuales, según las sen

saciones de la naturaleza, están en

acción en cualquiera de las latitu
des durante el curso del ano, bajo
su precipitación de las exhalaciones
de la atmósfera eléctrica, siendo por
último difícil de la obscuridad de
que se trata, cuya ciencia sobre
ella ha desarrollado el hombre, y
no será posible definir lo que ocu

rra en aquellos elementos invisi
bles.»

Després d'aquesta definició, hom
pot tenir ja idees més clares de la
gran pedregada que ens ha cai
gut a sobre.

De tal palo...

e e *

Un petit i selecte grup de dames
entenimentades del Lyceum Club,
han regalat (per subscripció) unes

ulleres fumades al recrític i erbtic
i «entrepreneur» Palau per tal de
lliurar-se deis efectes mortífers i
permanents de les seves mirades
tan temudes per les gentils sbcies
d'aquella santa casa.

Sembla que les mirades de l'es
mentat Palau tenen un poder tan

gran que allá on posa els ulls una

estona neix una berruga.
Per tal d'estalviar-se l'espectacle

depriment de contemplar una hora
seguida centenars de berrugues, el

prolífic poeta Tomás Garcés va re

tirar la seva conferIncia anunciada
fa pocs dies.

Esperem que les ulleres fumades
solucionaran el conflicte.

e e *

Mot de la fi.
De Penta/fa:

Fotografías recibidas
Avisamos a todos los camaradas

que nos favorecen con sus fotogra
fías desnudistas, que traten de sa

carlas lo más estéticamente posible,
sin la exhibición de los órganos se

xuales tan mal acomodados al efec
to de óptica.

Las preferimos de grupos de
ambos sexos y que esten represen
tando algo, que no estén simple
mente de pose. Que sean sacadas
de muy cerca y todos con francas
sonrisas.

r mea.

La Lliga. — Amb.totes aquestes notes, potser valdria més
que me'n tornés al Palau de la Música Catalana!

COTITZACIONS

Futbolera Espanyola . .

Asos do Brasil. .

Accions del Grau (Jas
sans) o'03

Barcelona a Granollers
Catalana del Gas I.E.L

(Lliga)
Cambó-Sotelo . .

Obligacions de l'Estat
(d'alarma) 250' 30

Accions de.' l'Estat (Ca
talá) 4420

En el mcrcat esportiu ha sofert
una gran revifalla el paper de Fut
bolera Espanyola, que ja s'havia
donat per mort i enterrat.

Asas do Brasil, d'aquesta feta
expe rimenten .una d esv alorització
total que portará un augment en

el cens del sense feina (esportiva,
s'entén). ,

Les Obligacions de l'Estat (d'a
!arma) han augmentat amb motiu
de la propera collit.a en els camps

d'Extremachra. No .pociem orien
tar el lector sobre el resultat d'a
questa nova emissió. Sois podem
recordar-li allo de : no diguis blat...

Les Accions del Grau (lassans) i
les d'Estat (Catalú) van per mals
camíns.

3,—
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CAMISES I
CORBATES

DAN1EL'S

No són cm les demés, assortit

máxim. Preus per a tothom.

Rambla de Catalunya, 13
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Notes de Societat
El senyor Maleras, pare de la

famosíssima dansarina Emma Ma
kras i acreditat i obstinat sastre

del carrer de l'Hospital, confec
ciona uns pantalons tan perfectes
que moltes vegades els hi prenen
deis dits massa al peu de la Iletra,

Volem dir atnb aixe> que els com

pradors, no tan sois s'emporten
els pantalons que han adquirit i
pagat religiosament, sinó que tam

bé a voltes s'emporten clandesti
nament •uns altres pantalons a sota

deis pantalons visibles que porten,
que, naturalinent, el senyor Male
ras no cobra perque han estat pa
gats d'una manera totalment lai
ca, valent-se d'aquest innocent
truc.

Peró el pare de la petita Emma,
que totes se les pensa, ara ha po
sat unes portes especials als pro
vadors. Unes portes que els hi fal
ta un pam i mig per a tocar a terra.

D'aquesta manera i de fora es

tant, té sempre a la vista les ex

tretnitats del client.
Augurem un augment de factu

ració notable.

FITXES-FITXER
AGUSTI BO

COMCATMANitag106.1,11..102604AMIC11.

Mercat d'ocasions
Compra . Venda Canvi
de moblee 1 eoie desee d'ebjeefes

TOT D'OCASIÓ
Co ríe, 414 Teld¦foaa 30422

bridge
vermut espumob

EL REI BORIS

—El que cm preocupa és que el Cop d'Estat el trobin bulgar.

El fals Velilla

Heraldo de Madrid publicava
aquest retrat, amb la llegenda que
va a continuació:

htittitide de .letluerra catiOlui

u

Es compré:1 que si la Hildegart
estava enamorada d'un Velilla que
no era En Velilla, ni, el que és
pitjor, diputat, ni de l'Esquerra,
es comprén, dones, que sa mare

la matés.

Confessions
El títol de l'editorial de Renova

ción de diumenge:

(,LA COSECHA DE LA REPU
BLICA»

Es veu que el partit radical con

tinua al Govern.

Els crítics

De la secció teatral d'E/ Dilu
vio :

«Con tanto estreno, los críticos
teatrales nos pasamos los días em

borronando cuartillas.»

Seria més just de dir emburru...-
nando.

Inspiració

Parlant d'un ball donat en honor
de les «miss» barcelonines, el cro

nista G. S. de M. demostra la seva

inspiració, en El Diluvio de din
menge passat, amb les següents
radies:

. «La fiesta resultó brillantísima.
Hubo un verdadero derroche de
alegría y de «champagne». «Divi
na juventud». i Y qué ninas !...
Hubo más de un «pollo» que per
dió el compás... !Estupendas! Sí,
senor, ?qué pasa?»

Res, borne, res, sossegui's. Ens
pensávem que aquests pollos ere::

uns ocells...

El termbmetre ha pujat una colla
de graus Jassans.

O00

La senyora Lafulla fou víctima
d'un atracament.

*

I el senyor Grau Jassans d'un
atemptat.

O0*

La Lliga ha donat una nota en

falset.

e e

En els afers policíacs, el senyor
Coll hi posa el coll.

Males Ilengües asseguren que el
senyor Samper encara governa.

e 0 e

Calvo Sotelo din que l'han posat
en un altre a Prieto.

•

*

Els minaires de Súria volen de
dicar un homenatge a El Divino
Impaciente.

La sublevació de Sanjurjo no era

monárquica; era, simplement, mo

nárquica.

e e

El senyor Jaume Váchier estu

dia un nou procediment de senyals
!luminosos per a delimitar el ter

ritori d'Ifni.

e *

Lis guárdies urbans ja van ves,

tits de bejaranos.

* * •

Diego Hidalgo el ministre de la
Guerra, ha posat un piset al clic,
tador portugués Carmona.

* e *

Royo Villanova s'ha adherit a

l'homenatge nacional a Royo Villa
nova.

e * *

Pita Romero ha anat a Roma a

recomanar els mitjons Molfort's al
Papa.

LLIBRES
Autógrafs, dibulxos, aquarefles
i el més important assortiment de

gravats de Barcelona
Exposició i venda a preus avereenv

blants a:

METROPOLITANA
LLIBRERIA VELLA I NOVA

Canuda, 3t, buixos de la Sala Mozart

Samper. Em sembla que se'ns ha agafat l'arrbs!
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