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ME&

Aprolifant l'alistada

Tal com Mena
anunciar l'Iteren
d'en Berfrana ha
guanyaf el preml

del
senyor Bombee de Bell
muní, la iesla de les mo
destetes es celebra amb

Crenlis
fos que ja tothom n'es
eonvençut, bastaria el que
acaba de passar amb l'adjudi
cáció del Premi Crexells, per a
demostrar a qui sigui que EL
BE NEGRE és el periódie més
ben informat del món.
Merare la preinsa dihria, dis
treta, amb l'elecció del Presi
dént de la República, amb ele
viatgeS de l'Arterni Aiguader i
amb altres fets sensacionals per
1'61411 s'oblidava d'informar ele
seus
lectora del com i del qué
del Prémi Crexells, prbxim a
Si

th

-

oran esplendor
Amb un ple que vessava per
les finestres, es va celebrar diu
menge a la. tarda, al .Palau de
,

•

Belles ArtS,, l'eleceió de.:la rei
na
de lea -'modistetes, comple
rnent oblilat dé la concessió •del
prerni Crexells.
El senyor BatIle, que amb
tan bon encert -fa anys i panys
que ocupa el ch.rrec de conser
vador del MUSell i de répousioir.
de les obres d'art,. havia con
serva el local des de la. dure-.
un- estat
tal de
en
ra "eleeció
congelació, que res del perfum
d'aquella memorable diada no
començar
s'havia
perdut
•

-

•

aquésta.
Ne vol dir aixb que no s'ha
*ués netejat el local, i guarnit.
Ábans de eomençar havien es
.

retirats els papera que hi
havia per terra, i les senyoretes
fut.

4e1 Club Pemen1 d'Esports n'ha
vien, pósat de nets darnunt -ell
seients de les cadires. La Ban
da. -Municipal, sota la direeció.
del niestre en Gai Saber Gri
gnote de L.amon, havia reno
-Vát l'atmosfera tocant un esco
programa de manera 'que,
entrh, el públie, pogué ja
liespirar un aire fresc corn una
•

r()sa.

cornpro

Posades les catifes i
vat que .no,; havien estat collo
des de canten ni en fals, s'o
briren. les. portes. i entrh. el 'pú
inic..
fou
---7Quines Vibracions!

lexclamació general—.• Aquí .hi
ha toca la Banda Municipal del
mestre en .Gai Saber ,Grignote
de Lamoni—deia tothom.

Es,
el jurat, gent jo
ye „a rdida, i començaren a des
filar per. l'estrada les inodiste
-tes..
Tot seguit hóm es donh, oomp
te que la reina es trobáva en
tre les opérhries .de la casa- «Ro
pas Hechas La ,Izqnierda», i•el
.

.

•

•

,

Jura es eansh, d'apuntar' nema.
trabals no
tE Corn, cine .a
so de
es cacen liebres, 'es pregh, al ge
ner•l- Batet qte no n'enviés—ni
de trabals ni de. liebres—al Pa
lau de Bellos Arts, i hom s'a
.guhrdies munici
contenth
Pals de gala, si bé muts, que
senyor Ribé trameté amb la
•seVa arriabilitat aeoltumada,
•reuni el júrat a .deliberan
Al cap, de rnitja hora ,sortia,
dirigint-se el president al
grup de modistetes, -lliurh el
,rain:',de tendrá! camelies a la
•qué seria la reina. El senyor

te altres qualitats en elegir la
reina de les modestetes. Hem
volgut, agermaanr a l'edat elec
toral la grh.cia i el candor. No
volem pas reina una floja mas
a&
instruida ni en la intriga ni
l'amor; i una certa cultura
Ja enaseria sospitosa. La nos,
tra. elegida podrh allegar algú;
no sap ni el, francés,. i qué?
Hi
ha coses que més val que una
'Dala les ignori. I amb noies com
aquesta que acabem d'elegir fa
rem
mares
fecundes; .esposes
models i una paria Sana, feliç,
amb el, cap alt, enjoiat no o.mb

eóneedir,

.

traient

una
a

DESPRÉS

•

—

de qualsevol mane
la liença, la recull, se la
passa per on vol, i amb l'ardor
de la dansa oblida el mateix que
l'ha Provocada. El públie aplau
deix entusiasmat i la parella,

suadar coberta de flora,: saluda.
.I la varé' continua en poder de
la d'ansarina.
En arribar á e.:duest Punt, el
secretan del jurat, senyor Xa
clir
vier. Reghs,. ergullós
í'ee, aconinanyl, la reina; 'al cot
xé i donh l'aete per acabat, re
•

,

als présénts els
berts de Can Culleretes.
comanant

vegades,

Records de la darrera

carlínada
de

maniobra; la teníem prevista,
ja que com a bons bens llegim
'cada dia El Correo Catalán i
vigileni. Feia dies que véierri

hagué

cap a on anaven les coses i la.
campanya a 'favor de la Purís
sima. no ens .va enganyar ni
un rnoment.
Els tras noanexen, com po
diem creure ele
'profana en la
matéria, contra la República ;
apuntaven rnolt rn.és alt, i EL
Be NEGRE n!ho,uria estat la víc
tima :a ne, estar, com sempre,.

Són

a

milers les Canes, tar

lelefonernea, telegrames,
postals, cops de teléfen. i cops
gas,

rádio •que
wbut dix
rant aguaste, setrnana, passada
felicitant-nos per l'ateniptat de
qué .havíem estat víctimes, pe
ro dél 'T'al, una vegada raes,.
hem sortit indemnes i triotn
fants. La re,aeció, qué' en els
primera moments cantava vie
tbria perqué havia aconsegult
que EL BE NEGRE no sortís,
batre's

de

en

.

retirada
i el que

bagatgeS.,
desaparició
passh.'d'un eclipai,. d'un

amb

armes

creia

que

,

i

era

una

a

no

jornament ; el, .:BE .reeulava

pe'

saltar amb més .eMbranzid•a.

eo

No

,

!'han de fer la saniíssfma!

ara

•

Les primeres noticies
ens
agafh, de Sorpresa la

•

•

.

•

previngnt..

•

I ara que ja tenim engarjo-'
la's els .culpables, podem dir
ho ben alt : la ,Ros6, la bufo
na eriada
del .senyor Pere Ro
ma
ha; merescut, al servei de
.EL BE NEGRE bé de la Phtria

de la

Ella, la benemérita patricia,
i paderit,
aguantant
renys i suportant moxaines ha
•

soferta

dia de do! a Barce
a
ella podem ara
reportar la conspiració que es
tramh a casa del President del
farriós .«Círculo Tradicionalista»
del carrer de la Portáferrisa,
évitat
lona.

un

Grhcies

taquigrafiada primer

i

mecano

Eren les deu de la nit. Tru
.a
la porta. La Roló va
obrir; després entra al raen
!actor ori el seriyor' ROMe, se
áueix fumant eom eada riit un
puro que Don Garles Va rega
lar al seu avi :
•

quen

•

(Segueix

a

la

pagima.3,

amb més anticipació
encara, hem anunciat fets que
la malita ha eonfirmat després.
Si alguna vegada les nostres

prediccions no s'han complert
—confessem-ho ara, en plena
disbauxa de modéstia—no ha es
tat mai per culpa nostra, sinó
per culpa delta fets, els quals,
apartant-se 'del ..cOrriol del seu
deure, han preferit trair el pro
pi .destf abans que fer quedar
bé EL BE NEGR-.
Sortosament, no ha estat
aquest el cas del Premi Crexells
de 1931. Bis senyors que com
posen el jurat, davant del ter
rible dilema de votar segons
Ilur consciencia -o de desmentir.
una
predicció d'EL BE NEGRE,
han preferit, amb un gest que,
els, honora, obeir les térboles
insinuacions del nostre setma,nari, abans que fer-nos quedar'
corn une
porcells davant l'opi
•

grafiada després, i que óferim
áls nostres lectora, linotipada i
estereotipada.

República,:

inforraació transcendental,

l'ensems que verídica.
EL BE NEGRE, COM sempre,

s'ha avançat 'ala esdeveniments.
Hem publicat, amb cinc dies
d'anticipació, el verediete del
Premi Crexells. Moltes altres

DE LA DARRERA CARLINADA

Per culpa de la Purfssfma,

•

ra :

oluovna

•

pública.
Grheies, Duran ! Grhcies, Ca
hot! Grhcies.,, Capdevilal Grh
eles, Plana! Grhcies, Puig i Fer-•
raterii ürheies, :;Llor.! Grácies,
nió

•

Soler de Sojo
'EL BE NEGRE

aquesta,

senyar,,

.

,

l'obsequI,

sa de la sala. l'editor A. López
Llaushs, que impúdicament

i u tremelaven
les ',carnes. Del brin, del. presi
dent anh a seure.., al. tron i es
.eolth,• ,phvidament 'ernocionat
cliscurs que. el postre, Neta
,ToseP Maria de Segarra'

Lplorava, d'emoei

ria labuloses quantitats per a
subornar ele senyors que havien
d'éseollir el millor llibra ;de

l'any.

,

Resolt aquest .petit incident,
els senyors del j,urat es posaren

:

.digué—que

a

reunim en aquestadiada.
'histórica per a designar 1.a' més
bella i la més gentil de les mo
•distetes,: barcelonines... Mis altres

trobh.vem

,havia

.monar

quia, aiíb ;*d'ésser reina no ter
-nia cap poesia ni cap Inhgia, i
.

.

parents,

arnies
-rb, també hem

eoneguts. -Pé
tingut en comp

une

desesperas.

Al primer escrutirii, dáva,nt
la sorpresa general, obtingueren
unyet eadé.scuu dels setantardos
,aspirants al Premi. Al segon
escrutini., i al tercer,. i al qmary.,,
.al, 'cinqué, i al sisé, el jurat
va
anar
ofegant éls seus senti
.ments filantrtxpies, i va, acabar
per votar només ele senyors
trana, Min,guez
Soldevila.
Es per aquesta raó i no per
-cap altra,- 'tal com ha pretingixt
demostrar_ el crítie de pilota
!ba$ea: d'E/ Diario del Comercio,
.que l'escrutini que feia quinze
setze donh el següent. resid
•

•questa manera aquesta elecció
tindrh des d'ara cada '.any una
'significació més aviát electoral,
és per aixb qua' aquest hem
començat la tradici&crelegir rei
nes de més de vint-ltres anys,
gneis ne demanem 'altra
--cosa que la 'justa -cotresj)ondén
cut en
el vot a elles i al seus
,

corn

l'Esquerra.

que nosaltres cretent" que
.aixb de reja i reines ha' d'ésse
•cosa de mhgia, com rriolt bé .ho
.getter,- hem
veureu el dia sis de
proclamat la República. i hem
donat el vot a les dones.' D'a
-Com

votar

Manca,ven només tres' hores per
la del sopar, i hom no es po
dia distréure si ,és• que, es velia
aprofitar aquesta oeasió. única
d'emetre el, sufragi cense neees,,sitat. de votar cap candiclat .de

.

sus

presents, fou expul

d'un deis

•

•que, eom- que. hi

peribdie qtral

un

la faramalla' .puramént
externa de la cerilfibnite de la
concessió del Prerni..
Diumenge, a les sis i set mi
nuta en punt de la tarda, va
reunir-se el jurat. A petició

.

.dos.,afiya, perb,

com

sevol,

,

--Fa trea,

oblidarh mai

* *

Explicades ja leg causes in.
timeS que han donat el Preini
erexells d'enguany al senyor
Prudenei Bertrana, anem.a•res

•,

ens

nO

'atenció.

•

en,

•

*

.

Comp.anys,

silenci
del

nostre.• món artístic i financer,
aconseguia per ale. seuS lectora

•

par'tenaire

pes d'er el

a

conegudes perbonalitats

s,

•

pobre BE NEGRE,
fetge 'per la boca i

el

el

compránt
de

corola' d'espines,

sinó de ro
clue ;pela viaranys !del
tp<rbgrés« caminarh• ferina sense
répOsal. einó éS .en l'hostal de la
qlbria.,,(Gran ovació.)
—Atenciói Atenció I—cridh
tet„seguit. el secretad del jurat,
senyor Xavier Reghs—. Ara,
per a amenitzar la fésta,., la pa
rella de. ball Aiguader-Casanoves
ene ballarh .1a densa apatxe.
Tot ,seguit l'esmentada pare
ha puja a• l'estrada i comen«
el ball. La senyoreta Jauxna
Aiguader comenea de fer el
conegut joc : les mana a les
butxaques del davantalet i fent
la remolona. El senyor Casan°,
ves
li signa que li dongui 14
vara.
Ella dissimula; el baharí
l'abraça fort i comença la dan
sa,, frenética i
sensual lhora.
El notable baharí agafa la saya

no

LA

REPÚBLICA

AL

SR. ALCALÁ ZAMORA

tat
—

Trii i remeni. Per presiden! del consell, pot escollfr entre foil aquesis.

:

(Se gueix

a

1a

pilg.

3,

ca1.1)'

«B1 Be

Ne,e92,

Mg. .2
Fina

on

hem arrlbat,

La candidata
del D. O. C. és
elegida reina de
les modístes
Les coses van anar aixi :
El conegut i reputat perio
dista Lluís Aymamí i Baudina,
que amb motiu de la no-vingu
Bellmunt,
da d'en Doménee de
que no s'ha mogut de Madrid
esperant que es resolgués la en
minis
si (ene referim, a la crisi
terial i no a la erisi econbmi
Bell
ca, ja que en Doménee de
munt viatja de franc), es va
convertit en la «vedette»
veure
periodística de la festa de les

llucietes, va rebre dissabte pee
set, a la redaeció de La Ram
bla, la visita d'una senyora i
una

noia rossa, que

van

discurs

:

—Dones, si, senyor Aymaní,
senyora
unas servidora kóc la
muller del conegut i popular
no
propagandista comunista
senyor
propagandista
més
Daniel Domingo i Montserrat,
—

—

he vingut per a presentar-li
aquesta senyoreta tan bufona,
i

tan maca i tan espavilada, que
treballa al meu taller de modis
teria.
—Encantat de conlixer-la, se

nyoreta—féu l'Aymaní.

dic—féu en
—El mateix u
Baudina.
—Grácies, jove—replicb. tími
dament la presentada.
—Dones, sí, senyor Aymaní
—torná la senyora—. He vin

gut per a presentar-li aquesta
senyoreta i de passada per a re
coraanar-li que s'hi fixi bé, per
qué demi desfilará per davant
del jurat,
—M'hi fixaré, senyora.
—Oh, és que el meu gust se
ria que la tingués present...

—Me'n recordaré tota la vi
da, senyora. Sóc un gran fiso
nomista. Perdi cuidado, que a
l'hora de fer la ressenya ja diré
'que el vestit elegantíssim que
Hule era tallat de vostl.
—No, no m'ha entés. Vull dir
que m'agradaria que a l'hora
de la votació tingués present el
nom

d'aq

septa

senyoreta.

—Aaaaahl—va fer l'Aymaní.
—Ara hi caic. Així, el que vo
len és el meu vot...
—Aixb mateix. M'agrada per

qué ho entén.
—Sí, home. Perdoni, perb
no em

recordava que

aquest

ara
ma

ti, a la Generalitat, el seu se
nyor ja rne n'ha parlat.
—Dones, si, senyor Aymaní.
Ja hem anat a veure el senyor
Casanelles, que també ene ha

promés

el

seu

L'Aymaní va quedar raés pa
rat que si Ji haguessin assegu
rat que en Companys havia es
tat contraetat per a fer de pro
fessor de francés a can Berlitz.
—Perfectament, senyora—va
dir—. ?El nom de vosté, senyo
reta?

—Pepita Cubells,

per

servir

lo.
I diuen que aquell dia no va
pasear res més.
L'endemá va ésser nomenada
reina de les llucietes una se«
nyoreta rossa que es diu Pepi
ta Cubells, tot i que en Casa
nenes va tenir rnolt interés a
fer constar que ell no l'havia
votada.

Després d'aquesta vletbria
dele comunistes, s'assegura que
el B. O. C. espera amb opti
misma les prbximes eleceions.

LA

la
de
la

parada militar
possessió del
no

remar

tots

els

escopinada
us

no

treieu el

ele preguntb, un a
mic, lleugerament esgarrifat.
—Parqué aquí és com a ca
respongué l'Ara
sa
nostra
gai.
barret?

(Pli

15.41/

LAMIDA
COTITZACIONS

Pepita Cubells, la
de l'agulla
Prudenci Bertrana,
de la ploma
Joan Minguez
Samitier
Ventoldrh
Junyent i

Roma,

Alfonsito XIII

reina
17 anys
el rei
5.000
2
1
2
S. L.
A l'ai
gua.
Al pudri

dero.
Ele dos ?mas més esclatants
de la setmana han estat el de
la reineta de les llucietes i el
del rei deis hereus camperols.
En canvi, l'ex-rei de les pan
tares es troba més f... que mai.
Els «magos del balón» han
guanyat cine punts. Ele amos
del requeté segueixen fruint de
les delícies d'un viatge marítim

pel port.

:

el

Rdo. Francisco Puig, canónigo
Tortosa,
existia al
se
de
gle XVII, época dele esdeveni
mente glossats a la conferin
cia del senyor Forran de Sa

recons.

—?Per qué

equivocació

patita

una

per

—

garra.
I ele del Correo que fins el
tenien per cadí!

—Oh 1—insistia el primer
és que a casa meva, acostumo
treure-mel, el barret...

—

FUNCIONARIS TENEN
ORELLES
L'actriu Josefina TIpies, que
treballa al Teatre Calderon, de
Madrid, va dedicar una funció
en
honor de Francesa Maeib..

Aquest va assistir-hi, acompa
nyat d'en Nieolau d'Olwer. A
la mateixa llotja, hi havia
també
nisteri

alt funcionani del mi

un

d'Economia, castellb. de
naixença i de creixença i que
no
parla el catalá.
Confiat amb aixb, el senyor
Maciá

va

fer

una

confidIncia

Nicolau :
din-li—.
—No dimitiu
va
Quedeu-vos al ministeri. Sera
la millor solució. Jo ja tina
prou anals de cap...
a

en

Mateu dele ferros,
filántrop públic i notori, junt
amb algun majar eontribuent de
l'acreditada casa Maria Spar, i
El senyor

La predicció d'EL BE NEGRE !'ha

complert

funcionani del mi
d'Economia no parla el
catalb.. Per?) l'entén. Es per
aixb que EL BE NEGRE pot a
puntar-se l'éxit de publicar a
quest eco, rigorosament verídic.

HISTÓRIC
Durant la darrera estada del
senyor Anguera de Sojo a Ma
drid va visitar, una tarda, el
Congrés. Aixb no tindria res de

particular si no fos que el se
nyor Anguera fou materialment
acaparat pel senyor Companys,
el qual, portant-lo mig abra
çat, el presentava a tort i a
dret, amb una afabilitat i de
feréncia lleugerament despropor
ciones.
Une dies

abans, el senyor
havia declam.at en
un
míting, a Sabadell :
—«Parqué veieu quina opi
nió tina del governador, us fa
ré saber que fins li he retir4
el saludo personal.»

l'Anguera!»

ELS MONA.RQUICS S'EN
TRETENEN
Sabem de bona tinta que a
ristocrátiques damas i aristo
cráties cavalers es proposen
invitar el noi Primo de Rive
perqué vingui a donar una
ra
conferéneia a Barcelona.
La segona part i la més ha
portant del programa, seria la
següent : a la nit, el noi Pri
mo de
Rivera aniria al Liceu
i l'aristoerb.cia local aprofitaria
aquesta °cesio per fer una gran

parada

fracs, joies i escote
del Liceu, per a
demostrar
ale
republicanots
respectado que s'han perdut.
en

les

de

llotges

Tot aisb esta preparat. No
sabem si arribarh a realitzar-se.
En tot cas, EL BE NEGRE ja ha
complert amb el sexi deure.
...I esperem que ele guhrdies
d'asalto compliran el seu.

uns
quants bons
tingut la pensada

defensors del ca
tolicisme. I, a l'efecte, han re
dactat un eserit «Als Catblics».
Tot el document, carrincló i

cançó

La

de la cartera

Cantem,

cantem la glbria
deis nostres esquerrans;
tots volen ser ministres,
tots, fins en Campalans.

Han 'nat

mal girbat, está amarat d'enyo
rances dels temps del general
Primo de Rivera, gran puntal,
segons ells, del catolicisme, i

professional,

afegim

del

fembres,

i canten tots a cor:
«La tasca és molt feixuga,
pera m'hi veig amb cor!»

«Jo vull sacrificar-me.»
«I jo.» «1 jo també.»
L'un diu : «Jo sé idiomes»,
i l'altre : «Jo no en sé.»

fumo

et

:

«Jo sé de comptes»,
«Jo tampoc»,
((Si

un

no

cop de

(1)

«Tots som companys», exclama
el que té més pocs anys ;
i

un

no

replica: «T'enganyes,
som en Companys1»

tots

Aquell de més alçaria
diu que s'hi pot huir.
«1 Vallesch, assegura
burleta, el seu veL

«Jo sóc el vostre home»,
diu .en Dolcet: «Ignar!»
ti fa en Xirau, i venta
un bot particular,
i cau a la cadira
més ministerial,
pie de sorna, crida

nosaltres,

la religió

el
com

qual
un

•

enemigues tradicionals de
Catalunya i de la decIncia, per
a
les quals Déu és una mena
sones

deambulava de grup
Dos carlins i un
grane
escarafalls,

soci de

l'Eqüestre.

grup.

en

capellh, ainb

comentaven
l'estrall deis temps que corren.

En Ventosa i Calvell, en perso
na, passava el temps pesant-se
a la báscula automática i tirant

repartidora de xocolata.

la

que

casualment

no

duia

«calderilla», demanava ara i adés
al seu parent Duran i Ventosa :
aquest, cada cop, butxaquejava,
no
en
trobava i es girava cap
un jovincel
que vol ser regidor
i que no anomenem per a no fer
li el reclam. El jovincel «esquit
xava» tan amatent com sabia. I
en Duran
i Ventosa feia, broa
dant la testa :
—No sé on tine el cap. ?Vols.
t'hi jugar que m'he deixat
aquells trenta céntims a casa?
El jovincel, aleshores :
—?Vol trenta céntims, don
Lluís?
Perb en
Duran tornava a
brandar la testa, fent que no,
mentre deja per dins :
—Aquest minyó és dele que
sabran on és el calaix del pa.
De sobte, la beatitud d'aquest
quadro de costums regionalistes
es veié
trencat per un gran so

rol!.
lets.

Escarritx,
L'exprés.

esbufees, xiu

Tota la munió regionalista.
formava aleshores en renglera.
Els vagons començaven d'es
copir personal : de cop, va sal
tar l'Estelrich. Ele lligaires es
tornaren philids. Ene ha gua
nyat per má, aquest «paio» I
Tal fou el erit de tots els cors.
Darrera, saltá la silueta d'en
Cambó. Es igual que les cari
catures deis diaris : paraula. I
darrera la silueta d'en Cambó,
un
devessall de maletas i ba
gule que tothom s'afanyava d'a
cmfar.

Una

veu

agra i

seca

va

res

pels hmbits de l'andana :
—Au, silenci!
Se'n féu un de sepulcral.

sonar

—Nois—digué la silueta d'en
Cambó : un porto alguna cosa
de París : el gall de Nadal, que
enguany serb. regionalista.
D'on sortirien tants galls? La
silueta d'en Cambó va treure's
de sota l'aixella una serviette
de pell de luxe. De la serviette
brollaren tot de galls de papar,
d'aquells que és fama que fa
brica D. Pacu.
en
renglera!
Quan tots ele galls foren re
partits, la silueta d'en Camb..
es
tragué de l'infern deis Pas

—Poseu-vos

torete de l'americana un barret
de general, se'l posh i exclamá :

—Endavant, amb ele signes
monetaris; cap al poder, mi
nyons, i qui m'estimi que am
segueixi.
L'estol es posá en marxa; les
caree

eren

un

xic

llargues

i la

s'explica : don Francesa
d'Assís, en comptes de fabricar
els galls amb papers de la «Cha
de», ele havia fet. amb «Suros» ;
en
canvi el seu capell era Una
magnífica acció de la «Chade».
D'aquestes en tinguéssim tots
plegats, i no Catalanes!
cosa

JA

calles,
roc.»

les

instrument per embrutir
el poble, i que mantenia mi
llore relacione amb el Cardenal
Segura, que no pas hauria
mantingut amb ele apbstols, si
se
n'hagués trobat cap pel ea
mí.
Didem, en suma, que la re
dacció de l'escrit está a l'altu
ra de
moltes de les conegudes
signaturas que l'avalen, de per

de

L'un din
i l'altre
i l'altre :

vi i

mar

Presidencia

a

en

considerava

Companys

que el senyor Anguera
informat d'aquesta de
elltració, no és estrany que eo
mentés davant d'uns sanies:
—«Sí ;
personalment,
em
tracten molt bé, perb cada ve
gada que els electors se'ls es
varen, ja se cap; garrotada

per sorpresa,
senyors, han

d'erigir-se

—

...Aquell

«VIVA-LA-VIRGENS)

ELS

ELS

Com
esteva

IBOIR A

Sena Hunter, rector de la U
niversidad; senor Febrer, por
la Cámara de Comercio; senor
Xirau Palau, M. Gifreda, de la
Junta del Ateneo, y los seno
don Ferrutndo de 'Sktgarra
res
don Juan Rogen.t, presidente y
secretario del Ateneo respecti
vamente.
Hicieron uso de la palabra los
senores Sagarra y
Rdo. Fran
cisco Puig, canónigo de la Ca
tedral de Tortosa.
El Correo Catalán ha sofert

no

manta

de

ralidad; el senor Anguera de
Sojo, gobernador civil; doctor

treure's el
barret ni per equivocació i de
visitar ele luxosos salons bo i
repartint democráticament i e

quitativa

compte

Catalán (9-12-31):
El solemne acto se vió muy
concurrido. Lo presidían el senor
Maciá, presidente de la Gene

Per tal que poguessin presen
ciar la festa, fou aixecada una
tribuna reservada als diputats,
a
la Plaça d'Orient. Hi havia,
entre altres, el senyor Macib„
perb bona part dels diputats
de l'Esquerra consideraren més
oportú pujar al palau presiden
cial i llambregar la parada mi
litar des dele balcons de l'ex
feren

panereta plena de «Patafrits»,

a

rreo

L'ESQUER

es

UN

1

la inau
guració oficial del cure de l'A
teneu Barcelonés, deja El Co
Donant

la conebrdia?

ar

A l'estació de Franca hi ha
via en aquesta avincntesa tots
ele Casabons i Bausilis d'aquest
món. L'Octavi Saltar, amb una

Com

Viscal

regi ex-alcheser.
Alguns d'elle
pel fet de
car

CARLI MENYS
ANGEL MES

UN

Madrid».

EL BARRET DE
RA

:

al Born».

na

nosaltres,

?Visca

con

tema

«Ensenyaments histbrics».
Sí, veja, «Boda el món i tor

ho han dit,
que som un
setmanari, ho direm : ele Mos
l'Esquadra foren xiulats
sos de
en
manta cantonada.
—! Son las tropas de Maca!
—dejen ele «hijos del pueblo de
diaris

Els

una

aquest

amb

ferIncia

la presa
President de

República.

perb

Ventura donará

da i

de

nisteri

vot.

Bonaplata (quin
pro-noi de «La
Lliga»!), el jove Frederie Ro

qué varen anar a
prendre part en
a

ens

riba la silueta
de D. Francesc
Cambó

Al carrer de
°error, par

No tot han estat flore i vio
les per ale cepats Mossos de

Madrid per

França

RODA, RODA!

«LAS TROPAS DE MACLA»

comen

çar felicitant-lo efusivament per
haver estat nomenat del jurat
que havia d'elegir la reina' i
continuado la senyora des-.
a
gran
poe més o menys, el se

güent

ami
l'Esquadra

Per l'estació de

mYst tul mil

senyors!

VEUEN SI N'ES D'IM
PORTANT EL NEN U
TRILLO I

La Comissió
organitzadora
de la fasta de les modistas i
el jurat qualificador, van ésser
provelts d'unes ensenyes canse

les quals no era permés
cés al Boa del jurat al Palau
des Bellas Arte.
Une espeetadors ho comen
taven

ESPORT 1 CIUTADAN111
El din abans del partit An
Rieard Za
mora va declarar
que, per tal
de cridar la sort portaria l'ent'orna, a sota del gersei, el re-_
trat de la seva senyora.
Efectivament. A Zamora II

:

—Ho. deuen haver fet per te
.nir un record de la diada.
—A la millor se les han po
sat per donar-se importáncia.
Un que els sentia replicá
—Van
equivocats, senyors.
L'única ra6 que ha deeidit ale
organitzadors a fer-se fer a
questes ensenyes, ha estat
l'evitar que el nen Utrillo es
barregés a remenar la cua en
tre elle.

:

-

graterra-Espanya,

,

marcaren set glols i aquella fou
la pitjor actuaeió de tata la mi

vida futbolista.
Sort que, segons
en
Zamora no és
ciós...
va

suposem,

supersti

¦/..1

«Dolcet, puja aquí dalt!»
Els altres s'abraonen
i l'estiren pels peus ;

després

tots

«tots voten

s'agarbonen,

ser

hereus».

1 criden i s'exclamen
i udolen a de.sdir :
tots voten molestar-se ;
tots ons volen servir.
I Catalunya els guaita
i els fa amb veu maternal:
«Potser que aneu amb compte,

xicots, de Irrendre mal!»
—

(1) Boronat.

—

On

va

iant esverat, senyor Artemi?

Vaig a Madrid a arreglar una qtiestió de principia. L'ande Jia
ménez ha bufetelat a 'Tapia i aquest ha tingut la barra de toro
nar.elki. Alzó no pot quedar aixf perqué seria sentar 3111115
precedents.
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«131 Be Negre»

Anglalerra? Ir
landa? Dublín,
per fan!, Reini

La guerra Vachl-Taxisla a Gracia
La ruptura de les Ims11111als.
Un inferviu
1 una informado lelegrallca de duren hora
-

--Que va.gi a la merdal—sen
tirem que deja arnb energia no
exempta de dokor, a la criada
que li havia presentat la nostra

les

—E1 senyor diu que passi
deja moments després la
ens
gentil criadeta.
—Perb...—objectarem ,estra
nyats, no havia dit...
no

en

faci cae; és

seva manera de parlar.
Passhrem. El senyor Vhehier
s'aixech amable i acudf a salu
dar-nos.
haurh sentit--ens di
gué—com deja a la raspa que el
les passar immediotament; si
ha sentit alguna altra cosa no
en faci c,as : la gent sempre té
la mania, quan jo parlo, de sen
tir una altra cosa. I ara, vosth
dirá.
Anhvem a parlar-li de la qües
tió dele taxis, perb ens agan
per ma :
—Vostó ve a parlar-me de la
qüestió deis taxis!
—Com ho ha endevinat?
—Podrien venir trenta mil
persones a veure'm i a totes els
endevinaria per qué vénen ; já
veu Si en sóc d'intelligent.

la

—I per qué vindrien?
—Pele taxis, home, pels

importante

capitals

el servei de taxis se
rá dintre de poc a Barcelona el
millor de tota l'Asia. S'han aca
bat les miséries en la indústria
taxista; he aconseguit finalment
el que volia, el color 'únic i la
direcció única : el color únic,
que és groc, que és el color del
oro, i el negre, que és el color
del moro, i amb aquests dos co
lors i la direcció única, que és
la meya, o sigui la meya i res
més que la meya, perqué totes
les altres són merdes, la Co
missió de Circundó, que sóc
jo, es posara a l'alçada de les
millors del món.
—Es que dejen si es tractava
d'un monopoli.
—I ara, vol callar! Ja l'han
enredat. Una cosa és transport
en viu i
una
altra monopoli; jo
ja no sé com ho haig de dir!
Vol fer-me un favor? Ara sí :
vagi-se'n a la merda.
Ens acomiadhrem del presi
dent de la Comissió i anhvem a
sortir de la bonica torre que el
senyor Vhchier habita al carrer
del Maignon, de pur estil es
querrh,, quan haguérem de tor
a
nar
entrar precipitadament,
porqué tot el carrer estava ocu
pat de taxis i taxistes en acti
tud amenaçadora.

tarja de periodista.

—Sí; perb

més

d'Europa,

ta

xis!

—Qué passa?—pregunthrem

—Oh !—férem amb admiració.
—A menys—afegí modest—,

a

l'illustre taxiebman.

irrumpia

la

!Mica,

ajosep Sanyol 1
°anilla. ("La Rambla"
1442-31)

i es repar
cops de puny.
Mr. Vachier no fou trobat a cap
de les habitacions. Misten. Es
brinaré tot el que hi hagi. Man
den fondos.
Fernsworth.
tia el

en

casa

germá a

seu

En mig de l'engrescament ge
neral i amb el cor bategant d'e

—

resposta
Barcelona, 12.
Una

moció,

Sense sa
ber-se com, avui s'ha produit
una
diversió en el confticte va
chi-taxista. Nombrosos taxis han
passat i traspassat per davant de
la, casa anomenada David, fent
sonar
les botzines da protesta,
de moment, carregades amb pól
vora sola. Hom
relaciona el fet
amb la desaparició de Mr. Vá
chier de casa seva, fet que es
brinaré tan aviat com reciba
fondos
Fernsworth.
—

dejen a cor :
—Aixb vol dir que
faran tres més.

—

sortia. Vaig
aná di
rectament al local de la Confe
deració de Federacions Taxistes,.
convoca les Federacions d'enti
tate taxistes de la Confederació
de Federacions Taxistes, i allá
prepara la contraofensiva con
tra els taxistes d'entitats no per
tanyents a les entitats federades
i confederados en la Confedera
ció de Federacions d'Entitats
Taxistes. També sembla que ana
a veure el doctor Aiguader, en
cara
que no hol podríem assegu
en

posar

seguir-lo. Mr. Váchier

—

—

David?

que no en vingués algun pele
ascensors; perb a aquest, tin
gui-ho per segur, no el rebria.
—I dele taxis, qué me'n diu?

—Grácies als

estudie

meus

—Res;

trinxeraires, bacons i fills de
de taxistas s'han cregut
que perqué ele. vaig prometre
l'oro i el moro ara ele l'haig de
donar. Ja els donaré jo! Dei
xeu-me
telefonar al governador

a

M'informaré.

sensacional.

Barcelona, 15.
Mr. Váchier
publicará. a L'Opinió un article
dirigit a l'alcalde, doctor Ai
guader, en el qual parla de l'a
gressió deis taxistes contla el
seu germá.
L'article es titulará :
«?De qué entrana te hizo Dios
los hermanos, Aiguader?»

pág. 1)

Bertrana, tres vots.

Soldevila,

tres vots.
un
vot.

la votaeió següent
Bertrano., tres vots.
Soldevila, tres vote.
Minguez, un vot.
I l'altra :
Soldevila, tres vote.
Mínguez, tres vote.
Bertrana, un vot.
I la de més enllá :
Berrtana, set vote.
Soldevila, set vots.
Mínguez, set vots.
I

a

:

El
han

Mentre ele senyors del jurat
preparaven riallerament per
a les trenta-quatre votacions se,
güents, el euiner de l'Ateneu
va
treure el nas per la porta i
la.

anunciar

:

—Senyors,

el sopar és

l3arcelona, 9.
Ele taxistes
declarat la guerra a Mr.
Vaehier i han dirigit avui els
seus
.efectius contra la torre
«Villa Taxita» que aquest ocupa
a
Grh,cia, (envio croquis).
Set-cante enemics assetgen la
casa, que sembla que está forti
ficada, ja que Mr. VIchier ha
declarat que els enviaria tots a
la m. a la primera ocasió.
Fernsworth.
--

es

va

setge.

a

tau

solament alesho
Aleshores
res
el president del jurat es
va
creure en
el deure de fer

-

—

—

—

una

ne

com

un

—Senyors—va

eove.

dir,

amb

ac

escocés—, cree que ha arri
bat ['hora de qué ens deixem de

cent

i fem la votació defini
Com que ele tino per per
sensatos, suposo que cap

romansos

tiva.
sones

de vostés, com jo mateix, no
s'ha deixat obcecar per la bri
Ilantor del canee fins al punt
de Regir les obres que aspira
ven al Premi. Per tant, ja que
el sopar és a taula, proposo
que, deixant-nos guiar una ve
gada més per aquest far de la
humanitat que és EL BE NE
GRE, no ens hi encaparrem més
ifiern-nos de la provada clari
vidéncia de tan popular setma
nari.
---.Esto es de gran senor y de
gran patriota—va interrompre,
entusiasmat, el senyor Puig i

Ferrater,

ereient-se que

trobava al
drid.
es

encara

Congrés de Ma

—Dones, qué—féu el presi
dent, impertérrit--, ?us fa peça
d'en Bertrana?
Un hurra! sorollós va somou
re ele fonaments de l'Ateneu.
Cine tainuts després, els senyors
del jurat endrapaven com uns

l'hereu

'adres.

L'assetjat

rep

reforços.

Barcelona, 10.—Mr. Váchier
resisteix. Ha rebut importante.
reforços de cavalleria i d'infan
teria, policia secreta i guardia
de seguretat, que volten la «Vi
lla Taxita» per a rebre ele as
saltants tan aviat com aquests
manifestin eom a. tale. Les
es
hostilitats no han començat en
Fernsworth.
cara.

—

tiof de la fin
Mai

car

la

present edició,

coneixia enca
ra la solució de la
crisi ministerial, ni
de la crisi del teatre.
no es

no

hauriem dit que

—

uns

potins d'EL BE i de Mirador,
portessin tant d'enrenou. Ara
ja no és solament el doctor Trias
de Bes el que reacciona, sinó

República,

miel sobre hojue
las, que diu Monsenyor Lisbo

els seus deixebles també, que
deuen creure's tenir, l'«aprovat»
en
«suspens».
Dijous, reunits al pati de
Dret, acordaren que una comis
sió s'adrecés al nostre setmana
ri per tal de protestar
cor
rectament, aixb sí
contra el
que ells anomenen campanya

na.

—Aixl—deia el senyor Roma
—farem des de El Correp una
forta

—Noo I
rem

—

vor

Hisenda, Takahusi.
Interior, Nalahusi.
Justicia, Shusuki.
Economia, Mhayeda.
Instrucció pública, Athoya

una

No m'enteneu. Fa
forta campanya a fa

de la Puríssima; organitza

rem

Pel que no passem, perb, és
per aixb del projectat sopar de
desagravi. Imitacions, no! Aeí
rúnic que té el dret d'usdefruit
sobre els sopare de desagravi
en Pociello.
I ningú més!
Ja veureu, amics : facilitats,
tantee com en vulgueu; perb les
,coses, com més ciares, millor.

apoyo'

antirepublica

una
missa de forta eam
panya a Sant Agustí, on ani
rem tots d'infanteria; farem u
na
gran rrnanifestació de re
quetés que, com que estem dis
solts no els podran dissoldre,
un
cant de ruja i a dinar. En
haver4 dinat ja veureu el que
p LISSR
S'ha,via estrueturat la cam

d'EL BE.
No cal. Per ara nosaltres hem
dit ja la nostra darrera paraula
i no pensem parlar-no més, per
qué no és la nostra intenció fer
trontollar el casalot del carrer
de Corte.

El non minisferi

eampanya

na.

—

Foment, Toconcem ai
Té!
xb és,
nisteri
•

ara

en

si viu
xúria.

ene

la

a

a

perit a la ciutadania deis
tres lectora.

l'es
nos

panya des de El Correo Cata
lán com es pot veure per un
article aparegut dimarts, die)
d'autos', titulat «!Mujeres de
Espana!» que acaba «Mujeres
católicas, mujeres de Espana :
11Por ahí! I», veritable provo
caci6 al
veure, i
.

desordre,
que

fou

cona

es

causa

pot
dele

luctuosos esdeveniments, que
afortunada,ment no arribaren a
tenir la importancia que els
seus

organitzadors

es

pensaven

L'enigmhtica crida a les do
nes d'Espa.nya, que hauria des
persones menys in
per nosaltres fou re
veladora i el dimarts al matl
orientat

a

forma,des,

dirigírem al cerrar de
l'Hospital. Era, en efecto, l'in
dret que aquel famés «i !Por
ahí ! !» senyalava.
ens

No hi troblirem tantee dones

d'Espanya com era d'esperar;
hi havia, a més, senyors; una
bandera enfundada, unes pan
allusives

cartee

a

l'acte i

un

pendó.

En formació militar i pacífi
ca, duce coses que ben harmo
nitzades fan molt bonic, es
dirigiren ele nostres futurs a
gresors a la Rambla per anar
cap a dinar, perb una contra
manifestacié ele sortí al pas.
Sortiren a refluir les armes i
aviat no hauria que-dat ningú
per aquells indrets si, trobant
se a prop
per casualitat el car
rer de la Portaferrissa i el seu
Cercle, ele manifestante coque
tonament cofats amb les típi
ques boines vermelles no hi ha
guessin entrat per prendre a
corde.
Els detinguts al «Dédalo»
Tot seguit d'arribar ele detin
guts al «Dédalo» el capitá, d'a
quests vaixell de. guerra es pre
senta ale prohoms tradicionalis
tes i s'excusa de no poder re
bre'ls millor.

perdonaran, ele di
gué, que no ele tanqui a la bo
dega, per?) la necessitem per
magatum; s'hauran d'aconten
—Ya,

cm

tar d'unes cambres d'oficial que
si Ilencen ele matalassos a mar
i s'han portat alguna xinxeta
de casa, es poden fer la illusió
que es traben en una masmoiTa
de la maçoneria.

—Senyor,

doneu-nos resigna

ció cristiana!
na

eLs

exclamaren

a

a

!No prevaleceran

I

No obstant, no ele abandona
pee del tot l'esperança i, aga
fant la poca que ele quedava,
l'abocaren en un telegrama ur

gent dirigit a l'Augusto Senor,
el pretendent a la pretendéncia
a

la

corona

d'Espanya.

.

la Man

ENICiMA
En Joan Vallés i Puja-a-qui
dalts dóna avui, dia 15, una con
feréncia a Sabadell, sota el tí
tol de «Rectificació de la Re

pública».
Molt bé
i

:

i

al senyor Vallés

Puja-a-qui-dalts, ?qui el

tifica?»

(rec

?'Ortega

u

detinguts.

realitat, el nou mi
japonés. Aviat serem
Lerroux, que ja no cap
o

50.

amb lleugeres modifiea
cions, havia fet la pau del 7
a
1 encolomant-ne 5 a l'equip
d'Irlanda.
La Comissió de responsabili
tate futbolístiques, en vista que

l'esport

ha tornat pels seus furs
i s'ha reconciliat amb la ciuta

dania, s'ha retirat

a

i a horca d'ara hi ha
tació que fa feresa,

ll'aquestes

deliberar,
expeo

una

esperant el
delibera

cions.

adonem que ai

Madrid

a

resultat

La carlinada

en

a

en

panya,

nra.

com

Els nostres lectors
han de tenir presea
que a l'hora de tan
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—

—

Les hostilitats ja han començat.
Encara no
Barcelona, 10.
haviem posat l'anterior telegra
ma, que ja les hostilitats havien
començat. Un grup de taxistes

de la

•

el que és bo.

que
en
veure
les coses anaven malament, vá
rem
sortir de puntetes per la
porta del darrera. Encara po
guérem sentir les darreres pa
raules que el senyor Váchier di
rigia al governador.. El. lector
pot imaginar-les sonso necessi
tat que nosaltres les eserivim.
D'agrien dia ença no ens hi
hem acostat més; ens limitem
a llegir ele telegrames que l'en
viat especial Mr. Fernsworth en
publica al New York Times i
que traduirem per ale nostres
leetors :

CREXELLS
Mínguez,

veuran

Prudentment,

EL PREMI
de la

aquests bandarres,

peató

i

(ve

que

ene

—

—

de les hostilitais

general

raeabin les

—

—Fernsworth.

Plánol

no se

Rosó.
Hi ha un embossat.
Sr. Roma.
Que passi
I l'embossat passá.
I pasearen tres hores. L'em
bossat de tant en tant es treia
el capell; era quan sortia a. la
el nom del rei, que
conversa
diuen elle; aleshores, el senyor
Roma, que no en portava, ora
plia, per celebrar-ho, dues co
pes d'estomacal i en buidava
una; l'altra la buidava el se
nyor Junyent, que ara ens re
cordera que no ene havfem re
cordat de dir que era l'embos
sat, que ja no ho era porqué
en
entrar .s'havia desembossat.
—Cal donar la sensació--deia
el senyor Junyent—, que l'ac
te va contra Fa República per
dues raons; la primera és que
si diguéssim sense embute que
anem
contra EL BE NECEE el
poble se'ns tirana a sobre eom
un sol honre; la segona és
que
anant contra la República
aparentment, és ciar
nyem el concurs del «TrIder
Horn» al Tívoli i ene paguen
un
viatge gratuit a Fernando
Poo. Si, al mateix temps que
tot aixb, perb, podem aterrar la

diuen que Mr. Váchier ha fet
el que ele francesos en diuen
fausse ,route, en atribuir el set
ge a la casa David: Em diuen,
perb, cm penco que m'enreden,
que l'ofensiva es deu ale taxis
«Ersee». Ignoro si hi ha taxis

Un article

mieses, mossén Ramon?
M'yes, fila meya.

hl haur& més

no

No pas mentre

i

—

marca.

Vol dir que

(ve

Barcelona, 14.
A títol d'in
formació haig de din que era

d'aquesta

ara

Quan encara la «Gaceta» no
havia publicat les mesures enér
giques que s'havien pres sobre
el particular, va arribar la no
ticia que el mateix equip d'Es

Records de la duren
canillada
grbies
prudIncia,

Fernsworth.
casa

a

Efectivament, les prediccions
dele optimistes es van complir,
i el partit s'acaba amb aquell
7 a 1 tan ros, que tan alta ha
posat la reputació del futbol es
panyol, i que va estar a punt
de fer que la lliura es tornés a

Barcelona, 13.
He recibido
fondos. Mr. Vachier sortí de ca
sa seva amagat en el cove de la
roba bruta. Vaig endevinar-ho

No seria la

comencen

Afortunadaruent, com
que
amb aquesta mena de noticies
ele aficionats al futbol ja saben
el pa que donen, l'un es mi
raya
de reüfl a l'altre, I tots

El misten i esbrinat.

rar.

com

tremolar.

—

que

escoltant

anglesos ja

fenece

.

per l'olor

amlyvem

l'altaveu de la radio deja:
'—Ele anglesos n'han fet tres
els espanyols cap. De totes
maneres, hi ha una reaceió fan
tástica deis espanyols i ele de

contundent.

y Gasset.
Hace falta la alegría de la República.
Els tres peatons de l'apocalipsi.
Venga alegría!
—

—

La minoria de

talana, vist
guanyat no

l'Esquerra

Ca

que el dia que s'ha
jugava en Zamora,
presentar el vot par

in.sisteix a
ticular. Perb, en canvi, ele so
cialistes i ele radieals-socialis
tes, enemics acIrrims deis bas
co-navarresos, no saben quina

actitud prendre, degut a qué el
substitut d'en Zamora en el par
tit contra Irlanda ha estat en
Blasco, porten de l'Atlétic de
Bilbao, i per tant cavernícola
dele convençuts.

I ara que ve a tomb, aprofi
tem l'ocasió per dir que no és
veritat que el senyor Sunyol i

Ciutadania hagi posat una agén
cia de descarregar pianos.

«Corazón

llagado,.

alma
adelante.

grante, Cristo
prevalecerán!»

san

!No

Al cap de dos dios els cap
tius reberen la resposta, també

urgent :

«Comprendido perfectamente
telegrama excepto exclamación.
Felicitaciones.

?Quienes

no

pre

valecerán?»

L'aclariment sortí pel mateix
que havia arribat la pre

fil

gunta:
«Las puertas del infierno».
I, espartana, arriba la res

posta

:

«Ah

1—Alfonso

Carlos».

L'actitud de la premsa.
Com que l'atoo que se'ns ha
via dirigit havia pros per pre
text la Puríssima Concepció,
nosaltres esperarem la resposta
de la prem,sa católica. La de
fensa que féu «El Matí» dele
nostres ideáis fou eontundent :
La religió, venia a din, no té
res
a
veure
amb la política.
«La Veu», perb, calla; com si
es trobés
de defensa l'Estatut
en
va
hem esperat que defen
eés la saya actitud,. Si hagués
sim
membria—com que
no en té el BE ha de tenir qua
tre carnes—haurfem vist que el
pacte de la Cuenrrissa (Cucu
rulla-Portaferrissa) els ho impe
cija. Les tra,dicionals i tradicio
nalistes estadas del senyor Bat
lle a les candidatures de La Lli.
ga, els lligava, naturalment.

•

UNegteiy

«El Be
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LMANAC ELBENEGR
)1

;

a..`"'1,411.1.110)::(1'

..xe9»..

Ilorable
Murnau

els*pelis Lamt ben conservats com
14; senyota .Au44¦113' rra. E

lanque8
de Jer

t

-VéstrlizzWitakáuán.lidifdre

•

sui

•

•

•

-Blanquea 'en.'la .quati•tat
•

•

•

cert movimérit,
documental,
gran. 'tragaa& Póperadbr—.
un

'I"lá

entrem• de pie
'al conflicto drainatic, el film de
Cati .irremisiblainent i acaba

Dalprés, quan

.ésser: fatigsint.

L'exotisme
quan
té ,el, valor de la sorpresa;

,aquesta desapareix (sobre

les i
es
lles 'del Pactfic •comencem a
tar tan ben docurnentats com
el
4a. senyora• Aurora Bertrana)
director ha de fer veritables
'filigranas per mantenir l'inte
rés del públic.
•

aquast

En

11107,141á

és una mica escarnador
que a cada filrn sobra l'A.frica.
hagin de Matar un. ,negre. A
questa escena, trucada o yerta
tistas i

els

nirn

a

res

operadors..

tra

7' rada
gran estrena de.
passada, ha tingut
maneras,

totes
'De
Harn, l'altra

la setmana
un. éxit positiu.

estrena

peró está a
puf de sor«

!oír

,

•

pueril,.

arguraent
qual, perb,

del

un

sa

no

brían' parlar malament. La pa
tita histbria dels caçadors i de
la blanca salvatge serveix per.
tratire monotonia al film.
Una blanca que ha viscut
des de menuda amb una tri
priva
bu de negras. Aixb no li
perfectaraent
de tenir les mans
•manicurades, les celles fetes i
'

IJN Iliztt.›. BID
ve

c.

• •

•

.

•

Juan tercero.
* *

‘

* *

.la :• :sectilarització

•dels 'cementiris l'Ajuntamant.•té
aira.a,ltre trua.: la de
>Zar» les -esquelas. de La Vana
ocárdia. .Wacte tindra lloo a ;la
zimPreníta.• d'aquest diári : -no
hl:. Mancara públic ni discursos.
•

-

•

*•* *

declaracions de J.
.A..(.h!) Trabal, referents a la
a la Presidén
seva -candidatura
cia de la República : també re
cordare.0 la modéstia de les ma
nifestacions
d'aquest seanyor ;
unes.

.

.

ell

es

jutjava incompetent,

hu

arriba
etc.
condensar el seu auto-en
teni dintre una frase lapidaria:
«Sóc un asé».
Perb t•ambé és cert que, quan
deja aixb, Espanya només era
una
República, i encara. nin
gú no podia endevinar que ho
Íos de Treballadors. Tot fou és
sar declarar que
«Espanya és
una
República de Treballadors»
i modificar-se instantaniament,
les pa
en
un sentit optimista

mil, desinteressat,
va

a

de J. .A...(.h!) ,Trabal.

mateixtr, parlant
.dependenta d'una va

nit

•

una

sanyor Corripanyá, des d'a
,qtlasta:•sécció, s'adreça,al pú.
bija. ..en general, i els .darriaria,
que. li :diguin si s'aben qué. sig
nifiaa <d'a gueuté.!», eacpressio
•

fran
l. que
rebre de boca'

'qué .té tot l'aire d'ésser
pesa (parla. (lúe ell ignara)

•

Santa
fes

un.

i tendrívol, el
Dr. Trabal va
d'una. car
ta manera Solé/lino i misterio

teig passavolant

sa.:

..--Laieta; aviát

em

va .fer, la .po
bra xicota no li pogué treure
tina :paraula més, ,a,ixi com vint
pessétes per '. a. comprar-se un

pórtamonedes

.xarolat.

„

.U.L'endarna, a. punta de dia,
.el dinarnie Trabal,. ,en, avié, va.
..plantar-se. .8. Madrid i. va es
icriure aquesta carta a tots els
.ministres :
;diputatá
Muy, Sr, mío : Por la presen
te sabrá de como me. presento
a/ fin. para presidente de la Re
'publica „deade qué: la susodicha
lo es Trabajadores; dó,s razones
me
abonan (con abonos nitro
•

.

ganados, vulgo

«guano») : la
primera, que Trabajo, en cata
lán es' «Traban», pa/abra muy
parecida a mi nombre, el qua'
ea Trabal,. como V, en sus
cortos &canees, no ignora. La
segunda es que en todo Espa
na< no hay ni uno como un ser
vidorito, para Trabajar-se las

ria .sénYora

En espera de su lindo
voto, le da grácias por enclelan
cosas.

te i le estrine la mano (la ma
no
que aprieta) su afectísimo
J. 4aaah! Trabal.
En Trabal mateix, disfressat
de botones, amb villares fuma
das i gorra de plat, va repartir
la carta de recomanació. ,kque.
Ila mateixa tarda rabia la con
•formitat de tothom.,
Perb entre les persones que
reberen aquestaa missiva hi ha
via (negra distracció) D. Nice
to en persona.
El qual,"segons costum, anh
missa i, després, en- comp
tes de sortir per la porta de
l'església, va sentir per la sa
•

•

.

.gristia.. Tingueu ben present a
quest detall, pel, que més. en
davant direm.
'

Al. vespre;

abans

A...(.h!)

lit,•

d'ans,r

Trabal,

al.
en

escrime a la saya xicota, li a
nunciava, en. rnig de coses de
licados i ga:ants :
...«El cor me .diu que més
aviat del que et penses tindrás el
portamonedas de xarol que tant,
,desitges; no em. preguntis més,
:parqué no, t'ho dina tarapoc;
adéia. ratolinet; •rep mil petons
i abragades de la tova
Rateta.»
«Batata» és, com signa el. doc
tor Trabal la seva correspon
déncia tendra.
•

.

*'*

bé

:

J.

'

Per

altra

?Acció

EN FRANCO ES

Ornar pallid.
Ilágrima Ii roda
per cada gaita; total,

noticia,
Delprés,
1

.

es

'rránquilitzatl

l'Akó
ra
de Madrid, on assegurá que
l'esdevenidor d'Acció Catalana
i opulent, no tin-.
era rnagnifie
goésem Cap .por de ..penetrar•
dins la caverna..modernista del
curar de' Corts• Catalartes,
on
hi ha l'estatge
i a coll-i-be, la redacció de La
Publi. Ens sortí a. rebre..un por
tar, i després, un jovincel a qui
demanárern si ens podia pro
•

,

porcionar

pósaya, prop

on

cle,

algun directiu d'Ac
ció Catalana...
—No ho s&-éns resporigué—..
?no li seria igual, pel inateia
préu, d'anal. a «La Lliga»
Dient aixb, ene empényia,
amatent, cap' a la portrt.;' par?)
nosaltres no- .en
eas. i
continuárern :
—Es que,'
passada., :.potser
ens fariern• del Partit..•
L'honre Va obrir una grans
ulls i féu una ganyota..
—ns /non' difícil—va' fer a
mitjá
torni 'un 'altre dia ;
pugi a Tia Publi;• potser. trobara
él gire desitja.
AA q:ué molestar els-'-nostres
lectors arrib tants detalls:? No
mé's direm' que. a
Publi,
•

—

SI

no

vol l'Alcalá

faiuf ni la defensa de

Zamora, ni l'Es
República. Que

vol vosfé dones?
—

uns

.

ulls

com,

capia.

amb

«e

,

a

s»

repetir

que suecetá

:

•Sagristia,

•

•

.•

-

inelt

•

•

•

•

.

amigo

*

.

del

•

-

'Quan D. Niceto
va' •ánar
aniSsa», recordareu
a
(pie diguérern que, en comp•tes
de sórtir per la porta deis fi-'
dels; va entrar a la sagristia.
Allí, In funéions d'ajudant de
és

:

Trabal torna

vegada,

aquesta
castalla.
**

•

--Sz. que,

en

.

T el base, molt .estranyat 'que
que fins aleshores haVia es
tat en basca no el capis par
lant llengua .bas•ca, va din-li en

castella

•

és olla!

L'explicaciÓ

daes tarongea.

un

Jo vull

Perb,
deia

lle del Perro.
Aixt que ya tornar de la. bas
ca, .el base va
:

«Echorriegórriegorrieta.»
En Traba' ..se'l :mirava

El que

•

Ca

la

conferéncia d'uns

una

minuts amb

.

pesa

-

a.

-

va

Acabát reacciona i va dir :
s f»'
A la velada, queia, en basca.
I aixi,' maita,t en basca, mei,
tat en autornbbil, el va dur 'un
.de la aninbria basco-navarresa.,
'que el reco. negné, fins. a la

dada

amb 'les

racions .que .Maciféu

una

•

•

quan: T'ata 'parlar 'd'A.
gtiáitaren-Cd111 ši fóssim
i

hi, ha.via un homo de
Friego, que dévia incas fávors
l'Alcalá,. i' que, á 'Inés d'a
quest. ofiai, ,estava, ampleat a u
na •ienpramta,
la Mataixa im
premta on es tiravén, lea” can
didatura del Trabal.
(Mai no hez/1' piagut e.sbrinar
'aran, -Alcalá Zamora .sapigué- a
questa impremta, quan en Tra
b al
ignorava„.. per& la histb
aia i la •eritat están plenos
.d: inversemblanaes.)
'

benegres•:

no

C. 'ans
beneits
'

'•

—No ..sabéni de qué. ens' Par:.
ire; torni• a baix allí .Pbts'er ho
saben; i si allí
ho' Saben,
-Vagi á Saber' 1.5n. hobnah!'
resposta defi

,

.

.

,la

cOla‘•cornénaé.Va

.

d'agafar

cáierit•-cImid„
baixárem altre cop al' Idastr4'AC
un

cert

ei6 Catalana, de 'bón grat.'
.;dé- Déu!--ens".ditué

-

•

aqUeli jovincel' erripleat, colar.
és 'Ven' que no.' tallan'

Mitjanaaut aquest sulajecte
.térból, D. Nicet,. que és ,molt
siMpatic com en té la fama,
va ornplir dues grosses ampolles
amb tinta. simpática; ami) a
questa, va estampar a les can
didatures el, :nom.
.Za

la

.

ala

.

periodistas

'•

enl

a

res

•

pal cap.

creih

,

e"
a.

1 dós

danvi, amb tinta antiPa

** *

•

tbiajrn,té un.un

conVidats..
Carrasco?
passant el rosari ;
inítina' elquerra. i
'2'

,.

ex-

parlar

ainiényl,

diles páranles' arrib' en. Doménee
de Ballmunt? és un bon. ribi:
estío segur 'qua io ém 'dirá que

contráriament,
tica l'eshorra.
Per aixb
nornél aixb, l'Al

No hi ha res, per passar -les
calors de Nadal, com els ven
tiladors «W:atxer» i les. neveras

irsvréa
en

tics, (que t'arribé n'hi ha) van
escriura el norn da J. A. Tra
bal.
Dintre de l'urna- la. tinta sim
pática, d'invisible es ten vi;

astigués

,

fa les sevés 'deveicions ;
després 'ha' d'anal- a•• Viládra,u` a
Pasar les fastas. anib la farnilia

mora.

punt d'ésser elegit reina de les
modistetes el. senyar Cabré.

.

'no.

...caLk-ZamOra és• President de la
República i no 'en Trabal..
Ja vaieu com de causes infi
tales,
se'n
deriven resultats

«Welilla».
* *
se
re

parlar

mataix

un''hin'a

'Maslot? '.•
Massot.... en Massot
digné Perriplaat ainb misteri
ii aconsell?m gúe. nb hi• parh;
és un comal/ &Lamia.
én

!
Ah !...
i ens oblidávem. de
dir quo la Laieta no ha tingut
portamonedas de xarol i lúe
de resultes, vol plantar-lo, amb
-el- primer que li faci peea.
Si convé a cap llegidor del

Stra

•

—

—

Per?)

no

sí, pea,

havíem quedat que als monárquics la processó eh s
ara comencen a fer-les anar per fora.

anava

per

díntre?

'--LIaltirrra• -que' él .4:1

querrá

,

*Be; NERÓE, ja ho sap!

a

.

t ranscendentals

* * *

Per a celebrar l'arribada del
senyor Cambó, els pro-nois
han fet present d'un .magnífic
rellotge-polsera que sempre se
nyala tres quarts de quinze.

donar

grans resuliats?

AIXI

Zarnora-Alicante» a en cap d'e
lles hi havia. «Trabal» ni res
que se li assembléá.
En Traba' que, disfressat de
venado': de décims s'estava a la
Porte del Congrés, en rebre la

** *

Obra de moda : Pellicena
escribe con h. Humorismo -i•
gionalisnae de bona jeia.

pof

que

•

que

parid

un

na es

•

,

Catala.

.

Sorpresa. Tetes .deien «Al
algunas «Alcalá

tes.

•

Pla,. ultra

en

,

•

akhir va donar una conferén
natural
cia al Conferentia
rrient .7— Club, el fámós autor
alemany Ernst Toller.
Paró, abans• de Len aquesta
cosa :tan irriportant, el gran dra
maturg. va sopar amb uns

lega, Zamora»;

derrotistas i anticatalanes a El
Sol.
Celebraríem que pogué,:/
acollir-sé a l'indult de la Repú
blica.

.

o

.

en
no

«?De qué

:

os

.

banda,

,

tveballs 'foreats. atie
esta..extingint a "La V eu de Cu
talan,ya., ha sofert un nou chs
tig : el d'escriure editorials

*

o

una ,opere
arnb lletrá
director de
FI títol és

hizo Dios, víboras?,
Recuerdos de un Cementerio,
Donde las dan las toman».

trafias

'contrincant

condemna:

cert

i música del
la banda municipal.

no
tenia
de categoria
en
Ramon Pociéllo i Forrada
Has, posarla per cas.
Quan.ya Ilegir-se l'escrutiní hi
llagué Un gran niurmirri de sor
presa; molts diputats exigiren
que es rnostreslin les papare

cap

*

.A...(1 !) Trabal

,

Com. enaara par
bufo-municipal,

amunt.
*

*

seva

.

.

Josep

és

tre.
ta

suagestionador

s'entén?
yEs .que els que li van pro
.metre el vot s'han tirat 'arare
ra?—Tots juren .que no.

•

per la Ranbli.

:No

* *

Sabern qué el sanyor Giralt
prepara t•ina temporada de tea

.

que pássava

rossa

Duran •dina que al.-

plagi.

insistir
ara 'seribIament
auteriticitat de la
en l'absoluta
gasetilla que hera reproduit més
* *

ha sortit elegit 'President de la
República Espanyola de Traba
lladors de totes classes ?e/0m

-

va

d'a.-

din.

firmar.

va

•

veuras i

erri" veuras!
I. per més (lúe

,no

.

.

.dia,

.

deis voltants de
Caterina,, amb qui sosté

obrersa

.

á .pot

'obra inestra de l'ad de
propaganda. de ..comptaduria, és
que .la gasetilla es mer•eix ésser
redactada pel propi Gastó Á.
(ah i) .Mántua.
Abans que el lector no arru-,
fi el nos inerédulament, volem

primer núméro• del Be
NÉGRE, Si ha. recordeu, publi
Al

quena

*

senyor Ramon .klbó s'ha
firat a les parados da...Santa
Llúcia. una grossa de casetas.
Ha demanat que els les ,dOnes
éS
sin
ben barate.s, parqué
tractava de cases baratas par a

de

que.

qtrasta

Com bou que J. A. Trabal no resulfh cic
ftllprcsllldn de la República Espanyola

arnb

(Se

Él

'':Dés'Prés.

Mehys

..;

LES GRAN§ PIODIFICACIONS DE LA HISTORIA

jarilíes
Aquella

*

,

aoqa

rinclonada.
Que és gran Barcelona!

"

F

Per enero,
nyor Esteva).

mostra encan

es,

tada amb ia nova eontedia de
Máritua, de:. la .qual espera un
d'aquesté exits ..que claven l'o
braen el, cartel durant tres Me-.

Sois s'aguanta, fama, im
pertérrita, La mujet X, proto
tipus del mal' gust i de la car

cavem

* *

Ti a,cle :Horn té

•

Romea.

a

a

:

'mun di

,* * *
Ha' actliat a l'Olympia la fa
mosa' banda El Empastre.
Ha tingut l'éxit de seinpre,
Perb dé totes, maneras s'ha no
tat• molí l'absIncia del Sr. Brau
lio Sólsona, el qual, privat per
l'exercici del san' cártec de go
vernador qué el 'reté á Burgos,
no
ha pogui cooperar, com de
costurn, a les filigranas malódi
ques deis satis companys. de
banda.

•

L'Empresa.'

gloria

Ota,

'

Bernat
xb és un

—

sobre
encara,
Variacions,
pan
: caimans, girafes,
teras, lleons, riraoceronts, ga
zelles, micos, zebres, corbs, ne
gras (no corbs negras; volem
dir negras i corbs), hipopb
tams, etc., etc.
Trade Horn, paró, té el mé
supe
que
extraordinari
rit
que hem vist fins a
ra tot el
la matéria. Per aixb
ra sobre
defrauda, corn Tabú.
no
*

1,

0°-

nel matebe ha. sigut
de lectura,' i, desde..
1 uego,- admitida per a la 'soya

e,eit

amh la ségiient frase

lo

Sic transit

.

un,

cassos.

•

en

omplii

L'obra,'

•

* * *

tá

11/mil«. 'i escenas sentiMentals,
el8 das ami) igual mida, in
"téeníéa .tea
teosito
dojn ini

Semifla

dir-hi. Paró me.ntre

•

•

'que'al Capdavall• d'aqiies
Página hi queda:Va'
árc,tn
blane, Ernst 'rae Va'
trcs

.Catalá

situaciona de gran

:

deis
vtfl
1:)ei:(jue el sign!".s, 1'álbum

Corri

oMedia

una

Teatre

•

* *

„

.r

•

Feia algunos temporadas
els 'filma. s'aguantaveu ta,nt

Aviat, el Inés exbtic será fer
papas i Mamás i de
mi filrra de
dos enaimorats que acaben .ca
sarit-se.

llegit

ha

(i

.

Gas.t.On Á.

autor

rrióstaiLi,SVOnitY=.

plisada'

de' la casa.' Ernst Tolier va re,.
pasad, abana, ,alguns
tititó;
grafs f
'topar-sé imb•rnia pa
gina an la quid
huVien
singattires d'Álkons
i de.
Miguel Prinio de 'IliVera.

1?onted. ••
nOlva'' 'obra de. ,Mhntua té'
els dar- 'valore .de• «Tan.: exit de'

No te

que
poc
al cartell com an Factual. Set
mana
donara setrnana vaiern
com
els programes canvien a
velocitat allucinant. Films
una
tan bons com Le million, Mar
ciutat no
roo
i Carrers 'de
han pogut constituir una ex
cepció en aquesta cursa de fra

MA.NTuÁ.

l'E'm j)i'(s(i de

a

,

ern.,

DE

.

s.()i.e

1111

A l'hora

zt

n'bria

pbpuim,

: Ja

na

:

?mes

la fem. és

cas,

rinoceront.,

un

:1flIÍ(',s

(jtml,

ereintn"der eft.s

Wt

IIPM

una.

ra.

quearrino

(?n5

Fs 1.4

--

ex6tics.

un

també vaierrr

lloc d'un negro les foros no
s'entretinguin amb un blanc-no
en
Mojica„ per exemple
ens acabarem de creme' que va
g,i de debb.

••

'Han' sofert, pOtser,
patx de 'films exbtics.

11,ji.(2,,(

en

Cada dia és .mé,s dificil. do
gracia i inovetat als films

.de i.temes

?:

1tescena e,sdeViriguda cl alSica
en aquelta, mena de filnis, del
fe
nogre citie és' inort •por'

\''11

dittri

un

Osetilla suplicada,

una

dora, den pretendre demostrar
el gran perfil que corren: ala ar

li•.

nar

En

icarnolts

,

•

'Per

Tralla

A

,

Qintirea

.de la
.Toté,,
I 'en. 'res
lb, resta; és natarnerit inferior:
La prianérá• part de' 'Tabú.. fa
,interés
'de" M'oh. .bon ,veura

>fotografia.
.."

dentm4nt,
iSteris.1

v

146/ 41a

el. era 'de: Tabú.i.
%cuy
Tabú només• sirpora

:

•

-no

a•

l'Es,
l'ho

ra!

NaGs¦

:

Casanova,

212

-

214

:

Barcelona

