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Els tres famosos grups de
l'Esquerra es confíen al "BeNegre
De la niateixa manera que hi
ha Tres Grácies, (Travessera,
:Fontana i Josepets), Tres Virfinte leolegals, (Te, xaeolata i
ineliudros): Tre.s elasses
de
vagons (1." 2." i 3.a),
ha
,

tumbé ala '.Eres grups de l'Esguerra. 1, tia turalment
el Be
amatent i diligent s 'ha posat en
eamí per tal d'informar dcgu
dament, tal esdeveniinent. A,

men.

Segilint
1 'habitual
dones,
procediment, d'aquesta laica ca-:
su,
hein atea, tot seguit a la
,

i troballa, deis

recerea

gro

famosos

.

El primer grup
A i 'entrar

la casa en viu
el Primer Grup veiérem un ré
tol a la porta que deja : «Nos
altres som eatalanistes», i com
que nesaltres també ho som
ens decidírem entrar.
•

—Segui, jove, segui
digné 'Ventura i Ga,ssol.
—Veníem

saber

a

ens

com

mar.

xa, itix6 del grup.

—De primera, jove, de pri
mera! Nosaltres som els a,utén
tics náts de l'Avi ; els legítinas ;
'enteneu?
.-1, dones, els altres?
—Els anees són uns proji
ber./e.
—Ah !
—I l'Avi
per

qué Iii /u?

(En efeete,

no

deia res).

mata.
'Terradelles qué ni din
amb aix6 deis eseamots?
Terradelles no din res.
(En afecte, no deja res, ni
en

•

res,

momonts

era

perqué

a

aquells

en

L'Opinió).

—Escolteu! Quan vingui «la
repartidora —de l'heréncia» qui
ho emportarb.?
—N osal tres, h ome !
—1

Cernpanys?

en

—En Companes ja será mi
nis;i.
aleshores...
els deL'Opinió?
j--Ja haurh plegat.
nemés quedaren vos
altres?
—Si .senyor ; i áleshores l'Es
querrá será un partit seneer
que només firehallarii per la
'

-

•

"

•

de Catalunya.

Misa.
e

(En Sortir al

eeni

a

earrer,

(asanoves).

John

L'ESCISSIÓ DEL

EL

i serem nosaltres.
—Voleu dir?
—Mireu! El grup de 1,10pi
nió ara els deixem inanar
qué aixf es desgastaran rnés
de Kessa, el grup de l'Avi,
eón guatee albats catalanistes
més enzes que els d'Aeció Ca
talana, i is unics que tenim
vota som nosaltres. Penseu
d'aquí poe temps la Comarcal
será riostra.
—Bufa!
I deeprés de bufar sortírem
al carrer j tornitrern
Aaltidar
a Joan
Casanoves.

.En

Madrid, re.—Tan bon punt es
tenir noticia que a Barcelona
un grup
de radicals s'havia sepa
rat del partit, el senyor Lerroux,

•'LA VIA

d'aquí
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DEL POPO COTE PELT QUE DAMOS A FAL,TA
DE HUESOS FRLSCOS DE LA ALCARADA ANAROUla

ció.

—llorn diu que si vosaltre,
—La veu del poble no comp.
ta davzint les responsabilitats
de Govern.

saludh

abans.
estudi assenyat de tots
els faetors que integren la vi
da nacional deis pobles ens ha
fet tornar coneeients de I alta
jerarquia en quh estem situats.
—Entre La Lliga i nosaltres
donem un cert to al Parle.
menfi.
tot allb que predicaven
en els
mítings?
—Les funcions governainen
tals imposen ponderac.ió, molta

ponderació.
En aquest

moment interes
sant el diáleg, va interrompre's
per un groom que duia una
carta pel senyor L'uní, el qual

vaig

estar

en

una

el debat d'unir
mica violent

tal vegada massa intransigent
en combatre el seu punt de vis
ta. Del seu preciar intellecte es
pero que no donará importhn
da a aquestes insign ificánc!es.
Vosté, és un deis hornos més
ben preparats de l'Esquerra i

simpáti,

el

remanso

RECIPIENTES DEIWGRE MA(ThlIFIcOASPEC ro É1E-VN DEDoSITO DE
GAIA
E I-11GADO CONSUMIDOS POR VEDES. DE81D0 A UN DEUUIDO DEL
REPORTERGRAFRO
NUESTROS FOTil GRAFM EN HEMOSDEPOik PERDÓN A NUESTRO,1 LECTORES POR ÇA
LA PASADA RE VUELTA PRESENCIA DE UN VIVO (X)EN ESTA INFUWICION:

Aires del Sud
No sernpre les idees noves
ens han
de venir de l'altra bare
da deis Pirineus. Alguna vega
da les innovaeions ideolbgiquee
ens havien d'arribar de la han
da de baix, del cantó de 1.1Afri
•

en

qua' Catalunya hi posa
eonfianea de boa govern:

el

una

»Afentament el saluda,
Lilas Duran i V entosa.»
Després de liegir aquesta
ta, sortíreGai al earrer per ter
cera

vegada,

gada

i per

soludhrem

a

tercera

Joan

ve

Casa

Ens

a

a

quest inefable «comunismo li
bertario» que tan gallardament
enarbora la seva procedéneia
niurciano-andalusa.
El desagradable del cas és,
pérb., que júnt amb les idees
ens han
arribat els seus matei
xos inventora,
els seus propa
gandistes, els seus implantadors
i fins la massa que els. ha de
donar calor. Una. mena de co
sa aixi
eom
si quan va arribar
el wagnerianisme a Ca,telunya,
hagués vingut el mateix Wa.g
ner aeompanyat de cinquanta
o
:seixanta mil filllarmbnies ale.
raanys que s laguessin instal
i que a més a més tin
,

,guessb1

noves

referim, és ciar,

tracoma.

romántics.

ho
Són

va

,

Potser,

•

?No

has sentit el

--Ja

saps que sempre t'he

fidel.
—Sí, peró

qué
desagraits?

més

vew

tat

res

no

va

Barceloría sembla

pas tenir ocasiÓ

una

en

aquells

•

*

*

*

En Salve e era, i encara den
candidat d'en Com4.
pan ys.
president del Parla.
inent es troba amb qué tots
els lloos de govern .de Catalth
nya estan copats pel grup de
L'Opinió i u interessava, natu.:
ralment, de tenir, almenysi
influéncia personal al govern cii
vil.
Dintre l'Esquerra, en el grup
d'amics .d'en Companys, en
Sol-ves és, sense cap mena de
d ubte l'horne de més prestigie
el més presentable, el més ap
te per a un chrree de compro.
mía.
Davant d'aquest fet, els
tres candidats «companyistes»,
Grau Jassans i Dencás, han
liagut d'afluixar veles.

ésser, el

qué te l'escoltes... Ah 1
després de l'escissió,
faltar

es

perso

•

tre.

a

en

gran admiració per al
dies era alcal
de Manresa. En Selve u an
nunciava cada cine minuts la
revolució social a la -conea del
Cardoner, i el pobre Esplá no
podia .donnair tranquir.
Ara, quan s'ha tractat
f,er
io gove rizador, l'Esplá li ha
posat allb que se'n .diu la proa,
—De cap manera 1—ha dit--4
De cap manera. Próu problei
mes que hi ha je a Barcelona!
que no val la pena d'inventari
no
un
de més.
que

—Sí, sí, no en fa poc de temps
que m'ho dius, que en) portes en
ganyar... Aquí a Barcelona ja tot
hom se'm rifa. Fins en Márius co
menla a trobar que sóc un sapas

heu trobat

Esplh,

Caries

•

gafar

que ja governarem...

?no

en

vernador de

es

tan capritxosot...
abandonen, aquests

cosa :

Mente

En l'época en qué l'avui •sots.
secretad de Governació era .go.

ets

una

per

se

Sel

na.

que

ens

Carné, diputat

pro

nemenament d'en Selves ha

que

.

Club

llui

ta per

eeee-eyelee?rele:

—Traben que som poc radicals.
—A veure si voldran ensenyar
el pare a fer criatures 1 ?A tu no
et
traben prou radical? ?Ni a
mi? Ni a l'Alejandro Bosch? ?Ni
a
en
Bernis? ?Ni al marqués de
les Atalayuelas? Eh! ?qué et pas
sa?... Digues, Juanitu, ?qué et
passa?... Plores?... Apa, piquet,
piquiponet, no t'ho prenguis així,

—I per

Barcelona. Mentrestant,

la
al cárree continua
aferrissada que mal.
Un. deis que tenia més
babilitats de substituir el
nyo• Moles, era en Joan

tar

? I per

carrer

nonienat

gats no tindrien ni prou diners
per pagar la ,sillería» del Club

-•>^""

surti upen nÚ
haurá esta( i ja
el nou governador de
quan

al

mero

-

!,

,

Qui vol no ésser governadort

Alejandro, et trobo tot
nerviosot...
qué et passa?
—Qué és aix6 de l'escissió?
-Res, quatre beneits. Tots ple

pes em treus del da
hi ha pas en Giralt,

Barcelona

•

al

.

Republicano?

El segon grup
El lezna d'aquest grup és :
«Amb el temps maduren les
nespres i es fan eatalanístes».
Passem la porta. ¦Saludem ala
presenta i expresem el nostre
dolor par la ilion de la rabas
Martorell ens
sa. En Riera de
mostra un pont del Diable en
miniatura. En Demás Ilegeix
les darreres deelaracions del
«Duce». Abans d'iniciar la con
versa, truquen a la porta. Sen
tim les vous de l'Aragay i de
Grau Jassans que diuen : ?Qué,
podem entrar? Perb en Corre
panys tanea la porta d'una re
volada i la porta fa el que fan
totes les portes en aquests ca

ara.

El goma civil de

:—Ni en Grisó?
ara! Nornés faltada!
—Ni tu, eh, suposo?

ea.

abans,

va,

Etc. Etc. Etc.

—Ai,

entre VIS
--I ca
t'he dit?

després de Ilegir-la ens
Deja el següent : «Amie Joan.
Perdoni si

com

mi?

minit

-

tot aixb

en

apacible d'aquel' hogar repubhca
no—com
digué el Nuevo Mundo

Republicano.
—Ai, quin

eom

—sí, perb com que
ja ho deia La Diga.

rara

una
ocasió memorable.
El «Xufas» no digué res, perj
qué des de ja fa temps está com
pletament desenganyat de les pos
sibilitats polítiques del sea amo;
no digué
res, i contemplá, la cua
entre carnes, com don Alexandre
agafava el tellfon.
--Barcelona 1 Comunicació amb
en
Pich i Pon. (Pausa.) ?Ets en
Pich? ?El mateix Pich en persa.

!‘r 41112
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tan

qué

de

re,

en

Y9/t SIGUEN
DENTIFIC AR.

•

1

nota,

d'intelligéncia

ja veig

és

penjar l'aparell.
L'Emiliano, n'entre amb una
orella escoltava la conversa, no
havia deixat, perb, de fer sumes
i restes. Quan va tenir en Let.,
roux al
davant, tot treient-se el
Ilapis de la boca, va
:
—Mira, me debes...
I

dir l'Emiliano Iglesias, va clavar
una
guitza al «Xufas», el popu,
lar gos del «caudillo», que dóna
ca,

1

uns

•

una

Cap deis dissidents

—Ah.1 Haver-ho dit
me

que precisament estava passant
comptes amb la sangre de su san
gre i la carne de su carne, volem

se

L'O pinió llegírom «Ele
dintre saben llegir
es
criure». En entrar a la docta
sala, en Ventalló ens oferí
seient i en Casanellee un pu
ro. En L'uní no ens oferí res,
per6 va consentir que ens el
poguéssim mirar una estona. .1
nosafJes agraYte de tanta gene
rositat comencárem la feina.
—I, dones, sembla que aixb
de l'Esquerra s'esquerda...
—Ponderació, molta pondera

les de

—No.

gidor.•

va

riAmE3RES

la porta duna de les

PARTIT RADICAL

Un "sketch" telefónic a
carrec d'en Lerroux íd'en
Pích í Pon

.del Partit

sorn

«fieros»

—1 els eseamots de qui són?
—El s veritables eseamots són
els nostres.
era erei a
que eren d'en
Déneás ?
aquells, són el s esea

podia die

amos

,

Preu: 20 céntims

..,reerlk•tatii

diti res.

no

ereieu-nie, els

45

de gener de 1935

El tercer grup

a

per

,

,

•

,

La que se'ns
prepara

•••

•

-Déieu, dones, que el vostre
grup, és el millor?

—1 el més nombrós. ?Qui
guanya les eleccions, sinÓ nos
altres ?
—Jo em ereia... que el pres.
tigi de l'Avi...
—Deixeu-vos de rozne neos

L'Esquerra, necessita, com' el
pa que menja, Revolueió, i més
I els única eapaços
de continuar la Revolució, som
nosalfires.
—Jo cm ',ensaya que els de

Revolució.

—1 cal...
venut a La

—Qué

em

—El

que

aquests

tifes

s

'han

sap ?

1,

Lliga.
dieu?

tothom

LA

PENTRAttló PACÍFICA

Per confidéneies que ens guar
darem prou de trair, han arri
bat a les nostres mans tots els
detalls de la próxima revolució
quo es prepara, la bona, la de
debb, la que ja fa di es que ve
anunciant la Bou. Es traeta,
pura i simplement de treure el
nom de Catalunya del mapa i
enganxar el nostre país, per u
na
mena
de corredor moral
amb la próspera regió murcia
na, de la qual, d'aquí < nda
vant, portará el nom.
Els primers actes de la re
volució triomfant seran procla
mar
el comunismo libertario i
exigir el tracoma obligatori a
tots els ciutadans del país alli
berat:•

Pág.

2

El Be

Hola de Soclefal
a

un

en

Fontbnrnat de frac, non de
trinca (el frac) acompanyat

Arribada de fu
risfes a Portugal

dotatu,

Desprós de la funcid inaugu
ral del Lieeu, els espectador
rnés distingits anaren
fer
resopó a la «Maison Dorée».
perb; PERÚ, quan el «gairebé
del, bit Barcelona» ja s'havia
installat
el local, aparegué

Villa eieneros,

a

més

deis cents hornea
del diputas Gales
tal Lluís Capdovila. ((le

(sonsa frac),
i

un

~nodo).

No cal dir que la presencia
dele nous fracs fou molt co
mentada i elogiada per la dis
tingida concurffincia. Perb, PE
Ró... al cap d'una estona apa
regueren dos nous fracs que es
eontionien les respectivos per
sonalitats dele. sonyors Tema
dalles i Casanolles, els quals es
rnantingueren a una certa dis
Sánela dels altres fracs i mo
lledos.
A l'Esquema
com
en
els
collegis
encara
hi ha clase
--

--

MES.

R.ES D'AMENACES!
Solidaridad Obrera de dijous
passat publicava un artiele con
testant a «la canalla» i parlant
de quan ells fassin la revolució
de de•bb, en el que s'Id diuen
aquestes floretes :
«1 a canalla que pide sangre
tendrá sangre. Acaso la nuestra
pero desde luego la suya po.
drida.
»Revolucion.arios somos; pe
ro nuestra
revolución será de
vida o muerte. De vida para
nosotros... de muerte para lo
caducos. Serh fatal para la ca
nalla,.. No habrá piedad... etc.,
etoét•era.»
1 acaba dient : «Amenazas?
No. No acostumbramos a pro
ferirlas»
Bufa! si es descuiden!

11.111oDISNI E

deixat de formar part
rechievió de La. Publici
IaII t‘ls periodistes l'Airnamí
Baudina i Vicente Bernades.
Dóna la casualitat que oren
(.15 (los únies redactors de isn,
Pubii que pertanyien a l'Es.
guerra Republirana de entalle
I.1

u

iL

la

de

nya.

pensionats

0115

d'HM;
per

maliciosos, i fas els que
he són, han volgut relacio
nar aquests dos fets.
han fet bé.
no

* *

*

(lile

Cezindira,
Ha arribas
aquest port el llagut «Al.
phonse le Charmant» que porta
a

son bord els 29 navegants so
!n'iris de
Cisneros. S'han
negat IL fer deelaraeions fins
que el Govern portugués els
hagi deelarat !instes d'honor.
a

Com

ha

poden

ure

ve

un

que

Llellint

mana,

l'exportaci6

en

a

províneies.

En quanti a l'esport, molt de.
candis fins ara per la competen
cia aferrisada de la ciutadania,
n'ha tingut prou amh el par
ta, «13arcelona-Espanyol» per a
sacrificar-se
considerablement.
Segueix el fred al Parlament i
hons assegura que quan es

porti

a

l'inauguració

terme

no

n'hi haurh proa ni amb els
discursos del genyor
Lluhí
per a caldejar l'ambient.

El

pintor Sisquella

ai las!

Ji

elogi

abrandat del que

e/oljüheia

que

ja

jo

us

correu

tant.

papallones:
amb les cireres
taré arracades.
,

ess

•

4

dIleonlertánt,

„se

•

las!

al

Vds que aneu mudat
amb tres panis de
porteu-me

publiquen
Barcelona.
Signa aquesta seceió, ht mes

que
cua,

l«Gillettes

una

consegüent,
d'un

sigui

o

nare

que

la tela

a

quan

el—cm faz-ja
l'enserns que
,un

menys,
un

d'or

tant

d'amagar
paquet en
plees d'una gabardina
un

els
[tova
de
tse

Xang-Si,

es

ai las!

res

Vos que saben musica•

feu

les canyes del molí.

sonar

que el

maig

és flore
i la llurn convida.

Xang-Si, Xang-Si

,

darrera la porra
n'hi ha un violí
a

que
a mi

ho creia

gran servei

Mina de

a

podria adquirir-lo

preti reventadissim...

le

TARDA
famIliars

Universitet, 5 Teléfon
-

I
per

NIT

Grano

coneurs

34842
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Baile

trorquedres

PLAÇA

-ssellossemasasesomse

PAGINA

DE

REPÚBLICA,

LA

l'amos

contemporimia

al

en

l'época

procés

de
«Rica rdito».
L'abre día, el marques va
estar a punt de saltar al cal.res
de punta en blanc. El go
vernador va ter dir que ja, es
tava tip de tantos «Onomásti
cas»
en hi soriiien tots els
per
sonatgee de la Dictadura, des
del «damas 13orbó» fins al pri.
tner Marqués de Casa Pinzón.
I, ara, per no extendre'ns
massa tallem un paragrafet de
ntostra aparegut darrerament :
«Y finalmente, la distinguida
danta Dona Julia Huellín, es
posa del Ingeniero de Minas,
don Javier Milans del Bosch y
Núnez del Pino, dió a luz a
un
precioso nino al que ha si
do impuesto el nombre de Gon
zalo, en honor del Príncipe
Don (ionzah) de Borbón y Bat
temberg, hijo menor de los Se.
nores Duques de Toledo. El re
cién nacido es nieto paterno del
ilustre Teniente General Don
Joaquín MI unas del Boga.»
Ai, qué bonic! Nona s de Ile
girsho la boca se'ns fa aigua.

ensUmaves...

si

Montmoreney.,

7

FEMENIN

(111TO:311141

Era

.eom

a

presenciar

VES

un

un

SEXUALS

POL1CLINICA PARRE PIJOAN
RAMBLA

—

bé.

••El Gais ha iniciat la seva «tour
née» per Catalunya obrint una

exposició

a
l'Ateneu de Girona.
Els de l'«Adlan», per alió de
no
ésser menys, sembla que es
proposen presentar-s'hi cuita-cor
rents amb la seva caseta desmun
table i vint «ternos» plens de poe
mes d'en Foix i en Sindreu.
*

Serra,

DE

CANALETES,

II,

t...

.11

la Sala Parés, ha batut
dir el «record» de venda
a

podríem
de la temporada. Ni les bombas,

ni l'alenada terrorista d'aquest
dies no hi han pogut res.
Calda reconeixer, dones, que
en Serra és tot un pintor a prova
de bomba.
El dia 22 d'abril Joaquirn Mir,
acompanyat de les seves apostbli
ques barbasses, inaugurará a la

Sala Parés, una exposició coptosís
sima de paisatges d'Andorra, la
Muntanya de Montserrat, el Pene
des, Canyelles i de diversos indrets
de

Cataiunya

que

en

aquests

poder-ne fer
enumeració detallada degut a
pai que ens comprometen
ments

sentim

no

mo
una

l'es
els

antinciants.

----Quina activitat

1 quin artista
de les seves

més poc conscient

obligacions!...gani.

dina

-que

en

Beni

El «I Saló d'Humoristes de l'As
sociació d'Humoristes de Barcelo
na»
s'obrirá el d'a 21 d'aquest
mes.

EL BE NEGRE -sempre tan mo
dest—s'ha compromes a honorar
Pacte inaugural amb la seva pre
sencia.
Encara que només sigui per a
veure

l'«smocking»
*

de

l'Opisso...

*

I.es malalties deixen

a llar dar
feblesa i anemia; l'organisme
ha emprat per vencer la malaltia
totes
les seves reserves i el cos
t'ornan
mancat
de defensa.
Si no s'ajuda Porganisme amb
un
reconstituent energic, la con
valecencia és llarga i penosa; per
sisé recomanen els inetges el Fos
ío-Glico-Kola Doménech, el qual
produeix tina tonificació tan rápi
da, que es nota abans d'acabar el
primer fiasco. Venda en farmácies
i Laboratori Doménech : Ronda
Sant Pan, 7t

rera

previsor.

URINARIES

DEPECTES

Els turistas
bona,

Les malalties i Ilur
convalescancia

un

simplement

—

*

cabás d'aquests de
bomba va i bomba vá, deisch
tiothom amb un pan' de nas
en
desembolicar el pagues que
•ontenits un grapat de barres
de 581)6 d'afaitar Blaneaflor.
eas

14.

Villa Cisneros, 14.
Els
pensionats espanyols segueixen

trinca.

Com era de preveure, els
agente. de vigilisncia, no tarda
re')
a
parar-lo en la saya deci•
dida carrera. i quan ja la gent
4.1•1

Lisboa,

espanyols seguoixen

—

no

tan espléndid
saya, el qual,

casa

nas

01•11*0111111~111~~~~~~.

Un d'aquests dies passats en
sitié la gent anava un si és no
és atabalada degut a la fortor
de pataeades que dominava la
atrnosfera, fou vist un eiutadh
que, amb posat misterios, anava
corrent Ramblas avall toti traes

embolie i a hores d'ara nin•
gib sttp encara Si han arribas
per Cezimbra, Stubal, Espichel
o
Forte do Cavallho.
un

a

—

tenue

i ensumeu amb cura.
fiaireu-me una estrella
amb perfum de l'iris.

po
dien paz ésser més satisfaetoris
i aquí si que vaig dir-me amb
toti el conveneiment: «Aixb és
un
quadro venut, vaja!» I bé,
saben com va acabar-se aguas
ta histbria?
ens
pregunta
Sisquella en aquest punt dole
de la narració—. Dones, senzi
Ilament, es va acabar oferint
me, aquel' senyor
tan rie, a
n'are

las!
Vós que

farci

sense

sense

Xang-Sis si' afinixaves...
ai

es

aristocrática de la prernsa bar
eelonina un pseudbnim tan ro
n'alije eorn una catedral caste
llana : Ruy de Vivar. Sota a
quest 1101U hi ha un gran se
nyorás, abrandat, tothora, d'a•
mor «real» i veritable. f'ss l'Ex
cellentíssim
ara, que les a
naistais
el
poden anomenar
«Vueeeneia»
Marqués de

pels saules reumátics.

Sisquella ens ha acabat de
convencer de tot aixb amb a
questa anécdota magnífica:
«Una vegada em varen pre
sentar un senyor molt ric i que
va
resultsw que tenia un sisare
precios a casa seva. Sense jo
demanar-li, al cap de poca se
gons vaig assabentar-me per bo
ca
del mateix senyor i, amb

per

UN BARRUT

portugueses s'han fet,

*

Xang-Si. si badaves...

xen.

—així,

Bbla. del MIg, 19 Mala f. Mac11, 3

que

son precissament els se.
nyors que tullen gran profusió
de cupons i es troben a free
de pegues. 'ligar els gossos amb
Ilangonisses, els que compren
inés obres d'art i mantenen u
na relució comercial més entu.
siasta amb els que la produei

tenia

-

caceu

no

queli

MILLOR

Vós que

diem
«la nostra burgesia». Tanma
teix són diversas les estadísti
ques que es demosfiren, amb u.
en

pectiva. lis símpotes

EL

—

arrufa el

significativarnent quan algtí
cerca les pessigolles fent-li un

ment

ES

de dalt.

UN DRAMA AL «13RUS1»
El senyor ?Maten
tot el
«Diario de Barcelona» i tiot el
que troba és seu
és un co
inerciant excellent. Ell, par e
xemple, no podrá ésser, allb
que se'n diu, un te11,illSiasta del
eatolieisme, perb, al seu diari
l'etausiasme es desborda. lb
t;stant, de comerciant, que fins
ha estimas excessiva la cons
tanttliteriftM'a tifóriárnnIK 4ue
dia rera dia serveix el «Brusi».
ha tingut de frenar la secció
«Notas de Sociedad», que és
una de
les més humorístiques

nas

tractava

«El Be Negre» diu...

ve

* * *

Xang-Si, ja m'agrades...

RI CS

l'alegria

RESTAURANT

lució

atitoritats

—

sa-•

que

per qué ho fan des deis terrats?
—Parqué es vegl hen be que la revo

—1

* *

S1SQUELLA PARLA DELS

aquesta

i Ntst bailarle delsesinéll
tMatcoris doblemenfi ara

sap Si el.Govern espa

Si

'

Vós que en SOt tan fi,
diví gata-maula,
a
l'ombra deis salzes
no
hi clapéssiu,.pas.

—

—

nyol podrh homologar olksial
usen
aquest raid pesqué les

Per Maria Manen 1.

SOBREPRODUCCIÓ
—Afanya't. parqué encara en queden.
Ja ho deía jo que n'havtem fet

14.

lho.

cucó « Tzué-Xi-Xung»

una

a

Han arribas a
els grans navegants
que han fet el raid
Villa Cisneros- Forte. do Caval
No)

estat

una sefimana de mo
viment. De moviment terro
rista i burshtil a la vegada.
L'Anarquista de Terrassa, es.
tu que no cap a la pell i a
sLa Bomba Fraternal» els més
pt.ssimistes 210 s'estan

Eh; turis

—

urs
xie més ex
la soya arribada.
l'ora de les asnargues queixes
eont•ra el Govern del seu país
per !'aliando amb que el s ha
doixat navegar es mostren en
cantal-1; de la trevesia i amb
ganes de ter-la repetir als seus
companys que han quedat a Vi.
lia Cisneros,

PARODIES D'«EI, BE»

*

.14.

espanyols han proa
pe
piscolabis després del qual

Lisboa,

(?)

•

-

la capital
espanyols

seso

di,

corripertaillens del cornandant
toriiiller «Chnovas del Cas
tillo» per haver-los abandonat
en alta
triar
sense soba ni vol
ta.

pansius

COTITZAC1ONS

0'32
0'45

la

negni
no ves
deis

Ir1usI,ii

t•it,
s'han mostrat

en miel,

sota

cs

niate..a

Cezinibrit,

CIGARRILLOS

llombes lacrimbgenes
Comunismo Ilibertari
Villa Cisneros

1?,1 grup
gi 'vera

211 na vegants
itaris que allí!,
tanta de pompa van c'sser aeo.
iniadats per aquesta eell'inia la
nit d'Aus. Nou vida rieses, 111
li el prup6sit de presentar una
la.rgien pro(esta rf ultra el

tas

El turista.

Eseilmots
eSütilllat.$)
«La Bomba Fraternals
0'999
Esport
0'50
Cititadania
0'50
F. A. I.
0'02
N. T.
0'05
Anarquista dss Terrasa
de primera
Policia
manos arriba!
Parlament Catalh
2 graus

10.

del

---

* * *

LA

de
lcis.

un

més

Negre

La pre(tiosa star de la panta
Mary Passi-O'Be en el mo
m•nt
telefonar a les amis
eits tot lluint un elegant Saut
de lit de blonda color fe i tila.
lla

'.\1}try Passi-OlDe

sorpresa

intisnitat de la
wood, tot, fentese

llar,

extibint
de

a

en

la

15 toiUlle

magnIlie peiquoiy
erépe marocain.
un

las gran vedette Mary iu
()'Be en el motnent de contes
tar als seus admiradors, eolierta
d'en kimono tHe
negre ami)
aplienelon,: de Chant illv
-

Holly
,

de la pellieula
ritat de la guía éS pro
tagonista Mary Passi-O'Be. Dt18hahilb ce 1~4 d'or i plata i
(•seena

tul

rosa

philida.

.

Neg,re

El ELe

No sabem per quins motius Ma
moulian. el realitzador de «L'ha
me
i

agradable... No és pas ben bé
aquest el cas de «Bombes a Mon
tecarlo».
S'ha demostrat una vegada més,

el

monstre», s'ha apartat
i de l'argument
d'«E1 cas del Dr. Iekill i de
Mr. Hyde», la novena de Steven
son,d'on és tret el film. Ma
moulian ens revela de seguida el
fet de la doble personalitat del
protagonista, i així la pellícula perd
tot
l'interls de misteni que hau
ria tingut si hagués seguit el Ilibre
pas a pas.
De totes mancres, «L'home i el
monstre»
és un film excellent i
realitzat amb una habilitat técni
ca
extraordinária. El truc de con
vertir, pel joc de la cámara, l'es
pectador en «personatge», tot i
no
ésser nou, és aprofitat en
aquesta obra amb més traça que
mai.
El públic temení, pero, veu amb
m'oh mals ulls que un jove tan
rebonic com Frederik Marck sels
converteixi en un tres i no res en
un personatge més
lleig que el di
putat Bru Jardí.
La vida té aquestes coses.
tant

del traçat

*
.........................

que

*

p

bona

és

su

ope

*

*

Passeíg de (inicia, 57
Teléfon

núm. 79681

SESSIÓ CONTINUA
de 3 81/I í de 10a 12
Localliat única,
seient 1 pessefa

EQUIP
SONOR

R.

C.

1.

Photophone

sentant

,,Alló París!» i les pellícules de
la seva escala serveixen per re
firescar-nos de l'atmosfera

mesa

que

a

les

nats

ens

tenen

potencies

ques.

condem

cinematográfi

s'hi encapar
han d'ésser
món.

quan

seu

Rouben Mamoulian
per.

próxim

film.

Els tradicionalistes de Hollywood
després d'aquesta resolució de l'e
nigmática actriu alemanya, sembla
que
han quedat més aclaparats
que el Partido Republicano
Radi
»#

materia de no
són d'un
apassionant desconcert. Per si l'a
fer Dietrich-Sternberg no fos més
que suficient per a donar tema als
ves

en

cinematográfiques,

cinematografistes

de tot el món,
Charles Farrell i Janet Gaynor, des
prés d'haver-se casat vint-i-nou
vegades consecutives i d'haver tin
gut—tot aixe¦ a la pantalla,
s'en
tén—trenta-set
criatures
rosses
com
un
fil d'or, han determinat
actuar cada
un
pel seu compte, i

44,1:eh'

per

en

*

*

l'ajut

de

i que el
no hi entri
será ben bé per
qué no en té ganes. La nova Lli
ga democratitzada será republica

Versió catalana de

ha,

vern.

A la Lliga, ara més que mai, hi
cabrá tothom, a excepció feta deis
snyors Ventosa, Puig i Cadafalch,
Duran i Ventosa, Valles i Pujals
i Cambó. Sembla que tampoc ens
hi cabrá el pobre Pellicena.
11011111111~~~~11***1101~1111~~

i

Jorin

venta»,

Crawford

«Amor en
comedia que té coses

una

fan

bones i dolentes.
De totes maneres, aquest parell
d'artistes sempre valen la pena
d'ésser vistos.
*

*

Georges Carpentier, l'ex-campió
de boxa, ha tornat a Hollywood.

Seimana de la

picardía

ally Micra
Spencer Tracy

1 bon humor

S

Aviat

es

de
el

J. Carneraltibalia
Els crítics

pregunten qué ha
el senyor jacin
to
Benavente amb la seva «San
ta Rusia».
A nosaltres ens sembla
que l'únic que ha volgut demos
trar és que es poden escriure obres
demostrant que es vol demostrar
alguna cosa, sense necessitat de

demostrar
paga

res.

tardes, la farsa en 3
Francesc Serrano

*

SOL Y SOMBRA
COMPANYIA DE COMEDIA
FRANCESC MORANO

projectará a Barcelona
«Caçant feres

Francament, no sal:1.km que
bé se'n poguessin caçar de

tam
mor

tes.
*

*

Sense ésser ben bé un film ter
rorífic, com el seu títol sembla in
dicar, La casa de los muertos és
una
obra melodramática molt re
eixida. L'acció es desenrotlla en
un
penal norci americá i recorda
—és ciar—aquel! Big House de tan
bona memória.
La cosa
acaba, naturalment,
el rosari de l'aurora, no sen
que abans quedi demostrat
que fins entre els criminals més
criminals hi ha bones persones.
Sempre ho havíem cregut així.
com

Teléton

Mala setmana, per als teatres,
la que acabem de passar. El diu
menge, trets i bombes; dilluns,
bornbes i trets; dimarts, trets;
dimecres, fred ; dijous, més fred;
divencires, encara més fred; dis
sabte, més fred encara; diumen
ge...

Només Ii faltava aixb, al pobre
El públic, de natural, té
ja tan poques ganes d'anar-hi, que
a
la més petita excusa—i aquesta
teatre.

vegada
les

TOTS ELS DlES
SOPARS 1 RESSOPONS
DANZANTS
EL LLOC MES AGRADABLE
DE BARCELONA

MENU

en

la

joan Iregui, Conxíta CoromInas,
joan Vallo, Miguel Mulleras, Erial
lía

Vinas, Sigfrld Franc,

PESSETES

?

És

al 20 de gener
exposició de pintures de
7

J. SERRA 1 MI SOLER
Praxima ezposició

de

RAFAEL LLIMONA

hello de pillos
per

rópera

EL TROVADOR
per a

SALAPA

Cristó

for Aljuba, Josepina Zabalesco,
Joan Fonoll,Canut Sabat Alexan
dre Nolla, Georgefte Castaner etc.

111~011011101*/****

Del

prenen part entre altres
eminents artistes

que

Avui nil,

10

ha

no

sales

hagués

de

presentació de la diva

CONXITA OLIVER

Després

de

«Santa Rusia, la
Membrives ens °feria «Santa Te
resa».
Mentrestant, per entretenir
el públic del Barcelona ha donat
unes representacions de «Santa Pe
pa

Doncel.
Ha fet santament.

petita—deixa

estat

desertes

tan

treballar

si hi
de

com

l'Aurea

Sarriá.
*

*

*

GRO TEATRE EiPAROI
de vodevil: i capee
facies moderna

Oran Companyla d'Opera
de primer ordre

20013

DE

Companyia

*

Teatro Victéria

PIMAIIIIIR

«tes de

tarda1 nit

just per pecador. Perqué, a
?quina culpa hi té el pú
*

•

Toléton 10773

-

PapáDiJous,Guilerrez

blic?

10

Estudia, 9

Toles les nits gran trit de la comédia
en 3 actes de A. QuInterol P. Guillén

voure,

Esoudillers,

se

El Breisdel

Rbla.

Tot aixó estaria molt bé, si no
fos que en aquests casos sempre

se

ningú.

*

es

voigut demostrar

desencaminar

primer film

el film d'aventures

vives».

POLIORAMA

EL NiIIIfill
AME

nova

dinástica, laica,
religiosa,
dretana, neutra, esquerrana i, so
bre tot, hi haurá aquella gran
indiferencia per les formes de go

*

Teatre

A les

es

corn

*

ESTRENA de l'obra americana

plegat,

quedará

*

exemple.

*

Klark Gable, el galan de moda,

*

Els assabentats ditien que, des
prés de l'assainblea general, la Lli
ga
que

Sembla que bona part de senyo
i senyors de l'«aristocrácia» ja
estan cansats
de fer el bot. Aixe•
de la República ja dura massa
qué diable!, els trajos de nit bé
s'han d'exhibir.
És ciar que també hi ha l'bpe
ra,
pero, ja se sap: qui vol huir
ha de patir.
res

Avul, nit

per qué? Doncs per-vol democratitzar,
i al senyor Duran, aix6 de la de
tnocrácia li fa la mateixa grácia
que. si li passessin una argelaga
per l'esquena.
Tot

«Ufa».
Sembla que Charles Farrell s'ha
compromés a desencaminar-se -en
se

per

incomprensible,

exeniplar

desmorallIza

Molt abans d'ésser celebrada la
famosa assamblea general de la
Lliga ja ha comenlat a ter estralls.
El Sr. Lltiís Duran i Ventosa fa
set dies i set nits que
renega com
un
oriol: Les seves patentes més
próximes han encés un ciri a Sant
Josep per a veure si hi dóna un
de má.

que la Lliga

butaques.

Companyla
VILA-DAvi

rá Henry Garat, e
famós intér
pret d'infinitat d'operetes

ger.~.~.~.~.~~0~,4

del doble programa

tan

ha acceptat,
més lluny de ter-ho ens sem
blava, la diecció del director «Pa-.
com

L'encarregat

tot

EXIT

constáncia

una

Janet Gaynor

*

GRAN

ara havia
vingut repre
el paper de germana sia
amb el director Sternberg,

respectives,

no

SALÓN CATALUNA

Dietrich,

es

*

*

Un pie a vessar en els pisos alts
i una bona entrada a les llotges i

Catalá Romea

només casar-se de tant en
tant :
el dia de les festes
onomástiques

han vist «Un as en las
cal pas que s'hi en
No s'han perdut res de

*

fins

Aquests dies,

no

*

amb

Marlenc

.>:

.....111

aquest

que

senyora

cal.

Warner Bros First National

en

*

La

ramount»

L'obra definitiva entre
tots eh films de misteni

alegries

Dencás.

al

PECADO
DE

*

Solemne inauguració del Liceu.

1Teatre

La [no

«L'ho

millar?

El fabricantdecarn humana

bo.
1 si l'han vist.
rin
tampoc. No

anomenat

miqueta desproporcionat i que fins
i tot «piquiponieja».
Estarem a l'aguait, que dina en

EL

caparrin.

film

me

film que recomanem sense
és «Alió, Parísl», que
donen al Tívoli. És una obra mo
guda, alegre, sénse «vedettes».
Que voleu més! La influencia de
René Clair apareix de cap a cap
del film. ?Voleu un antecedent

DEMÁ DIMECRES ESTRENA

no

interpre

Demá non 1 im
portant programa

unpinaono

Si

la

a

Ileó».
Tractant-se d'un ex-campió i
d'un hoine !'envergadura del qual
faria somriure al mateix Fontber
nat, trobem
que el títol
és una

Un

estrena

per

tació d'un

reserves,

*

YO.

l'esperaven

on

Nottotarts,Reportatues
!Documental: "FONN

becilitat

nubes»,

UN SENYOR DE COMPROWS
—1 vosté qué opina deis fets revolucionaris?

a

Iamilint1111111111111111111

DOCTOR

no

una

uliemos~....,~~~,,,

CINEMA

........1111111111111111.........

Demá,

idiota

fer

a

Ah! No ens voldríem descuidar
de dir que la música s'escolta amb
molt de gust.

CAPITOL
..............................

arguinent

senyor Morano s'ha passat
anys de la seva vida in
ventant
trucs,
ganyotes, efectes,
mutis i martingales, per aquests
cota
la seva experiencia d'actor i
escenaris de Déu. Ara, ha recollit
l'ha abocada en una sola obra.
“Sol y sombra», que ve a ésser
una
mena
de cosa així com un
Moran° compendiat.
Els autors de la comedia són els
senyors Quintero y Gillén, amb
permís del senyor Morano sigui
dit.

reta.

*

...........

un

ficient per

El

quaranta

Primer actori director:

JOSEP SANTPERE
Grandf6s triomf de la
REVISTA BARCELON1NA
original de JOAQU1M MONTERO.

PAPITU**

"EL

SANTPERE
Pagines

musicals

els

per

mestres

Torrents, Viladomat, Quirós,
Duran,`, Más 1 Pon
Xis.os

hit

a

Pengrós

Rlalles cont1nues

-

per aclamació del pdblictit

Tal

com havíem cregut sempre,
famoses reformes del Teatre
Novetats han estat deixades córrer

les

definitivament.

propietari

El

de

l'edifici, senyor Marsans, creu, i
amb raó, que bé está prou bé el
teatr.e

...Que está prou bé per a rna
gatzem de verdures, o similars.
*

*

*

Aviat, la companyia de sarsuela
del Novetats passará al Tívoli. A
Pantic teatre catalá hi anirá la
Célia Gámez.
Sempre és una bona notícia per
als senyors de certa edat.

Tbornas Meighan
No tenim
wnt

que

res

no

a

tenen

dir amb que la
veu s'entretin

MIURA HORA

guin a casa seva cantant el que
els vingui de gust. Els drets de
la
ja

Quan ja

gent que no saben cantar vulguin
fer una opereta, encara que aques
ri digui
«Bombes a Montecarlo»
i encara que el protagonista sigui
un

actor

tan

apreciable

com

Jean

Murat.
De totes maneres, corn que no
es pot
matar tot el
que és gtas,
passaríein sobre aixó l'esponja de
l'oblit si el film fos entretingut, la
fotografia bona, la presentació

fa

mitja

hora. que

edició és tancada, el Sr.
J. A. (ah!) Trabal, encara no ha
estat nomenat
governacior de Bar
celona.
aquesta

intimitat són inviolables. Ara,
trobem tan natural que la
no

Aquesta
per

Henry

Garat

Graciós

propi

És

un

i

Meg Lemonler

vodevil parisenc
per

a

incomprensible

negli

Oficia deis que manen ha estat
molt comentada, i si no ha re
Percutit a la Borsa, ha estat ben
be per casualitat.
Mentrestant, el senyor Trabal
rep les felicitacions a cabaços.

adultes

Era de preveure.

film Paramount

OLYMPIA
RING
Avuí

DOX A
11

dimarts,

a

les 10,15

Campionat d'Espanya
Demá, presentació
d'aquesta deslio
riga n t comedieta
saturada de picar
día

i

boli humor

Una exclusiva FEBBER & BLAY

MiCIS
contra

/Irle

AL PARAL•LEL

—Qué voleu, macos ?
—«Que bailes la pulga libertaria:*

Riambau
4 altres graos

comhats, 4

GENERAL:

Pessetes

3

Pág.

4

El Be

Negre

De técnica revolucionaria
"

Per al perlectionament del COMUNISMO !Mellado"

En Viemic Bernades ha re.
nunciat
gnu:íos:a:10M a les
4.000 pessetel; que, segons con,
tacte, .11 pertoqueli per haver
esta( aeoinindat de La Publiei.

Un «récord» futhollstIc
De la ressenya del partit de fut
bol «Espanyol-Alavés», que publi
cava
El Mundo Deportivo del
dia 9:
El primer goal lo consiguió el
Deportivo a los 18 anos de juego,
después de una preciosa combi
nación entre Castro y David.

tal,

*

Eh;

Atacó, setnpre segons El Mundo,
ocórrer a la primera part del
partit. I ja portaven divuit anys
de jocl El començamen: de la se
gona part degué coincidir arnb les
luxes d'argent
de l'Alavés»!

ort's»

Sedern indignes de nosaltres ma
teixos si no reproduíssitn amb tots
els honors aquestes máximes que
descobritn al dors d'una estampe
ta editada a la casa Banyeres (Pla

República, 6.)

NO DEUEN D'ESSER PILLES
DE MARIA
1.
Les que vesteixen trajos ce
nyits o transparents o tan esclu
sas
de tela que deixin al deseo
bert més de tnitja cama comp
tant des del genoll a terra, o més
de mig buzç o la més lleugera part
del pit o esquena, siguin de Pedat

siguin.

que

2.
Les que sentades prenen
habitualment la immodesta postu
ra de
posar una cama sobre l'al.

trct,
3.

Les que

prenent el pe
rillós procedir de reunir-se i pas
sejar soles amb persones d'altre
sexe que no siguin pares, germans
o
niarits.
4.
on

Les que

es

z,an

les platges
amb lunnes,
són de les des
a

i menys

encara

ditjades que
bany traten

en

st

el mateix trajo de

i juguen anib
5. Les que, sense ser forçades
per pares •i marits, tels qui hi ha
tan desgraciats!, freqüentment as
sisteixen a teatres i cines sense
preocupar-se de la moralitat del
que representen.
6. Les que es fan tallar, alai

i

arreglar

el cabell per barbers,
és mora/ que les dones
fagin aquest ofici arnb els honies,
tampoc deu d'ésser a la inversa.
(Amb llicIncia.)
tar

que si

no

Está vist : no podrem ésser mai
filies de Maria. Val a ?ir que feia
temps que ens ho temíem.

Próximes
Sota

noces

aquest

títol,

diumenge publicava

El Matí de
!a següent no

de societat:

ta

Diunsenge vinent, dia

22,

se

ce

lebraran a la Basílica del Mones
tir de Montserrat les noces del
nostre amic Sr. joan Sust i Vives
amb la distingida Srta. Maria je
sús Sust i Sust, filia deis senyors
josep Sust Gelpi i Maria de hi
Concepció Sust, bons amics del
nostre diari.
A El Matí
sustus.

no

guanyaran

prou

per

*

L'anarquista
De fa temps teníem observat
que cada vegada que es produia
una vaga general o un fet revolu

cionari a Barcelona, anava seguit
d'una gran ficada de peus a la
galleda d'algun collega de la prem
sa local.
Una vegada era aquella
teoria peregrina que uns estran
gers (?) contaren
a
cau
d'orella
a
un
articulista, segons la qual
una vaga de cinc dies, a mort
per
dia, representava un benefici net
d'un talan i mig diari, que és (és
un
dir) el que aquells bons se
nyors calculaven per accidents de
circulació. Aix?s es passava al «de
be» i al «haber del llibre de cai
xa del
cementiri nou i anem per
una
ultra. Més tard vingué aquell
que, després d'una revolucioneta
del país, amb els seus morts i fe
rits corresponents. dedicava qua
tre fástics als de la F. A. I. per

quI trobava que a les seves bu
Ilangues els faltava to. Etc., etc.
Així les coses, es comprén a
clama que al cap de deu dies
de la «zambra anarco-libertario
sindicalista murcio africana,
ens
lagim alarmat en constatar que
a
cap diari de Barcelona aparei
xia l'article de torn.
Conscients del que representa la
tradició en aquests casos, EL BE
NEGRE es disposa a fer quedar bé
a la
premsa nostrada.
-

REVOLUCIO DE LA REVOLU
C10
Es tracta purament i

simple de
motllos vells i l'última pa
rada en aquesta matéria ens l'ha
dita un antic camálic de Lenin
trencar

grad.
És

sistema de fer revolu
cions que un cap conegut fa rtu
un

"Sahara~Niger"
manera

?Han Ilegit -Sahara-Níger.,
ls

de

Ilibre que els recomanem:
és tan de primera. que fa venir
unes
ganes irresistibles d'anar
donar un tomb pel Sahara.
un

hi paria de l'enyora
que proporciona l'Africa als
que hi han anat una vegada, pe
ró nosaltres no hi hem estat mai
i creguin que ja tenim ganes de
tornar-hi. Val a dir que si algu

L'autor

ment

ens
havia retingut fins
els suposats perills de sem
blant empresa, peria res, no hi
ha res de tot aixi:). Era molt més
arriscada la «traverséei, Sahara
na

cosa

ara

era

Rambles

que

els

set !nana

passada.

vam

relatar

14

Per que ,se'n facin ben bé cár
rec, els avançarem un esquema del

viatge.
primera

La

o una

d'anar al Sahara
anar al Sahara

N. Maria Rubló i Tudurí?

etapa per anar al
ciesert és, segons l'autor, Mallorca,
que ja és un bou cornençament.
Segueix Alger, d'on se surt un di
marts de carnaval, disfressat d'ex
plorador i én un camió de la Rua.
ja un si és no és de cara al de
sert es van fent etapes procurant
deixar-se catire als Hotels se
güents, tots atnb el seu poblet cor
responent.

*

de Terrassa diu
a
donar fei•

sense

Ilir si així i tot t'extravies, i avall
que fa baixada.
Aleshores vénen uns quite:me
tres
un
xic avorrits i una mica

re

de

tan

semblança,

senzill i té

una

certa

per la

simplicitat, amb
donava aquell ita
pólvors per matar

el consell que
liá que venia
puces: s'agafa la puça, se li obre
la boca, se ti tira el polvo e la
puça mona».
Fins ara així que quatre o qua
tre-cents
senyors (molt senyors
nostres) volien fer-ne una de cres
pa, s'armaven fins a les dents i

seguit

dirigien

fer-se (tes
tovar»
cap als voltants de caser
nes,
«jefatures» de policía), etc.
O sigui, als Ilocs més perillosol
del camp de batalla (Barcelona ja
fa anys que ho és).
Qué anaven a buscar-hi? Miste
ri 1
Sí, senyors. inisteri, perqué de
bombes ja n'anaven carregats, ar
mes i municions en duien per do
nar
i per vendre.
?I-11 anaven a proclamar el Co
munisme Llibertari? Si és així,
ja és una altra cosa, perb és evi
dent que és més sensat cercar al
tres
llocs més acollidors.
acte

es

a

Aleshores el més práctic en
aquests casos és anar a fer una
costellada a Les Planes (posenn per
cas,
sense
que vulguem dir que
hi hagi cap inconvenient d'amar
més lluny), un cop allí es pro

clama el Comunisme Llibertari o
el Sindicalisrne Reaccionan i o el
Regnat d'en Berna: Xinxola, s'en
via un camarada al Govern civil
notificant el cas com un cabás
que s'acaba d'efectuar amb tota
solemnitat, i s'espera que els va
gin a cercar per tancar-los a Sant
Boi.
Que així també acaben rebent?
Oh! és clar, no hem parlat mai
de donar consells per guanyar re,
volucions, sinó per fer-les. ts
evident que així al ménys s'arri
ba a proclamar alguna cosa. De
l'altra manera, ni aixo.
I a més, ja els hem dit que era
un
sistema que feia riure.

*

tir.

El seuyor Vinyals i familia
s'han trasiladat a un sanatori
de SuIssa amb el propbsit de
restablir-se arnb el mh.xim de

rapidesa.
Sernbla
ran

* * *

* *

temptadores

si

ha,

fet
al
Sami

proposicions

conegut futbolista Josep
tier,
* *

*

Ventura Gassol s'ha negat a
«Ii'. C. Barcelona».

signar pel

*

de vida que la roja palpi
tació de l'anunci de les pastilles
del Dr. Andreu.

*

ex-diputats de Villa; Cis•

Els

achtaalrn.mlfi
ami) Evalú,

•

ueros

•

«yo-yo»

filleta

la

professor Blanco.

del

*

*

*

imminent l'aparieir, del
darrer modal de bombos de
rnh.., el qual hom pensa bate
jar-lo amb el nom suggestiu .de
«bombes amb sorpresa».
Constituiran,
naturalment,
bomba de la temporada

Grau Café Espanyol
CONCERTS DIARIS

com

l'autor del llibre, encara et pots
permetre el luxe de posar el se•
güent telegramet:
«President Generalitat de Cata
lunya. Barcelona.
Traversée Sahara avec drapeau
catalan.»,

igual que
sis fet alguna cosa.

*

El «I'. C. Barcelona»

per manca d'aigua, pé«.
ro aix6 és falta d'experiéncia, per
qué invitant a la senyora Aurea de
Sarra perqué un cop allí balli una
mica de tant en tant, i l'Adra
Gual per airó de la pluja... s'ada
rme:a els
únics punts obscurs de
tan bonica «promenade».
En fi, i abrenjant, resulta que
amb un tres i no res et trobes a
Gao, amb alió dels Hotelets Tras

exactament

despeses ani•
l'«Esquerra».

que les
eárree de

a

Es torna a parlar de conver
tir La Rambla en diari.
Ves, ara que en Sunyol ja
estit bo!

assedegats

atlantiques altra vegada, i.

*

.En Rovira i
i•gili diu que
les bombos no les pot pas sen

•
Reclamats pel nostre deure d'in
formadors--com diuen els repiSr
ters
del «Ciero»—baisavem Ram
bla aval!. No és que les tingués
sim totes, perb qué caram! de tant
en tant han d'anar
mal dades; no
han d'ésser escamots...
sempre
Arribárem al Pla de l'Os. No pas
saya ni
una
rata; els cafés eren
tancats
i barrats, les escales ple
nes de ciutadans catites. Cap més

senyal

*

desitgin.

en

de

10

a

pel Qulniet Vilalta

12 nIt

Divendres,
Concert

dia 20

extraordlnari
orquestra de

per

'MORERA
BAcu

Melangía
Aria

hagues

violtns

2

corda

Manuel Pestena
giro l'intermedi 1 «Pavone» de
DON GIL DE ALCALÁ

El propi autor

Nosaltres, la veritat, si no fos
que ho hem llegit, no ho creu
ríem, i així i tot encara vam tenir
moment de dubte quan
diu
un
l'autor all•S que van passar per
Bará i van veure un pu-put.
Tot plegat, no será un somni?

L'ESCISSIó
—

—

DEL PARTIT RADICAL

Veus? ells t'abandonen, peró jo t'estimaré

Vaja

un

cBON TEMPS

sempre,

QUINTANA.?

consoll

aticaotm,

4

16l02

Trasatlantique.
Gliarciaia. Hotel Trasatlantique.
En sortir d'aquest hotel hom
s'acomiacla del papá., de la mamá
i dels ainics que l'hagin acompa
Laghuat.

Hotel

nyat, com feren el senyor Rubió
i els abres exploradors amb la
Srta. Isabel Llorach i nitres amis
tats, i cap a
El Golea, Hotel Trasatlantique,

d'estil sahariá (ja ens hi acostem I)
Timielum. Hotel
Trasatlanti
que (que encara deu ésser d'estil
Inés

ESPECIAL

PASTELEES IlLAPI
TRES RALS CAPSA
PRIMERA ITS CONVENCERA
-

sahara).

tracte

perqué

et

vinguin

a

PER 4 MAYAR

FRESQUES

OSTRES
PEIXOS

Adrar. Hotel Trasatlantique,
i Reggau. Hotel de la Companyia
Transahariana.
En arribar aquí, cona que ja
s'és al desert de bo de bo, hom
agafa un guia, es firma un con

PRENEU

LA

*

que está disposat
nn
a
tots eh; que

NO
-

canviat
ha
1) 'tira en
a.ra

endavant les -olores d'agressió
•seran
de nou del l'espre en
avall.

van

banyen juntes

*

vinguti regint-se,

¦•ia

Filies de María

*

13E /\ir.intE ha
amb que .fins

El.

l'horari

O les bales anaven al «ralenti.
el tal Lino és un «jongleur».

ça

•

*

Retallem de La Vanguardia:

o

es..

n

Herols de la revolució

.%10t1.

que

a•

emstn•

va

•

sembla

eseamots

disposats
donar el col:.
Aquesta vegadn, per6, el eop
serl pricífie i altament
piar, dones, tracto
d 'equi.
atril)
par-se
mitjons
ol•
t a rt

A últimas horas de ayer tarde,
cuando Miguel Lino ex empleado
de los talleres de la Fundición
vona, pasaba por la calle del Con
de del Asalto, le salieron al paso
cinco individuos que le hicieron
varios disparos.
Miguel Lino, con gran habili
dad pudo sortear la trayectoria de
las balas y salir ileso de la agre

BE!--

qew

MARISCS

HOLLYWOOD

BAR-DANCING

reco

Carrer Illou de la Rambla- 105

1

Teléton

XOCOLATA

1 7 11 33

Toles les nifs de
a

4

1 festius de

7

12
a

9

(aperillus)
éxít

colossal

de

la

DEPION'S JAll
orquesira compida

Grans atraccions
És

iviÉs

Naosa.—Caaancwa.

4Qt.JÉ

El

É

CD:

É L-

1=2

El Sr. Moles.

a

4.—

43arcelan s

.

—

Si sabéssiu el

pa

QUI SERA GOVERNADOR?
que hi donen:no us barallarteu tant.

en

RIDACCICS

i

la

ADMINISTRACló

i

pista

MINDIZABAL.

31.

