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Barcelona,
Els nazis han votat

'DA LAS
Se.CA.CYCL

APITASVI.IES

e

Berlín,

CnrAr4A

29.

El plebiscit ha
començat enmig d'un entusiasme
indescriptible. Ja des de les pri
meres hores del matí
els S. A. i
els S. S. han hagut de contenir
la multitud de votants que es yo
lía precipitar a les lunes per a di
positar-hi el seu vot favorable al
Fiihrer i la pau eterna. Ha estat
precís que s'establís una severa vi
gilancia per evitar que els electors
votessin amb paquets de
candida
tures. Aixo ha
originat un seriós
conflicte i, com que la cosa peri
llava amb degenerar en una revo
lució per mantenir el Führer vio
lentament en el poder, les autori
tats han hagut de fer una
conces
sió als electors:

2E31

SOIAANC
ri óm

DIL

Algunes escenes del film de la
inguda de Bela Kun a Barcelona

Espilsa

Els escándols del socialisme
.continuen com aquell qui res.
No en tenen prou amb fer anti
:patria al nostre, després del 16 de
febrer, dissortat país; sino que ád
.-„Sue.tlita.t a:Elty. Ynn....
i.a) •tenura -dc,.11Ya-.
.--..-- „.... _L
Proves? Documents? Ens en so
bren. Només volem, pero, citar-vos
en un de eabdal: miren el que diu
en
el seu volum 56 la Enciclope
dia Espasa (pág. 1213, segona co
hitnna. Art. Socialismo, B. Art.) de
la infalibilitat i serietat de la qual
no creiem que en dubti ningú amb
nas a la cara,
a
no
ésser algun
desgraciat comunistoide enllepolit
per l'or de Nloscou.
Va de cópia: Las manifestacio
nes estéticosocialistas
de algunos
tnunicipios han dado resultados
desastrosos, El citado Maignan
aduce el ejemplo de la municipa
lidad de Ivry, el lamentable arra
bal de una capital ciegamente cen
tralizadora. Esta hermosa villa an
tigua cuyos escasos vestigios se han
refugiado en la iglesia, presenta el
aspecto más triste de un progreso
El Gil. —Aquests són els poders
bárbaro y tiránico. La metrópoli,
entendre!
Para sus salidas, ha ahondado la
herida abierta y sucia, donde se
.1. El qui vota primer, vota dos
amontonan sus vías férreas; ha lle
cops, un cop per ell i un altre per
nado las calles principales de tran
un deis que encara no hagin votat.
vías• eléctricos; ha instalado para
2: Aquel! que ja l'hagi votat un
flis incurables un lúgubre hospital
altre que hagi votat primer, nornés
y para sus muertos un campo. in
podrá votar un cop.
menso de desolación. Para su. in
3. Per votar s'entén votar sí.
dustria construye allí fábricas es
Aquest conveni ha tranquil-litzat
Pantosas; para su comercio ha ro
bastant els anitns i l'elecció ha
deado el Sena con docks interrni
uables... etc., etc. i renunciem a transcorregut, des d'aleshores, or
denadament.
reproduir la descripció deis !nonti
D. N. B.
Inents municipals, qiiestió artística
(sic), al entregarse a la cual un
ELS MORTS VOTEN PER LA
'ayuntamiento socialista no puede
PAU ETERNA
menos de enganarse.
Berlín, 29.
A primeres llores
,No volein pas imaginar-nos on
anua a PzIrar Espanyzt si engran
de la tarda l'entusiasme a tot el III
deixen les sortides de les ciutats, Beich anava en augment. Es vota
posen tramvies el?Ttrics als carrer,
va a Reieh
fet. S'Ira notat als col
legis la pres?!ncia de nombrosos
ustallen hospitals i cementiris, i
morts que anaven a votar per la
eonstrueixen fábriqrres i docks in
terminables._ Si no ens hi dóna
1111 cop de
mit el tcnic d'Obres
Públiques del Vaticá, també, com
els dissortats d'Ivry, hatirem de

pau eterna.

Els de la guerra,

especial, feien molta tabola.

D. N. 13.

BCN

les ordes religioses.
Monges i frares han anat a dei
xar
els seus vots a les urnes.
Aquestes han quedat plenes de vots
de castedat, de pobresa, de clausu
ra

i

a

votar

d'obediencia,

favorables

cal

no

dir,

expressit

vien

la

d'abstenir-se le

seva

votar

Immediatament,

per

intenció

pel Führer

a venjana per haver-los
estat
retirat el vot. No obstant aixo, l'or
dre és perfecte:
com

Cosmos.
TOT

enco

L'entusiasyr aquésta dispo

que adhsta nit matéixa co
mençaran amb tota intensitat els
concursos per a
donar a cada vot

ernes el

seu elector respectiu.
Es
parla d'organitzar una Olimpíada.
Ningú no té un no per a nin
gú, perque es consideraria eontrari
al plebiscit.

Fabra.
UN ESCRUTINI DIFICIL
Berlín, 30.
Els resultats de
—

l'escrutini que fins ara, es conei
xen
no poden ésser
més falaguers.
Es creu, pere, que les operacions
seran molt 'largues a
conseqiiencia
del gran nombre de paperetes di

positades
i

en

a

Aleinanya,

a

l'estranger

altres indrets.

DIFIGULTATS, SUPERADES

LES

jo volia, peró

no

en

varen

Berlín, 31.
En vista de la len
l'escrutini, el senyor Goeb
—

titud de

ratjar els electors, ha

a,nat

a

votar

els altres. En el discurs que
ha fet als que formaven les cues
ha dit que si necessitaven més vots,
que ho diguessin.
D. N. B.
WOTAN WOTA
Berlín, 29.
Wotan, el conegut,
déu germánic, ha acudit a les ur
ríes com un sol home i ha wotat
amb cara de tres déus per poder
wotar tres
cops. Ha promes fer
miracles. Aixó ha augmentat l'en
tusiasme i els vots del poble.
ROD ES
Berlín, 29.
La policia ha sor-.
pres algunes rodes: ha detingut els
i els ha portat a
seus components
la delegació del districte. Un çop
comprovat que atreven a votar si,
a

bels ha ordenat abrir un concurs
de •projecte9 per una máquina d'es
crutar.
Cinc-ceras enginyers han
començat ja els seus estudie. Men
trestant continua l'escrutini a
Mencheta.

tots

UN SUBTERFUGI DELS
PATRIOTES

—

Berlín,

1.

Mentre es feia l'es
crutini
descobert que a les pa
peretes en bla.nc hi havia la creu
dibuixada amb tinta simpática. S'ha
sabut que molts electora s'havien
vist obligats a amagar els seus ve
ritables sentiments per lliurar-se de
les amenaces deis jueus internacio

—

z

—

Ha circulat aquests dice per to
Premsa la fotografia deis caps
de les minories d'oposició—cl'opo
sició al Govern que ha tornat l'Es
tatut a Catalunya—. Al costat del
senyor Abili Calderón, magnífica
tarota de client de café de cam-.
breres de Paléncia, el senyor Gil
Robles. Al costat del senyor Gil
Robles, el senyor Goicoeohea.
costat del senyor Goicoechea, el
se
nyor Cid. Al costat del senyor Cid,
una
rata de sagristia
emmetzinada,
el senyor Lamamie de Clairac. Junt
atilda aquests cinc hornee, el senyor
ta la

"El Be N.egre" i el Be...la Hun

La revolució anirá
Des que várem llegir a La •eu
Matin, el diari més ben in
format del món, deia que el Ko
mintern rus havia decida bolxe
vitzar Espanya i enviar-li el se
nyor Bela Kun artib un milió de
•essetes per començar la feina,
que
que Le

•

11,700,4

kra..

n

nostres lectora que,'com ella saben,
si Le Matin és el diari més ben

infórmat del món, els lectors d'EL
BE NEGRE són els lectors més ben
informats del món. I, en efecte,
dissabte al vespre varem rebre una
confidIncia (confidIncia-te) del con
fident que tenim a dispesa a l'Ho
tel Ritz (no direm d'on treiem els
diners per a pagar-li l'estada, per
qué la més elemental prudIncia
ens
aconsella d'ésser discretíssims
la més elemental discreció pru
dentíssims, pero els nostres lectors
ja sospitaran que es tracta de l'or
rus), segons la qttal l'endemit, o
sigui diumenge, arribaria a l'hotel
el senyor Bela Kun, el conegut or
ganitzador de revolucions de totes
menes.

Hayas.

a

dignitat.

--

creu

que

SORPRESES DEL TEMPS
—Ja tornes a portar morrió.?

ALEMANYA

PER LA PAU
Berlín, 29.
A darrera hora 1
per tal de donar a tots eis
eiuta
dans i especiailnent a les javes
neracions la satisfacció, i l'honor
d'haver pres part en aquest memo
rable plebiscit; el Führer ha con
cedit el vot favorable a tots els
alemanys nasCuts fins l'any 1980 i
a tots els morts fins el 28 de març
del 1936.
Per un altre decret complemen
tar de l'antetor, es declara
que
les abstencioiSs per causa major,
com
l'haver ffiort o el no haver
nascut, es cleideren vots afirma
tius. Les altes.ábstencions també.

—

col.legi.

en

FET

Corresponsal.
EL VOT DE HITLER
Berlín, 29.
El senyor Hitler
ha votat a primera hora del matí,
es creu
que favorablement, al seu

.

No cal dir que a primeres hores
del mati ja érem nosaltres al Ritz
preguntam pel seu illustre hoste,
pero havia sortit.
—Des ae les sis del matí—ens
digueren, que és fora.
—1, ng saben on ha anat?
—Ha dit que anava a missa i
que fins que s'acabés la de dues
no tornariii.,
Primer fracás; hauríem de tre
bailar a la tarda tot i el descans
dominical de la premsa.
A l'hora del te hi tornárem;
estava voltat d'una colla de senyo
res del
Conferentia Club, pero les
deixá amb la paraula a la boca,
cosa
que elles no es prengueren

malament, perque ja

estan

acostu

mades a fer-ho ami) els conferen
ciants, i ens invita a seguir-lo a
la seva cambra.

—Mg-latirá de perdonar
ens
digué en un correcte ca•alá—, pe.
ro
encara no he pogut arranjar
els equipatges. Vvvvol fer el fav
—

•

de seure? Perdoni
va afe
vvveig que no hi ha dap
cadira lliure; un mornent.
vvor

gir

—

—

baleó. El soroll—de VeXplosió no
ens deixit sentir el final
del para
grat, i ene vOrem asseure.
—Havíem vingut aquest metí, pe
11') ene han dit que era...
--sl, sí, ja ho pot dir, a mis54,
era tt milla.
—A missal Es veritat, dones,
que ha anat a missa?
—He anat a totes les misses de
Barcelona; quina feinal Perel... pri
mer és
l'obligació que la devvvo
ció. Si hem de destruir les esglé
sies, els convvvents i la clerecia,
bé éls haig de coneixer. Ja m'he
fet presentar a tots els rectors,
molt simpátics, que m'han recoma
riat els vvvicaris.
—Sí; ja hem llegit a La Vea...
—La Veu?... Ah, sí! La Vvvveu,
vvvol dir.
—No, senyor, a La Veu, en ca
tala es diu La Veu.
—Mala negada! Ja m'ho podia
pensar que

un

trotsquista

com

en

Nin no•m'ensenyaria el catalá
Com ho faré ara per organitzar la
bolxemització parlant en vvvendre
llene en comptes de catalit?
El várem tranquillitzar i ens va
quedar tan agrait, que ens oferí
informar-nos
detalladament
deis
seus

projectes.

—La holxevvvització

ja

cm

permetrá

d'Espanya,

que segueixi

ex

vvvendrellenc, será
taules, ja ho pot
havvver llegit a La Vvvveu, que
está ben informada. Tenim diners,
jo porto un milió de pessetes...
(Continua a la pág. 4, col. I)
pressant-me en
joc de poques

Ventosai Calvell.

ckulAilliaLlaaguAtetd,oiol
deis quals té guanyat cent
vegades el títol d'enemic de Cata
lunya, únicament pel gust de f&.
cada

se

un

retratar,

El senyor Ventosa i Cavell

Otto.
EL TRIOMF 'DEL PACIFISME
ALEMANY

Berlín,

2.

—

L'enginyer

Pipo

Seiffert ha inventat una máquina
de fer l'escrutini. Consisteix en una
plataforma ikt fusta que té en un

•

l'església.

E:U hi faci més que nosztltres!

dels costats,
una

~fi

un

a

una

curta

alçada,

barra horitzontal graduada amb
pes que hi llisca i un altre

penja. El recoinpte de vots es
posant els «paquets de candidatu
res damunt la plataforma, calculant
el pes en tones, després el d'una
candidatura i divldmnt les tones per
la fracció de grams de la pape.
neta. Seiffert no ha volgut donar
el eu nom a l'aparell i l'ha anome
nat "báscula". Grácies a
aquesta
initeprina se sap ja que el plebis
cit ha estet guanyat per 5.348.954
tones de sí. Ara falta fer el cálcul
del número de creus.
que

Un homenatge

la

injusticia

una
L'illustre

Picó

poeta

Josep

N11

López

acaba de rebre l'homenatge
tille tant (le temps feia que esi)e
rayen els setts inerits. l'el conseller
delegat del districte VI, senyor
P/ancesc Coció, segons Begim als
(halls, ha estat inelás a la insta

d'alcaldes
.

de

barri, assignant-li

harri IV, Ninot.
Felicitem el senyor López
el

el

Picó,
senyor Codó i el Ninot. De to
tes Maneres,
creiem, peró, que es
triteta d'una injustícia
que sla fet

Senyor Esclasans.

PREGUNTES
bojota, contesta d'una vegada

LES TRES

de res!

que tampoc

no

ehe de

creare

Per commemorar aquest triomf
i donar-li una utilitat, el Führer
ha ordenat que aquestes creus si
guin reproduides en fusta com a
sírnbol de la pau mundial eterna i
emmagatzemades per a la seva con
servació fins el moment oportú.

Pepe.

ELS GRANS MOVIMENTS D'OPINIO
—I els lederals on són?
—No han pogut venir perqué no

„SOKA

es

troba

gaire bé.

va

amb ele enemics de Catalunya per.
qué considera que té interessos co
muns amb ells. No és aixo, senyor
Ventosa i Calvell?
I bé, el cas del senyor Ventosa
i Calvell és un cas com un cabás.
La seva histeria deis darrers anys
és un escOndol públic. La seva in
diferIncia davant del martini de
Catalunya durant la dictadura és
coneguda de tothom. Ningú no ha
oblidat les mostres d'adhesió que
el senyor Ventosa i Calvell va ofe
rir al nét de Felip V inmediata
ment després de la seva caiguda.
Al senyor Ventosa i Calvell cor
respon el trist honor d'haver ini
ciat la primera gran campanya de
sabotatge de la República, andel
pant-se d'uns quants mesos al gene
ral Sanjurjo i al senyor Lerroux,
organitzadors de la conspirad&
contra l'Estatut de Catalunya. El
servor Ventosa i Calvell creu que
és compatible amb la seva digni
tat
de catalá el donar conferán
eies contra la República sota la
presidencia del senyor Calvo Sotelo.
Amb una tranquillitat de consciln
cia que no té res d'envejable, el
senyor Ventosa i Calvell es gira
d'esquena a Catalunya i fa políti
ca
a
Madrid amb el senyor Cal
deron, el senyor Gil Robles, el se
nyor Goicoechea, el senyor Cid, el
senyor Lamamie de Clairac. Cinc

nals.

.

11111%...

senyor Ven
les reunions que ele política
espanyols enemics de Catalunya ce
lebren a Madrid?
No deu haver-hi a horas d'ara
cap catalanista que no s'hagi fet
aquesta pregunta. Tots els catalana
tenim el dret, tenitu
d'aearar-nos amb el senyor Vento
sa i preguntar-li direetament
guinea
eón les intencions, quins són eh,
mebils que el porten a buscar pú
blicament el contacte amb els ene
mies de Catalunya. Tenim aquest
dret i aquesta obligació en primer
lloc, els catalans per a'Is quals el
sentiment catalanista és, ahans que
tota altra cosa, un sentiment de

--

Hitler,

a

--

a

Quina feina hi fa el

tosa

Berlín, 29.
Han estat apallis
sats cént-trenta-cinc jueus que ha

tots

-

refugiar-nos

per PEER GYNT

Febus.

—

sortit

fer-ho

a

fabricació alemanya.

de

VOTEN LES MONGES
Munic, 29.
A mitja tarda han

.

—

acori:panyats

estat

cotxes

••

.

han

en

.

.

Caí

—

lona al hui

.

ElSr. lodosa va

Les abstencions deis electors que han mort
deis que encara no han nascuty han estat
considerades com vots favorables

AAAtISAAA
DA .114LA KuN
A BARCtLONA

•UNA

Preu: 20 céntima

fet

Reieh

a

de abril de 1936

• •

'

—

'Pm. 2

bornes que avui—per molts

anys

—La meya escolia és lit més
CO
fortable de Barcelona, perquó
a
l'hivern hi ha dos balcons que
111
entra un sol que dóna una
escalfo
reta... I a restiu obro un
baleó
dóna al polo Nord un altre al que•:
poió.
Sud i passa una fresca i un airet'
que els mapes van així—i
amb la
má feia com Si es ventés.
Naturalment, se'n va endur

ho

puguem dir—no poden passar la
frontera de Catalunya sense expo

sancions.

•sar-sc a

Hern de considerar que el senyor

Ventosa és l'agent d'enllaç

la

entre

Lliga Regionalista i els partits es
panyols cnemics de Catalunya?
Persisteix, pel que es ven, Palian
ga del 16 de febrer. L'Espanya del
senyor Gil Robles, del senyor Goi

subvenció.

coechea,

del
senyor
Lamamie,
l'Espanya del noi Primo de Rivera
deis "caballeros" del 10 d'agosto,
l'Espanya de la miseria, de la ga
na, de la brutícia, de la violencia,
de la tinya, del tracoma, l'Espa
nya que ha donat a Catalunya el
magnífic tractament colonial que
tots sabem, está seriosament ame
naçada de mort.
El senyor Ventosa s'identifica
amb aquesta Espanya.
Es una manera com una altra
de preparar la guerra civil a Ca

DE

Balada de les contribucions

de mobles 1 tota
classe d'oblectes
T O T D'OCASIO
Corta, 414 Tel. 30422

lalunya.

-

Gynt

Peer

aqueli temps
Rap i l'Aranya

Fou en
que el

'Si

de la trista

Espanya,
•

quan tot era humor
i tot era orgia
i era radical
tothom qui podio,
—Tras passos endarrera,
passos enclattant!
***

els
no

.

•

947,80
47,80

.

7,80

.

Traspassos (diner)

999,90

94,70

.

Belakunakí
P. N. R. E.
Federals Detotalavida
...

.

.

230,10
30,05

pre's"IVoI-géá—dliiTrça-^o^
respectei
Madrid que filletUCI1 mes que

nie,

l'Eselasans.
Si sempre s'ha dit que Barcelo
na
és bona si la borsa sorta, ara
ha arribat l'hora. que Barcelona

caramel, perque
la seva borsa fa un dring que ni
l'or de llei. Un or de catorze qui
lovats, com diria rquell gran finan
cer
que pren aiglics a Alernanya
mentre li busquen les pessigolles a
a

punt de

Espanya.

Contribucions país al capdamunt.
Traspassos (verbaIs) ferias ; Tras
passos (diner), encara no han sor
tit al mercat, peró són sollicitadís
sims.

PHILIP'

L'endemit, el

Xirau i

en

senyor

Companys

s'inquieta.

pró

a

comprar un diari?
No ens referim a l'exemplar (1 un
diari, sinó a un diari sencer, amb
maquinaria i edifici i tot.
Es un diari del matí, gairebé

Qui vol

Madrid, tranquils,

imparcial,

Si
*

*

l'Alcalá

refrenda.)

Crear un pressupost?
Cal Perd la xaveta!

se

ItiiiMmel3r119as

-

ei

xerrarre.

mas

no

DIO UNIVERSITAT

.53

.UNIVE.I2SITAT.1

=
-—
_

SOPA COSTES DE GARRAF i
POLLASTRO ALLO SPIEDO

E Rambla del

Mig, 19
5, Plaça Maciá, 3

Teléfon

molts mes els vots que

votants.

nd

_.

1

es

va

ápat }ten una ampollad.
d'aquell que va sobrar-dor

A cada
xampany

que fos be i

creure

terminis.

a

.

la Lliga.

se.

L'altre dia, un aristócrata bar
celoní va trobar un d'aquests se
conegut

nyorassos

seu

BADRINAS

monárquic

i

per cent.
—Com?
u digne—. No te'n
dónes vergonya d'have.r hagut de
venir-te a refugiar a la Catalunya
cent

—Tant fer el ploricó
per tal desventura!
La dreta té un mal
que ja res no cural

autónoma.

Diegorml,

460

Mobles

-

Teléfon 7h9611

-

staule~

•

—Sí, peró

ho facis correr.

no

QUE VAS

A PESCAR?

Retallem de La Publicitat del dia
25:
Pesca.
DonQnec de Bellmunt,
conferenciant.
La propera con
ferencia del cicle organitzat per la
Federació Catalana de Piscicultura
Pescadors Esportius, ha estat con
fiada a l'entusiasta pescador d'es
plai senyor Domener de Bellmunt,
adoocat i periodista, el qual des
enroillará el tema: "Aspectes lite
de la pesca amb

No hi ha res a ferl
"La Veu" prou s'exclama;
pero ho creu ningún
que en Combó s'escama?

hi veu la padrino?
El Marraco diu
que ell está que trina.

:=
.r...
_
—

=
=
r...

—

Demh de bracet
faran nova vio,
i qui sapl qui sapl

Que el contribuent

no

7-7

Entre els pescadors den esser
on
en
Domónec de Bell
munt encara no havia anat
pes
a

una

que temps

a

fessin

cosa

una

la Urraca Pastor
i el Duran Ventosa!

bojota.

pera 0.

—

—

en

grácies.

M. C.
La Voz se'n va ocupa;
temps oportIr. Grácies, de 'totel.

mulleres.

Coya.

Sois

—

caritat

.em

rics.

D'AQUELLA BATALLA
Aquella famosa batalla de l'Es
cola ((le l'escola de la 1.1iga), va
fer sortir cada mestre particular que

venir

Está bé,

--

nic lloc

m'estranyaria

—

agrada.

Certrudis.
Está malament, pei
ró trunpoc ens agrada.
Drizezda.
Bones «elles!
Bullanga.
Cotnpteu ami) el vot

car.

Si plora en Cambó
escriu una nota,
el Marraco riu
:om

Robert i C.
ens

de

22503 E
......

Elan.

Viti a Berlín.
Ni que anéssiin per
mar lis cridaríem.
R S.
Ella prou 11 deia
Clara.
Divendres a la tarda,.
—

Josep.

una
delicia.
Un mestre que té el collegi a.
Sant Martí, per obtenir una sub
venció mes important, explioava:

—

's —t

era

i

set.

Xim-xint.
L'administrador
ho té a punt.
—

Elspreusdeliquidadi l'eslildela mésperfecta elegéncia hanfetgranla
•
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SENSE PERILL

AMB

íPerles
FEMI
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Unic producte d'acció segura per al fi que ha estat creat
REBUTGEU IMITACIONS QUE APROFITEN LA FAMA
D'AQUEST CELEBRE PRODUCTE-VENDA A FARCIES,

V
•-••¦•¦¦•¦••-•¦•••••¦¦••••¦••••••••¦¦¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦•¦•

Passeig

•

A REGLA le
CAMPIONAT MUNDIAL DE BILLAR
—L'he guanyat ben bé per carambola!

.

S'abstindran les dretes? Qu/-10.
farern! Merare puguem fumar anil)
paper lean!

senyors

—

Tal dit i tal fet,
els serveis s'emporta.
Que l'Estat hi perd?
"—i Y a mí qué me importa!"

RESTAURANT GLACIER

...

3

—

vat.

Avui i cada dia

•

***
Per anar a l'hora diu que pliatt;'
ran l'hora d'estiu:
ja era hora
t*
Be Kun és a Barceloria.

Ritz i Colon estan
d'upa de Madrid
i d'Andalusia que han vingut a
Barcelona-----diuen ells—a refugiar

de la Ilur gestió
que no deixa rastre.

cedo,
puedo

estat

ha

Es poden fer de camí per atitii
comprar paper de barba,

a

Els Hotel

—

1d

estat

d'Alernanya

4
Les quaranta llores?

ELS POBRES RICS

prohoms, pobrets,
ploren del desastre

y ahora que
les quiero tocar
las contribuciones."

—

Ferrer, natUralment,

...No
cobres

Els

podrá fe'

creure.

plens de

iqué tantos jamones!
iTragué mucha bilis
por tus pretensiones!

els

my.

-

El gest és tan bo
i té tanta pulpa
que "la Veu" gemega
un trist "Mea culpa".

"Esos catalanes...

Cedí,

un

Han

En

Baturro tossut
i beneTt de mena,
mireu el que diu!:
(Pobrissó, fa pena!)

El plebiscit
exit.

cap,

—Bela Kun? Qui és aquest Bela
preguntá a uns companys.
Kun?
,En Jaume Pyssarell l'informO:
I,.
.p4r,f,
co
bra a termints.
va

LA CRIS!
Ens han fet a mans un paper
comercial que va. timbrat així:
El Corazón de Jesús.
Tejidos,
Corras y Sombreros. Vda. de Juan
Bta. Albilana.
Ja sabíem que la religió passava
una
mala tongada, pea) mai no
hauríem cregut que algun deis seus
elements hagués decidit canviar d'o
cupació i dedicar-se al comerç pri

cop de

trigat.

Franco, trempat,
s'hi pensa gaire

en

es

peu.

a

La setmana passada la premsa
aná plena de la suposada vinguda
de Bela Kun a Barcelona,
Ferrer, el mudadíssim redactor
de La Vanguardia, n'estava tot in

.condueix l'Espanya.

no

4
Així aquest trajecte

L'ELEGANCIA I LA SASTRERIA

lerroux,

creieu que fa?

banys.

electors

nostres

un

***
La raça groga degenera.
***
Ja lii ha xinesos roigs.
***
Aquest estiu el "Queen M4
fará el servei de les golondrinas ah

cies...

ciar,

el sentit comú

-

celebrá el 22 de febrer a l'Estadi
de Montjuic, els jugadors alemanys
ami) previsió de possibles esdeveni
metas, foren invitats a fer amb la
máxima discreció la salutació hit
leriatta, i s'acordá no tocar els him
nes deis respectius paisos.
El bonic del cas es l'explicació
que hom doná a l'ambaixador ale
many ,per convencer-lo que no era
prudent d'oferir a la consideració
deis espectadors les patriótiques
melodies dels hazles oficials.
ha el temor —Ii digne
ren—que el públic xiiili l'"Himne
de Riego".
Pere encara hi ha una cosa mi
llor: que s'ho va creure!

CM

en

ens avisi.
Que ens avisi, i Ii donarem noti

1
us

algun dels

a

interessa fer

governant l'Azafia

en

publica

es

que

i ja me'l teniu
davant de la Hisenda.

(Proposa

que

tellá i que, pel que sembla, no es
llegeix en cap idioma.
Un diari que encara surt cada
(ha.

*

Per?) avui, és

Qué
que

PERIODISME

el cap sota l'ala.
(El M'arraco riu
xala que xala!)

l'Esquerra.

a

•

Terra

us he tirat un cable!
1 així ha passat a millor vida,
en
tots els sentits de la paraula,
el Partit Nacionalista Republicá
d'Esquerra, un dia conegut pel grup
de L'Opinió.

Els "bromistes", del Parlament
Catalá en dejen el Pathé
***
Per vettre si se n'anava a rodar.
4,11.
L'Albinyana també vol ingressar

EL COS ELECTORAL
—Es molt dur abstenir-se quan
el cos l'ho demana!
***

la veu s'ha abrandat
i sembla una flama,

Fou en aquell temps
que al senyor Marraco
me'l van fer ministre
(cosa que no ataco)

—Apa, ja

tutbol

no

•,Jothom insisteix,
tothom ho reclama,

escamoteigs
eren
pas miratge:

jocs de mans
menys en tabia;
la trampa del joc,
qui la ignoraria?

els deja:

1.4A ,DIPI,1011ACIA
Isspanya-Alemanya,

pro*

qui

•

.

El seu substitut,
l'excels Chapaprieta
diu: —Ja

feia

penetració... etc.
Els primers sorpresos d'aquesta
COTITZACIONS
Borsa de Barcelona
Borsa de Bilbao
Borsa de Madrid
Contribucions país.
Traspassos (verbals)

la Ilufa.

—11

quan en els banquets
de gran homenatge

COM S'ESCRIU LA HISTORIA
L'altre dia, a la sortida del res
taurant "La Cala", el senyor Lluís
Companys va topar-se amb els se
nyors Terradelles i Xirau. Conver
saren uns
instants sobre política,
arnb to amable i faceciós, i s'aco
miadaren, amb aquella alegria.
Dos dies després, l'Honorable
President de la Generalitat feia
unes declaracions als periodistes en
les quals els donava compte d'ha
ver rebut la visita deis senyors Ter
radelles i Xirau i d'haver canviat
impressions sobre la possible com

en

s'estarrufa
dir-li: —Veurem...—

tras

—

"visita" foren
delles.

Lerroux insisteix

en

‘pró en
.0 clava

governants

eren

estigui

OCASIONS

Compra-Venda-Canvi

de

Gracia,

18

Gran Basar de Sastreria i Camiseria Sistema

Nord-Americh

patén

glas a 40, 50, 60
pleent es poden

des de 15 pessetes.
de llancta amb gustos moderns i taul
i 75 els més superiors i amb un
fer a mida.

petit

100.000

i amb

Encara

bqauraet.a

Tenim

una

100.000
100.000

Passeig

secció
encarregat

que

al

amb la
mati us

SECCIO
cambies color, formes
1

lo

de

Grácia,

som

classes
la

casa

majar rapidesa ens permet que
sigui lliurat fet a la tarda.
DE
de

an

-

su

molt
més
vestit

el

CAMISERIA

gran

te

estil,

4'95 pessetes.
popelina i rayon

a

a

6.

g

les
100.000

calçotets

des

100.000 camisetes
100.000

pijarnea

de

des

des

de

1'95

de
5

0'95

pessetes.
pessetes.

pessetes.

la camiseria a mida podem fer-li estalviar un 50 (fo
Fenr camises des de 8 ptes. i de rayon des de 12
amb segells de la Caixa de Pensions per a la Vele" 1

(rEsta

Obsequiem

ptes:

119 :

T,,

1E

NEGnE

l'ag. 3

fa liquidar ell. El protagonista
és Karloff, sinó Bela Lugosi.
Un altre Bela.
1 el film es titula, en anglés,
"The Rayen", i en catalá ho és
de cap a petis.

LES ESTRENES
Vassada

la crisi de gretogarbisme

brillants,

de floja lana, bonica i ben alimen
tada quÓ li van com l'anell al
Vise la nieva vida, és la histbria
d'uns ainors accidentats d'una pa
rella qúe no estan d'acord sobre
res, coin no sigui en casar•se. L'a
ventura está contada amb gracia i
Joan Crawford no hi escatima la
sevá bIllesa ni el seu "sex-appeal".
Per la nostra banda, ens decla
ren' sátisfets.
Un tipus remareable, al costat
deis protagonistes: el pare de la
Crawford, personatge hurnorístic de
la més fina escola americana.

El senyor

panyia de trens. Mentre fa la car
rera es proveeix de
brillants. Aixé
passa a
darrers del segle passat.
Abans de la coinpeténcia deis
polis per

trans

Sembla qc Pargument está ba
en
una
iiistória real. Tant
fa, perqué encara que no ho fos,
la in:Bielda és divertida. I aixé no
es pot dir sovint.

mthmen:lllllflunenenininiuminsummannisnilllllllll

Manzanera,

que

DIJOUS

TARDA

lícules de "gangs
ters" reunits en la
més gran dírecció,
d'una pel•lícula de

Mangraner n'hi oferí...

senyor

I, naturalment,

com

el

tuament

nom

es

intér

prets de les pel

de producció.

sos

de costum, el
veiern al Coliseum. Ara és el pro
tagonista d'una pellícula que es ti
tula .El m.ez marit es casa. O si
gui, que fa de marit de la seva
dona, que és Elissa Landi.
Ella és una actriu. En el film,

L'

II111111III

Consell de la
setmana

Els millors

tants

"gangsters"

3.000 (tres mil!).

Cary Grant,

llllll1

ESTRENA

recordava de Sor Angélica i pen
saya en el seu talent—és rúnic que
hi pensa—, va dema.nar 50.000 pes
setes per un contracte de tres me
El

digueren mú

Una de les

del porc.

Quan estigueren un xic esbravats,
el senyor Mangraner li va explicar:
—Com voleu que us doni aixé, si
Pargument és meti, la música del
noi... i ni ell ni jo no cobrem res!

iiiii UnnI1111,11,,111 iiiiiiiiii1111,11111111 lllll 11111111111t11111111111lllll

per al.cotxe són les
multes que solen posar els agents

11M111111111111111111111111111111111111111111111111111

una

QOSSIIETOS DE LA
Guam DEL fillURO, IfYfIA101.1
!fi

•••

dona.
COM que per aixé no val la pe
na
de casar-se, decideix casar-se
amb una altra, i de passada donar
per' a l'eloqiient títol de la pá
lienla.
Elissa Landi s'assabenta d'aques

tí/

kj,

2:›
<0,1'

intencions i el convene que no
se suposa que
vitien feligos.

1111111111111111111111111111111111111111111

PALACE
heu
i, si

cera

d'aguantar Pópera

ben presentats,
d'Estima'm sempre,

en
el cas
hi passeu una bona estona.
Grace Moore hi Ilueix la seva
espléndida ven. i Leo Carrillo els
com

lit

Éeus dots ,de gran- actor.
La histária és una mica gafa
da pels cabells i amb un pu t de
dramátic que desentona.
Val a dir que és rúnic que des
entona.

en

aquest film musical.

Els Itiniors" són

al

uns

aficionats

teatre.

de considerar

Si els hem

com

aficionats a fer-ho malament,
haurem de declarar que són uns

Principal Palace

donant films

en

Torbellino de lbs
Un drama queempresona el cor
de les mullituds
Exclusives
GALIA, dis)tribuTtper F. TRIAN

úlliffid cita
Hollywood

continuen

castellá doblats

COP1/1:19141
La primera actriu
dramática europea
ELISABETH

BERGNER
en

No ME DEJES
En la

seva

máxíma creació

lommusimmorommeecomen~

bertat.

Uf!
Es el sospir que exhalá el •pú
blic al final de la representació.

Un sospir de llibertat obtingué
el Premi Iglésias 1935.
Esgarrifa de pensar que el ve
redicte del jurat fou just.

a

i

TIRADO

sense.

Torbellí d'animes, pellícula fran
cesa
del génere dramátic, no afe
geix gens de gléria a la producció
deis nostres ve'ins. Només hi fal
tava que la doblessin!
Aix?) és com aplicar les sancions
a un
país que no hi té cap culpa.

En sessió de mitja gala ens do
en una funció previsorament
anunciada com a única, l'estrena
de l'obra del distingit arquitecte i
caçador de lleons, senyor Nicolau
M. Rubió Tuduri, Un sospir de lli

1111111111111111111111111111111111111111M
***
Les dones del Rei Sol, és un film
colossal. Es alemany. Hem d'adver
tir
tumbé que el rei no .
ho está
mai, sol. Es molt amic de les dis
hauxes.
Es tracta d'una dona que es sa
crifica per la pátria i es casa amb
un
reí que no li agrada.
La resta del film és•un sacrifici
pels espectadors que l'han de veu
re i que tampoc no els agrada.

Es

prima

d'una, obreta
un tel de ceba.

com

No hi passa gairebé res, i el
poc que hi passa és insignificant.
Té una cosa bona, de totes ma
neres:
un arrés,
que els actors es
mengen

escena.

en

Ara, com que el públic
convidat...

xicot jove;

Tes 1 sortides
de Teatre
Amenitzats per
la formidable orquestra

Al Capitol ens varen dir que
tremolaríem de por amb El Corb,
inspirat en un poema d'Edgar Poe.
Per?, ni várern tremolar ni várem
veure la inspiració. Perque el poe
ma
d'Edgard Poe és una poesia
molt curta i quasi sense argument
i en el film s'hi han barrejat les
guantes contes de
tortures d'uns
Poe, amb un argument que no té
re sde Poe, ni de por.
L'aoció passa a casa d'un ci
rurgia que s'ha fet fer les instal
lacions deis contes de Poe perqué
ell n'és un admirador. Hi té el
péndol d'El Pou i el PIndol, hi
té la cambra de les parets que s'a
junten, i altres coses per l'estil,
trampes, forats i máquines, i
com
Karloff, que fa de Karloff, i és el
més dolent de tot. I amb aixé vol
liquidar la familia de rherdina i

CRAZY Boys
amb la simpática Star
LYBIA DIMAS
de 10

a

12 nit

Concerts TOLDRA
~h.

dIDEUZIESZEIZIOIL

:*
La vetllada, anunciada com un
regal de l'espera, resulta d'un en
sopiment sense límits.
La gent badálava.. que era un
gust.
Amb molta distinció, aixé sí.
Está vist. El millor que poden
fer els aficionats al teatre és se
guir anant al cinema.

z
que el nostre cos
conselle-s s'ha preocupat de
donar als nostres lectors una so
lució adequada i, després d'un

EXPOSICIO DE PINTURA

viatge detingut a les principals ciu
d'Europa i América, han tro
bat el següent:
Suposeu que en sortir d'un res
taurant, teatre, café, etc., etc., us

efecte qz‘e segurament serien
majors si un intebligent •treball
jet ami) tacte, pero sen
se compassió, alleugerís algunes es_
cenes i la mxzjoria del paragrafs.
Trobem que: trobar els mérits de
l'obra de
Tries i Fábregues
en ún llibre
Saastrá Juan Ar
bó és, tanmateix, massa parcialitat,
massa
ganes d'alabar l'Arbó, fran
rit i

Jo$

Aixé ja és més gros. La com
panyia Nicolau-Martori també surt
de tournée. Faran Arnalia, Amélia
i Emília i Bandits de frac.
1 tot en régim comunista.
El qual vol dir que els actors
ara tampoc cobraran.
•

Llegim
gran

conjunt.

1 a nosaltres qué se'ns en dóna?
Sembla imminent una gran catás
trofe. A Enric Borras li han ofert
per a debutar una obra de l'Ami
chatis.
Grácies a Déu que el teatre ca
talá sofrirá una "renovación".
De la qual podrá aprofitar-se el
colós de l'escena.
•-e,

•••¦•••••¦•¦

nostra

capital.

Aixé no tindria res de particular
si "Els clercs vagabonds" (Les
Clercs Vagabonds) de la Sorbona,
no fos una organització calcada ea
una altra de medieval francesa que
representava, cóm aquesta, exclusi
vament
teatre, medieval, és ciar,
francés.
La rivalitat entre les Passions
d'Olesa i d'Esparreguera ha arribat
a
un apassionament tan gran, que
si no s'hi posa rernei es de témer
que la cosa acabi amb una guerra
religioso-teatral, una veritable guer
ra
de jesussos. Diumenge passat,
per

exemple,

ren

trobar

Esparreguera es va
foro eléctrica i

a

sense

haver de fer la crucifixió de
qualsevol manera. F.ls esparregue
rins o esparreguerans acusen els

olesans o olesins d'haver-los sabo
tejat el drama, i ja es preparen
per tornar-los la pilota l'any que
ve.
Jo, deis olesans—o olesins
tindria por que no cm modernit
zessin els procediments i no m'e
lectrocutessin Jesús.
Trobem que el millor que po
drien fer els dos sinapátics pobles
és convertir aquestes rivalitats en
—

guárdia

se—un

quan l'acaba té

que

espera per

us

notificar-vos la penyora; el pri
mer que heu
de fer és passar de
llarg, cona si ni el cotxe ni el
guárdia no fossin vostres; el segon,
anar
a
un
teléfon; el tercer, tele
fonar a la Prefectura de Policia.
dient que us han robat el cotxe
i donant-ne les senyes, i el dar
rer,
agafar el tramvia o un taxi
a

i

anar-vos-en

a

casa.

Veureu com aviat 'as avisen que
l'han trobat, i fins us fareu amic
del guardla 'que el vigilava.

—4

Frontón Novedades

4
En el mateix número de La Pu
blicitat, sota robra de Guansé, el
segiient títol:
D.ues interessants representaeions
de teatre medieval japonés. —"Els
clercs vagabonds", de la Sorbona,
la

una

a

cament.

a

Salvador Cervera
tournée amb un

que

fer

surt

adoneu que al costat del cotxe pa
ra 'hi ha també parat—o passejant

Catalanes,

Corts

638
•

_

Tots els dies tarda i nit
grans partits a quinielas
pels asos de la pala.

S AV O Y
Passeig

de

Gracia,

86

-

Tel 76988

Reportatges especials de
FOX FRANCE ACTUAL1TE

TRESORS
AMABAIS

No sabíem on anar, diumenge a
la tarda, si al Novetats o a l'Olym

pia.
Van

quedar

(Els que

cinc

van

a

anar

zero.
a

futbol.)

La Marathon de la sarsuela ha
tingut lloc, fa uns dies, al teatre
Nou.
Hi havia dies que feien dos ac
tes d'una sarsuela, tres d'una al
tra, un d'una altra, dos més d'una
altra i acabaven representant sen
cera alguna Dolorosa o alguns Cla
veles.
1 el
Una

pú,blic, pacient

com

sempre!

gasetilla d'empresa

del Bar
anunciava que ahir se cele
brava el benefici de Paetriu Virgi
nia Juri i tenia l'aplom d'assegurar
que:

celona,

En .ella, ademús de la beneficia
da, destaca por su. labor Ernesto
Vilches.
Sí, sí! El que passa, en aqtiests
casos
és que: "además del senor
Válches no destaca por su labor ni

Una meravella en color
Document cinematográ
fic de la

U. R. R. S.
Amb el següent suman:
Leon Tostoi filmat fa 25
anys. En la intimitat.
Romafn Rolland i
Maxim Gorki
Els esports El non metro
de Moscou
Ascensió a
l'estratosfera
L'Aviació
Soviética quelcom realment
interessant i únic
-

-

Sessió continua de 3
de la matinada

la beneficiada".

campionat,

per exemple, campionat
de velocitat en el rentamans (100

1111111111111111111111111:111111111111111:11111111111111111111111
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***
Manuel Rocamora ocupa les tres
sales de les Galeries Syra amb un
agrupament de dibuixos, aquarel
les i olis.
Sembla que la cotització que
aconsegueix amb els olis no. pot
ésser més satisfactéria.
El ministre d'Agricultura no se'n
sap avenir.

En Labarta ha portat a can Bus
quets 51 teles.
S'espera que els colleccionistes
presentin les bases d'un moment a
l'altre.

De

totes

barta,

una

les teles que exposa La
de les més ben aconi
des per la crítica" i els visitants en
general ha estat la que porta per
títol "Tarda".
Per cert qe, degut a qué aques
ta obra l'altre dia es va desprendre
del clau i caigué a terra, ara a can
Busquets ja l'anomenen d'una altra
manera.
Li diuen "La caiguda de
la tarda".
Pere Pruna presenta, a la Sala
Esteva, un seguit de dibuixos glos
sant les essIncies decoratives que
floten en l'ambient d'una de les
obres més emocionals del poeta
García Lorca: Yerma.
Garcia Lorca i Pere Pruna units
íntimament pels nobles lligams de
l'art i la literatura.
Heus ací uns covilitzats que els
votaríem a ulls cines.

Segons referéncies, a les Gala
es propnsen portar a

ríes Laietanes
teme

una

tasca

de miniaturització

actuals, grácies a la
qual el nombre de sales quedaria
de les sales

elevat

la bonica xifra de 35.
a
aquesta. reducció de ta
many, les sales resultarien baratís
simes i, d'aquesta manera, no que
daría una tendra i inexperta pintora
de flors senye poder exposar, car,
l'audacia no ultrapassaria pas les
a

Degut

vuit pessetes de
se dies.

llogner

par

quin.

Felicitern la direcció de les Ca.
lenes Laietanes, a la vegada que
els oferim la cabina del teléfon de
la Redacció, per si volen portar
hi a tenue alguna exposició col.
lectiva de compromís.
Els d'ADLAN inauguraran aviat
exposició de pintures de Dio
nís Baixeres.

braça), entre els Pilats, cam
pionats de bons i de mals lladres,
campionat de resisténcia a la creu,
competició de Maries, .duel entre
els soldats romans, catx d'apéstols,
metres

una

L'entrada costará

ull de la

un

cara.

témbola de les vestidures i concurs
de terratrémols. Aleshores podrien
fer una mena d'Olimpíada en un
terreny neutral i tindrien l'éxit as
segurat.

PUBLI
CINEMA

Vilches va estrenar el divendres
Cascarrabias.
Nosaltres no várem veure la pel
líenla.
Per?) ens va agradar rnolt Inés.
La pálienla, eh?

L'actor cétnic Roinualdo Tirado,
aconsegueix fer més trágica aques
ta cinta. Els abres hi collaboren a
mida de les seves forces.
Per ara l'interés dels dobles pro
grames del Principal Palace está en
saber si és pitjor tina. pellícula
'-en eastellá feta a Hollywood, a Mé
xie o a ací. O bé quan és doblada.
***

Pesselg

de

Teléton

Miele,

Sessió continua
1

a
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tarda

matlnada

Seient 1 pesada

Reportatges

d'actualitat Mundial
Segons visió
UFA Exclusiu-ECLAIR JOURNAL Exclusiu
PARAMOUNT
Viatges Documental:
Tots els dilluns canvis de programa
-

-

de Cascarrabias
tolera fácilment.

El
es

primer

acte

El segon fa

El tercer,

patir foro.

res.

Ja

no

el

.11./•¦¦••¦•••••¦•••••¦•11•11

veu

Els mals

Josep Santpere sortirá el dissabte
de gléria a fer una tournée de vo

Strashourg,

devils.
A més de la companyia s'endu
rá un boa estoc de calçotets amb
les eleccions
que la Ceda s'abstindra en
---Abstinéncia? Abstinlizcia? Aixa cm sona...
—Dia

a

regidors

floretes.
Tot sigui per rart de Talla!

***

•¦•••••¦•

nin

gú

El film que tot Barcelona
espera amb impaciéncia

u/4mm

inútil alié, els hi anava ventant.
A Púltim, per?), ve que li ha de
trabar algn merit i diu:
De totes maneres, "L'inútil com;
bat" no deixa de tenir el seu mé
rit i de produir el seis efecte: me

varen

els cabells blancs. Els espectadors,
que eren joves, també.

011T1

hi és

Tots el dies

a

un

no

GRANJA ROYAL

Hollywood.
Josep Crespo fa veure que és vio
linista. Llástima que no es deci
deixi a abandonar d'una vegada el
cinema. Quan cornença la pellícula
es

prima,

tracta

La última cita és una pálienla
hispano-americana. En castellá, fe
ta

En La Publicitat de dimarts pu
blicava la crítica de L'amor inútil,
comédia en quatre actes de Joan
Tríes i Fábregues. Doménec Guan
sé hi anava fent equilibris, que
si L'amor inútil ací, que si L'amor

,

interpreta! per
LUANA ALCA 191Z. JOSE
CRESPO i
ROMUALDO

o

genis.

naren,

2 Pellículesen espanyol2

Un film COLUMBIA produ'it

4
Al

Tots els dies
formidables plens

sen

estan

Joaquim Mir segueix venent te
les i sembla que, a hores d'ara,
ja ultrapassa la vintena.
—Peré, i la crisi?
—Molt bé, grácies. 1 VOSt1S?

tats

uns

no

de la circulació. Es, altrament, di
fícil d'evitar-les perqué sovint no
depén de vosaltres, sinó de la fa
talitat unes vegades, d'un sentyal
se lis posa al costat del cotxe, d'al
tres, o bé d'un excés de zel o
d'una necessitat urgent del tant
per cent que li correspon, del guár
dia.
Es per

ho faei. No ho fa i

que

Cal assenyalar abans que tot el
triomf d'E. Santasusagna a "La Pi
nacoteca".
Santasusagna ha fet escriure a
l'amic Enric F. Cual, crític de
Mirador:
"Personals els seus plafons, per
sonalíssimes les seves dones espa
nyoles. Personal en darrer terme,
la més 11-lustre virtut, el seu con
cepte decoratiu."
No ens agrada personificar, per?),
personalment parlant, trobem que
en Santasusagna és personalíssim.
Apa! (que vol dir: apren, Gual!)

de

tes

4
Decididament, s'ha posat de mo
da servir-nos trossos d'épera italia
na
en
cinema. Tenen ravantatge

més molestes

coses

perjudicials

Sessió continua
de 4 a 12'30

actriu d'épera. Eh, un cop ca
sat, es fa un tip de sentir ?operes
i d'aguantar un gos de la seva

ASTOR19
•
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diners guanyá ami) Sor Angélica,
ara
vol fer una altra pellícula de
guanyar diners i va oferir el paper
de protagonista a Félix de Pomés.
Félix de Pomés, que també es

sat

AVU1 NIT

ObANDIOSA ESTRENA A

000000

no

A l'Astéria projecten L'home deis
que és Eduard Arnold.
Cros com sempre, el veiem car
regat de brillants. D'empleat fer
roviari arriba a director d'una com_

agut, queí va estar a punt de por
tar-la a la sepultura, Joan Craw
ford torna a fer aquelles pálienles
'

es

una

31.
S'ha declarat
vaga d'ascensors a la unía Ma
—

ginot.
—Es tri.st haver-se de jugar la vida...
—Jugar-se-la i perdre-la!

Si aix6 dura, es considerará que
les tropes franceses han perla la

línia.

EL BE

El bid Killl

La náutica i la

(Ve de la primera página)
—Un milió? Pera d'on se les
treuen tantes pessetes? Fos or rus...
com

ESCEPTICISME

—Un

minó! No

va

n'he vist

Ilae

mal cap.

Londres,
Von

—El vvvol vvveure? Es el mi
Bor milió que hi havwia.
El senyor Bela Kun abrí una
maleta, en tragué un paquet em
balices 'ami) La Publicitat, les lz
vestia i la Pravda I ens el presen
ta. Realment, era un milió bonic;
els nostres lectors en podran jut
jar per la fotografia que en varean
fer, degudament autoritzats pel se
nyor Bela Kun.
—1Aquest milió
ens
té Pavvvantatge que el podem aliar
gar; només cal que tallem les pes
ssetes una mica més primes i, amb
un minó que és un
milió i mig...
farem de sobres el programa.
—Sí, ja sé.
—Vvvetará; ho farem pels méto
des rusos del 1917 i 1918, que són
els millors; el camarada Kussinev,

podíeu Ilegir:

on

Ribbentrop partila

a

cap

Berlín.
I una mica més avall:
Londres, 27.
Contrariament al
que es suposava, el serzyor Ribben
trop ha sortit aquesta tarda en avió
cap a Berlín.
Aixa den voler dir que Ultima
llora suposa que els seus telegra
mes són falsos.

—Sí,

més Kussinevs més

com

PARTICIPACIO

dins.
—Justa. Comerearem per esfon
drar el Govern Azafia i fer dimi
tir forgosament el President.
—El primer, encara; pera el que
és el segon ho veig difícil.
—Bé, dones, ho deixarem cór
rer i
el President nomenará un
Govern de dictadura obrera i cam
perola i, tot seguit, tercer punt:
confiscació immediata de les termes,
nacionalització deis Bancs, mines,
fabriques i ferrocarrils.
—Quin trasbals!
—.No s'ho cregui; només és per
alarmar; hi deixarem els mateixos

propietaris, banquers, fabricants,

cétera, mentre
—Ah, ja!

es

—Immediatament abandonarem
el lVfarroc i hi farem un govern
revolucionan i indígena. El moro
Moles ja té instruccions. Anorrea
rem --qatines paraules té el vvven
drellenc—tot seguit els partits bur
gesos; els burgesos que es passin
al comunisme els donarem arrees.
Terror de massa.
—Vol dir que amb un terror
just no n'hi hauria prou? Si n'hi
poseu de massa será més car.
—Res, res: el volem de massa,
com diu La Veu; ja tenim contrae
tats el Capitol 1 el Fémina, i crea
ció de les milícies obreres (guar
dia roja). Els urbans tornaran a
anar vermells. I el camarada Ribé
tambél, Després vindra lá destruc
ció de les esglésies, convents i de.
recia, com ja he dit. Aix1 senrvvi
rit per donar feina als obrers quan
es

reconstrueixin, perqué

a

Rússia,

el conservvvar-los no va domar re
sultat.
El número set del programa és
la supressió de la Premsa burge
sa i terror contra els periodistes.
—Quina mena de terror?
—Farem declaracions tres cops
al dia i mítings els diumenges.
—Bufa! I el Full Oficial?
—No portará res interessant que

pugui ajudar.
—Ah, com

ara. Aixa és terrible!
vvvindrit la creació de
l'exércit roig espanyol i farem la

--Després

Portugal, per prowvar.
--L'exércit roig amb una orga
nització com l'exércit rús, i una
guerra? Aixe• és horrible. I quan
guerra

a

comenga

tot

•`:•`.•

assegurar, que

no

em

surti

vvvull
com

a

la. revolució d'octubre.
I, destapant un pot que hi ha
via en un recó, Bela Kun en va
treure, agafat per un peuet, un na
dó en conserva, el posa entre dos
llesques de pa i se'l menjá sense
convidar-nos.
—Els russos són deliciosos
digué--; pera em penso que els
—

t'amenes,

serian

•

•

•N•N•N•N•N•N•N•N•

•
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roligié
i do la solida!

La seriosa Vanguardia publica,
tant en tant, una seceió cómica
sota el
tito! de "Vida de Socie
dad", firmada per un humorista
de

IEW Punter
Ah, senyors, quina satisfacció
experimentem en aquests moments!
Eserivim amb els ulls entelats per
l'emoció! Quanta felicitat! No sa
bem si podrem resistirlo. I és
que el que els anem a comunicar
no
és per menys. Agafin-se! El
Barcelona ha guanyat un partit!
Si, sí, el Futbol Club Barcelona,
aquel! que viu allí a Les Gana,
aquell vellet, ha guanyat
partit.
I l'ha guanyat per cinc gols a ze
ro.
No era diguin que no slho

Diguin-me

que estan mera
que la ProvidIncia té cops
amagats, que potser és un iniracle...
Pera no em diguin que no s'ho
creuen, perqué a hores d'ara ja
ho han llegit a tets els diaris, aixa
si no ho han llegit tambk al Full
Oficial del dilluns. Es dar que el
temps convidava, és dar que el
partit era a Les Corts, és dar que
creuen.

vellats,

reapareixien alguns titulars, és ciar
que l'Osasuna és dolent de solem

nitat... Ai, no volíem dir.iho, pera
se'ns ha escapat. Pera ara ja está
dit, i un cap dit, ja no ve d'un
paire

Sí, senyors, l'Osasuna és do
lent de solemnitat. I té un porter
molt més dolent encara. Quin por.
ter, Mare de Déu! Sort que cada
vegada que II feien un gol es ba
rallaiva
l'herba, i donava cops
de cap a terna, i aixecava els
punys

enlaire,

i

prodigava

tota

me

de moltres de desesperad& que
si no, ens haudem cregut que s'ha
via venut. Pobre porter! Ha equi
vocat l'ofici. Tan fácil com és fer
na

d'agent d'assegurances...
e**

cm

Hongria. Per aixa he estudiat per
enginyer técnic en revolucions rus.
ses.
Pot posar que aprofitarem la
primera nevada d'abril per a fer

tan

•`,.

El

aixa?

--Immediatament; pera

espanyols,

—Volen treballar quaranta hores...
—Només de pensar-hl m'esgarrifolarrifo!

et

facin comunistes.

Un anunci del Coliseum que ha
a
tots els diaris:
Mi marido se casa con Elissu
Lartdi.
Els desitgem una bona llama de
mel.
sortit

Aquest

poner fou Patracció mit
xima de la tarda. No va blocar ni

sola pilota. Pera, en canvi, pi.
cava els quics amb el puny, i arri
baya a poes metres de la porta
d'en Nogués.
Malaguanyats puros que s'hasi
ria endut si en lloc de venir á
Barcelona a patir, s'hagués dedi
cat a donar copa de pany a aqtie
Iles maquines que cobren deu cén
tims per reine!
una

mi

que

é,s,

de dubte, el millar
del diari del seuyor Gaziel Godó.
En el número de dimecres de la
setmana pasuda, en aquesta sea
ció i sota el títol de "Temas y
cap

mena

Apuntes",
publicava

"Tiempos

cambiados",

artiele que, si el se
nyor Fernan-Téllez no hagués co
Inés la imprudIncia de donar-lo a
La Vanguardia, li publicaríem inte
gre i seria una de les millors co
ses
d'aquest número.
Com, pera, que ha comés aques
ta desatendí),
només en donarem
uns

un

fragments:

Estamos casi en las postrimerías
de la Cuaresma, pues la próxima
semana
será la de Pasión y, por
lo tanto, la que sigue a esa será
Setnana Santa. Pero, a juzgar por
la animación de la vida de sacie
dad, parece que estemos ya en Pas
cua "florida" o de Resurrección.
Més avall, després de dir que
un deis senyals de la Quaresma són
eta concerts del Liceu "llamados de
Cuaresma":
No hay, pues, grandes rasgos en
la mundana vida ba-celonesa que
diferencien esta época de otras.
Tampoco podemos senalar como uno
de esos rasgos la circunstancia de
que haya machas personas retiradas
unos días, haciendo ejercicios espi
rituales, pues una semana los ha
cen

personas,

unas

otra

semana

otras, y así sucesivamente durante

de la Cuaresma. No
decir que la gente de
sociedad sea en general poco reli
giosa y resulten contados los. que
hacen esos ejercicios, sino que, ha
ciéndolos por grupos (digámoslo
así), se nota menos su falta de
asistencia a los actos habituales de
sociedad.
Per aixa, és ciar, si no fos que
els concerts de Quaresma són els
"llamados de Cuaresma", no se sa
bria que hom es troba a. la Qua.
el

transcurso

quiere

resalo:

esto

I

segueix:

Sabido es que, antano, cuando
llegaba la Cuaresma, se iniciaba
una era o período de descanso, muy
tanto para el cuerpo co
para el espíritu. Al llegar Pas
CWI, se encontraba uno como nue
vo y dispuesto a vivir intensamen

saludable
mo

ifillest

noro.

Fernan-Téllez,

anomenat
sense

número ha passal
per la esellsura
•

,1••••••

4ly

la vida de sociedad. La4'uares
un reposo necesario y lógi
co
tras de las agitadas semanas
pre-carnavalescas y de los tres días
de Carnestolendas. A veces, asistía
mos a bailes de máscaras o “asal
tos" durante diez o doce noches
consecutivas. Se explica que uno
acabara cansado y buscar el repo
so resultaba de lo más
natural.
Alh! pera ja ho diu el tífol:
"Tiempos cambiados":
Pero este ano 1936 las cosas su
ceden de muy distinto modo. De
igual suerte que hemos disfrutado
de un invierno bastante benigno, y
en
cambio el primer día de la ac
tual primavera amaneció lloviendo
(como si el tiempo. quisiera burlar
se del calendario),
así también he
mos tenido un Carnaval 1936 de lo
más aburrid.° y soso (al menos, po
demos afirmarlo si lo comparamos
con los carnavales
barceloneses de
otros anos), y en cambio estamos
viviendo una época de Cuaresma
más animada que la de 1935, que
lo había sido mucho.
I acaba:
?Para qué seguir ? No vamos
ahora a comentar más. Sólo de
bemos recoger o senalar las carac
terísticas de la vida de sociedad de
estos dos últimos meses: Carnaval
aburrido, Cuaresma animada.
te

rna era

rempos eambiados.)Pernán-Téllez.

LA PARET DE SANT JERONI, ESCALADA
—Sí que la pujarern dreta, la paret!

Sí, perqué

ser

si

hagués seguit,

pot
hauria acabat: "Carnaval abu

1 rrido,
Cuaresma animada,
Santa cómica".

Semana

ORATORIA FEIXISTA
Uns titulars a doble columna de
La Humanitat del la 24:
determinant"
determinat"
Diu Mussolini, en un discurs de
gran abast nacional i internacional.
Si no diu res més que aixa...

les.
La lectura d'aquest
documen t
servirá per donar als nostres
lec.
tors una idea clara sobre
els Ro,
tius que influiren en el nauf rala:
de les dretes en les passades
-ele.
e
cions.
Cedim la paraula al senyor Pé
rez
Morales:
Mucho se ha usado el símil de
la nave del Estado, mas nunca co
mo ahora el desarrollo del
Manido
tropo fué tan necesario para
ex
plicar el pensamiento del Gobier.

—Ets de Girona? Jo també!
—Així son militars i país ans!

NOTICIES DE TOT EL Múti
Herrar.
Contrariament al que
(hilen els comunicats italians, la
ciutat de Djidjigit solament ha que
dat Ileugerament destruida.
Cal posar els punta sobre les is...
...i les jotes.
***
Khartum.
Dues coluannes ita
Imanes han entrat a la regló d'Asan
hora, i es dirigeixen a la ciutat
de Condal..
Per altra banda, forts destaca
ments etíops van de Debra
Tabor a
Debat.
Tan grans i jugar a fet...

La guerra

I

entre

el

ja ha esclatat.
Es

Japó

i Rússia

no

guerra sorda!

una

Londres.

Eden ha paxlat a la
la situació in

—

t

Aquesta

cuarto

situació és molt expesa

Sota el títol Noies detingurles al
tren, La Publicitat del din 24 pu.
blicalva aquesta noticia:
Tortosa, 20.
Per la guardia
de seguretat han estat lliurats a
l'Ajuntament, per tal que els posi
a disposició del tribunal de rnenors,
Cladi Sansegundo,
de
oatorze
anys, natural de Valladolid; To
mas Moreno Ponles, de d,otze, na
tural d'Alacant,i Josep García Dial,
de catorze, tumbé natural d'Alacant,
els quals han estat detinguts a res
tada per viatjar sense lidie&
Si la informació rap menteix, no
és pas sois el ballet el que els
mancava a aquestes "noies"....

—

pau.

—

,1'

tra

petita.

A la hora de cerrar". esta edición
aun no ha empezado:el debate.
I per ara encara no ha comen

.gat...

,

POLITICA I

METEQROLOGIA

Ahir el senyor Martí Barrera no
poder rebre els'iperiodistes. El
director general de ,Treball, senyor
Tauler, els comunicl que el cense
Iler no s'havia ~out encara de les
seves
habitacions, a causa del mal
temps.
Per les mateixes raons deixa de
sortir l'avió del servei Barcelona
Madrid.

INDISCRECIó
El día 24, La Rambla, en la se
va
secció de música, publicava un
interviu fet per jan Roig, que
acabava així:
Agraits de ramabilitat i gentile
sa de la
nostra intervivada, dona
rern per
acaba la conversa, pera
abans de .rnarxar l'artista ens ense
nya els seus tresors artístics i ens
féu sentir alguns instruments per
qué ens donéssirn compte de la
diferéncia de sir que tenen com
parats amb els d'ara.

Aquestes

coses

es

fan, pera

—Dispensi;

no

pedida fer-hi

-crea

no

diuen.

Addis-Abeba.
Els avions ita
lians deixen caure profusi6 de pros..
pectes de propaganda feixisrz a Ia
regió del Tigré i de Gar.djam.
Mentre només sigairt prospectes
ja anirem bé.
El mal és que eomencen a dei
—

catire mostres,

Addis-Abeba.
Els abissinis
han efectuat, amb un éxit que ha
sorprés la mateika empresas, un
atac nocturn a Doló.
I després encara hi ha gol' dita
que és dolent sortir de reas!
***
Addis-Abeba.
Els avivas "Ca
proni" han bonshardejat Ilobla i
Gondar.
Com que s'están: acallenat els Roes
susceptibles d'ésser bombardejats,
confiem que aixei s'acabará aviat.
Ah, i també confient en Ia S. de
les N.
Nosaltres sane aixi.
—

—

Nápols.

La princesa de Pia
ha embareat cap a l'Africa
oriental, en qualitat d'infermera.
En vista d'aixa, esperem que eh
etíops cessaran en la inhumana fei
na
de bonsbardejar ambulancies
italianes.
***
Toquio.
A la frontera del
Manxuquo i Mongalia continuen
registrant-se normalment els inci
dents de consuetud.
—

mont

—

ANAR PER FEINA
La Rambla del dia 23 donava
compte de la remlió de la Diputa
ció del Parlament Canal:
A tres quarts i, cinc mimas ?'u
na ha conteneat la reunió.
I després de publicar l'ordre del
din, condal:
La reunió de la Diputad(*) ha du
hora, o sigui
rat exactament
una
que ha «cabal a tres quarts ?'una.
La reunió acalla, dones, cine mi
es
nuts abans de comengar. No
podrá dir que el nostre parlamen
tarisme

no

feia

es

alenumy per vo

una

creu

a

la pa

a,

T'atila?

Washington.
Eh senadors Bo
rah y Lewis diuen que els paises
consproanesos
han de pagar els
deutes de guerra.
Mireu que valer cobrar en eh
temps que carreras!
***
Washington.
La policia de
rEstat ha detingut un individu que
ha confessat ésser el raptor i assas
sí del fi!! de Lindherg.
I ja van tres.
Potser tindran (pie decidir-ho a
—

—

palletes.

a**

Washington.

La Cambra de
la construcció de 4.000 avions
militars.
El demanar no fa pobre, pera
hi fa tornar.
411.
Londres.
Eden 1 Ribbentrop
ja es diuen de tu.
J'a
Berlín.
El minut de silenci
guardas a tota Alemanya per la pa
tria i per la pau, ha estat un éxit.
Tothom l'ha observas amb tot
—

limita

—

—

respecte.

Hom
estat

s'explica, pera,

no

com

capag de guardar-lo el

celler Hitler.

ha
can

***
Berlín.
Per anunciar el seta
discurs de Colania, el senyor Hit
ler ha fet tocar totes les campa
nes del Reíd].
Pera aixa no vol dir que sigui
—

un

toca-campanes.

Ya el buque a la. plancha los
días prefijados, sin estadía alguna,
acuden cargadores, fletadores y so
brecargos interviniendo en el ?me
yo
viaje sin enmendar anteriores
yerros, pues tratan de hacerlo igual.
mente azaroso,
y se obstinan en
volcar la carga al lado de sus que
rencias o facilidades, sin tener en
cuenta que la nave es ur todo su
jeto
las leyes de equilibrio, na
veg ón y estabilidad.
Cumpliendo uno de los princi
pales deberes morales, técnicos y
legales de todo capitán, que es el
de "permanecer constantemente en
su buque con la tripulación mien
tras se recibe a bordo la carga, y
vigilar constantemente la estiva",
les dice a los interesados en la na

vegación: —!Eh, senores, que no
puede cargarse sólo a una banda,
babor o estribor? éNo veis que
así intposibilitais la navegación y
corre peligro de
perderse, no sólo
el buque, que es común de todos,
sino vuestros propios intereses par
ticulares del cargamento? !Hay que
buscar "ponderación", "equilibrio"
y "estabilidad" cargando hacia el
centro, única forma de compensa
ciónpara la buena estiva y feliz
arribo al puerta de destino!—'Y eso
es el manifiesto, que todos los ciu
dadanos conscientes, desapasiona
(1os y con miras al porvenir de la
nación deben tener como progra
ma
inexorable de su conducta en
la próxima contienda electoral.
A l'hora d'exigir responsabilitats
als hoines del bienni negre, EL BE
també NEGRE, les reclamara, ami)
tota energia, al senyor Angel Pé
rez
Morales per abús d'autoritat,
en voler fer des del Boletín Oficial'
de Saragossa una competIncia ills
lícita al nostre setmanari.
sea
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Ecos de

Sitges

Oi t.

El bar internacional (a e'lones)
"s. O. S.", semnia que si les 00'.
ses segueixen cata nra, anulara tia
servei de resopons
inunicipals .4
!netas enratonadíssims,
Sembla que será k (mica nsan.lra.
d'evitar que quan signos regidas
cridin S. O. S„ el erit passi des'
apercebut a la tiegada que justil
.

ca

perdió el equilibrio a con
secuencia del vértigo, cayendo des
de una altura de 70 nielrós.
norama,

Alpinisine eriun campanar? Hi
devia pujar per la banda de fora.

Aquest

número
pass& per
eensura

t.

*11
l!ambient municipal és de gran
excitació.
Alguns regidors tallen els ánima
electri PLUS.
A pesseta el quitovat—que diuen
els satírics locals.

—

-

tor.

sessions de rrijuntaiment de
fa taus quants dies
baten el récord de duxaeió. Una
de ben recent comenea. a les set
del vespre i acaba a lies dotze de la

sigui expedithe

Imp. Industr;a1.• Aribau, 133
P-daec j i Admir :stració Mediz..I

despeje

Les

—

la

en un

Sitges„.es de

ALPINISME DE CAMPANAR
Del Ciero de dimarts:
Una
Accidente de alpinismo.
senorita muerta.
Floreneia, 24
La joven turista:rumana María Sto
ja, que había subido al "Campani
les" de Giotto, para admirar el pa

ha

z

(?)

sí,

410

***

va

es

:1

per
tar;

xar

La Humanitat de dijous passat
les següertts manifestar

cuadrante,

tes.

COMENÇAR...

La Noche del dia 24 a primera
plana dios un quadre i amb grans
titulars deia:
7'•1.
.,
Ha em-pezado el ebate político
en
el Congreso. El Orden público
en Espana desde el 16 de febrero.
En el ma.teix quadre i amb lle

aspecto.

cambia la dirección del biz
que y del viento, para seguir otros
dos anos sufriendo nuevos embates,
si bien entonces por el primer y se.,
gundo cuadrante y con el barloven
to a estribor.
A punta de zozobrar se encarga
de su 'mando el ilustre nauta don
Manuel Panela Valladares. y este
nuevo
Elcano de la política, que
para bien de Espana empuiía con
mano firme y segura el timón de la
nave, logra conducirla a puerto y
ponerla en disposición de empren
der fecurukts.viajes. Para ello hu
bo de recurrir a la echazón, pues
la carga, revuelta y mal distribuida
con el temporal, imposibilitaba la
navegación y la libertad de Mani
obra, quedando solamente la nece
saria e imprescindible para conse
guir la flotación, que en la .metá
jora es el lastre y en la realidad
la Diputación Permanente de Cor

***
Londres.
Després de sir Sa
muel Honre, també sir John Simon,
aconsellat pels metges, s'ha posat
a
descansar com un desesperat.
en

ese

mentoso

da.

Descansin

en

Miel emproada la nave durante
dos anos y sometida a fuertes boj,
dazos por el lado de babor, can
huracanados vientos del tercero y

Al, QUINES DONES!

TOT ES

i

Mora

ANTICLERICALISME

en

hem de

l'aleshore s
governador portelista d'aquell
a
víncia, senyor Angel Pérez M pro

—

sap...

ens

r
circular que n
el Boletín Oficial de la
provincia
de Zaragoza del dia 12 de
febre r
passat hi féu publicar

a

Un títol de La Publicitat del din
22;
Actuació deis "Clergues Vaga
bunds" de la Sorbona.
Es referia als "clercs vagabonds"
de la Universitat de París.
Sort que La Pbbli és el diari
deis intellectuals, que si no...

semblants

de boa

rrialgrat

tres

—

ja

dinar—diuen—fa

aons

-les

d'aquesta tarda vía aéria-

•

Un bon

Ultima llora del dia 27 publica
una
informació telegráfica de

panya.

polítied

El bienni negra
i "El Be Negro"

nosaltres...

—L'or rús ja l'he acabat; ara
pagarem en pessetes. En Nicolaew
d'Olweroff ens les fa al Banc d'Es

NEGR1

.50Y4
LA CONFERENCIA DE L'OSSORIO
—Demana más que un cataba!

El s dementa directrius 1 teatrals
del -rrado" catan assajant el &a
ina de "La
Passir. rins aquí res
de comentable; tot el contrari.
Pera, tanmateix, qué en sortirá
d'una Passió interpretada per car
lins, feixistes, gent -e la Lliga, del
Patronat d'Acció Social, Comunistes
i dirigits per un element de la
F. A. I.?
En sortirá una Passió

I

