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UN M4NIFEST
DELS PURS

La campanya que des de les pa
gines de «La Veu» efecitia en Bru
net ha originat en uns medis

i ro:nantitzats una

altra campanya que diu que ci
l'esmentat Brunet t:s un mercena

ri, que si és un venut a l'or de
la Lliga, que si treballa per co

brar, etc. Aix6 la gent s'ho han
pres duna manera equivoca, els
ha ballat el cap i per esbandir
aquests dubtes, els ele:nents an

tagonistes de Brunet han Ilançat
un manifest que posa els putas so

bre les is (la qual cosa no cal dir
com agrahn). Diu així:

«Nosaltres, catalanistes de debla
intellectuals de sota la vida, idea
listes d'un ideal que ens fa esti
mar massa les coses, que tot ho

sacrifiquem pel mateix ideal, que

quasi quasi treballem pel més pur

amor a l'art ; no podem passar per

alt la literatura que aboca Lluís
Brunet a «La Veu de Catalunya».

»En Brunet és un home que
cobra, que comet el repudiable ac

ta.: de parar la tra a canvi d'unes
quartilles.

»Aixb no ho comprenem. N'es
tem tan lluny nosaltres!

I perqué no ho comprenetn, en

protestem amb tetes les nostres

tomes, i al temps que posem en

ciar l'absurd mercantitisme de l'al
luclit i execrable Brunet, signifi
quena la nostra situació tan bono
rabie, tan de cara al sacrifici; tan

immaculada, tan desinteressada,
perqué, ho repetim un cop tnés:
tots nosaltres escrivim cobrant el
menys possible, per Catalunya
per la literatura I 11»

Signen: J. A. Traba', Lluís
Capdevila, Maria Rosa Arquimbau,
M. T. Giben, Sarinyac Senties,
Salvador Perarnau, Agustí Esclas
sans, Lluís Meléndez, etc., etc.

COTITZACIONS

Agitadora Andorrana 30 40

Franco-Invasora 4 (i el «cabo»)
Co-Prínceps and Co. (ecle

siástiques) 7'5
No vaga la Construcció 44 hores

Alçament general de les valors
de la Val! d'Andorra. La intro
missió, a darrera hora, de «Fran

ero co-Invasorea ha acalpt d'atreure
l'atenció cap a aquestes fins ara

bucbliques contrades.
Potser no tingui res a veure,

perb és remarcas el fet que als

andorrans seis ha acabas la tren

quillitat des que es va parlar de
portar una ruleta a la Vall.

Es preveu un nou volum de la
collecció de «Luchas Fratricidas»
del senyor Danvila,

Us estralls de la

beneficénala
Retallem d'un diari d'ací vint

anys:

«Ahir, els Hospitals Clínic de
Sant Pau tancaren definitivarnent
Ilurs portes, després d'haver ve

nus ja el mobiliari, la roba de Ilit
i els equips quirúrgics. El perso

nal fa deu mesos que no cobra,
i els malalts han mort, en llur
majoria, maneats d'alimentació.

»És de notar que precisament
ahir a la tarda va celebrar-se a

l'Estadi de Montjuic el dos-cents
vuitanta-seté festival benéfic pro

Hospitals. La liquidació econbmi
ca del festival aquest ha estat la
causa immediata de la lamentable
resolució que han pres les ciirec

cions deis Hospitals. Per a subve
nir a les despeses de la festa, han

hagut d'Isser posats a la venda
els terrenys ocupats fins ara pels
benlfics establiments.»

La Regla
suspesa tornara rapidament 1 tense

perfil amb Mies MI. De venda:
Segalk Dr. Andreu 1 Farinácies.

LA BENEFICENCIA BEN
E NT ESA...

El senyor Borrell i Sol, al
,jual havia estat conferit l'en
eárree de formar els inventaris
i catálegs dels béns de la Be
tieticéncia de Catalunya, ha
declinas l'honor de _portar a

termo la seva ta.sea. bm asse

gura que l'eementat Sr. Borrell
i Sol ten:a la intenció d'incloure
en l'inventari i catálegs els
pressupostos integres de la Ge
tieralitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Barcelona.

UNA SUB.HASTA ACCIDEN
TADA

L'altre día, l'oficina de prem
sa de l'Ajuntament, es va obli
dar de posar al peu d'una, ga
setilla d'aquelles que elá diaris
haurien de cobrar i no cobren,
liolik no sabrá mili per qué, en

la qual s'anunciava una sub
hasta d'obres—Ilambordes, tan
bornals i altres coses per l'estil
- el loe on es celebrarla File
te de l'adjudicació.

El ca,s és que, a l'hora anun

ciada, no es podia donar un pas
pel curve:. de Pelai a causa de
la (ata que s'iti huvia format.
It gentada esperava per enea

bit-ase al local de l'Hotel de
Vendes, que es troba al núm.
8, en els contraetistes es pen
salven que. tindria lloc la sub
hasta. Fou inútil que l'speaker
els digut's que es traetava d'una
equivocació i que si volien els
subhastaria tota mena d'abres
art:clee. Calgtié telefonar a

njuntainent i al cap de poca
estona arribh un eamió carre

gat de Ilanibordes i inabornals
41110 foyer: subhastades sense

niée bicicletas.
* * *

BARALLES

-Wadverteixo que ni l'un nl l'altre

són orgues de perfil.
-- Ah, no? Dones qué ión?

- Són dos orgues... de at .

* * *

UN SACRIFICI N'EVITA UN

votació per les Consti
tu,tIts deis crédits necessaris
per al in:nisteri de Cornee; i
lndústria ha evitas, segons sem

bla, una erisi fulminant. En
assabentatese els senyors Velilla

Duch Salvat, que amb el se

nyor Franchv Roca formen el
partit federal' (encara que serie.

blin cima 110 són Inés que
tres) que el set' ministre no co

brava merare los ministre, pe
ré cobraria tan bon punt fos ex

ministre, li havien exigit la im
mediata dim:ssió. El quorum,
porte evita la er:si i ara el Sr.
Franchy Roca (Franchy pel CO
mere i Roca per la Ind(istria)
podrá, sacrificar-se per a la pite
tria i a l'ensema per al partit,
(losa que abans no podia fer

perqué, no cobrara, es sacrifica
va nornés per a la printera, tot
sacrificant el partit, i a ell.

UNA OBRA D'EXIT

Elles de Molías, en el Diccio
nario. (le Escritores y Artistas
Catalanes del Siglo xm cita un

Prontuario del Zapador. (U11

volumen con 200 figuras inter
caladas en el texto, inédito, de
M. Rubió y Bellver.)

Aquest P ro ?atrio , per(, no

és pas inédit per a tothom : al
nellVS la família I 'ha ea bus

14pro.fiter proa bé.

Restaurant Casa •loan
Rambla Santa MbnIca, 21 1 z3 • Teléfono 11692 1 15759

Especialitat Paella Valenciana

Salons especials per a banquets

X O CO L A T A

ás meza qua eac): atsEL 1V1ILLOF

Romau de la reberlió
Ai de la Ceca i la Meca
i deis pobles deis voltants!
Ai d'aquesta Vall d'Andorra
que hi passen coses tan grans!
Les parróquies es revolten
contra els prínceps sobirans
de l'Urgen el senyor Bisbe
amb tots els seus farbalans,
i el bon Prefecte francls,
amb la faixa i amb els guants—.
Un bon dia s'aixecaven
tots els joves andorrans,
tant els que eren més ganápies
com els més tendres infants,
tots armats amb sengles por res

que lluien en ilurs mans

les iluien, pró no eren

deis Uumns i
Com torrentada envaien

el Consell deis ancians,
vociferant com a !eres
amb frases horripilants.
- -Volem fer la Ilei nosaltres!-----
dejen tots aquells bergants.
—Que els enviin a ilur dida,
els prínceps có-sobirans,
perque el pobbie no suporta
ja mai més jous infatnants!
Volem fer pernils de bisbe,
tnenuts deis seus sagristans,
botifarra de prefecte
i salsitxes de tirans!
Hem de maná a casa nostra

i ser sois a governiens,
i l'atrevit que s'hi oposi
que s'encomani ais seus sants,

que li deixarem la closca
tota plena d'esvorancs,
i els parents de sa familia,
igual próxims que liunyans,
no sabran ni de qui es tracta
quan surti de ~tres mans!—
Tot Andorra es commotna

davant els manifestants;
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andorrana
les dones es desmaiaven,
ploraven els ancians,
les noies, xisciant, fugien,
resaven els capellans,
bous i vaques bramulaven
envestint liurs guardians,
eis bens afollats belaven,
i en la boscúria els seus cants

suspenia l'ocellada,
mentre tots aquells topants
s'emplenaven de l'angúnia
deis Inés terribles espants.
El senyor Bisbe va i crida
tots els seus diocesans,
rares i monges obiates,

beates i exercitants,
demana a tots que facin

pregáries d'aquelles grans,
d'aquelles que arriben fondes
al cor de Déu i deis sants,
perquI cessi el maiefici
que atordeix els andorrans.
Per? a aquell mussiú prefecte
se li encengueren les sangs

•

amb el foc i !'entusiasme
d'aquells antics capitans,
generals i caps d'esquadra,
almiralls i conquérants
que donaren tanta gibria
al reialme deis reis francs,

creient-se que es tractava

de dominar mohicans
o de córrer Villa corsa

netejant-la de brigands,
va, i envia cap a Andorra,
amb les armes a les mans,
un exIrcit de gendarmes,
gendarmes republicans,
disposats a fer la liesca
a n'els pobres andorrans.
Després, moites aitres coses

que són ben interessants,
si les ignoren, ilegiu-les
als collegues quotidians.

— Qué, nol, con va el negoei?
- 01 rnolt bé... Hl ha molla crisIl..

SINCERITAT
Després de cantar Hipblit Lá

zaro «La Dolorosa» al Novetats,
fou tan aplaudit que el tenor

8S 'Vejé obligat a parlar eom és
costura:

—Estic molt agrait, digné,
als vostres a,plaudiments, perqué
té m'ah mérit venir a sentir
pera ami) aquesta ealnr que fa;

perquo jo, tis haig d'és,.4er frene,
jo hi v:ndria pas.

UN MIME ENTERR A NI ENT

DESGRAC1AT
La premea va callar cola una

tienta. NIngi'l no va esnientar
l'ultra gnu,. blifetada !Lile les

nostres autoritats han: rebut,
producte del s enterrar-llevas d'a
traea,dors.

La del jiet de Grácia vaés
se,11 una mena de foca artificials.
La del raixer de l'Or del Rhin
Vfl ásser tités serena, més gis
vial.

La cosa va altar amb la més
gran tranquilEtate, els senYors
Mies, Casals, Azchrraga, Puig.
doménec, etc., etc., ja estaven

absolutament, convençuts que no

passaria res.

Perb vingué l'hora sde Paco
miadament del del. Després de
la presidéncia familiar, seguia
la d'autor;tats. La cosa anava,

cem, una seda. Tothom compun.
git mostrava la cara de eircums
táncies, la inefable, carona del
Sr. Casals respirava la y:114s ab
soluta adhesió a la tristor de
l'acte. De sobte, perb, vingué

la represen(ació deis Hotelera i
SimIlars de Catalunya, donant
els cortdols de consuetud. El
condol, per?), s'interrompé cla
vara les auteritats. Es despee
diren de la familia i tot seguit
passaren per davant els nassos

deis Mies i 'dele Azeárregues
amb aquel' gpst indefinible de
l'hoine que ee.rca p:s. Es a, dir,
que les susdite• autoritats de
fi audades i arob un patri de trIN

atnla aquest considerable ad
quel volisiit a tall de represen.
tatas i atta) aquella alegria, ha
gtteren d'unar a inaugurar l'Ex
poeició d0 Cartells indirectement
(irgan azada pels inkridors del
tort . A I 'esinent ad a exposició
coincidiren atril> els Hotelers i
no cal que els expliquem els
!Horros a l'ordre del din, que no

arribaren a apeivagar ni les més
iona t 'terdeis 11 e,is protocolhries.

El. N()U DIRE(l'OR1 DE
L' ESQIIERRA

Els diaris han publicat una

!lista de notas que no és la de
les víctirnes d'un ineendi — ai

las!— eoin sembla a primera
vista, sinó que c,orrespon a la
deis componente del non Diree.
Inri de l'Esquerra Republicana
de Cataltinva. Corn a personat
ges coneguis, hi trobem l'Arte
tnio Aigttader i un seu germá
que es c111 brame.

Els restants no els comenea
re,m a conlixer fina que siguin
regidora.

En Casimir Giralt ha posat a la
•renda una collecció de postals de

1 seva finca de Sant Celoni.
* *

En Companys ha sollicitat la col
boració del conegut tenor catalá

clipólit Lázaro per veure si li
ióna una empenta a tot aixb de
1 Marina.

* * *

L'Esquerra Republicana de Ca
alunya anuncia una important sub
lasta d'humils i sense-feina, l'efi
-Icia deis quals sembla prou re

oneguda en vigílies d'eleccions.
* * *

Don Pere Coromines sembla que
bailará «la pulga» al saló de recep
ció de la Generalitat.

* * *

En Lluís Capdevila i Monocle
s'ha ofert als escamots tot assa

bentant-los que allá on posa l'ull
posa el monocle.

* * *

Ramon Vinyes, l'injustament
oblidat autor dramátic es propasa
portar a les taules el drama deis
redactors de «L'Esquella de la Tor
ratxa».

Ensenyar els dits deis peus anant

callat és un signe de fastigosa de
mocrácia. Ensenyar uns mitions
«Molfort's,. per entre les esclet
xes d'un calçat d'estila és una de
mostració d'auténtica elegáncta.

* *

Ha estat molt felicitat el doctor
Aiguader en les seves exhibicions
de nedar i guardar la roba cele
brades. a l'aristocrática platja de
Sitges.

-s * *

A La Garriga preparen un segon
festival d'homenatge a don Fran
cesc Maca.

* * *

En Ventura Gassol es creu que
es decidirá per un estiueig a Prats
de Molió.

* * *

En Dencás ha descobert un es,

corxador en fabricaven Jlonganis
ses ainb carn d'humil i d'escamot.

11•••111111•••111111111111111e

ilercat (focasiolls
Compra - Venda - Canvi
de 'dobles 1 tota olamos. d'objeotes

TOT D'OCASIO
Corte, 414 - Teléfon 30422

MIS
\I !LLORES A «LA II UMANI

TAT»

?Saben aquel' senyor Tomás i

Piera que en sortir al matí La
ilienanitat s'erigí en cap i recap
de la geréncia? Dones, ja més
o menysi dissimuladament li han
tret el cárree confortable.

Ara li fa,n compartir les veri
sables regnes (mai la imatge fou
tan apropiada) de la direcció
amb tres o quatre senyors més.
Tres meses sols, han servit per
a patentitear la seva elasse d'ase
integral. El que no podem pre
veure és el que passará d'aquí
a dos meses més, que és el
teinps que es necessita porqué
eIs itot s olerlaen ts dernostrin a

Ilur toril idéntiques qualitats
les del Sr. Tom.ás i Piera.

EL NO ESTI U EI 0 DEL DR.
AlGUADER

%alinean el Dr. Aiguader va

tenir una péss:rna pensada en

vote' amar a retire a la «Blanca
Gubur» per a passar-hi els fan
(;os dice de l'estitteig. I diem
péssima pensada porqué ara, re

sulta que la familia Aiguader
inasa la negra.

Es víctima d'un boicot com

una casa, boicot que arriba a

no deixar entrar la Sra. Cor
tés en qualsevol festa o t'esteta

que s'organitzi.
La colénia, que com ja &alee

saber, té l'orgull de pensar-se
que comida entre els seus ren

gles, la flor i la nata de l'aris
toerheie, (watt en obrar aixi, que
exereeix una coacció definitiva
sobre l'enlairament deis humils
o dels seus representaras que
per al (as és el inateix. L'alca',
de del llareelofia dissimula tot el
possible i la cosa no pren pro
porcions alarrnalltti.

1 és que el 1)r. Aiguader es

dett eonhortar pensant en l'altre
buit, que a la Garrige i per
cicments no menys aristocrátics
i mal educats, sofreix el Sr.

aciá.
* *

DE bONA FAMILIA
No lt compris armes! Recorda't que

som de casa bona 1 que pocilga sortir-nos

atracador.
* * *

Es necessita un poble
Exhattrides totes les possibili

tats de contingut geográfic de Ca
talunya, es cerca un poble o po
bles que estiguin disposats a re

bre una visita del senyor Maca
els diumenges al matí.

Es notifica que no hi fa res

que el poble esmentat estigui o no

sanejat de murcians o persones no

afectes al régim. La qiiestió és
que hi hagi solament un estol de
pagesos a punt de deixar-se re

tratar aplaudint l'Avi, i una ne

na en bones condicions disposada
a Pbscul a la gaita rnés discret
del món.

Per a informes, adreçar-se it la
vinya, ai !, volem dir a la Redac
ció del »Full Oficial», Cali deis
mes insignes repórters dominicals.

El Be Negro

Un policia incunable
Ahir, el director de l'Escola de

'Escola, de l'e,
Policia que

Policia de la Generalitat enviá unofici al cap superior de Policia deBarcelona, demanant la tramaúsenuie dedel
aquests darrers dies ha detingut

Malgrat tota la seva bona voluntat, el senyor Pérez Sala no ha

pEseela, puix que l'esmentat po,

un atracador.

pogut complaure el director de

licia ha estat proposat per al cit.-
rec de Director General de Segu
retat.

[ o.RNÁT

M LTG
El nostre ame Rossend

tes ha guanyat, can els matees
lectors no ignoren, la Flor Na.
tunal deis Joes Florals de Ba.
dalona.

Contráriament al que els ene.
mies del nostre anulo feien cór.
rer, Rossend L'ates es recordá
de la data de oelebració dek
Joes Fiarais badalonins i hdhue
no s'oblidá de triar la 001:1W

ponent Reina de la l'esta.
Pel que es veu - • 1 no e,a pa.

radc>xa —en Llates devia olorar
que aquella gent de Badalona
no e,staven per «joes».

* * *

En «L'Aperitiu» de Mirado,.
d'ara fa dues setnianes, Josep
Mario, de Sagarra gairebé s'es.
quineava les vt3sliduree polti
ques propbsit d'una poesia
eser:ta en inurciá i enviada als
:loes Vlorals de Barcelona.

En Garles Sentís, en assaben
talase del l'et, cuitit a perso
nar-se a la Torrassa, des d'on
eseritirá una, nova collecció de
reportatges sobre «M artifasta.
cions poétiques del traeomatós».

* * *

«Darrera el vidre» és títol
del darrer !libre de poemes de
Caries Sindreu i Pons.

El títol, si més no, ens gem.

bla inoportunissim. Amb aquest
diabla de calor i encara «dar.
:'era el v?dre».

«llarDem la persiana» ens

hauria semblah un titol eta
znés pertinent.

* * *

En Lluis Capdevila i Mono
ele no eseriu — de moment
oap nova novelia.

I cae

novel novel-la perqlté la que libe
rará a la impremta, d'un ino

trient, a l'altre, és vellíssima 4
ja lluvia escrita un barber pa
lafrugellene que sernbla que tal
ho afaitava.

* * *

El popular lingüista Delií
Dalittati esmero les aoves va

(atrices tot tractant d'esbrinar la
traducció catalana del mot «me.

rendero».
Sembla que es decid:rá pel

inot «cheringuito».
* * *

Josep Maria Junoy, a partir
del quinze de setentlwe, comen

4:aré a eseriure ami, tinta cad
mi especial super-sensitiva.

Vo que ens plan posarlo en

uoneixenient deis colleccionistes
d'autógrafte

* * *

Joeep Cerner ha descobert un

sistema non per a fer versos.

Si no és un siseema Escla-s
sans, segu rament resttltarieel
willor del programa.
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IESTREJANTS!
E Coberts des de 5 pessetes, tot
- compré% en el restaurant

" GRAN METRO
Latetana. 23, cantonadaP.de l'Angel

: Conceda lotes les nits de 10 e 12

Salons per a banqueta
iota classe de feúca
I 1. 1,1-1
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SOUR
INCOMBUSTIBLES E

IMPERFORABLES AMBELSOPLET
ALDANA 3 5 BARCELONAT'IN 31853

MADRID CABALLERO DE GRACIA 79 Tt416119

amottlent-se com guant. compreu

reeorcleu setnpre que el: mIllors

apuras del món per a curar les

vants, no molesten ni fan embalum,
seT ni ti

-
la

CASA LTORRENT e Unió, 113 - Barcelona1 a una tauta &en proveidano Pti potmancat

YÁMPÁNY
10110401«

CAVES áRAVENTOS Ill SANT SADURIII De PM

CONSuL.T.S GRATIS

PLACA DE LA REPÚBLICA, 1


