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NOTICIAR!

Ha produit enorme expectació en

les platges de la Barceloneta l'ori
ginal mailiot que exhibeix el co

negut home de licites senyor Xti
riguera.

Les damiselles més sensibles que
prenen banys d' asiento» arrapacles
a les cordes, han acusar la presén
cia del diminut literat en forma de
rampes en Ilurs fines extreinitats.

Aquest fet ha constituit el cían
de les converses sostingudes en els
períbols d'un dels nostres primers
establiments de banys. L'enhorabo.
na, Xurriguera.

El poetarro Salvador Perarnau
s'ha comprat una nevera de segona
má, per tal de tenir en perfecte
estat de conservació el premi ex

traordinari que li fou concedit en

els Jocs Florals de Altafulla.
, Aquest premi, ofrenat pel car

nisser de la població, consistia en

mig be, que fou sacrificat el dia
del repartiment de premis i adjudi
cat al poema L'elogi deis aliments.
Lema: L'espiritual i el temporal,
de l'esmentat Perarnau.

Sembla que l'espiritual no deixá
gaire rastre, perb el temporal en

cara dura.
Els organitzadors volien donar-li

un be sencer, perb el carnisser no

va voler-ne matar més que mig,
basant-se en la forta crisi per quI
travessa aquella pintoresca .població.

OBJECTES PE.RDUTS. — Amb
motiu de la inauguració de la tem

porada de banys, la cassica dan
sarina Aure,a de Sara ha sotmés
el seu opulent i dilatat cos a un

minuciós examen abans d'oferir-lo
a les °nades.

Entre els innombrables sacsons

de la seva propietat, hi ha trobat
els següents objectes, que seran Iliu
rats graciosament a tots aquells que
puguin justificar-ne la seva perti
nença

Un portacigarretes d'ambre i es

cuma.

Una estilográfica.
Una máquina d'escriure amb car

ro doble.
Un «álbum salón».
Una guia de ferrocarrils;
.Una Duma de sardines.
Un pot de Ilet çondensada (mar

ca nacional).
Un bastó de cavaller amb puny

de marfil.
Uns impertinents.
Un paraigua estil Renaixement.
Un quadro de Juli Borrell.
Un carrillon.
Tres culleretes de plata.
Un rosegó de pa sec.

Tretze llumins procedents d'un.a
capsa de u> céntims.

• • •

Ens asseguren que Joan Oliver,
l'admirat humorista de Sabadell,
acaba de publicar un 'libre de
versos.

Voldríem que fos veritat.
1 rebre'n un exemplar de pas

sada.
• •

Hom diu que l'Utrillo Junior, o

el nen Utrillo (com volgueu), és
una meravella ballant danses cuba
nes. Especialment es fa admirar
amb una personal interpretació de
la rumba. L'escenari de les seves

exhibicions és Sitges.

e • •

De Valer Garces-lanés. Quan
les coses anaven ja a prendre un

ritme més suau i semblava entre

llucar-se el camí o el carrer que
mena a la piala de la Concórdia,
vetací que en Janés ara acusa a en

Garcés d'haver-li copiat les dues
darreres Iletres del seu important
cognom, i, el que és més greu, fins
l'accent. Aixb fa encara más agut
el cas.

No sabem com s'ho prenda el
primmirat Garcés aixó de que li
vulguin tocar l'«és», perqué si el
seu antagonista es surt amb la
seva, quedará fet un modest Tomás
Garc. En canvi l'altre, encara que
es tregués l'«és», quedara sempre
com Un bou jan. Quines ganes de
buscar bronca, Mare de Déu I I

Gasc-Maleras. --L'obstinat i rein
flat i melliflu recrític Sebasta Gasc,
solter empedernit (fóssil gairebé),
ha caigut finalment en el més doll
deis paranys.

Després de demanar el retrat de
la petita i genial dansarina Emma
Maleras, i posat ja a demanar,
abans d'ahir, a les 3'37 de la tarda
(p. m.), va dernanar-li la má. (No
diem la maneta, conl lógicament
hauríem d'escriure, per tal d'evitar
que l'admirada Maleras pogués
ésser presa per un vulgar manubri.)

El «papá» Maleras s'ho va pren
dre bé, i en !loe de donar-li una

rná de garrotades cont en Gasc te

nia dret a esperar, li va prendre
la mida amb la paternal intenció
de fer-li un «fresco», i encara li
va prometre una armilla de fanta

Gil Robles ha anunciat que Ac
ció Popular organitzara una concen

tració de partidaris a Montserrat.
(Dels diaris.)

NUVIS A MONTSERRAT

sia, per tal de contribuir a la total
hellenització de l'escultural cos d'en
Gasc.

A hores d'ara el nostre bon amic
ja té entrada a la casa. I entrada
cbmoda. A en Gasch ja se li ha
acabat el patir, perqué el senyor
M.aleras ha fet obrir una mena de
parIntesi a la seva porta com úni
ca solució viable per a afavorir el
pas de la voluminosa cbrpora del
crític de Mirador.

Comença, dones, la segona eta

pa de la seva volta o voltada ma

trimonial pel carrer de l'Hospital.
Els nostres lectors estaran sem

pre al corrent de l'estat de les re

lacion.s .amoroses prenent-se notnés
la mollstia de llegir amb atenció
els nostres noticiaris.

•

Del senyor Maleras encara. —

El senyor Maleras és un sastre molt
acreditat del carrer de l'Hospital.
I com que és molt acreditat té,
naturaiment, molts imitadors.

Ehl té una carta (del joc de cartes

corrent) a fora la botiga. El n.° x.

El palo del senyor Maleras són
les copes.

I ara es planta un sastre i, per
ésser més que el senyor Maleras,
exhibeix a l'aparador un 4 de co

pes, després en ve un altre i s'e
namora d'una sota, que, natural
ment, és el to, amb la sana in
tenció de fer-li ingenuament la pu
nyeta.

Fins que un día el «papá» de la
dansarina se'n cansará, i arrastrara
d'as. Els altres hauran de servir.
Es quedaran sense trumfos, i hau
ran de plegar l'establiment... Ves
per on! I

Lis d'ADLAN han presentat,
amb una barra que els honora, un

Álbum Salón.
Una de les coses més remarca

bles de la sessió (ultra la lectura
de poesies pornográfiques a arree
dels seráfics senyors Muntanyá,
Rogeli Roca, Dr. Martí Font, Joa
quim Gomis, loan Prats i Quality
i altres) fou el fonbgraf que el co

negut musultná senyor Alorda pre
sena als seus amics.

Aquest interessant aparell, que
és una mena de máquina de cosir
amb altaveu, va fer repunts, fregí
xurros i de passada intentá tocar

una cosa que volia ésser una ha
banera.

• e e

En el sopar del Lyceum Club,
entre altres coses dignes d'ésser
contades va repetir-se un fet que,
no per ésser ja conegut, deixá

d'impressionar les distingides i re

catades sbcies de l'entitat.
Segons clades que ens inereixen

tot el crédit—dades de bona font
(malgrat no venir del Dr. Martí
ídem)—, quan a mig sopar el Iú
bric crític Palau es disposava a cla
var la forquilla a l'extrem d'una
besanca d'un pollastre, observá a

través de les seves impollutes, die
res que una dama l'esguál,sitiv
atentament. La mirada era molt pé
netránt i plena de curiositat i ad
miració.kEn Palau va girar els ,ulls
entorn cercant una explicació
urgent del fet i, en passar-los per
la falda, li semblá veure quelcom
de blanc i de comprometedor que
la decIncia obliga a mantenir ocult.
I aleshores (la seva miopia contri
buí a fomentar la seva injustificada
precipitació) s'entaftirá rápidament
i amb gran dificultat un tovalló
enorme dins els seus pantalons, en

tre un cor d'irreprimibles rialles de
la selecta concurrIncia.

El recrític Palau hagué d'ésser
auxiliat a Secretaria, perb a l'hora
del xampany ja u havien passat
tots els mals.

El tovalló histbric—a hores d'ara
penjat en un clau—está destinat a

eixugar la vaixella del club del car

rer de Fontanella i a proclamar
una de les gestes més excelses del
nostre lúbric amic.

CANODROM - PARK

"Camp del Sol de Baix"

Travessera dc LesCorts

GRANS CURSES

DE LLEBRERS
Tots els dissabtes nit, diumenges i festius tarda

APOSTES MÚTUES

ENTRADA UNA PESSETA
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AUTOBUSOS LLETRA E

AVIS ALS ANUNCIANTS

Per a totes les ordres o

instruccions que estiguin re

lacionades ami) la seeció de

publicitat d'EL BE NEGRE,

cal telefonar al núm. 80.555.

IMPRESOS COSTA, Nou de la Rambla. 45

--Allá Jora hi ha la qüestió catalana, que s'espera.
---Digues-li que no hi sóc.

D'EL BE NEGRE de
30 de juny de 1931

El veritable resultat
de les eleceions

Els diaris de Barcelona, sempre
tan mal infortnats, encara no han
publicat el veritable resultat de les
eleccions. Tal omn era de preven
re, ha hagut d'ésser EL BE NEGRE
el que omplís aquesta Ilacuna in
formativa i el que poses les coses

al sett !loc.
Heus ací, dones, els resultats ati

tentics de les eleccions:
Esquerra, too,coo.000.000.

Extrema Esquerra (Federals), 12.000

Extremíssima Lkaerra (Bloc Obrer
Campero!), 4.

Extremíssima Esquerríssima (Co
munistes Espanyols), 2.

Radicals 8.000.
Radicals no lerrouxistes, 8.000.
Lerrouxistes no radicals, 8.000.
Lliga lerrouxista, 43.000.
Lliga no lerrouxista, 24.000.
Republicanets moderadets (A.C.R.),

7 i mig.
La quantitat de vots de l'Esquer

ra és aproximada amb un error,

perb que no pot passar gaire d'un
bilió de vots. La manca de zeros

a les nostres caixes ens ha obligat
a ésser inexactes, bé que esperem
que el ciar judici del lector sabrá
esmenar aquella inexactitud.

Noticies d'última hora ens con

firmen que, de resultes d'una re

unió bastant accidentada, si es té
en compte els pocs assistents que
hi havia, rednits als senyors Ro
vira Virgili, Bofill, Mates i el se

cretari don Joan Draper, el partit
(A.C.R.) ha resolt, en vista del poc
éxit que li ha fet companyia, de
canviar les seves inicials per (A.

S.) (Al Cel Sia).

EL "GOAL AVERAGE" ELECTORAL
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Negre
presenta cánt>

didaturá, per
les nnories

En vista de qué la Ilei electoral
vigent s'ha empescat aquest truc

del ballotatge, que és una mena

de «goal average» destinat a fer
passar per l'adreçador a les negres
panteres de la reacció, i en vista
de qué diumenge vinent s'han de
tornar a fer eleccions per elegir els
diputats de minories, EL BE NE
GRE, conscient de la transcendln
cia del moment, no s'ha volgut
evadir de la responsabilitat histb
rica d'aquests instants, i presenta
una candidatura per tot Catalunya.
Es la següent :

HITLERIANSSSS

--fesasssss, quinsssss armamentsssss!

Pan Xirau
Elvira Pal.ati de Xirau.
Josep Xirau Palau.
Joaquim Xiratt Palau.
Antoni Xirati Palau.
Esteve Xirati Palau.
CIssar Xirati Palau.
Joan Xirau Palau.
Cont els lectors hauran notat,

la candidatura que presentem a la
consideració del poble, malgrat la
precipitació amb (pul ha hagut d'és
ser conjurninada, és una candida
tura d'etnpenta. Si bé seria exa

gerat de dir que la varietat de
noms sigui el seu fort, en canvi
esperem confiats que l'aire fami
liar i fraternal que presenta será
molt ben vist en la resta d'Espa
nya, sobretot en aquests moments

de germanor que estem vivint.
Serveixin aquestes ratlles d'avis

als possibles, perb improbables, Xi
ratts Palaus que residissin a l'es
tranger o encara més Iluny i que
no tinguin cárrec públic, que facin
el favor de presentar-se a la Re
dacció d'El. BE NEGRE, o a les ofi

"Snes d'Esquerra Republicana, on

se'ls fará immediatatnent diputats,
regidors o el que vulguin.

Es en aquest sentit que els se

nyors Antoni, Josep i Joaquim Xi
rau Palau han escrit al seu germá
loan, que actua de farmaclutic a

Figueres i que encara no és res

Inés que farmaclutic, dient-li que
faci el favor de no badar més i
que baixi de seguida.

Arranjades així les coses, no hi
hautia •ecessitat de celebrar les
Constituents a Madrid ni a l'Es
corial, sinó que es podrien reunir

al Palau dels Xirau a Cadaqués,
o sigui la casa pairal de la futura
majoria parlamentária.

(1) El senyor Pau Xirau presen
ta les seves excuses per no dir-se
Palau de segon cognom. Qué hi
farem ! Una excepció confirma la
regla.

Plany del «Cigalier» Rialp i Bulart

davant l'aporrinada Lliga
Rieu-se'n deis antics i Ilurs batalles,
deis mártirs del Japó i de Sant Maurici,
de forques, de graelles i estenalles
que van servir per estris de suplid,
que tot són vuits i nous i faramalles,
i tot és aigua amb sucre i és fictici,
i l'heroisme més ardent fa figa
clavant del cas dels homes de la Lliga.

La lluita electoral acarnissada
envia l'Estelric cap a Figueres,
i aprofitant aquel' moment que bada
li salten al damunt vint-i-cinc feres
i el couen com si fos una arengada,
i mig cuit salta marges i dreceres
i Vallés i Pujals ja no s'atura
com un conill que persegueix la fura.

-,Tries de Bes, que din la bona nova,

i Maynés. que la diu i la mastega,
heroicament se'n van a Vilanova,
i el vil tomáquet el clatell els frega;
fugen del míting sense alé, ni roba,
grocs i tous com un quilo de mantega,

i en arribá als carrers de Vilafranca
quatre esquerrans els hi repiquen l'a•ca.

Roda i Ventura la camisa es mulla
al Cardoner entre veus .adalerades;
.tots els prohoms que hi ha a la Cucurulla,
desmanegats per hósties i trompades,
i al llit de casa llur que el somni esbulla
els posen pica-pica les criades,
i a l'Ateneu desesperat udola
el mal prou aplaudit Pere Rahola.

A Olot, Caries Badia i Malagrida,
perque ha dit que en Cambó no és cap pantera,
se n'ha fet tres pedretes de la vida

• i el tenen com un rap en una aigüera;
el Nunci a trossos el cadáver crida,
i en el Firal la Ilengua s'adinera,
i al ,,Gurugú» (casa de mala nota)

•

se n'han menjat un plat de cap-i-pota.

1 qui dirá les tetes de Calda
sense que un plor desesperat destilli,
veient com tot Pinfern es descabdella
damunt Pesquena del senyor Bausili?
Qui no enyora els moments de meravella,
de llei de fugues, de presó i exili,
en veure cont uns bornes tan notables
són tractats com les bIsties deis estables?

El senyor Ventosa diu que el
Parlament Cataa és competent...
quan eh l hi és.

•

e

Ahir, don Joyita° crica: Višca
Catalunya!»

e

Una de les emissores de rádio
clandestines estava installa.da, na

turalment, en el bar «La Tran
quilitat».

• • e

La Veu del Vespre ha tret deu
mil pessetes a la rifa. Les han
anat a cobrar de seguida.

• a.

Els monárquics volen quórum.
Encara que siguin els «qubrums»
de Clavé.

• e •

Persisteix la querellada de Ler
roux contra Granier-Barrera.

EL BE

El senyor Samper (don Ricar.do), ha cornenlat a fer els
paquetsi les maletes. El mes bo del casés que aixb ho diem seriosatnent.

Don Jovino, després d'haver cridat «Visca Catalunya ! es féusubscriptor d'EL BE NEGRE.
• • •

Acabada la vaga dels contramestres, sembla que ara començará ladels mestres. I més tard, la deistrimestres.

Corren rumors que aviat al par,tit radical només quedaran en Ler
roux i en Pic i Pon.

e''

Si Samper aconsegueix els plenspoders, sels empenyorará de se.guida.
• 4 •

La carta de Hitler al nou cap de
les seccions d'assalt, era escrita da.
nnint paper de barba Guarro. Per
aixb ha fet tant efecte.

e • *

El non cap del govern de Ma
drid haurá d'usar,indispensablement,mitjons Molfort's.

*0*

Els hipopótams del parc són de
conducció interior. I aerodinámics.

•

*

Mani qui mani, el senyor Cambó
seguirá essent Baffle.
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SALÓ DE LES CENT MIL

La Sastreria t Catniscria Inés assortida
-

de Barcelona

Rambla Catalunya, s3-Tellina 20053

iartett.

ELS SECRETS DEL FEIXISME
Vista general de la sala on s'efectuaren les famoses entre.

vistes de VenIcia,

piens poders 1 Vial pIens poders!
la mare, que ja en començo a tenir els poders Picos 1
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