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UNA IDEA D'"El BE NEGRE" PER AL PROXIM PRIMER DE MAIG...
...O NO SEMPRE SON ELS MATEIXOS ELS QUE S'HAN DE SACRIFICAR
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Ciéncia i política

El ellS OIL el cor
—Passi, passi — ens digué

ordenança.
ens féu passar al despatx

del conseller.
—Tregui's ramericana—afe

gí. I ens la va treure eh. Im

mediatatnervz en.s va l'-,reure
l'armilla i ens va fer seu.re.

El doctor Huguet va arri
bar aviat.

—Vaja, vaja, a veure. Tre

gui la 'lengua?
—Senyor conseller, nosal

tres veníem...
—Res! Tregui la llengua. A

veure?... Bruta, cirrosi biliosa.
Jegui ací.

D'un cop de rná escampá els

papers de la taula del despatx
i ens hi va ajeure. Sentírem
com un mareig, perdérem el
món de vista, després ens sem

blá que veiem un ball d'oda
lisques, que uns angelets ens

tocaven el violí en els budells...
En despertar-nos, el costat

dret ens feia una mica de mal.
—Bée... bée... Veu com ja es

traba millor? Quines ganes de
.patir inútilment. Més val gas

tar dues mil pessetes i tenir
salut, que no pas anar ,pel món
exposat a qualsevol percance!
Fa mal el fetge? Doncs fora
el fetge!

—M'ha tret el fetge? Perb

si no hi tenia res!

—I ara tampoc, si no en té!
—Per6 és que no veníem per

cap operació! Nosaltres som

periodistes!!!
—Ah, vos-té és periodista?

Bé, home, bé; vosté diu que

és periodista. I vol el fetge?
No s'espanti, home, no s'es
panti, que jo per la pre.msa sóc
capal de tot. Vol el fetge?
Dones miri, ja el té altra ve

gada.
—I com pot ésser aix6?
—Rees... una broma; és que

no li havia tret; només li ha

via fet un taul i després li ha

via cosit; una brometa; no fal

tava més que jo cobrés una

operació, encara que fos im

portant, a un periodista! Res,
home, res... i digui, ve a fer

me un interviu?

—Sí, senyor — várem con

testar, confosos per tanta ama

bilitat—. Ens podria parlar
deis seus projectes?

—Ja ho cree! No penso en

res més.

—Que en els projectes?
—No, senyor; que en parlar

ne. Miri: els tres-cents llits

que ha suprimit el Clínic...
—Els posaran a Santa Creu?
—No corri tant, jove. Els

tres-cents llits que han supri
mit al Clínic, que deixen al

carrer tres-cents malalts, será

com Si no haguessin estat su

prirnits, perqué els malalts...

—el malalts, entén? no els

llits, hi ha un /leuger matís—,
podran passar, si ho desitgen i

oinplerts els trámits, a Santa

1

Creu, on els atendrem com po
drem, és a dir, on els atendran
com podran, perqué jo ja en

tindré prou amb la Conselleria
i les operacions particulars.

—I vol dir que aquest ex

cés de -tiala.Lts a Santa Creu
no provocará un conflicte?

—Tiri, home, tiri. La vaga
de metges de l'altra vegada era

abans del 6 d'octubre i d'en
cá d'aleshores les coses han
canviat molt. En temps de la
dictadura bé callaven. Es pen
saven que ara fumarien pu
ros? I ara! Régim de picadu
ra i grácies. Dones si quan la
la dictadura no deien res, que
callin quan la picadura. I a

qui u piqui que es grati. Per6
cregui que ara som tots amics
i els agrada.

—De gratarse?
—No, que els piqui.
—Ah, sí, i que els ponguin.

—
•

...possessió

Preu: 20 céntims

Els nous t1onsellers

L'obra pública
deVallésiPujals

Hem anat a visitar el conse

Iler d'Obres Pül?liques de la
Generalitat senSfor Joan Va
llés i Pujals. L'hem trobat cap

ficat, estudiant uns projectes
i no .hi havia manera de ori
dar-li Patenció. A la fi hem
vist que portava al cap, tirat
endarrera, un cabquet amb la
següent inscrip&S: Para lla
mar, tirar del amlio.

En efecte, u hri agafat Fa
anella, que ens pensávem que

era de cabells, ..kem estirat,
s'ha sentit una crynpaneta que

tocaya sota la co lira on seia
el conseller gesto t tot seguit
el senyor Vallés 1 Pujals ha

estat per nosa1tre,11.
—I bé, senyor Vallés, com

Ii prova?
—Ja ho pot veu• treballant.
—Deu venir-li o nou tornar

a aquesta casa det:Prés de tant

de temps.
—Sí, per6 aquesta vegada es

tic tranquil; no hi és en Valls
i Taberner i podré treballar
amb més tranquillitat.

—I aix6 de les obres publi
ques, no li'n ve de nou, a vos

té, sempre dedicat a escriure?
—No! Per6, que no recorda

la meya magna obra Elogi de
Catalunya? Doncs qué era, si
nó una obra pública? Ara,
doncs, en faré d'altIlis. De mo

ment, em propose srtir ca

da dimítenge pi 1tar Cato
lunya.

—Ah, ja, a veure les seves

necessitats.
—No, senyor; perqué en jus

ta reciprocitat Cataluniya pu
gui fer el meu elogi; a La Veu
ja ho tenen organitzat perqué
sigui un éxit.

En aquell moment se senti
ren uns crits de:é—Senyor Vallés! Senyor Vans!

El conseller gestor sortí a

la finestra.

—Veu? — digué—. Ja em

porten obres per fer—. I di
rigint-se al de baix cridá:

—Pujals aquí dalt!

EL PODER DELS NUMEROS
La Veu sempre ha tingut més reduit que el total de con

una fe extraordinária en els sellers de cada Municipi. Com
números i els seus técnics elec
torais se n'han servit per de
mostrar-ho tot. Pero poc es

podien pensar que sense elec
cions, amb números, es pogués
demostrar també que havien
guanyat.

A La Veu de diumenge, en

efecte, en un solt a dues co

lumnes titulat No hi ha tals
comissions gestores, diu que
no hi ha tals comissions gesto
res perqué en el decret de 28
de febrer es deja que les ges
tores es farien amb nombre

g:ALEGRIA QUE PASSA
—Visca, nois! Enfeinat amb el cárrec no es podrá ocupar

de nosaltres!

birles de la lob a
Per fi hem rebut una lletra

del nostre enviat a la Volta
Subvencionada a Espanya. Pri

mer ens diu que no ens ha es

crit abans perqué resulta que

no en sabia (d'escriure) i que

ho fa ara que ja en sap grácies
a la illustració que li ha do

nat l'estar en contacte amb els

germans d'Ibéria. Naturalment,

aquest contacte s'ha produit
seguint el circuit, en aquest
cas llarg-circuit.

El nostre enviat, aficionat de
temps als "caballitus" ens diu

que es troba com el peix a l'a

qurium donant aquesta volta, i

que en aquesta ocasió está ba

tent el seu "récord", el seu

"récord" d'ocasió. (A més d'a

nar en "caballitus", fa collec

ció de cap-i-cues.)
A continuació va la conti

nuació de la carta:

"Creieu-me que estic entu

siasmat. Les estepes espanyo

les donen goig de veure.

Aquesta volta m'está resultant

més divertida que el P. Laburu
(q. e. p. d. a. m. d. g.). Llás

tima que l'únic que s'aguanta
deis qui fan el viatge, és un

tal Canyardo, i encara, com

que diuen que és un viatjant
catalá, •quan arriba als finals

d'etapa li diuen que ja estan

servits de guanyadors d'ídem.
De totes maneres, com,que es

tracta d'un bon corredor, de

tant en tant pot aconseguir al
guna nota destacada.

En conjunt, es pot dir que

en aquesta Voltf a Espanya,
Espanya hi fa el aper de S:Vis
sa a la Societat de les Na
cions.

L'acte de la sortida fou, com

tots els primers actes, un acte

de preparació. Hi feren acte de
preséncia el ministre (natural
ment dimissionari) d'Obres
Públiques i Privades, en re

presentació de don Joan, que

no hi pogué assistir perqué te

nia "tridu" a Sant Josep Oriol.
(D'engá que és "tres en uno"
té "tridu" molt sovint), el se

nyor Pujol, director de Infor
maciones, en vestit de recapta
dor de contribucions, tots els
camions d'anunci de la penín
sula, de l'estranger i de més
lluny i tot, i uns quants ci

distes en vestit de feina, o si
gui, en vestit d'estar per car

retera.

A la ven de rompan filas,
tots ens posárem en fila i cap

a Valladoliz falta gent.
Un altre acte bonic fou el

del precintatge de les máqui
nes. L'acte en si no tingué res

de particular, per6 doná lloc
a qué jo fiqués els peus a la
galleda en presentar la meya

Underwood a precintar. De to

tes maneres, em puc aconsolar
pensant que un company de
premsa presentá la seva má

quina d'afaitar.
He tingut uns acompanyants

de viatge imrnillorables. Un,
que té un nas que es diu Ma
ria del Carme, toca Pharm6-
nica magníficament, i un altre
sap menjar els plátans sense

treure'n la pell. Ens divertim
moltíssim.

Les impressions que cm sug
gereix la Volta, fins ara, són:

Que les dones d'Espanya tin
drien de portar cotilla.

Que les carreteres són serps
que s'entortolliguen al coll deis
corredors. (Qué us sembla?)

Que una galleda d'aigua ben
llangada pot refrescar ben bé
un routier. (Sobretot, si li Ilen

cen la galleda i tot, está ben
fresc.)

Que el corredor que espera
que vinguin les pujades per
apretar, no arribará enlloc,
perqué ja se sap que les pu
jades no poden moure's.

Que hauria de suprimir-se
les pujades.

Que hauria de suprimir-se
els corredors.
Que la Volta a Espanya hau

rien de fer-la els anuncis sols
(setmanari catara) y el senyor
Pujol.

Que donar una volta en bi
cicleta no és el mateix que do
narla amb un Chrysler a l'Es
tadi, i

Que aix6 que a Valladolid
confonguessin els ciclistes
amb les Misses de tournée, de
mostra que allí dalt tenen de

catedrátic el Royo Villanova.
res més. Tornaré a escriu

re quan ja torni a no saber
ne."

JOVENTUTS DE LA LLIGA
Cançons amb gestores.

En els Jocs Florals (abans
"los Jochs Florals") d'aquest
any, no s'ha premiat pas els
versos per llur valor intrínsec,
sinó tenint en compte la seva

resisténcia i la constancia deis
seas autors. Així, el poetarro
Perarnau feia vint anys—d'en
gá que, segons les aparences,
té ús de raó—que anava a la
cacera de la Flor. El no menys

poetarro (i ferrer de Santa
Maria de l'Estany) Felip Gran
gés, en feia ben bé quinze que
hi enviava Els altars vora el
camí per la Viola, i li han

donat l'Englantina. I Roig i
Llop en feia dotze — segons
pr6pia confessió— que anava

darrera la Copa.

S'ha tractat, doncs, d'una
dirsa de resisténcia.

* * *

El poetarro Perarnau va vo

ler que la seva Flor Natural
adquirís una ressonáncia excep
cional. I, en col-laboració amb
en Brunet, va organitzar-se un

prj–de publicitat que atragués
l'atenció popular envers la se

va cavalleresca figura. Primer
en Brunet, des de La Veu, va

descobrir que en Perarnau ha
via estudiat vuit anys al se

minan i de Vic. I aleshores en

Perarnau, per demostrar que
l'haver estat vuit anys en un

seminari no volia dir res per
a un home tan esquerrá i tan
poetarro com dl, va enviar la

4K\

LA CANeó DE L'ENFADÓS
—Noia, no cm pots canviar el (Use?
—No, si és la rádio...
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célebre carta oberta a la prem

sa en la qual anunciava que,
trencant la tradició, no porta
ria la Flor a la Mare de Déu
de la Mercé, sinó que la por

tara a la tomba de Macia, per
qué, segons el poetarro, "si per
eh l hauria donat la vida, és just
que li doni la Flor". Aquesta
carta va mobilitzar tot el cler

gat floralista, i finalment en

Perarnau va haver de confes
sar, plorant, que la idea no

havia estat seva, sinó d'en
Brunet, que volia fer xim-xim

a honor i glbria de l'escola vi
gatana de la qual en Perarnau
procedeix.

I per demostrar que ell era

innocent del tot, diumenge al
vespre va portar mig ram a la

Mare de Déu i mig ram a la
tomba de Maciá. "Així tothom
estará content", va dir.

* *

El públic del Palau, diumen
ge va poder ter-se arree que
aixd de la familia floralesca és
una veritat de debia. Resulta
que tots els clergues llorejats
tenien un cognorn igual. La se

nyoreta Maria L. Morales, se

cretaria, els cridava per
aquests noms: Camil Geis Pe
bre, Pere Verdaguer Pebre,
Anton Navarro Pebre.

De totes maneres, tothom va

convenir que el cognom comú
era el menys indicat que po
dien tenir, per la seva pican
tor, aquells senyors ensotanats.

* *

La nota més remarcable de
la festa va ésser l'entusiasme
del senyor Pich i Pon. Sobre
tot quan el poetarro Grangés
parlava del rocatam i del pas
torim i de la feram. El senyor
Pich estava meravellat que
existís algú que, en vers, par
lés tan bé com ell en prosa.

* * *

Sembla cosa demostrada que
el sabadellíssim Joan Costa i
Déu tingué una part activíssi
ma en la composició de la Vio
la, signada pel no menys sa

badellíssim mossIn Camil Geis
(i Pebre, segons la senyoreta
Morales). Si més no, és cert

que va revisar els versos des
prés d'escrits. I que després
d'uns versos que fan:
Al lluny deixava la ciutat
—una i diversa com un polie

[drel
i aquella catedral que he som

[niat
talment un gran Cree-en un

[Déu de pedra.
en Costa i Déu va escriure a

quega acotació: "Es massa

gros'aquest Crec-eii un-Déu."
Pere) resulta que mossén

Geis i Pebre no va compren
dre bé el sentit de l'observa
ció, i va afegir, al vers prece
dent, el que segueix:
Es massa gros aquest Crec-en

[un-Déu
per una fe massa petita.
Ja en tindrás prou, em dic, cor

[meu,
amb un obscur recó d'erm,ita.

La qual cosa demostra que

en el que realment creu mos

sén Geis i Pebre és en un gran
"Crec-en un-Costa-i-Déu".

* *

El sopar deis Jocs sembla
va un funeral, segons frase del

poetoide Joan M. Guasch.
Quan, tot d'una, el poeta Janés
els va Hangar un poema porno
gráfic entre cap i col!. I ales
hores, és clar, com que hi ha
via molts Pebres (sempre se

gons la senyoreta Morales), la
cosa es va animar i tothom f eia
l'ull viu. Tant, que quan en Ja
nés va acabar la tercera part
del poema, que es deja Cam
bra Nupcial, en Joan M.
Guasch demanava amb gran in
sisténcia que llegís el poema
del bateig.

* *

El senyor Puig i Cadafalch
va ésser l'encarregat de tancar
la festa amb pariy i clau, des
prés del sopar. 1 l'home va

declarar que, davant d'aquella
florida de joventut que hi ha
via a la taula, es veia ben ciar
que els Jocs Florals no mo

ririen mai. Cal remarcar que
entre els assistents hi havia los
senyors Francesc Mateu, En
ric de Fuentes, Casades i Gra
matxes, Cabot, Amade, Guasch,
Cases-Carbó i molts i molts
d'altres nascuts en els temps
prehistbrics de la infantesa de
la Mistinguett. Hom va calcu
lar que, sumats tots els anys
deis assistents, incloent-hi l'a
portació no gens despreciable
deis del senyor Puig i Cada
falch, produien una xifra igual
a la dels del segle vint, amb
els seus interessos compostos.

CORBATES

GRANDMOND
Jamai superades

SASTRERIA1CAMISERIA

DANIEL'S
LA MILLOR INDISCUTIBLEMENT

LA POCA SORT DEL SE
NYOR DURAN I LA P:EDRA

PICADA DEL SENYOR
VALLES

Divendres a dos quarts d'u
na del migdia van prendre pos
sessió dels seus cárrecs els
nous gestors generan tataris
nomenats pel senyor Pich i
Pon.

El primer canvi d'impres
sions que va celebrar el Go
vernador general interí amb els
seus gestors degué transcórrer
plácidament i sense discussió
de cap mena. Així, almenys, va

dir-ho el senyor Pich als pe
riodistes. Després, perb, els
va afegir:

—Respecte la designació de
les persones que han d'ocupar
les quatre Conselleries res

tants...
El scnyor Duran i Ventosa

el va interrompre amb viVesa
—Perdó, senyor president!

Són tres els gestors que manca

nomenar!

--(Sí, sí, tres — va rectifi
car el Governador general sen

se concedir-hi importancia
donant a entendre que s'havia
equivocat. Al dia següent, pe
r5, en rebre el senyor Pich els
periodistes, els va dir:

—De les quatre Conselleries
que manca proveir, dues seran

ocupades immediatament; les
altres dues no ho seran fins
d'ací algun temps. Depén de
com quedin els serveis de Jus
tícia i Ordre Públic.

Exactament, el que volia el
senyor Duran.

En canvi, el senyor Vallés
i Pujals havia estat més afor
tuna.t. Ell mateix ho deia:

—Al principi, la Conselleria
de la Pedra picada no la \fo

lia ningú. Ara, a tots els feia
goig!

* * *

EL PRIMER DE MAIG

—Que pendran?
—Un soldat.

L'INEXPLICABLE DUBTE

El dia de la presa de pos
sessió deis nous consellers, el
senyor Sedó tenia una conver

sa molt animada amb un grup
de radicals.

— No sé—deia—si em que
daré amb la conselleria d'O
bres Públiques o d'Economia.

Del grup de correligionaris
sortí un crit unanim d'estu
por:

—A ,Obres Públiques, heu
d'anar! A Obres Públiques!

Un deis presents volgué pre
cisar més:

—A Economia, no hi ha al
tia cosa que papers...

QUI MÁNDOLI, MANDOLI

La presa de possessió deis
nous gestors va portar com a

conseqüéncia que els fossin
habilitats els despatxos del Sa
ló de Sant Jordi, tal com eren

abans del 6 d'octubre.
Quan el pausat senyor Ru

bí aná a comunicar l'ordre al
senyor de Prat, aquest va aga
far les seves coses i es va tras
Iladar a Governació sense ne

cessitat de fer-s'ho repetir:
En canvi, el senyor Mándoli

no volia cedir el que va ésser
Saló de Consells sense Murar
aferrissat combat:

—A mi — deia al senyor
Rubí—, o em porten una or

dre escrita de Presidéncia, o

no me'n vaig!
Al cap de dues hores, més

aviat llargues, el Cap de Ceri
monial de la Generalitat, gai
rebé ja l'havia convençut:

—Peró, on animé?. — Ii opo
saya encara el senyor Mándoli.

—Home! No sou Cap d'Ad
ministració Local? Dones aneu

a Governació, que és on teniu
la vostra oficina!

—No puc tornar-hi! Allá no

hi tinc simpaties!
—Dones ocupeu qualsevol

despatx de la casa que no si
gui aouést!
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FLOR NATURAL

Mimosa, flor de febrer
Groc fi d'or vell.

Mimosa, flor de febrer,
borrissol d'or de casulla,
que arribes quasn l'ametller
silenciosament s'esfulla.
Mimosa, mimosa,
no seas zalamera
ni enganosa,
tú ya sabes que te quiero
que por ti me muero.
?De qué estás 'elosa,
Mimosa, mimosa?
•Tu que tens el goig intern
que et puja per dins la soca
quan venen les nits d'hivern
encara fas el tonoca.
Mimosa, mimosa,
Etc.

I, a voltes, has,somniat,
voltada de boires blanques,
que portes la immensitat
pengim peniam per les branques.
Mimosa, mimosa,
Etc.

Estarrufa un poc el cor
tu que ets flof estarrufada,
s'estarrufará la mort
si et veu tant estarrufada.
Mimosa, mimosa,
Etc.
1 digo'ns que el bes dél sol
que les branques t'estremia
era bell com el mussol
que canta a la rectoría.
Mimosa, mimosa,
Etc.
I no ens dig4,is pas res més
sens permjs' e la censura.
El vers dórl pos diners:
en dóna mós més I usura.

Mimosa, mimosa,
Etc.
Si ens esfullessis del cor

l'hivern de febre i boirina...
!Per culpa d'aquesta flor
ens fas veure la padrino!

Salvador PERARNAU

ENOLANTINA

Els altars vora el camí (1)
En el relleix solitari,
entre mig del rocatam,
fa segles sentiu pujar-hl
l'esgarip de lo feram.
El vol d'un tudó que passa
i s'ajoca en aquest cim;
el porc senglar que s'ajoca
o s'esmuny d'un pastocim.

Felip GRAUGES i CAMPRODCN

(1) En vista de les eireninstancics, aquest vs•rsos no podran ésser

reeitats en plinlic per éser considerais al•lusius a Factual
situació
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En efecte. Al cap de mitja
hora, en un recó del Saló de
Sessions de la Generalitat hi

havia una tauleta americana
damunt la qual hi havia una

máquina d'escriure. Davant de
la tauleta hi havia una mecanel
grafa que mirava el sostre, i
a un costat, el senyor Mando
l que passejava pel Saló.

A cada turista que entrava
a visitar el magnífic Saló, se

li acudía la mateixa pregunta:
—I aquel! senyor, qué hi fa

allá?

Frontón Novedades
Corts Catalanes, 638

Tots els dies tarda i nit
grans partits a quinielas
pels osos de la pala.
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—Qué, cn va Mr. Miller?
--Psé, a donar una volta...

BEN IGUALS!

Dies enrera el senyor Eduard
Batalla va encarregar a un ta
ller d'articles de cuiro la con

fecció d'una serviette que a

més d'un escut de la Generali
tat havia de portar gravat un

rétol platejat que digués:
Delegado especial de servi

cios sociales y del ministerio
de Trabajo en Cataluna.

Quan li van portar la ser

viette, l'home no va voler, pe
re', de cap manera, acceptar-la.
Ell no la volia d'una pell mat,
sinó de xarol, com la que te

nia el senyor Pich i Pon!
A la fi li fou servida, i tant

li va agradar, que quan no té
papers per posar-hi, per fer
"bulto" s'hi posa el llistí de
teléfons.

Ara que el bo será el dia
que se li acudeixi al senyor
Batalla de comprar-se unes u

lleres com les del senyor Pich.

FENT-SE UNA CULTU
RETA

El Dia del Llibre, a una de
les principals llibreries de
Barcelona, va entrar un sin
gular comprador.

—Déu vos guard—féu deri
gint-se a un del venedors—,
servidor, aprofitant aixt3 de la
rebaixa del deu per cent, vol
dria fer una tría de !libres per
completar la biblioteca.

—A les seves ordres — res

pongué el dependent—. Quina
mena de 'libres desitja? Lite
ratura, novel.la, • filosofia, tea

tre?...
—Oh, m'es igual tot aixa; jo

el que neces.sito és que facin
divuit centímetres d'altura: és
la mida deis prestatges, sap?

*

—Dones, beá mirat, no esta

ría malament un autombbil de
16 estruçosl

VIDAL RIBAS,
FOTOGRAF... AMATEUR

Durant els primers temps de
la República, el senyor Vidal
Ribas va passar més aviat que
altra cosa, desapercebut. Fou
amb motiu del conflicte entre

parcers i propietaris, que l'ho
me va començar a bellugar-se.
Cada dia anava a Governació!

Després, es va eclipsar, i no

se'l va tornar a veure fins allá
el 10 d'octubre. A partir d'a
queSta data, el senyor Vidal

El BE NEGRE

Ribas amb el seu no eim
atreviríem a qualificar de fia
mant; l'ús constant hi havi.
deixat marcat el seu attla)
el seu uniforme de capitl decomplement d'enginyers

anava cada dia a la Ge
neralitat, tot lluint una brillan;
pistola.

Després va tornar a ferne
fonedís. Dimarts de la setaia,
na passada, per6, amb motiade l'estada de les Miss a la
Generalitat, el senyor
Ribas torna a aparéixer per laGeneralitat, aquesta vega a.

companyat d'una máquina de
retratar.

Vidal-Ribas va passar-s'e totel matí retratant per tots
tats una Miss de les Inés bo.
niques. La més Miss, segons
declaració oficial.

Com es pot veure, entre les
jornades d'octubre i les de pri,
.mavera, hi ha un matís...

DELIRI DE GRANDESEs
L'episodi de la pérdua del

despatx del senyor Mándoli,
encara que rigorosament cert,
ha estat escampat arrib santa
constancia pels funcionaris
d'Administració Local, eis
quals no li han perdonat en•

cara—entre altres coses—, cine
en anar a prendre possessi6 del
seu cárrec, pengés a la paret
un cartellet que deia:
Comunicacions més freqüents
i en el qual, començant pel se.

nyor Cambó, hi havia tots a.

quells barcelonins als quals
se'ls suposa una fortuna no in
ferior a cinc milions de pesse•
tes.

Per aixel mateix, es fa difí
cil de passar cinc minuts a Go•
vernació, sense que la gent de
la casa, després de contar-vos
la feta de la llista deis amies
íntims del senyor Mándoli,
expliquin que una vegada, amb
motiu d'un vermut d'honor o.

fert a un funcionani que es ju
bilava, el senyor Mándoli s'o
posava a qué el vermut fos
servit a Governació, perqua
aix6 representaria un augment
en el preu.

—Será sempre un plus de
vint o trenta céntimsl—deia.

'10 \
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J. N. V.—Bona idea. Tot
anira bé, si la censura és del
mateix criteri.

Xim-pan-C. Felicitacions
per la constáncia.

Teresa.— Puig, dona, fuigl
Quimet Sereu venjat.
Cartró.— Es publicable.
Referendum. — Llegiu la

xesposta anterior i interpreten
la completament al revés.

Laura. — Es tan bo, que
Marck Twain ja ho havia es

crit exactament igual.
R. P. R.—No us sorpren

gui tant... Coneixeu en Roáa?
C. Or. Secat.— Si el censor

no identifica l'ase volador, la
cosa anirá com una seda.

Pau Repau. — No cal que
insistiu, no; ja es veu...

Garatge. —Fem el que po
dem, no el que volem.

Caixa d'Estalvi de la, I
Generalitat de Catalunya11¦1
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La Caixa d'Estalvi de la Generalitat

de Catalunya fa avinent que, a par

tir del diuinenge dia 5 del mes que

som, resten obertes al public, per a

totes les operacions própies de la

Caixa, les oficines centrals que

s'inauguraren a l'edifici de la seva

propietat, carrer de Fontanella, 7.

Barcelona, 8 de inaig del 1935.
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