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Rellotges taus

mullats fan fástic
Salvador Dalí dona (per tres pes

setes), el dissabte, la seva confe
linda La psicologia deis rellotges
taus. Es tracta d'una nova mena

de rellotges, inventats per l'emi

nent surrealista, per demostrar que

l'hora deis surrealistes és arribada.
Dalí explica que, com que a

quests rellotges ehl sels havia tret

del cap, els harvia posat el nom de
"rellotges tous", per afinara amb
els "barrets bous" que tumbé es

treuen del cap. Des d'ara ja ato hi

haurá més rellotges de polsera, ni

de butxaca. Tot seran rellotges de
cap.

També explica el deslliurament

de la taula de nit per part de la
dida de la Costa Brava, i es va

estendre en consideracions sobre el

cap de mort 'tiene de blancor im
maculada que viu en el haixventre
de totcs les taules de nits que s'es
timin.

Establí la diferéncia entre els
surrealistes i elsboigs, declarant so

lemnialment que els boigs no són
surrealistes i, en eanvi, els 9ur

realistes són hoigs.
La concurréneia en sortí surrea

litzada completament. I molt satis

feta que els taus fossin els rellot
ges i no els rellotgers, pero amb
la vaga temerlo que fossin els es

pectadors.

Restaurant

."GLACIER"
Rambla del Mig, 19

Plaga Francesc Maciá, 3

1

Els radicals han deeidit seguir
fidels al führer.

* * *

A la Lliga hi cap tothont.
* * *

Peré, segons on, la 1.1iga no Iii
cap.

* * *

El Debate segueix la 9eva abran.
dada campanya en defensa de la
Generalitat.

* * *

At-a Ii repassa els comptes.
* * *

I la factura a qui la deu passar?
* * *

Les alzines sureres produeixen
suro.

* *

D'alzines, abans, només n'hi ha
via en el paisatge.

* * *

Ara n'hi ha a Marina.
* * *

A la prem9a li fan la llei.
* * *

Els onze de la selecció catalana
no portaven mitjons Molfort's.

* * *

Es torna a parlar que el bestial
vagi a l'escorxador en auto.

* * *

Algú anirá en c,otxe.

* * *

Cantin -papera 1 mentin barbes;
molt Lié; peré si el qui canta és
pacer de barba, millor que millor.

Més Histinia d'Espanya...

tre otras cosas: Tout est perdu,
fors 1 honneur. (Todo se ha per

dido, menos el honor.) Poco
después fué trasladado a Ma
drid y encerrado en la torre

de los Guzmanes, que aun se

conserva.

La noticia de esta victoria
fué recibida por Carlos con mo

deración superior a todo enca

recimiento. Sin manifestarse
orgulloso, ni poseído de excesi
vo gozo, dirigióse a su capilla,
y después de emplear una ho
ra en dar gracias al cielo, sa

lió al salón donde recibió las
felicitaciones de los magnates*
espanoles y de los embajado
res* extranjeros. Prohibió que
se celebrara el triunfo con re

gocijos públicos, que dijo ha
bían de reservarse para la pri
mera victoria que tuviera la di
cha de alcanzar contra las hues
tes infieles.

LECCION 13

DINASTÍA AUSTRÍACA
FELIPE II (1556-1598)

101. ?De quién era hijo Fe
lipe II? — Felipe II, apellidado
el Prudente, era hijo de Car
los I.

102. ?Cuáles son los hechos
más dignos de mención de este
reinado? —Los hechos más me

morables de este glorioso reina
do son: Las guerras con Fran
cia, la guerra de los Países Ba
jos, la batalla de Lepanto, y la
conouista de Portugal.

* * *

—No em pensava que fóssim
tan aefoklinámics.' ner dintre.

* * *

193. ?Cuál fué el hecho
principal de la guerra, con

Francia? — El hecho principal
de la guerra con Francia fué
la toma de la plaza de San
Quintín (1557), en cuyo recuer

do edificó Felipe II el Monaste
rio de San Lorenzo del Esco
rial, tenido por la octava ma

ravilla del mundo.

ELS OPORTUNISTES

Poc satisfets, els de la Lliga,
arub el repartitnent de e:arrees del
.1011 cartinls municipal. Poc satis
lets, i amh aquella vaga sensació
de qué sels han rifat...

El senyor Bausili, el gran técnio
de finances i especialista del sex

appeal econémic, l'han atrxivat al
departament d'Assisténcia Social,
que és una mena de ropero mu

nicipal. Al senyor Coll i Rodés,
l'encasellen a Foment, quan ja no

hi ha res per a fomentar i, en canvi,
el radical Ulled (mai badern!) es

queda amb l'Eixampla, on poda
eixamplar-se de dehé. L'importara
departament de Fina nces se'l que
da l'agrari i ex-carlí Viza. En Pich
i Pon es reserva, naturalment, Pres.
supostos i Tresoreria.

Ben entés, tots aquests sacrificis
la Lliga els fa per patriotisme. Es
tina Ilastima.

Es una Ilitstima, cerqué resulta
que els senyor9 Viza i Ulled són
encara més patriotes que els de
la Lliga.

—I corre molt, aquest Adle r?
—Sembla qu,? porti Adles.
—Dones vaig volant a comp rar-me'n un a la casa Baltasar Fiol, Avinguda 14 d'Abril, 413,teléfon, 81.707.

G. K. Chesterton ha passat uns

ches de descans a Sitges, la vareta

a la ma, aquell rovelló hnmens que
és el seti harret decantat al cap, les
tilleres de bicicleta encavallades da
munt d'aquell nas exuberant d'or
ganista provincia.

Es una lastima que el destí no

Itagi fet coincidir l'estada de Che3.
terton a la vila de la calg amb la
que hi féu fa ben poes mesas el
filésof Keyserling.

Quines setmanes de la saviesa hi
!lauda muntat l'Estelrichl N'hi
hauria hagut per llagar-hi encielo
pédies?

* * g:

I.'Utrillo ex-junior va publicar a

El Día Gráfico un article no pas
4inassa resnectuNt.ner .1. G. K. .y4r.hes

terton, el gran autor de L'home per
durable.

—Em censo que hura quedat
servit. Ell, i tots eLs catélics de Bar
celona—afirmava el nen Utrillo a

les seves amistats de Barcelona.
Afortunadament per a tots ple

gats, l'aspirant a polemista-prodigi
no ha pogut reincidir amb les se

ves brillaras campanyes anti-ches
tertonianes, degut a un fet impre
vist que l'ha impossibilitat en ab
solut de tota activitat literaria: !i
ha sortit un gra al peu.

* * *

En Caries Soldevila, en Josep M.
de Sagarra i en Josep Cerner, s'han
reunit clandestinament al llac de
Banyoles per a signar el pacte dels
tres, segons el qual es comprome
ten a no publicar cap Mitre parlant
del 6 d'octubre.

La mesura ha estat excellentment
celebrada.

* * *

Ha estat publicat el número
del magazine catalá D'ací d'allá,
eorresponent a la primavera.

Gnu a curiositat a remarcar en

aquest número, poden] citar el non

sistema metállic de relligat a base
d'unes tanques que sembla que vé
nen rnolt indicades per a primavera,
sobretot en els vestits de nit.

* * *

Entre molts d'altres Ilibre9 que
no hem rebut, ens plau de citar els
segiients:

G. Vanwelkenhuyzen: Huysmans
ce la Belgique.

J. Charpertier: Napoléon et les
hormas de lettres de son temps.

General W. Sikorski: La guerre
moderne (Berger Levrault).

Jean Epstein: Photogenie de l'im
ponderable (Edit. Corymbe).

En canvi, no ens estranyaria que

svs-,4"-sas..

el dia menys pensat ens trobéssim
t'amura la taula no res menys
el vuité 'libre de Ritnzes de l'Agus
tí Esclasans.

* # *

Alta: conversaCaoda al vol:
—Llastima que en Sagarra no

hagi guanyat la Wor Natural" deis
Jaca Fiarais de Barcelona?

---Peró si no hi "tirava"? Altra
ment, per qué ho dina?

—Molt comprensible: cerqué ell
ja tenia l'ésa de la "Reina" asse

gurat.
* * *

Del darrer número de D'ad d'u
lla

— donar un pes als objectes d'ar
gent sense que esdevinguin feixucs...

— alliberar-los de la monotonia
sense fer-ne una cosa turmentada...

— i obtenir unes formes cures i
amables sense catire en un funcio
nalisme fred.

Un poema?—preguntar?.. el lytorR.es cvaix.5;
sim lement un anun

ci. En canvi, un pagines més en

, cilla del pul*. Ine, 1:1311egih ;

—No ot moles o pas—va dema
nar Enric, en acl nar-se de la sor

presa d'Educad. --No, de cap ma

nera. Estalla absort i és per aixá
que m'ha sobtat la leva aparició.
—Potser somniaves?

Un colloqui, no és aixé?—insis
tira novament el lector.

Res d'aixé: senzillament un al
tre a n unci.

* * *

Finalment, herri eárinat el cer
qué de la pretesa immoralitat del
Premi Crexells d'enguany Les al
gues roges, de Maria Teresa Ver
net. A la página 5 poden llegir-hi
aquesta térhola descripció:

Al voltaot de les pistes del Te
nis els ardents eucaliptus murmu

rasen al vent.

Quina curridus aquests eticalip
tus?...

* .1t*,

Com se sap, la ,poesia de Salva
dor Perarnau que guanya la Flor
Natural fou Ileugerament esporgada
pel jurat. Dues quartetes caigueren
sota les tisores deis censors ofi
cials.

EL BE NEGRE destnentiria la se

va fama d'ésser l'únic peribdic hen
informat de Catalunya, si no oferís
als seus lectora les priznícies d'a
quests vuit versos censurats.

Són els segiients:

Mimosa, groc fi d'or vell,
meitat cendra, meitat flama,
que eassernbles a la pell
de l'abric de rnanta.dama.

Un sestil estarrufal
i per la finor tan fina
i perqué el fred t'Iza posta
UI cos la pell de gallina.

Es contprén que ,a1 jurat també
se li posés la pell de gallina.
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La Borsa política; i i la
de rnés enllá, va vent en popa i a

tata vela. O a la vela, que pel cas

es igual. La euféria radical ha aca

hat per encomanay-se al cal i qui
més que menys tothora Iliga els
gossos amb llonganises. Quan a Bor
9a no es fan negocis és difícil fer
un comentan, peró ara, l'excés de
negocis és el que fa difícil. Es fan
negocis per tot i antb tot. I ple
guern; cerqué enumerar-los seria
un mal negoci.

1 MERCAT

D'OCASIOWS
Compra-Vende-Canvi

de mobles i Iota
classe d'objectes

TOT D'OCASIO
Corts, 414 - Tel. 30422

Més História d'Espanya...

104. ?Qué causa tuvo la lar
ga y costosa guerra de los Paí
ses Bajos? — La causa de la
guerra de los Países Bajos fué
su deseo de independencia.
También clamaban contra la
intolerancia de Felipe II, quien
por las leyes de su nación y
por sus sentimientos, no podía
permitir que la herejía* protes
tante se propagara en sus Es
tados.

105. ?Qué me dice usted de
la batalla de Lepanto? — La
batalla de Lepanto fué ganada
por las fuerzas de la Liga'. er

s-e

CULTURA

L'Octavi Saltor está que bufa. A
dl, a ELL! birlar-li el departa
ment de Cultura?? I tot plegat, per
donar-lo al senyor Codolá i Gual
do.

L'Octavi Saltor din que dirá i
(pie fati...

No fará res. Ni engreixar-se, que
és el que més u convindria.

Ignora, potser, que la cual negra
de la Lliga ha donat Cultura a en

Codolá pel sol fet que és un .home
de més pes? (107 quilos.)

Altrament, en Codolá té un al
tre avantatge. Cal no oblidar que
és i Gualdo.

I la Lliga, ja n'és d'indiferent
clavara les formes de govern, iteré
no tant.

PREMI A LA .CONSTANCIA

I d'en Roda i Ventura, la gran
esperarlo d'en Roda i Ventura, qué
n'hem fet?

Ja se sap que en Roda i Ven
tura té la mala fama d'ésser molt
catahnista. Pera la Lliga, que no

vol ofendre els senthnents deis seus

coaligats, ha tingut molt compte
de no fer-lo entrar a la Comissió
de Gavera, i l'ha destinat a un eitr
ree honorífic i inofensiti: Roda i
Ventura será el cap de la minoría.

Paró com que la minada ha ,d'ac
tuar al saló de sessions en les re

unions del Pie, i com que aquest
Ple es reunirá una sola regada ca

da tres mesos, vet aeí que en Roda
i Ventura tindra una ocasió magní
fica per huir-se quatre vegades a

l'any.
Es poc, pero tampoc no es pot

dir que sigui massa...

* * *

veas; després dan 6
un 7 a I de maig!

* * *

"L'INSTAN'1"'

Quan divendres passat el senyor
Duran i Ventosa, en la seva qua
litat de gestor generalitatari, va re

bre els periodistes, va explicar-los
per qué el día anterior no havia es

tat facilitada als diaris de la nit
cap nota de la reunió de la Co
inissió gestora.

aixé que molts deis reunas
érem periodistes! — va dir—. Per
aixé—va aclarir—, quan el senyor
Pich va notar que l'abstenció era

un sacrifici que gustosament s'im
posaven, ell, com a representara de
La Noche, i el senyor Sedó, com a

representant d'El Noticiero, jo vaig
estar a punt d'afegir: I jo, com a

mig representant de L'Instara/
Un periodista indiscret, va. aga

far la frase fin-al en pie vol:
—Heu (lit li va preguntar —

que mig representara de LInstant?
Es cerqué L'Instara és mig de la
Lliga, O és cerqué és mig de la
Rúdio?

—Ja veureu -- va fer el senyor
Duran—. lli ha una persona en a

questa casa, que quan li fan una

pregunta com la que ara vós sea

heu de formular-me, fa com Liquen
que no la sera. Permeteu-nte, dones,

Han aconseaub la máxima atenció de tothom qui ha visitat la VII DE I'

Oficinas i Saló d'exposició:
Balmes, 155-157
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A.

!ElBE NEGRE

que dissiinuli i que no us .41,«„ .

gtsentit.
Al día següent La Vea no trans,crivia, naturalinent, l'anterior dia.leg. En el seu lloc deia:
El senyor Duran i Ventosa va re.bre els periodistes amb aquella a.

mabilitat que li és prapia i a lasegada amb aquell somriure, queés tumbé una de les seves earaete..tístiques nzés remarcables.
Des de que la gent de la Lijgahan perdut el carácter, s'han d'a.

contentar amb les característiques.

ORGANITZACIO M1ODEL

Amb motiu de l'elecció de lkfissCatalunya, eh d'El Día Gráfico
que ara tenen molt de bo en ton;els centres oficials, van crider elsrepresentants de la indústria hote.iera i sense gaires embuts els

van

assabentar que cada hotel allotjalomo, una miss i la familia respec..
1-ja, durant la seva estada a

tiva.
Barco.

No cal dir que la proposiciéefouacecinada amb goig. Ara que en
gairebé tots els hotels, a l'hora delcomiat, es van produir escenes cont

aqe,dones, moltes grácies. El

sRté:n_u

compte ja el trobaran amb El Día

senyoreta, no. No l'hem
de trobar amb •ningú. Les despe.
ses van a cárrec nostre i ha femam—bAmholtgroousnte!s,

ens havien dit
que...

Etc., etc.

POCS I MAL AVINGUTS

Durara aquests darrers dies han
estat .molt comentats els malsde
cap deis cedistes catalans amb mi>
tiu de la tornada del senyor An.
guera de Sojo.

Ja és sabut: els senyor Anguera
i Cirera Voltá no s'estimen. Per
si aixé fos poc, el senyor de Prat
ha acabat de complicar-ho. De Prat
ha d'ésser de tetes passades con

seller.
—Si ustedes, los de la Ceda, no

quieren que yo les represente en el
Consejo, peor para u.stedes. De te.
dos modos, yo he de ser consejero.
Lo seré en representación de la Ce
da o en nombre de los agrarios, que
ya me han ofrecido un lugar... COn.
que decídanse pronto, porque el
tiempo apremia.

Amb inotiu de tot aixé, als se

nyors Jover i Nonell 1 Torrents,
que ja s'ho tenien coll aval!, i que
ádhue he havien fet saber a les se

ves amistats, la camisa no eh arri
ba enlloc.

TORNEM A COMENÇAR

Quan l'eufória radical va batre
el seu pie pels ministeris de Ma
drid, el mai prou homenatjat Jesús
Ulled es va sacrificar fins que el
cor li va dir prou: fou director ge
neral, sots-secretari i no sé guantes
coses més.

Jesús Ulled, amb aquella segure
tat en l'exercici del arree que do
nen uns guatas anys d'experiéncia
radical a l'Ajuntament de Barcelo
na, va fer tal3 filigranes per Madrid
que arriba a meravellar els seus

mateixos correligionaria. iEls mera

vena tant, que un bon din Ii ha
gueren de dir:

—lié... veja... prou?
I Jesús Ulled torna a Barcelona.

I tornaren els vermuts d'honor i els
berenars d'homenatge pels centres

de districte. I posaren el seu nom

a un carrer. Breu: Jesús Ulled, in
fatigable, recomenova la seva car

rera. Détt l'ha recompensat. Ja el
tornein a tenir a l'Ajuntament, al
front d'un deis departaments més
agralts: el d'Eixampla.

Tot será que quan el deixi, res

ti encara alguna cosa per eixamplar.
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