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nou conseller, fet pel senyor PIch:
Podria fer el panegíric del senyor

Torrents, que no ve a actuar de po

lític, sinó amb un carácter adori
nistratiu.

En aquests moments no hern de
fer política, perqué ara és l'hora
de salvar Catalunya.

Del discurs de resposta fet pel
senyor Torrents:

Vine com a polític, i en aquest
aspecte he de cornplir la nieva mis

sió.
No es pot negar que, almenys, hi

ha unanimitat de criteris.
* * *

Del discurs del senyor Pich, a

dregat al senyor Jover Nonell, en

possessionar-se de la conselleria de
Governació:

El dia que Catalanya, per majá
del sufragi, portj les coses al sea

lloc, estic segur que sortireu d'ací
amb l'aplaudiment de tots aquests
funcionaris.

•
• •

Restaurant

"GLACIER"
Rambla del Mig, 19

Plaga Francesa M.aciá, 3

DEL 22 DE MAIG

8'00.— Servei meteorológic de la
Catalunya autónoma.

8'30. — Recital de poesies de
perfumeria que amb motiu de la
setmana del mateix nom dedica als

, nostres rádioients en Salvador Per
arnau:

—Mimosa, flor de lebrel..
—Clavellet, flor de solapa.
—Tarongina, flor de saló.
—Cactus, flor d'avantguarda.
I abres floretes.
8'45.—Rádiobeneficencia. (Secció

.a cárrec de Márias Aguilar.)
9. — Emissió dedicada als in

fants, per Miquel Utrillo. ex-ju
nior.

9'15. — Desafinades polítiques.
. 9'45. — (Continua retransmissió
ides de Madrid.)

10'30. — L'opereta Trenta anyá
de catalanisrne, música del mestre

.Cambó i lletra del senyor Ventosa
Calvell.
11'45. — L'orquestra de l'estació

interpretará:
1. Bolero, de Márius Aguilar.
. Créase o no... (tango), de Pich
i Pon.

La Marina, de Royo Villanova,
Los de Aragón, (del mateix au

tor).
12. — Emissió dedicada als cata

lans absents. Retransmissió de La
Verbena de lt: Paloma.

13'15. -- L'ad de hen menjar.
(Secció culinkia sota la (Iirecció do
Rafael Moragues.)

13'40. — Audició de sardanes att

onómiques.
15'10. — Retransmissió de Per

demá su,rti el sol, d'Angel Fer
ran, des de l'Observatori Fabra.

17'45. — Critiques de cinema
amateur, per Sebastiá Gasch.

18'30. — Sessió

19'15. — Guerra o Pau? Pau! ! !
Conferencia a cárrec de Pau Vila.

20'40. — Caries Sentís, des de
Yokohama, saludará els rádioients
catalans.

21. — Noticiad BE NEGits: La
próxima guerra mundial.—Amena
ga d'un neo recital de dansa Aurea
de Sarriá. —Anuncis seleccionats.
— Literáries. — Desearrilament de
l'exprés d'Igualada. — La Confe
renda del desarmament. — El re

armament d'Alemanya. — La pro
testa de Franea i Anglaterra. El re

armament de Franea i Anglaterra.
— Més anuncis.

21'30. — Jocs de mans a cárrec...
(ai, ara ens pensávem que ja es

traetava de la televisió!)
22. — Himne de EL BE NECRE.

HISTOIVIA MONARQUICA

La história que anem a contar

ha passat encara no fa un mes i
te l'avantatge d'ésser rigorosament
autentica.

Heus-la ací:
Dos matrimonis barcelonins feien

una croisiére per la Costa Blava a

bord d'un yatch propietat d'un
d'ells. Arribaren a Cannes i s'assa
bentaren que hi sojornava l'ex
príncep d'Astúries. Un deis marits,
monárquic de convicció, com la se

va senyora esposa, digué:
—Si hi ha el príncep, hem d'a

nar a saludar-lo.
Els companys de viatge

1-en que potser no era absolutament
indispensable, peró ell (per caten

dre'iss, l'anomenarem senyor C.) no

es doná per conveneut i ja el tenint
encaminant-se a l'hotel on s'estat
java el fill gran d'Alfons XIII.

L'ex-príncep el va rebre de se

guida. Emoció del senyor C. Ja ho
enteneu: El rey en el destierro, la
madre p(ztria, etc., etc. Tota la re

cent literatura del "Caballero Au
daz" li ballava per la clepsa. Ima
gineu-vos, dones, quina seria la se

va sorpresa en trohar-se ami) que
l'ex-hereu de la corona d'Espanya
el rebia amb el to menys cerimo
niós que us pogueu pensar.

Malgrat tots els esforgos del se

nyor C., no hi hagué manera que
l'ex-princep parlés d'altra cosa que
de dones, de xeflis i de platxeri.

—Chico, por aquí hay cada fula
na que está brutal. Nos divertimos
una burrada.

Etc., etc. El noi no doná inos

tres de lucidesa fins que s'assaben
tá que el senyor C. havia vingut en

un yatcli.
—iAh! ?Tenéis un yatch? Ma

nana por la tarde, a las seis, vendré
a veros.

* * *

—Ja ho faran tot aixo en

cinc anys?
—O en cinc anys 1 Pich...

* * *

L'endemá a la tarda, a les sis,
els (km matrimonis barcelonins es

pe,raven la visita del jove Borbó.
.Un giran de set, dos quarts, tres

quarts... i res del príncep d'Astú
ries.

Les dames i l'altre senyor (per
entendre'ns, diguem-li el senyor V.)
consideraren que la broma ja era

massa pesada i decidiren tocar el
dos. Peró el senyor C., imperterrit,
es quedá esperant la visita.

Un quart de vuit, dos quarts...
i res del príncep. Finalment, a les
vuit menys deu minuts, l'ex-altesa
féu la seva aparició, bastant anima
da, per cert.

--Perdona, chico. Unas mucha
chos me han entretenido. Manana
al mediodía vamos a comer juntos.

* * *

L'endemit, a les dotze en punt
del migdia, el senyor C. s'esperava
al restaurant un havien quedat ci
tatS.

ACUDIT DE REGIM TRANSITORI
—Qué: em compres el meu quadro de l'Esposició de Primavera?
—De verano!

•••••••••,.........•••••¦•••••••¦¦

Un quart d'una, dos quarts, tres,
i res del príncep.

Finalment, a tres quarts de duce,
compareix un senyor suís, de sei
xanta anys: el secretad del noi
Borbó.

—Perdoni, el príncep m'envia
perque s'ha distret. Anava amb
unes noies... En fi, voste ja sap
com van aquestes coses de la jo
ventut. Jo l'acotnpanyaré a taula.

I ja tenim el senyor C. partint
se el pa i la sal amb el venerable
anciá, el qual no traba altra ma

nera (l'amenitzar l'itpat que expli
cant.ii tota mena de miseries.

—Les coses van molt malament...
El noi es va casar contra la volun
tat deis pares i aquests gairehé ens

han tallat els aliments. A més, la
senyora li ha marxat... Ara el noi
fa tota aquesta fressa amb les do
nes, peres pobret!, tot plegat, res...

Breo. Abans d'arribar a les pos
troor --(hegve enzurctatt i Ya- ha via

clavat un sablasso de consideració
al nostre senyor C.

* * *

Al vespre d'aquell mateix dia, els
dos matrimonis harcelonins anaren

a un cabaret de Cannes. I el pri
mer espectacle que se'ls oferí a la
vista fou l'ex-príncep d'Astúries a

jagut en un divan, entre dues beu
tats que li fregaven amorosament

els polsos ami) aigua fresca.

* * *

En sortir del port de Barcelo
na el yatch de la nostra •istória
portava a bord dos monárquics, i
dos indiferents.

En abandonar el port de Can
nes, hi portava gairebé quatre re

publicans.
I després (tiran que no s'apren

viatjant!

Per a vestir amb elegancia 1 per peses diners

Casa Baslida
IPASSEIG DLr, GIZA.CIA, 18

Gran Basar de Sastreria i Camiseria sistema Nord-Americá
Els nostres articles i els nostres preus sempre han respost a la
mateixa idealitat: facilitar LA MAXIMA ELEGANCIA AL MES
BON PREU, en vestits, comises, pijames, barrets, corbates i gé
neres de punt.

Vestits a 15, 25, 40, 60 i 60 pessetes.
Pantalones a 4'95, 7, 8, 10 i 15 pessetes.
Camises zéflr a 4'95 i 7'95 pessetes.
Camises de seda a 12 i 15 pessetes.
Pijames a ,5'95, 7'95, 12 i 15 pessetes.

Si l'elegáncia ha estat en altres temps un privilegi, la CASA
BASTIDA ha creat una fórmula que la fa accesible a tothom.
SECCIO DE VESTITS a mida, desde 50 pessetes, diferentes for

mes, teles de gran fantasia estil anglés.
Tenim una secció ultra rápida en la quar podem confeccio
nar tota mena d'encárrecs en. quatre hores, com també una

secció de gran luxe, •on es confecciona tota mena de vestits
amb bons folres i acurada confecció, amb un 50 per 100

menys que els nostres competidors

ILAJIQUE
Els recomanem l'exposició que

en Francesc Domingo té oberta a la
Sala Payés.

A en Caries Capdevila, segons
ens fa saber en la seva crítica de
diumenge passat inserida a la Publi
li piso remarcar les excellencies de
la camisa rosa corresponents als
números 5 i 6.

Sembla que es tracta de quel
com fora del corrent, d'una, veri
table camisa de forga, per a din-ho
en una paraula.

*y*

A la Sala Renart l'Opisso hi ha
exposat una nodrida collecció de
dibuixos de joventut que fan de
molt bon veure i adquirir.

Els Opissos, com els bons li
cors, com més anys tenen millor
es cotitzen.

Per alguna cosa l'Opisso d'avui
dia el considerem una apreciable
botella de "whisky"... sense el
"whisky".

és que el més popular de tots

minotaires barcelonins ha comes el
greu error de intentar renovar-se

fixant-se en el que fan: els abres
quan en realitat les coses haurien
de produir-se a l'inversa. Volem dir
que haurien d'ésser els, nitres els
que es renovessin fixant-se en la
prodigiosa lacilitat del nestre 0.pis
so de la bona epoca. li més ni
menys.

* * *
t

La senyora Anna de Tudela ha
portat a les Galeries Laietanes una

coRecció de earbons qtle denun
cien un gran coneixement 'de la ma

teria.
Les rnateixes senyores partidá

des del cuinar amIS gas se'n mos

tren totes encisades.
•

* * *

Els del N. I. P. U. segueixen
venent i per ara, l'exposició és un

exit.
Es veo que en malria a'art els

preus únics també s'impoSett.

* * *

lis aparegut el número d' la re

vista Art corresponent al nes de
maig, o sigui el número O leJ Ve
lum II.

Entre altres coses hi apa,4ix III I

treball d'en Sebastiá Gasch
lat "Notes sobre la iletgesa".

Sembla que no es tracta ,cle cap

al-!usió als cineistes amateurst

* * *

Visitarem l'Exposició de f'rima
vera oberta al Saló de l'Art IvIpdern
de Montjuich i ja els en explica
rem alguna coseta de la 4ue la
contemplació de les teles ent ?miró
suggerint durant el nostre "cam
ping" pietóric.

De totes maneres no s'ho deixin
perdre. L'Exposició i l'infosmació
que hi dedicará EL BE NECREI
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SALA PARES
EXPOSICIONS DE PINTLIRES

Francesc Domingo
DE CERAMICA

Josep Guardiola

Cosos de
El cap de Mossos de l'Esquadra,

,senyor Lizcano de la Rosa, facilita
de tant en tant unes notes a la
premsa per majá de les quals fa
saber a tot el món que la parella
de MOSSO9 de tal o qual altre lloc
ha detingut uns Iladregots que ha
vien robat un parell de gallines
d'una masia o bé que s'havien apo
derat d'unes plagues de gramófon
que hi havia en una torre deis afo.
res.

La nota, aixó sí, va sempre de
gudament avalada. Porta un segell
que diu: Escuadras de Cataluna.
Mando, i en el qual hi ha gravat
un original escut que porta les
quatre barres amb el castell de l'es
cut de la República a sobre.

COTITZACIONS

Renta Russa 0'05
Rússia U. R S S 45 50
Pacte Rus 90 30
or rus -----120.40
Barcinograd . 93.10
Catalunyowsky . . .

. 4120
Kinkemalusky casolansky . 0.10

Tot el moviment borsari s'ha
canalitzat cap a Llevant i ami) una

franca orientació moscovita. Es tan

gran la reacció que s'ha operat en

aquest sentit que inclús a casa nos

tra ja s'han fet sentir ele seus efec
tes i está próxima a ésser llengada
al mercat una emissió de butxaca
del pla quinoennal sovietic. Serl
un pla quinquennal am!) descomp
te. Un pla (pringue de tres meses

i mig. Perque eis que en tinguin
accions fiada un boa negoci, peró,
ja n'hi ha hen bé pron.. I massa.

MEICAT

D OCASIONS
Compra-Vendo-Canvi

de mobles i tota
classe d'objectes

TOT D'OCASIO
Corts, 414- Tel. 30422

El Ilarg. Antb el temps ho fa
reo millor.

Bum.—El mateix as diem.
Carola.—No os diem ni Ibis?).
R. P. R.—Grácies. I no cns obli.

deu.
C.—Idem, ídem.
Robert.— Si ens volea oblidar,

millor.
Tits. — Se li pot aplicar, peró

ens sembla que els lectors no ho
entendrien.

Picon.—Bon profit!
Laura.—Les qiiestions personal:,

és millor resoldre-les en privat.

CL1ENTS D'EL SIGLO
FUTURO"

Aquest diari catolicíssim ha pu
blicat el següent

Aviso. — Habiendo cesado de
trabajar mancomunadamente en la
industria de Peluquería de Seno
ras don Víctor Igsús Marcano y
don Manuel Menéndez Finca, los
que actuaban bajo la denominación
"Victor and Manolo", se pone en

conocimiento del público en gene
ral que cuantas obligaciones de pa

go se encuentren pendientes debe
rán ser presentadas al cobro en el
plano de quince días a contar de
la publicación de este anuncio, por
no hacerse cargo el actual propie
tario de las obligaciones contraídas
bajo el título mencionado, una vez

transcurrido dicho plazo.

"Victor and Manolo"! Es com

pren que l'actual propietari no vul
gui fer-se cárrec de les obligacions
contretes amb aquest títol excitant.
Sort que ele d'El Siglo Futuro es

ven que ja l'han absolt.
A tant la línia.

EFEMERIDES

Entre les moltes coses que varen

quedar enlaire el dia que va aban
donar la presidencia del govern de
la Dictadura el general Primo de
Rivera, hi havia un decret propo
sant que es concedís un títol nobi
han o marqués, no ho re

cordem exactament) a un senyor
que aspirava al senyoriu de Lloret.

Mesare Primo de Rivera era subs
tituit general Berenguer, el se

nyor de Lloret s'estirava els ca

bells:
—Per cinc llores, per cinc tristes

llores, no tino el títol!
Per6 tot té una compensació en

aquest món. Ara, aquest mateix se

nyor ha estat nomenat conseller
gestor d'Assistencia Social de la
Generalitat.

*

—A Itália, de la Volta en

diuen .Giro.
Espanya també va ésser

qüestió de cliners:
* ,

LES BONES INT'ENCIONS
Ahir va fer vuit dies, el senyor

Duran i Ventosa va donar als pe
riodistes una nota, en la qual par
lant de la situació de la conselleria
de Cultura, deja que a cornpte d'a
questa conselleria s'havien efectuat
despeses per més de 300.000 pesse
tes sense que tinguessin consignació
especial al pressupost.

La nota era—cal ditsho —volgu
dament fosca, Pels acostumats a a

questa mena de literatura, no re

presentava cap dificultat. La nota

no deis res en absolut. En canvi,
pel lector del carrer, Que
n'havia fet d'aquelles :300.000 pes
setes el senyor Gassol?—es pre
guntarla necessáriament.

Els periodistes van voler que el
senyor Duran els aclarís el sentit
de la nota, i el gestor de Cultura
va fer-ho tan bé, que de les seves

manifestacions es va deduir que el
9enyor Gassol era el conseller de
Cultura ideal, i que les obres que
havien ocasionat la despeas que hem
anotat reportarien tants i tants be
neficis.

—I dones, quina flnalitat té la
nota que heu facilitat? — li van

preguntar.
—Ah! Oh! Ah!... Es perque d'a

ci endavant els industrials no ser

veixin comandes si no és per es

crit, i ami) tots els reqttisits.
—Ah!!! Només per aixe91111
No cal dir que una bona part de

la premsa local va publicar en iloc
vistent la nota del senyor Duran,
i que gairehé va passar per alt les
seves manifestacions verbals. 'Tam
poc no cal (Iir que entre aquesta
bona premsa hi havia La Vanguar
dia.

LES COSES CIARES

El que deiem la setmana passa
da de L'Instant ha estat moit co

mentat. Ami) aquest motiu, els ele
ments afectes a la Lliga no s'han

El BE NEGRE

cansat de fer córres que rellIctriodiari del vespre estava lliurat
cos i ánima a la Lliga, mentre quela gent de Radio Associació ha es,bandit als Tirare venta que el dia..ti era seu i ben seu.

Si EL BE, que és el periadierités ben informat del món, ha dedir-hi la seva, recordará únicarnearque la majoria de redactors dtflVeu, comengant pel senyor Ramos
net Abada], que n'és el director,
i acabant per l'Ignasi Agustí, que
n'és el redactor més petit, h0són
tumbé de L'Instara.

Aixá sembla que té més bulas
que no el que diuen els ricliofils:

—A la Lliga ho fan córrer, per.quI tenir un diari com el nostreels dóna Ilustre.
O bé l'argument lligaire:

quan s'apropi les eleccions!
dependents!... Ja m'ho stsbran

n

—Podeu anar dient que son

que el que

Ara que per si alguna cosa calictor
l'ateneió, él;

que cap empresa periodística
hagi (lit que ella és la propieta.

no

rias Com si no es tractés d'urt pes
riódic!

ja
dir

LA GRAN PREMSA

Dilluns va fer vitit dies, a la re
dacció de L'Instant va haver-hi el
segiient diáleg:

—Senyor "jefe", el Pul/ diu que
Pilsudski ha mort. Retallo?

—Pilstidski? "Ah, sí' el polonés.
Avisen també en Sera de l'emisso
ra per si li volen radiar alguna de
les seves peces de piano.

L'havien coniós, senzillaments
amb Paderewski. Sort que en Mi
guel Capdevila vetlia!

TEMA INTERDIT

Ara fa uns quants dies la se

nyora Maria Raventós, directora tis
la página femenina de L'Instan;
va tenir la pensada d'anar a ofe
rir al senyor Rifá una informacié
sobro la moda dels vestits de bany
femenins d'aquest any.

El propietari va esverar-se:

—I ara, senyoreta! Que no ha
sentit com durant aquests dies el
Pare Izburti s'hi ha estat ficarnt
contínuament? Rumii, ruma una

altra cosa!

Més HistCoria d'Espanya...
guiadas por el célebre general
marqués* de Espínola, que se

había inmortalizado en el rei
nado anterior con la toma de
Ostende*. Felipe IV envió a Es
pínola este famoso mensaje
marques ac rflapiran., watt= u.

Breda". Inmediatamente em

prendió el marqués el sitio de
aquella plaza fuerte, que se rin
dió tras diez meses de comba
te (1625).

LECCION 15
DINASTÍA BORBÓNICA:

FELIPE V Y FERNANDO VI

(1700-1759)

POLITICA SOCCIAL

Quan l'Ajuntament que presidia
el senyor Cardes Pi i Sunyer esta
Mí la nova organització deis serveis
municipals, creó un departament
que anava que ni fet a la mida del
senyor Martínez Cuenca: se'n di
gué el departament d'Assistencia
Social.

El regidor socialista tingué malta
feina a trobar alguna manera d'e
xercir les activitats própies del seu

canee. Finalment descobrí un siste
ma de donar fe de vida. Es tractas
va de considerar com a burgesos ele
eirabotes que tenien dues cadires
(ra/tra cadira suposava forlosament
un proletari explotat) i, per tant, es

decidí no donar permisos més que
per a una cadira.

Així estaven les coses quan es

possessiona de l'important departa.
ment d'Assistencia Social el no

menys importan senyor Bausili. El
qual, a hores 'd'ara, ja ha fet tota
la feina que tenia en el departa
ment: ordenar que els cirabotes po'
den tornar a tenir dues cadires.

Ara com ara, la Buba de classes
está així.

UN TAL LLUCH

Com que el conegut anticatala.
tuista Giménez Caballero va publicas
un articie a Informaciones en el
qual deia que els patrons no s'has
vien d'acoquinar, que els patrona
aixó, que els patrons al16, q'm
eren l'essencia de la sacrosanta uvi
tat de la pátria, 1.600 deis afectatS
Ii oferiren un itpat que no dubta
rem en qualificar de monstre.

-

Es pronunciaren discursos, Un
entés, abrandats i patriátics. Perá
no en parlaríem pas si no fos que
també es va aixecar un tal senyor •

Lluch, que digné que era patró ea-
•

talá i que desaáava la concurrencia
a quZ1 Ii dernostressin que no era

tan patriota i tan sacrosant com el
primer.

Quin bol) gestor que cris hern
perdiz t !


