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N O T E S

DIUMENGE PASSAT, Catalunya
rendí un just i afectuós homenatge
•a les mares.

La flor era un sítnbol; era una
ensenya preuada que ens parlava,
d'amor, d'espiritualítat i de paira-
lísme-

Aci, l'excel'lent iniciativa d'El Pía
•de Bages trobá bona acullida. Ens
n'alegrem fondament.

Ara, pero, el que cal es treure al-
,gun profit d'aquesta Diada, cordial,
lluminosa, rublerta d'encisos.

ELS JpCS FLORÁIS D'EN-
GUANY es celebraren, íntimament,
diumenge.

Presidí el Jurat Mossén Gudiol.
Josep M.a Cases de Muller guanyá
la Flor Natufal amb T«Oda dioni-
síaca», proclamant Reina de la Fes-
ta a la seva esposa Amelia Hugueí
de Cases, Salvador Perarnau i Jau-
me Rosquelles s'emportaren, respec-
tivament, TEnglantina i la Viola.
Els mantenedors crearen dos pre-
tnis extraordinaris; l'un per a Mi-
quel Saperes ; l'altre per a Joan
Arús.

El premi Concepció Rabell l'ha
guanyat Nícolau d'Olwer; i el Fas-
tenrath, López Picó.

Estadella i Arnó fou l'encarregat
del parlament de grácies. Pasqual
Boada llegí una interessant memo-
ria.

UN DESMESURA? A F Á N Y
d'estalvi—ens diuen—ha envaít, de
sobte, ais que avui regeixen els des-
tins de la ciutat.

En efecte : ens sorprén la tardan-
93 amb que s'encenen els llums deis
carrers. Diumenge mateix, e r e n
quarts de nou del vespre, s'havien
acabat ja tots els espectacles, les
Voltes estaven plenes de g o m a
gom... i els l lums públics restaven,
encara, apagáis.

Pobre impressió degué emportar-
s'en de casa nostra algún foraster !

Son molts els que se'ns han atan-
gat per a protestar-ne. Nosaltres
transmetem aquesta protesta i, de
passada, hí afegim la nostra.

El poblé espera que aquest fet no
es repetirá.

REPORTATGSS INESPERATS

torda a
Tarda de diumenge barceioní. El

sol, al zenit, brilla esplendores ado-
llant impalpables riuades d'or. Vo-
rejant la Piafa de Catalunya, trobem
Tamic que ens invita a visitar l'Ae-
ródrom Canudes, al Prat del Llobre-
gat. Acceptem i, instaríais en el seu
petit «Amílcar» pintat de blau, em-
prenem la marxa vers el camp d'a-
viació de darrera Montjuíc.

A bona velocitat, llan^ats com una
sageta, aviat se'ns presenta el pía,
encara mes gran que la ciutat de
Barcelona, del Prat del Llobregat,
tot verdejaní i amb la mar al fons.
El Montjuíc va allunyant-se darrera
nostre, amb la seva tossa de pedra
i amb el castell militar de trágics re-
cords.

Arribem a T/^eródrom Canudes a
les cinc de la tarda. L'aspecte del
camp presenta bella animació. Unes
dues centes persones fan rotllo, a
grups, davant tres avions. Son, se-
gons inquirim, els socis de dos cen-
tres excursionistes que han vingut
de Terrassa i de la barriada del Po-
blé Nou a visitar Taeródrom. Efec-
tivament: dins els hangars veiem
els autómnibus i 1 e s camionetes
«Ford» que han servit per al trasllat
deis «excursionistes». Entre aquests
grups, hi ha for?a mínyons jovení-
vols i element femení.

L'amic ens presenta el pilot cáta-
la Marián Foyé. Es un jove mes
aviat prim i fa una cara de bon noí
de tota confianza. La seva presen-
cia ens recorda els fotogravats de
Líndberg. Anem, amb ell, davant
d'un avió — el popular i simpátic
«Nelia»—i, voltaís deis grups deis
excursionistes,' ens parla sobre el
maneig de Taparell. Els avions—
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ens diu--no son comanats per vo-
lants ; obeeixen a moviments de pa-
lanques que fan actuar els tímons i
les ales. Semblantment ais vaixells,
el timó es el que fa que Taparell
prengui tal o tal direcció. El mo-
tor d'aquest aeroplá, es de vuitanta
cavalls de forfa... Mentre estem
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