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L A F F D E C A T A L V N Y A 

V I D A L I T E R À R I A 
EL FUTURISME A VACA-

DJÍMIA U A l I A N A 
A p ropòt i t d« I» nova AcxUmta 

l i s l iana , r r fada p<r MussoUm. i A» 
l ' ingrés a aquesta del ruturi*ta Ma 
nnet r i . un amic notira b» rebut d 'un 
seu Amic d ' I tà i ta . una Uetra en la 
«jual et llegeixen «Is paràgrafs se-
^Qents: 

'Mar ioe t i i no è» pas l 'üntc futu
r is ta que ha enlba en aquesta con-
&*gKc\(i. El fufWlíme és avui u n 
excel·lent passaport, car tot «U M 
feixista. .\1 costat d 'un Canonloa. 

d igniMlm escultor, «s acadèra.c, n u 
cert WHd o un nom semblant, es
cultor futurista perfecte. Belirarae-
1U és un a n ü c socialista 1 demagog; 
Tronbelti és un professor que ha te
la t Jugant amb els Ignorats quan 
fa v i n t anys descobrí U unitat del 
llenguatge h u m à . Descobrir César 
Cuntú Ja ho va di r en la seva p r i 
mera edició de la seva •Història Uni 
versal. , que data del 1857. — De tren
ta acadèmics no n hi ha deu que 
t inguin algun valor, tret dels mús ics 
1 del Canònica esmoniai. En veuro 
a ixò . què dir ia Scarron que aa va 
compondre aquell famós epitafi que 
d i u ; «Cl-git Scarron. qui ne fut vlon. 
pas m é m e acadimlclen.f 1 a ixò quo 
os traclava de l 'Acadirnia Francesa'. 

AUTORS, LLIBRES, PROJECTES 

«L'hereui , l'obra escènica d'Alfons 
Uasares, puollcada al darrer qua
dern de «La Revista', serà publica
da en tiratge a part. 

Subratllem l 'acoliida del darrer 
l l ib re de Ctear Maru jeU «El Mones
t i r de Santes CteoSvJ publicat a la 
«CoUeccIò Sant Jordi . . 

• Alio que no esta M del mon...., 
de s. K. C'iesterton, segons la trp-
ducoió de Pau Bomeva i dins l-̂ a 
e llclous de - i r Nova l·levlsia», s n n 
p M » a ia vf r .ü i . Es un v o l t : ^ de 
J·ff·s ús s: |.6it. p», imp . i»s ra-
munt e.\;eUent j . a f f r 1 tlporranades 

A Resioh Oatalan té molt a v a n ç a d a 
una novel·la pxient.a, (jue es t i tu la rà 
• i . ' i m r ú · · . 

REVISTA DE REVISTES 
«Mirador», puhlica en el seu nü-

Biero 19. el sumari següent : 
L 'evoluclò legal a Anglaterra: Rl 

t r i o m f dels treball^tes. amb cari
catures del dibuixant alemany Ei-
va lmann. — els dijous blancs: Efi
càc ia de perdre el ternps, par C. — 
Mirador Indiscret. — DeTsnea del 
gène re documental, per J. Vental ló. 
— L ' ap í r l t i u Madild-Cocktail; Adolpha 
MenjoU; «Hlver Caralbe., per Josep 
Mar ia de Segarra. — Punts de vis
ta: Entorn del cas del doctor Asuc-
ro. per J. Aiguader Miró. — Pobre 
p r í n c e p CaroII... — Avantguardisme 
ú t i l i avantguardisme inút i l , per 

3can Marlet. — Tres d ip lomàt ics a 
Montserrat, per Domènec de Bell

mun t . — Ateneu Polytechnlcum. — 
Les lletres i les arts: Un sentimental, 
conte, per Joan Mínguez. — Mira
dor d'Alemanya: Servitud 1 grande
sa l i te ràr ies ; Inf luències; Lectures ma
tinals; Els catalans pe l mún, per 
Joan Alavedra. — Morali tat I pro
gressos. — Els Ulbrae: Ivan Turgue-
nev; «Pares 1 fills., jjer Just Cabot. 
— Muslc-Hall: A p ropòs i t de les re
vistes del Còmic, per Joan Tomfts. — 
Hobert Casaux: Les eeves Impres
sions de Barcelona, per Francesc 

Madr id . — NI crít ic, n l erudit: Ber
nat, endevina qu i t 'ha tocat. — V I -
slies als escenaris: Josep Santpere. 
per Codorniu. — La Música: operes 
oel pa í s 1 estrangeres, per Jaume 
P a h i è s a . — Cinema 1 discos: Comen
taris, per J. Palau. — La nostra pas
sada sessió. — Les vinents estrenes. 
— Discos. — Es ven que s'ha de en
t e r nedar l guardar la roba. — •Gra
tacels', film esguerrat. — Els sons en 
el cinema. — De les arts: Les pin
tures murals de Rafael Padilla al 
monestir dei Poble Espanyol, per Mà
rius Girreda. — Exposicions: Jaume 
Lassa Ribera. P. B m g n é s Mir. Valerl 
Corberó. Josep Gual de Sojo. R. Sar-

tanedes I Oriol, per M. G. — Llibres 
rebuts, rer X·· · — Perdoni, senyor 
Oasehl. par Joan Co^tte I Vidal . — 
Ecoa, notes, gravats, c anca tu i a s .» 

«Oameedias. de Par ís , assenyala BIS 
seus lectors i apar ic ió del segon n1!-
ttero de «La' Revue de Catalogne., 
I esi-rlu: iLa Revue de Caialogna-
publica el seu segon número , que 
no és pas menys bo que el primer. 
Amb un conto per a infants, de Car-
Ite Rlbs. I poemes de López Picó i 
de Joan Alcover, h l trobem la con-
tii .uacló da l'estudi de Joan Camp 
sobre .Frederic Mistral ' l els cata-
í a n s . . , Els qui discuteixen a favor o 
en contra dels sentiments republi
cans de Mistral s'Interessaran molt 
per una lletra eacrita el 4 de fe
brer de IS69 per Mistral a Quintana.< 
El gran diari parisenc reprodueix 
un» pa ràgra f s molt Interessants d'a-
q·iesla lletra. 

• 

nButlleti de la Societat Arquaolò-
K<oa Lullanan, hu pubUcal el o ü m e 
ro d'abril, amb un sumari ple d'In
terès. 

• 
• • 

«L'Om», do Manresa, ha publicat 
ei seu número quatre, fidel «1 to 
amb què inicià la seva publicació, 

a 
* • 

«La Nova Revista» ha Instal·lat la 
redacció i admin i s t rac ió a l carrer de 
les Corts Catalanes, n ú m e r o 719. 

En* diuen que amb aquest canvi, 
a nie.Hiu puüiicacló Inaugura un nou 
camí per tal de poder respondre, 
encara més, a l 'acoliida que el nos
tre públic U ha dispensat d ' ençà dc 
la seva apar ic ió . Les publicacions 
nades i crescudes a l'erafar de «La 
Nova Revista., es regularitzaran de-
flnltivmenL T a m b é és segur qua din
tre aquest mes da Juny sortiran els 
dos volums que falten, el suman 
dels quals re pres en t a r i un bri l lant 
acoblament dels ndVns més distin
gits en -1 m ó n de la nosira Intel-
lectuali íat . .". 

«Comocdia», de Paris, dóna compte 
de la publ icació , » Madrid, del l l i 
bre del general don caries B a n ú s I 
Comas «Expedlclón de catalanes y 
aragoneses a Orienta» i a propòsi t 
d'aquesia obra remarcable senyala 
els treballs realitzats sobre Tepopela 
dels a lmogàver s per Schlumbuger. 
Rubió i Lluch 1 Nicolau d'Oliver. 

El doctor Bataller 
ES Dr. D Rnn·.on Balaller, cate

drà t i c d 'Història Natural d'aquesta 
ciutat, professor de Ciències natu
rals i Geologia de la Mancomunitat 
fln» l!»?3, dist ingit col·laborador del 
Butl let i de la ins t i tuc ió Catalana de 
Ciències naurals S de les principats 
pul ilcaclons de r i è n d e s naturals 
d"E jçanya , autor d'interessants tre-
Valls da Geologia, com el •Jurncl 
de la p rov ínc i a de Tar ragona» , ha 
estat nomenat Doctor «honoris cau
sa, de la UnlvetRliat de Tolosa. E l 
benemèri t i Jove sacerdot quo, ante
riorment al 19-33, ha treballat als la
boratoris de Geologia d'aquella Uni
versitat i que en collaboració amb 
els renomenala professors francesos 
Charles Jacob i Gnston Astre Iia es
tudiant durant llargues temporades, 
les muntanyes de Cad í 1 Pedra For 
ca 1 d'altres de Catalunya, amb mo
tiu del V i l aniversari d'aquella Uni
versitat, 11 ha estat concedida tan 
Important t i to l les (Insígnies del qual 
l i seran Imposades el pròxim diu
menge pe! President de la Repúbli
ca Francesa. 

La processó 
de la Capvuitada 

Ahir a la tarda va sortir de la nos
tra Catedral )a darrera processó del 
Corpus. 

Una gentoda nombrosa enval 
els carrers dels, voltant* <J" la Basí
lica per a presenciar el pas de Nos
tre Senyor Sagramentat. 

Fia balcons de li-s cases eren endo-
innssals, l les mús iques tocaven com
posicions apropiades. 

Aquells t ípics indrete dc '.a nostra 
Barcelona, oferien un aspecte de íes-
id i uc jc .a plens <1 CilciS. 
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D E TEATRE SELECTE 
Havíem piegat a AMOCÍIC> '1 e* rao-

tre Selecte que ens dones, p«r la*, 
de fer-na sabedors els nos'.re* lec
tors, algunes dades sobre la seva or
ganització, funcionament, projectes, 
etcètera. 

Asso.laci^ de Teatre Selec'e, aten-
Umaat, ens les va facilita.- l opor 
fonament les publicàrem. Avn ; en* 
n'ha donades de noves. Reu's-les »cl: 

La pr incipal finalitat de l'Associa 
ció da Teatre Salecte és donar a co
nèixer les obres que per l l u r ten
dència no trobin acollida en ela tea
tres regulars, A fl d'aconsafuir 
aquestes obres, ha fet una crida a 
la col·laboració de tots els escrip
tors, sense cap mena de distincions. 
I cal remarcar a ixò perquè l'actua
ció de l'Associació da Teatre Selec
te està deslligada de tota mana de 
partidismes I personalismes. 

Quant als actors, entra en els pro
jectes d'aquesta Associació, procurar 
que vagin passant per la seva «s-
cena tots els actors de Catalunya 
que no actuen a la capital, perquè 
siguin coneguts del púb l i c , l a cri
tica 1 les empreses regulars moltes 
valors que avui potser romanen gal-
rebe Ignorades. 

Per a les ducs primeres sessions. 
Associació de Teatre Selecte ha con 
trnclat al Teatre Romea, l'empresa 
del qual els ha donat tota mena 
de fac l l l ta l l 1 avantatges. El progra
ma Inaugural aatarà format per lr. 
reestrena de -La dama de l 'amor fe
réstec», de Pi i lg i Ferreter, autor 
d'un avalor massa apreciable per a 
romandre Injustament postergat As
sociació de Teatre Selecte pensa, 

o lx i . retre-li un humil , però merescut 
homenatge. Completaran el progra
ma .Poema de port», en tres mo
ments. d'Ambrosi Carr ión, 1 .Una 
agonia», asealg de teatre d inàmic , en 
un acte, de Prudenci Bertrana. Pe: 
a totes les obres s'han pintat de
corats nous a cura d'Angel Fc rnèn-
dez. director art íst ic de l 'Associació. 

El quadro escènic es tarà format per 
actors professionals, els quals ac
tuaran sota la direcció d'Enric Llue-
lles. El coneixement del teatre que 
té l 'Enric Uuelles. autor I actor al
hora, es una garantia de l'encert 
do la seva elecció. 

La segona sessió, que se celebra
rà el dia i dc Juliol, i ta tercera, 
que t i nd rà Hoc cap a les darreries 
de setembre, se celebraran t&mb·'í 
al Romea. Probablement, al pro
grama d'aquestes aessioiu e s l a r à for
mat a base de les obres Ja rebudes, 
entre les quals bl ha «El neguit da 
les ombres», tree actes, d'Enric Llua-
lles; •Ball de titelles», tres actes, de 
Bomon Vinyes; «Nadales», tres ac
tes, de Lluís Capdevila; «on és cl 
drama?», u n acte, de Gimeno Na 
vi-rro, etc. Salvador Perarnau. gtia 
nyador de l 'Bnglontina en els JOJS 
Flrrat* <i euruu .y, t r a i u ' m triu ' jè 
ei uno obra en un «.""te. 

Associació de Teatre Se··'cte conp-
ta, doncs, amb un bell programa de 
i t ojeetss i j a amb algunes r e a l i u s. 
No ens cal encoratjar els homes que 
ÏU treballen, perquè Uur amor al 
teatre els dóna Ja prou coratge Es
perem n o m é s que l 'actuació davant 
Ual públ ic d» l'Associació, serà Igual
ment digna de sinceres feltcitacione. 
com ho són ja les tasques prelUn. 
nars. 

NOTICIARI 
Ln dameta Jove de la companyia 

del teatre cata là Novetats. Elvira Jo
fre, ce lebrarà dissabte la funció del 
seu benefici, amb un programa molt 
interessant. 

En aquesta funció es representarà 
la celebrada comèdia an tres aci;s 
« AlUert Llanes. «Don Gonzalo c 
1 orgull d j l gec., sii la qual prendrà 
{•art l'enunem actor Enric Borràs, 
q*" fa d« ta d i u obr» una de les 
•«•ve» me» aplaudides creacions, 1 
s ' enca r r e sa rà del paper de Conrua 
ta beneficiada 

Com a n le festa es pecarà en 
escena la M t a come-lia en Ml acte 
de Pompeu Crehuet, .L 'encís deia 
Olvnit anys», la proia^onlsta de la 
qual s e r à Elvira Jofre. 

Elv i ra Jofre, artista e.widlosa 1 
da temperament, ha sabut Captar 
sa les Bimpailc» del públic 1 s'ha 
conquistat un lloc molt estimable en 
els dominis de l'escena catalana 

Saneo cap esforç, sense prodiga-, 
ta en funcions de tnatinèe, la inte 
r íüsant 1 original comèdia de Bayard 
Vti l ler . «El procés de Mary D'igan., 
ha aconseguit la gloriosa aenectud 
dels grans èxits, puix amb la del 
pròxim dissabte, s'hauran donat cent 
repreeentaciom d» l'esmentada obra, 
al teatre Bomea. 

Amb aquest niotlu, l'esmenlat dia 
es podarà en escena «EI procés tle 
Knry Dugao., tarda i nit . Aquestes 
« t ran les últimes representacions de 
1» temporada, puix q'he els nombro
sos compromisos adquirits per la 
companyia per a donar-la conèi
xer fora de Barcelona, no permeten 
prolongar la temporada n l un sol 
dia. 

Per a ïte funcions de comiat que 
tindran lloc diumenge, tarda I nit, 
sl tn combinat un extraordinari pro
grama d'homenatge als autors més 
gloriosos de l'escena catalana, que 
donarem « conèixer oportunament. 

La revista internacional «She-Shon, 
que es representa cada dia a l teatre 
Còmic, es mant indrà molt da temps 
en «ta cartells. Cada dia acut més 
públic i es repeteixen els elogi* de 
ta dita revista. Cal remarcar l'afor-
t jnada actuació d'artistes tan cele
brades com Roser Rodrigo, Lydia 
Franeis, Hoser Ferrer. Enriqueta Pe
reda, Matilde Gallardo. Angeletn Ru-
mo. Elena Ruta. acompanyades do 
Pep Viny<«, Rodolf Blan.-m. Sachi 
icudine . The Maury's. Salvador Sier
ra, AsensI Rodríguez, e tc . formant 
en Junt fins ISO artistes, amb un 
conjunt admirable de segones Uples. 

P r ò x i m a m e n t el Grup Thalla. qnc 
a.nb fant d'èxit actua al loccl de 
l'Orfeó sarrlanenc (carrer de caput
xins. 15. Sar r ià ) . po»arà en escena 
la comèdia en tres actes, original 
d'Alexandre P. Marlstany. .E l ca
sament de la netin». seta la direcció 
d'En Josep Torner. 

CARNET DEL CRITIC 
Teatre Baroelena, avui estrena d I 

la comèdia «Ml hermana Genoveva». 
Ires actes de Darr i Vernenii. tra
ducció de Josep Joan Cadenes 1 F. 
Gutiérrez Roig. • 

Teatre Poliorama, esti-pna del dra
ma en vers -Sin horca ni cuchlllo-, 
d'Eduard Marquina. 

Cursos, Cultura 
i Conferènc i e s 

El dissabte vinent, a les deu 
de la vetlla, a la societat esparantis-
ta «Paco kaj Amo., carrer del Pla
neta, 16, principal (Plaça del Sol-, 
la distingida escriptora Na Rafaela 
Ferro donarà una conferència sobre 
•Cosas de mi üer ra , Sevilla, su am
bienta y su espirllu». L'acte s e r à pú
blic. 

— La l l lró setena bíblica que do
n a r à d e m à . dissabte, el doctor Jo
sep Casanellas a la «Biblioteca Bal-
mes. versarà sobre, «Jesús renta e'.s 
peus dels deixebles. Jesús els ser-
mona i consola. EU dona la pau». 

A q u e s t n ú m e r o 

I A V E U D E C A T A I U N Y A 
h a es ta t passat per l a censu ra 

d e l G o v e r n c i v i l 

POLÍTIQUES 
LA FATIGA OEL CAP DEL GOVERN 

Escriu amb data del i de Juny. el 
corresponsal madrileny del -Bruai». 

•Antes y despute del Coiise)o de 
mlnistros eclebrado la vfspera en el 
ediflcio de ta Pres ldenm. converso 

'•1 jeli» i i í l coMneie con 
los perlodiRtas que acuden al primer 
centro ministerial «n busca de no-
ilcias. qnejàndose dc'anta de ellos del 

i ' - - ' i MI.' #,.nilh 11 conae-
cuenrU del ajetreo sufrido los an-
terlores dias. El vlaje a Extremsdu-
ra que obllgó al Presldente a reco'-
rer grandes extenslones de terreno. 
de.samparadas de àrboles, con uno 
temperatura de trelnta grados-, y so 
bre todo. la necesidad en que estuvo 
de hàbiar . lo mlsmo en Trnjil lo qu i 
en Villanueva de la Serena, en pú 
bllro, reclblendo de ileno sobre lugar 
abierto las carícies nada suaves dM 
• • i . prftjiiVrrioí'AV molèsties, de 

las cuales espera reponerse a bene 
Bcio de una temporadita de reposi/ 
y quietud, que bien ganada tlen", 
puesto que desde el 7 de mayo ape-
nas sl ha podldo disfrutar de unr. 
hora de tranquilldad. No qulso e» 
pararse, sln embargo, ayer de los 
Informadores el general Prlmo de 
Rlvera, dejando, como suele declrse. 
en el tlnfero, las Impreslones gra
tes recogldas durante el últ lmo paseo 
por el centro de la Peníneula . e hizo 
constar la satlsfacclón que le hable 
producldo escuchar las exprcslone* 
de los labradores aquí y allà. todns 
ellas prometedorns de una eepléndl 
da cosecha de cereales, y también 
de una sl tuaclón IialagOeíia, por :r, 
que respecta a pastos, bellota. frula-
les y v id . El presidente retlróse ano-
che a descansar muy temprano a du 
domicilio, - habiendo Umltado mucho 
en el dia de hoy las entrevlstas y 
conferenclas.. 

EL SILENCI DELS MINISTRES I ElS 
COMENTARIS AL DARRER CON
SELL 
Escriu també el corresponsal ma

dri leny: 
«Muy parco» e&tuvleron los mini» 

tro» al facilitar anoche reíeranctas 
del Consejo; el le Economia tan jo 
v ia l y comunicatlvo siempre, Uul>o 
de limitai'se a mtregar a los repre-
sentantes do la prensa la nota oficio, 
sa, cuyo tasto consignaba 40I0 las 
resoluciones' que recayeron en los 
sxpedlentes sstudiados. excusàndns« 
al hacerlo de facilitar mayores ex-
plicaclones. Ei silencio impenetrable, 
lejos de calmar la curlosidad de in.; 
gentes, slrvló de acicate a *Ua, n . 
faltando quienes se encargaran de 
llenar el vaclo, con rumores y nntl-
claa relativos a la dellberación de 
los miembros del Gobiorno. que el 
cronista considera daaprovlsto» ne 
todo fundamunto.» 

EL PATRÓ OR 
n i u el mateix corresponsal: 
«F.l mlnistro de Haclenda afirmó 

a la sallrta del Consejo, que la Co
rn islón encargada de estudiar el pro
blema de la apllcàclón del patr^n 
oro. se habla reunido a media ma
riana bajo su presidència, resolvieti-
do hacer euya la ponènc ia del O--
mlté delegndo por ella para practi
car estudio detenldo y mlnuclovi. 
Preguntado el sefior C*lvo S'telo 
concretamente acerca de sl era c'er-
to que los crédttos destinados a in-
ter^-enlr en el nercado de can.bics 
en defensa del valor de la pesefa 
Ihan a renovarse, según habfcPB 
anunclado dfas atrós, nada -tljo que 
representarà propóslto decidldo e 
inmertiato de volver al camino rè-
corrldo hace ya algunos meses.» 

LA SUSPENSIÓ DEL «DIARIO DE 
MANRESA» 

Dlmecrea recolliem d'una corres
pondència manresana d ' ·El Dia Grà
fic., la noticia de la suspensió d'a
quest diar i . «El Pla de Bages» ens 
en d iu els motius-. 

• El volgut confrare «Dlario de 
Manresa», suspèn temporalment la 
seva publicació per atendre al tras
llat dels seus tallers a u n nou locai.. 

PERIODISTA MORT 
Desprès d'un llarga malaltia, ha 

mort, a la nostra ciutat. Heracll Ser
rano de Viterio, conegut en el món 
periodístic amb el nom d ' ·Hel io· . 

Serrano de Viteri havia pertanyut 
a les Redaccions d'«El Adetanto.. de 
Segòvia, a la qual ciutat havia nas
cut; «El Pals», de Madrid, i «El Re
sumen», .La Tarde» 1 «El Radical», 
d'aquesta ciutat. 

Havia militat sempre a les files 
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cober i les potes del cavallàs feien cruixir els herbams de l'eixi
da. Després demanà, en veu aĵ agada : 

— JÜuís ! on diables sou? 
I.luls va tornar a entrar a la cambra, i mentre ho feia Hor-

rocleave tancà el llibre de despeses menors amb un gest abrupte. 
—Vaja, uniu !—digué, tot retirant el llibre. 
—Està corrent ?—demanà Lluís. 
Horroci«?ave mogué el cap.—Està bé, he revisat unes qua

ranta addicions.—I somrigué sardònicament. 
•—Trobo que hauríeu de fer-ho una mica més sovint!—digué 

Lluís, i en acabat afegí :—Escolteu, no us sembla que serir. una 
bona cosa que us freguéssiu la bóta? Un hom no sap mai, quan 
ha relliscat, si se li inflarà o no; parlo del tormell. 

Brocs !—exclamà Horrocleave, amb preciptació ; però al 
cap d'un instant afegí consirosament :—Bé, qui sap. Ça com 
llà, no farà cap mal de trenre-la. Escolten... porteu-me una mica 
d'aigua, voleu ? No sé quò ro fa, però tinc una set de gos. 

E l màrtir heroic de l'afirmació de no haver-se fet mal. havia 
salvat bellament la seva honor. Podia permetre's, ara, de rela
xar una mica la rigor de la lògica en son capteniment. Entre 
punyides i badalls consentí que Lluís l'ajudés a treure's la bóta 
i li posés una taça enllustrada i artística als llavis. 

Lluís cs sentia d'allò més alegre.. Havia vist les portes de 
l'Infern i ar es veia arrabassat al aPradís. Coneixia que Horro
cleave mai no havia lingnt d'ell sinó mitges sospites, i que el 
terrible orgull de Horrocleave impediria que Horrocleave tornés 
a oemanar el llibre. D'aleshores endavant, salvat per un mira
cle, podia viure en completa rectitud ; podia respondre lliurement 
a la influència inspiradora de Raquel, i així ho faria. Les seves 
anteriors temences el feren somriure, i es va convèncer, no pas 
per primera vegada, que una Providència vetllava al damunt sec. 
a base 3e les seves bones intencions i el seu bell natural : res de 
positivament scriS* podria mai esdevenir-li, a Llnís Fores. Ue-
flexionà. tot venturós, que al cap de pocs dies començaria un 
sou llibre de despeses menors; i ell el considerava com un sím

bol de la seva nwa vida. L'esdevenidor era somrient. Veia se
gur que la mv* tia Maldon estava per morir, i encara que ell 
l'estimava molt i sentiria la seva fi, no calia esperar-ne que fos 
orb a l'evidència que una part dc les seves riqueses li pertocaria 
a ell. Tanmateix, en causar dissortadament una pèrdua de diners 
a la seva tia Maldon, no havia fet en realitat sinó robar-se a sí 
mateix. Dc manera que no calia cap mena de remordiment. 
Quan va tancar-se la fàbrica, en aquella fi de setmana, se n'anà 
gairebé serenament cap a Bycars a saber noves ; no pas tant de 
l'estat de la seva tia com del descobriment d'haver-se esgarriat 
un cert rotlle de bitllets. 

L a porta de la façana estava oberta quan Lluís arribà a la 
casa dc la s^nyra Maldon ; ell va ficar-se cap dins. Qualsevol 
hauria pogut ficar-se cap dins. No hi havia res d'inavesat, en 
a ixò; no era pas un senyal que la senyora de la casa fos ma
lalta al llit i això hagués desorganitzat la vigilància. Les por
tes de la favana de Bursley—fins i tot les més selectes-. estaven 
constantment dc bat a bat, i les vives ratxades que veaien dels 
turons terrissers bufaven constantment a través d'aquells rebedors 
exposats i cap amunt d'aquelles escales. Perquè hem creu a les 
Cinc Ciutats que el dimoni de la pública tafaneria no és sinó 
un dimoni nocturn. La temor d'ell no comença sinó a í'hora bai
x a . Una dona que a vespre protegeix la seva saleta com la seva 
honor, mostrarà, mentre el sol sigui damunt l'horitzó, els mis
teris sagrats de i a .<eva cuina a qualsevol a qui s'acudi de passar 
per la voren». 

Lluís posà e! capell i el bastó damunt la caixa d'alxina, i 
amb un gest elegant i negligent pentinà cap ejidaxrera l'or brí-
vol cabell. La porta de la saleta estava lleument oberta. EU va 
obrir dtlçanient. i «otià a son vr.ltant amb una cvpresvló piaent-
ment trapelU. ,el cas qui hi l-tgués aigú a dius 

Raquel jeia damunt el Chesterfield. Sa galta esquerra, re
posant damunt la mà esquerra, estava incrustada en l'ample 
coixí. Un llarg torterol de son cabell castanlv, desnnat, s'havia 
estès fluixament damunt el verd, obscur del sofà. E l peu esquer-

L £ S OBRES DE 
CASA LA CIUTAT 

m 
Seguirem, doncs, la nostra visita 

a les obres de Casa la Ciutat, mun
tant la mugnlllca escala deac-Ita. él-
rlglnt-nos a la galeria gòtica del 
primer pis. la qual ha esta-, posada 
aï t ra vegada t n valor en ésser des
lliurada de les vitralles estn «Llon 
d'Or», que un dia no gaire l lunyà hi 
fo.-en afegides, tant com per res
guardar de l'aire els edils, per ft 
donar, ben segur, «més caràcter , al 
bonic claustre. Aquesta galeria gò
tica lormava part de l'antic gran 
T-att Interior, el qual tenia um-s di 
mensions majors 1 una re;omli dis
tinta de l'actual, que ès un frasment 
desvirtuat de l'antic. 

En el resum històric d'A. l'UTan 
i sanpere .L'Hótel de Villa de Bar-
celone», es reprodueix un dibuix d'a-
quost pati interior, tal com era en 
;790 — apunt d'un viatger ang í i s 
desconegut, el qual es guardava en 
les col·leccions de Mr. Deerin a «Mar 
i cel» de Sitges —. En aquest apunt 
.<= pot veure part de la galerU de1, 
primer pis, amb la fesomia que avui, 
sortosament, torna a tenir. 

Nosaltres felicitem els senyors ar
quitectes que han Intervingut en ' • 
restitució de la valor arqueològics 
• •ei claustre gótie del primer pis d ; 
Casà la Ciutat: els senyors Flo
rensa Vilaseca 1 Falguera. Són 
acuesis tres arquitectes els que ' an 
fet tan bones obres; els que han 
di r ig i t encertadament tots els 
treballs que s'han portat a ter
me darrerament a Casa la C'utat. 
de! Cap l Casal de Catalunya. 

Nosaltres desit jaríem que .aqi'csts 
senyors, que s'han guanyat la con
fiança de les persones eenslblv]. in
tervinguessin de nou en el saic lei» 
Lent lurata. netejant-lo <!el gótie 
U estampeta que no fa gaire tanp* 
hl fou addicionat. 

BAIAROIA 

NOTICIARI 
(.Catis, la darrera obra de RI 

Carreras - el culte an ima ló . Cïfa 
ò tc le ta t Cas:elionesa ^ cnim'a 
posa en v^lor l 'encís d'aq-iea^ • 
í - la comarca de Morella. •' 

Realmen-, com ha dit Nicoiiu. rt^ 
v.-er, l a pè rdua del culte 1 aea^ 
Ricard Carreras ens afecta aT-"' 

Hem rebut el quadern « e o n . 
volum X del «Boktín de la iLc, : 
(••d Castailonense de Cultur-i. 
narcat Interè*. Angal Sànch- j c c' 
r ' i b o fa a resum de la '.ei^ I " " 
per la S. I ' de C. que és. ai n,,, 
t mps. un homenatge a, u main-W 
de Ricard Carreras. De F. hizu.j" 
Llopis publica u n estu.ll t , : ! . ' 
«Thoballa de moneda de Jaum,. , ' 
Dt Leandre Saraiegul és el U-Í-.' 
titulat «El retablo de uahrio; J J ^ . 

Extraiem del sumari Jet (i>rr, 
quadern dt «La ftavista», 
ressar especialment la noslra sec^ 
e s recordatoris dedicats a Fra,,»» ' 
Vayreda, Wllhelm Von Bri6 
fael Barrades, 1 el cant a la .Gra-
oesa de U o n a r d o » . degut a Ra'iTÍ 
Penet. 

• 

A Paris, al i tu de Paume, j·hj 
obert da rerament, ona «̂ DO ({, 

•I art japonèe. Obres de Ta ^ n , M-I. 
wa, Takatcbl-Seo, Okokn, IPM1 Uvi 
K m Kogyo Ikegani. Ilmto, M» ( ^ J 
c'er la virtuositat de ta HaUca KI. 
pona. 

Dimecres a ohez Bernhelm Jeune<' 
r'aris, M. Albert Sarraut. . x iult • 
tre francès d ' instrucció pt»·.:icj, in. 
•\k una conferència BO.ir- el tctai 
• Variacions sobre la p l n n n » coinem 
porènia». Aquesta con'nrjr. ia •(« 
cganlteada per la «SocióW des Am'-
du Luxembourg». amb moiu. e v^. 
posició de la coUectió partic.sr a. 
M Paul OulUaume. 

A Pari», durant la ven la z itiba cu, 
dues mlmleculcs teles in i r . q , , , 
dc Joan (iris han estat p .i.a<'t» » 
CO.OOO I 10.000 f ra t r s : d'"n j . ^ , 

se n'han donat 15.000 francs; d'un p;. 
Mt Van DOnguen, 3."00 rraics, 1 4^ 
pulxants animals de Baryi -lan as
solit 43.OOO l 72.000 francs. 

republicanes. Havia actual com a 
orador I conferenciant. 

Ahi r fou enterrat. (A. C. 8.). 
L'ESTADA DEL GENERAL FEIJCO 

A VALENCIÀ 
Llegim a «La Correspondència de 

Valencià., del dia i de Juny: 
«Esta maflana hemos sldo presen

tades por el ayndante de campo del 
capltan general, seflor Manrique de 
Lara, al general de dlvisión. conse 
Jero del Supremo de EJército y Ma 
rina. seflor Feijóo, que desde hace 
quince días se encuentra en Valen
cià, con el teniente auditor seflor 
Berenguer. 

El general Feijóo nos ha manife:--
tado que ayer estuvo a bordo del 
•Canalejas», surto en nuestro puer-
lo, y que esta noche, en el expreso. 
regresa a la Corte. 

DIJo que esperaba que el capítàn 
general termlnase ia firma, para 
despedinse de él . 

Como las visites al capltàn gene
ra l han sldo numerosas, el seflor 
Feijóo ha aplazado la despedida p i -
ra esta tarde, t ras ladàndose al des-
pacho del general gobernador mi l i 
tar eefior Rodríguez Calvo y de los 
generales con mando en plaza. con 
igual objeto.» 
EL SUMARI PELS DELICTES CO

MUNISTES 
El Jutge especial que Instrueix el 

sumari pels delictes comunistes se
g u i reb ïn t declaracions a alguns tes
timonis. 

Un d'aquests, desprès de declarar, 
ingressa a la presó a disposició del 
jutge. 

També d.-clararen alguns presos 
per aquest delicte i per altres. 

Avui segurament donarà per ter
minada la seva lasca a Barcelona 
1 regressarà a Madrid. 

NO Hl HA DISSIDÈNCIES 
El governador c ivi l , referint-se a 

un article publicat a un diari , en el 
qua! es parla de dissidènoies entre 
la direcció de l 'Exposidó l l'Ajunta
ment, digué que tot era sense fona
ment I Inoporti), ja que tals dis
sidències no han existit mal. 

DINAR AL GOVERN CIVIL 
W g u é t ambé «1 governador que 

dinaren amb ell el capità general, 
l'alcalde, el president de la Diputa-
<ió 1 el director de l'Exposició, acom
panyats de llurs esposes, per tal que 
velessin les obres que s'han fet al 
Palau. 
LA DELEGACIÓ ITALIANA A LA 

LLIGA DE NACIONS 
Dimarts, an el tren de les t3'8 arri

baren a Barcelona «Is delegats ita
lians a la reunió del Consell de la 
LMga de Nacions que se celebra a 
Madrid. Són els senyors Vittorlo 
Sclatoja. eminent Jurlsconsult; el 
ministre Rosso. el ministre V i n d 1 
Andrea Ferrero. 

Els lUustres viatgera, acompanyats 
pel cònsol general d'IUilla a Barce
lona coronel Guldo RomanelH I el 
seu seCTclarl l'advocat senyor Maye-
roni , recorregueran a Qa tarda la 
nostra ciutat i visitaren, entra altres, 
les esglésies de la Sagrada Famí
l ia i de Santa Maria del Mar. I tam
bé l'Exposició per a la qual tlngue-
rpn paraules de sincera I profunda 
admiració . A les 9'?5 d? la nit els 
(delegats sortiren cap a Madrid. 
EL REPRESENTANT DE L'URUGUAI 

A GINEBRA 
Amb l 'exprés de França arribà ahir 

a la tarda l'encarregat de Negocis 
estrangers de l ' i i rugual a la Lltaa 
de Nacions, el qual marxà a Ma
drid en el segon expróa. 

La subhasta 
de la Sala Parés 

Dissabte, dia 8, s'obra a ta Sala 
P a r é s l 'exposició de les obres que 
es subhastaran la vinent» setmana. 
Aquesta aubbast* compren una col-
ieecló nombrosíssima da gran qua
l i ta t d'art antic en general, però 
tenint en compta d'honora r l ' a n en 
general, serà compleada amb obres 
mestres dels segles XIX l XX. 

Les desinfeccions 
de locals 

Sense perjudici de pubUcar-te sl 
•Butlletí Oficial. Ja Reiai ordre com
pleta, heu's ací Les tarfes pes 1» 
quals han de veplr-sa a.s Centres Oi' 
cinls 0 Empreses partliulars en elt 
sciveis que practiquin <i*acori ara'-
leí di-posicions del Reglament > 
desinfeció: 

Locals en general: 
Pels 100 primers metres cúbics a h 

concentració de 8,50 grams de CNK. 
16 pessetes. 

Per cada metre cúbic que rebi-s: 
ja primera quantitat. O'U pessetes. 

Magatzems de draps, per metre cO' 
ble, 0'lS pesestes. 

Taxímetres, autobusos, autes de H-
nia l cotxes de lloguer, 5 pessetes. 

Automòbil particulars (no obllgí-
tòrla), 9'50 pessetes. 

Tramvies, metropolitans I vagons 
de ferrocarril, 8 pessetes. 

Conductores, 4 pessetes. 
Locals d'espectacles públics que c"-

biquin més de 1.000 metres cúbics, e! 
metre cubict O'io pessMes. 

Ultra aquesta tarifa l d'acord an" 
el Reglament, han de satisfer a la 
capital 3 pessetes en paper de paga
ments a l'Eslat 1 en les localitats '1* 
menys habitants, 5 pessetes. Igual
ment en paper de pagaments a I ' l * 
tat per als certificats que se Is Ci 
d'exlglr. 

L'ASSASSINAT 
DE P A U CASADO 

NOVES DECLARACIONS 
Davant del jutjat de l'Oest seny ' 

Súnchez Caflete estigueren ahir 2I 
mati prestant declaractli) en el sumni;1 
per la mort de Casado Josep M- Fi
gueras i Francesc Figueras, amo il{ 
la casa on v iv ia el Casado. 

Les declaracions d'ambdóa te»,.,· 
menis foren una ampliació lel 
que anteriorment havien manlfesim 

Ala tarda el jutge' rebé n -
declaracions a diverses operari» 
de la fàbrica de Pau Casado i 
tres testimonis. 

Sembla qne fins la setmana e"-
trant no es farà cap nova dlligéncl»-

Han marxat a Madrid els seentf 
de policia senyors Gandara i Povfi 
da qne vingueren per al descobr" 
ment del crim. 

S a r d a n e s 
LA FESTA DE L'ORFEO flBAClENc 

Solament l 'anunci de la celebrac'1 
de la Festa de la Sardana » 1 0 ' 
feó Graclenc, ha desvetllat una Çj1' 
expectació entre els elements sar*"-
nistes 1 amants de les festes nostr*' 
des. expectació que és niés que na >'•• 
ral. ja que uls element que bi PREN' 
dran part. són garantia de qu* tú1' 
els assistents a tal acte g a u d l ^ 
d'una vetlla deliciosa. A més ^ 
l'Orfeó Graclenc. h i prendran P*1'' 
les cobles «Barcelona», .BarceK"13 
Albert Martí . 1 «Els Montgrins». ^ 
Torroella de Montgrí . D'entre aqu85'" 
elements destaca l 'actuació de 1'°^ 
feó Graclenc, actuació que és esp*'*' 
da amb gran Interès, car l'yP* 
Graclenc fa molt de temp» <lu8 D. 
l'hem pogut sentir en ta interpreta1^ 
de les nostres cançons populars. J 
que en la passada temporada es 0' 
dicà per complert a la lnterpraiac ̂  
d'obres c!à«iques , conjuntament 
l'Orquestra P a » Casals. Aquesta ' ^ 
ta t indrà lloc el dia 15 de l'actual, 
la nit. 


