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CATALUNYA GRÀFICA

pi (1
de

de Catalunya

Barcelona r.
Història de les transformacions que
ha sofert dita plaça, il'lustrada amb

nombrosos gravats, per

[H REM NRIM i [Wi
PREU: 4 PTES.

S'està confeccionant i dintre de poc el rebran
de frene tots els subscriptors anuals i els subs-
criptors semestrals que hagin pagat els dos se-
mestres. Els subscriptors trimestrals el rebran
al pagar el quart trimestre i els subscriptors
mensuals al pagar el rebut corresponent al mes
de desembre, és ben entès, sempre que hagin

sigut subscriptors durant tot l'any

ADVERTIMENT El nostr
adorúniccament

tindrà conc asubscriptors als que'ns hagin pagat
i que de consegüent tinguin els rebuts correspo-
nents firmats per En Joan Guasch i deguda-

ma	nient segellats

nn

A fi i efecte de que tots els catalans i aimants deCatalunya puguen cooperar a la nostra obrade nacionalisme i cultura general, acceptarem
Per a Barcelona les següents subscrip-cions:

Mensuals . ..... .
Trimestrals .....
Semestrais ... . .
Anyals .......

Pera. fora de Barcadmetrem subscripcions
semestrais i anyals

Per a l'estranger
Semestrais.. :	 18`- ptes.
Anyals.	30`— »

1 Sempre amb dret als números extraordinarisl a les G UI E S deis bells indrets de Cata-lunya que , aviat començarem a publicar en
forma manual

I Catalunya II

Gráfica '
AVISOS

nE

1 `75 ptes.
5'— »
9`50 »

18`— »
selona únicament

°/ °/MM °/MMM °/ °/MM °^MM °/M °/ °/M °/MMM^°/J^M^°JM °	 °^MMM °i^MMM

1 EI número prop -vinent a més de l'acostumada informació gràfica portarà;

Q.
D

Per la llengua catalana. El Centenari de César Frank.

D
Homenatge a Mossèn Rexach. Marcel Prust i Alïred Capus.

P>
El P. Català de les Escoles Pies. La gran tragèdia de Grècia.

Homenatge a l'excels poeta Apeles Mestres. L'armistici de 1918.

D
D En Narcís Bonsom i Sicarts. Mussolini i els fascistes. ^o

D
L'Arxiu Històric de Barcelona. L'Assamblea d'Angora.

La qüestió del Marroc i les responsabilitats. La Conferència de Lausana. ^o

França i el catalanisme. Cuno i el problema de les reparacions.

El separatisme. Els terratrèmols de Xile.

o
Cadascú d'aquests treballs anirà dégudament il•lustrat.

PREU DEL NÚMERO: UNA PESSETA

Des del present -numero 21 l amb 1 unic objecte, de poder atendré degudament les nostres despeses, ens

veiem obligats daumentar el preu de la nostra Revista a 50 cèntims.	 '

AMICS ;.DE CATALUNYA! anuncieuvos als periòdics catalans.

°l1. AAA ô  AAA /o /o /o /o /o UA /o A /o /o /. A /o /o /o !o A /o /o /o AA /o A !o A /o /o /o A /o A11
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Fábrica de Gèneres de Punt

SECCIÓ

DE DETALL

Especialitat en articles fins

Ronda Sant Antoni, 47 — Telèfon 4745 A.
BARCELONA

Lluís Nlillet

CATALANESQUES
PER A PIANO

Himne -Ballet - Humorada - Complanta = Jovenívola

Brindis - Tristesa - Empordanesa - Torrent avall.

Ptes, 4

UNIÓ MUSICAL 'ESPAÑOLA, FILIAL Dr BARCELON_\

CGNcESSIONARI: FRANCISCO MARTÍ, PORTAL DE L'ANGEL, 1 1 3

Magatzem de papers -
de totes classes	 o

de

Esteve Gispert

Duc de la Victòria, 6 Telèfon A 408

BARCELONA

Paraigües

(;ARDCSI
Portaferrissa, 10

BARCELONA

CAMISERIAI

SANS
BOQUERIA, 321

Gran baratura de preus

ÉS LA MILLOR MARCA
de LLET CONDENSADA la de

Oficines:INDUSTRIA LLETERA S. A. Mag tem 1 Trafalgar, ná64 BARCELONA
Telèfon 727 S. P.
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NÚMERO ATRASSAT 60 CÈNTIMS

L'IDIOMA CATALÀ A L'ESGLÉSIA

El Concili de 1635, que fou convocat i presidit per
1'Ilttn. Sr. N'Antoni Pérez, arqúebisbe de Tarragona, amb
assistència dels Iltms. Srs. En Garcia Gil de Manrique,
bisbe de. Barcelona; En Bernat Caballero de Prades, bisbe
de Lleyda; N'Antoni Antolines de Burgos, bisbe de Tortosa;
Era Gregori Parcero, bisbe de Girona; En Pau Duran,
bisbe. de la Seu d'Urgell; Fra Didac Serrano, bisbe de Sol-'
sona, i els abats; priors; síndics i procuradors de monestirs,
capítóls, convents i comunitats 'de Catalunya, prelats en
sa absoluta majoria d'origen cas$ellà; sancionà la següent
Constitució que, traduïda• del llatí, s'expressa textualment
en els següents termes:

4Constitució' -sobve la predicació n 11 ngua catalana. =
Havent-se establert les paraules per tal que cadascú co-
muniqui els seus pensaments als altres, i com sigui, que la
paraula escoltada no pot tenir' e; càcia si no és entesa pels
qui l'escolten; la qu .l cosa és molt de doldre que succeeixi
en la predicació de la divina paraula: per tant, atenent
principalment la salut de les ànimes, amb l'aprovació del
Sagrat Concili,'estatuïm i ordenem: que tots els predicadors
calatans no puguin predicar mai la paraula de Déu en altra
llengua que no sigui la materna'i catalana, no podent en cap
manera els bisbes i els altres prelats d'aquesta nostra pro-

víncia (Catalunya) atorgar llicència a aquells si no és era' la
natural i catalana Parla..

»En el temps de la quaresma i advent del Senyor s'ha d
prohibir en absolut a tots le predicadors que hi hagi, de
qualsevulga nació i regne, el predicar en altre idioma que
el català, en /orna tal que, sobre tot Ço qué.resta dit, de cap
manera puguin dispensar els Ordinaris (bisbes, fir lats).

»Acola tot, fora del temps quaresmal i d'advent, els
bisbes i •altres prelats que tinguin jurisdicció ordinària;
podran atorgar llicència de predicar, en alguna -festivitat,
als predicadors forasters i no catalans per a fer-ho en parla
estranya.

»Exhortem en el Senyor als bisbes i altres prelats
d'aquesta nostra . Província, que compleixin tot el que
anteribrment s'ha dit i ho. facin observar segons la convet
niència i qualitat d'afer tan important, respecte del qual.
gravem llurs consciències; i es privi de la llicència de pre-
dicar als predicadors que contravinguin' de qualsevulga
manera el que resta preceptuat.»

Es tan clar i contundent el text, que estalvia tota
mena de comentari, com üo sigui remarcar el bon sentit
nacional que demostrà aleshores l'Episcopat de la nostra
terra. Sembla talment fet tot això a posta per?. raoni;-
ments d'actualitat.

Amb gran goig fem saber als nostres amics que algunes
entitats culturals i distingides personalitats del nacionalisme català
han format un patronat per a cooperar al bon èxit de la nostra revista.

Cal, doncs, que

Catalunya Gràfica
figuri a totes les cases dels nostres amics i que*s vegi per tots els
indrets de la nostra Pàtria.

Cal també que cap casa amiga de Catalunya deixi d'anunciars'hi.
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m. 21

ELS HOMES OUE'NS DEIXEN

LA CANÇÓ DEL GORG

BLAU (*)

Adeu, tristor encastellada
del plà de Cúber i Almaluig...
Seguint arreu l'aigua que fuig
d'aqueixa terra desolada,
sorprén mos ulls la' portalada

d'un paradís...
L'aigua s'atura a son encís,
i par que diga: ¡reposau!
—Dolça és la calma del Gorg blau. -

Les colossals penyes bessones,
formant un frau meravellós,
sols deixen caure un raig dubtós
sobre l'estany pur i sens ones.
,D'encantarnent blavors pregones,

com un safir,
aqueix estany fan resplandir,
i par que digan: ¡somiau!
—Dolç és lo somni del Gorg blau. -

L'antic camí tot solitari	 Miquel Costa i Llobera, eminent
voreja l'aigua, recobert 	 poeta mallorquí i canonge de la
baix del penyal, i sembla obert	 Seu de Palma de Mallorca

per un exèrcit llegendari...
Passant del Gorg al mur contrari

pel rústec pont,
somriu la coma de la font
com un idili tot suau:
—Dolç és 1'oassis del Gorg blau.

Sortint del Gorg per entre molç, ,
ramatges, eures i ramells,
l'aigua jugant fa amb los aucells
seguit, seguit, música dolça.
La neta escuma que ella espolsa

singlota o iíu?
Al qui l'escolta pensatiu
par que li diga: ¡mcdilau!
—Dolça és la parla del Gorg blau --- ;

Per entre flors, per entre espine
lo que era estany .,e fa torrent,
i avall, endins, se va perdent
per un rocam corn en ruïnes...
No hi troba ja murta ni alzines,

molça ni flors,
quan allà baix, desfeta en plors,
dins la gran Fosca l'aigua cau...
—!Ai cona la vida és lo Gorg blau: --

MIQUEL COSTA I LLOBERA, PvRF

	

(*) Sobre l'aspre camí de ferradura que ancnt de	 fondària entre dues altíssimes penyes. Sortides les ai-

	

Sòller a Lluch, travessa les majors muntanyes de la cor-	 gües d'aquella clotada deliciosa, des de les roques de

	

dillera de Mallorca, es troba l'estret i bellíssim passatge	 Ca'ls Reis, es perden dins un avene anomenat La

	

del Gorg blau, així anomenat per la blavor que allà	 Fosca, per a sortir més avall a l'abisme del Torrent ele
	prenen les aigües del torrent, formant un estany de prou	 Pareys.



r. Les autoritats de Barce'-ona i Sit
-ges i demés entitats sortint de Casa la

Vila veis l'autòdrom que serà construït
per iniciativa de l'ir.cansab'.e senyor
Enric Ràfo's, 'diputat de la Mar_contu-
r.itat, apoiat especia:me.t pel senador
català En Joan Pic i al tes capitalistes.

És una obra que : erà de g^-an p ofit
per a Catalunya, dores se à l'úric autò-
drom que hi hau à a Espanya, P.oc on
podran fer-se amb g-an esp'erdidès 1

comoditat les g-ar.s cuses d'automòvi's,
podent-se presenciar tots los ir.cide_-ts
de les carreres.

Inauguració de les obres.

CATALUNYA GR tFICA

Autòdrom Nacional

Sitges

s m	 t'
ate®	 f	 mag '

E'- s senyo_s p:ocuradors

de Catalunya i Espanya

assistents al Congrés ce?c-

brat suara, reunits al Saló

(le Cent (le Cà la Ciutat.

Fotos Segarra.



INAUGURACIÓ DEL FERROCARRIL

D'OLESA A MONISTROL DE MONTSERRAT

i. Arribada del tren a la nova estació de Monistrol.

2. El R. P. Marcet, Abad de Montserrat, beneint el nou ferro-
carril.

Ara doncs hi han- dos ferrocarrils -que porten a Monistrol

i a Montserrat en combináció ambdós amb el de cremallera,

facilitant així en gran manera la visita al santuari de la
Patrona de Catalunya. Podrà ben dir -se que no serà bon

català el qui deixi de visitar la santa rnontanya.

CAÏALUNYÁ GRÀFICA

Les autoritats de Bar-

celona posant la primera

pedra de les obres del

nou pavelló que es cons

-truirá a l'Hospital de

Sant Pau donant-li el
nom de Na Concepció

Rabell, per a recordar

sempre la generosa be-

nefactora.



CA7:hLU.N'YA GRÀFICA

El II Saló de la Moda

TARDOR 1922

Aquesta Exposició se celebrà en

el Palau d'Art Modèrn, i fou una

festa gentil que assolí un èxit gran-

diós, veient -se favorescut per tota

]a gran Societat barcelonesa. Els

molts estrangers que la visitaren,

asseguraren que era de molt més

gust que les celebrades a París.

Cal, doncs, felicitar als organitza-

dors i als expositors que saberen

donar a la festa un refinat gust de

distinció i serietat.

i. Un aspecte del Gran Saló. Pas

-s.int, una (le les models gentils.

2, Un altre aspecte del Gran Saló.

En Ventesa'i Calveli, En Cambó, el

Capità Genera],` En Vallès i Puja's, En

Puig i Cadafalch, En Junyent i En May-

r és, prenent el té el cija de I'inaugu-

ració.

Fidn 3 Sa4nrra.
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INSTAD LACIONS NOTABLES DEL SALO DE LA MODA

r. Instal • lació dels Srs. liasriera

i germans i Joaquim Carreras, una

(le les més notables del Saló i que

cridà més l'atenció pel bon gust

artístic i el valor de les joies ex-
ro_ades. Eren ben notables els co-
llars de perles i pedres precioses.
Amb orfebreria religiosa també hi

havia artístiques obres. Ls la casa

espanyola que ha obtingut més
premis.

2. Un centre de tabla de plata
de 5o eni. (le diàmetre, construït
als acreditats tallers dels senyors
Masriera i Carreras.

3. Instal •lació (le la casa Pa-
llarols i C.-. Fou una de les més
visitades i celebrades; ja és cune-

gut de tot Barcelona el bon s aber
fer d'aquesta casa, que és en el
seu ram una de les millors i de

niés renom.	 -

rm



i. Les tribunes.

2. El primer premi (n.° 2), Salsom, pi'otat per

En Benoist, trepitjà la nieta en mig d'aplaud.'

ments i «\Iarsellesa», feu e's 368,400 metres en 4

hores iS minuts 5 -0O 3 o sigui un promig (le 53,700

metres per hora.,

3. El s gon premi (n.^ i6), Loric, pilotat per

En Friclh Armangué, estigué 4 hores 25 minuts,

Fou — nioltfelicitat. j i
ovacionat, car tothom re-

conegué el valor del resul-

tat contra un professional

tan respectable. Arribà

tercer En Sert, quart En

Batlló i quint En Vizca-

ya. A tots els felicitem.

Fotos Sagarra.

CATALUNYA GRÁFICA

El II Trofeu
Armangué

Tarragona-Secuita-

Vallmoll

Carreres organitzades

pel Real Moto Club de

Catalunya;	 '	 ^.

eÀ

l^^	 fh	 ^r
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EL If GRAN PREMI
PENYA RHIN

TRAJECTE- ÇI.RCUIT
VILA FRANCA- MONJOS - ALMÚNIA

8 OCTUBRE I922

i. Llotja presidencial. L'infánt Alfons,
acompanyat del mínistre de Foment, capità
general i demés autoritats.

2. I• er premi: 25,000 pessetes i copa
d'or; guanyador, Lee Guinnes, pilotant un
Talbot Darracq; emprà 4 hores, 55' 46" en
fer les 35 voltes del circuït: 517,650 metres;
arribaren 2. Oa Zborowsky, 3•er En Ramas-
sotto, 4.t En Seegrave, 5.t En Batlló i
6.t En Feliu.

3. Sortida del n.° I.

Aquest s carrer s tirgu -
r-n gran interès per ésser la
primera v-gada que es reuni-
ren a Espani a cinc nacions
europ^r s amb les seves mar-
ques i conduct'rs de r °nom.
França: Talbot Dirr2eq, cor

-redors Lee Guinn- s, Lee Gra
-ve i Ch,s-gne; Anglatrra:

Aston Mirtin, corredors C.
Zborowsky i M. Coe; Aus

-tria: Austro Daimler; Ità-
lia: Chiribiri, corredors D-o
i Ramassotto; Espanya: mar-
ques M. A., Ricard Pérez I
i II, E!izalde I, II i III,
S. R.C. I, i II, corredors
J. Batlló, A. Iranzo, A. Gas-,.
tón, F. de Bizcaya, J. Feliu,
Z. X., P. Sogas i BlanchL
La festa resultà un 'èxit.
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Remembrança i homenatge als voluntaris catalans morts ala gran guerra europea-1914-1918

Col'locació de la primera pedra del monument que costejat per suscripció voluntaria popular s'aixecarà en cl cementiri nou. Contribuiran al
mateix la Mancomunitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats catalanes. Hem de fer con tar que havent demanat el
doctor Solé i Plà, president del Comité dels Voluntaris catalans, al govern francés cl cos d'un legionari català de_conegut, en tot, i que va
indicarse=li el lloc exacte aont estava enterrat, per inhumar-lo solemniahuent en la nostra gran capital, ni tan sisquera ha rigut honrat amb
lá més petita resposta. La mateixa sort ha tingut la demanda, que fcu a Franç.i, de canon, per a fondre el monument a aixecar. Sembla

done, que el govern francés tinga iuteri en fer saber que ja ha oblidat el sublim coratan le.p1vga1 Per aquells vi lent,.

Solemne sessió inaugural del Laboratori de P4icologia Experimental que suara ha fundat la nostra Mancomunitat enl'Escola Superior del Treball. Ocupan la presidencia el ele la Mancomunitat senyor Puig i Cadafalch, En Martí Esteve
representant l'Ajuntament de Barcelona, el R. P. Rupert M. de Manresa, caputxí, el doctor Turró i. el catedràtic di.rector, cadascu d'aquests darrers feu un notable discurs, especialment el P. Rupert que'ns llegí un tractat de Psicolo-

gia Escolástica, quasi un llibre. Foren molt aplaudits,	 Fofos Sagarra,
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CAMPIONAT FOOT-BOL CATALUNYA 

Canlp F. C. Barcelona el (lía del partit Barcelona-Espanyol.

Una bonica jugada del Barcelona.

l'Espanyol. En Samitier

i En Bruguera tingue-

ren una gran tarde. El

Barcelona jugà un bon

xic més que l'Espanyol,

mes aquest demostrà que
sab defensarse molt bé;

si sapigués atacar de

faisó igual el resultat tal
vegada hauria sigut un

altre. En Z mora de-
mostrà ser el porter de

sempre. De totes mane-

res a nosaltres ens va
agradar molt més el par-

Fc/os saga ra.	 tit Barcelona-Europa.

PARTIT

BARCELONA•ESPANYOL

EL DIA 19 NOVEMBRE I922

Fou un aconteixement

de públic per la gran

expectació que regnava.
Fou notable per les bo-

niques combinacions que
feu l'equip del Barcelo-

na, que no tingué ni una

mica de sort, especial-

ment l'Alcántara que
jugà de valent i bé, mes
sempre sitiat por En
Canals i En Trabal de



Na Maria Barriento3 i Varada Lan-
dowslca en l'Orfeó Català. Els quatre
concerts que l'eminent cantatiiu cata-
lana acompanyada de l'artista exquisida
Na Landowska, loen altres tantes so-
lemnitats musicals, que recodaran sem-
pre amb gran cle'ectança tots c'.s que
tingueren •la so_t de poder assistir-hi.

Na Maria Barrientos acompanyada
del nostre Al calde, el margr.ès d'A'.ella,
i del rostre Píe ident, En Puig i_Cada-
falc, d'En Maynés, p imer tinent d'al-
calde, de's mestres Morera, Nico'au, Mi-
llet i altres, després del concert celebrat
al Saló de Cent de .Cá la Ciutat pe's
deixebles de l'Escola Municipal de Mú-
sica en honor a Peniinent cantat iu, per
llur fundació feta i a favor cle's músics i
dels deixebles aprofitats.

Fotos Segarra.

CATALUNYA GRÁFICA

CONCERTS
NOSTRES ARTISTES

Aquesta tardor ha sigut pels aficionats a la música
una de les mes remarcables i ele més profit, car, ultra els
(le la Barrientos, hem tingut els del gran Casals amb la
seva ja acreditada orquestra, que han demostrat de faisó
admirable el bon gust del mestre i el gran profit que han
sapigut treure de les seves ensenvances. Es avui la millor
orquestra de Barcelona. Cada concert ha sigut un èxit i
un aconteixem=nt. El matinal del Tívoli fou un digne
coronament en aquesta sèrie, qual repetició esperem amb
delit tots els seus nombrosos admiradors.

Els concerts de l'orquestra Casals tingueren lloc al
Palau de la Música Catalana, on també s'hi han celebrat
els de l'Associació de Música «da Camera>» i els dels

Amics de la Música. No hi ha dubte que ambdues entitats
són de les que més treballen amb profit dels seus associats,
procurant-los sessions musicals de gran refinament artístic;
per això compten amb gran nombre de socis que omple

-nen el gran Palau a cada concert.
També és remarcable la tasca cultural de l'Assóciació

Intima de Concerts, acreditada entitat que a l'Orfeó Gra
-cienc dóna les seves sessions musicals fent -nos conèixer

artistes estrangers de gran mèrit, figurant-hi entre ells la
gran cantatriu polonesa Vera Janacopulos, de la qual par-
larení en el proper número amb l'extensió que es mereix
tan notable artista.



ENRIC MORERA (Autor (le la música).
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D. JOAN DE SEP.RALLONGA
OBRA LIRICA CATALANA, 	 ESTRENADA AMB lXIT AL TÍVOLI

N'Enric Morera, mestre autor

de la música. No hi ha clupte

que és un dels mú,ics més actius

de Catalunya, àdhac dels més

inspirats i de més grapa; l'himne

final del primer acte n'és una

bella mostra. En aquesta nova

obra ha tingut un merescut èxit.

Es de doldre que'ls altres músics

catalans no hagin confiat llurs

obres a ]a nova en7presa, dores

el públic ha donat mantes proves

de volguer el teatre líric català.

N'Emili Vendrell, l'aplaudit

tenor de l'Orfeó Català, novell

en el teatre, lea demostrat ésser

wi excel • lent artista, dominant

l'escenari i dient d'una manera

ben clara. Es un valiós element.

L'ària del tercer acte li ha valgut

cada llit una ov-ció.

La Bugatto i En Sagi-Barba

bé prou coneguts que són del

públic; la primera, meritíssima

tiple que sab fer sentir, i el segon

l'aplaudit baríton de llarga i

triomfal carrera artística.

Heus aquí els tres artistes

an els quals es deu l'èxit de la

tpresenf temporada lírica.. Cadascú

d'aquests artistes fa del seu

comès una creació. El terceto del

tercer acte és de lo millor que

hem sentit.

EMILI VENDRELL	 :\ BUGATTO
	

EN SALI- BARBA

(Fadrí (le Sau).	 (D.- Joana).	 (D. Joan de Serrallonga).
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NOTES GRÀFIQUES

BARCELONA

i. Assamblea de cate-
dràtics celebrada a l'Uni-
versitat per a protestar
de la supressió de Pauto-
noria universitària, suara
realitzada pel ministre
d'Instrucció pública se-
nyor Montejo, que ha do-
nat mantes proves d'és-
ser un entusiasta polític
centralista. Al sortir el
present número ja ha dei-
xat la cartera dit senyor
ministre.

2. Les autoritats de Barcelona,
presidides pel Dr. Guitart, bisbe de
la Seu, sortint de la parròquia de Nos-
tra Senyora de Belem, després d'ha•
ver fet la solemne entrega de les re-
líquies de Sant Ignasi de Loyola a
la Companyia de Jesús.

3. Baixador del Passeig ele Grà-
cia.—L'Eminentíssim Dr. Vidal, car

-denal, arquebisbe de Tarragona, por.
tant la reliquia del braç de S. Fran-
cesc Xavier. company del sant fun-
dador de la Companyia de Jesús.

4. Palau de la Fira demostres.—
Acte inaugural del I Congrés i Expo-
sició d'Higiene de l'habitació celebrat
a Espanya. Fou presidit pel director
general de Sanitat.

Fotos Sagarra.



díssims les mostres afectuoses de
tots els que assistiren a tan solem

-nes actes. Foren molt aplaudits.
Els Orfeons cantaren hernioses can-

çons populars i sEls Segadors» a
precs del públic que'ls repetí, vito-
rejant a Catalunya i als homenat-
jats. Després es ballaren sardanes
al Passeig de Sant Joan i Aragó
amb gran delit i alegria. ron una
festa ben catalana que continuà
amb els Jocs Florals que es cele-
braren al Casal Familiar del Poblet
i amb un sopar servit al Palace
Hotel, dedicat a N'Enric Panadés
i Martí per la seva tasca inten-
síssima en prò de la Pàtria i la
cultura.

Fnlns Sagarra.
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FESTES POPULARS

OFERIMENT DE LA BANDERA CATALANA A LA TINÈNCIA D'ALCALDIA DEL DISTRICTE IV

BENEDICCIÓ DE LA NOVA BANDERA REGALADA A L'ATENEU I ESCOLES

ENRIC PRAT DE LA RIBA

i. Sortida del Temple de la Sa-
grada Família de les noves
banderes i de les senyeres dels
Orfeons i de les Escoles que
assistiren a la festa de la be-
nedicció. Foren padrins En
Lluís Massot, tinent d'alcalde
del districte X, i la seva se-
nyora esposa.

2. Moment solemne d'enlairar
la bandera catalana al casal
(le la Tinència d'Alcaldia del
districte IV. Parlaren al poble
el senyor Junyent, tinent
d'Alcalde del districte i el
senyor Massot: tots dos ho
feren fent constar el seu amor
i entusiasme per la nostra
Pátria i remerciant agrai-
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HOMENATGE
A EN

Lluís Massot i Balaguer
TINENT D'ALCALDE
DEL DISTRICTE X. 1

i. Acte solemne d'entregar
les insígnies de comandament al
senyor En Lluís Massot en el
saló de la tinència d'alcaldia de
Sant Martí. Ultra el nostre se-
nyor alcalde i els regidors de
Barcelona senyors Guarro, Ma-
tons i Escolà, assistiren a la
festa representacions de totes
les entitats de cultura, obreres i
polítiques del ex-poble, clonant
així una bella penyora del agraï-
ment que senten vers el seu in-

fatigable tinent d'alcalde perles

miilores obtingudes en el dis-

tricte

2. Formós braçalet d'or i esmalt que fou-regalat
a la senyora Na Josefina Jaume, esposa del senyor
Massot.

3. Vara de comandament oferta al senyor Massot;
abdues joies foren fetes als tallers de l'artífex senyor
Mercader.

4. El poble ballant sardanes clavant la tinència
d'alcaldia. Totes les societats del districte celebraren
festes dedicades a l'homenatjat, i en el restaurant
Pàtria tingué lloc l'àpat, al que hi assistiren uns qun-
trecents comensals.
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JOCS FLORALS 1922

NA CONCEPCIÓ SOLANES
reina dels Jocs Florals de l'Ateneu Enric Prat (le la Riba. Fou

guanyador de la flor natural En Joan Arás.

NA CONCEPCIÓ FONT DE ROSQUELLAS
reina de la festa del- T n r° Florals de Les Corts.

EN JAUME ROSQU'sLLAS ALESSAN
poeta guanyaclor de la flor

natural ele Les Corts

NA MERCÈ PUJOL
reina de la 'festa dels Jocs Florals celebrats a l'Ateneu Nacionalista
Verdaguer. En Ventura Gassol fou el poeta guanyador de la flor natural.

N'ENRIC PANADÈS I SOLER
president de l'Ateneu i Escoles Prat (lela Riba.
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JOCS FLORALS DE RUBÍ. -II ANY

i. La, Reina de la Fes-
ta, la gentil Srta. Na Filo-
m'na Agui'era i Roig, i la
seva Cort d'Amor les se-
nyoretes Na Josepa Coret,
Na Maria Sábat, Na lIar-
guerida Valls i Na Magda
Ripoll.

2. Josep Fuster i Ma-
llofre, guanyador de la F.or
Natural.

CANÇONS DE SOL I AIRE

(FLOR NATURAL)

Voldria cantar El sol beneeix
nostra vida bella: ses parets dormides.
voldria flairar I a dalt del cornisla gran meravella vers al cel blavísque duen tos ulls fila una cançóal ré a la muntanya l'aucell cada dia.quan el cel és blau .
de blavor estranya. Si ton cor volgués

oferir-me un bés,
Voldria cantar amb quina dolçor
eixa remor dolça jo t'hi portaria!de l'aigua que cau
damunt de la molça ESCARDOTS

Mon cor i ton cor
han dat la florida.
Han dat la llavor
d'una nova vida.
Mon cor i ton cor
són arbres de soques
que s'han arrelat
damunt d'unes roques.
Per créixer ben fort
amb lligam durable
i morir, un jorn,
l'un aprop de l'altre.
I per rebre el vent
i les soleiades,
i el lleu frisament
d'hores encalmades.
Mon cor i ton cor
són flors de muntanva,
escardots morats
de sentor estranya.
Flors de vent i sol
que a l'amor convida...
Mon cor i ton cor
ara han fet florida.

JosFP FUSTER 1 MALLOFI É

del torrent ombriu,
prop de la masia,
on el rossinyol
sos cants hi destria.
Veure els Llargs camins
dels eterns confins
tapissats tots d'or
per la llum serena:
i portant l'Amor
dintre la claror,
oferir-li el cor
d'eixa vida plena.

L'ERMITA VELLA

Corri una poncella
que l'oratge adorn,
riu l'ermita vella,
dalt del cim pregon
Mostra la faç bruna
dins la solitud.
I esdevé tot d'una
el repòs perdut.
L'eura li cobreix
totes les ferides.



SECCÍÓ D'ESCACS

PROBLEMA. INÈDIT. — °

,per JTciius SuNYIR.

NEGRES

itirrltr/A

I5L'fA •I1riur/A ,r

r.rir'Ar4L
B L A N Q U E b

Les blanques reculen una jugada i dónen mat en
una (vegi's NoTA). -

Solució al n.° 2: D2CR

NOTA..— El diagrvna publicat en el número anterior deu corretgir-se
tal com el present. Observi's la dama negra en la caseta -g6-que per des-
cuit nò hi,bavia sigut posada.

ARTS GRÀFIQUES, S A • , SUCCESSORS D'UENRICI \' C. —BARCELONA

ORFEÓ
DIUMENGE S 17 DESEMBRE I922

3. e - r DELS SIS CONCERTS
)3N DIES FESTIUS ,A LA TARDA

Recital pel pianista alemany

EDUARD ERDMANN .

Avroes: J. Gottfned Echardt (segle xvl). —J. Men-
delssohn. — Bartholdy.— Franz Liszt. — Scriabin. — Heinz
Tieessen. — Ch. V. Alkan i M. Mussorgsky.

DIA 26, FESTA DE SANT ESTEVE

4. rt CONCERT A LA TARDA

Orfeó Català

dirigit pel mestre LLUÍS MILLET.

CANÇONS DE NADAL

CATALUNYA GRÀFICA

1	 Catalá	 1

La primera represrntnc (Ntrrclinària de

ELS PASTORETS
O

L'Adveniment de !'infant Jesús

d'En Josep M. Folch i Torres

en la present temporada tindrà lloc el dijous e , (le. tlesem-
bre ,de 1922 a les 5 de la.ta.rda.

iío[idlig,  de [nilferis

COLISSEU POMPEIA.- Travessera 8 i 10

CURS 1-922-23

DIVENDRES DIA 22 DE DESEMBRE

a dos quarts de deu en punt de la nit

VERA JANACOPULOS (cantatriu)

L. SCHLEPIANOFF (pianista)

DIVENDRES DIA 29 DE DESEMBRE

a dos quarts de deu en punt de la nit

QUARTET VANDELLE DE PARÍS

Romuald Vandelle, Suzanne Meymen, Marie-Rose Lamon
i Eugène Bousqust

violí primer, violí segón, viola i violoncel.

0000000^00000000000000000ó00000^00000000

El	 TIVOLI
E	 TEATRE LÍRIC CATALÀ	 ó
E	 ÈXITS DE LA TEMPORADA!	 ElD

Don loan de Serralionga
E ila gran gatada d'En Serafí Pitarra	 E

EI. Castell dels tros dragons',".',
0 musica del mestre Vorera.	 OE	 Protagonistes: Bugatto, Sadi-Barba i Vendrell.	 . 9

Ó L'0-U COM. BALLAI•
E 11'En :Deu Salvat i música dels mestres Xoqués i Torrents. E
ó0000000^00000000000000000000000r^000000ó
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Industrial Bolsera, S. A.

83•^a^cao

Confecció de Bosses i de tota classe
d'Envoltoris de paper. — Fabricació
de Paperets, Serpentines, Boles de
Neu i altres articles per a Festes de
Carnaval. Papers de totes classes.
Bosses berenar per ais excursionistes.

Sant Pau, 83	 Telèfon A 4013

BARCELONA

/

ilibreriabuirana 
PORTAFERRISSA, 14

APARTAT, 203

TELÉFON 1579 A

LLIBRES	 /

Religiosos, Cientí-

fics, Literaris i d'Art de totes•

classes i procedències - Secció de bi-

i	 bliografia a disposició dels clients de la casa.	 \

Gran assortit en objectes d'Art Reli-

giós-- Per a regals: ,plomes

font de les millors

marques

B A RCELO NJ A;

o

/	 o^elde' 0 0 0 0 0 0

PRIMER El

FUNDAT

EN FRANCISCO

•'a	 ori	 Feu-vos socis, de

0 0 • o ai E 0

SA CLASSE	 Protecto-AssociacioProtecto-
ra de l'Ensenyança

FLOS I CALCAT _ --

CASP, 43, PRAL.	 /
(entre Bruch i Girona) L

Catalana
`	 Ensenyança racional i gradua -
'4

da. Idiomes, Comerç, Cali -

grafia, Música, Solfeig, Gim'.

nàsia sueca, rítmica i gràfiça

PÃRVULS, ELEMENTALS I SUPERIORS

\.- a^S,•\,..^..:LW:\: \.t\

Per l'Escola Catalana,

a la Pàtria Lliure
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gir'

LI

L.iÌPLi w*1k1š
que visiteu Londres,

•	 1— _ ___qó •:rHH NN HYIH HNNHN4fHN NN/4HNNHNNHHHHHHHHf H++ ++$-
22

CAMISERIA "IDEAL"JAUME MERCADER    
Sant Ramon, 9-Sucursal: sal: Sant Pau, 74 bis

BA Er2 C E LO ^ A	 2

JOIER

2	 z

#	 GÉNERES DE PUNT
PERFUMERIA o	 GUANTS I PARAIGÜES

COLLS o PUNYS o CORBATES 1 CAMISES

Passeig de Gracia, 46 - Barcelona
MITJES DE SEDA

x	 Preus	 o	 oo 0 o o	 sempre econòmics

p
0 0----- - -	 - - ---""-

D	 2	 2
•^•HHHHIIHHHN NHffHNHHHH HHNHH HHHH HNHNNHH1fHN4N^
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Agència de Cobrances

i Repartiments

UI0U1 Implulofi
CARRER D'AVELLÁ, 3, 1. er, La

TELÈFON 2258. A

Servei especial en l'impressió i
repartiment d'ESQUELES MOR-
TUdRIES . Extens assortit en
RECORDATORIS; impressió es-
merada • COBRANCES i REPAR-
TIMENTS de tota mena, fets amb
gran cura i rapidesa • SERVEI

RAPID - GARANTIA ABSOLUTA

44  4Ai bQ 9 o Q d - Cia4 4P4
bQP GQa. da dA dd °4^ "4° dü

MAGATZEMS

SANTA EULALIA

EXTENS.
ASSORTIT EN

(AMISES

CINTURONS,

GÉNERES DE PUNT, etc.

VARIAT ASSORTIT

EH 

(ORBATES

1, Boqueria, 1

E3^ C L0

CATALUNYA GRÀFICA

Li

Ini portació

Exportació

Despatx de barcos

Consignacions

Roond Oriah
ó AGENT DE DUANES

LLAUDER, 1, entressol
(CANTONADA P. ISABEL II)

BARCELONA O

8 TELÈFON A. 3976

GOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

'.JQIExL
LV'. b boU a
6iSCelo

MAGATZEM DE DROGUES	 ___

1;	

DE

Morera- i Santamans Á$

COLONIALS • PERFUMERIA • PRODUCTES QUÍMICS

PINTURES i CARBUR DE CALCI

Telèfon 1901 A.	 Hospital, 40, 42 i 44

BARCELONA	 g

RAMBI-A D LES FLpRS

L&ff-
	L/

J?CELO'
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4

PASQUES. D E NADAL

4

4

GRAN ASSORTIT DE TURRONS
CREMA, ALACANT, XIXONA,

NEULES I DOLÇOS DE TOTES CLASSES

49

Visiteo Iza nostra exposició d r objectes d art
i cistelles cle gust escaier)t
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recollits i destil • lats en la mateixa regió del COGNAC
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La mellor marca i
La mes econòmica, mY^^k
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