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i z a r Q del professor GIROL1MO
•

Polvos i eatxets	 ¡ a II ® (de Florència)

El millor depuratiu i refrescant de la sang

65 anys d' èxit creixent
són sa millor recomanació

Exigiu sempre el nom del professor

C I ROL7MO
ES VEN EN LES PRINCIPALS F71RM7 eIES I DROGUERIES

Únics agents a Espanya:

J. URIACH i C .  : Bruth, 49 : BARCELONA

CRISTÁLLERIA, PISA 1 PORCELLANA
Tallers de decoració, Tallats i Gravats

METALLS PER A SERVEI DE TAULA, ADORNAMENT, MAJÒLIQUES,

ARTICLES FANTASIA, PAÍS 1 ESTRANGER

Despatx i Exposició:

RONDA UNIVERSITAT, 6

Magatzem i Tallers:

CARRER DE CORTS, 413

Telèfon 5510 A.

GRANS MAGATZEMS
DE

Francesc Ferrer Anglada
Aquesta casa rep contínuament de li s més importants del pafs

i estranger les últimos novetats c n Cristall, Pisa, Porcellana,
Articles fantasia, Bomboneres, Majòliques pròpies per a
presents, etc. Grans existències en Vaixelles, Jocs de café i
dolços, i tasseria en blanc. Es decoren a gust del comprador als seus

TALLERS DE DECORAT
Jocs de café i Te, Vaixelles de Pisa i Porcellana (formes
modernes, decorats novetat especialitat de la casa). Jocs de taula
en Cristall Baccarat, Val St. Lambert i País, en ¡lis, grava''
i tallai. Serveis per a restaurants, cul • legis i conuulitats religioses.
Expedicions a províncies •1 Vendes a l'engròs i detall

6, Ronda de la Universitat, 6
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REVISTA CATALANA D'INFORMACIÓ NACIONAL 1 ESTRANGERA

Sortirà tres vegades cada mes

FUNDADOR 1 DIRECTOR: JOAN GUASCH I RIUS	 REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ: FONTANELLA, 13
Fontanella, 13. Telèfon: 2258 A.	 Telèfon: 2258 A.

NÜMERO ATRASSAT 60 CÈNTIMS
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Catalans i amics de Catalunya: ens cal la cooperació de tots

vosaltres per a tirar avant.

No cerqueu al amic que vos deixi la revista per a Llegir-la, si us

plau, penseu que ens feu mal no essent subscriptors.

Vos preguem a tots que ens ajudeu a mida de vostres forces.

No ens guia el negoci. Es nostre afany de propaganda nacio-

nalista.

No ens negueu la cooperació ni la col•laboració.

Publicarem totes les notes grà fiques dels actes nacionalistes i de

cultura nacional als que siguem invitats, així com també lotes les

fotografies que ens remetin i que a dits actes facin referència.

Fem que la Revista sia ben nostra, _ben catalana, de Catalunya

i per a Catalunya.

CATALUNYA GRÀFICA

CATALANS QUE HAN COL•LABORAT A LA NOSTRA REVISTA

Escriptors: Josep Barberà, Bertran i Pijoan, Bofill i Duran, Bofill i Matas, Mossèn Josep Cardona, Francesc Car-

reras i Candi, Florenci Cornet, A. Fargas, Llorens Ferrer, J. Lamote de Grignon, F. Lliurat, Joan Llon-

gueras, J. Mas, D. Mas, A. Masriera, P. Mateu, Lluis Millet, Antoni Nicolau, J. Permanyer, Ll. Reñé,

J. Roca, Ruíz Porta, B. Saturé, Surinach Sentíes i Joan Tomas.

Fotògrafs amateurs: M. Aguiló i Casas, C. Fargas, Llorens Ferrer, Josep Garrut, J. Martí i Perez Moya.

Reporters fotogràfics: Sagarra, Vilaseca i Zerkowitz.

Corresponsals fotogràfics: Frascarri, Pineda, Sendra i J. Vidal.

Dibuixants: Josep Alumá, Mas i Vinyals.
Caricaturistes: Grapa i Sam.
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AVISOS

A fi i efecte de que tots els catalans i aimants de
Catalunya puguen cooperar a la nostra obra
de nacionalisme i cultura general, acceptarem

Per a Barcelona les següents subscrip-
cions:

Mensuals ......	 1`75 ptes.
Trimestraís ..... 	 5` — »
Semestra is .....	 9'50 »
Anyals .......	 18' — »

Per a fora de Barcelona únicament
admetrem subscripcions

semestraís i anyals

Per a l'estranger
se aestrais .....18'— ptes.

Anyals.... , .. .	 30`— »

Sempre amb dret als números extraordinaris
i a les GUIES dels bells indrets de Cata-
lunya que aviat començarem a publicar en

forma manual

Preparem una nova tirada del n.° 1, que farem
al tenir la nota total dels que necessiten els

nostres corresponsals.

També és convenient que ens enviin dessegui-
da per Gir Postal les liquidacions corresponents

i l'import de les subscripcions.

als nostres amics i als corresponsals
que poden encarregar nos les tapes pel
primer volum, corresponent al primer

mig any de la nostra revista.

Costaran les tapes soltes ... Pies 4
Tapes i enquadernació ....	 » 6

Els de fora tindrán d'afegir-hi l'import de franqueig
i certificat.
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lirri	 Sbiran a

PORT AFERRISSA, 14

APARTAT, 203

TELÉFON 1579 A

i
LLIBRES

Religiosos, Cientí-

fics, Literaris i d'Art de totes

classes i procedències - Secció de bi-

bliografia a disposició dels clients çde la casa.

Gran assortit en objectes d'Art Reli-
ti-giós - Per a regals: plomes

1	 font de les millors

marques

BAR CEL ONA
\ \ _N:y;.e_

Articles 1 objectes per a Confiteries

Marca 	 - ç ? SOL

LLLLrX\

JOSEP BERNABE
CASA FUNDADA L'ANY 1835

Comte de l'Assalt, 41	 — Telèfon 1941 A 
3f

BARCELONA

FÁBRICA D'AMETLLES, GRAJEAS, CONFITS,

CARAMELS DELS ALPS i DE FANTA-

SIA, BOMBONS DE XACOLATA

i DELS TAN ANOMENATS

CARAMELS i

BOMBONS

Marca SOL

Es venen en les principals confiteries í colmados de tot Espanya
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Industrial bolsera, S. A.

Confecció de Bosses i de tota classe

d'Envoltoris de paper. a Fabricació

de Paperets, Serpentines, Boles de

Neu i altres articles per a Festes de

Carnaval. a Papers de totes classes.

Bosses berenar per als excursionistes.

Sant Pau, 83	 Telèfon A 4013

BARCELONA

o1icE
	

]urdetse Santo 0 2 o rs o 0 0 0 0 a à

PRIMER EN SA CLASSE

FUNDAT. L'ANY 1 898

PER
/

EN FRANCISCO FLOS I CALCAT

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

Ensenyança `racional i gradua-
/

da. Idiomes, Comerç, Cali- .	 /

grafia, Música, Solfeig, Gim–	 /

nàsia sueca, rítmica i gràfica

P_RVL C LS, ELEMENTALS I SUPERIORS '

ANUNCIS :: NOTA DE PREUS

1	 plans .................... Pt1s. <<00

COBERTA ' 1/2
....................

:	 :550
n	 150

(2' i 3' plana) 1/8	 ..	 .................... 1.	 90
1/16	 .	 .... ................ .	 50

1	 plana .................... Ptas. 590I

COBERTA:	 (1 /4	 v	 .................... .	 175
(4.	 plana) 1/8	 »	 .................... .	 100

1/16	 ..	 .................... .	 61

	

` 1	 plana ..................... 	 Ptas. 300

	

ANUNCIS I1/2	 0	 ....................	 u	 2')0

	

1/4	 ....................	 125

	

GENERALS ! 1/8	
....................	

7 ,>

	

1/16	 40

També farem articles i reclams a preus convencionals.

Preus convencionals per una sèrie de anuncis.

11
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h ell-vos socis de

A..Nsociacio Protecto
ra de l'Ensenyança

Catalana

Per l'Escola Catalana,.

a la Pàtria Lliure
,I,

0



CATALUNYA GRÀFICA

Magatzem de papers
de totes classes o 0

de

Esteve Gispert

Duc de la Victòria, 6 Telèfon A 408

BARCELONA

Vanos
CARDUS^

Portaferrissa, lo
BARCELONA

CAMISERIA

SANS
BOQEJERIA, 32

Gran baratura de preus

TALLERS DE FOTOGRAVAT

JOAN BASTARD

COMTE DE L'ASSALT, 63, i. « , interior

BARCELONA

Fábrica de Gèneres de Punt

SECCIÓ

DE DETALL

Especialitat en articles fins

Ronda Sant Antoni, 47 a Telèfon 4745 A.
B A C E L O N A
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VILAJOANA. -- Escola de Sords-muts
Una de les institucions que més honran la Secció de Cultura

del nostre Ajuntament
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Una escena enternidora. — La mestressa ensenyant a parlar	 Foto del nostre amic P. Cano Barranco
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Congrés Eucarístic celebrat a Roma a darrers de maig de 1922

El Sant Pare beneint als cinquanta mil congresistes i llurs famílies després d'haver contestat al cardenal Vanutelli,
recomanant que oblidessin tota classe d'odis i rencúnies per a recordar-se sols d'unir-se en la fe i caritat de les doctrines

predicades per Crist, en bé de la pau i tranquilitat mundial.

Les fotografies i la correspondència de l'amic J. Duran
que aquí publiquem donen una molt formosa mostra de
la importància i solemnitat que han tingut els actes tots
que s'han celebrat a Roma durant el Congrés Eucarístic
suara celebrat. Hi han assistit catòlics de totes les nacions,
no faltant-hi un bon estol de catalans presidits per l'il•lustre
Dr. Vidal, cardenal i arquebisbe de Tarragona, palesant
així la fe i la devoció que els catalans hem sentit sempre
per la presència real de Jesu-Crist a l'august Sagrament
de l'Altar, fe i devoció que han estat coronats amb una
munió de miracles eucarístics.

A la immortal Girona es venera la Forma que en el
monestir de Sant Daniel es va convertir visiblement en
cos i sang de Crist, l'any 1297, en dubtar el Prior tot cient
la Missa de la presència real de Jesús en l'Eucaristia. -

També a la Seu d'Urgell es dóna culte als corporals
que guarden encara la sang en qué es va convertir una
Hòstia, al moment d'ésser assassinat un sacerdot després
de la consagració de la Missa.

L'abat Oto del monestir de Sant Cugat del Vallès,
l'any 993, al saber que els serrahins havien vençut í mort
el comte de Barcelona al pla (le Matabous, va posar l'Hòstia
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El Colisseu de Roma: la missa del diumenge dia 28 de maig, celebrada pel bisbe de Trieste
en l'altar col-locat al bell mig del Colisseu

consagrada embolcallada amb uns corporals, dintre d'un
reliquiari i va fugir; al tornar, finida la revolta, va trobar
la Forma incorrupta i els corporals tacats de sang. Dit
reliquiari el guarden al Museu diocesà.

L'abat Velmanya, en restaurar en son temps les imatges
i altars del monestir de Sant Joan de les Abadesses (se-
gle xiii), va vestir de relíquies un Crist que havia estat
costejat pel cavaller Dolcet, col • Tocant-hi una Forma euca-
rística dintre del seu front, segons costums d'aquells temps.
Les turbulències que passà Catalunya feren perdre aquella
devoció i fins el record de la col • locació d'aquella Hòstia
consagrada a la testa de l'esmentada imatge de Jesús
Crucificat, fins que en l'any 1426, essént abat Arnal de
Vilalba, amb motiu d'una nova restauració, es descobrí i
féu patent el miracle de la seva incorruptibilitat, cridant
tot el poble davant d'aquesta meravella: Misteri: Misteri!

Tots els catalans de les valls del Ter i del Fresser in-
voquen amb confiança el Santíssim Misteri en les més
grans necessitats.

Pàtria com la nostra, que compta amb tants miracles
de l'Eucaristia i que creient i adorant assenta encara i
passeja el dia de Corpus pels carrers de la gran capital i
en ple segle xx a Jesús Sagramentat en el tron de llurs
sobirans, és nació predestinada.

En el darrer Congrés Eucarístic celebrat a Lourdes
l'any 1914, entre mig deIs molts bisbes assistents hi figu-
rava monsenyor Ratti, avui papa Pïus XI. També fou
molt concorregut, i força entusiastes les manifestacions
d'aquell Congrés, de bona recordança. Pocs dies després
la guerra es féu mestressa de l'Europa, causant les seves
enrunes la tràgica desaparició de la doble monarquia apos-
tòlica de Carles I d'Austria, un dels pilars de l'Església.
Després de set anys llargs i dolorosos, les tasques del nou
Congrés Eucarístic han sigut ben delicades, i—cas curiós

—el cardenal Ratti fou el primer prelat que contestà adhe-
rint-se amb entusiasme a l'actual Congrés Eucarístic, el
qual programa fou fet pel Sant Pare Benet XV. Per això
fou gran l'emoció del nou Sant Pare al veure's en presència
dels 4o mil congresistes que de totes les parts del neón han
acudit a Roma per escoltar sa veu i rebre sa benedicció.

Dintre la grandiosa sala del Belvedere, una de les més
Suggestives del palau pontificia] per la seva formosa ar-
quitectura i per llurs records històrics, hi fou reunida la
multitud religiosa per a celebrar-hi l'actual Congrés. De
l 'aspecte sumptuós i solemne del mateix podran nostres
llegidors formar-se'n una petita idea amb la fotografia
publicada en la segona plana. Una gran tribuna ben es-
paiosa coberta amb domassos de vellut i or arrimada a
la Pinacoteca de Pïus X. El Sant Pere es presentà al mig
de la seva cort, acompanyat de cardenals, bisbes i demés

prelats. Responent a 1'alocució de S. Em. el cardenal Vanu-
telli, Pïus XI parlà amb una veu forta i maravellosament
clara i es féu sentir de tothom explicant els beneficis que
pot dur la pan fonamentada amb l'amor a l'Eucaristia.
Sovint fou interromput pels aplaudiments sorollosos de la
multitud entusiasmada, que, després de rebre devotament
la benedicció, es separà a poc a pee i cantant himnes reli-
giosos.

Coincidència estraña: el mateix dia i la mateixa hora
en què fou inaugurat el Congrés Eucarístic era l'aniversari
de la declaració de guerra a Itàlia. Aquest any la data
memorable ha sigut celebrada transportant amb gran
pompa i amb el concurs de totes les associacions patriòti-
ques els restes del soldat Enric Toti al cementiri del «Campo
Verano». L'exaltació patriòtica d'aquest désgraciat soldat
romà que, després d'haver-li amputat una cama, va re-
pendre el servei de les armes figurant corn a voluntari en
el front de la guerra fins a donar llur vida, són gestes he-
roiques que desagraden als comunistes que sortiren al pas
de la manifestació fúnebre i a trets de revòlver la dissol

-gueren, resultant morts i ferits i, com a conseqüència, la
vaga general. Això produí grans perills i molèsties als con-
gresistes, ja que es paralitzaren per complert tots els serveis
públics de la capital, sense tranvies, sense cotxes i les es-
combraries per tot arreu; resultava tot plegat un espectacle
gens edificant. Sempre recordarem les penalitats que so-
friren el dia de l'Ascensió, tenint d'anar a peu, i sota d'un
sol que cremava, cap a la Basílica de Sant Pere, on el
Papa celebrà la solemne missa. Malgrat tot, la gentada
fou enorme; es veien tipus de totes les nacionalitats que
ompliren per complert la gran Basílica. A l'aparèixer el
Sant Pare sentat a la sedia gestatoria i acompanyat del seu
seguici, les aclamacions foren contínues, no parant fins al
començar la sumptuosa cerimònia.

La processó, que es celebrà el dia 28 de maig, sortint
a les tres de la tarda de la Basílica de Sant Joan de Letran,
acabà a les vuit de la nit, amb la llum dels ciris i de les
antorxes. El corteig fou nombrós i devot, els penons a
centenars. Mes les confraries, amb les seves túniques de
diferents colors duient cls respectius atributs, donaven la
impressió d'una cosa arcaica i pintoresca: seguien els frares
cantant psalms, els canonges de les set basíliques dominats
per les set ensenyes especials, bisbes i catorze cardenals.
Tothom fa cap a la Basílica de Santa Maria la Major, on
dóna la benedicció amb el Santíssim Sagrament el cardenál
Vanutelli. La plaça está en aquell moment solemne, plenís-
sima de gent voltada de soldats infants i de cavalleria
que rendeixen les armes al Santíssim. Diuen que Roma no
havia vist mai un acte consemblant de devoció entusiasta
i commovedora ni de tan extraordinària concurrència. Es
un record dels que perduren sempre. — J. DURAN.
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XXV Congrés- de la Federació Agrícola Catalano-Balear

a Sant Sadurní de Noya

En commemoració de
les Noces de Plata de la
Federació Agrícola? Cata-
lano-Balear s'ha celebrat
a la molt catalana vila
de Sant Sadurní una no,
table exposició monogrà-
fica dels vins i llurs deri-
vats, inaugurant-la el dia
de l'Ascensió i una as-
semblea d'agricultors els
dies 4 , 5 i 6 de juny. Els
dos actes foren cï'impor-
tància extraordinària i
palesaren de faisó admi-
rable els avenços que la
famosa vila ha fet en llur
vida industrial.

La producció dels xam-
panys a Sant Sadurní és
enorme: a més del cone-
gut Codorniu, la fama del
qual avui és mondial, hi
ha també les cases pro-
ductores Rigol, Freixe-
net, Calixtus, Montaner	 Inauguració
i Raventós. En un altre
número ens ocuparem
més detingudament i farem conèixer als nostres llegidors
la importància d'aquestes cases, però sí volem fer constar
que 1'històrial de la casa Codorniu passarà a la posteritat
lligada sempre amb la història de la vila. Els esforços
creadors del senyor En Manuel Raventós i Fatxó han con-

de l'Exposició monogràfica dels vins i llurs derivats

vertit la població i la comarca tota en terra de xampany.
El seu exemple i les seves ensenyances transformaren

les vinyes malmeses per la filoxera en noves fonts de
riquesa.

1 Aquell anega tivani s'ha convertit en un'ànsia de crèi-
xer, i aquell ja 1ao fa-

iem avui és fem feina.

Perxò arreu de la Pe-
nínsula es diu que
Sant Sadurní és el po-
ble més ric d'Espanya.

L'alcalde, estimat
de tothom, i el dig-
níssim president de la
Federació brindaren
per a que aquesta
fama de la riquesa de
la catalaníssima vila
no minvi jamai. Hi
ajuntem els nostres
vots.

Avui que sembla
regni desorientació a
tot arreu i en tots
els ordres de la vida,
les lluites deprimei-
xen l'ànima, i és ne-
cessari buscar la ima.
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l'Institut Agrícol Català de
Sant Isidre celebrà la seva acostu-
mada excursió anyal visitant la
santa muntanya de Nostra Senyo-
ra de Montserrat, posant un obe-
lisc en el poètic «Pla dels Aucells»,
Ço que representa la fotografia
que ací publiquem.
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Vi d'honor ofert per l'Ajuntament als congresistes. El senyor alcalde En' Joan Sala i el senyor president
de la Federació En Carles Fortuny brindant per la prosperitat de la floreixent vila catalana

nera de salvar les riqueses amenaçades per l'embat d'egois-
mes nascuts a l'ombra de les penalitats econòmiques exis-
tents, s'imposa cooperar a la noble tasca que els homes
que dirigeixen la Federació demanen: estroncar la sagnia
incalculable que en sa riquesa sofreix la nostra viti-
cultura. L'èxit obtingut palesa la germanor que regna

entre tots els agricultors, ónica manera d'assolir la victòria,
D. Pere Mir i Ràfols, D. Manuel Raventós i 1VIn. Josep

Rovira desenrotllaren magistralment els respectius temes
presentats a l'assemblea, indicant Ço que ha de fer-se per
a crear nova riquesa i de consegüent la prosperitat de la
nostra Catalunya.
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L'INSTITUT AGRÍCOL CATALÀ
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CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA

Els dies 4 i 5 d'aquest
mes, festes de la Pasqua
Granada, tingué lloc al
teatre de 1'«Orfeó Gra

-cien e» la celebració de
la Conferència Nacional
Catalana, sota la presi-.
dència honorària de 1'il-
lustre patrici doctor Aleu
(representant dels nostres
germans d'Amèrica) i l'e-
fectiva d'En Lluís Nico-
lau d'Olwer.

Les inscripcions indivi-
duals assoliren la respec-
table xifra de 978 i hi
tingueren representants
ioi entitats. Per via d'es-
pecificació, cal fer cons-

- tar que entre els inscrits
hi havia bon nombre de
diputats de la Mancomu-
nitat, regidors de Barce-
lona, Girona, Tarragona
i d'altres ciutats i viles
catalanes, diputats a
Corts, ex regidors, ex di-
putats, etc..

La tasca de la Confe-
rència queda condensada
en les conclusions — apro-
vades per unanimitat —
de les quatre ponències;
que versaren sobre «Doctrina nacionalista», «Actuació del
Nacionalisme en les corpbracions públiques catalanes», «Ac-
tuació del Nacionalisme envers i dins l'Estat espanyol» i
»Organització i propaganda». Les tres primeres referiren i
enriq ueixen l'ideari catalanista i la quarta estableix les nor-

La presidència

mes d'actuació per l'ofensiva iniciada amb la Conferència.
La nova entitat «Acció Catalana» en serà la propulsora.
Aquests dies s'estan redactant els Estatuts de la novella

Associació, que molts esperen amb joia de recobrament
i amb ànsies de lluita i de triomf.

Aplec dels centres excursionistes

de Catalunya celebrat a mig

maig en el Monestir de Sant

Benet de Bages (Manresa).

Arribarla dels grups i noies que posen llsç.ts
catalans als assistens a la festa.



Recepció del senyor En Francesc Mateu, il-lustre poeta català i eminent patriota a la
Acadèmia de Bones Lletres. Presideix el senyor en Francesc Carreras Candi, juntament
anib distingides personalitats de la nostra terra que felicitaren efusivament al nou

acadèmic, ço que també fem nosaltres de tot cor.

CATALUNYA GRÀFIC:\

ACTES DE PROPAGANDA CULTURAL
28 Maig 1922

El senyor Silió, que
és un dels castellans
més respectuosos amb
Catalunya i que vin-
gué acompanyat dels
senyors Pïus Zabala i
Comte de Vallellano
per assistir a l'acte de
propzginda cultural
que es celebrà a la
nostra Universitat el
dia 28 de maig a les
onze del matí, digué
en dita solemnitat que
ell s'ha esforçat sem-
pre en pro de la cul

-tura del país i que
entén que la seva mis-
sió no acaba en sortir
del Ministeri, i que per
això la continua recor-
rent les ciutats per a
propagar la set de sa-
ber, ja que per tenir
realitat una disposició
cal que respongui a un
estat d'opinió.

Reconeix que, com
digué abans el senyor
Carulla, les Universi-
tats han d'ésser clota-
des perquè altrament
seria condemnar-les a
la mort.

Demostra que les
Universitats autòno-
mes seran ben clotades, perquè l'Estat continua pagant tot
el que pagava abans i cedeix tot el que cobrava. Diu que
posant ]a Universitat de Barcelona cada any 250,000 pes-

Cònferència del senyor César Silió cn el Paraninf de la nostra Universitat. Presideix el rector senyor
Carulla, acompanyat de les autoritats i d'altres personalitats de l'intel-lectualitat catalana

setes en
trícula,
setes de

valors, producte de la meitat dels drets de ma-
al cap de trenta anys tindrà cinc milions de pes-
patrimoni. Cap poble torna a l'esclavitud, si no

és que els homes es tornin esclaus. Acaba
dient que les Universitats no moriran
com el peix que, havent-se acostumat a
viure sense aigua, es va ofegar el dia
que va caure a la mar. Viuran, doncs,
les que tinguin vida.

Fou molt ovacionat per la nombrosa
i triada concurrència que assistí a l'ac-
te. Abans havien parlat el senyor Rec-
tor, i el Comte de Vallellano i el senyor
Zabala, actius i intel • ligents col . labora-
dors del senyor Silió en aquesta noble
tasca de fer entendre ço que és i ço que
vol dir l'autonomia universitària i la ma-
nera de treure'n el degut profit, assegu-
rant així el pervindre de les Universitats
ben organitzades.

Tots estigueren molt eloqüents i en-
certats, i foren sorollosament aplaudits.
Resultà un acte d'alta cultura, i molt
eminentment autonomista.

El dia 27 visità el senyor Silió la Cam-
bra de Comerç, donant-ari una conferèn-
cia sobre «La inexcusable necessitat de
la reforma de l'ensenyament mercantil».

Es celebrà a la sala d'actes i fou prc-
sidida pel senyor Cabot.

També els distingits hostes castellans
visitaren les institucions de Cultura del
nostre Ajuntament, acompanyats dels re-
gidors senyors Nadal, Duran i Reynals i
dels senyors Ainaud, Gassol i Gual. Res-
taren molt satisfets de la instal • lació d'a-
questes institucions que honoren a la Co-
missió, a l'Ajuntament i a la Ciutat.



XVI è APLEC DÈ

LA SARDANA
28 maig 1922

A les joliues barriades de Vallvi-
drera i Les Planes tingué lloc enguany
aquest interessant aplec que amb
tanta cura i entusiasme organitza la
Comissió, composta de clos represen-
tants del Centre Autonomista de De-
pendents, Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, Unió Cata-
lanista, Lliga Regionalista, Orfeó
Català, Nostra Parla i Cooperativa
Mutual Catalana.

CATALUNYA GRÀFICA

' Tant al matí a Vallvidrera com a la
E tarda a Les Planes assistí a la festa una

gentada extraordinària, ballant sense desdir
les formoses sardanes, magníficament to-
cades per les acreditades cobles «La Selva-
tana» de Cassà de la Selva i «La Principats
de Perelada.

S'adheriren a la festa 12o associacions
patriòtiques trametent llurs banderes i en-
viant-hi nombroses representacions.

A l'esglesieta de Vallvidrera es celebrà
solemne ofici religiós, cantant -se la missa de
la Mare de Déu de Núria, religiosament en.
tonada pels bons companys de la Lliga Es.
piritual de Nostra Senyora de Montserrat,
finint amb la visita espiritual a nostra pa-
trona i cantant el popular «Virolai» mont

-serratí.
Sortint de l'ofici, i com a record a En

Pep Ventnra, va dançar-se la sardana «Per
tu ploro », i a la fondalada de la Font de
la Teula l'esbart dansaire «La Falç» va ba-

llar-hi els ballets populars «L'Esquerrana »,
«Ball pla» i »L'Indiot», passant , després
tothom a 1s propera i espaiosa plana, on,
sota un sol xardorós ccm si fos del juliol,
el jovent dansà admirablement dues sar-
danes més.

De seguida, escampada general, tothom
a dinar. Aprop de les fonts i a . sota l'ar-
breda animades colles movent gran gatzara.
Els restaurants de Vallvidrera i Les Planes
plens de gent:

Mentres tant els trens de Les Planes
anaven ab ocant una corrua interminable
de gent.

A les quatre en punt les susdites cobles,
junt amb la sCathalònia» de Barcelona
començaren a desgranar un enfilall de sar-
danes que ballaren com pogueren els abne-
gats sardanistes.

A posta de sol s'inicià el retorn cap a
Ciutat, omplint trens i niés trens que sor-



Festa dels 500 pon elis al Monestir de Nostra Senyora de Montserrat, i o i t i juny 1922.- Els petits
dansaires del Centre Catòlic de Betlem preparant -se per a ballar les danses populars clavant l'església

del Monestir

CATALUNYA GRÁFICA

tien sense parar ni un
moment l'un darrera 1'al-
tre. Per això enguany no
hi hagué la confusió dels
altres anys al pujar als
vz-gons.

La patriòtica festa va
cloure's amb una gran
ballada de sardanes a la
Plaça de Catalunya, aca-
bant a la una de la ma-
tinada tocant juntes les
cobles «La Principal» de
Perelada i «La Selvatana»
el Toc d'ovació d'En Pep
Ventura.

L'èxit assolit demo. -
tra una vegada més l'arre-
lanient que la dansa na-
cional de Catalunya ha
assolit 'en els nostres
temps.

També ho demostren
gràficament les fotogra-
fies que aquí publiquen,
preses expressament pel nostre actiu reporter fotogràfic
En J. Sagarra.

A tot arreu l'ordre fou admirable palesant el bon seny
del nostre poble.

Felicitem efusivament els organitzadors que ho han fe+
tan bé com sempre i a tots els que hi prengueren part
activa per l'entusiasme patriòtic que regnà durant tota la
diada.

Hoñienatge a n'En Pop Ventura, i r juny 1922.—Les quatre cobles tocant la sardan« aEmpordà> del mestre
Morera a la plaça de S. Jaume; aquesta festa, organitzada per l'Ateneu Empurdar.és, assolí un èxit remarcable
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i. Aspecte del passeig de llontjuich en plena festa, veient -se entre altres el magnífic surtidó presentat pe] Círcol Artístic. 2. Barraca
valenciana, auto de la Societat dels Hostelers. 3. Jardí juguets. Auto Companyia General de Tranvies. 4. Auto particular. 5. Glorieta

presentada pel Círcol Equestre. 6. Glorieta presentada p°l Círcol del Liceu



Alfons XIII sortint del baixador del Passeig de G-àcla

CATALUNYA GRÁFICA

Alfons XIII, rei d'Espanya, visitant Barcelona, capital de Catalunya
DIA 6. — L'exprés de Madrid arribà al pa-

rador del Passeig de Gràcia amb puntualitat re-
marcable a les 9'13, saludant al rei d'Espanya
les autoritats totes i demés representants de les
societats oficials i monàrquiques, ex ministres i.
parlamentaris que s'havien aplegat allí expres-
sament. Acabada la cerimònia, surt Alfons XIII
a fora i passeig aval] es dirigeix amb el seu
acompanyament cap a l'església de Santa Anna,
assistint a la missa celebrada per l'etern repòs
del senyor González Tablas, cap dels regulars
de Ceuta, anant després cap al • Ritz.

Poc després s'organitzat la comitiva, presen-
tant-se a les onze i mitja a l'Exposició d'Autos
(Palau de l'Art Modern), on foren rebuts pel pre-
sident de la Mancomunitat i pel comissari de
l'Exposició senyor Pich; la visita durà dues ho-
res, acompanyant-los el senyor Rosés, president
del Comitè.

Al restaurant del Ritz el rei d'Espanya va
obsequiar amb un dinar a les autoritats.

A la tarda va visitar el Museu Municipal, l'al-
berg Ampar de Santa Llúcia i les obres del Palau
Reial, on li fou servit un te d'honor.

A les set va visitar totes les dependències de]
Círcol Militar.

Al vespre al mateix Ritz es celebrà un ball
organitzat per diverses dames a profit de les Ca-
ses Barates Militars. L'acte fou brillant.

w -rTh •-_gir ►̀
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Sortint de l'Exposició d'automòvils

coses que s'hauran guanyat amb la reial visita.
Després seguí la recepció, que fou nombrosa.

A les onze, cap a les Cases Barates Militars,
inaugurant el grup de vint-i-set cases construïdes
per la Cooperativa Militar, instal• lat al carrer de
Coello, entre Castillejos i Igualtat, davant de l'Hos-
pital de Sant Pau. Acabada la cerimònia visità la
Quinta de Salut «L'Aliança », sortint a les dotze
i fent un passeig per la Ciutat es dirigeix a 1'es•

-tació de Sarrià, on seguidament pujà al tren per
anar a Les Planes, on en el Bar Elèctric es servéíx
un bon dinar als z5o militars allí reunits, després
del qual el rei d'Espanya i quefe de l'Estat es-
panyol els fa un discurs que ha sigut lo més co-
mentat d'aquest viatge i que a ben segur portará
la modificació o supressió de les Juntes de Defensa,
ço que demana la majoria del país per creure-ho
d'absoluta necessitat i de bon exemple a seguir. A
les quatre arribà el rei als magatzems de «El
Siglo», recorrent totes les seccions i tallers i l'ex-
posició-tòmbola que el Círcol Artístic té instal•lada
en els dits magatzems; poc després, en el bar, se li
serví un lunch. A tres quarts de sis arribaven al Real

DIA 7. — Recepció oficial al Ritz. A les deu el
quefe de l'Estat espanyol, acompanyat de] senyor
Sánchez Guerra (president del Govern), capità ge-
neral, Marquès de la Torrecilla, Comtes de Torroella
de Montgrí i de Güell, Marquès de Sentmenat, Ves-
comte de Fargas, Baró de Griñó i altres, actuant
ele gentilhome de servei don Emili Vidal i Ribas,
rep tot l'element oficial i representants de la
Ciutat.

Per disposició del rei va entrar al davant de tots
l'Ajuntament, presidit per l'Alcalde, acompanyat
dels tinents d'alcalde senyors Maynés i Blajot i
dels regidors senyors Nadal, Bosch i Labrús, Saba-
ter, Gabarró i Arquer. El rei va donar la mà a
l'Alcalde, saludant-lo aquest en català i agraint-li
el rei les manifestacions d'hora natge i simpatia re-
budes, afegint que havia vist amb molt de gust les
importants millores fetes a la Ciutat. L'Alcalde va
dir-li que esperava l'aprovació del pressupost de
«la décima» per anar realitzant importantíssims
projectes d'urbanització i embelliment; el rei va
contestar que interessaria al Govern dita aprovació,
ço que ha sigut així i, de consegüent, una de les Visitant els jardins de Montjuich
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Polo Jockey Club, presentant els
tribunes bonic aspecte. El mo-
narca fou rebut pel president del
Club senyor Lamadrid i demés
individus de la Junta. Al xalet de
les oficines Alfons XIII es posà
el jersey de color morat, prenent
part en cl partit i guanyant deu
goals per quatre els_ blancs. Eren
les set. En Sánchez Guerra, co-
mentant el discurs del rei, té un
disgust amb els periodistes. A un
quart de deu, banquet (le gala al
Foment del Treball Nacional. Hi
figuren totes les representacions
oficials i industrials de Barcelona.
L'Hotel Ritz va servir l'exquisit
menú; després el senyor Sánchez
Guerra va pronunciar un discurs
no sabent si d'elogi, però assegu-
rant que el nostre idioma és una
mena de epatois» que pot servir i
fins fer bonic, bastant bonic par-
lant familiarment; -és a dir, va
semblar que el trobava molt gra-

=Ífi
ciós i divertit. Don Alfons va aixecar -se; semblava
que volguent dir quelcom important; però En Sán-
chez Guerra va tenir a bé dir-li que el poble de-
manava que sortís al balcó, com ho féu així el
monarca, i — ço que són les coses — en aquell mo-
ment la gent del carrer havia minvat força i els
anlaudiments foren pocs.

DIA 8. — A les onze del matí visità la Basílica
de Nostra Senyora de la Mercè, on fou rebut per
la Junta d'Obra i per la comunitat. Sortint d'aquí,
anà a la cerimònia del començament de les obres
deil'edifici de l'Associació d'Enginyers Industrials
què s'aixecarà a la Gran Via Laietana. Fou rebut
pel president don- Alfred Ramoneda. Després de
firmada l'acta, es serví un xampany, marxant tot
seguit la comitiva reial cap a Coll-Blanch, on hi
arribà a dos quarts de dotze, visitant les Cases
Barates que la Societat Foment de la Propietat té
construïdes i cedides a famílies obreres de Sans;
acabada la visita, la comitiva es va dirigir a l'Expo-
sició de Montjuich, entrant-hi per l'Avinguda prin-
cipal. L'esperaven l'Alcalde, el President de la
Mancomunitat, els comissaris senyors Marquès de
Comillas i Pich, els regidors senyors Morera, Iglesias,
Sabater, Nadal, Bosch-Labrús, Gabarró, Degollada,
Vilaseca i Plaja. També hi havia altres distingides
personalitats. El senyor Puig i Cadafalch explicà al
monarca els detalls tots de la Gran Exposició i
grans vies afluients i de l'Estadi, que fou vi-

i. Te d'honor ofert per la
baronesa de Maldà.

z. Dirigint-se cap a l'esta
-- dium, acompanyat del nos-

tre President.

3. El quefe de l'Estat Espa-
nyol en l'auto d'En Pie,
individu de la Junta orga-
ni tzadora de l'Exposició
d'lndüstries Elèctriques.
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i. Inaugurant les obres del
nou Metropolità. — Plaça
d'Espanya.

2. Alfons XIII d'Espanya,
presidint els militars assis-
tents al àpat (le Les Planes.

g. El públic en el Real Polo
Jokey Club.

sitat, dirigint-se després tots cap a Miramar,{
on s'està construint el Gran Mirador del Me-
diterrani, Parc Laribal, Font del Gat, Escola
del Bosch i, finalment, al Roserar, on es serví
l'esmorçar ofert per l'Exposició al rei. La
banda municipal hi tocà la Marxa Catalana
n.° r, que el rei demanà per la banda dels
Alabarders.

Després (le la festa s'efectuà a laPlaça d'Es-
panva la inauguració de les obres del Metro-
polità Ncrd-Sud, arribant-hi el rei a tres
quarts de cinc; de seguida cap a l'Hipòdrom, a
presenciar la carrera de cavalls, sortint-ne a
clos quarts (le vuit per dirigir-se al baixador del
Passeig de Gràcia, on arribà poc abans de les
vuit.

Allí l'esperaven les mateixes personalitats que
l'havien rebut i obsequiat i molt de públic que
el despedí amb el respecte i comediment que
es mereix don Alfons XIII, rei d'Espanya i quefe
de l'Estat espanyol.



La Junta de Muscus ensenyant al Alcalde de Barcelona el quadro d'En Fortuny «La Vicaria» una de les més re-
presentatives obres del gran inestre català, adquirida suara per dita Junta amb destinació al Museu Municipal

de nostra ciutat

CATALUNYA GRÀFICA

«LA VICARIA» pintura de Marian Fortuny

La il•lustre Junta de Museus ve realitzant lloables i
constants esforços per reunir a Barcelona un Museu que
palesi de faisó admirable la cultura artística catalana pre-
sent i pretèrita.

Els retaules d'En Dalmau, Vergós, Borrassà,
Alonso i altres mestres catalans, la sèrie de Vi-
ladomats, les ceràmiques de Paterna i Manisses,
el banc deTahull i les pintures murals romàniques,
col•leccions totes incomparables i úniques al món
inspiren l'admiració universal i el reconeixement
de tots els que a Catalunya ens interessem per
les coses de l'esperit.

<,La Vicaria» és indubtablement l'obra més ca-
racterística de l'estil del gran mestre català; per
això la Junta ha volgut aprofitar aquesta sortosa
avinentesa llençant-se a compromisos superiors a
les seves possibilitats presents deixant -se solament
guiar per la responsabilitat de la seva alta missió
educadora i patriòtica, convençuda que així com-
plia el seu deure ultra interpretar el sentir unà-
nime de tot Catalunya. Felicitem-nos de que la
magnífica i excepcional obra eixida del pinzell
d'En Fortuny ja és sortosament a casa nos-
tra. Ha costat tres- centes mil pessetes, suma
que ha alterat enormement el pressupost de
Museus.

Cal restablir l'equilibri econòmic, i per això
la Junta reclama l'ajut del poble de Catalunya.

Tots els amics de la nostra Pàtria han de
figurar a la suscripció iniciada en la reunió cele-
brada el dia 17 i convocada pel senyor alcalde. Es
un deure patriòtic.
I- Els pacients i entusiastes rebuscadors dels nostres
tresors artístics i els veritables sacrificis econòmics

que ha realit-
zat la nostra
corporació mu-
nicipal han fet
possible 1'adqui•
sició d'aquestes
obres que ens
acosten al món
civilitzat, clas-
sificant-nos en
lloc eminent
dintre la histò-
riu de l'art uní-
versal•

La Junta de
Museus fa anys
que mira de re-
habilitar els
mestres de la
pintura catala-
na del segle xix
als quals les
corrents pictò-
riques moder-
nes havien mig
esborrat de la
nostra nistòria
artística.

Amb aques-
tes revisions
adquirí la Jun-
ta obres d'En
Martí Alsina,
d'En Benet
Mercader i d'En
Joaquim Vay-
reda, enriquint
el Museu amb
valuoses joies:

Mes això no s'havia pogut fer amb la producció del més
gran de tots, del prodigiós Fortuny, ja que les obres del
pintor reusenc eren escampades per col•leccions i museus
de diferents països.
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EQUIP DEL FUT-BOL CLUB BARCELONA
Campió de Catalunya i Espanya

PIERA .MARTÍNEZ V. GRACIA ALCÁNTARA
extrem dreta interior dreta centre devanter interior esquerra (capità)

SAGI-BARBA	 SAMITIER	 SANCHO	 TORRALBA

extrem esquerra	 mig esquerra	 centre mig	 mig dreta

MARTÍNEZ SURROCA	 ZAMORA	 PLANAS

defensa esquerra	 porter	 defensa dreta
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c spanya; prem a una asea arga >
eruga de preparació i de sacri fici que només
suporten els qui es llencen a la práctica de
l'esport empesos per la força irresistible d'un
ideal que és el secret de les grans victòries.

La prova del Campionat d'Espanya era
per a iols a quatre remers i timoner, i el
recorregut 2,000 metres amb una virada. Hi
prengueren part les embarcacions: «William
Tarin », del Club Nàutic de Tarragona;
«Rafel de Casanova», del Club de Mar,
i «Morató », del Club Marítim, arribant pel
mateix ordre i emprant el primer g mi-
nuts i 4 segons en cobrir la distància. Tri-
pulaven el «Wi.11iam Tarin» En Dalmau,

Futbol. —Una jugada cl'en Samitier en el partit Ilforcl.—Barcelona	 Oliva, Alesa, Piñol i timoner Aymerich, als

CATAI.UNI A (f'ÉAffIC'A

Penya Rhin. — Sorticla d'un auto

gendren les epopeies del demà. I sempre serà així: que
en la vida esportiva catalana hi ha quelcom més que un
temple aixecat per retre adoració a la cultura física; hi ha
el temple de la Pàtria; hi ha l'ideal que encén les nostres
ànimes del foc de l'entusiasme, del fervor, de l'audàcia...

En el número passat esmentàvem la màgica florida
esportiva amb què el maig ens havia dit: »Aden!» I ve el
juny, i tot és ple encara del perfum.

En aigües del port té lloc la simpàtica i tradicional
festa de natació anomenada «Premi (le Pasqua ». Organitzada
enguany pel benemèrit Club de Natació Barcelona, assolí
tot el relleu i esplendor que el capdavanter dels nostres
clubs nàutics té cura d'imprimir en tots els actes que rea-
litza. Totes les proves disputades ho foren amb entusiasme
i resultaren altament agradívoles al nombrós i selecte
públic que les presencià. En Joan Roig, del C. N. B., sortí
vencedor de la prova «Premi de Pasqua» (20o metres) fent
el recorregut en 3 minuts 8 segons.

El Club Marítim ens ha ofert la celebració de la «Copa
Primavera», segona prova de la regata per a yachts de sis,
set metres i assimilats, de fórmula internacional. El tra-
jecte era de 7 i mitja milles, i de les nou embarcacions que
hi prengueren part, es classificà en primer lloc «Barandil»,
del C. M., en i hora, 27 minuts i 25 segons.

La festa ele niar ressonant, ha estat aquesta desena la
del Campionat d'Espanya de rem. Potser per causes que

ELS ESPORTS

La vitalitat esportiva catalana hom no gosaria dir si
prossegueix, triomfalment, el seu moviment ascensional o
si es debat ja, cona l'àliga endinsada en l'alçària infinita,
en el goig d'una suprema plenitud. Passen les jornades
apoteòsiques; recordem, com si els vivíssim encara, moments
culminants que han sotraquejat el nostre ser de l'emoció
dels fets trascendentals i perdurables, i ¡mágica virtut
de la nostra raça no ens aturen en la contemplació
passiva de l'ahir, i de l'avui venturosos, sinó que l'orgull
legítim, la sensació (le grandesa que sublimen la nostra
posició esportiva amb més daler que mai, ens esperonen
a fitar l'enllà; les gestes passades no són més que una anella
de la cadena interminable de les gestes futures; l'ahir, l'avui,
tots plens del ritme majestàtic de la glòria, no són per nos-
altres el terme del camí; són el record, l'evocació que en-

Futbol. — Equip Ilfo-cl F. C. de Londres

afecten l'entranya del Club organitzador (enguany el Club
Marítim) no ha assolit la pompa i l'interès d'altres vegades.
Amb tot, el públic l'esperava amb fretura i celebrà amb
entusiasme, amb veritable alegria, el triomf dels remers
tárragonins, els quals, lluitant amb coratge, plens d'idea

-litat i d'amor per la causa esportiva i. pel Club que repre-
sentaven, aconseguiren el títol de campions
1'E	 t	 11	 . fei-
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Penya Rhin. — Campionat d'Espanya . de rem. —,William Faran del
Club Nàutic de Tarragona, tripulada per En Dalmau, Oliva, Alesa,

Piñol i timoner Aymerich

CATALUNYA GRÁFICA

quals endrecem la nostra entusiasta felicita-
ció pel triomf assolit, així com al simpàtic
Club Nàutic de Tarragona, auriolat avui
pel cobejat titol de campió d'Espanya de
rem, gràcies als seus ideals de sana espor-
tivitat i a l'esforç i braó de llurs admira-
bels defensors.

S'ha clos el Saló Automòbil amb tan
remarcable èxit celebrat, deixant a tots els
paladars el gust saborós de cosa deliciosa,
magne, i palesant una vegada més l'em-
penta i iniciativa de la nostra raça per a
dur a terme les més atrevides concepcions.

Les carreres de cavalls, lloc de reunió
del més selecte de la societat barcelonina,
han donat fi a la sessió de primavera, una
de les més brillants, en tots conceptes, de
les que porta celebrades la Societat orga-
nitzadora.

Els esports rodats, ens han brindat una
jornada espléndida amb la celebració de la
carrera en pujada a la Rabassada, la qual,

kIk
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Penya Rhin.-Un aspecte de les regates del Campionat

ultra les proeses realitzades pels conductors de les motos i
autos que, en nombre considerable, hi prengueren part, demos-
trà les dots exquisides d'organitzadors acurats dels elements
de la Penya Rhin, sota quins auspicis es portà a cap la carrera.

Registrem en futbol, ultra els partits de relatiu interés
entre bàndols locals, la visita de l'Atlètic, de Bilbao, re-
forçat amb elements d'altres clubs afins, el qual jugà dos
partits contra el nostre «Barcelona», sortint aquest vencedor
en el primer, per tres gols a zero, i vençut en el segon, per
tres a dos. Cal fer notar, però, que l'equip blau-grana ès
presentà en ambdós encontres completament desmembrat.
Com a clausura de temporada, ens ha ofert el Club degà
dos partits contra el «Ilford» de Londres, campió amateur
de la Isthmian League. Amb tal motiu, el magnífic camp
dels campions de Catalunya i d'Espanya ha culminat del
goig de les grans solemnitats. El resultat d'aquests partits
ha estat de cinc gols a un a favor del «Barcelona» el primer,
i d'empat a dos gols, el segon.

Una nota que revela el concepte enlairat que a l'estran-
ger es té del gloriós «Barcelona» és la invitació que aquest
Club ha rebut per a jugar tres partits a Londres contra
una selecció de professionals i ancateurs, el producte dels
quals partits va destinat als hospitals de la capital d'Angla-
terra. Es aquest un fet simptomàtic que no cal ponderar.
Com era d'esperar, el «Barcelona» ha acceptat l'honrosa

invitació. Els partits tindran lloc pel mes d'agost.
Com homenatge fervorós als campions d'Espanya de

futbol, ens complavem en dedicar-los -hi una plana
d'aquest número amb les fotografies de tots ells. De
l'equip campió n'ha desertat Ija un; els honors, la
glòria, la... (que cadascú hi digui la seva) li han fet
rociar el cap. Tant se vall

Com a nota final d'aquesta crónica, aquesta curta
notícia, en quina breutat hi ha condensada la con-
sagració esportiva definitiva de Catalunya: «El Comité
Olímpic, reunit a París, ha acordat concedir la «Copa
Olímpica» per a l'any 1922 a la Confederació Esportiva
de CataIunya.» ¿Capeix tothom la importància tras-
cendental, suprema, d'aquesta altíssima distinció? La
«Copa Olímpia» té per a l'esport la mateixa significació
que el premi «Nobel» per a les lletres. Enorgullim-nos
tots, i més que mai cridem: ¡Visca Catalunya)

CORRECUITA. Penya Rhin. — Sortidà de les motos
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PARC

Magnífic centre d'esbarjo i atraccions . Concert
per la BANDA de VERGARA

Funcionament dels URALS, muntanyes russes,
lemes emocionants d'Europa. «Water chutte»,
únic a Espanya, FERROCARRIL MINIA-
TURA, COVES, HIDRO- CICLES, transparent
i altres novetats. Gran Casino. Immillorable ser-
vei de restaurant per cobert de 7'50 pessetes,
i a la carta, Especial sala per a banquets.

Entrada de Passeig, 0,10 cèntims

II

TURÓ PARK

Obert tarda 1 nit

Encisadors jardins. Preciós roserar amb milions
de flors. Importants i novíssimes atraccions.
Cada nit concerts per la BANDA DE CAÇA-
DORS DE BARCELONA. Esmerat servei de
Restaurant als élegants salons del Casino. A la
carta i per coberts a 7`50 pessetes. Serveis d'auto -

òmnibus des de la Plaça de Catalunya al

TURÓ PARK

Entrada de Passeig, O'50 cèntims

____ MAGATZEM DE DROGUES	 fix?
DE

f ^ Morera i Santamans

COLONIALS • PERFUMERIA • PRODUCTES QUIMICS
PINTURES i CARBUR DE CALCI

_______	 Telèfon 1901 A.	 Hospital, 40, 42 i 44
^QQX	 BARCELONA
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Figura registrada

i n i n anin
Automovilistes

La casa F. MASVIDAL
ha modelat una estatueta de Sant Cristòfol, bella repre-

sentació artística de llur Patró, per a ésser posada sobre

els radiadors dels autos. També té l'especialitat en la fabri-

cació en metall de tota mena d'articles de fantasia a  av

Preu de la estatueta en metall
bronzejat o niquelat . Ptes. 1245®

Comte de l'Assalt, 74

Despatx:	
Barcelona Berenguer el Vell, 3 i 5	 i

Tallers:

Telèfon 4183 A. i
n
i

•mango

Gran fàbrica de Dolços i Bombons

LA SUIZA
RENE, S. A.

Especialitat en Marrons glacés > Caramels àcids - Ametlles
Confits Fruites, etc.

FÀBRICA i DESPATX:	 SUCURSAL:

Orteu, 5, 7, 9 i 11 (Sant Gervasi)	 Consell de Cent, 362 i 364

TELÈFON 624 G	 TELÈFON 1097 S. P.

BARCELONA
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Propietària	 de	 la	 marca	 de	 fàbrica

Pa -Romeu

Pastisseria •	 Confiteria
Bomboneria	 •	 Vins
Licors	 i	Xampanys

•
Llibreteria, 3	 A - 2441 «

Passeig de Gràcia, 7	 A - 4582 «'

^.	 Fàbrica:	 Vich,	 1,	 3	 i	 5	 (Gràcia)
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