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iL-LUSTRACIO CATALANA SETMANAL

ELS JOCS FLORALS DE BARCELONA

El guanyador de la Flor Natural, el poeta Salvador Perarnau, conduint del braç la Reina de la Festa,

Sra. Benvinguda Coll de Perarnati. — (Fotografía Centelles)



ESPLAI

Rae. A. Navarro, prev. Rey. Camil Geis, peer. Felip Graugés i Camprodon Joaquini M.* de Nadal

S'ha celebrat la tradicional festa deis Jocs Florals de Barcelona, arab la solemnitat de costum, i també, com sempre, el saló
del Palau es veié,ple d'una gran gentada. Hi assistiren les auto ritats i gran nombre de significades personalitats literaries. Ocupa
la presicrencia el Sr. Pich, tenint a la dreta els senyors Duran i Ventosa, Sedó i Huguet, i a l'esquerra, el president del Tri
bunal de Cassació, Dr. Gubern, i el Dr. Caries Cardó, represent ant del senyor Bisbe. A Paltra banda hi havia el cos de mante

nidors, constituit pels senyors Puig i Cadafalch, Felix Escalas, Mn. Ramon Garriga, Arús, Maria Luz Morales, Joan Amades, molts
rnestres en Gai Saber, poetes premiats i representacions. Comeneada la festa, resulta guanyador de la flor natural el Sr. Salvador
Perarnau, el qual designa reina de la festa la seva rauller, Sra. Ben
vinguda Coll. Obtingueren accessits a la Flor, el Sr. Felip Graugés
i Mn. Andreu Caimari. L'Englantina i l'urde accessit els obtin
gueren els nostres corapanys Srs. Felip Graugés i Mn. Pere Verda
guer, respectivament. La Viola d'or i argent, Mn. Camil Geis,
i els accessits els Srs. Guillem Colom i Jaurne Vila. La Copa
Artística, el Sr. Tomás Roig i Llop. El .premi Dolors Moncerda,
l'eminent poeta Mn Antoni Navarro. El premi Fastenrath, el se

nyor María Manent, i el premi Concepció Baben, el Sr. Joaquim
Maria de Nadal. Pot din-se que enguany la festa supera les anteriors. •

A los Angeles (Califórnia) ha tingut lloc aquesta original competi
ció entre un home i un earaii. L'atleta és Bob Far, i el cavall és un

preciós exemplar árab. — (Fotografia Express)
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El solemne acta de la presa de possessió (lel nou arquebisbe de

Weístminster (Anglaterra), Moras. Arthur Hinsley, a la catedral del

mateix nom. A aquest acte iii assistiren, ultra significades per

Sonalitats eclesiástiques, diversos n'embreo del cos diplomátic

.L'esport entusiasma les jorentuts deis nostres dies. Vegeu en

aquesta fotografia l'apassionat interés d'uns minyons que segueixen
les ineidáncies d'un partit de basket-ball

(Fotografía Keystone)


