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Cases que

Ajudem

recomanem

Teixits i

Estampats

classes

:

de totes

ajuden

Cafès Torrefactes

TrOSSOS al pes
Vendes al major i detall

ENRIC
IGLESIAS

als que ens

9Raggo
Casa Central:

Salmerón,

i

24(cantonadaMontseny)

Sucursals:

Menéndeç Pelayo,
i

Vallfogona,

128

2

(prop del mercat)
(xamfrà Aribau)

Travessera, 127
València, 183

Rambla, 19, Sabadell
Gavatxons, 2, Terrassa
Muralla del Carme, 7, Manresa
La Casa Central

obseqularà a tot comprador
presentI aquesta

Pelay-o, 88 : Telèf. 12 G.
GRÀCIA :: BARCELONA

de 100 grams de cafè, que
Revista, amb una capsa de
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JOSEP BATLLE

A.nundeu-vos

FLORICULTOR

Menénde

a

amb

pastIlles de cafè
Ilet, marca «BI Explorador. (Logroflo).

Especialitat

011 i FLA1111

Corones
per

a

:

en

rams

per

Flors selectes

salons.—Tot

a

Passeig
:

Brodats

màquina

:

Puntes

:

Calats

a

mà i a

Plissés acordeo

nats : Picats : Forreria de

botons, &

Pilar A. de Genesca
(junt

a

25

Salmerón)

(abans

Gràcia

io5

Diagonal, 393)

Barcelona

Gràcia

DIBUIX42\TT

Montseny-,

de
Gràcia.

a

núvia

Aclornos

preus limitats
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Dibuixos

;

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

GRANS MAGATZEMS

Les

Amèriques

SaInterón,

41 :: Telefon 2362 G.
XE
F
I

EU

PR

Pfiiers de Peces en
Sedes. Llanes I colons

Especialitats
per

Irics

a

Camuses, Otomans, Escocesos, Astra
cans,

Reps, Fulgurants

Catifes,

i demés fantasies

Edredons, Pe

lleteria confecciona
dai sens confeccionar
TOT

BO

1

BARAT

Relleus

Impremta
Litografia

120

bis, Salmerón,

120 bis

linuuni

Mostruaris

E I S-R E I S
PROVEIR-SE

SABADELL I C.A
S.

C.

en

EN

"Sud-Americana"
on

Clarís,
Tel.

1964

24
A.

BARCELONA

a

ho trobareu tot

meitat de preu per

liquidació
Gran assortit en ob

jectes per
Llibres

ratllats

CASA

LA

Salmerón,

a

presents

120 bis

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

IMATGES
Menéndez PeIayo, 1 38
Economia

en

els

preus

liffiffilffillill

ART

illiti11111111111

RELIGIÓS

liscaparates
Pedestals i

D ossers

Capelles
tota

mena

cle

mo

Daurats, Esmalts,
itars i tota
classe crimitacions
al marfil, bronze i marbre.
bles auxiliars.

Cines
Les millors
marques
a

preus

econòmics

Tota mena
d accesoris
i treballs
de laboratort
1111111111111111111111111111111111111111

Casa

Cuys

Màquines
fotogràfiques
des de
20 ptes.
•
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l'Àngel,

Portal de
núm. 11

Barcelona

ORIFLAMA
BUTLLETI-PORTAVEU
CENTRO

DEL

MORAL

INSTRUCTIVO DE GRACIA
CASAL SOCIAL:
ROS

DE

OLANO,

7, í

9

BARCELONA

.N 1.1.m.
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del
Sembla que fou ahir i ja som a l'aniversari
anat
I FLAMA. Halo, halo, se són
primer número d'OR
la cadena del temps, els mesos de
de
desgranant,
Butlletí amb
l'any, i, amb ells, els números del nostre
Oidà
:
aquell petit infantó ja
regularitat remarcable. de caminar
amb la mateixa em
i
sent
dalit
té un any
Donem-ne gràcies a Déu i pre
i més si cal.

penta

guem que el faci gran.
en pri
Des d'aquestes pàgines cal que remerciem,
del
assidus
col.laboradors
i
els
redactors
lloc els
mer
en
Portaveu del Centre : els literats i moralistes que
tot
i
els
socis
llegidors,
belles pàgines, han delectat
els qui han
escampant la bona llavor de doctrina;
de
la
Liturgia,
sagrada
el
donat a gustar
pa espiritual
cada
el coneixement de la qual fa que la pietat sigui
més veritablement popular, per ço
cop més sentida,
fidels en tinguin un coficepte clar i íntim i
que els
siguin irradiació de
agradós ; que les festes del poble
les festes de l'Església ; els collaboradors de la nostra
treballat amb
tasca, en totes les Seccions, que han
revela un propòsit ferm d'ex

aquella constància

que

tendre la intensa vida de la Societat.
L'arbre esponerós de nostre Centre Moral Instruc
una
tiu, sentint-se ple de vigoria, ha lograt aquest any
ha
brotat
nou
esplèndidament :
Secció nova; un
tany
ve
la .fuventut del Centre, plena de desigs i propòsits,
de
bas
tal
Seccions per
a enriquir i ajudar les demés
tir dins el cor de tots i cada un dels nois un Centre
Moral Instructiu; ço és : Crist Jesús, Centre august
nostra vida, per a que
que moralitzi i instrueixi la•
al pròxim. In
Déu
i
fructuosa
a
esdevingui gloriosa
vista enlaire
Fita
la
oinnia et suPer ontuia Chistus.
Consiliari
RRIGA
-Pvre.
-GA
avant

sempre.—MARCE.1.1
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EL

CENTRO

MORAL

INSTRUCTIVO DE GRACIA
En l'any 1869 les hosts anticatóliques que de temps
minaven el tradicional esperit religiós de la terra, arri
baren a tenir a Gràcia una organització desagradable.
Havien trobat la manera d'implantar escoles laiques,
anticristianes, que per medis de procedència subterrà
nia anaven consolidant-se, i envenaven positivament
amb funestes idees i prejudicis indignes els infants
i les famílies que per atzar o per qualsevol motiu re
bien la seva influència.
I aleshores, uns quants ho
mes de fe, amb
aquella magnanimitat i clarividència
que sols comunica el zel per la glòria de Déu, funda
ren una obra
d'Apostolat cristià, per tal de neutralit
zar els efectes d'aquelles escoles
pernicioses i crear,
en front de ço que elles
poguessin produir, una genera
ció de jovent, d'homes, no sols educats en escoles més
marcadament religioses que les altres, sinó àdhuc en
fortits per una organització social complerta on s'hi
trobés la direcció cristiana de totes les activitats de la
vida, l'exemple del seny dels majors, l'amistat de
companys i famílies incontaminades, l'ombra amorosa
de l'esperit tradicional de la terra,
protector màxim
coritra les influències pertorbadores de l'admirable
harmonia humana, que la gràcia i la naturalesa pro
dueixen en l'esperit nostre quan sens estorb poden in
fluir-nos des dels primers anys de la vida.
Aquesta obra fou el Centre Moral Instructiu de
Gràcia.
Déu la beneí. Des d'aleshores ençà ha pas
sat tnés de mig segle; són canviades completament
les posicions de les forces d'un camp i d'altre : el Cen
tre Moral, però, no ha perdut la raó de la seva existèn
cia ; les seves escoles, la seva obra de conjunt s'ha fet
cada any més actual, més imperiosa. Els corrents
d'impietat han traspassat la línia d'una organització
escolar local i han fet una atmosfera dintre la qual
hi convivim tots ; i a través de totes aquestes vici
sítuds que s'han hagut de superar per arribar des d'a
quella posició a la present; Déu ha donat al Centre
homes que han sabut maniobrar sempre de manera
que tothom pogués obirar fins •de lluny la claror dels

52.52525?_525252.5Z5252525252525252.525252.5252525Z525?_5252,52525Z5-2525252.5252
0

1

R

principis cristians,

convidant al seu redós de
els grans i els petits com una llar am
plíssima on per la virtut i l'elevació col.lectiva hi tro
béssin una acceptable substitució dels íntims goigs
fet perdre a la família.
que la vida moderna ha
el
Centre
hi
han
trobat realització els afectes
En
més nobles, les iniciatives més fecundes per col.laborar
en l'ordre natural a la restauració de totes les coses en
Crist.
Dintre el seu vell reglament s'hi han sabut
posar les peces que calien per aprofitar una nova for
ça, per contradir un nou enemic, i avui la nostra cor
poració amb els seus 600 socis, amb les seves Escoles,
la seva joventut, el seu Orfeó, els seus espectacles,
la seva Beneficència, roman sense alteració essencial,
fidel a la seva carta magna de constitució,. corn un pa
trimoni consolidat de la gent cristiana de Gràcia, com
harmònic acoplament de les més nobles aptituds llurs,
vigorosament vinculat a la propulsió del ressorgiment
religiós que somou avui el món intellectual.
I per això mateix, veient com aquesta potència sal
vadora d'una collectivitat formada de substància cris
tiana és aturada dins un cercle absolutament despro
porcionat a la magnitud d'aquest sector de ciutat on
radica ; veient com àdhuc descomptant tota la gent
que estan en front nostre, els altres, els de conviccions
netament cristianes gairebé mai troben el camí d'en
troncament de la pietat sincera amb el disfrutar de sen
sacions agradoses de la vida humana, com en la lectura
i conversa ingereixen els corrosius de la fe, com es
fiquen imprudentment entre els sentors de la luxúria,
com a través de la pretensió general de cultura del jo
vent treballador s'hi transparenta una pobresa doctrinal
afrentosa, i travessen la vida sense gaudir el dolç be
nefici de l'harmonia de la consciència amb la vida quoti
diana, el Centre, per esperit d'apostolat en diverses
ocasions, i ara, altre cop, en començar un any nou,
en els moments en que recents brostades certifiquen
la persistència de la riquesa orgàilica de la seva saba,
difundeix el seu nom, les condicions i els aspectes de
la seva actuació, esperant que aquesta propaganda ha
seus

pau i

serenor

d'ésser acollida i estimada per molts esperits que neces
siten un gest d'amor, una paraula estimulant per entrar
en societats com la nostra, on hi han de trobar lo que
adalerats i endebades han anat cercant per falsos ca
mins. Als caps de família, sobretot, al jovent reflexiu
adrecem aquestes paraules cordialíssimes d'invitació,

4
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per lògica, per sentiment, per afinitat d'idees, per
conveniències personals, per pietat cristiana, haurien
de venir-hi i fer el Centre deu vegades més nom
Mireu les
brós en socis de tota mena del que és avui.
notícies que segueixen, i com hi cabeu com us satis
fan les seves múltiples organitzacions. A l'Escola, a
la Joventut, a la Societat, a l'Orfeó, a una banda o
altra podeu ingressar o fer ingressar-hi algú i fareu
l'experiència de l'obra misericordiosa espiritual, lla
vor de sobrenatural gràcia, perfum de benestar, infu
sió d'optimisme personal vostre i difusió de bàlsam
en els organs més vitals i delicats de la societat pre

puix

sent.

ESCOLES
Les Escoles del Centre Moral estan installades en
els millors locals de l'edifici, construït amb suborcli
nac;6 a aquesta primordial finalitat. No n'hi ha de
millors en la barriada on, dissortadament, la majoria
d'escoles han de viure en pisos inadequats.
lli ha
escola diurna, escola nocturna i classes especials.
L'escola diurna graduada en tres seccions, cada una
en
aula a part, espaiosa, clara i independent, dirigi
da per expert professor titular. Regida únicament
per la Junta, pot estar organitzada amb perfecte
adaptació al fi que la societat s'ha proposat, i així és
com el Centre Moral pot ufanar-se de posseir unes es
coles característiques, que tenen quelcom especial que
Essent l'o
respon a una idea de l'educació escolar.
bra primordial del Centre formar homes de convic
cions religioses, tota l'organització pedagògica de l'Es
cola respon al fi de formar joves cristians.
Per això,
té establerta no sols la lliçó de Doctrina Cristiana sinó
la pràctica de la vida cristiana, tant en el seu aspecte
religiós com en el seu aspecte social. Als alumnes no
els diem : Teniu d'anar a missa, o confessar, o com
bregar els hi portem i, en el lloc, els ensenyem pràc
ticament com cal fer-ho.
No els recomanem les distraccions honestes : sinó
que les hi donem fetes, i ell les troba al Centre mateix.
Aquest és l'avantatge de les Escoles del Centre pels
nois : que no solament hi troben el mestre i els llibres ;
oi més, les diversions, els jocs ; i els diumenges, la
missa, els companys, el cine honest, el teatre, el camp
d'esports, les excursions, els cants ; en un mot, l'ocu
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activitats. En un règim
seves
criteri
intern presideix
que millor que modern, po
dem dir-ne cristià. Dolcesa de tracte, amistat entre el
del sen
professor i el noi, conduint-lo al treball per via
i
la
entre
la
facultat
tasca,
timent i per la proporció
una cultura
el
noi
més
Produir
en
que
sense càstigs.
pér a la cultura, ço és claredat
extensa, una
de raciocini, justesa de càlcul i domini del llenguatge
amb riquesa de paraules. Afició al llibre, a la investi
fant : atiar-la més aviat i satisfer-la. I amb això, l'ini
fant : atiar-la més aviat i satisfer-la. I amb això l'ini
ciar-lo a les •disciplines generals de la cultura : Geo
metria, Geometria, Història, més per lliçons de coses
Conreu •del sentiment artís
no pas per llibres.
de

pació

totes

les

un

preparació

que

tic,

com

instrument

d'educació

no

com

ornament

ex

terior.

Funciona de dos
nit és més limitada.
a
les nou per als joves treballadors.
una
Contè dues classes, atenent l'una els que porten
els
i
primària, l'altra, Te
preparació defectuosa dea l'escola
una
ensenyança.
segona
que poden ser iniciats
i els alumnes for
nen conferències de cultura general,
del Centre, gaudint de tots
de la
men

L'escola de
quarts de vuit

els

Joventut
part
avantatges.

seus

JOVENTUT
Al Centre no sols hi caben els nois o els joves
Tots els que simpatitzen amb
alumnes de l'Escola.
el nostre ambient, siguin alumnes de l'Institut, d'Es
coles particulars o nacionals, dependents de comerç,
etcètera, són rebuts amorosament en la secció de Jo
ventut.

No cal dir que els alumnes de la casa en formen
és man
part per dret propi. L'objecte de la seccióla cultura
facilitar
de
tenir la fe i la pràctica
pietat,
intelellectual i artística, i organitzar discretament la
distracció, el joc i l'esport.
avui la
Disposa la Joventut d'una magníficalasala,
d'Es
secció
i
actualment,
més rica de la casa,
conté,
amb
la
de
utillatge
el
seu
Fotografia,
camp ;
ports, amb
i laboratori; la d'Excursionisme, amb material i biblio
Tenen Missa
teca especal, i una Acadèma literària.
amb
oiexen
dialogant-la
setmanal
que

reglamentària,

el

celebrant,

i

en

la

qual se'ls explica l'Evangeli.
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dijous reunió de seccions, i els dies de festa,
particulars de cada una, a més de les conferències
extraordinàries i les iniciatives agradoses que no man
quen mai dintre de les collectivitats jovenívoles.
Cada

actes

ORFEÓ

MONTSERRAT

L'any 1907 va brotar al Centre una nova branca i
branca florida aquest cop
L'Orfeó Montserrat. Sem
pre hi havia hagut afició a la música i al cant entre
els socis, però no s'havia assolit mai una
organització
i un mestratge tècnic que formés un conjunt coral
verament artístic.
En aquella ocasió En Joan Saltor,
com a
President, i el mestre Cumellas Ribó, com a Di
rector, varen crear un cor de cent orfeonistes entre
homes i noies, sota la disciplina de classes regulars
de cant i vocalització, i al cap de poc
temps l'orfeó
nostre conqueria públicament a casa i a fora els èxits
més falaguers. El 24 de setembre de 1910 es beneïa
la superba Senyera dibuixada per En
Berenguer, quan
s'havia endut ja el segon premi en el Concurs d'Orfeons
celebrat a Montserrat, i des d'aleshores fins a l'actual
direcció d'en Pérez Moya, ha anat mantenint la seva
clàssica claredat de dicció, el seu just equilibri de veus,
i en concerts i en actes religiosos molt
especialment,
l'Orfeó Montserrat ha merescut un prestigi reconegut
arreu de bon
gust, d'entitat selecta en tots conceptes.
En els darrers anys, l'anada anual a Montserrat bé
se'n pot dir la seva festa major.
Sota la seva orga
nització i direcció, pugen a la Santa Muntanya cen
tenars de catòlics
graciencs, als quals l'Orfeó dóna
el to i la norma de pietat, de participació en la Litúr
gia, de serietat intensa i discreta joia en els dies del
pelegrinatge. Freqüents visites de germanor a altres
orfeons forans són altres tantes ocasions d'expansió i
d'agradoses excursions pels bells indrets de Cata
lunya.
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BIBLIOTECA
mateix de fundació, la Societat Econòmica
d'Amics del País inicià algunes Biblioteques Popu
lars a Barcelona i una de les Societats afavorides per
Centre. Enri
aquesta lloable iniciativa fou el nostre
de
socis especial
quida després per altresdedonacions,
més
volums,
alguns d'ells
2,000
ment, avui compta
és
Actualment
reorganitzada
interès.
remarcable
de
interior per
amplament amb Catàleg nou i reglament
les
obres més
Entre
de
llibres.
a la lectura i préstec
un exemplar dels
cal
citar
remarcables que posseeix
a Barce
Usatges i Constitucions de Catalunya, imprès

L'any

lona

l'any

Està
de

11 a

1704.
oberta els dies
i del migdia.

feiners,

de 7

a

9, i els

festius,

TEATRE
amb preponderància el jovent,
dramàtic que proporciona als
elenc
organitzat
Socis de la casa agradables estones els dies de festa
Entre ells, el cine i els concerts de l'Or
a la tarda.
totes
les festes de l'any, llevat la tempo
feó omplen
de
radeta
rigorós estiu, i gràcies a la disciplina delsi
assaigs, a la perfecció i maquinària de l'escenari
decoracions que hi ha pintat
de
el

Els

Socis del

tenen

Centre,
un

magnífiques
les representacions assoleixen distinció
diversions particulars que
no superada per cap de les
No
amb majors pretensions s'exhibeixen a Barcelona.
Sa
de
la
hi contribueix poc l'originalitat arquitcthnica
i elegant de l'arquitecte
atrevidíssima
la, concepció
joc

En García,

Berenguer.
Per tal que el públic assidu a nostre Centre
d'ali
els diumenges, trobés aquí mateix tota mena
varen empendre la fei
benemèrits
socis
cients, alguns
morals escolli
xuga tasca de projectar sovint pellícules
la
En
Cuyàs donà fa
idea,
des. La Junta patrocinà
avui el Centre
a ells
i
cultats econòmiques,
gràcies
de projecció de
una de les millors màquines
posseeix
tots
Barcelona. No cal dir els serveis que presta en
a
com per
dominical,
conceptes, tant com passatemps
a
fixes
i
vistes
amb
per
conferències
il.lustració de les
i
escoles
sessions instructives als alumnes de nostres
Cine.

del catecisme

parroquial.

1
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BENEFICÈNCIA
Per subvenir

les necessitals materials, malal
forçosos, crisis econòmiques, etc., entre
les persones relacionades amb el Centre
per algun
concepte, hi ha una secció especial de Beneficència,
els socis de la qual s'imposen una
quota i reben do

ties,

a

aturs

natius,

per

distribuir

a

dedueixi

després oportunament,

segons

de les visites i informacions
que per aquell
fi realitzin.
No cal dir que, atès el caràcter
religiós
del Centre, l'almoina material és medi
per a afavorir
la regeneració moral de les famílies
es

necessitades.

Cwnissió Pro Processó. Per tal de contribuir d'u
manera metòdica a
l'esplendor de la processó gene
de Corpus de Gràcia, hi ha una
comissió interior

na

ral

especial,

que

cobra

desta

periòdicament

dels socis

una

mo

quota, amb la qual es cobreixen les despeses de
cera i banda de música
convenients per assistir cor
porativament tot el Centre a l'homenatge anual de
Gràcia a Jesús Sagramentat. Tot Gràcia ho
sap de
memòria com omple la processó el Centre
les
Moral,
Escoles al davant amb sos penons, l'Orfeó amb la
Senyera, "els socis amb sa bandera gloriosa.

Conferències. Tots els moviments de caràcter re
ligiós, apologètic, cultural ; totes les orientacions de
la jerarquia eclesiàstica en la vida social del
poble
han estat

Les

difundides

seves

diment de tota

el

en

sales són

Centre.
tribuna

una

doctrina

bona.

oberta

a

l'expan

Anys enrera, per la
llibertat religiosa de les associacions, una vegada,
l'escola cristiana, una altra, ara pels problemes per
ac
tuals; apologètica, litúrgia. Només direm que en els
dos anys darrers han parlat en nostre
Centre, En Ra
ventós, En Rucabado, Dr. Cardó, Dr. Carreras, Pare
Antoni de Barcelona, En
Millet, En Civera, En
Capmany, Mn. Baldelló, En Sastre, En Parunella,
Mn. Salvador Riera, Dr. Calvet. Cada
un, dintre la
seva
especialitat, ha vingut a enriquir la cultura dels
nostres socis.

Cursos especials. Al costat de tot això hi ha en
les iniciatives circumstancials.
Ara és un Curs Superior de
Religió per a joves, a
base de la crítica i hermenèutica de
l'Evangeli ; un al
cara
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sessions dominicals de catecisme, o un curs
de construcció per paletes i fusters ; o lliçons de radio
telefonia que vingué a donar-nos En Marín, Direc

tre dia

tor de Telèfons de la

Mancomunitat; lliçons d'Higiene

als alumnes que donava el Dr. Vivancos ; d'História,
En Narcís Masó, i altres i altres ; tota activitat noble
florir en les altres Acadèmies troba terra
que pugui
assaonada i floreix aquí.
Darrerament s'ha creat aquest
el qual no calen explicacions,
sobre
organisme,
de
en combinació amb la Caixa
de
funcionar
ha
puix
similars.
Calia,
totes
les
delegacions
Pensions, com
la contínua
però, notificar-ho per adonar a compendre
ascensió de les possibita ts orgàniques del Centre.
Caixa

d'estalvis.

nou

és
Veus aquí reduït a un simple croquis ço que
el
avui el Centre Moral. Per simple, però, que sigui
la
reconèixer
de
creiem suficient perquè tothom hagi
que una organit
profunda i sanitosa influència social
social nostre.
l'ambient
en
tot
tan
vasta
exerceix
zació
li imposa.
deure
això
cadascú
doncs,
quin
vegi,
Ara,
d'una
societat
i
Membres tots de l'Església catòlica,
amb
una sim
contentar-nos
civil cristiana, no podem
aquest dolç
patia platònica per les obres que mantenenObrant
hon
benestar i n'aturen les forces dissolvents.
la
via
fressat
han
ja
radament, cal acostar-se als qui
:
a dir-los amb convicció sincera
per treballar-hi, per
En endavant compteu amb mi.

'
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LA

NOSTRA

ADVERTÈNCIA
Per tal d'incloure en el present nú
de Cap d'Any, el treball ante
rior de propaganda ens veiem obligats
mero

suprimir l'Indicador litúrgic

i la no
mensual sobre les Festes del Po
ble.
No obstant no quedarà trencada
la sèrie, puix en el número del mes
de Febrer es publicaràn els
correspo
nents als dos mesos, a fi de
que els
nostres lectors no
perdin la interes
sant collecció ni el fruit de la bona
doctrina que sobre cada un dels
temps
de l'any es difundeix en aquelles dues
seccions.
a

ta

VIDA

ESCOLAR

La disposició especial

número
gunes

ens

obliga

breus notes,

del present
reduir dins d'al
la vida escolar del
a

darrer.
El dia 12 els alumnes del grau su
perior realitzaren una visita a la fà
brica de cervesa Damm, on
l'enginyer
Sr. Puigjaner els va atendre amabills
mes

simament, donant-los explicacions com
plertes

i amb un esperit de veritable
sobre tot el cicle de fabri
cació de la cervesa, des del primer
tractament de l'ordi fins a l'expendi
ció de la cervesa.
Acabada la visita foren obsequiats
tots els nois amb un vas de
l'exquisida

TASCA

visita, sinó per les atencions exqui
sides que durant el curs d'aquella es
varen tenir
als alumnes i professors.
—S'han celebrat abans de les vaca
cions de Nadal, els exàmens trimes
trals.
Per les mateixes causes abans es
mentades, reservem pel febrer la re
lació de les qualificacions dels alum
nes.

Amb gran joia dels alumnes es co
mençaren el dissabte dia 13, les ses
sions de cine instructiu, benemèrita
iniciativa del digne membre de la Jun
ta Sr. Jarque,
que gràcies, d'altra part,
a les facilitats
que en Cuyàs ens dóna,
sempre serà un nou i poderós medi
d'illustració de nostres alumnes. El
Sr. Jarque té el propòsit de continuar
les setmanalment, després de les vacan
ces, cosa que l'Escola li agraeix sin
cerament, no sols per l'entusiasme que
desperta en els alumnes, sinó perquè
així l'escola s'enriqueix amb un nou
i fecundíssim instrument didàctic. A
indicació dels professors, per tal d'u
nir la pellícula amb
l'explicació de la
classe, es projectaren el primer dia
les formacions de les muntanyes, i els
perills de les mosques.

pedagogia,

beguda.

A més de la
nes

satisfacció que els alum
manifestaren al Sr. Puigjaner, nos

altres en nom de la Junta li
des d'aquestes planes

Centre,

repetim
l'agraïment del

no

sols per la concessió de la

J oventut
Crònica

del mes de desembre:
Dia 7. Entrenaments. Es cobriren
els ioo metres llisos en 12 segons.
Llençaments de pes a 6'30 metres.
Salts d'alçada, llargada i triple
pas.
Sobressurt Ll. Casals. Bon conjunt
de Foot ball.
Primera categoria : A.
Miret, R. Martínez, A. Gómez i F. Pí.
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F

va obtenir alguna fo
resultant
excellents les de l'e
tografia,
quip infantil de foot-ball.
Dia 14. Fotografia. Assistents : San
taló, Brasó, Pi i Corbi. Malgrat la
inseguretat del dia, pogueren fruir d'al
gunes hores bones per les proves fo
togràfiques què s'havien de fer el jar
dí de la font del Recó. La primera
prova es féu a l'entrada mateix. Des
prés la iniciativa dels concurrents va
ésser la que decidí els altres llocs, de
dicant-hi cada un el clixé que li corres
ponia del stock de la Juventut.
I així, després d'exposar el parer
cada un es fotografia lo següent. El
fons de la placeta sota la font. La font
amb els bancs i testos ; el camí amb
els graons que condueixen al mirador;
el camí d'entrada vist des del centre
del parc ; un contra-llum servint de
motiu principal l'arbre gran de la pla
ceta.
El company Brasó féu assaig
del seu ecran.
Han quedat admeses a l'àlbum dues

El

Sr.

proves

En

Llansana

L

A

Secció de

M

A

I

Beneficència

Com cada any, en les festes de Na
s'ha fet una repartició de bons
a les famílies
necessitades per tal de
contribuir d'aquesta manera a portar
hi la cristiana alegria d'aquestes tra
dicionals festes. Recomanem als con
socis que procurin la repartició i can
vi immediat per a facilitar la tasca del
Tresorer, en fer efectiu l'import a les
tendes.
La Secció ha contribuit amb gust
a
l'obsequi fet, amb el mateix motiu
als joves socis del Centre que han ha
gut de passar aquests dies lluny de
la família en terres africanes.
I •darrerament fa constar
el seu
sentiment per la pèrdua d'un dels
més antics i zelosos membres de la
Sr. Tarrés, •demanant al
Secció,
mateix temps les oracions dels amics
pel bé del virtuós soci difunt.

dal,

magnífiques.

el número pròxim parlarem de
la visita al museu del Parc que han
tingut lloc el dia 28 de desembre.

Programa

de Gener

Dia 4.
Entrenaments al camp d'es
Sortida a les ro.

port-s.

Dia

i.

Sortida lliçó

Al Pantano.

Sortida

a

de
les

fotografia.
ro.

Pres

supost i ptes.
Per raó de les festes no s'han orga
nitzat encara els altres actes. Oportu
nament

s'indicaran

al

quadro

d'avisos.

Orfeó

Montserrat
]1tim

el
El dia 30 •de Inovembre
nostre «Orfeó Montserrat» efectuà l'a
nunciada visita a l'Asil Empar de
Santa Llúcia, organisme benèfic de la
Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis, donant amb tal motiu un
escollit concert en obsequi de les asi
lades.
El programa, dividit en dos parts
l'integraven, composicions de Millet,
Cumelles Ribó, Pérez Moya, Morera,
Mozart, C. Franck, J. S. Bach, Pa
Totes les compo
lestrina i Victòria.
sicions que foren molt aplaudides, bi
sant-se algunes, foren escoltades amb
evident gust per les asilades i per la
concurrència de famílies dels orfeo
nistes, famílies protectores del ben-

12
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fic establiment, elements directius de
la Caixa cle Pensions i Religioses de
l'Asil.
En el intermedi de la primera i se
gona part, el Sr. director general de
la Caixa de Pensions D. Francesc IVIo
ragas, amb un hell parlament testi
monià a 1 «Orfeó Montserrat» del Cen
tre, el reconeixement de l'Institut pel
generós acte que realitzava. El se
nyor Moragas tingué paraules de fe
licitació pels orfeonistes i en especial
pel seu Director Sr. Pérez Moya, fent
notar la perfecció amb què foren in
terpretades les obres.
Corresponent a l'obsequi que rebia ;
«Orfeó de Santa Llúcia», integrat
per un nombre de cegues asilades i

dirigit pel

seu

competent mestre,

nos

Barbarà, va
composicions següents :
«Salutació»' Morera ; «Hereu Riera»,

consoci
cantar les
tre

D.

Alfons

Cumellas Ribó ; «Teresa» ,Nicolau, to
tes les quals foren ovacionades.
En veritat, no es pot menys d'ad
mirar el treball voluntariós i constant
que representa executar les composi
cions amb la justesa que ho fa aquell
estol de cantaires que, mancades de
vista, han de cantar purament de me
mòria. Per elles no hi ha particeles.
La batuta, ceptre que regna en totes
les manifestacions musicals on hi in
tervenen varis executants i que amb
sos moviments ja violents, ja
pausats,
és en tot moment la guia d'aquells ;
per elles és un objecte inútil. Tampoc
poden percebre l'inspiració del mestre
que es manifesta en el seu esguard i
en
els gestos del seu cos, magnetit
zant, podríem dir-ho així als cantai
res, per interpretar les obres tal com
ell les sent i el seu talent artístic l'ins

pira.
Un petit moviment dels llavis, pro
duint mots quasi imperceptibles, dis

crets

elles
que

cops

amb aquella batuta per
heus aquí els medis de

estranya,

es

val el mestre per

aquelles pobres ceguetes

a

dirigir. Però

que senten la

música

com un consol en la seva des
hi posen tota l'ànima en l'e
xecució de les composicions, com hi
posaren tota la voluntat en els assaigs
per tal de que esdevinguessin profito
sos llurs esforços.
Unim la nostra felicitació a les mol
tes que hauran rebut dels que han
tingut ocasió d'esclatar les seves can
túries i admirem en el seu mestre se
nyor Barbarà el zel amb què pacient
ment ve realitzant tan lIoable obra;
tot esperant tenir el gust de poder
tornar a apreciar llur treball quan
efectuin la visita al nostre casal, con
forme ens varen prometre.
Abans de començar el concert els
orfeonistes i llurs famílies foren invi
tats a visitar les dependències de l'As
sil, totes elles pulcres i ben dispostes,
acusant la bona direcció de la Caixa
de Pensions i l'assiduitat de les Ger
manes Carmelites Descalces
que tenen
cura de les assilades.
Ajornem per al pròxim número la
relació de la visita de germanor feta a
l'Orfeó del Noia, d'Igualada.

gràcia

Secció de Declamació
Els
van

dies 7 i 8 del passat desembre
tenir lloc els festivals de Teatre

i Cine, que organitzats per aquesta
Secció dedicava el Centre als nostres
consocis que lluiten al Marroc.
Com era d'esperar, fou extraordinà
ria la concurrència que assistí als es
mentats actes, desitjosa de contribuir
al millor èxit econòmic en profit dels
nostres benvolguts amics que sofrei
xen les
penalitats i contratemps de la
lluita en terres africanes.

51525.25252525Z525252E252525252525252525252525-252525252525?_52525252525-252
A

Cal fer constar amb satisfacció que
la Secció de Beneficència del Centre
ha contribuït amb un important dona
tiu a augmentar la recaptació dels in
dicats festivals : a més alguns socis
s'han dignat entregar a la Comissió
de festes, donatius pel mateix fi.
El resultat obtingut puja a cinc
estat distri
centes pessetes que
buïdes i entregades per parts iguals
a les respectives famílies dels nostres
consocis Jaume Berch, Atonini Co
lom, Ignasi Gómez, Antoni Ministral,
els quals sens dubte, més que el valor
material del donatiu sabran apreciar
l'afecte del Centre i dels seus con
socis.

t'han

CALENDARI PEI, MES DE GENER

Dies r, 4, 6 i rr, a les 5 de la tarda.
Representacions del popular drama
bíblic en 3 actes i i prólec «Los Pas
torcillos en Belén».

18, a les 5
Cine, amb un
pellícules.
Dia

de

de la tarda. Sessió
escollit programa de

Dia 25, a les 5 de la tarda. Vet
llada de teatre. Estrena de l'interes
sant drama en 2 actes, del novell au
tor i consoci En D. Civit «La pubilla
del Mas Romeu».
Reposició de la xistosa comèdia en
un
acte i vers d'En Frederic Soler
(Pitarra) «Cura de Moro». Direcció
escènica Sr. Bosch.

AQUEST NÚMERO
LA
Tipografia Emporivm,

PRÉVIA
S. A.

•

NOTICIARI
dia 28 de novembre morí en la
del
pau
Senyor en Josep Tarrés Cua
drench, actual Bibliotecari i oficial de
Secretaria del Centre, soci antiquís
sim de la casa, en la qual havia es
merçat amb exemplar desinterès totes
les seves activitats. Home assenyat,
ponderat en els seus judicis, tempera
ment bondadós i franc, era un d'a
quells socis que sempre s'els designa
per un càrrec o altre, perquè per en
davant se sap que s'hi dedicarà amb
plena voluntat.
Per això no cal que dinuem què havia
fet en Tarrés pel Centre. Tot ço que •
havia calgut en qualsevol ocasió. Ac
tualment treballava a la Beneficència
Déu li
i la Comissió Pro-Processó.
havia premiat les seves bones obres.
Morí amb exemplar resignació, con
fortat amb els Sants Sagraments.
Acompanyaren el seu Viàtic bon nom
bre de socis amb atxa. Rebi la seva
i la
esposa i família el nostre condol,
l'à
de
nostres
oracions
per
seguretat
nirna de l'inolvidable amic.
El dia de Nadal, a la tarda, s'inau
gurà el manífic pessebre que l'Asso
ciació cle Pessebristes •de Barcelona ha
installat el Centre. Sentim que la
manca d'espai ens
privi de parlar-ne
amb l'extensió que es mereix. Espe•
rant la pròxima ocasió, felicitem cor
dialment l'Associació, advertint als
nostres lectors que podran visitar-lo
els dijous i dies festius, de 5 a 8 de la
tarda fins el dia 2 de febrer.

HA PASSAT PER

CENSURA

Telèfon

13I

5329 A.

•

MILITAR
Ferlandina, 9 i

ji

•

Barcelona

Cases

que

Ajudem

recomanem

COMPANYIA
a

ens

ajuden

TRASAILÀNTICA

SERVEIS

Línia

als que

DIRECTES

Cufta-LltNc Linia

Servei mensual sortint de Bilbao el dia 1, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Corufia el 21
ortides de Veracruz
cap a l'Havana iCeracruz.
el 16 i de l'Havana el 20 de cada mes, cap a Coru
fla, Gijón i Santander.

a

l'ArOcnlina

Servei inensual sortint de Barcelona el dia 4,
de Maiaga el 5 i de Càdiz el 7,
cap a Santa Cruz
de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida d'aquest vapor.
n'arriba a Càdiz un altre que surt de Hilhan y San
tander Pultim de cada mes, de Corufia el dia 1,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
càrrega cap a l'Argentina.

Línia aPuerfo-RIco, Cuba,
Venezucla, Colinubla
Pacilic
LInca a Nova Yorb, Cuba
Servei mensual sortint de Barcelona el dia
10, de València el 11, de Màlaga el 15
Càdiz
el 15, cap a Les Palmes, Santa Cruz de TeneFife,
Santa Cruz de la Palma, Puerto kico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabdlo, Curaçao Sabanitla, Co
lón i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Cailao,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa

Servei mensual sortint de Barcelona el dia 25,
de València el 26, de Màlaga el 28 y de Càdiz el
30, cap a New-York, Havana i Veracruz.

ralso

Lffica a Fernando Poo

Linia a Filipincs poris
Nina Japó
Set expedions a l'any, sortint els
vapors de
Corufia cap a Vigo, Lisboa, Càdiz, Cartagena,
València, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo,
Singapore, Manila, llong-Kong, Xang-Hai, Naga
saki, Kobé Yokoarna.

AVISOS

Servei mensual sortint de Barcelona el dia 15,
cap a València, Alacant, Càdiz, Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
altres escales intermèdies i Fernando Poo.
Aquest servei té enllaç a Càdiz amb un altre
vapor de la Companyia, admet càrrega i Dassat
ge dels ports del nord i nord est d'Espanya per
a tots els d'escala
d'aquesta linia.

IMPORTANTS

Rebaixes a families i en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals
camarots
especials. — Els vapors tenen installaca la telegrafia sense fils i aparells per a senyalsper
subrnarines,
estan dotats dels més moderns
tant per a la seguretat dels
avenços,
com
sen
confort
passatgers
per
i gust. — Tots els vapors tenen
metge i capellà.
Les comodita's i tracte que
el
de
es
gaudeix
passatge
manté a l'altura tradicional de
tercera,
la

Companyia.

Rebaixes en nólits d'exportació. — La Companyia fa rebaixes de 30 per 100 en els nólits de deter
minats articles, d'acord amb les vigents disposicions
pel Servei de Comunicacions Marítimes.

SERVEIS

COMBINATS

Aquesta Companyia té establerta una xarxa de serveis combinats pels principals ports, servits
per linies regulars, que li permeten admetre càrrega i passatgers per
Liverpool i ports del Mar Bàltic i Mar del Nord. — Zanzívar, Mozambique I Capetown: — Ports
de l'Asia Menor, Golf Pèrsi:•: —
India, Sumatra, Xava i Conxinxina, Austràlia i Nova Zelàndia. —
Ilo-llo, Cebú, Pot Arthur i Wladivostock. — New Orleans, Savannah, Charleston,
Georgetown,
Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord d'Amèrica
en el
Pacífic, de Panantà a San Francisco de Califòrnia: — Punta Arenas, Coronel i
Valparaíso, per
l'E.stret de

Magallanes.

.

SERVEIS COMERCIALS

La Secció que
per aquests serveis té establerta la Companyia, se encarrega del transport ex
hibició a ultramar de Mostruaris
que li siguin tramesos a dit objecte i de la collocació dels articles,
la venda dels quals com assaig, desitgin fer els

exportadors:

Ajudem

Cases que recomanem

I

socis indus
trials i comer
ciants faran un gran
bé al nostre Centre
anunciant-se a

FiLs

contribuint

d'aques

ta

al soste

manera

niment

Escultura.

Religiosa

%

Camps

d'aquest

Butlletí,
de

ajuden

Josep lsl.a

RAMA

OR

als que ens

I

portaveu
Societat
propagador de
sanes doc
la

trines.

i

iArna.0
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77

il
1(-_,-----,,-

L'ESTISORA
SlISTRERIA

VILA
11111111111111

111M11111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111
MENENDEZ

Elegància

i bons
preus : Rebudes
les millors nove

PELAYO,

Exposició
'

136

i venda

dobjectes artístics

tats per a la tem

porada d'hivern.

Salmerón,

89

Te í Elíxír VIADIN
Per a les malaltles

SALÓ CLER1ES

Infeccloses..les

de l'es

herpètIques. — Ví reconsillueni
VIADI7V, per a anemIcs ipolres de sang.
Xarop VIADIN, cura la bronquItts, per
cronlca que stgul. — De venda pertot arreu
tómac t

Nota:

Arreglem

i reformem tota mena de

Joies. - Comprem or, platf i plata

TIPOGRAFIA
EMPORIUM, S.

A.
_

Fcrlawl ifia,
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Agent General:

Sant Pere 11àriír, 44
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GÈNER

ES

PUNT

DE

LOS DOLLARS
CARRER

SALMERÓN,

DE

56

GRACIA

Vins tlarca Clariana
Despalx

a

Barcelona:

Rambla (le

Calalanya,

05

Teleion 3257 A.

Moscatell «Rico»

a

2 Ptes. ampolla

Malvasia de Sitges

a

3

a

3

,9

Ranci Matusalem
Macabeu dolç
Vi per

a

Consagrar

Xampany des de

IIERcEnui
NOVA

3

Extens assortit

top;uines

de

en

totes

menes i articles de

perfumeria
als nostres clients amb cupons
canviables amb articles dels que la casa té a la venda

Important: Obsequiem

Menenaez Pelayo, 29. - BARCELONA

( Bracia

