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Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Cafès Torrefactes

9R
AutunclaaMos
prosperaran lcs
VOSUCS vaides

Casa Central:

Salmeron,124(cantonada Montseny)
Sucursals:

Pelayo, 128
Vallfogona. 2
Travessera, 127 (prop del mercat)
València, 183 (xamfrà Aribau)

Menénde
i

Rambla, 19, Sabadell
Gavatxons, 2, Terrassa
Muralla del Carme, 7, Manresa
Casa Central obsequlark a tot comprador
de 100 grams de cafè, que presentl aquesta
Revlsta, amb ttna capsa de pastilles de cafè
amb llet, marca
Explorador. (Logroflo).
La

Els dies 9, 10 i 11 de

maig

TV Romiatge
al Montserrat
organitzat per l',Orfeó
rrat», del C. M.

I.,

JOSEP BATLLE
FLORICULT 01?

en rams per a núvia
Adornos
Corones : Flors selectes
a
salons.—Tot
preus limitats
per a

Especialitat

Montse

de Gràcia

Passeig

Administració

de

de Mudances

(abans Diagonal, 393)
Barcelona
Gràcia

Gràcia,

io5

Plontseny, 27

Gràciat
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Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

MAGATZEMS

GRANS

[[8
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SaImeron,

47

-

2362

G.

Excepcionals

Gran

oportunitats en
Ilançois, Estova
lles, Tovallons,
Bànoves, Peces

Exposició
i

Tolefon

venda

de

Madapolam,
Cambray i An
gelina, a preus

Gèneres
blancs

verdaderament
de conveniència
Jocs de llit i de
taula brodats i
calats, Cortinat

Llaneria
Sederia
Cotons

Tapets,

etc.
Novetats per a

ges,

entretemps.

Tot bo I barat

Relleus

Impremta
Litografia

Mostruaris

ELs

socis indus

trials i
ciants faran

bé al

comer

gran
Centre

un

nostre

anunciant-se

SABADELL I C.A
S.

C.

en

OR i FLAMA
contribuint d'aques
al soste

ta manera

niment

Clarís,
Tel. 1964

24

Butlletí,

A.

de

BARCELONA

d'aquest

portaveu
Societat i
propagador de
sanes doc
la

trines.

,r
Llibres

ratllats

a

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Galeries cr.A.rt Religiós

BENE1BLES

E

IDULGENCIABLES
~114111~1111

Capelles, Escaparales, Bossers, Repises, Reclinaforis,
Pedesials i fola mena de Reslauracions
ECONOMIA

EN

ELS

PREUS

13S, Menéndez Pelayo, 138

Màquines
Les millors
marques
a

preus

econòmics

fotogràfiques
des de
20

ptes.

mena
Tota
'
d accesoris

i
de

treballs
laboratori

Casa

l'Àngel,

Portal de
núm. 11

13arcelona

OR
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BUTLLETÍ-PORTAVEU
DEL

CENTRO

MORAL

1NSTRUCTIVO DE
ROS

GRACIA

SOC1AL:

CASAL

OLANO,

DE

7

9

BARCELONA

.N

ANY

1925
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EL CENTRE MORAL INSTRUCTIU
DE
Quin

ha d'ésser

GRACIA

l'esperit
deure

a

dels

seus

socis i

princiPal

complir

(Acabament)
de ço que s'acaba de manifestar suposo que
haver
pot
cap cristià que pugui excusar-se d'exer
cir l'apostolat ; i no s'objecti que no serveix per propa
gandista, que no teniu condicions per l'exercici de
l'apostolat ; això és lo que vulgarment es diu excusa
de mal pagador.
Perquè, què són les obres de la
catòlica?
Són senzillament la pràctica del
Propaganda
zel aplicat a la glòria de Déu, a la defensa de l'Es
glésia i al bé de les ànimes. Tot ço que es faci per
aquest fins, de la més senzilla i ignorada oració fins
a l'obra més
gran i més sonada que es realitzi, tot con
tribueix a la propaganda catòlica; tot per insignificant
que sigui serveix en aquesta obra, i corn que no hi ha
ningú que no pugui fer quelcom en aquest sentit, és
per això que ningú pot excusar-se, puix tots, en una
esfera o altra, podem i devem aportar nostre gran o
petit concurs, i segons els mitjans de que disposem.
Per l'exercici de l'Apostolat no és necessari pos
seir dots oratòries ni ésser escriptor, ni periodista, ni
polemista, ni ésser ric per poder esmerçar diners en
obres de Propaganda ; hi ha molts i moltíssims al
tres mitjans molt senzills i fàcils a l'abast de tothom.
N'hi ha un especialment, que tots, sense excepció, po
dem i devem practicar, i d'una manera particular nos
altres, socis del Centre Moral. Em refereixo al bon

Després

no

hi

exemple.

4
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L'INDICADOR

LITÚRGIC

EL DIUMENGE COLOR DE ROSA
L'any litúrgic té dos diumenges de color de rosa :
el quart diumenge de Quaresma i el tercer diumenge
d'Advent. Amb tot, el diumenge color de rosa, el diu
és el diumenge de
menge propietari de la bella color,
en que el Sant Pare beneeix una rosa d'or
Quaresma
per a honrar en la persona d'una princesa catòlica la
fervorosa cooperació del devot sexe femení a les dolces
tasques de la Mare Església.
Al cor de la Santa Quaresma, en el més fort dels
treballs penitencials, en el bo de picar-se el pit, deju
nar i esperar la claror del dia pregant, la Santa Es
glésia dóna una mirada als seus fills i no pot contenir
uns trasports d'alegria ; el Crist ha revelat a la seva
Esposa la glòria del penediment; aquells rostres en
magrits i groguencs, aquells ulls fondos i escaldats,
aquells cors esmicolats, espoltrits de tant de senti
ment d'haver pecat fan pressentir tota l'exultació, to
ta la pau, la completa transformació en Déu mitjan
çant el domini, que ja cap passió contrastarà, de la
deifica caritat.
La santa litúrgia del Quart diumenge de Qua
resma és el crit d'ànsia d'una mare que vol la felicitat
de tos els seus fills ; a mitja Quaresma el mandrós en
cara podria posar-se a treballar; a mitja Quaresma el
diligent podria començar de defallir, per això ens diu,
amb cor joiós, la visió corprenedora per tal •d'estimu
lar el tocatardà i sostenir el coratjós.
Que tothom escolti, quan la Mare Església ens
conti la dolça visió de la glòria dels penitents ; la tro
baren davant l'altar ben illuminat, guarnit de flors,
voltada de ministres amb ornaments de color de rosa;
l'aire perfumat d'incens avui torna a vibrar amb les
notes jolius de l'orgue que retreu, acompanyant les
devotes melodies de les parts variables de la missa,
els alegres instruments amb què acompanyaven els
salms del peregrinatge els bons jueus tot fent via dret
a
Jerusalem per les solemnitats principals. La Mare
Església ens diu la dolça visió i la joia intensa de què
està plena.
Els ermots que volten la Palestina fan pensar en
l'ànima en pecat impossibilitada de fer obres que tin
guin mèrit de vida eterna ; però el Profeta ha dit que
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dia vindria que l'ermot es tornaria un verger
veuríem créixer ufans la palmera i el jonc en terres
que havien estat de secar. Aqueix dia ja ha arribat;
de la dura roca del cor del pecador,• la gràcia de Déu
n'ha fet brollar fonts d'aigua viva i les plantes més
formoses de virtuts embelleixen el terreny ça enrera
eixut i pelat.
Les paraules de Sant Pau als deixebles de Galàcia
ens conviden a regraciar el Senyor per haver atorgat
la gràcia de la fecunditat a qui havia sabut confessar
i avergonyir-se de la pròpia eixorquia.
El veïnatge del desert proporciona encara a l'is
raelita una imatge de la situació de l'home en aqueix
món; el desert és incapaç de proporcionar el més pe
tit consol. L'home fa via a través d'aqueix desert
Féu que
que és el món; debades hi cercarà consols.
Jesús vingui al desert; si hi és Jesús, el consol no hi
pot faltar.
El capítol VI de Sant Joan dóna ocasió a les més
profitoses consideracions sobre el poder de la paraula
evangeica per a fer la felicitat del qui té prou seny
La
per a percebre-la, rumiar-la i fer-se-la ben seva.
misèria de cinc pans d'ordi i un parell de peixos es
converteix, en posar-hi les mans nostre clementíssim
Redemptor, en el dolç confort d'un bon bocí que re
torna aquells cinc mil homes que cuidaven decandir-se
si havien d'anar a proveir-se als vilatges més a prop
del desert.
La flor gentil d'un hereuet llevant l'oprobi del sí
eixorc; una multitud peixada, amb tant d'amor, mal
grat l'horrorosa fretura del desert, veus aquí els mo
tius de les santes alegries de l'Església que veu florir
les virtuts en els cors que el vici havia corsecat, que
veu la innumerable munió dels fills
seus assistida i
aconsolada invisiblement dels àngels i dels sants, i vi
siblement dels sacerdots : uns i altres exercint el mi
nisteri del ,Crist com els Apòstols en son dia varen fer.
Benaventurats els qui ploren car ells seran acon
solats.
És gran la ventura dels qui ploren les pròpies mi
sèries i es planyen de les del seu germà; és gran la
ventura dels qui ploren el poc cas que han fet de les
gràcies divines i amb els senyals de la seva penitèn
cia conviden a repensar-se a sos antics companyons
d'iniquitat ; és gran la ventura dels qui ploren el poc
afany que han tingut de cercar l'am.or de Déu sobre
totes les coses i donarien deu mil vegades més del que
un

p
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tenen per tal de

poder esmenar

capital.
Benaventurats

car

ells

de

seran

seguida un

aconsolats.

error

Seran

tan
en

riquits amb tota llei de dons celestials; en el cor llur
reflorirà, amb meravellosa puixança, la confiança en

la pensa de santes idees i el cor de
Amor sobirana que ha omplert el
cel d'estrelles i de floretes el prat.
Déu i
sants

omplirà

desigs aquella

J. S.

PESTES

LA MARE

DE

DEL POBLE

DÉU DE MARÇ
cobert

mes

de març,
veus

tot

ell

pels

vels
llum
petita
tristesa,
aqul que
Car si els dolors de la Passió
s'encén i ens aconsola.
s'acosten lentament amb majestat divina. i posen din
tre el cor el tast ple d'amargura d'un gran remordi
ment, aquesta Verge humil voltada de violes ens dóna
la promesa del lluminós Nadal.
Entre el serpent de tràgica bellesa i l'home cul
minació del món perfecte que havia Déu creat, una
dona gentil, mísera i dèbil, establí un llaç que res no
pot trencar si no és que el Verb prengués carn de la

En aquest

morats de la

una

terra...

I el Verb avui pren carn d'-una altra dona que és
filla d'Eva, però no esclava, com fou la mare, de l'in
fernal serpent; i aquesta Verge que ens torna a la
Justícia, ens dóna ses entranyes per fer la Redemp
ció.
Déu vos salve Maria, tota plena de gràcia—li di
rem amb
l'Arcàngel, postrats prop dels seus peus
Lliri de tot perfum, Coloma tota blanca, Vós que ve
niu pel Març i ens alegreu els ulls, guardeu-nos el
Sant Fruit de les vostres entranyes, i quan haurern
passat els dies del dolor i serem perdonats de totes
les errades i tindrem el cor pur i resplendent el front,
llavors, Verge Maria, Fontana d'esperances, Estel de
tota llum, Iris de tot color, doneu-nos aquell Fill que
ens prometia el Pare, i
que fins a Nadal porteu propet
del cor!
M.a

DELS ANGELS GARRIGA DE

•

MATA
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LA
Una

I

F

NOSTRA

festa

tradició del Centre comme
la data de la seva fundació, 2
de febrer, amb una Comunió General
dels socis, al matí, a l'Església, i amb
alguna solemnitat especial, a la tarda,
en el Casal propi.
Enguany aquesta
darrera part ha estat una festa que
pels seus variats i nous aspectes ens
ha deixat a tots una impressió agra
dable i optimista, en veure que els ac
tes d'ara, lluny de decaure en compa
ració dels passats, són producte de no
ves
i generosíssimes collaboracions i
mostra d'un major refinament de gust,
comprovació de que la finalitat instruc
tiva del Centre va realitzant-se en tots
els ordres perseverantment i progres
siva.
Per l'ordre mateix de les coses, con
vergien en aquell dia el Concert Na
dalenc que l'Orfeó dóna cada any, la
clausura del Pessebre i la inauguració
de la Biblioteca, enllestides les obres
pocs dies abans.
Cap dificultat impe
dia enllaçar els actes, al contrari, es
completaven mutuament per omplir
d'animació tot una vetlla. Començà,
doncs, la festa, cantant l'Orfeó les na
dales a la Sala d'Espectacles ; cada
any noves per velles que siguiu, en les
quals els grans com els petits, els mú
sics com els que no en són, tots s'hi
complauen amb sincera emoció, perquè
la cançó de Nadal més encara que la
popular lírica és l'expressió altíssima
dels sentiments de tot el públic : els
cantors no diuen les paraules i melo
dies d'uns artistes: diuen les que vo
len dir, les que tenen al cor tots els
Però encara manca
que les escolten.
És

morar

una

L

A

M

A1

TASCA

element puix la compenetració és
més absoluta, més forta en el Pessebre :
i aquest el teníem a la Sala gran del
primer pis. Per aixe, les últimes can
çons foren cantades dalt, davant ma
teix del Pessebre tot dolg-uent-nos de
que la multitud agombolada a l'escala
no pogués fruir del bellíssim especta
cle, dels cants oits en la penombra de la
sala, davant de l'esclat de llums màgi
ques amb què resplandien el cel i les
muntanyes i els edificis del Pessebre.
Acabats els cants i els aplaudiments, el
President del Centre, Sr. Castellet, vol
gué significar a l'Associació de Pesse
bristes l'agraiment i la satisfacció amb
què el Centre havia acullit l'obra dels
pessebristes, que ha estat considerada
per tots els socis no sols com un ho
nor sinó com un exemple i una con
tribució a l'esperit d'amor a les tra
dicions cristianes de la terra que el
Centre vol mantenir com una de les
seves característiques notes i del qual
es refia
com element poderós d'espi
ritual restauració.
Contestà amb elloquents paraules,
per l'Associació de Pessebristes Mos
sèn Espafia, dedicant afectuosíssimes
paraules al Centre i a la Junta en par
ticular per la cordialitat i comprensió
que en ells ha trobat l'obra de l'As
sociació de Pessebrsites, agraint les
Acabat aquest
felicitacions rebudes.
a
la planta
la
comitiva
baixà
acte,
baixa per procedir a la inauguració
de les obres de reforma de la Biblio
ca un

teca.

Completament illumin,ada,

ex

posats damunt les taules alguns dels
volums més interessants que conserva,
i decorada de çí en llà per gerros amb
branques d'atmeller i flors naturals
presentava als visitants un magnífic
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Davant dels reunits, en Jau
Secretari de la Biblioteca,
oferí al Centre el treball de Cataloga
ció i ordenació que ell i els seus com
panys han realitzat en els darrers me
sos, amb un discurs que l'excés d'ori
ginal ens obliga a retirar pel número
pròxim. I aleshores el Bibliotecari,
senyor Pardines, pronuncià un bell par
lament exposant el valor que té la Bi
blioteca per una societat com el Cen
tre, per la qual deu ésser considerada
com el centre orgànic
de propulsió,
com atractiu màxim per la concurrèn
cia per tal de conrear l'amistat amb el
la millor i més fidel ; glosant
aquesta idea amb paraules sinceríssi
mes i elloquents, filles de la
personal
experiència i afició continuada a les
lectures íntimes i retirades en la vida.
Paraules que ens dol de debó no haver
pogut recollir taquigràficament per
trasmetre-les íntegres als nostres lle

aspecte.
me

Morera,

La visita realitzada al Museu de
Ciències Naturals del Parc forma part
del pla •de didàctica en ciències natu
rals, preparatori de la collecció de mi
neralogia començada, i de la de Botà
nica que s'empendrà en la pròxima

primavera.
Està

iniciada també

la

preparació

per la Primera Comunió en els nois
que tenen l'edat corresponent.

Caldrà,

cada any, maldar contra les difi
cultats que alguns pares posen al cum
pliment de les ordres terminants de
l'Església sobre l'edat de la Primera
Comunió. El nostre amic Mossèn Ma
nuel Rovira s'ha encarregat de les lli
çons de Catecisme, especial per aquests
nois, al qual per tant transmetem nos
tre• agraïment en nom de la Junta.
com

Joventut
Excursió

gidors.

Era ja tardíssim i encara el públic
circulava per la sala, fent-se càrrec de
l'organització de la demanda i préstec
de llibres, del Catàleg i dels volums
exposats, felicitant tothom amb evi
dent satisfacció al Sr. Bibliotecari per
haver realitzat una de les millores més
útils i més honorables pel prestigi i efi
càcia per l'obra educativa del Centre.

VIDA
No ofereix

ESCOLAR

de febrer
d'es
mentar-se.
S'han realitzat les excur
sions ordinàries, i en els dies de Car
naval els alumnes han assistit cada dia
a l'ofici de
Quaranta Hores a la par
ròquia de Jesús, cantant la missa XI
junt amb les noies del Catecisme Par
en

aquest

mes

especials particularitats dignes

roquial.

Quedà

endarrerit en el número pas
I FLAMA el ressenyament de
l'excursió realitzada el 25 de gener a
Sant Llorenç del Munt.
Ni que sigui
ara
tant fora de temps, volem. que
consti en el nostre porta-veu, per l'è
xit assolit i per haver estat la primera
organitzada corporativament per la
nova Joventut, en la qual tot contribuí
a enfortir els vincles de bona amistat
entre els socis i l'entusiasme per pros
seguir l'obra empresa.
Sortírem cap a Terrassa a tres
quarts de sis, amb l'elèctric, dinou
excursionistes, entre els quals hi ha
via el Consiliari M. Batlle, el Presi
dent Sr. Samsó i el Secretari senyor
Serch. Havent escrit abans al senyor
Rector de S. Pere de Terrassa per tal
d'obtenir facilitats per poder celebrar
la missa M. Batlle, i nosaltres oir-la,
trobàrem oberta a nostra disposició
l'església de Santa Maria i l'altar pre
sat d'OR
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per la celebració de la Santa
Missa. Consignem aquí les gràcies
al Dr. Homs per la seva excessiva
atenció. Després de la missa i Co
munió, sortim per la carretera de Ma
tadepera i muntanya amunt. Ens guia
l'expertíssim excursionista en Romà
Castelltort. Al peu de la Riera s'es
morza i es fan
fotografies del grup.
A can Poble un breu descans, i amunt
altre cop. Molts excursionistes cu
llen tendres branques de boix grèvol,
de vermellor encesa en mig del verd
fosc de l'ubaga.
Dalt de Sant Llorenç, l'altImetre
marca
I,Ioo metres ; el termòmetre,
8 graus. Visita a l'església i admi
ració de la nau i absis, i de les destro
ces que el llamp causà a l'altar l'anv
darrer. Cap a la cova del Drac i San
ta Agnès.
Sota aquest ombrívol re
dós dinàrem, i després curses i jocs
pels penyals i cingles de l'en
torn. Més fotografies, i avall per l'in
terminable camí de la torrentada fins
a la carretera de Sabadell.
Tot bere
nant al peu d'una font a l'altra part
de carretera, la claror de posta ens
avisa que cal arranjar els fanals d'a
cetilé que dúiem i al cap de tres qui
lòmetres caminàvem ja en mig de la
foscor de la •nit, guiats per la claror
fantàstica i móvil dels tres focus de
blanquísima llum. Sens contratemps,
una mica fatigats pels 27 quilòmetres
recorreguts, pujàrem al tren a Saba
del a dos quarts de nou del vespre.

parat

Caixa d'Estalvis

Estem plenament

satisfets pel nú
de llibretes obertes, i per la pun
tualitat i treball dels joves que realit
zen la tasca •d'administració i
cobra
ment d'imposicions. No cal fer altres
comentaris, més que aduir les dades
mero

subsegüents i excitar tots els socis
perquè no decaigui el seu interès, ans
bé procurin nous imponents cada dia.
El primer dia s'obriren 23 llibretes.
Actualment

Llibretes,

a

52

fi de febrer

:

.—Imposicions, 264'15

pessetes.

Orieó

Montserrat

dia 29 de
concert ordinari

donarà el
corresponent al mes.
Oferirà la novetat que una de les parts
serà un recital d'harmónium a càrrec
del mestre Pérez Moya, el qual essent
avui un •dels primers organistes de
Barcelona, coneix a fons la tècnica de
l'harmónium, i no dubtem que per
molts serà una sorpresa oir la finís
sima expressió, la delicadesa de ma
tisos que una mà experta com la del
Sr. Pérez pot aconseguir amb un ins
trument que sempre adoleix de limi
tacions de mecanisme, i que, basat en
el so de lrengüetes, posa a contribució
el talent •del constructor i del músic
per tal d'aconseguir la dolcesa de sons
que enyorem pel record de l'orgue, rei
dels instruments.
El concert es do
narà amb un harmònium perfectíssim,
portat al Centre expressament.
març

es

—En

la Junta tinguda el dia 22 •de
fou
nomenat Secretari i Cro
febrer,
nista de l'Orfeó en Francesc Rovira
Carol.
—La data del nostre

Romiatge d'en

guany, fixat pels dies 9, 10 i ii de
maig, ha causat la bona impressió que

auguràvem. Ajornar fins a mitjans
de maig l'anada a Montserrat no sols

representa un notable millorament de
temperatura, sinó més hores de sol,
de passeig per la muntanya i major
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comoditat
Monestir.

el

viatge i sojorn al
Apreciant-ho així els nos
tres amics, se'ns han dirigit alguns
matinejant per la inscripció ; als
quals, però, i al públic en general,
en

fem avinent que s'obrirà en el mes
d'abril, i que el número vinent d'OR I
FLAMA, portarà els detalls i particu
laritats interessants als que vulguin
inscriure-s'hi. Tot fa preveure que el
número de romeus serà tan crescut
enguany com ho fou l'any darrer.

NOTICIARI
•

EXERCICIS ESPIRITUALS

Manant el Reglament del Centre
que els socis assisteixin anualment als

Exercicis, la Junta indica per aquest
fi els que tindran lloc a l'Església de
Sant Felip Neri de Gràcia, la darrera
setmana

del

mes

que som; esperant
la facilitat de practicar-los que
en
aquesta ocasió se'ns ofereix, serà
prou ben considerada, perquè, sobre
que

Secció de Declamació

tot

Acabada la temporada de teatre,
aquesta Secció té seleccionada per a
projectar en els diumenges i festes de
la present Quaresma, una sèrie de pel
lícules artístiques, habent-ne organit
zat per aquest mes de març una tanda
de sis sessions, ben interessants• totes
elles, que tindran lloc en els dies i, S,
15, 19, 22 i 25, projectant-se entre al
tres, els següents films :
Dia i.r
*

confesiém.

de

Dies 15 i 19.
El

Galileo

y los

Santos Lugares.

Dia 25.

Christus,
La •Comissió
als senyors

d'invitacions

organitzadora

socis,

blement
ten

la

més

socis,
casa,

facin

llur

prega

petició

amb anticipació en els
dies i hores especials, a l'objecte de
millor atendre a l'organització de les
mentades Sessions.

amics,

els més verita
els que més freqüen
no
deixin d'assistir

hi, donant testimoni de que els es
plais i activitats diverses que en el
Centre troben, no els distreuen de la
finalitat espiritual, per la qual, en úl
tim terme, hi són rebuts i a la qual ha
d'anar orientada sempre tota
vida de sincers i cristians.

nostra

—Durant el passat mes de febrer ha
donar-se a la Sala de la Jo
curset de Cant gregorià
per a homes, d'una classe setmanal, els
dimecres de set a vuit de la vetlla.
obra dels nostres amics que formen
part de l'exemplar •grupu liturgista
que canta en el culte diví a l'Església
de Sant Felip Neri. Però ens és tan
simpàtica, encaixa tant, a l'hora pre
sent, amb la finalitat del Centre, que
ells ens han de permetre posar-nos
al seu costat en aquesta iniciativa, i
reclamar-ne una part per tal de reco
manar-la amb tot l'interès, i com si
fos obra plenament nostra, a tots els
socis del Centre i als seus orfeonistes.
Voldríem que en aquest apostolat li
túrgic tots hi veiessin clar que dar

començat a
ventut, un

Dia S.

Secreto

els
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del cant hi ha la vida substan
cial de l'Església, ço és el culte a Déu,
única forma de pietat; el qual no pot
•ésser anàrquic, deixat a l'albir de
cadascú, sinó disciplinat i corporatiu,
és a dir, preparat coblectivainent. I en
dir això
havem vingut a parar en
concret a la finalitat de les societats
essencialment catòliques com la nostra
tra ?
El curs el dóna M. Penina un
dels gregorianistes que per la seva mag
na erudició, pot fer més suggestiu per
a tothom l'adoctrinament en
el cant
eclesiàstic. Més encara : els dilluns,
hi ha lliçó semblant per a senyoretes a
càrrec de l'altre eminent gregorianis
ta M. Vicents Piera, el qual curs si in
teressa a alguna lectora d'OR I FLAMA
o a
alguna de les noies de l'Orfeó
Montserrat, amb aquesta notícia so
bra trobar camí per demanar
rera

D. Antoni Picart i Gonzàlez
D. Josep Lapella
D. Carles Oriol i Besolí
D. Ramon Soler i Ribas
D. Jeroni de Moragas i Gallissà
D. Josep R. Zanné i
Crespo

Protector
D.

:

Joan Codina

Siguin tots benvinguts.
Obituari. — Al cap tant sols de qua
tre mesos d'haver
registrat en aques
tes columnes el seu casament, hem de
donar la trista nova de la mort de l'a
preciat soci actiu, el jove En Santiago
Vilar, ocorreguda el dia ii del prop
passat gener. Déu el tingui en Sa
Glòria i rebin la vídua senyora Fran
cesca Lorca, pares i germans del finat
el nostre sincer condol.

Sufragis. —Els

Amb gran satisfacció ens plau con
signar un enfilall de felicitacions en
dreçades als amics i consocis, Joan Jar
que, Salvador Garriga, Josep Marros i
Antoni Cleries, cada un dels quals
ha vist augmentada la seva llar en
aquest mes de febrer, amb el naixe
ment d'una xamosa nena. Que a tots
els sigui penyora d'íntimes i perdu
rables alegries.

Corresponent

al

ines

anterior i retirat

per manca d'espai.
Altes de socis. — Darrerament han
ingressat com a socis del nostre Centre
els senyors

següents

:

Actius :
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Josep J. Altabella
Deogràcies Civit i

Vallverdú

Ramon M.a de Veciana i Prats
Amadeu Serch i Gelambí
Francesc Pèrez i Soriano
Antoni Piera i Ventura

febrer,

l'Altar

•a

les

dies

17

i

24

8, tingueren lloc,

de
en

Santíssim Sagrament de la
de Santa Maria de Jesús,
misses amb ofertori que el Centre féu
celebrar per a l'etern descans dels nos
tres consocis en
Josep Terrés i en San
del

Parròquia

tiago Vilar, respectivament (a.
Noces. —Les contragueren
Basílica de Montserrat, el dia

c.

s.)

la
27 del
darrer desembre, el nostre consoci En
Jaume Jutglar amb la senyoreta Na
Mercè Banyeras,
apadrinat-los els
també consocis nostres En Joan
Angel
i Genís i En Joan Jarque, Secretari del
Centre. Beneí la unió i digué la missa
de velacions el nostre antic amic i avui
Monjo de Montserrat Rvd. P. Reinald
Maria Bozzo.
L'esmentat enllaç, que ho és ensems
de les dues famílies Jutglar i
Banye
ras,

apreciadíssimes

en

aquest

en

Centre,

mereix la nostra major
satisfacció, i
l'expressió viva de la nostra felicitació
més sincera.

11
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També ha contret el sant matrimoni
el nostre antic consoci i cantaire de
«Orfeó Montserrat» En Francesc Ca
sanova, al qui amb tal motiu expres
sem així mateix el nostre
desig d'una
felicitat.
perdurable

Conserge

nou.—Des del dia primer
febrer deixà el càrrrec
Conserge del Centre En Vicens
Guillemon, qui durant els sis anys que
l'ha desempenyat, pel seu bon. tracte i
fidel compliment del càrrec, s'havia
captat l'estiraació de tots els socis i
del
de

mes

Aquest

de

número

Tipografia Emporivm„S.

ha passat
A.

•

Telèfon

famílies que concorren al Centre. Ho
fem constar així per ésser de justícia
i satisfacció d'En Vicens, qui deixa la
Consergeria per a dedicar-se a altres
ocupacions de més importància. Bo i
dolguent-nos de la seva separació, el fe
licitem per la legítima aspiració que
l'anima vers una millor condició so
cial.
Per a ocupar la vacant ha estat no
menat En Romà Baell, del qual en te
nim les millors referències que fan pre
veure
que així mateix mereixerà la sim
patia dels senyors socis.

per

5329

la
A.

prèvia
-

rnilitar

censura

Ferlandina, 9

i 11

•

Barcélona

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

La T. S. F. a l'abasf de folhom
Escrit en català per Agustí Riu, l'instal•la
dor de l'estació de l'Hotel Colon; pòrtic
d'en Carles

Sagrera.
de 250

Soldevila, pròleg d'en

Forma

elegant
planes, il.lustrat amb

Rossend

volum de més

un

gravats

91

inèdits i
tre

enquadernat amb portada a qua
tintes, i es ven al preu de 5 ptes. en totes

les Ilibreries de Catalunya i

en

la casaeditora

Ediloríal Poll'Olofa
Petrfixol,

8
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BUSCALLA
SASTRE
Avirzó,

c5 í 10, entri.

Extens assorlif
Formes

a

en

gèneres

bon

preu

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

SERVEIS DIRECTES

Línia a Cuba-tlexic Línia
Servei mensual sortint de Bilbao el día 16, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Corufia el 21
cap a l'Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz
el 16 i de l'Havana el 20 de cada mes, cap a Coru
fia, Gijón i Santander.

a

l'Artienfina

Servei mensual sortint de Barcelona el dia 4,
de Màlaga 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 Bilbao ySan
tander Púltim de cada mes, de Corufia el dia I,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge
càrrega cap a l'Argentina.

Línia a Puerfo-Rico, Cuba,
Venezuela, Colifinbla
Línia a Nova Yorli, Cuba
Pacífic
Servei mensual sortint de Barcelona el dia
10, de València el 11, de Màlaga el 13 i de Càdiz
el 15, cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Havana, La
Guayra, Puerto Cabello, Curaçao Sabanilla, Co
lón i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao,
Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta i Valpa
ralso.

Línia a Filipines Í porls de
Nina i 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, Hong-Kong, Xang-Hai, Naga
saki, Kobé i Yokoama.

AVISOS

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 1 Veracruz.

Línia a Fernando Poo
Servei mensual sortint de Barcelona el dia 15,
València, Alacant, Càdiz, Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
altres escales intermédies i Fernando Poo.
cap a

Aquest servei té enllaç a Càdiz amb un altre
vapor de la Companyia, admet càrrega i passat
ge dels ports del nord i nord-est d'Espanya per
a tots els d'escala d'aquesta Ilnia.

IMPORTANTS

Rebaixes a famílies i en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals per camarots
especials. — Els vapors tenen installada la telegrafia sense fils i aparells per a senyals submarines,
estan dotats dels més moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers com per son confort
i gust: — Tots els vapors tenen metge 1 capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera, es manté a l'altura tradicional de
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 11 permeten admetre càrrega i passatgers per a:
Liverpool i ports del Mar Bàltic 1 Mar del Nord. — Zanzívar, Mozambique i Capetown: — Ports
de l'Asia Menor, Golf Pèrsic: — India, Sumatra, Xava i Conxinxina, Austràlia i Nova Zelàndia. —
110-110, Cebú, Port Arthur i Wladivostock. — New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown,

Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal.— Ports d'Amèrica Central i Nord d'Amèrica en el
San Francisco de Callfórnia; — Punta Arenas, Coronel i Valparalso, per

Pacífic, de Panamà a
l'Estret de Magallanes.

SERVEIS COMERCIALS
La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia, s'encarrega del transport l ex
hibició a ultramarde Mostruaris que 11 siguin tramesos a dit objecte i de la collocació dels articles,
la venda dels quals com assaig, desitgin fer els exportadors:
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i bons

Rebudes
preus
les millors nove
tats per a la tem
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77

SALMERON,

36

Nota:

Arreglem i reformem tota mena
joies : Comprem or, platí i plata.

de

Menéndez

Pelayo,

127
r

Taller:
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EMPORIFM, S. A.
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Cases que

Ajudem

recomanem

G.ENERES

als que

ens

ajuden

PUNT

DE

LOS DOLLARS
DE

CARRER

SALMERON,

56

GRACIA

Vins tlarca Clariana
Prelerlis
Vins de taula i
de

eles

de

1860

l'atty

generosos

les

vinyes de nostra
propietat a Almoster (Ta
rragona) : Especialitat en
Malvasia, Macabeu, Gar
natxa, Moscatell, Ranci,

Jerez

í

Màlaga Xampanys

Licors de les més acredi
tades

marques del

est

ra

país

Despalia a
i

nger

Barcelona:

lambla de

Telefea

MERCERIA NOVA

EXPOSICIÓ

95

MENÉNDEZ
PELAYO, 29

Extens assortit
d'estóigs de
Perfumeria

Estoigs de
pintes : Mone
ders : Joguines
PROPERA

Catalania.

3291 9.

D'ARTICLES

PER

A

COMUNIÓ

