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Cases que recomanern

ais que ens

CLIJ.js Torrefactes

CONFITERIA

Els 1726

Casa

exquisits

ajuden

Central:

Sucursal:

Salmerón, II0
Verdí, 54 (Gracia)

Casa Central:

Salmerón,

2,,,t(canlonadaMontseny)
ESPECIALS

BARS,

RESTAURANTS,

í

í licors :

PER

PREUS

Dolços

pastels fíns : Víns de marca
Especialítat en els encàrrecs

Bomboneres : Caixes de luxe : Por
ceilanes

LLETERIES

Ï SOCTETATS
EL

fines, pròpies

MILLOR

per a presents

XAMPANY

CATA LA

ESTEVE LLACH-TOSSÀ.
Es troba en les millom confithries i

Casa Central obseqularà a tot compro,tor
cafè, que pre.sentl aquesta
Reldsta, amb una capsa de pastilles de càfè
amb llet, marca .131 Explorador, (Lografio).
La

de 100 grams de

DISPESA
a

FAMILIAR

Goya,

1.

Encartrecs major i detall:

DOLCERIA

JOSEP BATUE
en
rams per a núvia
Corones : nors selectes : Adornos
per a salons.—Tot a prens limitats

(Gràcia)

Abonaments setmanals, dillaF y so
par, 25 ptes., per un mes de 2`50 ptes.

Gràcia, o5 (abans
Diagonal, 393) Barcelona (G.)

Passeig

de

Acadtifila de 'fall
de Tall i Coniercla ge
lota mena ele Vestbs, Abrics
roba blanca isei
sistexna hlarií

Ensenyança

Clafgesde
laraa I níi

BOU

FLORICULT OR

càrrec de

Liuls Roca.
Carrer

colmado,

1,:tçon%

a

dorttielli

Salmerón, 111-110-121, 2.°, 1.a

Disponiblc

EMI•

Vingui
el

a

vostre

nosaltres

sant

regne

'està desenrotllant la campanya

d'Exercicis

Espirituals

a

Amb aquest motiu
donen tandes d'Exercicis especials i es
Gràcia.

es

fan

actes

les parròquies i de
als Centres. Es reparteixen

piadosos

propaganda

a

milers els impresos donant-ne compte.
Reflexionin els socis del Centre Moral
a

l'oportunitat
ficar-se
rien

i

la

que

sels presenta de santi

responsabilitat

deixant-la

passar

TIP. TNIK)PIVIA,

A

que

contreu

amb fredor.

Cases que recomanem

Ajudem

GRANS

als que

ens

ajuden

MA.GATZE MS
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Salmorón,

PARÍS,

126 -

BARCELONA

-

47

Telèfon

2362

G.

PREU FIXE

Rebudes les últimes
nopetats de Tardor
PREUS

MOLT REDUITS
Llanes. Cooverçoots de llana amb
seda. Kasha
per a pestits i abrics,
Gran moda. Pells
etc., etc.
per
a

SIISTRERII

Elegància

i bons

preus : Rebudes
les millors nove
fats per ci 1,1 lem

11

adorno,

sense

confeccionades.
estoualles,

Tapets

:

confeccionar
—

lovalloles i mocadors
Portiers

pormia crhivern

Salmerón,

Impremta
Litografia

89

TOT

i

Llençols,

BO

Relleus

I

:

Alfombres

BARAT

'2Cd

Mostruaris

,9

;Ierla
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SALL C.A
S.

Montures d'ulleres i gafes de dife
models : Rinocies : Baròme
tres: Termòmetres :
Lupes, etc., etc.
rents

Claris,
Tel. 1964

lipccial atenció en tota classe de
receptes dels Srs. metges oculistes
24
A.

BARCELONA

Llibres

Variat assortit en cristalls de primera
per a vista cansada i miops

qualitat

ratllats

Graduació

científica

A

de

la

vista

01
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Travessera. 2t

-

Bareelona (firaela)

Cases que

Ajudem

recomanem

Galeries

Art

d

als que ens

ajuden

Rehgios
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Imatges en Fusta i Pasta-Fusta Benegles
Inalulgenciables Altars, Cai3e1les, Esca
arates, Oratoris, Dossers, ReP'ses i Re
clinatoris Restauració d'Altars, Imatges
Antiguitats
:

:

:

Director artístic:

Menéndez

i

Abans Torrent de

Pelayo,

CARLES FIGUERAS

138

-

BARCELONA (Gràcia)

1071a)

Cines
unnnunininumllnimuni

Itfiàquines

Les millors

fotogràfiques

marques
a

preus

econòrnies

des de
20

ptes.

Tota inena
d accesoris
i
treballs
de laboratori
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Casa
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Portal de
núm.

l'Àngel,
11

Barcelona
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.IMPRESSONs.

SANTES

`1)'

:\1

CREUS

A la senyoreta

Júlia Puiggrós

S'esqueia

una tarda
plujosa i trista quan ens parà
davant del MOnestir de Santes Creus,
germà del
gioriós de Poblet, encara que la seva estructura sigui
de proporcions més reduïdes.
En entrar per la porta,
del Monestir, mentre
quéia pausadament una pluja fi
níssima, ja vaig descobrir al fons, damunt uns espaio
sos
graons, la façana majestuosa del Templ.e.
La tris
tor del jorn i el color obscur de les
la beutat
pedres,
de ses línies i la notable senzillesa de son
conjunt, ja
eren matèria
per a cridar abastament la meva atenci6
i excitar la meva curiositat.
No fa pas aquella impressió que produeix la
gran
diositat de Pobet, però un no s què estrany m'emo
cionà de ,debó bo i contemplant, mentre m'hi
atançava,
aquella altra fàbrica que per als monjos del Cister va
edificar Ranion Berenguer IV. é Potser seria l'hora
aquella eu que les boires ploraneres devallant de les
properes niuntanyes ho embolcallaven tot en fantàsti
ques formes?
Serien potser els sons d'una tenora
melangiosa que, dins el circuït murat que serveix d'a
vant-sala al Temple, llençava en 1are. les notes
senti
mentals de la nostra dansa?
vem

No ho sé.

El

que

em

succeí fou que

sense

voler
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sentir
pretèrites i que les vaig
més
el
cor
va
xic
més
el
que
encara un bon
poder
(car
enrera
i
deixant
façana
aquella
que,
pensament) ;
coronada de marlets i sens entretenir-me en l'ogi
darnunt del portal, vaig entrar
va esbelta que s'obra
hora
al Temple en aquella
penombrosa del dia morent
i quan les altes columnes de les tres naus d'aquella
creu
llatina semblaven talment espectres gegantins

vaig

rememorar coses

i r-nultiformes.

En

copsar l'obra

en

son

conjunt

va

semblar-me

un

Temple molt ben d:eliniat ; hi vaig trobar una simpli
citat i una nuesa especials ; sembla talment impossi
ble que d'aquella simplicitat i d'aquella nuesa en brolli
el comble de beutat que traspua per tot el Temple, la
qual no esdevé per causa del major o menor nombre
de detalls, car ens la dóna la sorprenent harmonia del
chor
conjunt. I ple d'aquesta beutat, bo i travessant elMon
Guillem de
on jauen eis braus cavallers Ramon i
Ma
cada, companys del rei Jaume en la conquesta de
on
al
creuer
reposen quietament
llorca, vaig arribar
dos grans Monarques : Pere III el Gran, que conqueri
Sicília i derrotà moltes voltes els exèrcits de França,
i Jaume II el just, qui subjectà la Cerdenya i portà
de Granada. Co
ses armes fins les fronteres del regne
bricelen aquests sepulcres dos ternplets gòtics de mar
bre, que el temps i el fum han ennegrit, amb quatre
belles ogives
pilans en mig dels quals s'enlairen unes de Pere
III
El
finíssimes
columnetes.
sostingudes per
és un gran vas sostingut per dos lleons ajeguts, i el
cobreix una urna elíptica atapeïda de figuretes gracio
sissin:es i de més gracioses filigranes ; i el de Jaume II,
en la
.quadrat i 'amb iclèntques filigranes, té esculpidesBlanca
llosa les figures d'aquest Rei i de sa esposa
d'Aniou. Al costat mateix del sepulcre de D. Pere,
hi
Roger de Llúria, aquell almirall català que tan
i
tes victòries assolí en la nostra mar mediterrània que
fou el flagell de França i el terror de Calabria. I men
enclouen
tre contemplava aquestes joies funeràries que
bo
i
repassant men
cendres de tan alts personatges,
la nostra his
curullat
han
les
seves
talment
gestes que
tòria pàtria, arribaven encara a mes oïdes les notes me
lanc6liques de la nostra dansa; i els planys .d'aquella
tristament la
tenora que s'esbandien lleus i torbaven
del temple venerable, em semblaven talment

jan

quietud
un
psalm

de comiat

a

a aquells
aquells Monarques, dessota
les

guerrers i a aquells Inagnats, qt:e rep-ven
belles arcades alteroses.
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El

claustre de Santes Creus, crudelment mutilat,
gòtic i espaiós, però en un de sos angles s'hi veu
una glorieta romànica en
mig de la qual un brollador
feixuc escampa rajolins d'aigua que amb lleu remor
saltirona, i és la única nota de vida en aquell lloc on
planen ombres de quietud i de mort. En les parets
del fons hi vaig veure una munió de
sepulcres, alguns
molt bent tallats, i entremig ,d'aquests
sepulcres, col
locada entre dues finestres semi-circulars, s'hi veu la
porta que dóna accès a l'Aula Capitular, una joia gò
és

tica de molta vàlua.

En aquest claustre, en aquesta sala, en el Palau
Reial (finíssima edificació també gòtica que
vaig re
córrer i admirar en múltiples detalls, tots ells delicio
sos), i en lo que fou antiga casa dels monjos... per tot
arreu shi mou el vent de la destrucció.
Les desferres
dels segles amuntegades sense ordre en tants indrets,
ens innoven
ço que foren aquestes dependències ane
xes al
Temple, en el qual sortosament encara s'enlairen
al Senyor l'encens i les pregàries.
Però quan hom
recorre
aquestes runes en, mig del silenci que les en
volta, i des de les portes dels seus salons tot just obi
ra 1es
múltiples ogives que arrenquen ,de formosos ca
pitells empotrats en lo més alt dels seus murs; quan
s'entra en aquells grans cellers humits i foscos i es
po
den apreciar els molsuts pilans que els parteixen en
dues naus espaioses; quan sota unes obertures baixes
i feixugues es poden esguardar i després recórrer les
llòbregues presons on mai s'hi esmunyia la llum diur
na ; quan; es recorren les sales reials i les,
amples bi
blioteques que durant segles foren laboratori de cièn
cies i lletres ; quan, en fi, hom es troba en mig cle les
llargues dependències que foren cases dels monjos, i
sols veu parets de tàpia derruïdes, ogives trencndes í
capitells molsosos... llavors ve a la meruòria que la
mateixa fúria incendiària que abrusà Poblet va arribar
també a Santes Creus, i que aquella follia destructora
no va perdonar
pas aquesta joia de Catalunya; no va
respectar les ombres d'aquells Reis que dormien
darrer son sots el murmuri agradós de les pregàries
dels monjos; ni va parar esment que mentre malmetia
un centre
religiós, malmetia també l'art exquisit amb
què vàries generacions havien glorificat la seva pàtria.
En sortir per la Porta Reial, que dóna accés al
claustre, la pluja s'havia esvaït ; els músics, arracerats
a les
negroses parets del Monestir, encra llençaven
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notes i més notes que
ment... i jo, ailab tota

Santes

es

perdien vagament,

vaporosa

recança, vaig acomiadar-me de
Creus tot travessant aquelia plaça que serveix

d'avant-sala al fornit

Temple.
MN.

DIARI

D'UN

JOSEP

P..A.LOMER

CONVERTIT
FRANCS)

(VERSIÓ

(Continuació)
17 març de

190S

Meva mare. Sa
produeix
profunda joia. Poques
presència
cl'edat
conec jo que traspuin una tan ardent
persones
jovenesa de cor i que siguin, .com ella, capaces d'en
tusiasme, sense recórrer a aquells consells depriments
i pomposament savis per mitjà dels quals volen els
Ella
vells que els jovencells devinguin entenimentats.
Fa

alguns

ens

dies que

es

troba

aquí

la

una

ha estat el centre de ma infantesa i de ma adolescència.
Sempre recordaré qué ella va eixamplar l'horitzó de la

vida, alliberant-se' mitjançant una ténaç
l'esquifida existèneía burgesa ofegadora de totes ics
aspiracions noblzs i llunyanes.
Oh com li desplavien aquests mesquins homenets
meva

de

sen
tenen altre ideal que viure
un
entre
emocions, sense sotracs nri trasbalsaments,

que
se

no

tranquillarnent,

vulgar crepuscle! Aquests homes que troben petit el
pensament, l'amor, l'ambició, la fe, la virtut, el vici,
Per a tals indi
tot ço que met l'esperit en agitació.
vidus només resulta immensa la llur honorabilitat; i
inés enlairat
es creuen realitzar amb escreix el seu
somni quan veuen que sos fills devenen membres útils
de la societat, ocupant una posició só;ida i ben reth
buïda que ben: tost els convertirà en uns perfectes an-i
mals domèstics.
D'ella, com també de mon pare, he après una com
pleta indiferència envers les consideracions socials.
Ella va infondre'm l'avorriment de les coses mediocres
i baixes; de la vida que s'esmuny- servil i barroera,'
occ'_dora ,de tota grandesa.
Per ella vaig conèixer el
de les
sa desig de les sunnuitats, del purificant aire
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muntanyes

on,

senyoreja

treva recerques entre els

però

solitud. Ella havia fet sens
homes i entre els llibres; res

la

no havia sadollat la fam
del seu esperit. De bell
antuvi la seva ànima s'havia
dins l'àrid pro
immergit
testantisme; més tard entrà en coneixença amb l'espi
ritisme, i jo recordo encara vagament que, de noi, l'ha
via acompanyat mantes vegades a• casa de Na
Elisa
van Calcar, la cèlebre
propagandista del mètode Froebel
i de l'agradable «més enllà».
També havia estat amb ella, durant ses
explora
cions, a visitar els teòsofs, vertaders Xinesos de la re
ligió. Cal dir que mai no havia estat adherida gaire

temps

d'aqueixes

a
rares agrupacions;
cap
ment sentia que la veritat no es
trobava allà.
tant esperava i
creient.

seguia

Creia

en

Esperit incomprensible, incircumscrit,
l'univers.

Deia

sovint amb

una

el

intuïtiva
Mentres

poder

que

d'un

governa

conviccó solemnial

ment joiosa: «Oh! jo estic certa
que un dia o altre
tots els misteris i tot
ço que iroman ocult ens serà re

velat».
No fa pas

molt de temps que jo discutia
amb ella sobre aquestes teories
que
qualifico d'absurdes, rebutjant tot fet sobrenatural i
tot misteri, i
repetint amb pertinàcia que no volia ocu
par-me d'unes tan vanes matèries.
En tenia prou amb
la vida. Oh! i que n'era d'estult !
Sóc per ventura
més savi i més avançat ara que
puc defensar totes les
concepcions i totes les idees, afirmant amb igual vehe
mència el pro i el contra, posat que no reconec la ve
ritat en lun ni en l'altre, i que sé d'altra
part—n'estic
segur de debó?—que la veritat no es pot conèixer ni
tant sols existeix?
encara

aferrissadament

C.

LA
DE

LA

MONTSERRAT,

Pvre.

NOVETAT
SANTA LITÚRGIA

Es una veritat que la Santa Església
horror a la introducció de novetats en

sent
tot

una fonda
ço que es

g-uarda l'exposició del Dogma i l'aplicació dels prin
cipis sobrenaturals de la Moral. Ha rebut íntegre,
de mans dels Apòstols, el dipòsit de la Fe i amb el
Crist ha estat definitivament promulgada la Llei que
ha de portar els homes al terme de salvació.
Tot allò que no estigui contingut, d'una manera o
altra, en el símbol dels Apòstols, com tot allò que no

•
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als principis establerts, de bell prin
la fundació de la Santa Església, com a norma
indispensable d'una recta conducta moral, amb vistes
a l'eternitat, serà rebutjat com a novetat profana.
è Què té de comú aqueixa horror a les novetats pro
fanes, sentida per la Santa Església, amb l'horror
que fan posats d'experimentar els mal avinguts amb
l'exernplar acció dels que treballen per la restauració
de la pietat a base d'una especial devoció a la Santa

pugui reduir-se
cipi,

en

Litúrgia?

è Perquè ha sortit un senyor, la bondat del qual no
tinc cap motiu de posar en dubte, que us ha dit mal
del cant gregorià, de les formes folgades dels orna
ments, de l'usatge de fórmules tretes dels llibres ri
tuals per a satisfer les vostres devocions particulars,
ja us desdiríeu de participar en la tasca més gloriosa
per a Déu i més profitosa per a les vostres ànimes?
Bé; quin ha estat el motiu més poderós per a blasmar
de l'amor a aquest bé de Déu de coses venerables? Ben
comptat i debatut tot es resumeix a atribuir la devoció
a la Santa
Litúrgia' no a sentiments de vera religió
sinó a l'afany d'introduir novetats.
Fugim de discutir les intencions de les persones,
fixem-nos en les coses tal com són en sí. Pot estar
tothom ben segur que treballant per la restauració de
la pietat dels fidels a base •de la devoció a la Santa
Litúrgia no sols no toparem •amb cap d'aquelles nove
tats l'afició a les quals ha fet els heretges, ans, ben a
l'inrevés, ens trobarem cada dia més units. amb la
Nostra Santa Mare l'Església.
Amar la Santa Litúrgia és amar la venerable an
tigor cristiana. La ,devoció a la Santa Missa ens lliga
amb els Sants Apóstols ; i la devoció a les fórmules dei
Missal, del Breviari i del Ritual ens lliga amb els Pro
fetes amb els Doctors, l'ensenyament dels quals cons
titueix el moll doctrinal de la vida religiosa desenrot
11;ada durant les dues Lleis, sota les quals• ha servit
la humanitat al Senyor, •son Déu.
Viure segons les ensenyances immediates de la
Santa Litúrgia és la• més ferma garantia de viure sota
la infiuència immediata del Crist, ben lluny de les ma
nies pseudo místiques de tants de ,sentimentals, vícti
mes d'una imaginació malaltissa.
La devoció a la Santa Litúrgia exigeix una recta
noció de 1a Divinitat, una il.lustrada coneixença del
misteri de la Santíssima Trinitat, un tendre agraïment
pel misteri de l'Encarnació i un cordial apreci de la
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consoladora veritat de l'acció íntima de
l'Esperit Sant
en les ànimes fidels.
La devoció a la Santa Litúrgia suposa una fidel
subjecció a la direcció de la Santa Església i un viu
desig id'aprofitar-se dels avantatges de formar part d'a
queixa imponent germandat, única per la seva finali
tat i singular per la seva admirable
organitza.ció. Qui
diu devoció a la Santa Litúrgia diu un íntim contacte
amb el món visible i l'invisibk, puix que la creació
visible és santificada pels elements que contribueixen
a l'esplendor del
culte, i els éssers que componen el
món invisible, esperits angèlics i humans,
participen
d'una manera positiva en els obsequis que fem a la

Divinitat.

De manera •que sospitar aversió a l'antigor en els
que treballen per la restauració de la pietat, diguem
ne, litúrgia, és no conèixer la Litúrgia o no conèixer

el concepte de profana novetat, tal com l'entenien els
Sants Pares, advertits per l'Apóstol Sant Pau en la
persona del seu deixeble Tiraoteu.
Ara, i solem dir-ho per a
de tothom,
que una cosa és novetat i una altra la sensació de

tranquillitat

novetat.

Entrar en

una església edificada amb l'austera ma
primitives basíliques romàniques, trobar
hi una piadosa multitud alternant amb la clerecia ei
jubilus de l'alkluia d'una Dominica post Pentecosten,
al voltant d'un altar reduït a la devota simplicitat d'una
ara de
pedra sostinguda per cine columnetes i servit
per ministres revestits amb folgats ornaments tallats
segons el patró dels bons temps de l'edat mitjana, ei
xoplugats, ministres i altar, per un elegant baldaqui

jestat

•de les

això comprenc que a mí mateix em faria un efecte
extra&dinari de novetat.
Però, cal dir-ho ben alt, aqueixa sensació
nove
tat seria produïda per ço que podríem nomenar sensa
ció d'eternitat. En aquella dolça visió ens trobaríem
més prop del •cel que de la terra, més en l'eternitat
que no• pas en el tem.ps, més units amb Déu que amb
les nostres migrades idees religioses, més interessats
per la glòria de Déu que no pas per la satisfacció dels
nostres desigs mesquins de tan terrosos.
La Santa Litúrgia, prou la dóna la sensació de no
vetat; com que ens situa en aquella eterna joventut
on viu
la Santa Església, tan joiosa i fecunda avui
com vint segles enrera.

J.

S.

LA

NOSTRA
VIDA

ESCOLAR.

complaure

rínterès dels senyors Socís per l'Escola donant
de les classes que regiran durant aquest curs.

Creíem

CLASE

aquest

mes com a

l'organítzació
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Pirates», «Trampa

Teatre
Ens plau

fer avinent que ha estat
d'una nova organització tot ço
relatiu al funcionament de les festes
que es celebren al saló-teatre del nos
tre Centre, per tal que, en tots els
ordres, s'executin amb la cura i aten
ció convenients per fer-les més agra
dables als socis i famílies assidus con

objecte

currents

a

aquelles.

DRAMÀTIC

Director artístic, Rafel Garcia;
d'escena, Enric Montero.

Di

rector

Actors
Balcells, Eduard

Josep
Bosch, Jo
sep Costas, Jaume Derch, Joan Fà
bregas, Salvador Mercader, Josep
Monreal, Enric Montero, Josep Puig
defàbregas, Joan Pol, Simó Roig, Jo
sep Rodríguez, Desideri Uriach, Jo
sep

Virias.

Apuntador, Pere Gené.
Maquinaria, Bu.higas.
Electricitat, Rovira Santa16.
Sastreria, Ballescà.
Perruqueria, Turell.
Programa per al present mes d'octubre
Dia

Ii.—Sessió de
les pellícules

jectaran

bregas.
La

Com fins ara, en les tardes dels dies
festius, es donaran projeccions cine
matogràfiques i representacions d'obres
teatrals, conformes amb l'esperit de la
nostra Societat i, sens oblidar el fi pro
mordial del Centre, es procurarà que
tant en les unes corin en les altres, el
soci hi trobi un dels medis de l'honest
esbarjo convenient en mig dels afers
de la vida.
La direcció de les session de cine
anirà a càrrec d'En Joan Jarque.
Per a les representacions teatrals
hi ha format el següent
ELENC

mortal» i «Hostes
de Postin» (cómica).
Dia 18.—Representació del drama
en un acte i en
vers, d'En Josep Zo
rrilla, «El Pufial del Godo».
Repartiment: Don Rodrigo, Sr.
Bosch; El Conde Don Juliàn, Sr.
Montero; Theudis (noble godo), Sr.
Balsells ; Romano (monje), Sr. Fà

cine. Es
«El Tresor

pro

dels

comèdia

en

dos actes

d'En San

tiago Rusiriol, «El Bon Policia».
Repartiment: Josep, Sr. Montero,
Anton, Sr. Balsells ; Josepet, Sr. Al
tabella ;
Pau, Sr. Puigdefàbregas ;
Tiberi, Sr. Fàbregas; Aurelius, Sr.
Costas ; Paulus, Sr. Rodríguez, En
Lucientes (Policia), Sr. Maareal
Garrido (Policia), Sr. Pol; En

•'

En

Ver
Polisón

dura_ (Policia) Sr. Vinyas •
primer, Sr. Mercader; L'Inspector,
Sr. Amat F. • Carterista, Sr. Bosch;
Noi primer, Nicuesa ; Noi segon, Ni
cuesa ; Jugador primer,
Sr. Oriach ;
Jugador segon, Sr. Lairisa ; Un reca
der, Sr. Calveras.
Dia i. de novembre.—La joguina
cómica d'En Josep Asmarats, «L'àni
ina
en
pena», amb el següent repar
timent :
Sr. Pinyol,

Sr. Balsells ; Fernan
Bartomeu.
Sr. Monreal ; Ventureta, Sr. Oriach.
La comèdia en un acte de J. Ayné
Rabell i R. Garcia, «L'antiquari del
Putxet», amb el repartiment que se

do, Sr. Puigdefàbregas ;

gueix:
D. Josep, Sr. Bosch • D. Mariano,
Sr. Montero; Ricardo, jSr. Mercader;
Pardinas, Sr. Balsells ; Quico, Sr. Fà
bregas.

Estrena en nostre teatre de la co
mèdia en un acte, traduïda del valen
cià pel Sr. Montanya, «En Pau Picó».
Repartiment: Pau Picó, Sr. Mon
tero; Adolf, Sr. Balsells ; Polonio,
Sr. Bosch; Paco, Sr. Fàbregas; Al
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fred, Sr. Costas ; Lluís, Sr. Puigde
fàbregas ; Vicentet, Sr. Viíias.

A les cinc de la tarda.
Les imitacions es facilitaran en les
condicions de consuetud, les vigílies
dels dies en que s'hagin de celebrar
els actes, de 8 a 9 de la nit, i els dies
mateixos, de i i a i del matí i des de
mitja hora abans de !'anunciada pel
començament de la funció.

Orfeó

Montserrat
dedicat als

Con-cert

seus

socis

protectors
En el corrent nies d'octubre, tindr
lloc la inauguració de la tanda •de ses
sions musicals que el nostre Or'eó or
ganitza per a la vinenta temporada
d'hivern. S'ha disposat celebrar la
primera en obsequi als senyors socis
protectors de l'Orfeó.
Amb tal mot:u el diumenge cfia.
la tarda (si
25 a dos quarts de sis de
en
el saló-tea
tindrà
Déu ho vol),
lloc,
tre del Centre, un escollit concert a
càrrec de l'Orfeó Montserrat, dirigit
pel seu mestre Sr. Pérez Moya i amb
la collaboració de la professora Srta.
Pla i dels —solistes, Sra. Pera, Srta.
Carulla i Sr.

Nogués.

NOTICIARI
• El dia
el nostre

del proppassat setembre,
Centre, prengué part en la

20

festa organitzada a Gràcia
per l'obra •dels Exercicis Parroquials.
Es celebrava la conclusió de la primera
tanda d'Exercicis dedicada a la earn
panya de Gràcia. El primer acte públic
d'aquesta fou la conferència donada pel
P. Vallet al Centre de Gremis. Sovinte
jaren després les reunions al nostre ca

simpàtica

es féu la propaganda oportuna per
Jacció personal i el repartiment de mi
lers de fulles impreses, i tanmateix la
gent de la nostra han començat a anar
a fer Exercicis. Amb aquest motiu, la
Comunó final de l'esmentada tanda es
féu a la parròquia de Jesús i l'esmor
zar de germanor subsegüent, al nostre
Centre.
Els dos actes tingueren un
èxit admirable. Aquella multitud d'ho
mes que eutraren a Jesús cantant Cris
El
to Venc, impressionava de debò.
Centre hi era amb l'Orfeó i la Joven
tut; la capella parroquial, els cate
quistes, tothom hi aportà la seva
col.laboració.
El P. Vallet a la
trona, digué aquells mots seus, vi
brants i formidabes ; seguí la Comu
nió devotíssima, mentre l'Orfeó canta
va els Himnes eucarístics : els Exer
citants varen fer les promeses de per
severància al Rnt. Sr. Rector, i cantant
sortiren altre cop al carrer cap al Cen
tre, formats amb manifestació respec
table.
Allà
es
serví
l'esmorzar,
perfectament organitzat, i després el
nostre Orfeó obsequià els exercitants
amb el cant de «La mal maridada»,
maridet» i 1Ave Maria», de Vic
tòria. Ells per la seva part van pro
nunciar bells parlaments, càlids, amb el

sal,

fervor dels exercicis, que encomanaren
ais altres assistents l'entusiasme i ad
hesió a la gran obra. Als socis que hi
assistiren, nosaltres no els hem de dir
ja gran cosa més : als altres, els ha
vem de fer avinent que la campanya
pels exercicis i els diferents actes con
tinuen; per la qual cosa la Junta els
in
prega a tots que la segueixin amb
terès i que facin el sacrifici que calgui,
per entrar en alguna de les tandes, amb
la qual cosa gustarien com mai la dol
çor de la vida espiritual sincera i ad

quiririen aquell vigorós tremp d'esperit
que centuplica el valor personal i so
cial del caràcter cristià.

szszsznszszszsiz5.2525252.52n52525-2.5-25-25-aszsasEszns-as-a-s-25-i2s-ds-2=s25-252.

El dia

25 del proppassat mes d'agost
millor
vida l'antic soci actiu
passà
del Centre, En Joan Vàzquez i Garcia,
qui havia desempenyat el càrrec de
Bibliotecari en la Junta Directiva. Per
haver estat el Sr. Vàzquez persona
molt respectable i d'una pietat
a
tota prova, la seva mort ha estat molt
cspecialn::nt a la ::ostra bar
riada, on era molt conegut per haver
dirigit durant molts anys el Collegi
Mercantil Gracienc que fundà. EI nos
tre Centre fa present el seu pregon
pèsam a la senyora vídua, Na Anna
Sans i al seu
el reputat Doctor en

13

Naixernent

a

Tingué

lloc el dia 21 de setembre
el
del
passat
primer infantó dels jo
ves
esposos, En Jaume Carulla i Na
Josefina Serra. A les moltes felicita
cions que amb tan falaguer motiu re
ben els novells pares i llurs famílies,
el Centre ofegeix la seva ben entusias
ta enhorabona.
—Novament ha estat destinat al
el soci En Valentí Gonzàlez
Millàn, que va embarcar el dia 5 del
passat mes amb els individus del Ba
talló de Caçadors de Barcelona, Pri
mer de
Muntanya.
Desitgem al nostre amic un promp
te i feliç retorn.

Marroc

Medicina, En Joan Vàzquez Sans, qui

s'ha allistat entre els socis del nostre
Centre, per consideració al mateix
per la bona memòria del seu pare
(a. c. s.). La Junta Directiva ha
acordat fer celebrar una Missa amb
ofertori pel bé de l'ànima del senyor
Vàzquez i Garcia; la qual tindrà lloc
a la Parròquia de
Jesús, altar del San
tíssim Sagrament, el dia 20 del cor
rent octubre, a les vuit.

Comissió

Sufragis
En compliment de l'article 61 del
Reglament, tindrà lloc el pròxim dia
primer de novembre, festiviitat de
Tots Sants, a les 8, en l'església de
Sant Joan de Gràcia, una Missa de
Comunió general amb ofertori, en su
fragi de les ànimes dels Socis difunts
des d'igual dia a l'any anterior, son:
Actius : Josep Terrés Cuadrench,
Santiago Vilar Amigó, Felip Grau
Gosa, Jaume Bohera i Joan Vàzquez

Butlletí

Per tal de millor atendre les exi
nostre But

gències d'organització del
lletí, ha estat nomenada
sió administrativa
cis senyors Josep

una

Comis

integrada pels
Pardinas,

so

Antoni

García.

Samsó, Josep Carreras

i Pere• Sans,
a la
que en endavant haurà de dirigir
se tot
ço que faci referència al nostre

Portaveu.
Socis

nous

En

el passat mes de setembre, han
els següents:
Actius : Manuel Mallén:, Vicens
Villagrasa Erliso, Felip Sagués Ba
día i Lluís Camps Arnau.
Protectors: Joan Vàzquez Sans i
Bonaventura Pla.

ingressat

Aquest

número

Tipogralla Emporivm,

ha passat

S. A.

•

Telèfon

Protectors: Josep Martoreff, Miquel
Castellanas, Josep Mundó i Frederic
Benessat.
La Secció Choral «Orfeó Montser
rat» interpretarà durant a Missa, es
collits motets apropiats a l'acte.

La Junta Directiva recomana espe
cialment l'assistència a n'aqu.est acte
de caritat vers els nostres consocis,
pregant-los a l'ensems l'ús de la

per
5329

nsíg-nia.

la
A.

prèvia
•

militar•

censura

Ferlandina, g i

r

•

Barcelona
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ens
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SERVEIS DIRECTES

Línia

a

Cuba- flexic Linia

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

Línia a Pucrio-Rico, Cuba,
Venczucla, Colòmbia
Línia
Pacilic
Servei mensual sortint de Barcelona el día
10, de València el 11, de Màlaga el 15 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, Iquique, Antofagasta i Valpa
raiso.

Línia a Filipincs porís de
Nina japó
Set expedicions a l'any, sortint els vapors de
Vigo, Lisboa, Càdiz, Cartagena,
València, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo,
Singapore, Manila, Hong-Kong, Xang-Hal, Naga
saki, Kobé i Yokoama.
Corufia cap a

AVISOS

a

l'ArOenlina

Servei tnensual 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 y San
tander l'últirn de cada mes, de Corufia el día 1,
de Villagarcla el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
càrrega per a l'Argentina.

a

Nova Yorb, Cuba

Ilexic

Servel mensual sortint de Barcelona el día 25,
de Valencia el 26, de Màlaga el 28 y de Càdiz el
30, cap a New-York, Havana i Veracruz.

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

IMPORTANTS

— Preus convencionals per carnarots
Rebaixes a families i en passatges d'anada i tornada.
fils i aparells per a senyals submarines,
especials. — Els vapors tenen installada la telegrafia sense
com per son confort
estan dotats dels més moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers
gust. — Tots els vapors tenen metge i capellà.
a
l'altura
tradicional cle
de
es
manté
tercera,
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge
la

Companyia.

els nólits de deter
Rebaixes en nólits d'exportació. — La Companyia fa rebaixes de 30 per 109 en Marítimes.
articles, d'acord amb les vigents disposicions pel Servei de Comunicacions

minats

SERVEIS

COMBINATS

una xarxa de serveis combinats pels principals ports, servits
Aquesta Companyia té establertaadmetre
per a:
càrrega I passatgers
regulars, que 11 permeten
— Zanzívar, Mozambique i Capetown: — Ports
LIverpool i ports del Mar —Bàltic i Mar del Nord.
—
India, Sumatra, Xava i Conxinxina, Austràlia i Nova Zelàndia.
de l'Asia Menor, Golf Pèrsic:
— New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown,
Port Arthur i Wladívostock.

per línies

110-110, Cebú,
— Ports d'América Central i Nord d'Amèrica en el
Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal.
— Punta Arenas, Coronel i Valparalso, per
Pacífic, de Panamà a San Francisco de Califòrnia:
l'Estret de

Magallanes.

•

SERVEIS COMERCIALS
té establerta la Companyia, s'encarrega del transport i ex
La Secció que per aquests serveis
a dit objecte i de la col•locació dels articles,
hibició a ultramar de Mostruaris que li siguin tramesos
fer els exportadors:
la venda dels quals, com assaig, desitgin
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Dipòsit general:
Sant Pere Pffirtir, 6
Barceloua

Gracia
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PLINT

DE

LOS DOLLARS
CARRER

BLI

DE

SALMERÓN,

CALLA

Rebudes
les novetats
d'hívern

SASTRE
Avhió,

GRACIA
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Liquidació de joies i rellotges
per reformes del local

NOTA t

SALMERÓN,

120 bis

S'arreglext tota classe
de joies i rellotges

