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PORTAVEU

INSTRUCTIVO

DEL

CENTRO

DE

GRACIA

Cases que

Ajuden.

recornanern

ais que ens

CERERIA

Cafes Torrejactes

de l'Immaculat

9Raethyo
tazés

Els

ajuden

Cor

de María

Frederic Diez

exquisits

Casa Central:

Salmerón,

r

24.(cantonada ?‘fontsenv)

PREUS

Especíalítat en
círís lítúrgícs

ESPECfALS PER A

RESTAURANTS,

BARS,

LLETERIES f SOCIETATS

La

Travessera, 179

Casa Central obseqularà a tot comprador

(Enfront Passeig St. Joan)

de 100 grams de eafè, que presentl aquesta
Revlsta, amb una capsa de pastilles de tafé
amb Ilet, marca
Explorador, (Logrollo).

Barcelona

JOSEP BATLLE
en

rams

per

a

nítvia

filimenticies

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

Gràcia, io5 (abans
Diagonal, 393) Barcelona (G.)

Passeig

(Gràcia)

Fàbrica
de Pastes

FLORICULTOR
Especialitat

- Telefon 2064 G.

de

Torrens
Successor

Vda. de J. Lligoria

Acadtmla de Tall
Ensenyança ae Tall l Contecela de
iola mena de Veslits, Ithrles
roba nianea pel
sistema Plarti
Classesde
larda nil

Salmerón, 96
Abacería Central: Taula, 38
Barcelona (Gràcía)
Carrer

LlIçons

a

domielli

Salmerón, 111-119-121, 2.n, :I•3

•

Cases que

recomanem

Ajudem

GRÀFIQUES
I

GRANS

ENQUADERNACIÓ

R. PONSODA.

als que ens

ajuden

MAGATZEMS

1[8 IIM[NIUH[8

111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111

Salmerón,

PARÍS,

-

126

BARCELONA

47

-

Telefon 2362

G.

PREU FIXE
Immens assortit en lo més
nou de gèneres
per a hivern
Llanes de totes menes : Sedes en
lo més nou : Alfombres i
Carpets
Coco en totes mides : Portiers : Ta

L'ESTISORA
bons
preus : Rebudes
les millors nove

SAST1H11111

Elegància

VILA

tats per a la tem

imue

pets : Stors, etc., etc.
PELLS CONFECCIONADES
I SENSE CONFECCIONAR.
MANTES LLANA A PREUS

ECONÓMICS
Jocs de

Impremta
Litografia

89

Relleus
Mostruaris

BONES
:

Tovalloles, Mocadors,

Estovalles,

Bànoves de
cotó i seda.

porada d'hivern.

Salnierón,

I

llit i taula

TOT

BO

I

BARAT

Opfica
I Quíncallicria
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SABADELL I C.A
S.

en

C.

Claris, 24
Tel. 1964 A.
BARCELONA

Llibres

ratllats

Variat assortit

qualitat per

a

cristalls de primera
vista cansada i miops

en

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

Especial atenció en tota classe de
receptes dels Srs. metges oculistes
Graduació

científica

de

la

vista

MAJ
Travessera, 22

•

Barcelona (Oracla)

Cases que

Ajudem

recomanem

als que ens

ajuden

d .c1-11rt Re i7.giós
Galeries
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Imatges

en

Fusta i Pasta-Fusta Bene7bles
:

Altars, C4elles, Esea
i Re
arates, Oratoris, Dossers, Re.P.ses
clinatoris Restauració dAitars, Imatges

Incluigenciables

:

:

Antiguitats
Director artfstic:

Menénclez

Pelayo, 138

i

Abans Torrent de

CARLES FIGUERAS

—

BARCELONA (Gràcia)

7011a)

Cines
Les millors
marques
preus
econòmics

Màquines
fotogràfiques
des de

d

20 ptes.

.,

Tota mena
d accesoris
i treballs
de laboratori
11111111111111111111111111
11111111111111

Casa

CUYaS

111111111111111111Iminim1111111111
Portal de
núm. 11

13arcelonat

OR

FIANA

i

BUTLLETI-PORTAVEL1
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CENTRO

1NSTRUCTIVO

MORAL

DE

GRACIA
CASAL
SOC1AL:
ROS DE
OLANO, 7 í 9

BARCELONA

ANY

M. 2 4

DESEMBRE

1925
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L dimarts, dia

24

de Novembre, la Junta del

«Centre», presidicla pel Consiliari _Alossèn

Mareelí Garriga, Rector de Jesús, presentà llomenat
ge del «Centre Moral Instructiu» cle Gràcia, al Reve
rendíssim -Sr_ Bisbe Coadjutor Dr. Miralles. El Pre
lat l'acceptà afectuosament, recordà l'entitat per baver
li adreçat

una

lletra de felicitació

oferí al «Centre» la
i

personal.

amb la

Més

quota

tnés

encara:

mensual de

OR I FLAM_A,

les

noces

d'or,

i

plena protecció religiosa, moral
s'allistà

com

Soci d'Honor

a

cine pessetes.
representat

a

l'acte pel

seu

Di

transmetre públicament
konro
complau
atstinctons, i públicament, també,
expressió dels

rector,
ses

en

es

"i•

sentiments

en

tan

•

com

dels socis, ofereix al Prelat el

subjecció absoluta

i

testimoni

devoció cordial del «Centre»,

Jerarquia de l'Esglèsia Catalica.

de la
a

la

szszszszszs-as-aszs-ès2.,-.2s-esannszszszs-asasznszF252.5-25-25252.5252.5Z525=5Z
0

IMPRESSIÓ

NADALENCA

Ha tombat poc a poc la mitja nit
i al cel brilla una estrella;
s'ha apaivagat la punta de neguit
que em desvetllava el son de la parpella
i he quedat adormit,
curull el pensament amb l'establia
i el nen Jesús en braços de Maria.

Com un infant
amb el cervell bullint d'una fe pia,
m'han vingut a la gola els mots d'u.n cant
que de menut sabia
i s'endug-ué l'oblit bo i fent-me gran...
Quin regust més de cel a la geniva
quan, m'hi lliscava la paraula viva!
Oh quin goig retrobar-me novament
cor-blanc i ànima-neta,
amb Déu omplint-me tot el pensament
i sentint-me ferit per la sageta
d'un místic i tranquil abrandament...
I la llum de l'estrella
m'ha obert al cor camí de meravella.!
I florirà Nadal
amb uu esclat de fred i de gatzara,
i vindran els torrons i el gavadal
de plats amb vianda rara,
i tothom farà moure el seu caixal
sense pensar, però, en la devallada
de tot un Déu fet os i carn rosada.
I fins jo que el misteri, dins la nit
i sota el clar de lluna,
he comprés i he sentit
he sentit
he comprès
amb una fe que quasi ja era runa,
qui sap si la burxada del neguit
esllavissant-la per l'abís sacríleg
m'hi posarà també el mateix epíleg!

52=25?_525-2525-EszszszsaiszE2.5252525ZEZSZT252525257-_5252525Z5252525252.5252

No fugis dels meus
ulls, son de Nadal;
fes-hi niu ben arran de la
parpella
i si el món d'un va-i-ve ma Fe
clou-me el parpre bentost, son de clivella,
Nadal!

JAUME ROSQUELLAS

I

ALESSAN

NADAL
La

festa de Nadal, prescindint de sa
importància
i sentor cristiana, és el que s'en diu una fes
ta de família.
No hi ha llar en la nostra terra (i
ço
que dic de la nostra terra pot ben dir-se de tot el món
cristià), per modesta i pobra que sigui, que no celebri
la festa de Nadal. No sé que ho fa,
però el cert és
que aquesta diada té la gran virtut d'acoblar a l'entorn
de la taula pairal tots els membres de cada
família,
baldament aquets siguin llunyers i dispersos. Bé
n'hi han de festes durant l'any,
però cap d'elles, ja
sigui la Festa Major del poble, ja sigui l'onomàstica
d'algun membre, té l'eficàcia del Nadal. Per això, la
dita de que ,per Nadal, cada ovella a son corral és d'u
na veritat tan clara
que no necessita cap mena de de
mostració.
I en aquesta diada, bo i festejant la
naixença del
bon Jesús amb la mateixa joia que la festejaren els
àngels i els pastors de la Judea, ens ixen sense voler
dels fons del nostre cor aquells anhels de glorificar el
Senyor de les altures mentres desitgem ferventment
la pau als homes de bona voluntad. I quan en
ple
na
festa familiar, ens trobem a l'entorn de la taula
menjant el gall, i després les neules i els turrons tí
pics, no sé tampoc que ho fa, però tots desitjaríem que
la joia del Nadal hagués perpètua durada i que
cap
núvol vingués a entenebrir el sol del nostre benestar
i gaudi.
La festa de Nadal és netament la més encisadora
de totes les incloses en el calendari cristià.
I el po
ble, poeta d'excellència, l'ha idealitzada amb la seva
imaginació; i ha vist caminar els estels durant la nit
i cantar els ocells a l'aubada com si fóssim al mes d'a
bril ; i ha copsat misteriosos i suaus remors bo i ex
pandint-se per l'espai immens; i ha sentit com insò

litúrgica

3
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lites mostres de gaudi feien bategar i reviure la natu
ralesa inanimada. I aquest poble-poeta ha plasmat
l'encís d'aquesta festa i l'ha volguda reproduir en son
origen, valent-se dels pessebres, que, entre totes les
exterioritzacions del sentimentalisme cristià, és la de
major transcendència educativa, car per medi d'aquests
pessebres es mostra la humilitat de Qui poguent
néixer en la major opulència, va preferir fer-ho en
una establia.
Per això, des de l'any 1923, en que Sant
Francesc els instituí a Greccío fins als nostres dies,
han sigut una nota obligada de la festa de Nadal, es
pecialment en les cases on hi ha mainada, succeint,
però, que amb l'excusa d'acontentar aquesta, són els
grans els qui disfruten bo i festejant el Senyor amb
una manifestació tan senzilla i popular.
Quina cosa més encisera el veure en moltes cases
aquesta plasmació innocent i bella de ço que succeí
vint segles enrera al portal de BetJem ! I avui que
l'esperit de modernitat ha volgut engolir i ha engolit
tantes coses tradicionals i les ha substituït per altres
coses altament frèvoles, dóna bo el veure com encara
no ha pogut res aquest esperit en ço que fa referència
amb ses
a la diada de Nadal, car segueix avui dia
Misses del Gall, amb sons Pessebres, amb la taula ben
sobretot, amb aquell gaudi familiar que om
parada
plena les nostres llars com beneint-les.
MN.

INDICADOR

LA

CLAROR

JOSEP PALOMER

LITÚRGIG

DE

NADAL

tema de la senzilla indicació que anem a fer avui
hauria d'ésser la rúbrica que porta el Breviari Romà
després de les Matines de Nadal.
La rúbrica diu així: «Havent dit Benedicamus Do
mino, hom celebra la primera missa com a l'Ordinari,
acabada la qual Laudes són recitades».
Veieu si en té de raó la nostra cançó nadalenca?
«Aquesta n'és nit de vetlla...» Però amb la rúbrica i
la cançó tinc una por d'allò més que em tocarà anar
me'n d'aquest món sens haver tingut el goig d'adorar
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la Santa Eucaristia entre Matines i Laudes, un dia
que ho porta la Santa Litúrgia.
Ja el paguem, per això, car el nostre poc afecta
ment a la Santa Litúrgia.
Som indiferents envers
el misteri de la Nit Santa de Nadal és veritat, però
també ho és massa que no estimem com caldria la cla
ror.
Aqueix desamor de la claror diu la mesquinesa
de les nostres relacions amb Déu; no l'estimem : ja
està dit tot.
Una mirada als fulls del Breviari i del Missal us
donarà la impressió que la diada de Nadal és la festa
de la llum. Les oracions invoquen la llum de què
ens ha amarat el Verb Encarnat, i el Prefaci remercia
la gràcia de la Llum Novella del Verb Encarnat amb
que s'han acrarit les penses nostres.
Podrieu dir-me que la Pasqua és festa de claror i
que ho és també la Pentecosta: la Pasqua amb tota la
gràcia d'una gaia sortida de sol; la Pentecosta amb
la roentor d'un sol ben alt. Si, però la cosa no treu
que Nadal tingui motius especials per a ésser conside
rat com a festa de la Llum més aviat que no pas la
mateixa Pasqua ni la mateixa Pentecosta.
Per de prompte Nadal santifica amb la Santa Mis
sa la mitja nit, el bon matí i el gran dia.
La missa
de bon matí ens fa pensar amb els triomfs de la Res
surrecció i la missa de gran dia ens fa pressentir cl
flamareig de la Pentecosta; però la missa de Mitja Nit
és la que ens fa pensar en el moment feliç per a la
Humanitat en que va aparèixer en aqueix món un raig
novell de la Llum Eterna que és el mateix Déu.
La divina claror amb que ha vingut a illuminar-nos
el Verb Encarnat és la gràcia amb que som fets
plaents al Nostre Pare Celestial, i així com aqueixa
gràcia té diferents operacions segons la necessitat
disposicons de l'home, axí mateix és diferent la lluen
or de
caad una d'aq-neixes tres grans festivitats de
l'any segons la divina operació que signifiquen i com
memoren.

claror de Nadal és la claror de la gràcia, quan
i deixondeix la consciència ensopida per les
tenebres del pecat. Per aixe, li escau d'ésser comme
morada en el cor de la nit quan la claror és menys e,s
perada i el son és molt més fort, car mai el pecador es
lliberaria del pecat que l'endogala i estaborneix, si
no fos la gràcia que trenqués el ferre i anuflés el ma
lefici.
La Redempció típica, la figura més exacta de la re

La

desperta
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dempció

que el Crist havia d'obrar, fou la redempció
dels fills d'Israel, obrada per Déu amb mà forta, va
lent-se de la santedat de Moisés. Doncs bé, el senyal
d'aqueixa redempció fou donat al punt de la mitja nit.
«Mentre que un son placívol obrigava tot el país i la
nit en sa cursa rabent havia atès el bell mig de la car
rera, el vostre Verb Omnipotent se'n vingué del mé
alt del cel, de son tron reial...» (i)
Nissaga dels homes! quan més espesses eren les te
nebres que t'enterbolien, el cervell i t'ensutzaven el cor
aparegué el senyal de la teva redempció; aparegné
ajegudet damunt la casta falda duna Verge Puríssima,
el Jesuset, aquell mateix Verb que molt abans de res
plandir l'estrella del matí era adorat dels àngels, en
esclats de santedat,
el sí inefable del seu Pare

Eternal.

Que

n'és de •santa la Nit de Nadal! amb quina fer
l'hauríem de vetllar.
Abans quau la llum eixia només de fogars tan mes
quins com el sol en l'ordre material o la feble raó
humana en l'ordre intel.lectual, els homes havien alçat
altars per a fer oblacions al sol i honorar les personifi
cacions de la Pensa, i ara que la Llum que ha de fer-nos
immortals brolla de la font inestroncable del Cor del
Verb Encarnat, ara que procedeix d'una deu intelli-,
gent, restaríem indiferents, sense precs ni accions de
vor

gràcies?

Diada de Nadal, é per què no ets per al poble cristià
el dia de les santes alegries pel retdrn de• totes les coses
a
aquella primitiva bonesa que tenien a l'hora de la
llur creaci6 quan el Verb, que avui totes les renovella
amb la dolçor del seu esguard, amb el poder cle sa pa
raula les feia resplendir amb la claror de l'ésser, ban
•
dejant lá tenebra del no-res?
Si una sola nit sabíem professar l'horror a les tene
bres amb les fervors d'un sant vetllar, si un sol dia
sabíem demostrar l'amor a la claror amb un sobrena
tural oblit de la necessitat de dormir, si un cop l'any
mereixíem ésser arrapats contemplant el misteriós
llampegueix dels ullets de l'Home-Déu, potser en gua
riríem del desamor de la vida, potser ens adonaríem
que aqueixa fortalesa de cor que creiem tenir, és el
començar d'aquell enduriment que podria arribar a
allunyar-nos, per sempre, per sempre més del Bon
Déu.
J. S.
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LA

NOSTRA

VIDA

ESCOLAR

Començàrem

a

terior del Museu

començat

parlar-ne

parlar

en

el

mes an

Escolar

que havien
i prometlem
amb més extensió pròxima
3

organitzar

ment.

Diem
Museu escolar, les colec
cions de tota mena de coses que poden
servir per documentar l'ensenyament,
per tal de fer-lo clar, atractiu, pre
cís i vivent, i per tant, donar-li su
perior eficàcia. No tot serveix. Hi
ha coses que no diuen res per a la ins
trucció dels nois. Ço que dóna una
noció industrial, comercial, agrícola,
científica, artística, és objecte apte per
al Museu.
Té l'avantatge de poder ésser orga
nitzat amb un ínfim pressupost. Fora
del material de presentació, quadros,
calaixos, armaris, els objectes es reu
neixen a base de la collaboració dels
mateixos alumnes. Per aquest motiu
havern cregut que al Centre es podia
fer el M-useu en condicions més favo
rables que no pas en la majoria d'es
coles, perquè els alumnes de les Es
coles de nit, en sa major part treba
lladors industrials, i els socis del Cen
tre, poden portar-nos mostres de les
matèries—primeres i transformades
de les seves indústries, i així dotar rà

pidament l'Escola d'una copiosa

rietat
doses

de

coses

TASCA

No els ha de costar cap diner. La mos
tra ha d'ésser en quantitat
petita, sufi
cient per donar idea de la cosa i prou.
que tracten en metalls poden donar
trossets de coure, plom, zinc, etc., mos
tres de minerals si en tenen; els del
ram de
construcció, mostres de ciments,
calç, etc. ;_els fabricants, mostres de co
tons, de llanes ; els propietaris, mos
tres de terres, Ilevors ; els forners,
classes de farines ; i així podrien anar
seguint en tota mena d'indústries i

negocis.

De moment lo que tenim amb més
abundor són classes de fustes.
Ens
fem l'illusió de que en aquest ram
d'indústria tindrem aviat una collec
ció complerta. De pells també n'hi ha
un bon nombre.
Segueixen després els
carbons, els colors industrials, cotons,
i algun altre producte isolat, que en
cara
no pot entrar en
sèrie. L'orga
nització definitiva pensem fer-la se
gons el pla de E. Bannwart, qui adop
ta la següent classificació:
I.

Lliçons

A)

de

coses

IV.
V.

icadesi

Els Animals.

va

per donar agra
als nostres alum

C)

Ciencies pures

nes.

aquest motiu, doncs, fem avui
crida a tots els socis demanant-los
vulguin aportar-nos qualsevol mos

Amb
una

D)

que
tra de material

cètera,

..que
per raó de

Alimentació.
Llum i calor.
Vestits, Robes.
Habitació.
Indústries Diverses.

Ciències"' L'Home.
apl
11/ L'Higiene pràctica.

B)

d'elements aptes

lliçons

industrial, agrícola, et
tinguin a la seva disposició
la professió que exerceixin.

1

E)

Botànica

{
I.

Agricultura{H.

{

I.
II.
III.

I.
II.
III.

Física.

Química.

Geología.

El camp.
El jardí.
La granja.

Botànica general.
Herbari.
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F)

Geografía.

G)

Historia i educació cívica.

No queda, però, amb aquestes notes
Tornarem a par
exhaurit el tema.
lar-ne oportunament, i mentrestant es
trobarà
perem que la nostra crida
entre els socis lectors del nostre But
lletí la mateixa cordial i generosa res
posta que ha trobat entre els alum
nes de les Escoles.
El dimecres, i8 del mes passat, els
alumnes de la classe superior feren
a l'observatori
una visita
Fabra, on
se'ls prodigaren els ressenyaments so
bre els aparells astronòmics i treballs
científics que es fan en aquell establi
ment.

Per l'amabilitat del Sr. Jarque els
escolars han tingut dues selectes ses
Grans mercès en nom
sions de cine.
de tots ells.

Joventut
Amb motiu d'estrenar la llanterna
de projeccions recentment adquirida, va
haver-hi una sessió força interessant
d'Astronomia solar, en la qual es pro
jectaren admirables diapositives, di
rectes del sol, unes; altres de gràfi
ques de les òrbites planetàries, i al
guns dels aparells de l'Observatori de
Meudon.
Tenim altres colleccions a punt, de
caràcter industrial, que no han estat
encara exhibides,
per haver-se atès
amb preferència en les sessions d'a
quest mes passat a la collaboració dels
socis al Museu Escolar.
La del dia 18 tingué especial
per haver-hi donat una conferèn
cia sobre el joc d'escacs, el nostre
illustrat amic en Joan Solervicens
Explicà sucintament la histèria del

joc, fent notar els dos períodes : abans
de Ruy López, i després de• l'aparició
del llibre d'aquest gran mestre. A
continuació posa exemples de comen

i de final de partida; en con
sessió delectabilíssima, so
junt,
bretot pels escaquistes, tan nombro
Tots ells ma
sos en nostra Joventut
el
nifestaren al senyor Solervicens
de
tornar
a sentir les seves lli
desig
ac
çons sobre el noble joc, als quals
el
doctíssim
amic.
amablement
cedí
Hi ha en projecte a l'hora de donar
aquestes ratlles a la impremta, una
excursió a Sant Ramon, damunt de
Sant Boi, el dia 27 de novembre.

çament

una

—La secció de fotografia efectuà
una excursió al port, el diumenge dia
8. Excelliren les proves tretes per en
Narcís Pi i en Santaló.

Orfeó

Montserrat

Tal com estava anunciat, el dia 25
d'octubre últim, el nostre «Orfeó Mont
serrat» donà el primer concert de la
temporada, dedicat als seus socis pro
lectors.

nombrós públic que hi assistí, am
per
complert la sala d'espectacles,
plia
evidenciant el desig que tenia de sen
tir l'Orfeó i veure'l rependre, després
de la temporada estiuenca de relatiu
repòs, la seva tasca que enguany, aju
dant Déu, ha d'ésser activa i fecunda.
L'aparició dels orfecmistes a
amb el mestre senyor Perez Moya
fou saludada amb un nutrit i sincer

El

aplaudiment.

i tercera part
se
les
composicions
programa,
Mi
de
la
: El cant
senyera,
güents
llet; Cançó del lladre, Sancho Marra
co ;
Magdalena, Cumellas Ribó ; El

Integraven

del

la

primera
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Mestre,

Sancho Marraco ; El Comte
Millet ; Les fulles seques, Mo
rera; Brindis, Mozart ; La Sileta, Cu
melles Ribó ; La nina bella i La mal
maridada, Pérez Moya; Aunque estoy
en
tierra ajena, Pedrell-Pérez ; Ave
Maria, Victoria. Totes foren cantades
pel conjunt de l'Orfeó amb la mestria
que li és peculiar, la _ qual ens féu
considerar mantes vegades durant el
transcurs del Concert, com no decaient
la bona voluntat i esforç dels abnegats
orfeonistes, emmirallant-se en el zel del
seu competent mestre, aquesta secció
coral que honora el Centre, ha de refer
mar-se cada dia més en el lloc enlairat
que am els seus mèrits ha conquerit.
En aquest concert hi havià dues

Arnau,

composicions

noves:
«Aunque estoy
ajena» (popular lleonesa) i
«El mestre». Aquesta última donà

en

tierra

motiu a revelar-se una nova solista:
Na Eulària Busquets, que amb veu ben
tinabrada i remarcable afinació cantà la
part de solo a ella confiada. Va que
dar molt bé, lo qual li ha de servir

d'encoratjament, puix, exercitant-s'hi,

vencerà la natural temença assolint
major seguretat i àdhuc més volum de
veu.
La felicitem i ens felicitem
nosaltres, puix que ben aviat l'Orfeó
podrà comptar amb una altra bona so
lista.
La segona part, composta de recitals
a càrrec dels solistes Sra. Pera, Senyo
reta Carulla i Sr. Nogués, tan per
la selecció com per la execució de les
obres, fou senzillament una esquiside
sa.
Escoltades amb veritable recolli
ment
les belles composicions,
els
i
entusiastes
aplaudiments
unànims,
que

es

prodigaren a desdir, obligaren a
la major part com palesa pro

L

La

A

Carulla cantà : «El
Cèsar Franck ;
A.
Massana
S.
«Infant»,
J. ; «Madri
gal», A. Mestres; «Vot de donzella»,
Sta.

Roser

maridatge de les

roses»,

Chopin.
EI

Joaquim Nogués: «Les go
d'aigua», A. Mestres; «Oh quin
gebre» J. S. Bach; e0 Jesú mi dul
cis», dampra ; «Recitatiu i Aria 8 i 9
de l'Oratori, Judes Macabeu», Haendel.
La Sra. Assumpta Pera : «De bon
matí», Lamote de Grignon» ; «Font de
Sr.

tes

Sancho Marraco ; «La cam
pana que camina», Schumman ; «Pe
nediment», Beethoven.
Remerciem una vegada més al mes
tre i orfeonistes tots, les bones hores
passades escoltant les seves cantúries i
ens permetem recomanar-los-hi perse
verància en tan preuada obra cultural.
Prèvia
el dia 15 de no
vembre últim l'Orfeó Montserrat donà
un concert en la senyorial casa de l'a
cabalat fabricant D. Josep M. Crei
xell, soci del Centre.
En aquest concert, que fou celebrat
en la
intimitat de la família, foren
molt aplaudits i felicitats els orfeonis
tes i llur mestre, els quals restaren
molt satisfets de les atencions i obse
quis rebuts, per lo que ens plau fer avi
nent al distingit consoci Sr. Creixell
nostre més pregon reconeixement
per la benèvola rebuda dispensada a
Orfeó.
Es prepara per a les vinentes festes
de Nadal un extraordinari concert de
Nadales, la celebració del qual s'avi
sarà oportunament.

pastor»,

bisar-ne

Teatre

de la delectació que hi trobava l'au
ditori i com se sentia atret per l'acurat
treball dels solistes que cantaren com
a vers artistes.

tre»,
d'En

va

Día 6 de desembre.—«El Contrames
drama en tres actes i en vers
Frederic Soler (Pitarra).
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Estrena

d

a

a

«El Manicomi

del senyor
arregla la
la nostra escena per En Pius Fluvià.
Dia 8.
Sessió de Cine: «Caceries

Llanseta»,

peça

en

un

acte

Pastorcillos en Belén», novetats que ja
tindrem ocasió, si Déu ho vol, d'admi
rar i aplaudir.

l'Africa

Schuman ;
ventures

meridional», pel capità
«L'Impostor», drama d'a
en
dues parts,
per Jom

Lanhchi ; «Per
dues parts, per

un trago», cómica en
Herhoom Roys.
Dia I3.—La comèdia en tres actes
i en vers «Pecho al agua», prenent-hi
part els senyors Balcells, Bosch,

Montero, Fàbregas, Roig, Coderch,
Raventós, Rodríguez, Oriach i Costas.
El

sainet

en

un

acte

«Las

píldoras

d'Holloway» : D. Joan Prim, Sr. Mon
tero; Muley Babas, Fàbregas; Am
brós, Bosch; Rafel, Balcells; Abengot,
Coderch.
Dia 20.—Sessió de cine.
«L'aven
turer», drama en quatre parts per Wi
lliam Farmun ; «Caigut del cel», có
mica en. dues parts per Mark Seumett.
Dies 25-26-27 desembre.
Dies 1-3 i 6 de gener I926.—E1 dra
ma nadalenc en un pròleg i tres actes,
dividits en dotze q-uadros : «Los Pas
torcillos en Belén».
Repartiment: Virgen Marià, Ar
nall ; San José, Rodríguez; San Mi
guel, Roig; San Gabriel, Anuncia.ta,
Cruz; San Simeón, Banyeras •' Dan,
Monreal ;
Booz, Fàbregas ; Nacor,
Bosch; Efraim, Oriach ; Batuel,
Bozzo ; Luzbel, Montero; Asmodeo,
Balcells.
Cors d'àngels, pastors i di
monis.
Direcció artística, Rafel Gàrcia. Di
recció escènica, Enric Montero.
Di
recció musical,' Carles •Carbó.
Els espectacles començaran el dia 25
.de desembre a dos quarts de sis, i els
demés dies a les cinc de la tarda.
El jove escenògraf nostre amic En
Rafel Garcia ha començat a treballar
per a presentar-nos algunes novetats
en el decorat de l'obra anunciada «Los

NOTICIARI
S'ha fet entrega al Comitè organit
zador de l'homenatge de les Societats
Catòliques de Catalunya a S. S. Pius
XI, de la quantitat de 117 pessetes re
captades entre els socis del nostre Cen
tre a fi de contribuir a róbol extraor
dinari ofert al Romà Pontífex amb mo
tíu del present Any Sant.
La Junta
Directiva del Centre, per mitjà de la
present nota remercia als senyors socis
que hi han contribuït.
—Per als senyors socis i llurs amics
als qui puga interessar, es fa avinent
que l'Institut Nacional de Previsió ha
acordat fer un repartiment de 350 pes
setes per una sola vegada a cada un
dels obrers afiliats al règim del retir
obrer, des de la seva implantació i que
hagin complert l'edat de seixanta cinc
anys abanS de fi de desembre de 1923.
Aquesta quantitat s'ha de demanar a
la Caixa collaboradora de l'Institut pre
sentant la fe de baptisme i acreditant
la personalitat i existència en la forma
que en les oficines de la Caixa indi
•

caran.

Aquesta

és una bonificació especial,
a part del dret que tenen tots els obrers
inscrits al retir obrer quan arriben als
65 anys a cobrar de seguida totes les
quantitats pagades pel patró, més les
quantitats abonades per l'Estat i els
interessos d'ambdues partides.
dia 8, •diada de la
celebrarà
el nostre Centre
Puríssima,
Missa de Comunió, a dos quarts de nou
en
l'Església de les GG. Carmelites

—El

propvinent
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de Montseny) on cada diumen
la
mateixa hora s'hi celebra la
ge
Missa per als individus de la Joventut
del nostre Centre. No cal dir com és
convenient l'assistència de tots els se
nyors socis, especialment els actius.

Antoni Dueso i Sesé.
Jacinte Gonzàlez i Guilera.
Lluís Ubach i Vall.
Sieu tots benvinguts a cooperar
nostra obra.

—E1 30 de setembre contragué ma
trimoni a la Basílica de Montserrat el
nostre consoci, autor de la portada
d'OR i FLAMA, en Demetri Fullà, amb
la senyoreta Josepa Pintó i Capell.
També han rebut el mateix Sagra
ment el soci en Ricard Loscos i la se
nyoreta Antònia Llansana, germana
dels tres consocis del mateix cognom.
Felicitem vivament a ambdues pare
lles i a llurs respectives famílies.

ha
anys
activitat
en el Cen
prestat
tre, especialment en la Secció de Decla
mació. En donar des d'aquestes colum
nes el
pèsam a la seva vídua, preguem a
tots els senyors Socis el recordin en
llurs oracions i assisteixin a la IVIIssa
que el Centre li oferirà el diumenge
dia 20 del corrent, a dos quarts de nou,
Carmelites
en l'Església de les GG.
(carrer de Montseny.)

(carrer
a

—Ha mort 1antic soci del

N'Ezequiel Blanco, qui
via

la

en

la

Centre

enrera

seva

•

—E1 dia

13 d'Octubre vingué al mon
un formós i robust nen, fill del nostre
consoci en Lluís Munné i de la senyora
Maria Castellet, germana del President
del Centre. El nadó, apadrinat pel seu
esmentat oncle i l'àvia paterna, fou ba
tejat amb el nom de Lluís Maria. Sia
per a tots l'enhorabona.
—Han ingressat darrerament com
socis del Centre els senyors següents
Actius

:

Joan Reventós i Ballarà.
Josep Revull i Roig.

Andreu Torres i Andrés.
Manuel Rubió i Tormo.
Lluís Bernat i Rusinyol.
Lluís Coderch i Gultresa.
Josep Costas i Blajé.
Joan Pol i Als1.
Josep Rodríguez i Calvet.
Protectors :
Eugeni Vilella i Cirera.
Josep Maria Buesa i Lafuente.
Pere Ferré.
Francesc Vidal i Prats.

a
:

—També ha mort el senyor Pere

Monteys, sogre i avi dels nostres con
socis, senyor Josep Lairisa i sos fills,
a tots els quals, i en especial a la filla
del difunt, senyora Maria Monteys de
Lairisa, signifiquem el nostre condol,
bo i-pregant a Déu per l'etern descans
del finat.
—Així mateix acompanyem en son
dolor al nostre consoci •en Carles Rovi
ralta i de Grau per la pèrdua del seu
pare el senyor Felip Roviralta, a qui
Déu tingui en sa santa glòria.
—Ha passat a millor vida la mare
del professor de la classe de pàrvuls,
seyor Pau Valentinez. La Junta tra
met des d'aquestes columnes el seu pè
sam al meritísim amic i demana als
lectors una oració per l'àninaa de la
virtuosa senyora. La Comissió .d'Esco
les farà celebrar una missa a la qual
hi assistiran els alumnes de l'Escola.
—Cridat al servei militar, ha tingut
de deixar la direcció de la classe supe
ror el senyor Amadeu Savoia, que amb

—.•••••••
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satisfacció de tots la regentava des del
curs anterior.
Ha entrat a sustituir
lo el senyor Ramon Molins„ del qual
la Junta en té superiors referències,
dels establiments on ha tingut classes
baix la seva direcció.
La Comissió
d'Escoles es complau, en aquesta avi
nentesa, en manifestar públicament la
satisfacció amb que judicava la tasca
del senyor Savoia, compartida pels seus
alumnes, els quals expontàniament
han tingut delicades atencions al seu
mestre, a l'hora del comiat.
Els pares tinguin entès, que el canvi
de professor no modificarà per res
els mètodes, ni el tracte, ni l'orientacio,
escolars, puix, tot ço ve determinat per
la Comissió d'Escoles, segons el crite
ri de la qual, regenten totes les classes
els respectius professors.

—Seguint el costum de cada any, el
Centre ha adquirit un bitllet de Nadal,
en el qual es dóna participació als so
cis amb un petit marge de benefici per
la casa.
El conserge és l'encarregat
de la distribució de talons.
—Desitjant la Junta Directiva res
interrompuda tradició de fer
pessebre en el nostre estatge social, ha
taurar la

demanat al nostre consoci i

pessebrista

senyor Joan

Turell,

conegut
que

ens

construís el d'enguany. El senyor Tu
rell, accedint complascent al prec de la
junta, ha posat ja mans a l'obra.
Aquest pessebre s'inaugurarà el dia de
Nadal i podrà ésser visitat fins a la
Candelera, en els dies i hores que opor
tunament s'anunciaran. Vist l'èxit que
l'any passat tingué el pessebre que en
çl nostre local construí 1 «Associació
de Pessebristes», podem creure que el
d'aquest any serà visitat també per
un
incomptable nombre de famílies.
—Diferents

Aquest
7

subscriptors

número

ipografia Emporivm,

interrompre.
La

nota

plaiar-nos

anterior

ens

porta

a

es

més,

fixant-nos
en la intensitat •amb
que el perfum del
bon gust va accentuant-se en les nos
tres coses:
Si per una banda els so
cis copsen i prenen interès per la bella
literatura, per altra amen i solliciten
els bells dibuixos, com ha passat en
els programes que l'Orfeó féu impri
mir per la festa de Santa Cecília, dels
quals es pot dir que no ens els havem
vist ales mans. S'han presentat durant
la present temporada pellícules cine
matogràfiques d'un valor artístic su
perior. Tot fa presumir que s'acosta
el dia en que totes les seccions de ia
casa
rivalitzaran i faran qiiestió .d'ho
nor, excel.lint en la presentació de totes
ies seves coses, per tal de donar al
Centre en pes un definitiu prestigi i
una posició
preminent en influència.
educadora.
un

moment

se'ns ha

ha passat

S. A.

drigit planyent-se de l'absènoia de
la nota literària que fins fa poc dona
va mensualment
per OR I PLAMA la
senyoreta Garriga de Mata. Sobre la
qual cosa nosaltres havem de dir, pri
merament que ens plau de debò aques
ta compenetració de gust literari en
tre els lectors i la Direcció de la nos
tra Revista, la qual ha considerat sem
pre la prosa literària de la senyora
Garriga com un finíssim ornament o
una delicada miniatura
que feia lluir
molt visiblement •les planes d'OR I
FLAMA.
I en segon lloc, que la se
nyora Garriga no s'ha retirat pas de
nostra collaboració, més que d'una ma
nera temporal, per atencions ineludi
bles de família; però ens té promesa
gentilment la continuació d'aquells ex
quisits treballs que tant els lector-3
alludits com la Direcció de la Revista
anyorem des del mes en que es varen

•

Telèfon

per

la

5329 A.

censura
•

governativa

Ferlandina, 9 i

ii

•

Barcelona
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Cases

que

Ajudem

recomanem

Demaneu

a

arreu

Mallorcet"

Marca

BELLVER

A

TOTS

SEUS

ELS

ALCOHOLS

AMB

ens

ajuden

l'antíc í acreditat

"Anis

SUPERIOR
FABRICAT

tot

als que

SlMILARS

RECTIFICATS

PER

ROCA GERMANS I C,A, de Palma de Nallorca

AGENT

PER

M. Aracii
Carrer

Urgell,

Pastisseria

CATALUNYA

A

Armengol
BAR CEL 0 N A

116

Ca.rol

cercarà

cinútilment

"Cots eis nostres articles són
per

Salmerón, 98

sa

bondat, qualitat

"Yothom

i fina

vostè

millor

especialitzats
presentació

ho

diu

Torrons escollits d'entre les millors marques d'origen
Verament de Crerfla
Xixona, Cocentaina
ues

rei•Ik

excluisitats

impossibles

de

competencie,

Provint~ho,

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

TRASATLÀNTICA

COMPANYIA

SERVEIS DIRECTES

Línia a Cuba-Iltxic Línia a l'ArOenfina
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

Servei mensual sortint de Barcelona el día 4
de
de

Màlaga

el 5 i de Càdiz el 7, cap a Santa Cruz
Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.

Coincidint amb la sortida d'aquest vapor.
n'arriba a i.àdizunaltrequesurt de f3ilbao ySan
tander Púltim de cada mes, de Corufia el dia I,
de Villagarcía el 2, de Vigo el 3, amb passatge i
càrrega per a l'Argentina.

íía, Gijón i Santander.

Línia a Puerfo-Rico, Cuba,
Venezuela, Colòmbia
Línia
Pacífic
Servei mensual sortint de Barcelona el día
10, de Valencla 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, lquique, Antofagasta i Valpa
raíso.

Línia

a

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

Linia a Fernando Poo
Servei mensual sortint de Barcelona el día 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
i
vapor de la Companyia, adinet càrrega passat
ge dels ports del nord i nord est d'Espanya per
linia.
a tots els d'escala d'aquesta

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

Rebaixes a

famIlies i en

passatges

Nova Yorli, Cuba

de

Filípines porfs de
Nina i Japó

AVISOS

a

IMPORTANTS

d'anada

i tornada. — Preus convencionals

per carnarots

especials. — Els vaoors 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 i 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 101 en els nólits de deter
articles, d'acord amb les vigents disposicions pel Servei de Comunicacions Maritimes.

minats

SERVEIS

COMBINATS

serveis combinats pels principals ports, servits
i passatgers per a:
— Ports
Liverpool i ports del Mar Bàltic i Mar del Nord. — Zanzívar, 'Ylozambique 1 Capetown:
—
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,
—
Ports d'Amèrica Central i Nord d'Amèrica en el
Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal.
Pacífic, de Panamà a San Francisco de Califòrnia; — Punta Arenas, Coronel i Valparaiso, per

Aquesta Companyia té establerta una xarxa de
regulars, que lt permeten admetre càrrega

per linies

l'Estret de

Magallanes.

SERVEIS

COMERCIALS

La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia, s'encarrega del transporti ex
hibició a ultramar de Mostruaris que li siguin tramesos a dit objecte i de la col•locació dels articles,
la venda dels quals, com assaig, desitgin fer els exportadors:

Cases que

EL
I

recomanem

Ajudern

MILLOR PURG[ANT

Escultura

DESINFECTANT

Religiosa

The o Elhir Puiol
CURA
mena

tota

Joseprl

de malal

a
•

ties infeccioses
ev

Propagueu•do
De venda

a

tot

Camps

arreu

a to

drogue
ries, apotecaris

tes

i

les

herbolaris

Desconfleu de les

Intliadons

Dipòsit

general:
Sant Pere PlArfir, O
Barcelona

Gràcla

i Arnau

I

TRASLLATe Montmeray, 77

Te í Elíxír VIADIN
Per a

les malaltles

infeeeloses, les de l'es
herpètIques. — Vi reconatitheni
VIADIN, per a anèrnlcs lpobres de sang.
Xarop VIADIN, cura la bronquitts, per
crónle.a que slgul.— De venda pertot arreu
t(Smac

l

Agent General,
Sant Pere IIàrIir,14

Disponible

ajuden

als que ens

Disponible

Cases que

Ajudem

recomanem

GÈNERES

DE

als que

ens

ajuden

PLINT

LOS DOLLARS
C A

E 12

D E

SLMERÓN,

56

GR:ACIA

:

F. ARQUIPIBAU

PELLS

Especialitat
en

els

eracàrrecs

01, PRINCIPAL

VERDI,

611.ACIA

BUSCALLA

Rebudes
les noveíais
d'hívern

SASTRE
Avífió,

8

10, enirl.

Exiens assorlif
Formes

JOIES

I

LIQUIDACIÒ

a

en
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Salmérón, 120 bis

NOTA e Tot soci comprador que pre-,
senti aquesta Herista serà obsequiat
amb un petit descompte o un present.

