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Cases que

4.judern als que

recomanem

ens

ajuden

Cafès Torrefactes

)91M9g0
més

Els

exquisits

Casa Central:

Salmerón,124(cantonacla Montseny)

Disponible

Sucursal Sabadell:

Plaça

Pi i

PREUS

Margall,
ESPECIALS

PER

A

BARS, RESTAURANTS,
LLETERIES f SOCIETATS

La

Casa Central obseqularà a tot comprador
cafè, que present! aquesta
Rethta,amb una capsa d.? pastIlles de cafè
amb llet, marca .EI Explorador. (Lagrotio).
de 100grams de

•

Fàbríca
PL) NT

de Pasies

OLIONR113

filimenticks

Salmenin.99

.110.E,Mif•••

reléfon,G.270

4,4
-iffeFuDrs

J. Torrens
Successor

JOSEP BATLLE

Vda. de J. Lligoria

FLORICULTOR
Especialitat
per a

en

rams

per

a

núvia

Flors selectes : Adornos
salons.—Tot a preus limitats

Corones

:

Passeig
Diagonal,

de Gràcia. 105 (abans
393) Barcelona (G.)

Carrer

Saltnzrón,

Abacería

96

Central: Taula
Barcelona

38

(Gracía)

Cases que

Ajudem

recomanem

MA

GRANS

G

als que

AT

ens

ajuden

ZEMS

Les Amèriques
Telèfon

2362

—

G.

SALMERÓN,

51 vo'en vestir elegant, gastant poc, visitint-nos i

—

47

veuran

Preu

fixe

grans col.leceions en

Llanes, Sedes i Cotons fantasia
Gèneres per
Gran assortit

en

a

gorres,

Primera Comunió
trajos

i Barnusos per a

Secció de Tapisseria, Alfombres i Tapissos

TOT

BO

I

Especialitat

en

bany

articles per a dol

BARAT

Pompes

Fúnebres

1,11 cottilfir,

Disponible

La

més

important

de

Sucursal

i

acreditada

Barcefona

regentacta

per

Isidre Sarsanedas

L'ESTISORA
SIISTREIHA

VILA
memie

i bons
preus : Rebudes
les novetats per
a la temporada

Elegància

d'entretemps

Salmerón,

89

No confondre-fa arnb
(e5- ex-fflonopolio

Menéndez Pelago, 137
TeLéfon 2856

0.

Cases que

Ajudem

recomanem

GRANS

"LAS
de

als que

ens

MAGATZEMS

COLUNNAS
OLLÉ

ajuden

1

SALVADÓ,

S.

en

1.1

C.

EMESIM

Casa d'alt es novetats
de Llaneria, Sederia, Llenceria i Fantasies
Grans existancies
Percals i

en
un

Etamins, Crespone, Popelins, Pongees, Vichys, Mussolines,
nens f de gèneres en colors sòlids per a bates i trajos

OCASIÓ:

400 peces

Preu
Salmerón, 1131 St. Marc, 2, 4 1 6
Telti. 218 G.

Crep Xina

extra

a

1050

fixe

B11RCELON11
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Estorería

Esparíería
Fàbrica
de Persianes

Vídua de

JOSEP CARALT
Venda i reparació de

PERSIANES
de

totes

menes

Corlines Oríeníals
Píta

•

Bambú

Sainierón,

Cep

í

149 (davani Pl.

Vidre

Disponible

OR

FIA MA

i
B

T.L

DEL

ETI-POR TA VE

CENTRO

INSTRUCT1V0 DE
DE

GRACIA

SOCIAL:

CASAL
ROS

11

MORAL

OLANO,

7

i 9

BARCELONA

ÚN.

42
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1927
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CIUTADÀ
(Continuació)
*

*

*

A totes aquestes qualitats abans dites afegiu-hi
sense la qual totes les altres són mortes. L'en
tusiasine.
Enfora l'escepticisme, enfora la rialleta d'incrèdul ;
encara
que els altres es mofin de la vostra fe, encara
que els altres desertin de les vostres files, sempre en
davant amb entusiasme.
No féu mai una cosa a mitges, llenceu-vos a totes
amb abrandat entusiasme i enceneu l'ànima dels altres.
Si un dia estimeu, poseu en el vostre amor tota l'ànima,
lliureu-vos a la vostra dona tot enter.
Féu la cosa que féu, que no sigui amb fredor, sinó
serà una cosa eixorca, buida, inútil.
Entusiasme
Si sou entusiastes, tingueu serenitat.
no vol dir follia, no vol dir impaciència, no vol dir in
disciplina. No vol dir tampoc llençar-se a la lluita sen
se esperances de triomfar.
Entusiasme vol dir fer les
coses amb tota l'ànima.
Sigueu serens en l'adversitat i no us deixeu abatre.
Tingueu la seinitat de saber renunciar a una cosa
anhelada. Tingueu la serenitat de saber vèncer sense

aquella

desbordaments egoistes.

I si sou entusiastes i serens, sigueu nobles. L'ho
noble és l'home lleial, recte, just, que mai no traeix
la seva causa, que sempre és l'amic fidel, que ningú li
pot tirar res en cara. L'home noble és el baró que
s l'home que
prescindeix d'ell i es dóna als altres.
vol la seva glòria per a la seva ciutat.
me
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sser caritatiu no vol dir fer
Sigueu caritatius.
almoines solament. Caritat vol dir estimar. Estimeu,
doncs, estimeu d'una manera especial els pobres i els
infants.
Napoleó digué—queda prohib:da la mendici
tat.—Prohibició absurda, folla, estúpida. Si voleu que
no hi hagi pobres, no cregueu pas arribar-hi prohibint
l'almoina, sinó doblant-la, perquè de pobres, com de
malalts, n'hi haurà sempre.
Però de la pobresa de cada miserable, tots en tenim
un tros de culpa.
Aquells diners que hem llençat per
un caprici, eren el capital d'un pobre; aquell mos de pa
que hem deixat perquè se'ns havia acabat la gana, era
el dinar d'un pobre. Esborrem la nostra culpa esti
mant els pobres, fent-los-hi l'almonia cristiana, esti
mant-los amb el vertader amor de Crist.
La caritat no hem pas de fer-la solament als pobres
Cal ésser caritatius fins amb les coses
sinó a tothom.
més insignificants.
Deixant una conversa murmura
dora farem caritat. Disminuint els defectes dels altres
serem caritatius. Perdonant les culpes alienes serem
virtuosos en la caritat.
I si sou caritatius, sigueu tolerants. No tolereu que
ningú es fiqui en les vostres Coses d'una manera vio
lent, que això seria maselleria ; però no caigueu en el
beoci error de creure que tots aquells que pensen con
tffàriament del que penseu vós siguin uns ximples.
En aquest país que vol ser tolerant, es comet la pitjor
intolerància que és la de• dir ximple o ruc o poca-ver
gonya a l'enemic.
I pot ésser que el vostre pitjor enemic, en matèria
d'idees, sostingui les seves encara amb més bona fe
que vós mateix.
Que aquesta sigui la vostra toleràn
cia: respectar totes les idees per diferents que siguin
de les vostres, si són tingudes de bona fe. Per a ésser
tolerant cal sostenir la pròpia posició d'una manera
ferma. Es a dir, respectar als altres però a condició
de que els altres us respectin.
Si sou caritatius i tolerants, sigueu humils.
Féu
les coses amb convenciment, però no pas creient que
les féu millor que ningú. Si no us fan cas, espereu,
que tot lo bo surt a llum. No us negueu als parers de
tothom, però escolteu-los tots com si poguessin ésser
veritables. Res més estúpid que creure l'últim que
parla, però res més repugnant que no creure a ningú.
Tingueu l'humilitat de •deixar-vos ensenyar, tin

2552!g25-é?..5252.52.5?..52_52.5?5,5?_5252.525E5-2525-25252.5??_525-2.5.25?Sd5-25-25-252525252.

gueu la humilitat de voler apendre, que mai no sabreu
prou coses. Si en la vostra persona trobeu prou qua
litats per merèixer un bon qualificatiu, aprofiteu-les
totes, però no us vanteu de cap.
No hi ha hagut cap veritable savi que •fos orgullós.
Allí on comença l'orgull acaba la saviduria.
I penseu que a l'acabament els humils seran exal

çats.
*

* *

Fins ací us he dit les qualitats més essencials, en
Només
deixo encara moltes perquè mai no acabaria.
us diré : no sigueu egoistes, no sigueu avariciosos, no

sigueu farsants, no sigueu aduladors, però, sobretot,
sobretot no sigueu hipòcrites.
Jesucrist només s'in
dignà amb els hipòcrites.
D'aquests deures se'n desprenen els vostres drets.
els
resumiré en una sola idea: tot el que us he dit
Jo
que fessiu per als altres i amb els altres, podeu exigir
que sigui fet per a vosaltres i amb vosaltres.
Estimeu-vos els uns als altres, diu l'Eva.ngeli ; el
que no vulguis pen a tu no ho vulguis per a ningú, dii
l'adagi.
Estima i seràs estimat, respecta i seràs respectat,
ajuda i seràs ajudat, serveix i seràs servit.
Aquests són els teus deures i els teus drets.
*

*

*

Si tots vosaltres compliu amb aquestes virtuts, sereu
homes perfectes. Aleshores caldrà que apliqueu les
vostres virtuts al vostre estat de ciutadans. És a dir,
per a ésser ciutadans res més heu de fer que posar les
vostres virtuts al servei de la vostra ciutat.
Com a ciutadans també tenim els nostres deures i
els nostres drets.
Però ai las! vivim en un país i eu
una
només
època que
podem parlar dels deures. col
I jo només us en paillaré de tres.
L'esperit
lectiu, la llei de lhspita1itat, el treball abnegat.
L'eperit collectiu és tan necessari que sense ell no
pot subsistir la ciutat.
Bandegem de casa nostra aquella frase excusadora
de—ja ho farà un altre.—No, mai. Lo que no féu vós,
I en la
no ho farà ningú o bé ho farà el vostre enemic.
vida de la ciutat sempre hi ha esdeveniments, sempre
hi ha actes que demanen la collaboració de tots els

ciutadans.
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Quan l'home que té vot s'absté de votar, augmenta
les xifres de l'enemic ; quan a una manifestació no hi
assistiu, treieu foiça a la vostra causa. Quan man
queu a una tradició bona, atenteu contra l'ànima de la
vostra raça.

la ciutat protesta, cada un de nosaltres és
que ve obligada a protestar. Igualment quan
la ciutat està •de festa, o fa un acte de dol, de comiat,
de rebuda. Vós heu d'ésser sempre amb Ella.
No deixeu mai que la Ciutat faci el seu camí mentre
vosaltres us quedeu a casa.
Si quan sou fora de la
vostra Ciutat voleu disfrutar de l'honra del seu nom,
féu que en la seva honra hi hagi el vostre esforç, la
vostra part, la vostra ànima.

Quan

una

part

GERONI MORAGAS

(Seguirà)

M

A
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EXCURSIÓ

A

NÚRIA

Organitzada per la «Secció de Joventut» es pre
para una excursió collectiva al Santuari de la Mare
•
de Déu de Núria per als dies 23-24 i 25 del propvi
nent juliol. Pel nombre d'inscrits hom preveu que
serà ben nodrida l'assistència de consocis i llurs fa
mílies que voldran delectar-se per breus dies, si més
hos
no, en el puríssim ambient de la xamosa vall que
Pa
on és venerada
miraculosa
el
tatja
palau
aquella
trona de nostres Pireneus.
Pròxima és, doncs, la data en que, deixant a la ca
pital íntimes afeccions, empendrem la ruta vers els
cimals pirenens, bo i travsant les ubèriiimes planes
del Vallès i Vich per a entrar-nos després al plàcid
Ripollès i més tard en la joliva vall de Ribes, gra
ciosament banyada per les serpentejants aigües del
riu Fresser.
Seguirem després del nostre pas pel poble de Ca
ralps, per la bella font de la Roïiia, i sempre amunt
per la gorja que duu el nom del Santuari, creuarem
el típic pont de Cremal, assolirem el Salt del Sastre,
superb mirador, tot fruint pel camí la bellesa de les
cascades de la Cua de Cavall i Fontalba, les remoro
ses aigües de les quals són sovint acompanyades del
belar dels ramats de xais o els esquillencs de les va
cades que per aquelles altituds pasturen.
Després, a poca estana, deixant a una costat l'an
tic pont dels «Tres molins», obirarem la creu d'En
Riba, senyal de l'inefable goig que hom sent en posar
les petjades en l'encisadora vall de la qual n'és Regina
Santíssima Verge Bruna,
d'aquells apartats llocs,
la

tan

adorlada

pels pastors

voltada de soledats
oint l'eterna cantúria
dels vents i les tempestats.
A Núria, doncs, consocis tots, especialment els qui
formeu en les files de nostra Congregació Mariana, i
ens acompanyi en la
que la que és Mare amorosíssima
hom
humil excursió-romiatge que
prepara per als es
mentats dies.
La inscripció quedarà definitivament
tancada el dia 15 del corrent mes de juny.
La

junta

de la

«Secció

de

joventutp,
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LA

NOSTRA

VIDA

ESCOLAR

Dia

Juny

Festivitat

8

»

12

»

16

»

19

2`30

Diumenge
Corpus Christi
Diumenge

to
.

.

.

»

4

Dimecres

»

26

Diumenge

2`30
8•30

29
3
6

Sant Pere

Juliol
»

Diumenge
Dimecres

.

.

8
.

.

.

.

Convent de Carmelites.
Parròquia de Jestls.
Convent de Carmelites.

Missa

19

.

Exposició

Missa

Missa solemne

22

8`30
8`30

Missa

Sortida

Santa Creu d'Olorde.

algún peix espinós d'aquells que
nou en alguns corrents i lloto
Calia agafar coratge, però abans,

fan el

l'ombra• amable d'un canyar, di
No cal dir amb quina pr,essa
i amb quin apetit es dinà. I després
començaren les marfugues de la pesca.
Si diguéss:m que els peixos foren més
aixerits que tots nosaltres, de segur
que no exageraríem gens. El cas fou
que posats en la lluita, ells tan petits i
moridors, ens donaren tota una lliçó
viva del que pot l'astúcia i la sagaci
tat damunt de la força i fins la
picar

1••••

Montjuich.

Convent de Carmelites.
Parròquia de Jesús.
Convent de Carmelites.

pescar

en

de

Reunió al Centre.
A una fàbrica de joguines.

Missa

Miasa cantada

dia 27 ,del proppassat abffl, mit
festa escaient pròpia del dimecres,
es féu tota
completa en honor de la
Mare de Déu de Montserrat. Al matí
assistírem collectivament a cantar l'O
fici a la nostra Parròquia de Jesús, que
reeixí força solemne, amb sermó i tot
i ben concorregut de poble fidel. Tot
seguit, en eixint, empfleng-uérem la
marxa cap
les vores del Besòs i el
Parc Comptal.
La calor feSxuga ens donà la sensa
ció de que teníem al damunt l'istiu.
El nostre objecte potíssim era el de

nàrem.

.

Sortida

El

i

.

Processó

ja

ses.

L1oc

Sortida

8`30

»

.

Acte

830

»

a

CALENDARI:JUNY.-JUL

Hora

Dimecres

TASCA

.

.

.

dia infantil. Hem de confessar que ens
batérem en retirada, concedint més o
menys de grat tots els llorers als nos
tres pexos victoriosos.
•
La recança
la nostra derrota ha
guérem d'alleujav-la jugant a fet en
les arbredes espesses de la vora del Be
sòs. Aquí si que tots reeixírem victo
riosos en les nostues lluites, correries i
tripijocs. Només ens quedà un enemic
per vèncer, i era el de la set. El riu, sec
i àrit, s'oferia com un sarcasme als nos
cossos
sedejants. En recerca de
l'aigua, plegàrem les nostres tendes de
petits excursionistes i tornàrem cap
avall. En un hortet humil, uns bons
pagesos ens regalaven amb l'aigua cc
bejada. Després p4osseguírem les cur
ses i empaitades gairebé fins a l'hora

tres

baixa. Havíem passat el dia fent sa
lut de bona manera, sense el més rni
nim accident, gràcies a Déu.
El dimecres següent, dia 4 de
maig, s'emprà al Camp del Galvany en
ún llarg partit de futbol. El grup B
reeixí vencedor per dos gols a zein. N0
cal dir, com fou celebrada la victória
del segon grup i amb els desigs en que
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els uns per
per a la revenja,
la victòria, i els altres, per re
euperal els punts perduts.
Aquest partit, diem, que fou com
camp
prosseguit el dimecres, dia ri, alde
va
de Can Gomis. Es jugà i es suà
la
es
ironies
•de
lent i, oh
que
pilota!
dà empatat indefinidament. Cal seguir
la lluita amb voluntat i fe.
Aquesta encara no ha pogut ésser
continuada perquè el dimecres, dia
de les
es vagà tot el dia amb motiu
festes oficials i l'altre dimecres, dia 25,
tarnpoc, per donar-se classe tot el dia
•amb motiu d'ésser l'endemà dijous, la
festivitat de l'Ascensió. Es qüestió de
contenir-se i esperar.
De totes maneres, altres dèries fan
és
menys neguitosa aquesta espera: i
de
la
festa
la preparació
escolar, que si
Déu vol, farem per acabament de curs,
i que ja s'anunciarà d'una manera con
creta i oportuna. Per ara, podem dir
la prime
que tindrà dues parts
ra constaità de varis treballs a manera
de vetllada, i en la segona, es posarà
en escena «El
gat amb botes» esce
nificació de la coneguda faula de Per
rault, i «El pobre que es morí...», totes
dues del repertori del moderníssim tea
tre catòlic francés.
Com estava anunciat, el dia de l'As
censió varen fer la Primera Comunió
els alumnes que devien fer-la enguany.
La feren amb tot recolliment i força
solemnitat. Cantaien ells la missa, el
Sr. Rector de Jesús els dirigí fervoro
ses paraules i combregaren bon nombre
de socis i famílies.

quedaren
retenir

ov

entut
PROGRAMA

.1141ty

Dimecres,
A la

A les vuit del vespre.
habitual de «Joven Xavier Coll, desenrotllarà el
r.

conversa

tut», En

L

tema

A

:

«El

dibuix

M

aplicat

A

a

l'Art Grà

Reproduccions per medi de la Lito
grafia» .
Dumenge i Dilluns, dies 5 i 6. «Ex
cursió ai Conflent». Itinerari : Perpi
nyà Vei.net-les Bains, Cortalets, Pica
nyà,
fic.

del
i per la Xemaneia a fer nit
al Refugi. Segona jornada : Bosc de
Balaix Fillols, Vernet, Viaafranca i

Bourg-Madame.

Sortida el dia 4, a les 7 del vespre.
Vocal: X. Coll.
Dimecres, 8. Els dos actes d'aquest
dia seran dedicats a l'Aplec de Santa
Creu.
A les vuit del vespre: Conferència
pel Dr. Batlle «Dedicació de les Es
glésies a la Santa Creu».
A les deu: E1 Sr. Antoni Samsó :
«Els Aplecs del Centre a Santa Creu».
Seran fetes algunes projeccions.
Resten invitades especialment les fa
mílies i amistats dels socis del Centre,
Orfeó i Joventut.
Diumenge, 12. «Aplec a Santa Creu
d ' 0 loilde
Ordre de la Festa :
Matí. Reunió a l'estació de Gràcia, a
les 630. Sortida cap a Les Planes amb
el tren de les 645.
A les 8'30 emprendran la «Cursa
Excursionista de Marxa Lliure» orga
nitzada i controlada per la S. d'Esports
de «Joventut», els •corredors inscrits,
efectuant el següent vecorregut : Les
Planes, Rierada' Sant Bartomeu de la
Quadra i Santa Creu.
La inscripció a la Cursa és reserva
da als socis de «Joventut» i quedarà
tancada el dimecres anterior a la festa,
dia en el qual es farà el sorteig de
sortida.
El reglament de la cursa està fixat
el
en la taula d'avisos, axí mateix com
salts
a
la
corda.
del concurs de
A les 830, esmorzar a la Font de
Can Pascol.
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Ofici Solemne a la Parrò
Creu. L'«Orfeó Mont
serrat» cantarà la Missa «Fonts Boni
tatis». Seguidament s'organitzarà la tí
pica i tradicional processó pels voltants
de l'Església.
A dos quarts de dotze. Visita al Turó
de la Creu.
A les
quia de

L

1-7

io.

Santa

En

nes.

Dijous,
ga

a

16.

Corpus

tots els socis de

sistència

a

Christi.

Es

pre

«Joventut» l'as

l'Ofici Solemne que es ce
la Parròquia

lebrarà a les io del matí a
de Santa Mania de Jesús.

19. Processó del Corpus
La «Joventut» hi assistirà
junt amb el Centre, les seves Escoles
i l'Orfeó.
Inútil dir que recomanem l'obser
vància ,d'aquest deure a tots els socis.

Diumenge,

a

Gràcia.

Dimecres,

El president de la
S. de les Arts, En Francesc Carulla,
parlarà sobre el «Monestir del Poblet»,
22.

acompanyant-hi projeccions.
Aquesta Conferència serà

prepara
tòria de la visita que efectuarà el Grup
Pictòric de la mateixa Secció a l'es
mentat Cenobi.
23. Revetlla de Sant Joan.
sortida nocturna a les Serres del
Tibidabo.
Vocal : D. Oriach. Reunió al Centre,

Dijous,

Curta

a

serà

dirigent el

Sr.

A

Francesc

Ca

rulla.

Sortida pel

cia

a

les

Es

Baixador del P. de

Grà

526.

;I'ornada

Tarda.

A la una. Dinar.
A dos quarts de quatre. Concurs de
salts a la conda per a senyoretes. Hi
haurà el de duració i el de combinació.
Les inscripcions, reservades també a
socis de «Joventut», poden fer-se fins al
dimecres, dia 8.
A dos quarts de sis. Funció religiosa
de comiat.
Es tornarà per l'Estació de les Pla

M

A

al vespre del mateix dia.
l'acostumada inscripció,

recomana

FESTA D'HOMENATGE
En el matí del diumenge, dia 24
d'abril últim, la Capella de GG. Car
melites del carrer de Montseny, on ca
da diumenge s'hi celebra la missa de
Joventut, la veierem plena del tot. La
Missa era solemne i amb comunió, can
tant-se la de «Fonts Bonitatis». Jamai

aquell dia els cants litúrgics en
poble ens produïren tanta
emoció fins fer-nos espurnejar els ulls;
aquella devota munió entonant solem
nialment alhora aquells sublims cants
de remerciament, de súplica i de lloan
ça al Senyor, es sentia amarada d'un
sentiment pregon deslligat de tot afecte
individualista, pregava en comunió, im
plorant de l'Altíssim les benechccions
per l'amic, pel germà, que el dia se
güent havia d'empendre nova vida, i
aquesta pregària la feia per mitjà de
com

comanats al

l'acte més transeedental de la nostra
Religió, la Santa Missa.
Bon començament de l'homenatge
que els socis del Centre, amics d'en
Oleguer Masip Palaus, en l'avinentesa
de les seves noces, li dedicaven com a
mostra de regraciament, per la cons
tància, djscreció i bon seny amb què
han vingut sent atesos per ell nornbro
sos afers de la Societat. Les targes amb
que s'invitava a la festa ja acusaven
un bon
gust, tant en la presentació com
en el text.

les

Diumenge, 26. El Grup Pictòric
Amic de les Arts, efectuarà la visita
d'estudi al «Monestir de Poblet».

Al migdia un nombrós grup de socis
del Centre, desitjant testimoniar llur
afecte a l'homenatjat, li oferiren un di
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al Monumental Bar. Ani
i
sana alegria negnà durant
mat diàleg
acuradament servit.
fou
que
Al final s'esmentaren i es llegiren
les adhesions rebudes, entre elles la del
Sr. Vice-President, D. Josep Casajua
assistir-hi per as
na, que no pogué
sumptes de família; del Sr. Secretari
D. Amadeu Serch, de D. Antoni Cle
ries, etc. Digueren mots de felicitació
el Sr. Castellet i el Sr. Samsó, aquest
últim,en nom de la Joventut del Centre,
i clogué l'íntim acte pronunc'ant sen
tides paraules el Reverend Sr. Consi
liari, Doctor Gariga, qui presidí la
taula.
Més tard continuà la festa en l'estat
on el nombrossís
ge social del Cenre,
sim públic omplia del tot el saló d'es

llament per als que encara poguessin
restar lamentablement retrets.
Felicitem sincerament els novells es
posos, desitjant-los-hi moltes felicitats
en el seu nou estat i ens felicitem tam
bé nosaltres, per què no? per comptar
el Centre amb socis que es fan dignes
d'aital distinció.

Es representà, «Don Gonzalo o
gull del gec», «Cuento inmoral» i
torre dels misteris», per un elenc

això posats d'acord l'Orfeó Montserrat
amb les Congregacions del Sant Crit
•de les tres Parròquies de la barriada, ha
esdevingut un acte tradicional de pú
blica manifestació religiosa, que amb
l'ajuda de Déu havem de procurar
conservar, fent q-ue en endavant vagi
creixent en importància. La Imatge del
Sant Crist de la Parròquia dels Jose
pets ha estat la que enguany, en virtut
del toin establert, ha figurat en el Ro
miatge, el qual fou presidit pel Reve
rend P. Pijoan, de la Companyia de Je
sús, pel Reverend Senyor Rector de la
Parròquia de Santa Maria de Jesús,
Mossèn D. Marcelí Garriga, qui a l'en
sems representava al Reverend Senyor
Ecónom dels Josepets, qui pel seu deli
cat estat de salut no pogué assistir-hi:
pel Reverend Mossèn Rius, Vicari de
Sant Joan, en representació del Se
Mossèn
nyor Rector, i pel Reverend
Puig, Vicari d'Esparraguera, que s'u
ní al Romiatge amb un estol de fer

nar

amical

pectacles.

màtic constituït

pels

amics de

l'or
«La
dra
l'ho

menatjat.

L'entusiasme

i simpatia s'encomana
de les taules al públic, que es des
bordà en un xardorós aplaudiment al
fer sa primera aparició en l'escenari

va

l'amic Masip.

Al final de la representació de «Don
Gonzalo» fou també saludat amb forts
aplaudiments que compartí amb els
seus amics actors, i llavors, adelan
tant-se al prosceni el Sr. Pardinas, un
dels iniciadors de l'homenatge, llegí
unes
sentides i apropiades ratlles,
ponderant l'actuació de l'amic Masip
en els afers del Centre i
presentant-lo
joves com a model, paraules que
estimàrem encertades i convenients no
sols per a encoratjament de la nostra
joventut, que en bona hora sigui dit,
ha sortit ja de la passivitat a que allu
dia el Sr, Pardinas, treballant actual
ment en una forma que fa concebir be
lles esperances, sinó tarabé de desvet

als•

Orfeó

Montserrat

S'és fet ja el VI Romiatge grac:enc
Montserrat. Aquesta festa de la Pa
trona del nostre Orfeó que ara fa uns
sis anys s'acordà celebrar-la en el seu
propi Santuari, mercès a la pietat i
entusiasme que en els cors fervorosos
a

desperta aquella santa muntanya, s'ha
generalitzat ja entre els graciencs i per

vents

El
d'uns

esparraguerins.

número de

cinc

cents

enguany era
cinquanta, número ben
romeus
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considerable atesos els molts

Montserrat

a

que

en

en la nostra ciutat.
la nostra Romeria coincidí la

s'organitzen
Amb
de

romiatges

aquesta època

Rubí, presidida pel celosíssim

se

nyoif Rector Doctor Guardiet, i havem
de fer constar que si bé els actes dels
dos romiatges eren quasi els mateixos,
per tenir lloc sa celebració en diferent
horari, un i altre els pogueren celebrar
en

complerta independència, excepte

l'entrada

a

la

Basílica

conjuntament.

que fou feta

Anaven al davant els romeus de Rubí
els de Gràcia, cantant
uns i altres la Lletan'a
Lauretana. Re
buts a la Plaça de la Immaculada per
la Reverenda Comunitat i Escolania,
es féu
l'entracla al temple cantant la
Salve Regina.
Seguidament la Reve
renda Comunitat cantà l'antífona «0
Virgo Splenden» i el Reverend P. Pi
joan féu la presentació a la Verge dels
dos Romiatges en general, i en parti
cular del de Gràcia, exhortant a tots a
assistir als actes de pietat continguts
en el programa. Acabat son
parlament,
pujà a la trona el Reverend Doctor
Guardiet, qui després de referir-se tam
bé als dos Romiatges, es dirigí particu
larment als seus feligresos.
Finalitzà l'acte amb el cant del Vi
rolai per tots els romeus.
La Missa Solemne amb Comunió Ge
neral del diumenge, dia i de
maig, fou
celebrada pel Reverend Doctor Garriga,
assistit dels Reverends Mossèn Rius
i Mossèn Puig. Predicà sobre l'evan
geli del dia i exhortant als romeus per
l'acte de la Comunió que anaven a re
bne, el Reverend P. Pijoan. Es cantà
la Missa «Fons Bonitatisp ; a l'oferto
ri, «Alleluia Psallite», i durant la Co
munió, «Adoro te».
A la tarda, a les cinc, es celebrà,
portant-se la Imatge del Sant Crist,
Via Crucis solemne seguint les Esta
i

seguien després

A la Capella de la
Soledat féu un fervorós sermó el Re
verend Dr. Garriga. En el camí.sde
les Estacions es cantaren els «divinos»
de la Passió i de les Set Paraules. Des
de la Capella de a Soledat fins al Mo
nesteri, «Stabat Mater» i la Lletania, i
en arribar als
claustres, «Attende Do
mine».
cons

El

dia 2, al matí, portant-se també
del Sant Crist enlairada, s'e
fectuà la visita a la Cova d la Mare
de Déu, on a les vuit es digué una
Missa aplicada als socis difunts. Hi
combregaren molts romeus. Fou cele
blant el Reverend Mossèn Pug, i du
rant la seva celebració es practicà la
Visita a la Mare de Déu de Montserrat
i s'executaren alguns cants litúrgics.
En el camí del Monestir a la Cova
es resà el Sant Rosari.
la

Imatge

Tots els cants litúrgics dels actes
del Romiatge foren executats per l'Or
feó Montserrat amb la cooperació
l'Escolania de la Parròquia de Jesús
i altres romeus, als quals s'hi uniren
bon nombre de devots romeus.
Les festes del Romiatge anunciades
en el programa es pogúeren celebrar,
gràcies a Déu, feliçment, i àdhuc les
excursions familiars organitzades par
ticularment, puix el temps fou esplèn
did de debò, malgrat la inseguritat que
feia témer la pluja de la nit del diven
dres al dissabte.
Havem de consignar i ho consignem
amb gust, perquè és motiu de satisfac
ció per a tots que regnà el millor ordre
en tots els actes de romiatge, respirant
se aquell
esperit de fe i pietat que edi
fica i emociona a l'ensems. Els bene
mérits portants de les Congregacions
de les tres Parròquies de Gràcia, plens
d'entusiasme i ardidesa, feren desmos
tració de la seva religiositat portant
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la Iniatge del Sant Crist en
els actes celebrats fora de la Basílica.
Els oilfeonistes, posant la major atenció
i c'ura en l'execució dels cants litúr
gics per tal que resultess:n solemnes
i dignes, i els romeus tots no deixant
de figurar en cap de les festes religio
ses que són les úniques que constitui
ran el romiatge ; i diem úniques, per
què insistint en lo manifestat mantes
vegades, un Romiatge no és una excur
sió. Clar que l'admirable muntanya
convida a resseguir-la i esplaiar-se amb
ses meravelles, però
per lo que pre
ferentment ens ha ,d'atraure és per és
ser el Palau de la Nostra Regina, de
la Mare celestial que ens ha sigut do
nada a nosaltres especialment, i a la
qual en vistar-la li donem mercès pels
beneficis obtinguts i li fem present les
nosti'es necessitats, ,demanant-li la seva
intercessió per salvar les dificultats i
contrarietats que en els afers de la nos
tra vida se'ns presenten.

enlairada

I per lo que particularment atany als
és també la Basílica centre
d'ensenyament, puix tenint en compte
l'especialització de l'Orfeó Montserrat

orfeonistes,
pels

cants

litúrgics,

pot trobar,

motiu de millor perfecció sinó
en aquells venerables monjos que fan
vida al racer del Santuari de la Verge,
fent-li ofrena de la pulcritud dels seus
cants plens d'unció meravellosa?

aquest,

Per

això,

•considerant-los mestres
indicacions són per
que amb les millors

nostres, les seves
a nosaltres ordres

disposicions

ens

L

A

M

I

A

amb un tacte i discreció dignes de re
coneixement.
Mercès i fins l'any vinent, si a Déu

plau.
Felic'tem de tot cor al mestre-direc
de l'Orfeó Montserrat, En Antoni

tor

Moya, per haver obtingut el se
premi en el segon concurs musical
organitzat pels Reverends monjos de
Montserrat, per a la composició d'una
Pérez
gon

Salve Monserratina.

Teatre
Programa pel

mes

de

Dia 5.
Festivitat de la
Pentecostés.

juny
Pasqua

de

Estrena en aquest teatile de la gra
ciosa comèdia en tres actes, arreglada
a la nostra escena, «El
Verdugo de Se
villa».
Dia 6.—Sessió de Cine.
Dia I2.—Sessió de Cine.
Dia 24. Festa de Sant Joan.—Sessió
de Cine.
Dia 26. Ilinteressant drama en
tres actes d'En Frederic Soler (Pitar
ra), «El Ferrer de Tall».
A les hores i en les condicions de
costum.

NOTICIARI

plau seguir.

No volem

cloure aquestes ratlles sen
fer esment de la meritòria tasca rea
litzada pels joves encarregats de la ins
cripció al Romiatge ; ells, durant l'es
pai d'un mes aproximadament, no dei
xaren diàriament d'estar en el seu lloc
pei a complir lobligació
que voluntà
se

riament s'havien imposat, complerta

La «Secció de Fotografia» volent per
els moments més interessants
de l'Aplec de Santa Creu, recomana a
tots els posseidors de cambres fotogrà
fiques, que
proporcionin les proves
que hi obtinguin.

petuar

Podem

avençar amb

veritable

satis

111
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la Marxa Lliure, que for
del programa del II Aplec
de Germanor de l'Excursionisme Gra
eienc, el soci de «Joventut» En Josep
Costas, inserit a nostre nom, ha obtin
gut el primer lloc de la classificació de
les Entitats de Gràcia i el tretzè de la
facció que
mava

general.
El magnífic
nostre amic, és

resultat obtingut pel
molt més major si es
té en compte que era la primera cursa
que s'inscrivia.
La diada de la Mare de Déu de
Montsernt fou celebrada per l'Orfeó
i Joventut conjuntament, amb un acte
íntim i altament simpàtic, a les io de
la vetlla del mateix dia. Començà per
un
parlament del soci Sr. Geroni de
com tots els seus, exquisid
de forma i profund de sentit, fent ofre
na a la Verge de cinc simbòliques ro
ses, les- virtuts cabdals del nostre jo

Moragas,

vent.

L'Orfeó

cantà després algunes pe
escullides
Vinea mea, de Palestri
ne ; Ave
Maria, de Victoria; Staba',
de Peligolese, i alguna altra a gust del
mestre Pérez. A càrrec de Joventut,
amb un magnífic epidiàscop emprat
ces

per

aquest acte,

heliogravats
muntanya
sita

AVISOS

en

IMPORTANTS

part

es

reprioduïren diversos

i fotografies de la Santa
i acabà la festa amb la Vi

Espiritual.

El nostre distinguit collaborador i
amic el Rnd. P. Antoni Massana, ha
obtingut el primer premi de 5.000 pes
setes en el concurs obert
per la funda
ció Patxot i que s'hava d'adjudicar a
la millor composició segons el tipus de
l'Oratori Clàssic per a coro, solistes i
orquestra.
Felicitem efusivament l'eminent mú
sic per la distinció i per la significació
que inclou l'obtenir-la en una obra de
tan alta volada.

La Processó del

CorPus

de Gracia

El dia 19 del present mes de juny
tindrà lloc la Processó del Corpus de
la nostra ban!iada, que enguany, se
gons el torn establert des de fa temps
entre les tres Parròquies, sortirà de
l'Església de Sant Josep (Josepets).
El nostre Centre hi assistirà (si Déu
ho vol) amb tota solemnitat com cada
any, corporativament, amb totes les
Seccions.
Designats per sorteig, portaiEà el
penó el soci D. Josep Bas Gonzalez
i cordonistes els socis senyors D. Sal
vador Garçon Puig i D. Santiago Ra
ventós Ballarà.
La Junta espera que tots els socis
actius i protectors, orfeonistes i socis
de Joventut, donant una prova de la
sE:va reiigiositat i amor al Centre, as
sis< iran a aquest acte, un dels més im
portants de la nostra Societat, ja que
aquesta es manifesta públicament i en
forma solemníssima per a retre home
natge a la Divina Majestat, a la que
cal acompanyar en son pas triomfal
pels carrers de la barriada amb edifi
cant reverència i devoció.
Lloc de reunió : a l'estatge del Cen
tre, a les quatre de la tarda, on es faci
litarà gratuitament la cera a tots els
assistents.
Festa

patronal

El dia 29 d'aquest mes, diada de
Sant Pere Apòstol, co-patró del Centre,
hi haurà, per prescripció reglamentà
ria, Missa solemne, amb Comunió, a
les vuit, a la Parròquia de Santa Ma
ria de Jesús.
La missa serà cantada per l'Orfeó
Montserrat, escolania de la Parròquia
i alumnes de les nostres escoles.
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Es

prega l'assistència de tots els

cis, especialment dels actius,
acte, puix sent reglamentari,

a

la Sala d'Actes del Centre, l'adjudica
cie dels premis d'un certàmen organit
zat pei- l'A ssociació Protectora de l'Es
cola Catòlica, establerta al Collegi de
Sant Lluís, entre els nois del Catecis

so

aquest

és per a
ells obligatori.
A la tarda, a les cinc, tindrà lloc en
el saló d'actes del Centre una «Festa
escolar» a càrrec dels alumnes de les
escoles i altres elements de «Joventut».
Queden invitats a aquest acte els
socis, ses famílies i les dels alumnes
de les escoles.
Do-natiju

per

a

la Biblioteca

CATECISME PARROQUIAL

dimecres,

dia 25,

va

tenir lloc

nostre.

Per tractar-se d'un acte altament
s:mpàtic, els protagonistes del qual
són tan íntims en totes les nostres co
•
ses, publiquem amb gust la puntuació
obtinguda per cada un dels concursants.
A.—Punts pel primer examen oral.
B.—Punts per assistència al Cate
cisme.
C.--Punts per assistència a les Mis
ses i Comunions de Congregació.
D.—Punts pels treballs presentats.
E.—Punts pel darrer exàmen oral.
X.—Punts per assistència a les Jun
tes de .Congregació (noies).
Z.—Punts per ajudar la Missa.

Havem rebut de D. Josep Grau i
amb destí a la nostra Biblioteca, un
exemplar de l'interessant obra «Per
les terres de Crist», original de D. Joa
quim M.a Nadal. Grans mercès.

El

parroquial

me

(nois).

en

NOIES
A

Teresa Fortuny
Pilar Freixanet
Clotilde

Guanyabens

.

.

Teresa Moreno

Enriqueta Quintana
Joana Serrallonga

.

.

.

B

C

D

E

X

Suma

8

18

7

10

56

21

1

14

7
6

6

6

4

52

8

21

13

10

5

63

5

17

6
5

15

8

6

86

to

22

7

20

10

6

75

6

18

6

12

10

4

56

D

E

Z

Suma

-

NOIS
A

B

C

Boix
Rafael Bozzo
Jordi Colomer

9

23
25

10

7

8

9

66

8

to

15

9

9

76

8

9

9

5

9

9

Francesc Passant
Ferran Portera

4

27

1 i

9

10

0

49
61

8

27

12

7

9

o

Josep

La Junta del Catecisme fa

públic que

per

un error en

les sumes no fou

63

concedit el segon

premi a la alumna A. Guanyabens. Reconegut després en repassar-les, li sera entregat
próxima sessió de Catecisme tal com li correspon en justícia.

Aquest

número

Tipografia Emporivm,

ha

S. A.

passat
•

Telkfon

per

la

5329 A.

censura
•

en

la

governativa

Ferlandina, 9 i

•

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

als

que ens

ajuden

Companyia Trasallànlica
Vapors

Correus
rasatiantics

Serveis:
Nord
EXPRESS.

—

Espanya -

Cuba

-

Mèxic

Argentina
Filipines-Japó -Xina

Mediterrani

MEDITERRANI.—

Servei

tipus Gran
Hotel, T. S. F., Ra
diotelefonla, Orques
tra, Capella, etc.

MEDITERRANI.—Costa Firme-Pacífic
MEDITERRANI.— Cuba Mèxic
MEDITERRANI.— New-York

MEDITERRANI.—Fernando
Per

a

informes,

a

les

Agències

de

A

Oficines de Ia

Póo

la

Companyia

els

principals

ports

d'Espanya

Barcelona:

Companyia

Plaza

en

Consignatari:

Medinacell, 8

Via

Disponible

Laietana,

A. PIPOL

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

ES SERVEINEN AMB ENACTITUD 1 RAPIDESA LES RECEPTES
DELS SENYORS METGES OCULISTES

PRODUCTES
IIODAR, GE
VAERT, IIAUFF,
AliFA I ALTRES

MAROUES
PAPERS, PLA
011ES, PEL LI
CULES I AC
CE SSORIS

Oplica I Arficles
FoloOràfics

CASA TORRAS
Salmerón, n.° 83
(davant Ja parada
dels Iramvies)

LENTES I ULLE
RES DE TOTES
MENES AMB OR,
CONXA,NAPATS
I NIOCEL MUN
TATS AMB
CRISTALLS DE
LES MILLORS
OUALITATS

Grans laboraforlspera freballs d'aficionals indusfrials

Disponible

L'T
Dai

.•0
im•
NE,

11 m•
1~.•

CLÈRIES
JOIER

S'ARREGLEN I REFORMEN JOIES,
S'ARREGLEN RELLOTGES I ES
POSEN VIDRES A 0•50 PTES,

Salmerón,

127

Wftilh
11•••
.11•«.

G.•••
••••••
00.

•••••••

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP NI: CAMPS l ARNAU
Carrer

Montseny,

Barcelona

77

(Gràcia)

Acachmia cle Practiques Comercials
SALMERÓN, II, 1.,
Tenedurio de llibres
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Hores: De 5 tarcla
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