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donen cupons de l'«Unión» i segells
prima «Excelsior»; aquests es bonifiquen amb
5 pessetes al presentar cada llibreta plena.
Es
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LA

MÚSICA LITÚRGICA
(Continuació delfragment
publicat en el mes d'Abril)

Amb molta de raó s'ha comparat la gaubança gre
amb la profunda contemplació dels sants, on
en una paraula,
troba l'ànima matèria abundant du
rant moltes hores, mentre que en el cant sillabic, en
el que a cada nota correspon una sllaba del text, po
drem dir que és una oració ordinària, en la qual es
I
granem pacientment les idees una darrera l'altra.
no d'altra faisó que en la pregària esdevé en el nostre
cant, de manera que qui no viu la vida de Crist és im
possible que sàpiga meditar en el cant sillabic i molt
menys que pugui enlairar-se amb aquells sublims re
filaments de la contemplació. Per lo tant, ja veieu
com l'art de l'Església, lo mateix qut el seu regne,
no és
d'aquest món, i no obstant és molt real i veri
table.
Molts són, tots són els cridats a aquest art,
ja que el temple és per a tot el poble i la forma musical
que ens ocupa és eminentment popular; per al poble fo
ren composades aquestes
melodies, que avui amb pron
feines sentim ben cantades per un reduït cor.
I és
que l'Església féu amb el poble el que jamai cap ar
tista arribà a somniar: ella va identificar el cantor
amb l'oient, en nostres temples on el poble fidel es
dóna a ell mateix aquestes colossals audicions ; en
aquest gran teatre de la religió s'identifiquen l'actor
amb l'espectador, verificant-se d'una manera merave
llosa la més sublim purificació que jamai produi cap
tragèdia. En efecte, la purificació que segons Aris
tótil verifica en nosaltres la tragèdia quan en la repre•
sentació, compadint-nos i aterroritzant-nos amb els per

goriana
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exercici ordenat de les .pas
ensenya
pràcticament a com
sions; aquell
que
moure'ns per la misèria del proïsme, a deixar-se arros
segar vers lo heroic, a odiar el crim ; i, lo que és més
interessant encara, aquella fruïció estètica, que desfoga
nostres afectes i satisfà la necessitat que tenim de com
moure'ns sensiblement, tot això dic jo, que esdevé en el
drama líric-modern, i que obté la seva perfecció en el
drama sagrat de la litúrgia sempre antic i sempre nou.
La música, amb tants de segles d'experiència, ja
coneix tots els viaranys de nostre cor, i pot l'artista
en l'art profà commoure, al seu albir, nostres afectes
més recondits i refinats.
Però en aquest mar agitat
de l'art s'hi troben els dos esculls de la malícia i de
la perversió d'idees ; per una part, podem per l'abús
de tan sensibles emocions, debilitar nostra voluntat
i inutilitzar-nos per el treball; i per altra part, per poc
desorientades que estiguin les idees del poeta poden
causar la pertorbació total de nostra vida cognoscitiva.
Però la música dictada per Déu es molt més sàvia
que tot això; i ens en podem sadollar, sens perill,
perquè cada vegada que la sentim, sentim la humili
tat i castedat, i penetrant vàries vegades per nostres
oïdes ens anem familiarintzant amb la ment de l'Es
criptura i brolla de nostre interior una nova i rica vida
emocional i cognoscitiva. Aquí ens atemoritzem per
lo únic qre ens deu causar temor que és el pecat i el
seu càstig, però aquest diví temor del Miserere,
que
entonem humiliats sobre la freda llosa, ens asserena
l'esperit i calma les tentacions més vehements. Aquí
la mort del diví Heroi ens fa brollar liàgrimes, però
aquestes llàgrimes reguen el nostre cor i hi fan brotar
una ferma esperança;
escolteu, sinó, amb unció la
Semana Santa del nostre gran Victòria, i compendreu
quines divines emocions despertava Déu en el cor del
seu artista. Això
és el cent per u promès en aquest
món als que deixen les coses per Crist. .Que us sem
bla que és poc el despreciar la sensualitat i no obstant
disfrutar sensiblement del mateix Déu?
No diuen els sants que quan el
omple de
diu el Kempis que
béns, el món ens fastigueja?
si tots poguéssim gaudir a llur albir de Déu, tots des
preciaríem lo terrenal? Doncs bé, totes aquestes fi
neses
que el cel té reservades per als sants, tots, encara
que pecadors, podem en part copsar. Sols és neces
sari un acte de voluntat, una concentració del nostre
esperit, un entrar en el temple amb recta intenció, i

sonatges,

ens

habituem
art

a. un

ens

-Senyor-
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l'Església humaníssima,

com a fundada
per Déu-Ho
me, té remeis d'eficacia per a totes nostres necessitats,
i nostres sentits, encara que fills rebels, queden saciats

per la

sollicitud maternal.
anhels de lo desconegut, quins turments
tan crudels no calmarien nostres
romàntics, si tin
guessin el valor d'entrar en un temple i colpir-se el
pit entre les vibracions •cl'un cant litúrgic! Déu no
deixa mai d'ésser nostre Pare i en tancar el Paradís no
paralitzà totalment qualques rieres de bellesa per cal
mar nostra set en el desterro.
Però, com que Ell ma
teix digué, el qui begui d'aquesta aigua quedarà amb
set, i com, per altra part, són molts els que es detenen
en aquestes
fonts i s'obliden d'aquella catarata que
brolla fins a la vida eterna, per això deixa Déu in
filtrar en nostres corrents algunes gotes .d'aigua viva
i llavors, ens passa que comencem bevent de la terra
i acabem saborejant cel.
Aquesta és la divina Providència, aquesta és la
gràcia, que s'amotlla completament a la naturalesa,
penetrant totes les fibres del nostre ésser ; però si
nosaltres volem pervertir la mateixa naturalesa, si
fem fi lo que ha d'ésser mitjà, si cerquem en la litúr
gia un goig que de cap de les maneres pot ni deu
produir, no és estrany que sortim tant freds de nos
tres solemnitats religioses, quan en realitat són el
més sublim espectacle que jamai es pugui produir so
bre la terra. Entreu, si no en les grans basíliques,
santificadores de les grans ciutats ; les seves tres por
tes collocades en forma de •creu ens recorden les feri
des dels claus ; per aquests tres forats de la pedra viva,
Crist atrau tot el poble per a introduir-lo en el seu
cor.
Llavors comença el •diví sacrifici ; el presenciem
agenollats a terra, fixos els ulls en el Sol Etern de
l'Eucaristia, que brilla en mig de l'obscura fe, i, quan,
adormits per l'hivern a tota impura sensació, sabo
regem la Carn de nostre Redemptor, penetra per nos
tra oïda la humil melodia gregoriana, àgil i subtil
com un cos benaventurat, i sense distreure nostra aten
ció, obra directament en l'afecte accelerant les palpi
tacions de l'amor. Llavors, ja poden les veus del cor
desenrotllar aquests cants en súplica polifònica; no
temeu que per això es pertorbi la serenitat de vostra
emoció.
A. MASSANA, S. J.
seva

Quants

(Seguirà)
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TERESINA
JESÚS INFANT

SANTA

DE

en totes les Esglé
llatí
es dirà, per
de
ritu
primera ve
catòliques
Infant. La
Teresina
de
missa
de
Santa
Jesús
gada,
devoció a aquesta Santa, contemporània nostra, té un
caire apologètic que de cap manera pot negligir el
cristià conscient fastiguejat de tanta grolleria com
se'ns voldria fer passar com a característica de mo
dernitat.
No direm pas modernistes, quin mot! però
sí hem de dir que no hi ha ningú tan modern, tan del
seu temps com els Sants, Santa Teresina ens guardarà
de mentir. Quant més en crisi semblen les creences
en una vida més enllà d'aquest m6n, ella se'ns ofereix
no sols com un heroi de la fe en la vida perdurable,
sinó que ens ofereix en la seva missió personal una
irrefutable testimoniança de l'existència d'aquesta vi
da millor i de com tots els qui moren a la falda de la
Santa Mare Església són més després del traspàs que
no eren abans, perquè ara, a l'eternitat, són definiti
vament amb Déu. i per Déu. Santa Teresina, que ha
via viscut heroicament amagada en Déu, amb el Crist,
imitant ben de la vora la vida singular de la Mare de
Déu, prometé, per a després de la seva mort, una
de Toses, això una esclatant abundància de favors
obtinguts per la seva pregària constant en pro dels
germans que deixava a la terra. L'exacte compliment
de la prometença ens el •diu el fet de la devoció que
tota la humanitat sent envers la Santa, fet reconegut
per la Santa Seu amb la solemne definició dogmàtica
canonització.
que constitueix una Butlla de
A profit dels nostres llegidors que usen l'Eucologi
o el Missal Romà, publiquem, seguidament, un res-utu
de la vida de Santa Teresina i l'oració pròpia, a reci
tar a l'Ofici i Missa de la seva festivitat en forma que
facilment puguin incloure's dins del missal.

El

dia tres

del present octubre,

sies

L.INDICADOR

4

DIA

ORACIÓ

3

D'OCTUBRE

SANTA TERESA DE

JESÚS INFANT,

VERGE

Senyor, qui diguéreu si no us torneu
com els infants, no entrareu pas en el reg
ne dels cels;
supliquem que ens vulgueu
concedir, que de tal manera seguim les pet
jades de Santa Teresa Verge, que poguem
assolir els premis eternals.
Que viviu i
regneu en unitat d'Esperit Sant amb el Pa
0

re

i el Fill.

Amen.

l'Església és
una de les glòries més pures del segle
Nada a Alençon, França, d'una família cris
tiana de veritat, ben aviat donà senyal de
vocació a la viola religiosa. Amb el daler
d'ajudar, a còpia de sacrificis, el treball dels
La Santa que avui

venera

missioners i dels sacerdots
salvar

ànimes, frisava per

de Carmelites Descalces.

a

la tasca

en

entrar

A

entrà al Carmel de Lisieux.

a

quinze

tant

de

la

seva

anys

Foren adm,i

rables les ascensions que Déu ordenà

perit

de

l'Ordr.?

en

enamorada servent:

la vida de recolliment de la

Verge

l'es
imi
Ma

2

3

flors de
totes les virtuts, Principalment, però, d'una
singular caritat envers Déu i el proisnte.
Posada, per manament de les seves Superio
res, a instruir en la vida espiritual les no
ria,

com

hort ben arrosat, donà

a

vícies del convent,

fantesa esPiritual,
tueix el

lificació,

tret

va

revelar el camí d'in
alhora que

que

característic de la

ha demostrat

consti

pròpia san
eficàcia

l'irresistible

fàcils de l'amor diví, que deta
el P. Faber. Aquest camí, novell en la for
ma, ha estat un medi poderós de revifar la
devoció als Sants Evangelis i de fer amable
la simplicitat evangèlica en mig d'una so
cietat folla de ganes de xalar-se, inflada de
supèrbia. Apesarada del menyspreu en què
és tingut l'amor de Déu, dos anys abans de
morir s'oferí com a víctima de l'Amor Mi
de les vies

sericordiós. La generosa immolació

Plir-se

els trenta de setembre del

Teresina de
anys. Tal
çar

una

Jesús Infant

com

tasca

1897.

Sor

vint-i-quatre
promès, va comen
beneficència espiritual i

ho havia

de

va acom

tenia

corporal
del

amb la

dia del

seu

seva

vida

trànsit

gloriosa.
benaurat

D'ençà
la terra

socorreguda anib una celestial Pluja
de roses. Aquest fet singular té tot el món
per testimoni i n'és insigne monument la
rapidesa dels processos de beatificació i ca
nonització. El mateix Sant Pare, Pius Xl,
que la beatificava l'any 1922 la canonitzava
l'any jubilar de 1925. El dia de la festa
de la Santa és el 3 d'octubre.
L'ofici és el
comú de les Santes Verges; la missa és la
de senzilla Verge, llevat de l'oració que és
Prbpia. A l'oració hi es recordava la in
fantesa espiritual, tret característic de la
ha estat

Santa.

525252T252525252525257.525252525252.5252525252525ZSE5=25252525-252525252
O

LA
VIDA
El

ESCOLAR
setembre,

talment com
la
té
lioc
anunciat,
inauguració
Els
de les classes del curs 1927-28.
nois compareixen amb el neguit de tro
bar coses noves o de retrobar les coses
velles conegudes, amb un aspecte o ma
tís novell. Es la llei de l'eterna curio
sitat infantil. I en aquest cas, la llei de
la compensació per tal que els recom
pensa així, la lassitud de les vacances,
la recança dels gaudis fruïts.
tot un altre el noi dintre l'escola,
tantost n'ha passat la llinda i es troba
amb els amics dispersats, i comença de
sentir-se lligat amb nous camarades.
Són els mateixos, però no són iguals.
El sol ha posat un polsim de morenor
en el rostre llur, i la creixença ha esti
rat llurs membres, ha angulat llur es
guard, i els ha tornat més madurs o
entremaliats. També l'escola, les aules,
amb tot i ésser les mateixes, sembla
que no siguin iguals. Brillen amb un
altra llum, i els mobles donen una sen
sació de novetat. I a través de les fines
tres, el cel no guaita amb aquell ull'
blanquinós i topaci de juliol, sinó amb
un
ull blau i clar lleument
Ens atancem a la tardor!
Tots aquests motius desvetllen altres
sensacions en els nois, que els comuni
quen alegria i els fan incontinents i
bulliciosos, i tot els sofoca de seguida
la recança de les •festes que ja s'han
acabat. Justa llei de les compensacions!
L'amic, però, que es daleix més de
trobar, que constitueix el motiu de llur
joia més pura, és el llibre nou. El llibre
nou! Com els fa neguitejar i somniar,
estava

dia 5 de

NOSTRA

7
1

TASCA

abans no se'ls dóna, abans no el co
neixen! I quina frisança no els desvet
lla.
Sembla talment que posseeixin
l'instint o bé el flat, de tot el tresor
que amaga, com dintre d'una sorpresa
meravellosa , i tot el bé que els ha de
fer, que els pot fer si saben correspon
dre a la bonesa rica del nou amic. Per
això tantost se'ls entrega, cuiten a fu
llejar-lo, a sotjar-ne les estampes o fi
gures, a llegir-lo incontinents, saltant
d'una plana a l'altra. Voldrien liegir
los tots alhora, amb una sola mirada.
I quan, lassos i experimentats, han de
renunciar a tanta pretensió aimen de
fullejar-lo de nou, i com amorosint-los
amb les mans i forrar-los de belles co
bertes per tal de conservar-los nets, po

lits,.sempre nous.
Realment, el llibre

és el millor amic
de l'infant. El que li agafa amor, ja
no sabria despenclre-se'n més, no en tot
el curs, sinó jamai. Es ell el qui a cada
pàgina conté una capseta de sorpreses.
El qui revela les meravelles del món
tan bonic, que Déu ha creat, i els grans
homes ens han descobert, i el llibre als
infants aplicats ajuda a descobrir cada
dia com els grans homes. Ell fa ama
bles les llargues vesprades d'hivern i
més dolça la companyia de la llar. El
que ens mata els avorriments i esponja
els greuges dels mals amics. El que en
senyarà a ésser bons minyons i bons
treballadors : a treballar i a sofrir.
Això, és clar, per als qui li conser
ven l'amor assiduament. I el bon es
colar és el vot que ha de fer a comen
çament de curs. I el vot que hem de
fer tots al Déu Provident. Amb aquests
desigs i auspicis, comencem el pre
san Curs de 1927-28.
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joventut
Actes del

mes

d'octubre

5.—Sessió

Dimecres

setmanal de
dos quarts de vuit del
vespre. Dues de les sessions d'aquest
mes seran dedicades a
explicacions i

«Joventut»

a

experiències científiques.
Diumenge 9.—Visita a la «Mentora
Alsina», del Tibidabo. Inscripció limi
tada oberta fins el •dia 6.
Lloc de reunió, a la sortida de mis
sa de «Joventut».
Dimecres r2.—Reunió setmanal de
«Joventut», a dos quarts de vuit del
vespre, amb Conferència.

Diumenge r6.—Excursió fotogràfica

al Bosc de Can Feu, de Sabadell.
Vocal : Sr. Llansana, amb el qual
han de posar-se d'acord els qui vulguin
assistir-hi.
Dimecres r9.—A la reunió setmanal
de dos quarts de vuit, amb conferència.

Diumenge 23.—Excursió col.lectiva

les

Serres

de

Llevant

amb el

a

següent

recorregut, Mataró, Argentona, Castell
de Burriac i Sant Joan de Vilassar.

Reunió a la Missa de dos quarts de
sis a Santa Maria del Mar.
Vocal : Sr. Oriach.
Dimecres 26.—Vetllada de «Joven
tut dedicada a Sitges com a prepara
tòria de la pròxim visita a aquesta vila.
Interessants explicacions i projecció
de belles fotografies.
Com de consuetud s'acabarà l'acte
amb una ballada de sardanes. Es co
mençarà a les io de la nit.

NOTES DE JOVENTUT
El passat

dimecres,

dia

de setem
Sagrera, amb la
21

bre,

el Sr. Rossend

seva

magnífica conferència «Els prin

cipis de la Física» inaugurà el curs de
«Joventut». U,n bon estol d'amics s'a
plegaren a la Sala i gosaren i aplau
diren les paraules del Sr. Sagrera, que
exposà les més modernes teories de la
Física i Geofísica amb paraules ben
comprensibles per tothom i que sentim
no
poder transcriure mot per mot.
L'esmentat senyor ens prometé favore
jar altres vegades a. «Joventut» i ens
prepara altres

Conferències

sobre

Elec

tricitat, Química, Ciències de les quals
té un profund coneixement, i disserta
cions que realitzarà amb el

d'aparells adequats.

complement

—E1 diumenge i8 del mateix mes
de setembre, el Grup Pictòric féu la
visita al Monestir de Ripoll, de la qual
pensem, parlar-ne més extensament en
el pròxim Butlletí.
—I el dia 8 del mes de setembre
efectuà la Secció Excursionista
una sortida fins a Montcada, on oïren
Missa, i anaren després a esmorzar a
la Font de Mitja Costa del Turó de
Montcada, passant-hi tot el dia, perquè
.es veieren
impossibilitats, per l'incen
di d'un bosc, de pujar fins al cim. La
visita al Turó és actualment més inte
ressant per estar amenaçat de desapa
rèixer, convertint les seves pedres en
ciment la poderosa Companyia sentada
al peu de la Muntanya, a la banda del
mar.
La capella del Turó fa temps
que està fora de culte, per aquesta

també,

causa.

és molt agradable comunicar
ha
estat
format el Grup Sardanis
que
ta de «Joventut», a la direcció del
qual hi intervenen els nostres amics
Gua.nyabens, Llansana, Santamaria i
Serch.
El Grup, entre els seus projectes, hi
compta l'ensenyament de la Sardana,
que té lloc ja cada dimarts i dijous al
Centre, de vuit a nou del vespre.

—Ens
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niés, naturalment, cooperarà a les
Festes de «Joventut», per exemple, a
ba
l'Aplec de Santa Creu, on hi farà
i
a les
Sardanes
amb
cobla,
de
ltada
A

vetllades mensuals

que hom pensa
—Pel vinent

i

extraordinàries

organitzar.

de novembre i pel
a la nit, te
primer
la Central
visita
a
nim sol.licitada la
la
de
de
Plaça de
Telèfons,
Automàtica
segon

o

Catalunya,

per

mes

dissabte,

poder veure-la precisa

de més activitat en
d'ésser veritable
deu
el muntatge, que
interessant.
molt
ment
ment

en

el

període

Teatre
represes les vetllades diu
del
Centre. Conforme ha
mengeres
víem anunciat, el clia 18 de setembre
últim es donà la primera
teatral de la que en podríem dir tem

Tenim ja

representació

porada d'hivern,
Déu ho vol) fins

que
a

continuarà (si

la vinent

Quares

ma.

En la Sala ,d'espectacles hi notarem
la manca d'algunes famílies que sens
dubte encara tenen la sort de fruir les
escorrialles de l'estiueig ; això vol dir
no
presentava l'animació
que la Sala
als nostres
que desitgem sempre per
actes.

retornada l'hora d'hi
tardor
amb aquelles tar
vern, en plena
des grises i vetlles llargues que convi
den al recloiment, esperem veure el
nostre estatge en els dies festius, ple
Però

suara,

d'aquella distingida concurrència
l'amable companyia de la qual es

en

pa
hores delicioses dintre aquell
ambient discret i familiar, principal
atractiu d'aquestes vetllades.
Es clar que nosaltres desitgem que
l'estada a casa nostra, en el nostre
Centre, d'aquestes famílies amigues els

sen unes

hi sighi ben agradable; en una parau
la que s'hi trobin bé, i perquè així si
gui havem de fer per la nostra part
tots els possibles, ja que fins ho re
clama el prop; interès de la Societat.
No hi ha dubte de que així serà i
que tots els que intervenen ja directa,
ja indirectament en aquests actes ena
que fem referència s'esforçaran
del Centre, no des
que siguin dignes
dient en res de la seva importància ni
dels fins que

El

•nostre

persegueix.
Elenc dramàtic, aquest
voluntariosos socis que

de

agrupament
s'han imposat

la tasca d'executar les
representacions teatrals, i l'actuació
dels quals cal reconèixer no està excen
ta de dificultats i sacrificis, estem segu
ríssims hi posaran tota l'atenció i cu
ra a fi de que les obres siguin repre
sentades amb la mestria que els hi és

convenientment,
peculiar, preparant-les més
el bon con

confirmant una volta
cepte amb què és tingut i que mantes
vegades el poble els ha demos
trat, sent son treball més apreciat
quant s'endevina fruit d'una disciplina
i ordre remarcables.
I alternant amb les
teatrals, el Sr. Jarque,

representacions

encarregat,
desinteressadament de les

com

pro
sempre
anirà pre
cinematogràfiques,
jeccions
cal
parant bonics programes, tasca que i
un treball penós

reconèixer exigeix
constant, puix s'ha

de tenir en compte
s'han de passar prèvia
que les cintes
a
fer-ne
la convenient se
ment per
lecció.

L'únic desig nostre en quant a
que
aquests actes d'honest esbargiment
no des

la Societat, és que,
sien
dient del 13qn nom del Centre,
nostre pú
amb
benevolença
pel
acollits
medis
blic, fent possible obtindre uns
als
fins
que, ultra destinats
servir també de
del

permet

primordials

Centre, puguin
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millorament

de l'estatge social fent
més agradosa l'estança en ell no sols
de les famílies amigues, sinó també
dels mateixos socis.

Programa per

el

mes

d'octubre

ques.

Dia I.r de novembre.
Es represen
tarà l'interessant drama en un próleg
i tres actes: «La aldea de San Lo
renzo».

Dia 6 de novembre.—Sessió de cine.
Des d'aquest mes d'octubre, regeix
per aquestes vetllades diumengeres
en
iguals condicions que

l'abonament,
la

temporada última.

Per

a

invitacions,

en

de costum.

els dies i hores

d'agost

senyors

donà

un

radi-oients.

--S'està preparant el Concert dedi
protectors de l'Or
feó Montserrat, el qual tindrà lloc, si

cat als senyors socis

:

«Reverend

Pare i venerat mestre•
En aquest dia de les vostres noces
d'argent sacerdotals, ve també a feli
citar-vos l'Orfeó Montserrat del Cen
tre Moral Instructiu de
Gràcia, i amb
ell els grups de fidels de les Associa
cions Parroquials de
Jesús, que con
juntament treballen per mantenir el
cant Gregorià i l'esperit del Motu Pro
Prio en la vida parroquial nostra, i
en el culte
católic, en qualsevol avi
nentesa.

Inclou, aquest humil acte, una fer
pregària a Nostre Senyor, re
graciant-li l'haver-nos concedit aquest
mestratge tan pur, tan bondadós i dolç
vorosa

que vostra reverència amorosament ha
exercit sobre tots nosaltres,
per el
qual havem estat acostats a la font

i

reixements;

últim
altre dels
seus concerts
per Ràdio, executant les
composicions que integraven el progra
ma amb la mestria
que li és peculiar,
com
tingueren ocasió de comprovar els
30

dirigiren,

municació següent

primera

Orfeó Montserrat
El dimarts dia
l'Orfeó Montserrat

Rnd. P. Gregori M.a
Sunyol,
B., Prior del Monestir de Mont
serrat, el dia 24 de setembre últim
festa de Nostra Senyora de la
Mercè,
celebrà el vint-i-cinc Aniversari de la
seva
ordenació sacerdotal. Amb tan
faust motiu el Centre i l'Orfeó Mont
serrat li
felicitant-lo, la co
O. S.

Dia 2.—Repris de la xistosa comè
dia casteltana en tres actes : «Que hom
bre tan simpàtico».
Dia 9.—Projecció d'interessants
pel
lícules.
Dia i6.—Es posarà en escena la bo
nica comèdia catalana en tres
actes, ori
ginal de Don Frederic Soler (Pitarra).
«L'Apotecari d'Olot».
Dia 30.—Sessió de cine. Es
projec
taran escollides cintes
cinematogràfi

ja

Déu ho vol, en el saló d'actes del Cen
el diumenge dia
23 del corrent, a
les cinc de la tarda.

tre,

genuïna d'espirituals
una

altra demanant-li

me

que

cada dia amb nova gràcia, intern goig,
i bell dalit pogueu treballar molts
anys per l'obra de Déu en la vida mo
nàstica i en l'apostolat extern; i una
fervorosa participació en la joia que en
aquesta data memorable omple el vos
tre esperit, i sent la venerable comu

nitat montserratina.
I demanant-vos humilment que vol
gueu recordar-vos de nosaltres davant
de Nostra Mare i Patrona, us besen
la mà devotament...»
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Entereu-se sempre en el quadro del
Centre dels avisos •de la secció.

Secció d'Escacs
dies 31 .d'agost i 14
celebració els
partits concertats amb l'Orfeó Gra
ciene, els quals foren celebrats ; el pri
mer match al casal de la societat ger
mana, el resultat de la qual fou de
a
punts 5
4 a favor de l'Orfeó.
Defensaren els colors del nostre Cen
S. Merca
tre els senyors següents
M.
N.
der, J. Girona,
Girona,
Pi, Boz
C.
Pi,
Roviralta,
J. Vi
zo, Sancho, J.
dal i Clausells.
El segon match tingué lloc al nos
tre Centre, obtenint en aquest encon
tre la merescuda victòria els de casa.
Foren els nostres defensors els se
güents senyors : M. Girona, S. Mer
cader, Ll. Munné, J. Girona A. Gen
dre, Clausells R. Bozzo, A. Sancho
i N. Pi. El resultat fou de 6
a
3
punts, a favor del Centre.
Resum total d'ambdós matchs
Or
feó Gracienc, 9 punts ; Centre Mo
ral, ii punts, quedan, per lo tant,
vencedor el nostre Centre.
Ambdós encontres foren jugats per
les dues parts amb tota noblesa, po
sant-hi tots la voluntat que es reque
reix per vèncer en el noble i reial joc

Els proppassats

de setembre

tingueren

d'escacs.

escaquistes que guanyaren
Mercader, 2 partits ; J. Gi
rona, i partit; N. Pi i partit; A.
Gendre, i partit; A. Sancho, i partit ;
Bozzo, i partit, i J. Pi, 2 partits.
Entaularen els senyors J. Girona
partit i Clausells i partit. L'Orfeó
perdé un punt per incomparescència.
Diumenge dia 16 a les It matí el
senyor Josende, ex-campió de Gràcia,
simultànies. Queden
donarà unes
Nostres
foren : S.

convidats

tots

els socis

a

pendre-hi

part.

Tenim

varis

partits

en

cartera.

NOTICIARI
ANIVERSARI

prescriu l'article 61 del
el dia primer de novembre,
festivitat •de Tots Sants, tindrà lloc a
les 8, a l'Església de Sant Joan de Grà
cia, una Missa i Comunió general amb
ofertori en sufragi de les ànimes dels
socis difunts des d'igual dia de l'any
anterior, que són els següents :
Actius : D. Antoni 1VIoliné i Vila
rós, D. Gaietà Mateu i Noet.
Protectors : Illustre Sr. D. Jaume
Bruguera Bas; D. Juli Mitjans i Vila
geliu ; Excel.lentíssim Senyor D. Ma
nuel de Quadras i Feliu, Baró de Qua
dras ; Excellentíssim Sr. D. Manuel
de Llansa i de Pignatelli, Duc de Sol
ferino ; D. Francesc Rovira Vallhon
rat ; D. Bonaventura Pla Sallent; Ex
cel•lentíssim i Il.lustríssim Senyor Doc
tor D. Josep Daurella i Rull.
Conforme

Reglament,

(a.

c.

s.)

el Reve
Doctor
Antoni
senyor Rector,
Forns.
L'Orfeó Montserrat cantarà
durant la Missa motets apropiats a
l'acte.
La Junta Directiva recomana espe
cialment l'assistència a aquest acte
de caritat vers els nostres consocis di
pregant-los a l'ensems l'ús de
Dirà la

plàtica preparatòria

rent

funts,
insígnia.

la

Ha mort el soci protector del
Centre, Excm. i Il.lm. Senyor Doctor
D. Josep Daurella i Rull, Catedràtic
i Degà •de la Facultat de Filosofia í
Lletres, ex Senador del Regne, Cava
ller Gran Creu cle l'Ordre de Isabel
la Catòlica, Comenclador de Número
—
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de l'Ordre Civil d'Alfons XII, Pre
sident de la Junta de Govern de l'Hos
pital de Nens pobres de Barcelona,
membre de la Cambra de Comerç, etc.

(a.

c.

l'intimitat, assistint-hi el Senyor Con
siliari Doctor D. Marcelí Garriga, el
Doctor D. Antoni Batlle, Subconsilia
ri i Director Espiritual de la Joventut,
el Pres.dent del Centre i altres indi
vidus de la Junta Directiva, i els so
cis que, constituïts en Comissió tin
gueren cura de l'adquisició del moble.
El senyor Rovira Santaló, de l'esmen
tada Comissió, llegí unes quartilles
ressenyant els treballs realitzats i es
tudis fets en l'ordre econòmic, fun
cionament i amortització, ja que ha

s.)

en
donar compte amb
sentiment de tan trista nova
socis i llegidors d'OR I FLA

El Centre,

tot el

seu

als seus
MA, els prega que tinguin present en
les seves oracions l'ànima del difunt.
A la seva vídua D.a M. de Mbnt
serrat •de Rull i Artós, fills i família
tota els repeteix l'expressió del seu
més sentit condol.
En sufragi de la seva ànima serà
aplicada la Missa pròpia de la Joven
tut del Centre que el idiumenge, dia
16 del corrent, a. dos quarts de nou,
es celebrarà a la Capella de les Ger
manes Carmelites del carrer de Mont
seny.
— El soci actiu del Centre D.
Jau
me Serra Noy, ha tingut la desgràcia
de perdre la seva mare D. Esperança

Noy (a. c. s.)
El Centre, fent-se càrrec del dolor
que tan irreparable pèrdua li ha oca
sionat, prega als senyos socis i llegi

dors d'OR I FLAMA recordin en les se
ves oracions l'ànima
de la difunta,
mentre des d'aquestes planes repetim
al nostre apreciat amic i consoci i de
més família l'expressió del nostre més
sentit condol.
—
El dia de la Mare de Déu de la
Mercè, 24 de setembre últim, tingué
lloc l'inauguració oficial del moble
g,uardarroba, obtingut mercès a les
gestions i treballs d'uns actius i entu
siastes socis •del Centre i en el qual
en lo successiu els socis i les famílies
que assisteixen als nostres actes po
dran guardar els capells, abrics, pa
raigües, etc., mitjançant un mòdic es

tipendi.

L'acte

Aquest

es

celebrà

al

migdia

número ha

Tipografia Emporivm,

S.

A.

i

passat
•

en

estat

costejat mitjançant

unes

petites

accions que han estat col.locades entre
els mateixos socis del Centre.
El Sr. President, en nom de la So
cietat, acceptà el moble i donà les
gràcies als senyors de la Comissió per
l'interès que demostraven pel Centre,
desitjant que la millora tingui bona
acollida i l'actuació d'ells, imitadors.
Cal fer constar que el moble guar
darroba ben construit, i dotat de tot
lo indispensable pel fi a què és desti
nat, és d'una presentació escaient, que
acusa el bon gust de qui
féu el pro

jecte.

Cervantista Espafiola
amb motiu de la cele
bració del centenari de Cervantes i de
la festa del llibre, organitza una tanda
de conferències culturals i literàries,
que tindran lloc en les Societats consi
derades ,d'aquest caràcter, entre les
que s'hi •compta el Centre.
Per lo tant, acceptada aquesta de
ferència, el dissabte, dia 8 del corrent,
a les
io de la vetlla, designada per
aquella Lliga donarà una conferència
en el nostre saló d'actes la culta es
criptora D. Berta Fisac, desenrotllant
el tema «El libro en el hogar y su in
fluencia moralizadora en la sociedad»,
i al qual acte queden invitats tots els
socis i les seves famílies.
—

per

Telèfon 5329

La

«Liga

Barcelona»,

en

cenfsura governativa

la
A.

•

Ferlandina, 9

i

•

Barcelona

Cases que

Ajudem

recomanem

Vulgueu

als que

ens

ajuden

ésser un dels escollits!
Sobretot per tal

com

és

un

ENSENYAMENT

èxit

PER

CORRESPONDÈNCIA

que

amb tant refinament propaga

r"11181111110 pocur
BARCELONA: Salmerón, 137, Ler
dotat

per tal efecte

única de

Cal pensar

en

-

Telèfon 2602 (G.)

d'una Secció

professors especialitzats

l'esdevenidor!

esmerçàveu uns instants del dia
seguir amb profit els nostres MÈ
TODES MODERNS, EXCLUSIUS,
•
que s'adapten amb una meravellosa
eficàcia a l'intel•lecte de l'alumne,
assoliríeu de possessionar-vos aviat
i bé de: Reforma de lletra, Ortografia
ràpida, Càlcul mercantil, Correspon
dència pràctica, Teneduria de llibres.
Si
a

la clau Eig majors xits il
lus uosins 111111113 011111111S
Solliciteu

prospecte (temps,

preu,

mètodes)

Manquen agents actius

Bones

condicions

Cases

que recomanem

Ajudem

als que

ens

ajuden

ERIA MENESES
REBUDES LES

ÚLTIMES

NOVETATS
Gèneres
de les míllors

fàbríques

Tall acurat
Preus límítats

ENCINA, 42 (Placa Nord)
A tots els socis del Centre se`ls farà un lo

O/0

de

descompte

sobre els preus marcats

Fàbrica
d'Articles de Pell

CASA

MARTÍ

Moneders, Petaques,
Carteres
turonB

i

per

per

a

a

Carteres.

conegial,

cavaller,

hàbit. Musiquers,

Cj

senyora

etc.,

etc.

Composturee
de totes classes

LA

CASA

SENSE

COMPETIDORS

TANT
COM

221

-

SALMERÓN

DAVANT PARADA DEL

-

221

TRAMVIA

PEL

MATERIAL

PELS

PREUS

Cases que

Ajudem

recomanem

que

ens

ajuden

Companyia Trasall nfica
Vamws(--,errelas

=-----

Tra§ati6n12 es
Serveis:

R.À.PID.—Nord Espanya - Cuba - Mèxic
EXPRESS. — Mediterrani-Argentina
MEDITERRANI.— Filipines- japó-Xina

Servei

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

MEDITERRANI.—Costa Firme-Pacffic
MEDITERRANI.— Cuba

Mèxic

MEDITERRANI.— New-York
MEDITERRANI.—Fernando Póo

Per

a

informes,

Oficines de la

a

les

Agències

de

la

A

Barcelona:

Companyia

en

els

principals

ports

Consignatari:

Companyia

Via

Plaça Medinaceli, 8

d'Espanya

A. RIPOL

Laietana, 5

Unión Lihrera de Edifores, S. 11.
LLIBRERIA
Sucursal:

SUBIRANA

LLIBRERIA

LLIBRES

Portaferrisa, 14

CH1RIVELLA

D'ART

de les galeries de pintures dels Mu
alemanys (Kaiser-Frledrich-Museurn de
Berlin, Galeria de Dresde, Pinacoteca Aniigua de
Munichl Introducció hit-ibrica i text explicatiu de
C. Koetschau, A. Philippi i E. von Reber; Traduc
ALBLIM

seus

ció del

Dr.

Domingo Miral i López; 60 reproduc
foli, Ptes. 75 en tela.

cions en color. Un volum en

de pintures dels Mu
(Palau Pitti, Galeria dels
Uffizzl, Galeria de l'Academia). Introducció his
ci. Tracue
tòrics I text explicatiu de Conrad
eió del Dr. Domingo Miral López. 60 reproduc
cions en color. Un volum en foli, 75 ptes. en tela.
Al BUM de les

seus

de

ÀLBUM de les
sos

galeries

Florencia

galeries de pintures delt. PrYs
BaIxos, (BruseIes, Anvers, Hospital de Sant

Apartat, 203
Saragossa, 14

-

Barcelona
Valène;a

Joan a Brujes i Rijksmuseum d'Amsterdam). In
troducció històrica i text explicatiu de H Voss I
W. StliCenhoff
Traducció del Dr. Josep Camon
.Aznar,
reproduccions en color. Un volum en
foil, 75 pesetes en teia.

galeria de pintures del Museu
(Madrid). Introducció històrica i text

ALBUM de Ia
del Prado

explicatiu de A. de Bernete i Moret, Director del
Museu del Prado, I Augm- t I . Meyer, Director de
la Pinacoleca Antigua de Munich. Traducció del
t> nit 60 reproduc
Dr. Domingo Miral i López.
cions en color. Un volum en foli, 75 ptes. en tela.
BERNETEt MORET (A. de) Hiatòria de la
pintura espanyola en el segle XIX. Elements na
cionals i estrangers que bi han influYr. Illustrada
amb I XVI larniner- fora de text, en negre i en co
lors. Lln volum en foli, 60 ptes. enquadernat.

Cases que

Ajudem

reeomanem

GÈNER

ES

DE

als que ens

ajuden

PUNT

LOS DOLLARS
CARRER

SA L

DE

MERÓN,

CLÈRIES

GRÀCIA

56

S'ARREGLEN I REFORMEN JOIES,
S'ARREGLEN RELLOTGES I ES
POSEN VIDRES A 050 PTES.

JOIER

Salmerón,

127

_

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP M: CAMPS l ARNAU
Carrer

Montseny,

JOSEP

Barcelona

77

PLANA

I

(Gràcia)

PLANA

CONSTRUCTOR GENERAL D'OBRES
a preu

fet i per administració.

Especialitat en la conser
vació de finques urbanes.

ENC.A,RRECS:
S.RAMON, 6, Baixos - TELEPON 2496 A.
VERDI, 34, Baixos - TELEFON 2331 G.
Domicili particular: PARÍS, 69, 1.er, 2..
B
ARCEL
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