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FESTA DE

L'ANIVERSARI DEL CENTRE
EI

de

febrer vinent,

festivitat de la Purifi

Maria,

farà seixanta

anys

dia

cació de

•

2

aquesta Societat.
La celebració d'aquesta
la

inauguració

fou fundada

memorable data

guany, remarcable solemnitat i

coincidirà

que

tindrà,

importància
d'esbarjo,

en

i amb ella

de la sala

conve

nientment restaurada.

Tenint
és festa de
o

sigui

el

compte
precepte,

en

Maria de

milia
celí
•

Jesús

A la

celebrarà

Senyor

que tindrà

els socis que

dicions

la

Parròquia

ho

que s'indicaran

de Santa

Dirà

l'ho

Consiliari Doctor D. Mar

l'Orfeó

de la tarda els socis

acte,

no

3 de febrer.
a

i cantarà la Missa

de germanor servit

A aquest
tir-hi

una

Purificació

solemne Missa i Comunió.

el Reverend

Garriga

àpat

es

de la

els actes tindran lloc l'endemà

diumenge vinent,

A les vuit

dia

el

que

es

Montserrat.

reuniran

en

un

el mateix

estatge social.
caràcter íntim, podran asis

en

desitgin, mitjançant
oportunament.

les

con
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A les cinc de tarda i
Centre tindrà lloc
la

selecta

una

d'espectacles
sessió, presidida

el saló

en

del
per

primera Autoritat Eclesiàstica.
En

titueix

ella

es

farà

una

la vida del

cristiana,

que és

demostració

Centre

l'objecte

en

què

cons

l'ordre de la cultura

qual

al

de tot el

respon la

fundació

de la Societat.
Hi

tots

els

:

què
Montserrat, Joventut i

elements

Orfeó

Ensenyament,
seccions, etc., cada qual

compta
ses

pendran part

segons la

propis
seva

responent a un ordre de conjunt.
Es prega l'assistència dels socis del

amb

especialit

zació i

especialment
és reglamentari.

aquests actes,
que

a

l'acte

religiós

Centre
del

a

matí,
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APUNTAR BEN ALT
Brindo aquest article als joves del Centre : als jo
de la Joventut.
Aquest article el trobo que escau
en el número del
Butlletí .d'Any Nou, té tot l'aire
d'un encetall i ho és de veritat; però no voldria que
el tinguessiu com un encetall en el sentit poc favora
ble del mot.
Amb una exhortació a apuntar ben alt començava
ves

un
primer curs d'estudis, diguem-ne superiors, un
professor de memòria duradora que per fer-se recor
dar millor, sancionava les falles escolars amb la quasi
llegendària palmeta.

Comencem un any més amb la dolorosa impressió
que el jovent no ha trobat encara el camí d'una
prompte reacció. Val a recordar que ara és l'hora
que hom ha d'acabar la discussió sobre l'element es
piritual que ha de fer revenir les generacions que
pugen i les que ja acaben d'ésser al cap d'amunt.
Hom ha parlat llargament, amb una llargada
àdhuc enutjosa, de la intelligència i del caràcter. Les
generacions actuals estan faltades de tremp. No val
drà que la metàfora ofengués ningú; la nostra socie
tat està cercant ferrer
que la llossi...
La culpa no és del jovent. Els grans traïdors han
estat els educadors devots de l'imperatiu
categòric.
No fa gaires dies irn senyor rodanxó i vermellet de
galtes em deia que mirava d'aprofitar totes les estones
bones que podia atrapar; vaig
una indicacio
neta sobre la supremacia del deure a
complir, i em
sortí a parlar del jutge al qual sotsmetia la resolució
dels conflictes entre el deure i el plaer. Aquest jutge
era la seva consciència individual sens
subjecció im
mediata a un principi intel.ligent superior a l'home.
Pobre jutge!
Fa temps que el coneixem. Es
jutge més venal que hagi existit mai. La història
de les seves prevaricacions és la història de la huma

nitat.
El plaer de satisfacció

immediata sempre guanyarà
amb el mancament de sanció llunyana quan la
mesura dels actes humans
sigui la satisfacció, només
la satisfacció del cor de fanc de l'home, última evolu
ció del simi.
Joves, apunteu ben alt. El secret de la reeixida
en la vostra formació està en
ço de pendre com a fita
el

plet

4
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de les vostres

personal.

aspiracions,

la íntima

unió

amb

un

Déu

la
no
us esvereu davant
rialleta dels nostres joves quan senten predicar
una mena d'ascetisme inspirat en principis higiènics
aplicats per procediments de psicoteràpia. Tant se'ls
en dóna d'un
El que volen és gaudir
any de vida.
i xalar-se.
Prediqueu una moral amb vistes a l'eternitat ; pro
poseu-los l'únic tipus d'home perfet; veureu les coses
com varien.
Però si no cal apuntar al cel si la virtut que vol
dríeu en la jovenalla no ha de donar-los una benau
rança eternal ; no us escarrasseu, car aleshores no tro
bo que la vida valgui tant com això la pena d'un

Educadors humanistes,

mitja

esforç.

•••

A.

VALLÉS
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SÓKOLS»

«ELS

(A cabament .)

L'organització,

a

d'ara,

hores

Praga,

enormes.

de

un

senzilla

el

en

seu

desplegament

i

central del

seu

començament,

té

complexitat

una

moviment,

té més

gimnasis, entre els quals el Sókol
Prazsky, fundat pel Dr. Fügner i costejat amb els
seus propis cabals.
A tots els pobles i ciutats de la
República hi trobareu seccions de Sókols, que treba
llen activament.
A més, per donar coherència a tants
esforços hi ha organitzades diverses seccions tals com
la de Cultura, Sanitat, Assegurances,
Organització
Artística, Tècnica, etc. La Casa de Tyrs a Praga,
zo

grans

instal.lada

granatge

en

un

que fa

antic

palau,

moure

és

aquesta

on

gran

funciona tot l'en

organització. Els

cabals per subvenir a totes les despeses
que no són pas
poques, són proporcionats en part per les mateixes
entitats-Sókols, o per socis protectors, i en part per
les Festes Federals que es celebren periòdicament.
I no s'acaba aquí l'activitat dels Sókols. Cada tres
anys són convocats grans concursos generals de Só
kols, homes i dones, en els quals són tractats i dis
cutits els problemes i les qüestions més vives
que afec
ten la vida de la nació.
Així es va educant el sentit
de collaboració ciutadana, fent que la gent s'interessi
per tots els problemes collectius
que es relacionen
d'una manera directa amb el seu país.
s a
dir, anar
preparant el poble a un grau de maduresa apte per a
fer grans coses.

ANstols
Tota

apòstols.
capacitat,

obra reeixida
Allà on hi

a

còpia d'esforç

té

els

la gent abnegada
propi benestar al bé

manca

seus

i de
de la
diu al seu

que sacrifiqui el
collectivitat i que, prescindint del què es
costat i de les crítiques fàcils, sàpiga
portar a terme
l'obra proposada, allà on manqui aquesta gent cap
obra gran ni profitosa serà realitzada. 111 mancarà
la saba fecundant del sacrifici.
Per això el moviment sokolista ha reeixit. Kramar
fou executat durant la guerra per ordre del govern de
Viena. El Dr. Enric Fügner sacrificà la seva for
tuna en la construcció del
gimnàs Sókol Prazsky, mo
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El Dr. Eduard Tyrs consagrà el
en el gènere.
talent
i
la
seva
vida
en bé del Sókol. El Dr. Schei
seu
de
Federació
dels Sókals, empreso
la
ner, president
nat durant la guerra, i un dels homes més actius i
També el president
de gran esperit d'organització.
ha
un gran ajut en tots moments en
Masaryk
prestat
els seus dirigents.
I finalment els innombrables tre
el
nom dels quals mai no sabrà nin
balladors anònims
gú però que gràcies a ells han estat possibles tantes
Gent humil i voluntariosa que amb el seu es
coses.
forç ignorat han fet el miracle.

del

Conclusió
Veus aquí la gran lliçó dels Sókols.
El triomf de la voluntat.
El triomf de les coses ben fetes.
El triomf dels començaments humils.
Si teniu una gran voluntat sense defallences. Si
us mou un desig de perfecció.
Si féu la vostra tasca,
i no precisament a so de tabals ni a repicament de cam
panes, sinó amb humilitat i calladament, el pervindre
és vostre i amb ell el triomf de l'ideal.
A.

SERCH
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DIARI

D'UN
(VERSIÓ

CONVERTIT

DEI,

FRANCS)

(Continuació)
15 setembre de

La

1908

,d'aquest país i sa cultura m'han om
plert
seguit d'admiració. Mai no havia contem
plat una magnificència semblant. No us la podeu
representar ni la podeu compendre, si els vostres ulls
no han
reflectit alguna vegada la llum d'Itàlia i el
seu paisatge, amb ses muntanyes i jardins d'oliveres,
amb sos rígids xiprers, ses viles, palaus i campanars.
He visitat, de bell antuvi, Pisa
la Catedral, el
Baptisteri, el Campanar i el Cementiri. La llum hi
era esclatant, i els edificis de marbre, en la presa de
llurs formes, sota el Cel blau, semblaven blocs de
cristalf. Comprenc, tanmateix, l'harmónic ordre da
questa arquitectura, tan diferent de la que jo coneixia.
Les pintures al fresc de les galeries del Cementiriles primeres grans pintures murals que he vist
m'han impressionat profundament.
Admiro la con
cepció grandiosa i el caràcter simfònic d'aquest art,
que tan magníficament il.lustra els temes bíblics i les
bellesa

tot

belles tradicions cristianes.
He trobat ací una nova bellesa, i n'estic joiós.
Tot m'ha omplert d'entusiasme : la bella matèria del
marbre, les columnes, la situació dels edificis damunt
l'herbei, amb les llunyanes muntanyes de l'horitzó,
l'antiga porta de bronze de Bonnani, l'estil grandiós
i l'esperit d'aquells vells temps, llavors que Pisa era
una ciutat
poderosa.
é Què en diré d'aquesta ciutat, de vies clares; de
caminals assOlellats arran de l'Arno ; d'aquesta ciutat
on les cases projecten des de dalt una compacta faixa
d'ombra, mercès a llurs amples i prominents cornises?
Damunt totes les coses s'estèn ací el prestigiós vestit
del record; la petita ciutat està talment embolcallada
dins el somni d'una pretèrita grandesa, que el present
resta esvaït.

C.

MONTSERRAT, Prev.
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LA
VIDA

NOSTRA
ESCOLAR

Aquest mes l'acostumada excursió
de tot el dia, ha passat per alt.
La ne
cessitat d'enllestir les tasques assenya
lades per aquest primer trimestre, ens
ho ha imposat. Per a recompensar en
part l'esplai d'aquella, sortírem dos
dies a la tarda al camp de Galvany.
No cal dir com l'entreteniment espon
tani fou la improvització d'un partit
de futbol. Aquests reporten, si més no,
l'ocasió per a cada escolar, de sentir
se heroi unes estones. I això, ben or
denat, ja és quelcom.
Hem dit que la necessitat d'enllestir
el programa del primer trimestre ens
havia destorbat de dedicar un dia sen
cer al camp. I, gràcies a Déu, ja està.
Durant els dies de Nadal, restarà ex
posada en les aules de la nostra escola,
a visitar la
qual invitem tots els nos
tres lectors, i d'una manera especial
els pares dels alumnes.
Aquest acostumava a ésser cada any
el colofó de l'acabament del primer tri
mestre.
Aquest any, però, n'ha estat
un altre no menys interessant : el del
repartiment dels premis del curs an
terior. En el seu temps oportú ja
mencionàrem detalladament les quali
ficacions que havia obtingut cada alum
me. Per diverses circumstàncies s'ha
via allargat aquest acte. I fou molt es
caient d'aprofitar la revetlla de les va
cances de Nadal per a celebrar-lo.
Tingué lloc en la sala de Joventut,
dintre una simpàtica intimitat. Alguns
membres de la Junta Directiva presi
diren l'acte i volgueren així manifes
tar l'interès que senten per l'escola
la simpàtica festa escolar. El reverend

TASCA

Consiliari féu als escolars unes consi
deracions justes i amables i el senyor
president repartí els •diplomes i els pre
mis, consistents en llibres. Bella es
trena de Nadal!
Ara l'Escola ha tancat les portes uns
dies, per tal que els escolars frueixin
més bé la gran festa del Naixement
del Crist, en la intimitat de llurs fa
mílies. Podríem dir que Nadal és la
festa major universal •de la família cris
tiana. Com en tota festa major plogué
abundós el riu del cel, i omplí les tau
les la grassa de la terra. L'esperit sa
briva i pren alenada per recomençar
amb més coratge les tasques de la vida.
Aquest és el desig que expressem per a
tots els nostres escolars i per a tots els
nostres lectors.
I al començar l'anv nou, no tinguem
de dir any nou, viela nova, puix la
vida cristiana no es tornarà mai una
vida vella, car cada dia es reempelta
amb la saba eterna de l'esperit del
Crist, el qual per a això volgué fer-se
home.

Joventut
Programa

gener

dimecres.—Conferència, a les
Sr. Armengol Bach, sota el
tema : La Química en el Zeppelin.
Dia 6, diumenge.—Missa de costum.
Dia 2,

vuit, pel

Dia 9, dimecres.—Obertura del Ci
cle d'Art organitzat per la Secció de
les Arts. Conferència pel Sr. A. Sam
só, a les vuit, sobre «Vida i Art pre
històrics», amb projeccions.
Día 13, diumenge.—Missa de cos
tum.
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Sortida fotogràfica. Reunió: Centre,
les deu.
Dia 16, dimecres.—Conferència pel
Sr. Angel Grau, Director de les Esco
les del Centre, sobre «Geografia hu
rnana». A les vuit.
Dia 20, diumenge.—Missa de cos
a

tum.

Quarta sortida,
Infantil. Reunió

:

segon curs

pel Grup

Missa de les

set,

als

Felips.

Dia 23, dimecres.—Segona Confe
rència del Cicle d'Art, a les vuit, a
càrrec del Sr. Francesc Carulla, Pro
fessor de Dibuix de les Escoles del
Centre, sobre Egipte, Assíria i Cal
dea, amb projeccions. A les deu, Res
senya d'una excursió a la Serra del
Cadí i Bosc del Gresolet, illustrada
amb diapositives. Després, audició de
Sardanes.
Dia 27, diumenge.—Missa de cos
tum. Visita al Foment de Pietat Cata
lana. Reunió: a les onze del matí, al

Centre.

Dia 30, dimecres.—Assemblea gene
ral del Grup Infantil, a les vuit.

Es troben en preparació una excur
sió col.lectiva durant el mes de febrer
a Granollers i La
Roca, i per la Pri
mavera vinent una altra al cèlebre
Monestir del Poblet, amb autocar, els
detalls de les quals s'anunciaran opor
tunament.

d'História Sagrada, tingué un caràc
ter més propi del temps de Nadal, ex
plicant el procés històric de les profe
cies que anaven precissant les parti
cularitats personals i les circumstàn
cies de lloc i temps del Messies pro
més per Déu en les revelacions fetes
als Patriarques.

Excursionisme
Dia
r6.—Tercera sortida. Segon
del Grup Infantil.
Reunió, missa de 7, als Felips.
El dia rúfol no fou obstacle per a
que els coratjosos inscrits al Grup In
fantil es reunissin per tal d'efectuar
la seva reglamentària excursió.
Eixiren de la urbs i per la coneguda
drecera al Tibidabo pujaren a n'aquest
cim per a fruir de la visió muntanyen
ca de les serralades nevades,
objectiu
que els fracassà degut a l'espessa boira.
Seguint la carena, s'adreçaren a l'an
tic camí que per Collcerola posava en
comunicació Barcelona amb els pobles
del Vallès. I allà enfront d'aquesta co
marca el Sr. Grau donà la segona lli
çó del seu curset de Geografia Hu
curs

mana.

Partint del

Les

Conferències

ordinàries dels di
han versat sobre la Química,
Geologia i Història Sagrada, a càrrec
dels nostres mateixos socis Sr. Bach,
Sams6 i M. Batlle.
En cada una d'elles s'ha continuat
tractant els temes iniciats en les Con
ferències del mes passat. La darrera
mecres

principi

ta de l'home amb els

cà

deu

les

humà

de

la

elements,

llui

remar

de voluntat i d'intelligència
posar l'home per a sortir airós

l'esforç

que

empreses. Exposà alguns
els quals féu observar les
transformacions que determinats llocs
deuen a n'aquell impuls, i també l'es
forç per anar civilitzant les plantes
per al seu consum.
Completaren la sortida els exercicis
en

Crónica

n

seves

exemples

en

acostumats.

Dia
Munt.

17.—Excursió

Es suprimí

perquè

el

l'anada

Arenys

a

a

de

Llavaneres

crepuscle vesperal

ens

avisà
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que se'ns faria de nit abans

d'arribar
Passàrem doncs la jornada
pels voltants del Santuari de Lourdes,
que hi ha una mica més enllà d'A
renys de Munt seguint la riera.
El lloc és bonic, ombrívol i abundós
d'aigües. És de doldre que la devoció
a la Mare de Déu de Lourdes hagi de
produir arreu imitacions lamentables
i lletges de la Gruta del Gave. Per
sort encara, hi ha altar per celebrar
Missa i ambó per predicar a l'aire
lliure, en dies de grans aplecs. Els
nostres excursionistes feren pràctiques
de muntatge i agençament de la tenda
a l'explanada del bosc.
al

poble.

Orfeó

Montserrat

Es parla del vinent Romiatge gra
a Montserrat, que ja fa vuit anys

cienc

que organitza l'Orfeó Montserrat d'a
cord amb les Congregacions del Sant
Crist de les tres Parróquies de la bar
riada. Segons se'ns ha innovat, s'ha
assenyalat ja en principi per a la seva
celebració els dies 20, 21 i 22 d'abril
(enguany la Quaresma és molt baixa)
i tindrà caràcter d'econteixement, puix
tindran lloc actes extraordinaris de

Romiatge.
Ja tindrem

al corrent als socis del
llegidors d'OR I FLAMA de
tot ço que faci referència i sapiguem
respecte aquest particular i els donarem
detalls concrets de l'organització del
Romiatge. A Montserrat, doncs, si
Déu ho v01! Ja es va acostant la data
de fer en corporació la nostra anyal
visita a la Mare de Déu de Montse
rrat!
Centre i

El

dia 27 del corrent farà una vi
l'Institut de Cultura per a la
Dona, donant-hi amb taI motiu un
Concert. En parlarem oportunament,
si Déu ho vol.
sita

a

Teatre
En aquest número poc hi cap par
lar de les sessions d'esbarjo que han
tingut lloc en el nostre saló d'especta
cles. D'una part no hi ha hagut cap
estrena ni representació especial que
motivi el comentari i, per altra, en do
nar les notes a l'impremta estaran en
plena activitat les representacions •dels
Pastorets, que a jutjar, per la demana
dissa d'invitacions, es e,ontaran per
plens com tots els anys.
Si Déu ho vol ja tindrem ocasió de
presenciar-les i si hi ha lIoc en farem
el comentari oportú.
Una d'aquestes representacions de
Pastorets serà organitzada com cada
any, per a contribuir a les despeses
que ocasiona l'assitència corporativa
del Centre a la processó del Corpus
de la barriada de Gràcia, en l'organit
zació de la qual entén exclusivament
la Comissió pro Processó, amb tot el
zel i el beneplàcit dels socis.
En la secció especial reservada a la
Comissió de Festes, es detallen els ac
tes recreatius que tindran lloc durant
el present mes de gener.

NOTICIARI
Festa de la Nativitat del

L'Orfeó Montserrat ha estat con
tractat per la direcció de la Radio Bar
celona per a donar un Concert de Na
dales en aquest mes de gener.

Senyor

Ni el temps ni l'espai ens permeten
parlar amb detenció en aquest número
d'aquesta cristiana i bella Festa.
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El Centre, atentament invitat pel
Rnd. Dr. D. Marcelí Garriga, Rector

de Santa Maria de
assistí a la
Missa solemne de les io del dia de
Nadal, i per la Reverenda Comunitat
de Pares Felipons, a la Missa de Gall.
De la solemnitat assolida per aquests
actes litúrgics ja en parlarem, si Déu
ho vol, en el número vinent.
— També
parlarem de l'inaugura
ció de les reformes del local del Círcol
Catòlic de Gràcia, assenyalada pel dia
23 de desembre últim i a la qual amb
atenta invitació fou pregat d'assistir
el Centre.,
de la

Parròquia

Jesús,

nostre

Consiliari,

Obra social católica

veuen ben garantits el pes i qua
litats dels comestibles apart la boni
ficació que se'ls fa a cada final de ba
lanç del tant per cent que els corres
pon per l'import de la consumació que
han fet durant el semestre.
Demés d'aquests avantatges, pro
pis de totes les Cooperatives, i altres
com les de subsidi en cas de defun
ció, etc., per any nou funcionarà amb
el fons de mutualisme l'auxili d'in
validès, que consistirà en atendre amb
certa quantitat mensual als socis que

que

quedin impossibilitats

per a guanyar
la vida.
La creiem una obra ben recomana
ble i digna d'ésser fomentada, sent
nos grat la seva
prosperitat i engran
se

diment, ja
tra

El

dia 8 de desembre últim, festi
vitat de la Immaculada Concepció, tin
guérem el gust de visitar una obra de
mutualisme ben organitzada i que ac
túa dintre del camp catòlic. Es trac
ta de la Cooperativa Popular de Bar
celona, constituïda ja fa alguns anys
sota la protecció de Sant Josep.
Es celebrava l'inauguració del nou
local en que ha estat installada la su
cursal de Gràcia (carrer de Pere Sera
fí, 7), i en l'acte de la benedicció a

què assistírem,

atentament

invitats,

en

representació del Centre, tinguérem el
gust de saludar al Rnd. Sr. Consiliari
nostre, Dr. D. Marcelí Garriga, Rec
tor de Santa Maria de

demarcació

Jesús,

a

parroquial pertany

quina

l'es
mentada sucursal; també saludàrem al
Rnd. Sr. Rector de Sant Joan Doctor
D. Antoni Forns, i a altres amics nos
tres, socis també del Centre.
atesos per la Junta ad
ministrativa le la Cooperativa, fórem
informats minuciosament del seu fun
remarcant-nos els avantat

•Amablement

cionament,
ges que

significa pels

seus

associats,

van

tualitat

que significa que a casa
arrelant aquestes obres de

inspirades

per

nos
mu

l'esperit cristià.

Obituari
L'illustríssim

Sr. D. Santiago Ló
i Díaz de Quijano,
de
Casa
Marquès
Quijano, Gentil Ho
me de Càmara de S. M., President de
la «Sociedad Hullera Espariola», «Ban
ca López Bru» i «Compaitía Vasco As
turiana de Navegación», Conseller de
la «Compariía Trasatlàntica», «Banco
Hispano Colonial» i «Banco Vitalicio
de España», President de •la «Adora
ción Nocturna Espariola de Barcelo
na», del «Asilo Naval Espariol» i del
«Patronato Obrero de San José», etcè
tera, etc., lliurà son ànima a Déu,
confortat amb -els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica, el dia 9 de
desembre últim.
No cal dir com el Centre, que el
comptava entre el número dels seus
socis protectors més distingits, puix
des de temps antic protegia la nostra
obra de cultura cristiana, ha sentit la
pez

del

Piélago

11
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de 1il.lustre pthcer que consa
seves activitats i els seus
ca
bals al foment de les grans obres pro
pulsores de la riquesa pàtria i al sos
teniment de les institucions de caràc
ter religiós i benèfic, recomanant-lo a
les oracions dels seus consocis i llegi
dors d'OR I FLAMA.
Als seus germans, Illustríssims Se
nyors Marquès de Lamadrid, Condesa
vídua de Sert, Marquesa de Monteflo
rido i demés família repetim l'expres
sió del més sentit condol de la So

pèrdua
grà les

cietat.
Ha mort el jove Jaume Lairisa
i Monteis (a. c. s.), fill del soci actiu
del Centre En Josep Lairisa i germà
dels també consocis nostres En Joan,
Josep M. i Antoni IVLa, als qui, io
propi que a la demés família, repetim
el nostre més sentit condol, pregant a
Déu per l'ànima del difunt i per a que
els concedeixi forces per a suportar la
desgràcia amb cristiana resignació.
—

Aquest

número ha

Tipografia Emporivm,

S.

A.

passat
•

RECTIFICACIÓ
En
i

en

el nostre número de novembre
extractar la dissertació sobre els

que està en curs de publicació,
ferem constar l'execució del Dr. Schei
ner
durant la guerra. Sortosament
per ell i pels Sókols el Dr. Scheiner
viu encara i és el monitor-chef.
Qui
realment fou executat és Kràmar, el
qual pagà amb la vida el seu fervent

Sókols,

patriotisme.
Ens plau

fer-ho constar així
la veritat.

nor a

en

ho

OMISSIÓ
En 1article del mes passat titulat
«La sembra que vindrà» i en donar
compte del cicle d'art, organitzat per
la Secció de les Arts, omitirem fer
constar, per un lapsus de ploma, l'art
Romànic.
No cal pas ponderar-ne la
importància. Dins del cicle del qual
forma part una sessió que hi serà des
tinada i anirà a càrrec del Sr. Xavier
Coll.

per

Telèfon 15216

la

censura
•

Ferlandina,

governativa
9 i II

•

Barcelona
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Secció de Festes
PROGRAMA

DEL

MES

DE

Día her:

Diada de Cap d'Any.

Día 6:

Festivitat dels Reís.

Día 13:

A benefici de la Comíssió Pro-Processó.

Representacions de la tradicional obra Sacro-biblica
dividida
i4 quadros:

en

i

GENER

próleg

actes

en

Los Pastorcillos

Belén

en

alternant en l'execnció els Socis del quadro
escènic d'acord amb els repartiments
següents:
Verge Maria

.

.

Sant Gabriel

.

.

Anunciata
Sant Miquel

.
.

.

.

Sant

.

.

.

Josep

.

Simeó

Nen Ramiro

Srs

Oriach-Bosch

Juan

Dan

»

Calveras-Coderch

»

Carreras

Efralm

»

Garcia-Oriach

Vicente-Bogo

Batuel

Nen Serrano

Torrents-Sabaté

Luzbel

Srs

Coderch

Asmodeo

Srs.
»

Sr

Booz

Nacor

»

»

Guillembn

Cors

d'àngels,

Montero-Balcells
Balcells-Vicente

pastors i dimonis

Brillants apoteosis
esplènclida
Decorat especial del reputat escenógraf R. García
Direcció musical: Sr. Fàbregas
Día 20:

SELECTA SESSIÓ DE CINE.

Día 27:

En preparació

Día 2 de Febrer:

per

a

aquest

dia de dos escollides obres teatrals.

Festivitat de la CandeIera:

INTERESSANT SESSIÓ DE CINE
Tots els

actes

começaran

a

les

5

de la tarda

Cases que

Ajudem

recomanem

als

que

ens

ajuden

TALLERS FLOTATS

MOBLES
DE TOTES CLASSES I ESTILS

Renaixement, envernissats, esmaltats,
~577 0

on

gust i baratura

etc.

141:011..

Saló

d'Exposició

SALMERON,

POLICLÍNICA GIR45
Adjunta

al Sanatori

Marítim de Sant

Josep

1111111111111~11~11111

Plaça

del

Barcelona

Sol,

3 i 4

(Gràcia)

111111111~1~1111111~11111

HOMEOPATIA
ESPECIALITATS:

Malalties dels infants, de les dones, dels ulls, de
la boca, del nas, gorja i orelles, de les víes uri
nàries, cirurgia, electricitat i massatge, anàlisis

Cases

Ca

Ajudern

rec.onianeni

que

•

ais

que

ens

ajuden

panyia Tras illànlica
—

Correus

Serveis

RÁPID

Regulars:
Espanya

DIRECTE.—

RÁPID.— Nord Espanya-

Espanyols

New York
9 Expedicions a l'any
Cuba MèX1C
td

Expedicions a l'any

Servei

EXPRESS. —Mediterrard-

Argentina
12

Expedicions a l'any

Gran

diotelefcmia, Orques
tra, Capella, etc.

LINEA.—Mediterrani-Cuba-New York
ld

lipus

Hotel. T. S. F.. Pa

Expedicions a l'any

Costa Firme-Pacffic
11

Expedicions a l'any

Fernando Póo
12

Expedicions a l'any

Fffipines
3
Per

a

informes,

Oficines de la

a

ies

Agencies

Expedicions a l'any

de

la

A

Barceiona:

Companyia

en

Companyia

els

principals

ports

Consignatari:

Plaça Medinaceli, 8

Vie

Anunciani-vos

Laietana,

a

dP

r
prolegiu la

nostra obra

DEMA..NEU PREUS

d'E,spanya

A. RIPOL

Cases que

Ajudern

reeornanem

ezis que ens

ajuden

GÈNEPESI3PUNT

05 D

L.

CARREP

DE

S

5

LLA

ALMERÓN,

56

GR

ÀCIA

—

ESCULTURA RELIGIOSA

JOSEP IVI: CAMPS I ARNAU

L:ar er

Montseny,

77

--_-,--_—_-_,--

Barceiona

(er'acia)

