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Fesles coomellieralives de la filmiaciú del Cellh
El dia 31 de gener últim, conforme s'havia
anunciat, la
Societat celebrà d'una manera solemne i a to amb el
seu
caràcter, el LXIII aniversari de la seva fundació.
Actes religiosos, actes culturals, artístics, i fins de diver
nostra

sió, integraren el programa de les festes
amb •ells posà
de manifest de la manera més adient la finalitat
•que perse
gueix la Societat i els mitjans emprats per a la seva conse
cució.
Els

organitzadors d'aquestes

festes

gueren part, mereixen la més sincera

bona,
El
de

per l'acert amb

matí,

debò;

lebrava
i

a

•a

la

quants hi pren
felicitació i enbora

foren disposades i executades.
el local del Centre ja es veia animat
que la Missa i Comunió reglamentària se ce

les

•com

i,tots

què

vuit,

pròpia Capella, socis, orfeonistes,

familiars llurs,

anaven

congregants
ocupant els seients que tenien de

signats.
A dos quarts de nou començà la Missa,
que fou celebrada
doctor Aleu, catedràtic del Seminari, i cantada
per 110r
feó Montserrat, socis i
congregants, baix la direcció del Mes
tre, senyor Pérez Moya. El doctor Aleu, abans de
repartir
la Sagrada Eucaristia,
dirigí als presents una

pel

apropiada

plàtica.

Finida la Missa i

Comunió, el Reverent doctor don Joan
Tusquets, Vice-Conciliari del Centre, imposà la medalla •de
congregants als socis del Centre que tenien sollicitat formar
part de la Congregació Major.

L'acte

del repart de

,premis

als alumnes de les escoles del
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les onze del mateix dia, no pogué
celebrar-se per malaltia del director de les mateixes, senyor
Grau. Se celebrarà dintre de poc.
A la tarda, a les cinc, el nostre saló d'actes donava goig

Centre, senyalat

de

mirar;

palesava

per

a

distingida
desig d'agermanar-se

curull d'una
el

concorrència en la que es
la satisfacció que sentia

a

la Societat per a la celebració de les festes commemoratives.
Amables senyores, deferint a la invitació de la Junta Direc
tiva, vetllaven la safata, destinada a recollir admoines per al
sosteniment de les

Centre,

constituïts

nostres
en

Junta

escoles. Varis

d'obsequis,

joves,

socis

del

cuidaven d'atendre

complaure les famílies assistents a l'acte.
Poc abans de l'hora assenyalada per a la celebració de la
solemne •sessió, arribaren el M. I. doctor Ramon Baucells,
i

a

secretari de Cambra i Govern del Bisbat de Barcelona, qui
l'havia de presidir, i el reverent doctor Marcellí Garriga,
Conciliari del •Centre; essent rebuts •per la junta Directiva

Tusquets, Vice-Conciliari.
Visitaren les dependències de la casa, on en aquells pre
cisos moments tenien lloc els ensenyaments catequístics.
i el

reverent

doctor

El doctor Baucells anà informant-se minuciosament
com es

donaven aquests ensenyaments, tenint per

a

tots

de
els

catequisants i catequístics, paraules conhortadores, dictades
per aquell zel apostòlic, que tant el distingeix.
No cal dir com aquells jovenets reberen amb entussiasme
les paternals paraules del virtuós sacerdot i com agrairen
l'expontani obsequi amb que els demostrà els seus interès i
afecte.

ta

Seguidament se esgranà el programa de la
l'exposició d'Art del "Grup Pictòric.

festa. Fou ober

El doctor Baucells, acompanyat de la Junta Directiva i ele
ments directius del Grup Pictòric, la visità detingudament,
tenint frases d'elogi per a les obres exposades i d'encoratja

pels joves expositors. (D'aquesta exposició se'n parlarà
visità
com es mereix, amb la deguda competència). Després
l'exposició permanent de Pedagogia religiosa, quina ober
tura s'efectuava també aquell dia. Li foren demostrats els
ment

detalls d'instalació, així com la seva finalitat, mos
trant-se visiblement complagut de la tasca portada a cap pel
nostre admirat amic i venerat Vice-Conciliari del Centre, re
seus

0

doctor

Tusquets, secundat pel reverent Mossen Ros.
Aprofitant l'ocasió, ens permetem recomanar als senyors
socis i benefactors del
Centre, no deixin de visitar aquella
sala del segon pis del local
social, on té el seu niu de treball
la Congregació del C. M. I., i no dubtem
quedaran agrada
verent

blement sorpresos davant els
per al pervindre de la Societat

optimismes

i esperances
que

desperta aquell intens esperit
religiós i cultural que s'hi respira i que, com un fogar encès
caldeja i anima a la prometedora joventut.
Acte seguit i ocupant ja el M. I. doctor Ramon Baucells
junt amb els seus acompanyants, la llotja presidencial, co
mença la sessió.

El senyor President del

llegeix
de la

un

Centre,

notabilíssim

festa,

don

Oleguer Masip Palaus,

discurs relacionat amb el significat
que és escoltat amb extraordinari interès i

atenció.
Com que es tracta d'un treball en el
ciona la celebració de la festa, sinó
d'una

manera

actuació

justa

i

precisa

què

no

sols

es

rela

que també s'hi exposa
la finalitat del Centre i la seva

aquest sentit, havem cregut convenient publi
car-lo íntegre en el número
seguent del nostre portantveu.
Seguiren els jocs doctrinals, executats per la Seccció Cate
en

quística de la
conciència;

de

Congregació:

Els deu Manaments; L'examen
Adoració dels Pastors; Els preceptes de la

Iglésia.
La pueril ingenuïtat dels
jocs, tan en armonia amb la ma
teixa ingenuïtat dels executants, fou
seguida amb una de
lectosa complacència de la nombrosa concorrència
,que, dis
simulava i fins festejava les
petites incidències. Val a dir
que aquells adients parlaments tan atractius i
plens de fina
ironia, que com a senzilla explicació precedien a cada
joc,
fets amb la justesa de paraula i
concepte tant peculiar en
el doctor Tusquets, donaven
ja de bell principi, tot l'encís
als propis jocs.
Els nostre liorejat "Orfeó
Montserrat", dirigit pel seu
mestre N'Antoni Pérez
Moya, executà la part del Iprograma
a ell
confiat, amb la maestria i perfecció que Phan fet nota
ble i mereixedor arreu de justos
elogis. Cantà una munió
de cançons
nadalenques; de Pérez Moya: "Tunc que tanc
tunc", "Pardal", "Pel camí d'anar a Betlem", "La dança
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4

1-•

0

pastors";

dels

Kothe:

L

de Mossen Romeu:

"Sona", música;

"Cançó

algunes altres,
pessebre, que aquell

i al peu mateix del

•i

de

Nadal";

de

fora de programa,
dia es clausurava.

Com es veu, fou un concert nadalenc que s'esqueia molt
bé amb la celebració de la diada i la seva frescura i sabor
popular, feren passar una bella estona al distingit auditori
que

no

es cansava

d'expressar

la

seva

satisfacció i

compla

demostrant-ho a mestre i orfeonistes amb sincers
aplaudiments. Produí una sorpresa agradable "La dança dels
pastors", subratllada amb aquells alternats acompanyaments
del sac de gemecs. El seu sò que tan justifica el nom amb
què ha estat designat, a casa nostra tingué la particularitat

cència,

de fer-nos reviure els anys de la nostra jovenesa, en els que
amb alguna freqüència el sentíem refilar, pels nostres car
la
rers, polçat per algun d'aquells camperols de la terra de
cidra.
Per la
Pérez

Moya,

quin origen
grat

tot

part ens plau fer resaltar el gest de1 senyor
en reivindicar ui instrument tant remot i sobre
i derivacions seria curiós investigar, i que mal

nostra

ha

esdevingut

aquest el lloc ni el

foraster

moment

a

casa

nostra;

però

no

és

oportú.

part del programa; la segona començà
instrumental per l'orquestra Beethoven, sota
la direcció del mestre Josep Maria Serra de Martínez: "En
un mercat persa", Ketlelby; "Triomfant", (sardana), doctor
Finí la

amb

un

primera

concert

Martínez; "Simfonia en do número 1 a (adagio,
alegro vivace, b) andante", Beethoven; "Ifigenia in aulis
fluch: Tanhàusser" (marxa) Wagner.
Serra de

Havem de confessar que no som competents per a fer la
crítica deguda de l'execució d'aquestes obres, i per altra
re
part, la nostra missió és sols ,cronolitzar la festa, fent-la

impressió general, i en aquest sentit podem
dir justificadament que el triomf de Porquestra no podia
ésser més brillant. Els llargs aplaudiments que retrunyien
i precís
en la sala, demostraven a abastament l'efecte just
dels instruments •dominats per la
que produïa el conjunt
saltar segons la

batuta experta del di-rector doctor Serra de Martínez. Direc
tor i executants reberen efussives felicitacions, ala què unim
la nostra •humil si; però sincera, permetent-nos dir que al

-«411111.
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nostre
en

juí,

havem

remarcable avenç
instrumental.

notat un

conjunt

aquest

d'interpretació

Clogué

la festa la Secció de Declamació del C. M. I., re
presentant el quadro dramàtic, en un acte, "En el desierto",
que tingué un acolliment ben falaguer per part del distingit
públic que seguí amb viva atenció les seves interessants es
cenes, malgrat tenir motiu de trobar-se ja fatigat.

(Continuarà.)

Mariana
Congregació
Qué

es proposa la
Fa més d'un any •que la
Congregació
Menor actua en la nostra casa pairal.

Crec

un

amb

tota

Congregació Menor?
Dins la Capella del Centre, en els actes
de Congregació, en els Sants Exercicis i
en moltes altres
ocasions, reben els nos

deure de germanor comunicar als
consocis els avenços realitzats i
exposar,

amb

jovenets •els principis fonamentals de
la vida cristiana i els consols de la pietat.
I en quan a la disciplina, ells mateixos
tres

franquesa,
•propòsits,
ajudin amb llur entusiasme i
llurs assenyades orientacions.

perquè
Es

els

nostres

ens

veure

Junta

greus

vem

aquest

Congregació,

com

un

Centre,

de tenir• com a base la
pietat, i un cert
ordre i disciplina, que no
ofeguin les ini
ciatives. Hem procurat dur-ho a terme.

a

•les

i cordialitat

dirigits.

nostres

dins

glorioses

siguin cultes,
que

que

es

vagin

la vida

general de la
els joves congre

A aixe, obeeix que
gants tinguin cura de la Biblioteca, i l'es
tabliment de seccions com l'excursionisme,
el dibuix instructiu, el ja famós Bar "LEi
casa.

té abso

han

dóna gust de
llur modesta

sàpiguen esbargir honestament,

lutament assegurada la seva prosperitat. A
solucionar-lo va encaminada la fundació
i s'adrecen totes
les activitats de la nos
tra joveníssima
Congregació.
Una

de •fer honor

entrenant-se

problema

en

tradicions. Cal que

inconvenients.

resolgui

es

No n'hi ha prou amb què els socis de
demà siguin piadosos i disciplinats, si ha

No hi hauria manera de
preparar for
nades de soois per al dia •de demà? El Cen
tre que

i

produeixen
Directiva, i el respecte
com

que regnen entre directors i

certíssim que, molts centres catedics, els
socis no estan suficientment
formats, d'on

deriven

Congregació,

porten llur

fet certíssim que molts Centres
catòlics sostenen catecismes, o altres ins
titucions semblants. Però, quants dels no
iets d'aquests Catecismes esdevenen, des
prés, socis dels Centres? Poquíssims, en
la majoria de casos. Es així •mateix un fet
un

xerit", i el
generalment

saló de

enrotlla amb
•

Tot,

billar,

que contenen

les seccions que el Centre des

tot va

plenitud.
adreçat a

aquesta idea: for

socis per al Centre, i inclús servir de
mirall, als altres centres, per a la forma
mar

ció,

tan

necessària de llurs elements

jo
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•no •hi ha dubte que tots
els socis' ho veuen amb simpatia, i com

Essent

ves.

així,

més anem, amb

simpatia

més

ho

veuran.

en aques
Els que
pares hem de mirar,
en
el
ta obra, com un oasis
qual els nos
tres fills són conreuats sàviament, cristia
nament, donant-nos noves de llurs quali
tats i defectes, coIlaborant a la nostra obra
som

d'educadors. I tots, •hem de

veure

en

la

óla pedrera d'on sortiran els
blocs vivents que faran gran el Centre.
•
No haig d'amagar •que algun defelte té

Congregaci

Congregació. Quina cosa huma
Però com que hi ha
na n'està privada?
bona voluntat, amb l'ajuda dels socis els
anirem corregint i aviat podrem afirmar
un bell planter, ple de
que comptem amb
també la

prometences

per al dia de demà.

Joan

JARQUE.

CRÓNICA
el nombre de Con

ràpidament

Creix

gregants que ens cerquen per a compartir
la nostra vida... I s'hi troben molt bé.

comprometen greument,

cia,

els

Reproduccions fotogràfiques,

servir.

i per llur evidèn

innegable.
llegiren uns documents dels funda
dors de l'Espiritisme; els uns a una èpo
una
ca, te,stimoniegen que l'Espiritisme és
és

Es

Missa de
Comunió General. Fórem honrats amb l'as
sistència del reverend doctor Guillem Aleu
Díaz, director de la Congregació •del Se
El dia 4 de

minari de
féu la

febrer,

hi

hagué

Barcelona, qui digué

la Missa i

plàtica.

La Junta acordà donar de baixa, els
senyors David Ferrerons i Josep Duch, per
no poguer assistir amb la deguda assiduï
tat

als

actes

de la

Congregació.

Continuen les tandes de
resultant molt
Es destacà

amenes.

l'Esperitisme.
paanaules, relatà el
tema

tingué per
i eloqüents

En breus
reverend Direc

nostre

tor, el naixement i la histèria de l'Esperi
tisme. Fou molt interessant. Tots escolta
ven

amb

len per

a

atenció,

els

enganyar-nos els

tografies reproduides
ensenyaren, ben

de què es va
espiritistes. Fo

mitjans

clar,

gran tamany-, ens
les trampes que fan

en

tard,

en

uns

altres,

les

ma

teixes persones, afirmen que és veritat.

hem de pensar, doncs? Es veritat?
mentida?
Es
Què demostren aquestes dues
afirmacions tant contràries l'una de l'al

Què

tra?

concorrència, composta de
socis, ,congregants i famílies llurs, sorti
La nombrosa

ren

conferències,

entre totes la que

mentida. Més

altament

impressionants.

UNA NOVA.—E1 dia 21 de febrer
constituí la Congregació de senyoretes.
L'acte de la imposició de medalles
ésser

modest, però

compensava

el

va

•dels assistents,

goig

sobradament

es

l'esplendor

que

s'hi havés pogut donar. Sobretot les senyo
de la
retes, engalanides amb la medalla
semblava com si els faltés aire per

Verge,
a
respirar. L'alegria

del

seu cor

els hi pre

nia tot.
Hi ha

un

petit

distintiu

entre

Congre

11=111111111111ffirdliffill1111~11111111111111
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gantes i Congregants. La cinta d'elles és
grisa, del color de les roques de les mun
tanyes de
és

blava,

Montserrat, mentre la d'aquests
color dels vestits de la Mare de

hi ha dubte que amb tant valuosa
aju
da, i la germanor que uneix les Congre
no

gacions,

Es

arribarem

a

Treballar més i més

poden profetisar

èxits

esdevenidors;

posseir

el

perquè

el Catoli

cisme arribi fins als llocs més
amagats.

Josep

IIiitòriL del
El quart dimecres de gener, i sota
aqueix tema, corresponent a la quarta con
ferència del "Cicle d'Art aplicat", donà
el nostre amic i consoci

documentada

i

gràfica

en D. Fullà, una
disertació de l'his

nostre

ideal.

Déu.

(

7

A

Molcole

tructura.

lació

La

diferència consisteix

d'estil, però

canvi

LLOPIS

pròpia

per

a

sempre

cada

guarda

cosa, i així

doncs, que fa 6000 anys que
mobles, el •destí dels quals no

en

una

el
re

veiem,

existeixen

ha canviat

torial del moble de totes les
époques. L'a
mic Fullà s'excusà de la manca de dots

gens.

oratóries que posseeix, però nosaltres cre
iem que no és precisament
aqueixa condi
ció que fa falta
per a demostrar uns co

estudiar el moble, les cadires efecten la
mateixa forma d'ara, i rematen le,s potes

neixements

cadires

que el nostre amic té

a

abas

tament, i per aixe, no creiem gaire en ai
tals manifestacions, sinó al contrari. Les

primeres

vistes

l'epidíoscop
del

i

projectades

disertant,
curioses; en efecte,
ponen
creats. i

per

mitjà

de

les observacions atinades
ens fan distingir coses molt
els primers mobles res
al fi pel qual són

perfectament
fins la

data,

no

han canviat

Des

d'Egipte, època

amb urpes
tes

en

que

ja podem

de

lleó, símbol de protecció,
d'estissora, llits exornats amb tes

de feres i

policromada.
ries d'Egipte,

e,sfings,

construïts amb fusta
Assíria i Pèrsia •són tributà
així

com

també

totes

les ci

vilitzacions orientals.

Grècia, particular
Pompeya, marca un perfeccionament
d'istil. Segueix Roma, inspirant-se en l'art
grec i apropiant-se'l, enriquit amb metalls
ment

bons. Entren el bizantí i

romànic; aqueix
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acusa

el moble

l'arquitectura

ferma i sim

de l'istil, i per tota decoració, sols
uns relleus enfondits per no alterar la rat
lla constructiva. Veiem curiosos exemplars

ple

romànica,

de torneria

d'una deliciosa sim
continua amb el gòtic la decora

plicitat;
ció del

qual

cobreix materialment l'essèn
cia del moble, convertint-los en veritables

intríngulis, •perjudicant

l'estèfica

obstant fomenta el gust per al

Renaixement,

i així entrem al

binació del

motlluratge

exquisit.
vegada la

o

on

la

un

recocó,

refinament
desfà altra

objectes, con
vertint-los en desproporcionats armatostos
de mal gust, la majoria de vegades. Con
tinuen una sèrie d'estils menors, •dels quals
missió

Iluïssos del XIII al

útil dels

circumscriure's
servir

viva

satisfacció

que

podem

una exposició
d'apunts del
tural, d'aqueix malaguanyat artista,
als dies 19 al 27 de març.

anunciar

na

per

Amb joia donem la nova, per tractar-se
d'un humil pintor de parets, que la fe en
l'ideal pur de
gran artista.

l'art,

En Gimeno

pels
pàs,

crítics

transformar en

fou descobert

oficialment

poc abans del

una

seu

tras

revelació dins el món

pintura catalana; llàstima que no
pogués gaudir en vida de la consideració
dels "amateurs". El Grup Pictòric, fidel
la

seva

tradició, s'honorarà,

aqueixa exposici
de

pintures,

a.

D.,

l'Imperi

i

la

a

austera

seva

l'han destinat

missió de

,sense

enfar

es

mostra entusiasta

renovació i
una

recerca

orientació

dels

temps de
de l'art modern, dins
nostres

equilibrada i lògica.
aplaudir-lo al

Sincerament vàrem

fina

litzar tant bella mostra dels coneixements
de què va fer gala el nostre amic, portant

obres, projectant-ne

unes

seixanta

fotogra

fies.

Reconeguts
inolt

agraïts

felicitem a l'amic Fullà,
de llur atenció en complau

re'ns.

en

Francesc filmeno
enlairar els valors hu
apariència, però en el fons dotats

buint amb gust

mils

en

a

de la millor sensibilitat artística.
D'ambdues manifestacions en el

oportú farem documentades
cions de les seves obres.
ment

mo

ressen

un

de la

a

pel què

Continuen els

d'art,

i •constituí

va

són els

com

fins

fecs inútils i exornacions sobreres. També

Exposicla de dinulxos O
Es amb

XVI,

altres de menys categoria. Acaba amb el
moble modern, del qual •en fa elogis per

com

enlairen la mis

sió i utilitat del moble amb

El barroc

d'ells,
mobiliari,

no

prescindir,

el disertant •ha de

amb

óde dibuixos i amb altra
per a la vinent tardor, contri

i

perspectiva

cursets

tots

de

dibuix, pintura

els dies •de la

setmana

menys els dimecres i dissabtes, de vuit
a nou del
vespre. Per inscripcions diri
al
gir-se
senyor Moré, del Grup Pictòric.

També
tural

lloc

tots
actes

taula

seguix restudi de dibuix al na
els diumenges, que no tinguin
oficials al Centre.

d'avisos

del

Grup.

Detalls,

a

la

i i i111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111141111141111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i
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LA NOSTRA TASCA
Vida escolar
La disolució de la Companyia de Je
a demostrar
pràcticament

perill, s'organitzen i manifes
ben orientades. Les Mutuals Es
colars poden salvar la Ilibertat d'ensenya
minència del

sús ha començat

ten estar

la gravetat del problema d'escolar. No tan
solsament coom a problema teòric en el

ment i

sentit

professorat, sinó
com a
problema polític (ussurpació d'un
dret natural sacratíssim), i com a proble
ma moral (laboriositat de
mitjans en el
compliment dels deures envers l'educació
religiosa dels fills).
de mancança de

D'altres

Congregacions docents els es
una
sort
semblant. Resta ben clar
pera
l'article 48, qui nega tot dret d'ensenya
ment als religiosos. I encara el
projecte
ja formulat,
tituts de

alguna• veu
te

que

religió.

negatiu

regula la vida dels ins
possible que, segons

Es

mormola, aquest precep
sigui dut a la pràctica tot

veraç
no

d'un

plegat. El conflicte que sorgiria fóra
insoluble tot d'una per part del Govern.
Demés la gent rebria una impressio ben

substituir

dagógic

banda,

Per altra
curaren

dignitat
dret,
per

uns

l'usurpació d'un
tampoc cap predilecció
determinats, o per uns

de l'ofensa per

ni pretenen
mestres

mètodes especials. Senten quasi únicament
la gratuitat de l'instrucció i els és indife
rent que

giós
ta
no

o

els la

b éun

domnguin

organisme

gacions,

tan

allunyada

dels elevarts sectors
de les modestíssimes masses
què fa? Hi ha pensat en el

ordeS i Con

pràctica

que compten

responsabilitat

socials,

com

vetat? No

allunyada
proletàries, com

de les altes esferes socials. En és
grat de
poder escriure que aquestes, davant la im

es

d'un dia a l'altre li
consciència de la gra

•sentirà ofès de la

d'un dret

l'elecció de

tan

parlant,

Però aquesta classe mitja, enamorada de
la instrucció i educació de certes
Congre

possible que comenci per les
gregacins •d'origen estranger.
son

un Institut reli
laic. Per a aques

gent, moralment i políticament
existeix ,problema.

proletàries,
problema greu que
serà plantejat? Sent

Algunes d'aquestes

religiosos.
les classes més ínfi

de cercar la solució al pro
blema de l'educació dels seus fills en els
Grups Escolars oficials. Elles no senteu la
mes,

colpidora que podria ocasionar sotragades
públiques. La prudència sembla que ja
ha estat escoltada a hores d'ara. La
prohi
bició de la facultat docent en els religio
sos serà
complida paulatinament. Hom és

amb una població escolar
de les rnés ínfimes classes

bona part el rol pe

en

dels instituts

privació
polític potíssim, com

fill i de la
moral de confiar la tasca
de l'educació i instrucció dels seus fills
a l'escola laica?
mestre per al seu

Si Déu ho

vol, seguirem.

II;14
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Orfeó Montserrat
Romiatge

Xl.è

tat

Gracienc

a

Montserrat

Podem anunciar que amb molta activi
s'estan fen els preparatius del XI.è Ro

miatge

per l'Or

Montserrat, organitzat

a

feó Montserrat del Centre Moral Instruc

Congrega
cions del Sant Crist de les Parròquies de
la barriada, per als dies 7, 8 i 9 de Maig
tiu de

Gràcia,

vinent,

rrèquia

d'acord amb les

colaborant-hi enguany la de la Pa
de Sant Joan.

A més de les festes religioses que tradi
cionalment es celebren a la Basílica i Cova
de la Mare de Déu i per tal de fer més
l'estada al redós de nostra Verge

Desitjaríem que, amb motiu d'aquest Ro.
miatge s'apleguessin a la muntanya Santa
de Montserrat el major nombre possible
de socis de

l'Orfeó,

del Centre i famílies

llurs.
En el proper número seran publicats
tos els detalls del Romiatge, dies d'ins

cripció,

etz.

Visita col.lectiva..
Ens

plau

fer avinent

l'Orfe ói del

Centre

a

tots

el socis de

que s'han iniciat les

oportunes gestions per a aconseguir d'un
dels diaris de més circulació de la nostra

agradable

capital

Bruna,

la Junta de l'Orfe óMontserrat pro
completar el programa amb altres
festes de caràcter popular que seran anun

conectivament els tallers del gran rotatiu.
El lloc de reunió, dia i hora per realit

ciades oportunament.

nament.

curarà

zar

el

permís

necessari per

a

visitar

aquesta visita serà anunciada oportu

NOTICIARI
D'interès per als senyors socis

Els congregants arribats a l'edat regla
podran ésser proposats per a so

Es fa avinent als senyors socis del Cen
tre que en virtut del acord, de caràcter

mentària

transitori,

pertenescut durant l'esmentat pla de sis
mesos com a mínim, a la Congregació del

pres per la Junta Directiva en
la sessió del 24 de gener últim, totes les
persones

proposades

tre, deuran passar
sos

com

a

com a

un

socis del Cen

període

de sis

socis protectors, les

Centre,

a

del

Centre,

sempre que

hagin

satisfacció del Rvnt. Director

es

piritual.

quals

Missa de Comunió General.

els

Sant Josep, patr ódel •Centre, es celebrarà
el dia 19, a les 9 del matí, missa de Co

po
sollicitar ésser

després •d'aquest plaç
passats a socis actius, mitjançant
sits que disposa el eRglament.
dran

me

cis actius

requi

Amb motiu de la festivitat del Patriarca

ilignmiosiiiniviinnurnmolommfitimmonitammounlinnumumnimmumnouninhaminigilimiumminiummimmin

munió

general reglamentària,

Junta invita a tots
Seccions.
L'acte tindrà lloc

la que la
els socis del Centre i
a

solemne i

pietós

tar a

els socis del

tots

Capella

amb

Lepant.
Prosseguint la tanda de visites collec
tives de les parròquies de la nostra ciutat
a la venerada imatge del Sant Crist de Le
pant, ha estat senyalat el dia 20 de Març,
Diumenge de Rams, a les parròquies de
Gràcia perquè celebrin també la seva visi
juntament
El

amb totes

a

la invitació de la

a

l'assistència

a

8ECC1Ó
les h de la tarda,

a

implorar

mes

del

nostre Diví

la

seva

protecció

actuals.

en

el nostre Centre
nostre

Josep

festius,

de 5

tots
a

els dies de 7

9

de la tarda.

FESTES

de

Març de 1032

DE CINEMA,

projectant-se

la acreditada

pelícola

El
Dia 13;

a

Pliegro Secreto

les 5 de la tarda, SESSIÓ DE CINEMA. Extraordinària producció
de la super-producció

Quo Vadis
Dia 19; festívitat de SANT JOSEP,
Dia 27: diada de

PASQÜA

DE

a

les 5 de la tarda SESSIÓ de CINEMA.

RESURRECCIÓ,

a

les 5 de la tarda

Inamturacié de la Temporada de Teafre
Oportunament s'anunciarà
Dia 28; Dilluns

de

Pasqiia,

en
a

atractiu progama de

el Centre l'obra

que's posarà

les 5 de la tarda,

pelícoles.

invi

conso

Maria

Arnau.

Pot visitar-se

els

en

la Santa Catedral

artístic Calvari, obra del
soci i notable esculptor En

tan

SESSIÓ

a

un

DE

Proúrama pel

a

moments

Camps

deferint

Dia 6;

els

Exposició-Calvari..
Ha quedat exposat

catòliques.

Centre,

que tindrà lloc

Basílica per
en

les Confraries i

Junta Diocessana per

imatge

la immaculada

a

complau

mateix, els de les
llurs, recomanant-los

l'interès i afecte l'assistència a
senyalat de veneració i glorificació

Mestre,

Visita conectiva al Sant Crist de

es

tot

del Centre.

Societats

acte,

Seccions i famílies
la mateixa

a

l'acte

ta

11
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SESSIÓ

en escena.

DE CINEMA amb

a

9 i

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden
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Callia1 inmillorable
La tenen els articles

=.

e

Propis

per a vestits de senyora i
camiseria d'home
E_

Totes les pesses portan estampat
al voraviu el

nom

ORDELIN
I!•I

'!

I,
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cmullausimumenniamian
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Ajudem

Cases que recomanem

Hules

Gomes

-

Especialitat

en tota

Gran assortit

en

classe

ens

ajuden

Ortopedia

-

d'Arficles per

Capetes. Impermeables

als que

a

paris.

i chanclos de goma

Dessuadors per a vestits
Confecció de tapetes a mida
Artfcles

per

a

la

neteja i bany. Plumeros

, Badanes, Esponges, Raspalls, Pintes,
Celluloides, etc.

Casa Martorell
SALMERON,

69

(tocant Travessera) TELEFON

78708

Casa Majó
ÓPTICA ESPECIAL
Variat assortit en cristalls fins
i montures de ulleres i lentes de
totes classes

Preferent atencio en cumplimentar
amb tota exactitut Jes receptes
dels senyors metjes oculistes

Travessera, 22

Barcelona (0.)

Acadèmia de Música PIJÇ.
Solfeig

teóric

i

pràctic, Armonia, Composició,
Piano, Violí i Violoncello
MMMMM 1•••• 11111,0•

Salmerón, 138, pral.

-

BARCELONA

(G.)

etz,

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ajuden

ens

EEEEEMEEIEEEEEEIEEE11111111REEEEEEEEEEEEEIEEIEEEREINEEE

ai

R1

il

I

Magatzems

is..
ra

ILes Amèriques.
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ai
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eg
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•

temporada tot a preus baratíssims
Llanes, Sedes, Vestits, Panes, Astrakans, etz., etz.,
Alfombres, Carpets Coco, Portiers, Edredons i mantes
Per fi de

Pelleteria confeccionada i

IIII
111

Llenceria

a

preus de fabrica

FARRAN, MARTÍ,
Barcelona
Salmerón, 47
Casa

•

confeccionar

sense

-

-

TRILLA, i C.1A
Teléfono 71984

•

ei
is
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CONFITERIA

L'ESTISORA
SASTRERIA

Verdi, 54-11arcelona (firticia)

VILA

i pastes fines
Vins de marca
I licors - Especialitat en els encàrrecs.

DoIços

' l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111V

Bomboneres

ELEGANC1A

celanes

Caixes de luxe

fines, pròpies

-

Por

per a presents.

1 BONS PREUS
EL

Rebudes les novetats per
a la temporada

MILLOR

XAMPANY

ESTEVE LLACH

d'istiu

TOSSA

Es troba en les millors confiteries y colmados

Encàrrecs major

E-E7

-

CATALA

SALM ER ON,

89

E

detall:

I1
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