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LA QUARESMA DE L'ANY SANT
Aquest any de 1933 commemora l'Església el dinovè centenari de la Passió,
Mort i Resurrecció gloriosa de Nostre Senyor Jesucrist. El Sant Pare ha adre
çat a tot el món catòlic una Lletra en tal sentit, ha atorgat indulgències i facili
tats de perdó, amb generositat
extraordinària, i ha invitat tots els seus fills a
visitar la• llar pairal de Roma.
La solemnitat que el Papa vol donar a aquest Centenari no
pot sser més
lògica. Quin esdeveniment de la Història ha produït fruits comparables als de
la Redempció? La Humanitat, desacreditada als ulls divins
per la misteriosa
culpa original i per les innombrables i vergonyoses aberracions dels pobles pa
gans i del mateix poble jueu, recobrà l'amistat divina, gràcies als mèrits heroics,
infinits, del Fill de Déu encarnat. Foren obertes de bell nou, per Jesú triomfa
dor de la Mort i de la
Culpa, les portes celestials. I aquest exemple, dolcíssim
i sublim, del Fill de Déu sofrint
pels miserables pecadors, prodbí en el món una
civilització nova : el Cristianisme. Religió que ens ofereix els més nobles ideals,
les més profundes i-beneficioses doctrines, i que
produeix pertot arreu un espllet
de virtuts i de caritat.
Ja veieu, estimats socis, si hi ha motius per a celebrar dignament un centenari
tant august. Aquell que no els
comprengués, senyal que no estimaria Jesús. Tots
vosaltres l'estimeu : els joves com a un company diví
que us enforteix i us guia,
els caps de casa com el millor Mestre per a exercir l'autoritat, sacrificar-vos
amb goig pels vostres i educar-los bé, i els
que teniu cabells blancs com l'Espe
rança suprema i el Premi infinit. De quina manera, doncs, podreu contribuir
a
aquesta commemoració? Les circumstàncies actuals, ben poc afalagadores des
del punt de vista econòmic, i les
obligacions particulars impediran a la majoria
de trasIladar-vos a Roma corporalment.
Almenys ens hi podem transportar en
ales de l'esperit. Unim-nos als actes que s'hi
celebraran, procurem sentir-nos
membres de la universal família cristiana, presidida i orientada
pel Sant Pare.
I, sobretot, commemorem el centenari de la Passió netejant-nos de les cul
pes, ressuscitant en nosaltres la gràcia divina si l'haguéssim perduda i
practicant,
aquesta Quaresma, santes devocions. Per a tal objecte, la Junta Directiva ha
organitzat les tandes d'Exercicis i ha determinat que el Reverend Consiliari
pronunciï unes conferències, breus i de caràcter pràctic, durant les sessions
d'honest esbargiment que tenen lloc els dies festius. És important que doneu
ambient a aquestes iniciatives. És, però, més important que feu per manera de
viure, durant aquesta Quaresma, amb aquell esperit de recolliment que enlaira
l'home vers l'Infinit i el posa en comunicació amb la font de les més pures i
perdurables alegries. No ens faci por ésser bons cristians. No ens requi anar
contra el parer de la gent dèsordenada i viciosa. Déu
paga el cent per u, ja en
aquesta mateixa vida, i ens ha promès la vida eterna.
Mentre crucificaven Jesús, un grup de bona gent el consolava i el compa
dia. Fa dinou segles, i Jesús segueix essent crucificat per les ànimes incom
prensives o criminals, discutit pels superficials i defensat pels reflexius i gene
rosos. Vulguem
pertànyer a aquest darrer estol, particularment en aquest any
del Centenari.

O

APOLOGÈTICA CIENTIFICA
PÒRTIC
En els temps actuals de lluita religiosa i social es parla arreu del predomini
científic, i en nom de la ciència són combatudes la nostra fe i les nostres creen
ces, sense altres arguments que el sof isme i l'hipótesi. La ciència humana és linii
tada i té enigmes i problemes d'impossible solució, tant en l'ordre hipotèrtic com
en l'experimental. Cal dir ben alt que els savis han fracassat en moltes• qües
:tons i que la ciència, com tota cosa humana, té els seus límits, els quals és im
possible traspassar. Diuen els savis que les matemàtiques són exactes, és a dir,
de la geometria, ciència
que la matemàtica és la ciència exacta per se. Doncs bé,
ens
diu
la
demostració
cap
yeritat
geomètrica no ens és
matemàtica,
pràctica que
necessària. Si el nostre cos no tingués l'organització tal com la té, la geometria
actual no ens serviria. Pregunta Moreaux: Ouè és la línia recta? Ningú no ho
sap. La noció sembla clara i malgrat aixà, cap savi no ha pogut dar de la recta
la
una definició perfecta. Més, encara. Ningú no ha observat una línia recta en
natura; la regla més ben construida, vista al microscopi, no és sinó un grosser
conjunt de parts irregulairs. Ens contentem. difinint la línia recta corn et cand
més curt entre dos punts; però, deixant de banda que amb aquesta definició no,
hent fet altra cosa que indicar una propietat de la línia recta, sense avancar
un Pas en el que es refereix a ks veritable qüestió, ens sostenim damunt d'una
noció confosa. Sabeu què vol dir "un punt"? Dones, una cosa que no té cap
dimensió, ni espessor, ni longitud, ni amptada,; i, en canvi, admetem que un punt
movent-se pot fornwtr una línia (1).
Què vol dir això? Que tot l'edifici de les matemàtiques se sosté damunt
d'uns fonaments que no són d'ordre •sensitiu ni material, sinó que se sosté da
a
munt d'altres fonaments, o sigui, damunt d'idees abstractes que res no tenen
aixà
citat
veure amb la sensació. Per aquesta raó diu sàviament l'autor
que "per
és necessari estar posseits de raó i que tinguem en nosaltr& quelcom D'IMMATE
innna
RIAL, per tal que puguent concebre altra cosa que materia. I aquest element
sen
totes
les
terial no és més que làni.nsa que pensa, que crea idees, sobrepujant
eiència
l'ànima!
La
nom
de
la
ciència
es
sacions". I malgrat l'evidencia, en
nega
matemàtica no és sostinguda per res material, ni en nom de la matèria podem
afirmar, crear, ni destruir, puig que, l'abstracció que és el fonament de les mateel
màtiques és un complex d'idees bàsiques immaterials. La geometria, l'àlgebra,
diu
càlcul infinitesimal, examinades i meditades les seves valors, proven, com
Moreaux, "que en et món hi ha dues coses irreductibles: matèria i esperit". el
Han reflexionat alguna vegada els nostres pigmeus adversaris sobre
•vertader valor d'aquestes ciències que s'envaneixen de posseir? La ciència posi
tiva, la ciència experimental, :què ens diu de la materia, de l'espai, de l'univers
estelar, de l'èter, de les lleis que regulen el moviment dels astres? Moltes coses
la cièn
ens diu la ciència i en veritat ho demostra i, per tant, ho hem de creure
cia també ens diu veritats de les coses damunt dites, però é.ens ha explicat l'enig
matèria
ma de l'estructura íntima de la mollècula, de la constitució íntima de la
i de totes les qüestions que de la matèria depenen?
(i)

Moreaux: Les

énigines des sciences.
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La ciència és limitada i si així és, degut a ésser filla de les impressions
que
reben els nostres sentits i aquests tenen una limitació
forçosa i resta per a la
intelligència humana la creació de les elucubracions filosòfiques, teòriques, hipo
tètiques, però més o menys enginyoses, que pretenen donar una explicació a tots
aquells fenòmens que retenen en llur si o la confusió o l'enigma.
La física, la química, la biologia, la fisiologia, l'astronomia, en fi, totes
les ciències tenen llurs límits i jamai no
podran explicar amb certesa aquelles
veritats d'ordre sobrenatural i dogmàtic que són vivents
perquè són reals i que
no en va formen tota la vida de
l'home, present i futur.
Amb l'ajut de Déu i servint-nos de la ciència anem a
començar una sèrie
(1'articles d'apologètica científica; convé que els nostres consocis els
llegeixin í
els retinguin en llur memòria.
Amb l'arma de la ciència és combatuda la nostra fe; doncs bé, amb la ma
teixa arma la defensarem.
No és pas gaire difícil l'empresa, perquè avui els fets demostren
que la
raó està de la nostra banda i
que en el camp contrari no hi ha més que una
multitud de gent estràbica, desordenada, inquieta, inestable i de dubtosa
capacitat
intel.lectual, per bé que mantes vegades es barregin dins d'aquesta multitud hete
rogènia un nombre de savis i experimentadors als quals cega una passió o un
odi sectari. El nostre pla de
campanya és com segueix:
a) Uorigen de l'home : ànima, cos, relacions d'ambdós.
b) La cosmogonia mosaica, i les recerques científiques.
c) La qüestió social i la ciència econòmica.
I amb aquest programa de combat
començarem en el número vinent el nos
tre segon article.
DR. SERRA DE MARTINEZ

TAMBÉ EN LES LLUITES PER LA VIDA,
CAL RECORDAR LA VEU DE L'ESGLÉSIA
(Tena sobp'e
El

el

capitalispne)

ric, no ho és pas pel seu propi mèrit; ho és perquè Déu ho ha permès,
escollit d'en mig de tants d'altres dels seus semblants, a fi que sigui
l'administrador de la seva riquesa, dirigint-la, en quant pertoca al bé i profit
del seu proïsme, i de la seva administració li serà demanat estret
compte.
Fixeu-vos que boniques, sàvies i transcendentals resulten aquestes paraules
de la nostra Santa Mare
l'Església!
Quina font de benestar i de pau social engendren aquestes veritats, sortides
dels llavis seus, i inspirades pel nostre Déu!
Posades veritablement en pràctica, acabarien amb les lluites socials existents
i regnarien arreu la
pau i la tranquil.litat, tan desitjades, complint-se en conse
qüència l'essència del precepte diví: "Estimeu-vos els uns als altres."
El ric, tresorer usufructuari de les
riqueses terrenals, ha d'esmerçar-les en
el
desenvolupament del treball, posant a l'abast dels desheretats de la fortuna
els elements de vida necessaris al sosteniment dels
pobles.
havent-lo

0
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no ha d'ésser un egoista de les riqueses que usuf ruitua esmerçant
exclusiu profit propi, tancant la porta als fins per als quals •la riquesa
li ha estat per Déu confiada.
Ha d'ésser just en donar la soldada al treballador; car d'altra manera es
devindria en ell el pecat d'aquells que "clamen venjança davant de Déu".
L'obliga, el favor de Déu, a considerar el treballador com a un fill seu
un bon pare; associant-lo en els
per tant, a comportar-se vers ell com ho faria
li
seus guanys i fent-lo participant, en la part que com a home a ell semblant
en el concert de la vida.
dret,
pertoca per
No cal dir que al treballador pertoca, a la vegada, recíprocament, ja que
de tot dret dimana un deure, correspondre dignament, com és degut, mirant el
patró com a representant de Déu, i complint tan conciençudament i acurada
ment com li sigui possible, la seva comesa de treball.
No us sembla, doncs, que les màximes socials de l'Església, plasmades en
les cèlebres encícliques dels sants Pares Lleó XIII i Pius XI, bastarien, en ésser
complides pràcticament, a pacificar aquesta guerra encesa entre el capital i el
treball?
Llegiu-les i estudieu-les aquestes sàvies encícliques i feu que tothom en

Jamai

les

en

tingui

esment.

Molts dels qui creuen que la Santa Església sols es preocupa dels afers de
religió que li són propis, es convenceran que també té especialíssima cura de
les necessitats materials dels seus fidels i predica a patrons i a obrers els seus
deures i drets, encaminats a la felicitat d'ambdós.
Mentre la societat no torni a Déu, i no li pregui en les seves tribulacions
procurant complir les màximes santes i humanes de l'Església, no guarirà de
les seves nafres.
J. M.a GARRIGA

IMPROMTU
El treball de cada dia...
Somniava. No recordo què. Vagament em deixondo... Tot és fosc; no se
fa
sent remor de cap mena... Trenca el silenci el cant dels galls. Això em
nou
de
pensar que ja ha nascut el nou jorn. Una esgarrifança precursora
delit envaeix tot el meu cos. Toquen hores... són les cinc... Avença la matinada.
La campana del cloquer de la meva parròquia toca l'Àngelus i alegra el meu
confiat,
cor... i mentre que amb tota quietud mormolo la salutació angèlica, tot
altre
adormit.
quedo
cop
*

*

*

de claror Jorn d'activitat i de treball que alegra i fructifica.
Treball inteilectual?... treball manual o bé corporal?... tant se val, car l'un
és conseqüència de l'altre, i tot treball condueix a un mateix fi: dignificar
l'home i justificar la seva existència.
Amb el treball, noblement podem aspirar al pa de cada dia, el qual Déu
•ofereix als que treballen i confien.

Jorn

amarat

PE:1" f
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Oh, Senyor!
d'exili.

porti

Que sigui

el pa

a

feu que el treball sia
a

taula i

tota la meva aspiració en aquesta
vegada, corn fidel reflex de l'activitat de Marta que
de la contemplació de Maria que erL-; acosti a Vós.

la

*

*

vida
ens

*

El sol s'ha post: el treball ha finit i el cos lassat busca repòs.
Ja no se sent l'eco brunzent de la serradora ni del cop sec del mall. Ja l'in
tellecte, fugint de les coses cabdals, divaga i reposa amb les cosès senzilles de
la vida normal.
Tot crida al repòs. La taula confortadora resta a punt. Vindrà després la
pregària quotidiana que en acció de gràcies a Déu dirigim; i content d'haver
complert amb la meva comesa, confiat, al descans reparador em lliuraré pre
gant el meu Angel sant que vetlli el meu son... el meu repòs...

JOSEP

EXERCICIS

ESPIRITUALS PER
I

M. CAMPS

ALS SOCIS

CONGREGANTS

Vistos els excellents resultats obtinguts, l'any darrer, amb la practica dels
Sants Exercicis, i secundant el desig explícit del Sant Pare i "del nostre senyor
Bisbe, que a tots, els Centres d'Acció Catòlica se celebrin els Exercicis quares
mals, tindran lloc les següents tandes a la Capella del nostre Centre:
Del dia 6 al dia i i de març: Exercicis per a les senyoretesc de la Congre
gació de Nostra Dona de Montserrat i per a les inscrites a altres seccions del
Centre. Dos actes diaris: a les set del matí i a les vuit del vespre.
Del dia 13 al dia 18 de març: Exercicis per als congregants de la Con
gregació Menor. Dos actes diaris: a les set del matí i a les vuit del vespre.
Del dia 20 al dia 25 de març: Exercicis per als senyors socis de la Casa,
i en
especial per als que integren la Congregació Major. Acte del matí: a les set
en punt, Santa
Missa, amb una prèdica breu dins de la mateixa Missa. Hi hau
rà també un acte diari a les vuit del vespre.
La Junta Directiva espera que tots els socis, recordant el deure que tenim
de progressar
espiritualment i de fomentar l'obra del Centre damunt una sòlida
pietat, acudiran als Sants Exercicis amb desig de llevar-ne bons fruits de vida

cristiana,

i que totes les seccions, i en especial llurs elements
la nombrosa assistència i seriós esperit dels actes.
Hi ha el propòsit de solemnitzar el final de les tandes amb

boraran

directors,

a

manor, preparat per totes les seccions de la
,que hagin practicat Exercicis.

casa

i al

qual

seran

acte de ger
invitats tots els
un

Anunciant al butllefí, duplícareu les vostres vendes
í

ajudareu

al

seu

sosfeníment
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ADULACIÓ

F

FRACASSADA

L

I

A

M

A

SINCERITAT

TRIOMFANT
(Conte)
havia un rei a Orient que desitjava escollir un conséller sincer,
d'entre els nobles que el voltaven; però, corn sigui que no tenia
prou confiança en ells, va enginyar-se per sortir amb la seva de la següent ma
Hi

fidel i

valent,

nera.

Cridà al seu palau els cinc que creia més aptes, i reunits que els va tenir,
els parlà en aquests termes:
Veieu aquestes cinc tumbagues que adornen els
cinc dits de la meva mà esquerra?... Doncs són una per cadascun de vosaltres
que contesti les

meves

preguntes."

Tots quedaren admirats dels brillants que els mostrava i moguts per la
cobdícia de la seva possessió, quedaren esperant el que el monarca fos servit
de preguntar-los.
Llavors el sobirà digué: Contesteu:" Què creu de mi el poble? Com ju
dica la meva reialesa i l'exercici del meu comanament ?"
Quatre d'ells s'apressaren a respondre: "Que tu ets el més gran dels mo
narques de la terra; que sols tu exerceixes com cal el comanament d'un Rei,
puix que ho fas tan paternalment que el teu poble viu plenament satisfet". I
tantes i tantes altres lloances que quasi el situaven com a un déu.
Veient el Rei que un d'ells callava li digué: "Per què restes sense dir res?...
Parla; què creus de mi?"
Estimulat per la increpació del sobirà, parlà així: "Crec que has de can
viar la manera d'exercir el teu poder; car de la faisó com ho fas, el teu poble
no està content. No et fixis en les mostres
aparents, puix que molts dels qui
et rodegen t'enganyen i tu, per la teva elevada posició, no pots albirar el què
passa a baix."
Oït que hagué el Rei els seus cinc homes, es desprengué de quatre de les
tumbagues que en els seus dits portava i donant-ne una a cadascun dels quatre
que l'havien lloat, els digué: "Ací teniu el premi a la vostra sinceritat."
Mentre que al cinquè li conferí el títol de conseller del Rei.
Transcorreguda poca estona, retornaren a trobar el sobirà els quatre re
graciats amb les tumbagues de brillants, per advertir-li que el seu joier els
havia informat que el Rei fou enganyat en comprar les joies, car els brillants
eren falsos.
Serenament el Rei els digué: "Certament, els brillants són falsos; però,
no foren falses també les vostres
paraules?... Així, doncs, si us he pagat amb
la mateixa

moneda;

de

què

us

queixeu?"

havem de treure d'aquest conte, en el qual
l'adulació i la sinceritat? Senzillament: que les nos
tres paraules han d'ésser sempre justes, lliures de tot apassionament i despu
llades de tot afecte que pugui trastornar-les en perjudici de la veritat i de la
justícia. Així és tal com Déu ho mana.

Quin profit

tan ben

reflectides

i

ensenyança

surten

•EOUIS

r•-"

RELIGIOSES
D'acord amb l'establert i degudament anunciat per mitjà del BUTLI,E11 del
passat febrer, el dia 5 se celebrà la festa de la Candelera. Al matí tingué lloc
la missa de comunió reglamentària per als socis, i dol haver de remarcar
que
la concurrència, llevat dels
congregants asidus concorrents als actes religiosos,
resultà migradíssima per part dels socis del Centre. No cal dir com seria
agra
dós a la Junta, veure major assistència en actes d'aquesta mena
que es facin
en l'avenir i
que tant contribueixen a formar l'esperit del Centre, genuïnament
catòlic.
A la tarda, la festa religiosa fou a la
parròquia de Jesús. Hi assistiren 44
senyoretes congregants i i6o nois i jovincels, també congregants. Com al matí, la
concurrència de socis fou quasi
Es cantà l'Ofici Parvo, per tota la Congregació; s'imposaren pel Dr. Tusquets,
vice-consiliari i director de la dita Congregació, 6 medalles a tantes altres nenes
i 28 medalles a
nens, ambdós grups de la Congregació menor.
Amb Nostramo exposat sota sagrat copó, es resà l'estació al Santíssim
Sagra
ment i, després de la reserva, finí la festa amb el cant de la Salve i
"Virolai".
Remerciem de tot cor la nodrida assistència de la Congregació menor, i
pla
nyem, altra vegada, l'absència dels socis, esperant que en altra ocasió puguem
veure satisfet el nostre
desig; d'una manera particular, en tractar-se d'actes de
reglament del Centre.

COMISSIÓ
Les

geixen
unes

D'ESCOLES

circumstàncies crítiques

per què travessa l'ensenyament religiós exi
Centre, que va ésser fundat precisament per a sostenir
catòliques, intensifiqui la tasca que realitza el seu collegi diürn

que el nostre

escoles

i nocturn.

Per

a

tal

objecte,

d'Escoles, integrat pels

fou constittüt
senyors

primers de juny de 1932, un Comitè
Camps, Casajoana, Freixas i Jarque. Dues han
a

estat, fins ara, les tasques realitzades per aquesta Comissió: millorar el local
i fer més
eficaç i sòlid l'ensenyament.
La millora del local ha consistit en construir un pati perquè els alumnes
Puguin tenir en forma adequada les recreacions i en restaurar les classes i llur
rnaterial. Quant a la reorganització de 'ensenyament, avui comptem amb un cos
de professors, ben
preparats i proveïts del nombre de títols que marca la Llei.
Tot això ha exigit despeses. La Comissió promogué una subscripció, que
fou iniciada amb 5.000 pessetes
pel nostre estimadíssim i venerat senyor Bisbe,
i es
preocupa perquè el pagament de les obres i compres realitzades no perjudi
qui la marxa normal del Centre. Si algun soci pot trobar protectors de l'escola
que ens ajudin amb una petita quota mensual, convé que ho
comuniqui tot se
guit a la nostra Comissió.

O

M

A

Els resultats del nou ordre de coses són evidents. Els darrers anys l'assis
tència mitjana a l'escola diürna no passava de 75 alumnes, i la de la nocturna
havia arribat a ésser de 8 alumnes. Avui, l'assistència mitjana diürna Passa de
102 i la nocturna de 35.
Tot això s'ha obtingut sense deixar de tenir alumnes gratuits, però exi
gint-los d'adaptar-se a l'aire de disciplina i distinció que es respira a l'escola i
cercant persones bones que vetllin per les despeses d'aquests deixebles. Per a
tal fi, rebem del Palau Episcopal des d'aquest mes de febrer, una subvenció
mensual de 5o pessetes.
Si els senyors socis s'interessen pel nostre
si inclinen llurs arnis
tats a protegir-lo, si — com ja han fet molts d'ells — ens confien l'educació
dels seus fills, no• trigarem gaire a ésser un bell exemple per als altres Centres
d'Acció Catòlica.

EXPOSICIÒ D'ART APLICAT
fins al gran cartell de cinewa.
facilitar la comprensió, hi veiem
unes
planxes i pedres litogràfiques amb
dibuixos començats, que orienten el pú
blic, donant idea del minuciós procés
que va de l'original a la prova acabada.
•en la modalitat de treball dels artistes
dedicats a aquesta especialitat. Era ben
remarcable aquesta presentació per la
quantitat i qualitat d'elements que ifl
se
tegraven l'aportació entusiasta del
Coll.
nyor
Al centre de la sala també veiérern un
a escala
mapa en relleu de Catalunya
i
d'r X 50.000 vertical,
X 240.000 ho
a
molt
notable,
ritzontal,
que invitava
terra,
conèixer pràcticament la nostra
i particularment els excursionistes OP

reclam,

(Acaba4nent)

Per

Seguirn
ta

on

finalment

a

l'estand de la dre

hi havia l'exhibició de l'art

gràfic.

El Sr. M. Brasó, ja esmentat anterior
ment, presentà tres clixés en linoleum,
amb les seves corresponents proves,
molt ben dibuixats i d'execució perfec
ta. El senyor Antoni Samsó, amb uns
originals pulcres a la ploma, per al re
clarn i illustració de llibres, marques i
alguna mostra impresa; treballs que
el senyor Samsó, com amateur, realit
za amb traça de professional. Finalment
senyor X. Coll ens presenta dife
rents variants de l'art gràfic, en el seu
sector de la litografia; des de l'embol
call de caramel, etiquetes i objectes de

a

9
que seria de molta eficàcia
gògica per les escoles.
naven

el

Lamentem sincerament
nom de l'autor.
*

El dia

22

clausura de

*

*

l'exposició

d'art

A

de

aplicat,

la

tin

de febrer proppassat es va
el nostre teatre la comèdia
detectivesca intitulada "La tragèdia de
Baskerville", la qual fou acollida pel
nostre públic amb veritable goig. La
presentació fou acurada i quant a l'exe
cució vàrem trobar força discrets els
senyors Aguilar, Llano i Valle. Els al
tres ajudaren amb bona voluntat al
desenvolupament de l'obra.

joc

la mateixa saleta del Grup
de
sopar
companyonia entre els ex
positors i altres socis de la secció. El
Dr. Tusquets, vice-consiliari del Cen
tre i també soci de la secció, assistí a la
festa i al voltant de la taula servida per
típics menjars s'animaren les converses,
comentant l'èxit obtingut i planejant
francs propòsits per a l'esdevenidor.

T

2

estrenar en

El

gué

lloc

en

un

recordar

d'odtubre, vigília

TE
El dia

no

peda

dels disbarats

La circumstància d'haver-se represen
no fa molt, aquesta obra en el nos
tre Centre féu que la representació del
tat,

R
dia

A
de febrer

12

L

S

despertés

no

l'interès

de la darrerament

presentada.
Amb tot, ens agradaren força els se
nyors Llano, Cruells i Pujol, que me
resqueren

aplaudiments

rència,

algunes
Blanch,

en

El senyor

lan,

ens

demostrà

de

escenes
en

la
de

concur

conjunt.

el paper de ga
les seves bo

novament

qualitats per a l'escena, però la pre
cipitació en el parlar li restà bona part
nes

de lluïment. Els altres, molt discrets, no
arribaren a destacar-se en llur comesa,
encara que alguns papers tenien marge
per fer-ho. La interpretació fou mitja
na

en

mancà

conjunt,
un

i

en

algunes

escenes

xic d'art.
SAGETA

NO

TIC

Hom posa a coneixement de les di
seccions del Centre, que cada
una d'elles
podrà nomenar un delegat
per formar part de la comissió de BUT
LLETI, en qualitat de vocal i redactor

IAR
*

*

*

verses

collaborador.

Per detalls, serveixin-se dirigir-se al
Director del BUTLLETT, Dr. J. M.

Serra

de

Martínez.

Per dimisssió irrevocable del Sr. En
Jaume Masip, ha estat• nomenat per
substituir-lo en el seu càrrec de Tre
sorer, el Sr. En Salvador Garçon Puig,
antic soci del Centre qui, en altre temps,
havia cooperat activament en el foment
de les escoles exercint de professor de

francès

a

títol

gratuit. Aquesta

elecció

ha estat efectuada d'acord amb les fa
cultats que confereix a la Junta el re

*

Lamentern que les moltes ocupacions
particulars hagin induït el Sr. Masip a
privar-nos de la seva valuosa coopera
ció. D'aquestes columnes estant, ens
plau de donar-li les més expressives
gràcies pel bon zel amb què ha dut
sempre

a

terme la
*

seva

*

comesa.

*

Amb motiu

També el proppassat dia 4 finà a
a l'edat de 72 anys, Na Ma
ria Cortés, vídua d'Estorch, mare del
nostre consoci Julià Estorch.
Demanem un parenostre per l'ànima
de la difunta i acompanyem l'amic Es
torch en el seu natural sentiment.
*

*

l'onzè aniversari de

de

Papa,

la

Junta

Direc

creient interpretar el sentir de tots
els socis del Centre, li ha adreçat el

següent telegrama:
"Centro Moral Gracia.

—

Barcelona.

Reintegra inguebrantable adhesión."
Presidente,

*

*

tiva,

—

A

Almeria,

*

la Coronació del

M

Recomanem als socis la lectura i di
fusió d'aquesta obra del tot interessant.

del Centre.

glament

A

L

O

Veciana.

Ha estat greument malalt el nostre
consoci Sr. En Josep IVI.a Camps Ar
nau. Sortosament la millora iniciada en
la seva malaltia segueix, i fa preveure
que molt aviat el tindrem entre nosal
tres

completament guarit.

Secretario,

*

* *

Garriga.
*

*

Havem

*

tingut

esment

que

ha estat

President de l'Asociación de
Padres de Familia y amigos de la En
sefianza de Barcelona" el nostre volgut
vice-President, don Josep Casajoana
Oliver. Li adrecem la nostra modesta
felicitació.
nomenat

Tenim el sentiment de comunicar el
del Sr. En Lluís G. Giribet i
Colomer (a. c. s.) advocat, secretari del
Jutjat Municipal del districte de l'Au
diència i antic soci del Centre.

traspàs

Acompanyem en
afligida amilia i
una

oració

a

demanem als socis
intenció de l'ànima del

El segon diumenge de març tindrà
si Déu ho vol, la visita del Grup
Pictòric al Museu d'Arts Decoratives
del Palau de Pedralbes.
Per a assistir-hi cal inscriure's amb

lloc,

finat.
*

*

*

Acaba de publicar-se la nova edició
"La Inquisición", obra d'En Juan
Manuel Ortí i Lara, catedràtic de Me
tafísica de la Universitat de Madrid.

de

De venda en lès llibreries i en "Edi
torial Prensa Catòlica, Provença, 288,
Barcelona.
Un volum de 400
amb tota pulcritud.
En rústica:

* * *

el sentiment la seva

10

pàgines, imprès

ptes. En tela:

12

ptes.

oportunitat adreçant-se
*

*

al

Grup.

*

Durant le mes de gener, l'amic An
toni M. Lairisa exposà algunes de les se
ves darreres produccions a les sales del

Grup. Amb la deguda extensió, tal com
n'és mereixedor, en parlarem en el vi
nent

número.

DE

SECCIO

FESTES

PROGRAMA GENERAL
Dia

1 de

a

març,

les cinc de la tarda: La bonica comèdia dramàtica

CAMINO DE SANTA FE
coneguts artistes
TRIPOLI.

Richard

pels
Dia 5,

tarda,

Arlen

i

Rosita

Moreno.

Complement:

les cinc:

a

MAS

ALLA.

DEL OESTE

pellícula plena de temes còmics i notes sentimentals, pels simpàtics ar
tistes William Haines i Leyla Hyams. Complement: AGUILA DE MAR
i DIBUIXOS ANIMATS.
Dia 19,

tarda,

les cinc: L'interessant

a

pellícula

còmica i

parlada

en

espanyol

FRENTE, iMARCHEN!

DE

artistes Buster Keaton, Conxa Montenegro i Joan de Landa.
Complement: EL CANTO DEL LOBO i DIBUIXOS ANIMATS.

pels genials
Dia

25, tarda,

a

les cinc i nit

a

les deu.

Colossal programa!
El drama.

EL
parlada

en

dibuixos
Dia

espanyol pels

Tito

Alcariiz i

sonors

26,

tarda
i real de

a

la

PRESIDIO
Josep Crespo, Joan
Complement: TE QUIERO,
artistes

Davison.
MOSCAS SABIAS.

de Landa, Luana
ME QUIERES i

les cinc: Repetició de la pellícula dramàtica més interessant
vida dels reclosos en una de les penitenciàries americanes

EL

PRESIDIO

totalment parlada en espanyol per Josep Crespo, Joan de Landa, Luana
Alcariiz i Tito Davison. Com a complement: BOTICARIO RURAL i
dibuixos sonors MOSCAS SABIAS.

El proper

d'abril, la comissió de Cinema, no reparant
projecció de l'interessant film
EL COMEDIANTE
espanyol, creació de Pincomparable Ernest Vilches,
mes

en

para la

en

iQUÉ FENÓMENO!
per Harold

Lloyd.

i

sacrificis,

pre

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden.

Sòlid

Elegant
Qualitat immillorable
La tenen els articles

vestits de senyora
i camiseria d'home

Propis

per

a

Totes les peces porten estampat
al voraviu el nom

ORDELIN

Cases que

recomanem

I-I-ules

-

Jjuden

Gomes

-

als que

ens

ajudela

Ortopedia

Especialitat

en tota clase d'ARTICLES PER A
PARTS
Gran assortit en Capetes, Impermeables i Xancles de
goma
—
Dessuadors per a vestits.
Confecció de Tapetes a mida
Articles per a la neteja i

bany.
Plomers, Badanes,
Esponges, Raspalls, Pintes, Ce1luloides, etc.

CASA
SALMERON,

69

MARTORELL
(tocant Travessera)— Telefon 78708

e

INAALT415

ÓPTICA

ESPECIAL

Variat assortit en cristalls fins i montu
res d'ulleres i lentes de totes classes.

Preferent atenció

en

complimentar

amb tota exactitud les receptes dels
senyors metges oculistes.

Travesera,

22

Barcelona

(0.)

COLMADO
Casa

especialitzada en
PERNIL D'ARAGÓ
Olis fins d'oliva del Baix
Aragó
PURESA GARANT1TZADA

Pasqual Fuertes
Ros de

Olano, 13.

Telèfon 76242

.1.«••••

,Gases que

Ajudem

recomanem

GRANS

LES

als que

ajuden

ens

MAGATZEMS

ANIÈRIQUES

REBUDES LES ÚLTIMES NOVETATS EN
LLANES I SEDES PER A VESTITS I ABRICS

D'ENTRETEMPS
GRAN

EXPOSICIÓ

I VENDA DE

GÈNERES BLANCS
a

Preus

excepcionals

durant

l'Exposició

Farran, Martí, Trilla í C.
Salmeron,

47

PREU

Telèfon

FIX

71984

•••-•

CESTISORA

CONFITERIA

BOU
VERDI, 54- BARCELONA

SASTRERIA

(Gracia)

VILA

Dolços i pastes fines

fines, pròpies per

Elegància i

bons preus
Rebudes les novetats
per a la temporada
d'hivern

1.r.

SALMERON,

—

Vins

de marca i licors.— Especialitat
en els encàrrecs—Bomboneres
Calxes de luxe — Porcellanes

presents.

a

El millor xampany català

Esteve Llach
Es

Tossa

troba eo les millors coofiterles I colmados

Encàrrecs

89

-

major

DOLCER1A

i detall:

BOU

Bareeta.
41.1%tilke À. (4.—Proyeaça, 157,

