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EL BEAT ANTONI

CLARET

El dia 25 de febrer de l'any que correm, en la Basílica .de Sant Pere de
Roma, Seu principal de l'Església Catòlica, fou solemnement beatificat el venera
ble Arquebisbe de Cuba i fundador dels Missioners de l'Immaculat Cor de
Maria,.

Antoni M.a Claret i Clarà.
Un català més que puja als altars a rebre la devoció dels seus
coterranis;
un sacerdpt més
que orla la seva testa amb l'aurèola resplendent de la santedat;.
un fundador d'una Orde
Religiosa que ha conquerit la glorificació per la seva
vida edificant i apostòlica.
En altres temps, el poble català„ creient i tradicional en les seves festes reli
gioses, quan no era malejat, ni embrutit per intromissions sectàries, es mantenia.
fervorós i devot i llavors quan un fill de la terra era
reconegut per l'Església com
a sant, el nostre,poble ho celebrava amb
grandioses festes, alegria, entusiasme i
devoció, es coneixia arreu la satisfacció i la joia. Avui... quin poble el nostre!
Un català gairebé dels nostres temps, fill de modestos teixidors i durant uns
anys també obrer teixidor, esdevingut sacerdot, fundador,
arquebisbe, i avui bea
tificat en l'any sant de la
Redempció
pel Pontífex regnant Pius XI... no ha
estat gairebé conegut
(tan sols ho ha estat cn els cercles religiosos) que un fill
preclar de Catalunya hagi arribat als honors del culte; és que el P. Claret no era
polític, ni revolucionari, no era agitador, ni president de partit... el P. Claret era.
un sacerdot,
per, un sacerdot apòstol, sacerdot missibner, sacerdot sant; però
el poble,
suggestionat o distret per les causes polítiques o per utopies bullangue
res menysprea el sacerdot i tant li fa
que sigui o no sant i que sigui fill de la
terra nostrada. Trist esdevenidor és
per a un poble ingrat! ;Poble que no sap
honorar els seus grans sants, poble dissortat
que ha oblidat els grans sentiments
d'agraiment, d'afecte i de patriotisme, de fe, de recordança i de devoció; poble
envaït pel laïcisme pertorbador, destructor de tota obra
que porti el títol de cris
tiana: per això el nostre poble ha romàs indiferent en el dia de la beatificació del
venerable missioner, nascut de casa humil, català de cor i
sang com nosaltres!
L'Església Catòlica és la mare gloriosa de la democràcia; el fill del pobre i
del ric, el fill de l'obrer i el del
burgès, el fill de classe mitjana i el de l'aristòcrata,
tots sense distinció
poden arribar de sacerdot a Papa, poden obtenir totes les je
rarquies de l'Església, com també tots poden ésser venerables, beats i sants; cal,
per arribar al cim de la jerarquia, com al cim de la
glorificació, només tres valors
indiscutibles: ciència, virtut, caritat. Aquestes valors posseí en grau màxim el nou
beat català P. Antoni M.a Claret.
Nasqué nostre Beat en la villa de Sallent la nit
de Nadal de l'any 1807, de
pares teixidors. Fins als vint anys treballà en el mateix
ofici de teixidor, i llavors ple de
pietat i vocació sacerdotal entrà al Seminari de
Vic. Ja ordenat sacerdot regentà amb singular èxit les
parròquies de Sallent i
Viladrau i tan grans foren les seves virtuts i mèrit que fou
consagrat Arquebisbe
de Cuba i el P. Claret arribat a la plenitud de la
jerarquia, encara s'esf orçà més
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zel apostòlic; fou perseguit per maçons i polítics sectaris, víctirna de
grolleres calúmnies i de quinze aten-iptats contra la seva persona.
F.;1 P. Claret posseïa la ciència, gran teòleg, filòsof i escriptor, fou l'home
més llegit del seu temps, el seu verb i la seva ploma eren populars a Catthinya;
els seus nombrosos escrits i llibres estan saturats de doctrina i saviesa. El P. Cla
la malvestat,
ret posseïa la virtut: auster i devotíssim, fort en la lluita contra
humil amb el desvalgut, portà una vida de pietat, de mortificació, de pobresa i
és la de
de penitència. El P. Claret, posseïa la caritat, i la millor prova d'això
la santa
Cor
de
de
l'Immaculat
Maria,
finició que donà del que és un missioner
Cor
e Maria és un•honte
l'Immaculat
fundada
"Un
de
institució per ell
fill
i
ardent en caritat que abrusa per tot arrett on passa, que desitja eficaçment
res
no
l'amor
diví;
procura per tots els mitjans encendre tot el nión en el foc de
es
l'espanta, es goja en les privacions, aborda els treballs, abraça els sacrificis,
sinó
en
els
turments.
No
seguirà
pensa
font
complau en les calúmnies s'alegra
imitarà Jesucrist a treballar, sofrir i a procurar sempre i l'Inicament la nuijar
glòria de Déu i la salvació de les etnintes."
Heus ací la caritat del P. Claret. No oblidem, nosaltres, catòlics i catalans,
el formós exemple del nostre germà de Pàtria, l'incansable apòstol de Catalunya
avui enlairat per la seva ciència, virtut i caritat als honors del culte del poble
devot i cristià. Aprofitem l'avinentesa de la seva beatificació per imitar-lo i
i de la bona
seguir-lo i siguem, corn ell, apòstols, propagadors de la bona llavor
sofridors
en
la
persecució,
premsa, amants dels pobres, pacients en l'adversitat.
en

tot

el

seu

per

amor

Que
catalans,
de

la

a

JeSucrist.

glòria

que avui

del Prelat missioner del segle xix no sigui mai oblidada pels
no han sabut honrar amb esplendidesa i alegria el fill preclar

Catalunya.
J.

M.a

SERRA

DE MARTINEZ

DECISIÓ
Si de les potències de la nostra ànima, l'enteniment serveix per a com
prendre les coses, la memòria per a retenir-les i la voluntat per a executar-les,
ha
precís és reconèixer que aquesta última, com a resum de les dues primeres,
tots
tenim
la
vida.
És
indubtable
que
d'ésser la que governi els actes de la nostra
i
en el collectiu,
en
el
en
els
diversos
ordres,
particular
inclinació del millorament
i que busquem arreu circumstàncies que puguin afavorir-nos. El que a primera
vista sembla tan humà, deriva moltes vegades cap a l'egoisme, del qual el món
de la nostra època està ple, adés egoisme directe, adés dissimulat, i, sempre és
va distin
aquest el que més mal fa a la Societat. Déu, en la seva vida mortal, es
ha
donat
Sense
món
és
ens
ho
tot,
i
el
món,
gir per la generositat d'ençà que
tot queda al nostre abast,
mar
i
terra,
mèrit
de
la
nostra
banda,
puix que
cap
remuneració material i sols per agraïper fer-ne bon ús, sense la més petita
ment a la Providència, que vol que l'estimern per la seva bondat prop de totes
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generacions, passades, presents i venidores, a les quals demanarà comptes,
de la Justícia, de la qual no es pot escapar ningú.
D'aquestes consideracions es deriva que si, per voluntat nostra, quan arri
bem a l'ús de raó, degudament assabentat,s del que mana l'Església, abracem
les seves doctrines, amb el coneixement
propi de persones conscients, amb
memòria per no delinquir i amb voluntat per ésser ferms ,en les nostres
obres,
dient-nos catòlics, tenim el deure de portar-nos com a tals en la nostra vida
privada i en la social. La nostra decisió, des del moment que és completament
lliure, ens obliga més encara, i contraem seriosa responsabilitat si, amb ple
consentiment, faltem, o no ens esforcem a complir, cadascú en la mesura que
li permetin les seves modalitats personals i de família.
És ben cert que de la perfecció de l'individu surt la dels pobles, i si ara
ens planyem
dels flagells que patim, procurem tots, un per un, l'esmena, i
veureu quin canvi tan ràpid trobarem arreu
arreu. Però no és
menys exacte
que els filòsofs i els savis, sense excepció, recomanen per conduir les masses
més prompte cap al bon camí, que s'agrupin sota l'esguard de les ensenyances
de l'Església, la qual, sense obres, no seria militant.
Complerts els nostres deures religiosos, és indubtable que tenim els so
cials, que, difícilment, podem desenrotllar individualment; és per aquesta raó
les

el dia

-que

sempre s'han aconsellat els agrupaments de persones d'una mateixa loca
per fer ebra de conjunt, segons que les circumstàncies demanin una o al
tra actuació.
Els que formem part del Centre Moral Instructiu de Gràcia, en el seu
aniversari, girem la vista enrera, per rememorar les nobles gestes dels
avantpassats, que lluitaren amb tant de coratge per la defensa de les seves
creences religioses i socials, de les quals té rebudes grans
proves la barriadà
de Gràcia, per mitjà de l'educació constant dels nois
que han concorregut en
nombre grandiós a les nostres escoles catòliques, on actualment reben sani
tosa, avançadíssima i acurada ensenyança més de 250 alumnes. Les altres sec
cions de la nostra casa tenen bons plançons i treballen bé, però ens falta,
—per què no dir-ho? — molta decisió de tots els socis actius i
protectors, en el
sentit d'acostar-se sovintet al Casal, per interessar-s'hi força,
qui d'una ma
nera, qui d'una altra. Si tots prenguéssim aquesta determinació formal
que el
Centre s'eixamplés, engrandint les seves activitats amb aportació personal i
pecuniària, augmentant les quotes els que puguin, etc., creieu-me, estimats con
socis, que la nostra Societat seria molt aviat un fort capdavanter en la bar
riada de Gràcia i on convingués, per a la defensa dels
principis bàsics, 'de reli
gió, cultura, formació cívica, de bona moral i de respecte.
Decidim-nos d'una vegada a fer un esforç de conjunt i veureu tot seguit
el resultat òptim obtingut, profitós sens dubte per a tots,
puix que en el Centre
Moral Instructiu estan representats tots els estaments,
perquè la germanor nostra
no admet diferències en la nostra
Societat, que vol el perfeccionament del pròxim,
basat en el nostre propi.

litat,

SALVADOR

GARÇON

PUIG

O

SOFRIMENT I
En el

64è

GLÒRIA

aniversari de la nostra Entitat

L'any Sant de la Redempció del Crist ha de dur al cor de tots els catòlics,
més del dolç bàlsam de penitència i penediment dels nostres mancaments, el
convenciment de la facilitat que les tasques i malvestats de la vida ens donen per
assimilar-nos, dins la migrada esfera terrenal, al Mestre sublim de les doctrines
evangaigues. Els catòlics d'avui, davant del pròxim o llunyà perill de la nostra fe,
cal que ens previnguem, i fortifiquem el nostre esperit amb les ensenyances de la
-Creu. Com el Màrtir primer, com el Sof ridor del primer Suplici, hem d'obrir
els braços als enemics terrenals, pregant com féu el Crist, pels perseguidors dé
la nostra doctrina i del prestigi de les nostres corporacions. Com el Mestre
cal que fem novament la dolça pregària. Perdoneu-los, Senyor, que no saben pas
el que fan!
Qui vulgui alçar una contemplativa mirada devers el Calvari, en la present
Quaresma de l'any Sant, qui pretengui seguir un dolç Via-Crucis, les petjades
del sofriment, trobarà ben reduït tot sacrifici que vulgui imposar-Se en el fur
intern, i en la relació d'intimitats i d'amistats, injustament refredades o allunya
des, per qüestions ben terrenals.
Ah! si sabéssim tots proclamar amb fets, i amb els actes que corresponen, a
tot bon cristià, el convenciment ple i harmoniós dels nostres deures, en el sofri
ment, capiríem també, l'esg,uard de la glòria, que exigí per a nosaltres el gran su
plici de la Redempció.
'també assoliríem personalment i collectivament, els magnífics fruits del per
feccionament dels ideals enlairats, que enclou el programa doctrinal dels nostres
amors, tot ell fecundat amb les lleis evangèliques, i sadollat de la Sang sagrada de
l'Anyell divinal. Com ell també, participants del Sacrifiçi Sublim, veuríem ensems
la joia del Ressuscitat. Lluny de tot plaer terrenal, sols viuria el nostre ser, per a
la victòria plena„ la possessió de l'Infinit. Sols per a aquest venturós destí ens
formà el Creador de l'univers; ; dolç sofriment, tan breu, tan diminut, que ens
apropes a una remuneració tan immensa i sempiterna!
a

JOSEP

SOLER I MORRALLA

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Novament vàrem escoltar el dia 4 del passat febrer, del nostre volgut con
siliari Dr. Tusquets, una de les conferències, que més que així podríem quali
ficar de converses familiars, tan encertadament inaugurades en la festa de la
Immaculada i amb tant d'èxit continuades.
Amb la claredat i familiaritat que el caracteritza, el nostre conferenciant
va posar-nos de relleu els fruits que podem obtenir amb l'assistència a la Set
mana de Missió. Recomanà l'assistència dels presents tots i remarcà, també, el
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deure que tots tenim de collaborar a semblants actes, i fer entendre a
amics,
familiars, companys, etc., la conveniència d'escoltar les doctrines de Crist, ex
plicades a tot vent des de les trones dels nostres temples, petits i grans, per re

ligiosos especialitzats.
La veritat única, trencant el silenci i oposant-la al sectarisme
que ens en
volta i que tracta d'arrossegar-nos pels seus perillosos
viaranys, •és quelcom de
fruitós i necessari en tot moment i en qualsevol estat de consciència. Per als
creients serà confortació de l'ànima dalerosa; per als indiferents, serà llum en
la foscor de la consciència.
Predicada pels nostres sacerdots, la veritat única, deia
conferen
ciant, posa ordre a la nostra vida respecte a Nostre Senyor i amb l'atra.ctiu del
seu amor enfervoreix els
que deixen les coses de Déu en segon terme.
No cal dir que l'auditori va escoltar força atentament el Dr. Tusquets, qui,
com sempre,
floreja la seva conversa amb aquell to alegroi a què ens té acos
tumats. L'aprovació i els aplaudiments dels oients van posar
punt final a la pe
tita estona que va emprar el conferenciant en la seva dissertació.
Hem de desitjar que aquestes converses continuïn, i encara més:
que so

vintegin.

UN DEL RECO

CARTA OBERTA ALS COL•LABORADORS
I REDACTORS DOR I FLAMA"
En honorar-me la Junta Directiva del nostre Centre,
per mitjà del Direc
Portantveu, Dr. Serra de Martínez, amb el càrrec, per a mi immeres
cut (puix que molts altres hi ha en el Centre
que fo farien millor) de redactor
en cap, no puc deixar, si vull arribar a
complir l'encàrrec, d'adreçar-me a tots
els antics i actuals redactors i collaboradors del nostre
Portantveu, •per dema
nar-los la seva valuosa cooperació.
Us prego, volguts consocis, que em vulgueu ajudar en la tasca
que m'han
encomanat, puix que tinc l'esperança que, si bé sol res no podria fer, amb l'aju
da vostra i la de Déu, aconseguirem que el nostre Portantveu
mantingui airosa
ment el prestigi amb què compta ja avui i
procurarem, amb l'esforç del conjunt
de collaboradors, eixamplar-li el seu camp d'acció.
Propòsits nous... cap. Seguir les petjades ja anteriorment marcades, fer
que el nostre Portantveu sigui una cosa viva, que interessi fortament els nostres
Socis. que porti la veu potent i fruitosa de les activitats del Centre, a tot arreu
on ens honorin
llegint-lo. Què es pot esperar més?
Compto, per endavant, que correspondreu a aquesta crida i en agrair-vos
l'esforç de la vostra aportació, no cal dir-vos que no mancaré, amb la meva
modesta activitat, de fer-me'n digne creditor.
tor del

JOAN MICHAVILA

Anuncíant al Butlletí, duplícareu les vostres vendes
í

ajudareu al

seu

sosteníment
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Mariana

Congregació
El dia i i de març, al rnatí, es féu
visita collectiva a l'Hospital de Sant
Llàtzer per a malalts leprosos. •Ens re
beren amablement. Una de les les reli
gioses ens va acompanyar al nou pave
lló en construcció • i que serà una gran
millora per a aquells dissortats malalts.
Després ens reunírem a la placeta de
l'antic Hospital i els nostres congregants
una
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AVIS A LES SECCIONS
DEL CENTRE
nota, els Presi
i
cadascuna
de les sec
de
totes
dents
cions del Centre, són pregats de nome
nar un Delegat seu, que, en
represen
tació de la Secció a què pertanyi, for
marà part del cos de redactors d'OR
FLAMA on aportarà el ressò de totes les
Per

mitjà d'aquesta

activitats d'aquella.
Per l'interès que aquesta crida té per
confiem que no triga
a les Seccions,
ran gens a prendre aquesta determina
ció i en donaran compte seguidament a
la Redacció del Porta.ntveu, a fi que
quedi, tan aviat com sigui possible, cons
tituït el Cos de Redacció.
*

*

*

CONGREGACIÓ
La

Junta

de la

nent i convida

a

MAJOR

Congregació

Pamies, Segura, • Munt i
senyoretes Jarque i Gómez

senyors

i les

Simor
recita

poesies i un diàleg, que foren aplau
dits amb entusiasme. A més, obsequià
rem els pobres malalts amb pastes i ta
bac. Quedaren contents i agraïts de 12
nostra visita i els prometérem tornar
hi en més nombre per a obsequiar-1oE
millor.
J. Altabella
ren

A

CI
Sant Marçal,

Les

RI

Agudes,

Turó de

me, Santa Fe i Sant Celoni.

Sortida

a

5'o

les

per

l'estació de

França.

Cap• de colla: Mossèn J. Guiu. Vocal
Vicente. Pressupost total: 15 ptes
(Viatges, sopar, dormir i esmorzar
Sant Marçal).

E.

Cal inscriure's abans del dia
*

*

10.

*

Acabern de perdre, amb sentiment, lt
collaboració del qui fins el mes darrei
havia estat un actiu element del portant
veu,

senyor

Estudis

Alsius, Redaçtor en cap
segueix i ha de completar

que
l'han obligat a traslladar-se a Granada
des d'on no dubtem que continuarà in•
teressant-se per les coses del Centre.
Li desitgem un èxit franc en els seu
estudis i esperarem l'acabament de lt
seva
tasca, per a poder-lo veure altn
volta entre nosaltres.

•fa avi

*

*

*

tots els amants de l'ex

cursionisme a la sortida que tindà lloc,
si a Déu plau, els dies 14 i 15 d'abril
amb el següent itinerari:
Palautordera, Sant Esteve, Montseny,

En

el Concurs

de

Pessebres

d'en

organitzat per l'Associació di
Pessebristes, correspongué el tercer pre

guany

mi al fill del nostre consoci

Evarist

Gi

O
ralt. Des

d'aquestes planes

li adrecem la

nostra enhorabona.

Ha mort el soci En Pere Pleusa. Al
Cel sia.
Enviem el nostre condol a la seva fa
mília.
*

*

*

A mig mes d'abril serà
posat a la
venda el llibre "El Espiritismo y sus
relaciones con la Masonería", que per
tany a la Biblioteca "Las Sectas", del
qual és autor el Dr. Serra de Martínez.
Molt interessant. Adquiriu-lo.
*

*

En la reunió celebrada per la Sec
ció de Declamació, tingué lloc l'elecció
de Junta, la qual va quedar constituïda

segueix:
President, Jaume Derch; tresorer,
Elies Vicente; vocal primer, Eduard
Bosch; vocal segon, Enric Blanc; se
ensems

que els felicitem.
*

*

*

Per les gestions fetes pel senyor Sal
vador Garçon s'han rebut 250 pessetes
del senyor Joan Fàbregas Moragas.
Molt agraïm a ambdós la seva collabo
ració per les necessitats del Centre.
*

*

*

S'ha rebut el nou catàleg de la Bi
d'Autors Espanyols que va
fundar En Marcellí Menéndez Pelayo.
Recomanem als nostres consocis
de les obres cabdals d'aquesta Bi

bioteca

blioteca.

T

*

*

Ha mort En Joan Bonet, cunyat del
nostre amic i consoci N'Antoni Marto
rell.

Pregueu

per

com

cretari, Francesc Daumal.
Els desitgem un bon encert directiu,

*

*

a

la.

*

Moviment de socis

seva

ànima.

el

primer

*

en

metre de 1934:

Altes: Socis

tri

aspirants (protectors)

Antoni Llasera, Francesc Veciana Ca
talà, Alfons Boquet Busoms. Ricard
Sarri Forcada, Domènec Martí Carre
ras, Joan Xivillé Cisa, Antoni Capdevi
la Bergés, Enric Llaó Martí, Andreu
Fernàndez Rico, Guillem Tell Galofré
i Joan Fabra Miquel.

Suspensions de la qualitat de
Francesc Pujol, Rafel Bozzo

soci
i

Ibàfiez.
Baixes

voluntàries

Joan

de socis

Miquel Fanés, Josep Carulla Ribera,
Ramon Carulla Ribera, Lluís Carulla
Ribera, Francesc Fabré i Rafel Mas
Gualba.
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El diumenge de Carnaval, a l'escena
ri del Centre tingué lloc la "mise en,
scène" de la gatada d'En Pitarra "El
Castell dels tres dragons".
.s obra
prou coneguda de tothom i
acreditada per a curar les malalties he
pàtiques; hi rigueren fins els que no en
tenien gaires ganes.

A

LS

I..a presentació, acurada, i la part de
vestimenta, adequada i luxosa.
Hi prengué part tot l'elenc d'artistes
de la casa, i sobresortiren en llurs in
terpretacions els senyors Bosch, Dau
mal i Blanc.
Com a nota tradicional en aquesta
diada de Carnestoltes, feren aparició

F

8

les taules les damiselles encarnades
senyors Monreal i Giménez; tal
ment semblaven eixides d'un retaule de
l'època; ho feren força bé.
Com a complement, per si no ha
víem rigut prou, ens serviren la peça
"El novio de dotia Inés". En l'execució
es
distingiren notablement els senyors
a

pels

FLAMA,

ja

indicàvem

ens

en

el darrer OR

correspon avui

Bosc, Vicente i la senyoreta Alsius i la
característica senyora Aguilar (això de
senyora i senyoreta va sols per aquesta
vegada. car de consuetud, vesteixen pan
taló i americana i s'afaiten ben sovint).
Fou una funció que va deixar ben sa
tisfets i saturats de bon humor a tots els
concurrents.
que hi

D'ESCACS

SEC,CIO
Com

L

donar

I

una

propòsits que persegueix
Secció dEscacs, totjust orga

referència dels

passat poguérem
dissa de taulers i

veure

molta

fitxes,

belluga

per les taules

del cafè.

Segurament dintre del mateix mes
nitzada el darrer mes, amb l'aquiescèn
corrent, quedarà aprovat el Reglament
cia de la nostra Directiva.
pel qual es regirà la Secció, que comp
ta ja amb una cinquantena de socis ac
No puc estendre'm a fer aquí una apo
logia del joc d'escacs, per a justificar tius. També s'ha iniciat ja una compe
l'existència de la Secció. El lloc que en el tició, amb la finalitat de seleccionar els
portantveu ens ha estat facilitat, no m'ho jugadors, per a establir unes determina
permet i per tant diré concretament, que des categories, que permetin anar din
tre poc a la celebració de campionats.
la finalitat d'aquesta nova modalitat en
el Centre, existent ja en altre període,
Desitgem que aquests entusiasmes del
la

nova

és altra que la de fer més distretes
per tant més agradoses, les estones que
un bon estol de socis passen en el Cen
no

tre

i

port

en

el

qual

trobaran

ara

el

seu es

començament no defalleixin i
severant en aquesta actuació,
jove Secció d'Escacs no sigui
dor, sinó una nova vitalitat,
moltes que

favorit.

ja

que per
la nostra
una

bui

entre les

té el nostre Centre.

Les iniciatives de la Junta van conver
tint-se en realitats i ja diumenge pvop
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AVÍS
El tradicional romiatge a Montserrat
tindrà lloc si a Déu plau cls dics
2, 3 í 4 del proper

mes

de juny.

SECCIO

DE

FESTES

Programa de TEA TRE
Día 1

per al mes d'abril

Pasqua de Resurrecció, a les cinc de la tarda,
INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA DE TEATRE
Festivitat de

ESTRENA en el nostre Centre, de la
ginal de Carles Arniches

EN
pels
Sagrera,

MI

tragèdia

grotesca

en

tres actes

ori

IiOMURE
Aloy, Daumal, Polls,
Giménez, Moya J., Alba

senyors Bosch, Vicente, Blanch LI., Monreal,

Gómez, Codina, Naco,

reda, Maxenchs i Blanch E.

Día 22

Moya

Aguilar,

Direcció: E. Bosch

A les cinc de la tarda, ESTRENA
tres actes de Carles Arniches

en

SE1STORIIIA

IAA

C.,

el nostre Centre, de la comèdia

DE

en

TIIEVÉLEZ
Direcció: J. Derch

Programa de CINEMA
Día 8

Dítnelo

d'abríl

inúsica

con

Magnífica pellícula,

per al mes

musicada per

l'orquestra

Jack

Payne.

Dorrachera de nieve
La primera

pellícula

còmica

en

la

neu.

Koko namininísta (dibuixos)
Día 14

Viva la libertad
pellícula

Bonica

Drazna

de la vida de dos ex-presidaris.

en

la nieve

Film interesantíssim per les magnífiques
per L. Trenker, G. Charlier i M. Glory.

en

Día

15

fotografies

dels

Alps, interpretat

el pararrayos (dibuixos)

Pasado lillaitana
per Marian Nixon i Charles Farrell.

Era
per Marta

una

Eggerth,

vez
Rolf

un

von

vals

Goth, Paul

Horbiger.

Revista
Día

29

El

Daii.ibio azul

Una de les millors pel•lícules musicals.

Noche de fantastnas

Itevista

Música de Franz Lehar.

Cases que

Ajudem

recomanem

als

que

ens

ajudt

-

Produllps PISEll

ASSEGURANCES

INCENDIS, VIDA, ROBATORI,
ACC1DENTS DEL TREBALL,

TÒNIC VITAL
P1SER
TABLETES

RESPONSABILITAT CIVIL,
TRENCADISSA DE VIDRES, ETC.

DIGESTIVES

PISER
PÍLDORES

BRONQUIALS

PISER

T. GENESGA 1 FILL

INIECTABLES

PISER

PLAÇA

DEL

SOL,

X1QUETS DE VALLS,

Consulteu abans el vostre metge

1

14, 3.er

BARCELONA

ALMACENES

EL VESUBIO
GOYA,

5

Telèfon

72762

BARCELONA

DISPONIBLE

ALUMINI
CRISTALL
PISA
OBJECTES PER.
A

REGALS
111.411,11.4

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

411.,w11 •I

DR. SERRA DE MARTINEZ
MALALTIES DE
ORELLES

11 VIES

GOLA, NAS.

IRESPIRATÓIMES

LA.VATGE PULMONAR

CONSULTORI PARTICULAR:

AR.1111,AU,175,

2.", 2.a

CONSULTORI:

ASTÚRIES,

39, mAIXOS

•••••••

'111. CAMPS ARNAU
11104111(nr.

1.110101

iiiiiii (1111(0iiiiii IT1.1111r111 11,

ESCULTURA
RELIGIOSA

Josep Monfoset Gillén
CIBURGIÀ

DENTISTA

ESPECIALITAT
EN APARELLS

PROTESIS
DENTADURES

DE

Preus econòmics

Montseny, 77,

interior

ilúria, 7, 2,°, 2,

Teléfon 18058

Cases

que

Ajudem

recomanem

1-1-u1es

-

Especialitat

en

G-omes
tota

-

als que

ens

ajude

Ortopèdia.

classe d'ARTICLES PER A PARTS

Dessuadors per a vestits de les millors marques.--Confecció
de Tapetes a mida.—Articles per a la neteja i

bany.--Plo

mers,

Badanes, Esponges, Raspalls,

CASA

Pintes, Cel luloides,

etc.

MARTORELL

SALMERON, 69 (tocant Travessera)— Telèfon 787 0 8

A
ÒPTICA ESPECIAL
Variat assortit en cristalls fins i
montures d'ulleres de tota mena.
Atenció preferent a complimentar
amb exactitud les receptes dels
senyors Metges Oculistes.

Travessera, 130
Telèfon 7 1 0 4 7

Barcelona (firacla)

ESCOLA MILITAR MONTSERRAT
PREPARACIÓ COMPLETA

PLAÇA DEL TEATRE, 3,

l.r

més

detalls

Per

a

del

Centre,

tots els dies

de 8
no

a

a

la

Secretaría

9 de la

festius.

vetlla,

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Sòlid

Elegant
Qualitat immillorable
La tenen els articles

Ordelln

Propis

per a vestits de senyora
camiseria d'home

Totes les peces porten estampat
al voraviu el nom

144"" 4%,4~%44,44~~~~m~4~4~~~,tw•ovb44•4~
ORDELIN

;

Cases

que

Ajudem

recomanem

r-

GRANS

als que

ens

ajuden

MAGATZEMS

AMÈRIQUES

LES

ACTUALMENT

REBEM LES NOVETATS PER A

1PRIIIIIAlrERA

I

ESTIU

Extensíssimes colleccions en colors llisos i estam
pats en seda, fil i cotó. La casa que es distingeix
per les més altes novetats i preus més barats.

LLENCERIA
Secció

A

PREUS

especial

d'articles per

Preu

FÀBRICA
a

dol

fix

Farran, Martí, Trilla

Casa
PREU

DE

FIX

Sallinneron,

47

í C.a

Telèfon

71984

r

L'ESTISORA
SASTRERIA

VILA

DISPONIBLE

ailEM

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

Elegància

'1r

SALMERON,

89
.••••••••MS

ATENES A. G. - Ba rcclona
Escorial, r 35-147 - Telèfon 73371

