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IMPRESSIONS

DE SETMANA SANTA

LA IMATGE DEL SAN T CRIST
(Contemplació
En

els dies de

—

estudi

Setmana Santa

—

reflexió

i

conseqiiència)

què l'Església

celebra la passió i mort de
que el món catòlic reté
corn tots els anys a Crist
crucificat, he pogut contemplar en diverses parròquies,
diverses creus amb el Crist enclavat, fabricades
per la mà de l'home.
De la seva veneració i contemplació, m'acudí de fer un
modest estudi res
pecte a la relativa veritat amb què, de consuetud, està representada la Santa
imatge del Redemptor.
Un gran nombre d'aquestes creus no són més
que falses representacions
del que realment hauria de representar la
imatge del Salvador en el moment
del "consummatum est".
D'entre elles, les més generalitzades i, per això mateix més
conegudes, són:
la pintura deguda al genial
Velázquez, coneguda universalment; la talla del cè
lebre Montafiés, coneguda per bona part del
món; i un model creat per l'eximi
difunt Llimona, força conegut a
Catalunya.
També són a bastament conegudes a
Espanya les imatges del Crist de Lim
pias ; a la nostra terra la del Crist de Piera; i particularment a
Barcelona, la
històrica del Crist de Lepant, que venerem a la nostra Catedral.
Aquests crucificats són, al meu modest entendre, els que més s'acosten a
la veritat del que ha d'ésser la
imatge de Jesucrist penjat en l'arbre de la creu.
Indubtablement que n'existeixen d.'altres, de les quals no
faig esment,
per desconeixement i també perquè em
proposo comentar només les més cone
.gudes del nostre poble en general.
Nostre

Senyor Jesucrist,

en

en

sumar-me

a

l'homenatge

Quasi

en totes
elles, Jesús està clavat amb tres claus i, de les referencia
només en la de Velázquez ho està amb
quatre claus.
La cara i el diví cos del Mestre, en la
dels casos, apareixen en
forma que res no diu dels seus sofriments i, majoria
encara, aquells que han volgut re
tratar en la seva Faç la pena i dolor de
l'agonitzant, no assoleixen el

des,

es

requereix.

grau que

Ja
parlem d'aquelles imatges que el presenten com home verament nor
mal a qui haguessin
penjat d'una creu, amb cara angelical, car estari comple
tament fora de la realitat.
Considerant els dolors soferts
Diví Mestre en la flagellació, compren
drem que el seu cos, per efecte dels pel
cinc mil assots que li descarregaren els seus
aferrissats botxins, quedà fet tot ell una
llaga.
La seva divina Faç, després
i colpejada, restà
d'escopida
embotornada, i
la inflor
tapava els seus preciosos ulls enfonsats pel sofriment.
no

O
en l'examen del qual
És testimoni del que diem el mantell de la Verònica,
els assots escarn
demostra
cara
de
que
Jesús, ço que
s'observen f oradets en la
divina.
de
la
seva
carn
trossets
pats li llevaren
se li queda
Posades que li foren les vestimentes després d'aquest suplici,
li arrenca
també
i
en
llevar-les-hi,
ren
enganxades damunt la carn sagnant teixits.
al
viu
els
deixant
ren carn de les espatlles,
i tenia les parpelles infla
La corona d'espines traspassà el seu front serè,
sortien sobre els
mades per les punxes que, travessant el seu preciosíssim Cap,
ulls brillants.
els claus li foren clavats
Cal creure, considerant-ho anatòmicament, que
clavar els dos peus l'un
car
a
les
mans
i
dos
als
peus,
en nombre de quatre ; dos
de les mans no li
les
a
cosa
ben
més,
perforacions
difícil;
damunt l'altre és
de
la mà i el monyó,
foren fetes al palmell, sinó al cúbit, ço és, en la juntura
diví
cos.
del
seu
el pes
car, d'altra manera, no haurien aguantat
s'albiri
cal
per la cavitat de
que
Quant a la llançada del costat esquerre,
i que tant desitjà la
els
homes
estima
Cor
tant
que
l'esvoranc, aquell Sagrat
salvar-nos.
cruenta Passió que li estava reservada per
les línies del
no cap de trencat, i, per tant,
foren
li
Els ossos
desllorigats,
tal
com
l'harmonia deguda
quasi sempre
seu Sant Cos no poden aparèixer amb

hom El representa.
de l'Allibera
És així, ben deformat, com cal reproduir la imatge sagrada
i
a fi que la sana contemplació
la
veritat
fent
a
clor de la humanitat,
justícia
amor nos
de l'estat de màxima misèria a què arribà el nostre Déu-Home, per
i
a
compassió penediment sincer
tre i en remissió dels nostres pecats, ens mogui
i

a

penitència.

la nostra memòria d'aquesta manera tan
rnalvestats ; contemplem-lo sovint i compadim
li inflingiren
els seus sofriments, besem-lo en degreuge del improperis que se
la seva f or
amb
tota
un dia podrem contemplar-lo
per la nostra culpa; i així
seva
Reialesa
Divina,
de
la
la
de Ressuscitat, enmig de
grandiositat
mosura
nostre
li
i
correspon.
Senyor
que corn a Déu creador

Tinguem-lo sempre present
trista, per causa de les nostres

en

JOSEP

M.

GARRIGA

VILA

CERCLE D'ESTUDIS SOCIALS
la crida amistosa feta pels socis Srs. Brassó, Giménez i Raco,
la sessió preparatòria per a la creació
va tenir lloc el dia 16 d'abril proppassat,
va ésser
del Cercle d'Estudis Socials en el nostre Centre. L'esmentada sessió
ens
va
explicar detalla
presidida pel nostre volgut Consiliari Dr. Tusquets, qui
tasca
no
pot pas ésser duta
que
dament la tasca a desenrotllar en el camp social,
de
les complicades
coneixements
es posseeixen profunds
a cap, si d'antuvi no
es
desenrotllen.
qüestions que en aqueix camp
D'ací neix, doncs, la imperiosa necessitat dels Cercles d'estudis socials

Responent

a

O

R
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el nostre Centre

no podia
pas quedar-se enrera en aquest aspecte. Fixeu-vos
bé, que les qüestions a estudiar i debatre, no són pas qüestions teològiques, mo
rals, etc., puix que sols són qüestions socials. Àdhuc el Dr. Tusquets va tenir

força interès a fer remarcar que la seva presència en les nostres sessions no
volia que fos considerada com la d'un religiós que ens ve a ensenyar la doc
trina, ans bé era desig seu d'encarrilar i orientar fermament aquest nostre Cer
cle d'Estudis Socials per tal que, un cop entrenats en el desenvolupament de la
tasca, ens fos possible continuar-la, sense comptar amb la seva assistència ac
tiva, degut a impossibilitar-li-ho les seves moltes ocupacions.
•
Els Cercles d'Estudis de Qüestions Socials tenen per objecte fer que
l'obrer, ja sigui manual o bé intellectual, en qualsevulla situació que es trobi,
pugui, dintre d'un ambient de germanor i, per tant, de franquesa i confiança,
estudiar els problemes que de la qüestió social es deriven i, en donar la seva
opinió i escoltar la dels •seus companys, produir senzilles controvèrsies que fi
nalitzin amb conclusions assenyadores.
No cal pas, doncs, remarcar la importància que, tant en
l'aspecte social
com en el cultural, assoleix
per al que s'incorpora i té constància en aquests
cercles, i, per tant, és de comptar que al crescut nombre d'inscripcions ja fetes
en la sessió a
què ens hem referit, s'afegiran les dels socis que, coneixedors
d'aquesta nova tasca, vulguin sumar-se als seus companys.
Cal, doncs, fer el ferm propòsit d'ésser constant, puix que la inconstància
cap profit no portaria a qui patís d'aquest defecte. No és pas gran el sacrifici
de reservar a aquesta profitosa pràctica cultural una hora setmanal de sessió.
Ha quedat acordat célebrar aquestes sessions tots els dimarts de 8 a 9 del
vespre i també hi ha traçat el pla a seguir durant els mesos d'abril i maig, que
per a coneixement dels interessats apuntem ací:
FACTORS DE LA PRODUCCIÓ:
Conversa primera:

LA

NATURALESA.

LES MAQUINES.
EL TREBALL.
quarta: EL TREBALL ORGANITZAT.
cinquena: EL CAPITAL.
sisena: SOCIETATS CAPITALISTES.
segona

:-

tercera:

LA

SEVA ORGANITZACIÓ:
Conversa primera:

LA GRAN INDÚSTRIA.
segona: LA PETITA INDÚSTRIA. LA

CLASSE MITJANA.
L'ESTATISME.
quarta: LES CRISIS.
"
cinquena: L'ESTAT LIBERAL.
Seria de veure amb molt de goig que aquest Cercle d'Estudis socials es
veiés força concorregut i és
d'esperançar que (a. D.) així es produirà.
tercera:

J.

M. B.
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Sortida

R

anyal

I

F•

de Germanor del

L

Quadre Escènic

El dia 8 del proppassat abril, tingué lloc la tradicional sortida que el Cen
dedica anualment als Socis components de la Secció de Declamació, a la
qual s'adjuntaren enguany els Socis components de la Secció de Cinema, a fi
d'ef ectuar el tradicional dinar de germanor.
Oïda la Santa Missa al Centre, ens installàrem en confortables autocars,
de Dalt.
que ens traslladaren en breus rnoments a l'hotel de Premià
A més dels membres del Quadre Escènic i dels de la Secció de Cinema,
honoraren la festa amb la seva assistència, els Rvds. Drs. Tusquets i Montser
rat, (Consiliari i Censor del Centre, respectivament), una representació de la
Junta Directiva, i de les diverses seccions del Centre, alguna de les mullers dels
excursionistes, familiars i Socis simpatitzants de les Seccions.
Des de Premià de Dalt, férem una curta excur.sió fins al Santuari de Nos
tra Dona de la Cisa, on en l'àlbum de visitants foren estampades pel nostre
Dr. Tusquets aquestes paraules: "La illustre companyia dramàtica del Centre
Moral de Gràcia, amb• el seu Sacerdot i representació de la Directiva, testimo
nieja a la Verge de la Cisa la seva devoció i la seva alegria germanívola" i se
guien les firmes dels concurrents. Acte seguit, s'organitzà un partit de, fut-bol.
Moments abans de dinar, rebérem la simpàtica visita del nostre estimat
Tresorer del Centre, Don Salvador Garçón, a qui acompanyaven la seva distingida esposa i fills, els quals amb la generositat que sempre els caracteritza, ens
•feren ofrena d'unes caixes de cigars.
En una de les espaioses sales de 1Hotel de Premià ens va ésser esplèndi
dament servit el dinar, el qual transcorregué enmig de la més gran companyo
nia, i en acabar el Dr. Montserrat donà la nota de color amb les següents pa
raules: "En aquests moments tot és emocionant: l'espectacle que ens ofrenen
els nostres ulls, al fons la mar amb les seves ones enjogassades, un xic més a prop,
un
pi que corona la muntanyola i ací dalt, a l'entorn dels antics Socis del nostre
Centre, un estol de joves del Quadre Escènic, amb uns cors plens d'esperances
tre

prometedores."

També en el seu parlament trobà emocionant l'actè el Dr. Tusquets, que
la nostra festa a la festa de la comèdia.
El Sr. Soler,
en representació de la Junta Directiva. Els Srs. Bosch
i Derclr, en nom de la direcció del Quadre Escènic. Els Srs. Jarque i •Banyeras,
per la Comissió de Cinema. El Dr. Serra de Martínez, en representació del
Butlletí OR I FLAMA. El Sr. Amat (per l'Orfeó Montserrat). El Sr. Alsius
(Grup Pictòric). Els Srs. Monreal i Vicente (per Beneficència). La Srta. Merce
Capdevila, en representació de les Seccions femenines. El Sr. Andreu Achón,
per la representació de les famílies concurrents als nostres festivals.
Feren ús de la paraula també els Srs. Cruells i Sagrera. Es dedicaren
breus aplaudiments per als Srs. Veciana, Garçón, i J. M.a Camps, als quals no
els fou possible l'assistència a l'acte, per afers particulars.
Seguidament es féu una recapta entre els assistents a l'acte, destinada a la
Secció • de beneficència del Centre i ens embarcàrem cap a Barcelona. Els es
cènics es quedaren a representar a la Catequística de Masnou, les obres "Els
jocs de disbarats" i "Cura de moro".
FRANCESC DAUMAL
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COMENTARI
(Conclusió)
Després de visitar el servei Meteorològic de Catalunya, començàrem la
visita a l'Escola del Treball.
Visitàrem la secció de pre-aprenentatge, on els nois de 12 a 14 anys deno
instintivament
llurs aptituds per a un ofici o art determinat, i per aixe, pas
ten
diversitat de petits obradors d'ebenisteria, mecànica, electricitat, escul
sen per
tura, etc, ensems que s'hi donen nocions de gramàtica, aritmètica, geografia, etc.,
i després del resultat de l'examen trimestral poden passar a l'Institut d'Orien
tació Professional. La tasca d'aquest Institut consisteix en l'examen psicotècnic
dels alumnes de pre-aprenentatge per indicar a l'alumne l'orientació professional
que veritablement ha de seguir, donades la seva vocació, aptitud i condicions f í
siques. Segons les estadístiques de fàbriques i tallers, els obrers que han seguit
els consells de l'Institut d'Orientació han etat els més aptes i capacitats.
Continuant la nostra visita, veiérem la gran nau dels tallers mecànics on els
mateixos alumnes construeixen les màquines. També veiérem les diverses sec
cions de Bells Oficis, com Joieria, Repujat, Ferreria, Forja, etc., installades in
dependentment les unes de les altres en sales espaioses i amb bona illuminació.
A continuació visitàrem el Laboratori Químic, que és molt perfecte. En els
soterranis de l'Escola hom pot veure les pràctiques de paleta, escales, voltes, etc.,
i tot de tamany natural. Hi ha, a més, en la susdita Escola dues seccions ben
muntades: són les de Tapisseria i la de Ceràmica. En la producció treballen
tècnics i obrers i es té bona cura en escollir el material.
L'hora era avançada i, amb molta recança, haguérem d'acabar la nostra
excursió collectiva; i fem constar la satisfacció i plaer que hem sentit en aquesta
doble visita al Servei Meteorològic i a l'Escola del Treball.
El grup pictòric del Centre
Catecisme
El dia 25 de març, diumenge abans
de començar les vacances de Pasqua de
Resurrecció, el nostre Catecisme celebrà
els exàmens de fi de trimestre, els quals
versaren sobre la doctrina de l'Encar
nació i de l'Església, segons el Pla cí
clic adoptat temps ha en el Centre Mo
ral.
Els exàmens van tenir lloc en les es
paioses classes de l'escola, adornades
per a tal objecte pels entusiastes i com
plidors catequistes de les Congrega
cions Marianes de joves i senyoretes.
Formava part de cadascun dels quatre
tribunals un Reverend, un membre de

la Junta Directiva i els catequistes de
les respectives seccions. Els alumnes
guardaren un ordre impressionant i
mostraren ben a les clares que enguany
s'ha treballat de valent en el Catecisme
del Centre Moral. Les notes merescu
des han estat trameses als pares per
què serveixin d'estímul a l'aplicació.
Heus ací el nom dels nens i nenes que
aconseguiren les millors qualificacions:
Josep Carbonell, Anton Carbonell, Ma
nuel Pérez, Enric Ferrer, Eduard Puig,
Josep Aldaguer, Enric Casabayó, Fran
cesc Palà, Anton Pascual, Francesc Re
za, Francesc Cabestany; i Tosepa Serra
no, Remei Martí, Margarida Viltró, Te
resa
Capdevila, Montserrat Carreras i

6

F
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Carme Mariana. Com a bell record dc
la festa, va ésser feta una foto, en la
qual s'inclogueren, a més dels rnillors
qualificats ja anomenats, als catequis
tes Mercè Capdevila, Albert Ballester
J. M. Segura.

Secció

Beneficència
representació d'aquesta Secció,
de

En
sistiren els Drs. Monreal i Vicente

NO

as
a

la

procurar-nos tot seguit aquest nomena
ment, per a poder constituir el Cos de
Redacció a què ens hern referit. Així
arribarem a assolir que OR FLAMA si
gui el vertader portantveu del nostre
Centre, puix que en ell trobarà ressò
la veu dçl conjunt de les Secçions.

ha

Atenent

a

demanda justa

que

ens

pel nostre consoci En
Joan Tb4fiez Dalmau, ens plau fer avi
estat tramesa

A

de germanor del Quadre
festa de la qual ja es fa es
ment en un altre lloc d'aquest mateix
Portantveu. Aprofitant la germanor que
va regnar en tots moments, va consi

oportú fer una capta a benefici
d'aquesta Secci6. No cal dir que regra
ciem de cor la generositat de tots els
concurrents. Que Déu els ho pagui.
derar-se

çn tres actes

no té ell a veure amb el
Ibáñez Rissu, que ha estat
suspès per la Junta Directiva, segons
donàvem compte en el número anterior

nent

d'Arniches)

Amb aquesta obra tingué lloc la re
presa de la temporada, després dels dies

que

soci En

res

Joan

d'aquest portantveu. Queda complagut.
—
A l'edat de 75 anys ha traspasat
En Josep M. Lairisa, pare del nostre
consoci senyor Lairisa. 'Des d'aci en
viem a la seva família l'expressió de la
nostra condolença. (A. C. S.).
—
La redacció d'OR i FLAMA, re
presentada pel seu Director Dr. Serra
de Martínez, va visitar els RR. PP_ de
l'Immaculat Cor de Maria, per a fer
los ofrena del número anterior del nos
tre portantveu, amb motiu de l'article
dedicat al Beat Antoni Maria Claret,
fundador d'aquella Orde religiosa.
No cal dir que l'ofrena fou molt agraí
da pels RR, PP. Missioners. Es con
vingué de fer l'intercanvi de portant
veus d'ambdues entitats, ja que ells edi
ten
"Fraternitas", acurada publicació
de la Joventut.

T

Es mi hombre !

(Comèdia

sortida anyal

Escènic,

TICIARI

En el Noticiari del portantveu ante
rior i per mitjà d'un avís adreçat a les
Seccions del Centre pregàvem als presi
dents de totes i cadascuna de les Sec
cions de nomenar un delegat seu, per tal
que, en representació de la Secció, for
més part del Cos de Redacció d'OR
FLAMA.
Com sigui que ens manquen encara
les delegacions d'algunes seccions i el
desig de la Direcció del portantveu és
que cap d'elles no deixi de col-laborar en
aquesta tasca, aquells presidents que no
ho hagin fet, són novament pregats de

—

L

R
Sants,

AL

S

al teatre del Centre, el diumenge
Pasqua de Resurrecció.
N'Eduard Bosch tingué cura de la
direcció escènica, ensems qu es'encar
regà del paper de protagonista.
de
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El

treball,

tan

seu

destacat

i

en

els

papers còmics, fou notable; en tots els
moments estigué justament
sense

córrer
tesc.

que

en

cap ocasió

magistral,
hagués de re

pallassada, ni al truc
S'adaptà sense efectismes i
a

la

gro
amb

senzillesa als termes que lj marcava el
paper i en féu una bona creació.
Cal també mencionar per la seva in
terpretació el senyor Vicente, qui ens
presentà un tipus molt ben caracterit
zat i encertadament declamat.
Secundaren l'execució contribuint a
l'èxit els senyors: Daumal, Aguilar,

sala,

La

que

gom, apareixia
tells redactats

estava plena de gom a
guarnida amb uns car
en
termes alegrois que

començaven per donar un caire humo
rístic a la festa. Els elements del
Qua
dre posaren en escena la divertida co
mèdia "Gente bien" i la sarsuela "La
marcha de Càdiz". Foren dues obres
que delectaren extraordinàriament per
la seva gran comicitat. Els seus intèr
prets feren paleses una vegada més les

aptituds còmiques. Foren molt
aplaudits pel seu treball, particularment
els senyor Bosch, Vicente, Derch, Mon
Monreal, germans Blanch, Giménez,
Sagrera i altres els noms dels quals real, Aguilar, Alsius, Blanc LI., Blanc
E., Daumal, Cruells, Sagrera, Coclino,
sentim no recordar.

La presentació en caràcter amb l'am
bient i particularment la del segon acte,
ben luxosa.
Felicitem merescuclament tots els que
prengueren part en la comédia, que per
llur tasca escoltaren bons aplaudiments
al final de cada acte, del nombrós
que assistí a la representació.
Un

aficionat

Raco

i

Maxencs.

acabar, tingué lloc una rifa hu
morística, en 1a qual constaven runa
munió de premis, entre els quals recor
dem un bacallà, obsequi del
senyor Car
reras, i una botifarra, obsequi del se
nyor Claret, i altres obsequis dels se
nyors Banyeres, Bosch, Monreal, Dau
mal, Raco, Maxenes, Aldabó, Rua, Al
En

sius,

El clia

13 del passat febrer, al ves
pre, tingué lloc a l'escenari del nostre

Centre l'extraordinària representació de
Carnaval en obsequi del Quadre Escè

nic als socis i famílies que durant la
temporada els honoren amb la seva as
sistència.

Romiatge

seves

a

Camps, Brasó.
Des d'aquestes planes el Quadre Es
cènic es plau en donar les gràcies als
generosos

donants, agraïts

una

vegada

més a ells i a tots els concurrents a
l'acte per la collaboració que van prestar
a la festa contribuint a
donar-li

esplendor.

major

Montserrat

Ha quedat definitivament fixada per a els dies 2, 3 i 4 de
vinent, la data per a celebrar, si a Déu plau, el tradicional juny propa
romiatge
Montserrat, que tant d'èxit assoleix cada any.
Impossibilitats de donar ací detalls
d'horaris, etc., fem
avinent que durant els primers dies de complets
seran repartits programes
maig
detallats; si no els rebéssiu, demaneu-los al Centre.

CINEM

ÀTIQUES

Diumenge 25 març. — Va rodar-se
la pel.lícula "UN MILLÓN", que, fran
cament, millor hauria pogut titular-se
"L'ODISSEA D'UNA AMERICA
NA puix que al capdavall el més inte
ressant va ésser les peripècies que va
passar la pobra americana.
Ton seguit van ésser representats no
vament els quadres de la Passió. Plas
ticismes vivents, dirigits per l'incansa
ble consoci Sr. Camps, que en aquestes
coses té la mà trencada. No cal dir que
tots els quadres són esplèndids i que ri
valitzen l'un amb l'altre fins que s'ar
riba al quadre 14, darrer de la sèrie —
Malgrat tot, el quadre • que arriba a pro
duir l'ef ecte religiós màxim, és sens
dubte el 12: "JESÚS CLAVAT EN
CREU". Presentació acurada, speaker
excellent, i ovació xardorosa a l'acaba
ment, molt merescuda per actors i au
tor. En resum: Un èxit complet.
Per fi, un altre rodatge de pellícula
també de caire religiós. El seu títol:
"VIDA DELS

CARTOIXANS", ja

SECCIO

dóna idea del
un

tema a

desenrotllar. En

curt moment es passa per la totali

tat de la vida mística d'aquests religio
sos
i un copsa tot seguit l'esperit de

sacrifici que

presideix

tots els

seus

ac

de tot el que es
posseeix, és el pròleg d'aquesta vida que
s'imposen els cartoixans i, més encara,
la
segons ens diu un dels titulars de
cinta: ..."DEIXA EL TEU COS A
LA PORTA, PUIX. QUE ACI AS
DE LES
SOLS EL MONESTIR
ANIMES". Aquesta és la salutació que
al novici fa l'Abat del convent, en el
moment de la seva entrada. L'escena
de l'enterrament d'un dels religiosos és
quelcom d'impressionant, puix que la
veracitat dels detalls que representa la
cinta ens recorda que de la pols venim,
pols som i pols serem. I prou., Per tal
van
ens
que no sortíssim contristats,
rodar encara una cinta de ninots, un.,
estona de riure i a sopar, prèvia la gran
desfilada de concurrents.
Un del recó

El desprendiment

tes.

D'ESC,ACS

•

Convoquem tots els socis de la Sec
ció, per mitjà d'aquesta nota, per a as
sistir a la reunió que tindrà lloc (a. D.)
el diumenge, dia 13 de maig -proper, a
•

les onze del matí.
En aquesta reunió es discutirà i apro
varà el Reglament que cal establir per
al bon. ordre de la Secció.
No hi manqueu, escaquistes, puix
que cal que tots hi collaborem. Així ho
espera de vosaltres.
La Junta

— Durant
tot el proppassat mes
d'abril s'han anat descabdellant una gros
sa quantitat
de partides d'escacs, que,

ésser anunciat al seu temps,
no
objecte que el d'establir
una
selecció de jugadors, constituint
així un pla de tres categories, que per
meti una major igualació entre els afi
cionats a aquest joc.
Té en projecte ja, la Junta de la
com

ja

va

tenen altre

Secció,

el

plantejar

dintre

poc, unes
amb la fi
competicions
nalitat de seleccionar els socis jugadors
que pels seus mèrits es facin credi
tors als nomenaments de campions de
cadascuna de les tres categories que
tindrem formades.
Anim, doncs, escaquistes. A veure
qui s'emportarà els llorers d'aquests tres
per

nomenaments.

elimnatóries

SECCIO

DE

Programa de TEA TRE
Dia 6

FESTES

per al mes de

maíg

A les cinc de la tarda,
reposició en el nostre Teatre del drama
actes, arranjat a l'Escena Catalana per Antoni Navarro

en

tres

Puga

La

paraula d'honor o
Els dos sargents francesos
REPAR TIMENT:
DON JOAN
FERRAN D'AUBERT
ROBERT LARIVE

Senyor

E. Bosch.

»
.

E. Vicente.
M. Giménez.

.

L'AJUDANT VALMORE .
EL GENERAL D'ALTAD1LLE

VALENT!

(No IMPORTA)

A.

.

L'ASPIRANT ALBERT
LEONARD

UN MARINER

CARLES

20

F. Daumal.

•
•

E. Blanc.
Ll. Blanc.

•

C. Moya.
J. Polls.

Aloy.

Nen Michavila.

Soldats, guardes,

Dia

•

R.

TomAs .
UN OFICIAL.

Excellent conjunt.

Sagrera.

J. Derch.

—

etc.

Acurada presentació.

—

Direcció: E. Bosch.

A les cinc de la tarda, reposició en el nostre
Centre del drama
actes i un quadro, escrit èn vers per En
Josep Fola Igurbide

en

tres

Ilusión y realidad
Direcció: J. Derch

Programa de CINEMA complefament
per al mes de
Dia

13

maíg

La no‘la del azul

Reporter criminalista
Revista
Dia

27

Los diablos de la eunlbre
El azul del Cielo
Las siete vidas de Flix

sonor

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ajuden

ens

ç.

hoilutes PIS[11

IASSEGURANCES
INCENDIS, VIDA, ROBATORI,
ACCIDENTS DEL

TÒNIC

VITAL

PISER
TABLETES

TREBALL,

RESPONSABILITAT CIVIL,

VIDRES,

TRENCADISSA DE

ETC.

DIGESTIVES

PISER
PLDORES BRONQUIALS
PISER
INJECTABLES

PISER

PLAÇA DEL SOL, 1
XIQUETS DE VALLS, 14, 3."

Consulteu abans el vostre

í

EL VESUBIO
01111111111111111111111111111111111111111F11111
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Telèfon

BARCELONA

metge

A ILMACENES

GOYA,

T. GENESCA I FILL

80222

BARCELONA
•

Aficlonals a la

us faràelrevelatgedepla
pellicules comprades en els

GRATIS
ques i

Magatzems Aldabó
Laboratori Foto-Electricmodern
LA CASA QUE VEN MÉS
BARAT DE BARCELONA
PEL. LICULES:
4 X 6/, .
6 X 9 . .
6 1/2 X 11.

ALUMINI, CRISTALL, PISA,
OBJECTES PER A REGALS,
GELADORES, NEVIERES,
CUBELLS, ETC.

Fotografia

1,40
2,
2,40

PLAQUES:

6/2
9
6

X 9.
12.
13.

X
X

3,
4,60
4,20

Tiratges especials d'ampliacions
artistiques per a concurs i exposi
cions

a

convinguts.

preus

Menéndez Pelayo, 35
Telefon 75346

-

(GRÀCIA)

Ajudem

als que

ens

ajuden

DR. SERRA DE MARTINEZ
MALALTIES

DE GOLA, NAS,
ORELLES 11 VIEES RESIPMATÓRIEES

LAVATGE PULMONAlk

CONSULTORI PARTICULAR:

ALM ILAU, 1175, 2.°n,

2.3

J. 11. CAMPS ARNAU
ESCULTURA
RELIGIOSA

CONSU LTORI:

ASTÚRIES,

89, BA1XOS

Josep Monroset
CIRURGIÀ

Gilléil

DENTISTA

ESPECIALITAT
EN

APARELLS

DE

PROTES1S

DENTADURES
Preus econènfies

Montseny, 77, interior

llúria, 7, 2,°, 2,'

Telèten 18058
4

Cases que

Ajudem

recomanem

Gomes

-

Especialitat

en

tota

-

als que

ens

ajuden

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, Pintes,

CASA

etc.

MARTORELL

SALMERON, 69 (tocant Travessera)—Telèfon 78708

NIALTÓ
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
Teléfon 7 1 0 4 7

Barcelona (Graola)

1ESCOLA
MILITAR MONTSERRAT

PREPARACIÓ COMPLETA

PLAÇA DEL TEATRE, 3,

1 ,r

Per a més
del

detalls

Centre,

fors els dies

de 8
no

a

a

la

Secretaría

9 de la

festhis.

veilla,

Cases que recomanem

Ajudem

als que

ens

ajuden

Sòlid

Elegant
Qualitat immillorable
La tenen els articles

Propis
i

per

camiseria

vestits de senyora

a

d'home

Totes les peces porten estampat
al voraviu

el

nom

ORDELIN

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajud en

GRANS MAGATZEMS

LES

ANIÈRIQUES

La casa que presenta les més extensíssimes col'lec
cions en colors

LLISOS

I

ESTAIIIIIPALTS

per a la present temporada en seda fil i cotó.
La que és distingeix per les més altes novetats
i preus més barats.
LLENCERIA
Secció

especial

A

DE

PREUS

d'articles per

a

dol.

FÀBRICA
Preu lix

Casa Farran, Martí, Trilla í C.a
PREU

FIX

Salmeron,

47

Telefon 71984

r_

L'ESTISORA
z

!
1

ILILANO

SASTRERIA

V1LA

,
,

Elegància
§
t

§
§
t

i bons preus

Rebudes les novetats
per a la temporada
d'hivern

§

§
§

SALMERON,

89

lIZZ 1E

S A S
ATENES

Escorial,

A.

135-147

G. - Barcc ona
- Telèfon 7, 372

