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FL AMA
FESTA DE PRIMER D'ANY
Després

de vuit dies del naixement de
l'Infant Jesús,
gran festa. En el dia primer l'Església commemora el comença l'any amb,
primer sacrifici del
diví Infant complint el
precepte legal de la llei jueva: la circumcisió. En aquest
compliment del precepte legal se li imposarà un nom: Jesús,
que vol dir Shlva
dor. No volem comentar la llei
jueva a què es veié sotmès Crist Nostre Senyor
en voler clar-nos una
prova de la seva humanitat acatant una llei
que imposava
sacrifici. Sols farern esment i retrem
homenatge al fet essencial de la imposició
•del nom. Jesús! Aquest nom és el
•més sant dels noms i ha d'ésser glorificat per
l'Església amb festa solemníssima.
L'any comença amb Jesús, perquè Ell és el
i la fi de totes les coses
i amb Ell comença a regir en el món una nova principi
era: la cristiana.
Des d'aquesta data cap home de
seny no podrà ignorar Jesucrist; si diu
que el desconeix, és inexcusable la seva
ignorància. Hom pot dir que s'ha oblidat
.la seva doctrina i la seva moral,
però
ignorar-lo! Ningú. Com ignorar
si Ell omple tota la història?
Malgrat ésser així s'ha pretès negar Jesucrist,Jesús,
però
ens diu el
gran Lacordaire que "la història subsisteix
la negació, com
malgrat
en el cor de l'home
subsisteix malgrat el desordre dels sentits i
Jesucrist perma
neix sota l'abric duna
posteritat sens exemple i d'una necessitat sense contra
en
el cim de la història. Cert és
pès,
Jesucrist té enemics cruels que lluiten
diabòlicament per esborrar el seu nomque
damunt la terra; però també el nombre
,d'amics és gran i aquests amics afrontaran serens la mort
Ell. Aparentment,
en el sentit
humà, de vegades semblarà que els enemics per
no temem,
guanyin;
el
però:
triomf definitiu, gloriós,
perdurable és sols per als amics de Jesús, per
als cristians, per als devots germans del
Crucificat. Els enemics del Crist podran
matar el cos,
però, pigmeus ridículs, no poden matar l'ànima :
aquesta és l'únic
que resta i que val de l'home.
.
Avui es combat a sang i foc el nom de
Jesús, talment com el combateren
els jueus i gentils; fixem-nos bé en els
qui combaten Crist i el voldrien fora:
una

homes ateus, impius, viciosos, cínics,
cruels, amorals, sense fre i sense
en una
paraula: l'escória corcada de la humanitat. Qui defensa i estima amor;
i per Ell ho sacrifica
Jesús
tot? Els devots pietosos, morals,
virtuosos, abnegats, cari
tatius; és a dir: els bons, la flor de la humanitat. La diferència
és manifesta, la

demostració evident,

la prova decisiva. La història humana ens
mostra aquesta
hi ha més que dues menes
els
d'homes,
amics
i els enemics
de Jesucrist, la flaire i la
fetor, els bons i els dolents. Qui vulgui demostrar el
contrari manca a la veritat i
falseja la història.
Amics de Jesús som nosaltres. Amics en el
pessebre, en les bodes de Canà
de Galilea, en el Tabor i en el
Calvari. Arnics, i no volem ésser altra cosa, per
què això és tot. Ell omple el nostre ésser de benestar
perquè és llum per al nos
tre intellecte i foc
per al nostre cor, i per això cada vegada que els nostres llavis
pronuncien el seu sant Nom és
per lloar-lo i retre-li l'homenatge de la nostra

veritat:

en

el món

no

fe i de la nostra incondicional submissió al que és Creador, Redemptor i Amic
de tots els homes. Aquest és el motiu per què hem de celebrar amb joia i dévoció
la festa del primer de l'any, unint a la nostra alegria la pregària fervent i sen
tida.
Els que ploreu —anen a Jesús, —que també plora;
els que sofriu—aneu a Jesús, —que també sofrí;
els que terneu —aneu
els que moriu
aneu

a

Jesús —en

a

Jesús,
J.

—

tota

hora;

que per tots mori.

M. SERRA DE

MARTINEZ

SIGUEM-HI TOTS
articlé, ,",evolució, que Calia posar mans a l'Obra pro
Sants Pates n lés Seves encícliques "Reinin Novaruni"
i
Quadragesirno .Anno", dóeurnénts apOStólics que compten ja amb molt anys
de vida, i, tualgrat això, són d'unà actualitat palpitant en el nostre país.
La Rrurn Novarurn" Va ésSet tramésa pel Papa Lleó XIII, de grata me
mòria, en data 15 de maig de 189.i. La "Quadragesimo Anno" del Papa Pius XI
ens va ésser donada a çonèixer per a recordat-nos la primera i refermar-ne els
seus
punts doctrinals, ensems que commemorava el 4(È aniversari dè l'aparició
Dèiem

en

el

gramatitzada pels

darrer

nostres

que .el programa social-cristià ens va ésser donat
la
terra, corn a representant de Déu, S. S. Lleó XIII,
pel nostre súpreri-i guiador
el nostre actual Sant Pare.
i recordat pel seti immediat
No em proposo pas repétir aél les esmentades Encícliques, per considerar
no fóra
que tots els que em llegiu ja en sereu coneixedors; fer-ne una crítica,
de
desenrotllar
una
crítica,
una
la
.altra cosa que.
heretgia, puix que
pretensió
dels
nostres
Sants •
i
a
les
veus
fos;
per assenyada
respectuosa que
paternals
Res
Pares solament mereixeria aquest qualificatiu; comentar-les, doncs?
d'això;
els comentaris a aquestes dues lletres encícliques ja han estat fets en apassiona
des polèmiques per l'alIau sectària, .sense possibilitat de desfer-ne un brot, i per
tant amb molt poca fortuna, com lògicament ja d'antuvi suposàvem.
Sols ens resta, doncs, a nnsaltre.s, de portar-les a la pràctica, amb aquell
esperit d'obediencia que tot cristià deu als seus caps, els Sants Pares, orienta
dors altíssims de la nostra vida espiritual.

d'aquella..Éa,.doncs,

44 anys
en

Continuadobr,

*

*

*

Diu el Sant Pare Lleó XIII en racabament de la seva enciclica "Rerum
Novarum" : "Aquí teniu, venerables germans, qui han de treballar en aquesta
qüestió (fa referència a la qiiestió social cristiana) i de quina vuzne
cadascú
ra. Que
faci rapidantent allò que li pertoca, ,10 fos cas que amb el retard

0
de la medicina

es

fes inguarible

disposicions previsores
deures els rics i els

els que

el nzal, que ja és molt greu. Que donin lleis i
governen els estats; que tinguin present llurs

patrons; que s'esforcin com cal els proletaris„ car seva és1
Fixeu-vos-hi bé: Que cadascú faci ràpidament allò que li pertoca...
i els proletaris que s'esforcin cont cal, car seva és la causa." I segueix: "/ tota
vegada que la ,Religió, com lzavent dit al començametzt, és rúnica que pot arra
bassar la rel del na1, que s'esforcin tots, principalnzent a restaurar els costwns,
cristians, sense
quals aquestes arines de la prudència, que hcnn creu que són
malt idònies, valdran molt poc per a aconseguir el bé cobejat."
Resumint les anteriors instruccions, petita part del molt que. ens aconsella
l'Encíclica, ens trobem amb tres punts fonamentals a seguir:
la

causa.

1.

2.

la

Per a defensar la nostra causa hem de restaurar els costums cristians.
Hem d'arrabassar la rel del mal mitjançant la pràctica i defensa de

Religió.
i 3. Que

cadascú faci ràpidament allò que li pertoca.
És a dir, doncs, que, com a conclusió final, podríem acceptar que caclascú
ha de fer allò que li pertoca, defensant la religió, per a restaurar els icostums
cristians, arrabassant 'així la rel del mal, i tot en defensa de la nostra pròpia
causa, que no és altra cosa que arribar a gaudir, en aquest món, d'una vida
social cristianh., en espera de l'eterna glòria en l'altra.
Ja tenim, doncs, una síntesi del programa que nosaltres podem desenrotllar.
I com? Doncs bé; fem quelcom; no tot han d'ésser escrits. Comencem per im
posar-nos una obligació, que, per petita que sigui, sempre es podrà considerar
com un gra d'arena en la
gran obra de reconstrucció de la vida social cristiana.
I aquesta primera obligació, si la meva modesta indicació
valgués, fóra una
decidida i constant actuació en les funcions religioses del nostre Centre; assistèn
cia dominical al sacrifici de la missa; concurrència nombrosa a la Sagrada Taula;
actuació intensa de la Congregació Major; i per fi, atraure a
aquests actes els
familiars, l'amic, el company, etc.
És a dir, que el nostre Centre honori com es mereix l'escut pontifici que ens
presideix en la façana de la Casa, i així aquesta actuació nostra esca.mparà en
la nostra barriada aquells fruits que sempre s'obtenen amb la pràctica del bon

exemple.

Seria molt demanar qu
al redós de l'altar del nostre Centre vegéssim
bon estol de socis, emplenant tot el lloc destinat a capella, sense que ningú
d'ells deixés d'estar inscrit en la Congregació?
Som-hi, doncs, que no és pas necessari gaire esforç per a assolir aquest
resultat. "Any nou, vida nova", ens diu l'adagi popular; aprofitem aquesta avi
nentesa per fer no sols el
propòsit, sinó per portar a la practica, per ferma de
cisió de cada soci en particular, la formació d'una Congregació activa, constant
i devota,
que vigoritzi els nostres sentiments religiosos i ens faci uns bons
cristians. L'ajut de Déu no manca mai per a assolir aquests propòsits.
És per ací per on cal començar: "Cerqueti primerament el regne de Déu i
seva
justícia i totes les altres coses us seran donades de Izzés a ntés."
VI, 32, 3,)
JOAN MICHAVILA BENGOECHEA
un
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LLISTA DE DONANTS
D'OBJECTES
A

PER A LA

BENEFICI

DE

LES

TÓMBOLA DEL CENTRE
NOSTRES ESCOLES

Josep Achón
Jaume Duran

Farmàcia

Comas, S. A.
Antoni Sagrera
Francesc Calafell
Josep Soler Morralla
•Genís Collet
Josep Viñas
Antonio M.a de Barcia
Jaume Sancho
Eduard Bosch
Eduard Marimon
Maria Fortuny de Petit
Josefina Clavé de Sampere
Farmàcia Oms
Centre de Gremis de Gràcia
El gran &95 de F. Rubio
Drogueria Solà
Papereria Ribera
Impremta Forés
Destileria de licors Salmeron, 5o
J. Simon
Cafès Pernambuco
Pepita Massalleras
Albert Codina
Albert Granero
Martín Vallés
Josep M. Camps Arnau
Editorial Gustau Gili
Fca. de Moneders, Isidre Palau

Floricultura

Miquel Julià
'Manufactures Ordeig, S. A.
Ferran Batlle, floricultor
Josep Piñol
Germanes Torner
Jaume Vilaseca
Casa Montserrat, Josep Capdevila
Casa H. Ruiz
Alfons Méndez
Rd. Joan Ros, Rector de Jesús
Merceria Riera i Aldomà

Xirinachs

Miquel Marqués
Gils
Casa Panissello
Els Dollars
Alberto Henss
La Japonesa
Carles Camps
Farmàcia Monzón
Magatzems El Vesubio

Joan Fabra

Farmàcia Vifias
Laboratori Solduga
Laboratori Genís
Manuel Chaves
Confiteria Riera
Merceria La Mariposa
Farmàcia Genové
Farmàcia Boatella
Farmàcia Vda. ComabelLa
Farmàcia Cuixart
Bonaventura Poch
Perfumeria Turell
Antoni Capdevila
Lluís Martínez
Òptica Americana
Mitjons Moltfort's
Josep M. Serra de Martínez
Josep M.a Pascual
Lluís Alsius
Rd. Pare Camps
Confiteria Carol
Vda. Llorens Balagueró
Casa Gaspart Calvet
Xavier Bordanova
Carles Figueres
Farmàcia Raurich
Farmàcia Ballester
Josep Masdeu
Merceria "La Novetat"

5
Establiment "Les 3 B"
Ferreteria Cornet
L'Eixerit
Ramon Vall
Farmàcia Armengol
Saló Fossas
M. Coll
Lluís Roca
Sastreria Granollers
Xavier Bordanova
Farmàcia Izaguirre
Farmàcia P. Safté
Mercè Plana
B. Garcés
Montserrat i Rosa Bombardó
La Flor del Cànyem
Fca. de Pastes Vda. Lligonya

Josep Casajoana

Llibreria "La Bona Parla"
Madrona Esteve, Vda. Farriols
Sra. Monclús
Salvador Solà
Joan Michavila
Josep Monreal
Cafès Tupinamba
Pascual Fuertes
Antoni Carbonell
Pere Olivella

Joan Conesa
Joan Serrano
N. Gamisans

J. Ramos
Maria de Gracia
N. Balada
Dolors de la Cuadra de Veciana

Concepció

Masana

J. Sarrias
Josep Aldabó

Josep

Casas i

Jover

Farmàcia Mas
Farmàcia Font
Ferreteria Comaj uan
Cafès Momotombo
Farmàcia Grande

Josep de Peray
Josep Cirera

Antoni Poch
Antoni Armengol
Jesús Puértolas

Joaquim

Carreras
Maria Gràcia Balada
Dolors Montano

Montserrat Castells
Impremta Forés
Llibreria Casulleras
La Perla

Mallorquina

Valentí Agustí

Anna Camins de Monreal
Família Gómez Puig

Farmàcia Torregrosa
Farmàcia Barceló
Farmàcia Llofriu
Editorial Altés

Carles Jaumandreu
Arcadi Pallé
Evarist Alomar
Paula Aguilar
Joan 011er
Manuel Pérez
Joan Mas
Perfumeria La Florida

Família Santos
Casa Arco Iris

Jaume Sanjaume
Excma. Sra. Baronessa de
Rd. Amadeu Pujol
Cinteta Amat

Quadras

Joan Jarque
Joaquim Bui
Miquel Palou
Magatzems Les Columnes
Sastreria Amargós
Dolors Guitart d'Oliver
N. Sahuquillo
Enric Llatas
Laboratoris V. O. S.
Casa Bayer
Tintoreria La Fontana
Casa Martínez Villaespesa
Laboratori Morell
Laboratori Serentill
Rd. Josep Arderiu
Santiago Marco
Farmàcia Ponsatí
Fotografia F. Busquets
Colmado Simó
Centre específics, Salmeron,
Casa Carné
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Patrici Fargas
Anna i Pilar Aldrufeu
Perfumeria Icart
Josep Cruells
Rafael Romero
Senyora Sala
Xocolates "Ruby"
Laboratoris Cercavins
N. Claveras
Casa Doménech
Fills R. Trabal Palet
Eustaqui Rosich
Casa Fortuny, S. A.
Sr. Alsius
Josep Valls
Josepa Madurell, Vda. Brasó
Jaume Brasó
Raimonda Subirats
Camiseria Pons
Casa "El Nuevo Siglo"
Mercè Aguilar, Vda. Vallhonrat
Sofia Anglés
Família Amat Ribatallada
Tomàs Genescà
Congregació Centre Moral
Xampany Freixenet
Laboratori Virias
Industrias Titan
Frederic Sagarra
Eduard Bertrand
Martí Torrents
Evarist Giralt
Pere Jorba

Mercè Artigas
Isidre Sagrera
Sra. Ricol
Sr. Escofet
Casa Torras
F. Valls i Taberner
R. Mora
Sr. Trilla
Ramon German

J. Domingo
Manuel Barro
Josep M.a Garriga
Dolors Pascual
Eugènia Miret
Jaume Batalla
Rd. Dr. Joan Tusquets
Rossend Pich Salarich
Família Tapias
Sra. Gloria
Foment de Pietat
Gevaert i García
Canalons "El Pavo"
Llibreria Estadium
Família Gómez Pino
Carmen Esquerra
Associació Propietaris Salmeron.
blica Argentina.
Farmàcia Guerra
Casa D. H.
Perfumeria Pla
Sr. Malagelada
Sra. Aguilar

Repú

AVIS IMPORTANT
Centre, que tenint en
projecte la renovació total del teló d'anuncis del Teatre, veurfem amb
gust l'aportació del seu reclam. Pel Sr. Michavila, els serà donada
tota mena d'informació. Seran preferits els anuncis dels Socis a tots
altres, si bé les demandes quedaran tancades per tot el mes de febrer
propvinent.
Assabentem els

socis,

industrials del nostre

0

N

"Tarragona
de

T
Í el

C

Camp",

'literatura

revista

i Art

Hem

rebut dos números d'aquesta
revista, la presentació de la qual (text
i gravats), la fa digna de tots els elo
gis. El director de la revista és un co
negut frare poeta, mantes vegades pre
miat en certàmens literaris i al mateix
temps que poeta és home d'un senti
ment artístic indiscutible, com es veu
palesat en Tarragona i el Camp, que
és una revista esplèndida, magnífica i
ben bé de casa nostra. En nom d'Oa
FLAMA, agraim la deferència, així com
el desig que nosaltres hi collaborem.
Corn

ja

el darrer
el llibre
i impresos que ens van ésser oferts gra
tuitament per la Llibreria i Tipografia
Catòlica, S. A., de Barcelona:
"El sacerdote (y también el religioso
simple y fiel) en la escuela de San
Francisco de Sales." —Obra en la qual
l'autor ens demostra haver estudiat
Sant Francesc de Sales; molt a fons
viscut el seu esperit, arribant a adqui
rir en el tracte familiar amb el Sant,
un
profund respecte a la dignitat sa
cerdotal. En aquesta obra queda esbos
sat un mètode de vida encaminat a san
tificar-ne tots els moments, fins els més
—

portantveu,

vam

indicar

en

comentarem avui

insignificants.
divino Tesoro", pel P. Juan
S. J.— Elegant opuscle que
s'ofereix al poble catòlic entre el qual
ha assolit un formidable èxit, no sols
al nostre
país, sinó també a l'estranger,
com ho
demostra el fet que aquesta
sigui ja la sisena edició. En deu capí
tols qondensa l'autor la doctrina eu
carística, tractant del Sant Sacrifici
del Santíssim Sagrament amb tal un
ció i solidesa, que no en va se l'ano
mena
catequista i propagador de la Sa
"Mi

Pascual,

grada Eucaristia.

A més dels dos

llibres que acabem

I

A

R

I

de comentar, també rebérem unes "Fu
lletes religioses", el catàleg abreujat i
la Revista Bibliogràfica de l'Editorial

ja

esmentada. Ensems que agraim no
la deferència de la Tipografia
Catòlica, recomanem als nostres socis
i arnics el conjunt d'aquestes edicions,
altament recomanables.
M. B.
vament

J.

El Esperitismo y sus relaciones con
la Masonería, (Edició en casiellà)
El proppassat mes de novembre, la
Biblioteca "Las Sectas" llançà al mer
cat un llibre interessant, degut a la
ploma del nostre consoci i Director del
Butlletí, el Dr. Josep M. Serra de Mar
tínez.
Molt abans de la seva expansió, l'es
tiu passat, alguns de nosaltres en tin
guérem esment, en escoltar la confe
rència que sobre espiritisme el dilecte
consoci
donà al teatre del nostre Cen
•
tre.

Es tracta,

vertaderament,

d'un llibre
molt ben resolt i amb
claredat meridiana, expositiva de les
farses espírites i de les seves concomi
tàncies amb la secta maçònica.
Posa al descobert els trucs teatrals
de l'espiritisme, especialment de l'ecto
plasma, demostrant la falsedat dels ex
periments d'ultratomba.
Explica amb molt detall l'organitza
ció de la maçoneria, fent ressaltar la
part còmica dels seus ritus, com també
la seva Part tràgica, i remarca la malí
cia que enclou en el fons, contra tot
l'ordre natural i particularment en con
tra de l'Església Catòlica.
Afirma que totes dues sectes van di
rectament contra l'Església instituïda
per Crist.
En resum: és un llibre que, per l'in
terès que desperta, i amb la fluidesa
amb què està escrit, es fa llegir
avidesa.
El recomanem, especialment, als se

d'envergadura,

amb.

‘,8

F

socis,

i

general a totes les per
que desitgin conèixer els secrets
de les dites sectes.
nyors

ACTIVITATS
El

proppassat

mes

estat d'una febrosa

de desembre ha
i és difí

activitat,

,cil que pugui ésser superada.
Els nostres socis i visitants han po
gut donar-se compte perfecte dels re
sultats d'aquests treballs, coronats per
les inauguracions de la gran Tómbola
a benefici de les Escoles i del formós
pessebre admirat de tots.
A més, el Centre ha organitzat i inau
gurat oportunament el grandiós pesse
bre bíblic, que, encara que installat al
carrer
Fontanella, 17, és una branca
d'aquestes activitats de què hem fet es
ment.

•Com sigui, doncs, que els tres esde
veniments són d'importància cabdal,
venim obligats a fer-ne el nostre co
mentari, ço que fem gustosament i per
a satisfacció de tots,
ja que sens dubte
a tots ens ha de satisfer
que el nostre
Centre visqui en continuada activitat,
en profit
sempre de les branques cultu
rals, com són les escoles i el catecisme,
escampant així els consegüents fruits
que d'elles es deriven, en la barriada

gracienca

on

actuem.

Tómbola a benefici de les Escoles:
El que semblava un somni en el mes
de novembre ha estat una realitat pel
desembre. Una Tómbola..., aviat es diu,
pot donar uns ingressos falaguers, es
podrà gaudir d'una exposició d'objec
tes, veurem sortir molt contents els que
hauran estat afavorits amb algun regal
valuós... Però això que aviat és dit,
cal saber que no es fa pas per art d'en
cantament.

Calia veure l'entusiasme amb què
han treballat, fins al dia de la inaugu
ració, un bell estol de senyoretes i se

A

Felicitem

en

sones

L

pel

seu

el Dr. Serra de Martínez
èxit literari.

LECTOR

DEL

CENTRE

Centre, anant pertot,
ací i allà, a la recerca
d'objectes i assabentant amics, com
panys, industrials, botiguers, etc., de les
belles intencions del Comitè de la Tóm
bola del Centre. Però aquesta
joventut
ha trobat a tot arreu una acollida arno
rosa i no cal dir
que no sols els han
respost en aquelles portes a les quals
han trucat, sinó que la resposta ha es
tat la cooperació valuosa a la
Tómbola,
mitjançant l'aportació d'objectes de més
o menys vàlua, ço
que ha permès reunir
la bella xifra de més de 3.000
regals que
han pogut veure tots exposats.
No han pas defallit amb aquest tre
ball, puix que després de la inaugura
ció, encara ara, les veiem al darrera
del taulell de la Tómbola despatxant la
sort a cadascú que la demana i això amb
amorositat encantadora i pensant sem
pre que el fruit de tots aquests seus
desvetllaments és per a les escoles del
Centre.
No ha quedat endarrera el jovent ni
els altres, que si no són joves pels
anys ho són del cor. Els hauríeu vist
un jorn darrera l'altre, treballant amb
delit, en la classificació d'objectes, re
nyors del nostre
a

dalt i

a

baix,

gistres, numeracions, correspondència
demanant i
correspondència agraint,
aplegament de lots, ordenació del con
junt... el treball incansable que els re
tenia fins a comptar les primeres hores
del nou dia, i tot per a quin fi? Per al
mateix, per a la grandiositat de les es
coles.
Ha vingut, per fi, la inauguració, que
ha coronat aquests treballs i avui els
podeu veure satisfets i joiosos atenent
els visitants i tractant de treure el ma

A

jor

rendiment del seu treball silenciós.
Déu que ho veu, els ho pagarà amb
,escreix, i no oblidarà pas tots els col
laboradors i donants que han fet pos
sible aquesta obra.
Tots ja sabeu que la Tómbola va
ésser inaugurada el dia de Nadal, acte
d'inauguració que vam tenir el goig que
fos presidit pel Rnd. Dr. Joan Ros,
consiliari del Centre, acompanyat de la
Junta Directiva del Centre, collabora

dors, socis,

en

fi,

un

acte de

tots els assistents.
Sols resta que l'èxit

goig

per

a

que la nostra
Tómbola ha assolit vagi mantenint-se
fins a l'esgotament de tots els regals,
com així ho preveiem.
Pessebre del Centre: Inaugurat per
Nadal també, és visitadíssim i comen
tat molt favorablement. També ha estat
una obra pacient i
contínua, que es deu
a l'incansable
soci del Centre Sr. en
Màrius Llano, a qui felicitem cordial
ment pel bon encert i excellent disposi
ció en l'obra a ell encomanada.

T

E

A

Pessebre

M
bíblic

A

(carrer

de Fontane
la de
vem a l'artista en
Josep Maria Camps
Arnau. Un pessebre públic en el cor
de Barcelona, en un dels carrers de
més trànsit, amb una direcció com la
de l'amic Camps, no podia
menys d'és
ser un èxit sorollós. E1
componen cinc
diorames, tots molt ben presentats, re
presentatius dels Cinc Misteris de Goig,
fets tots amb un encert digne de lloança. Esplèndida presentació, meravellosa
disposició, belles figures... no es podria
demanar més. La inauguració va ésser
celebrada el dia 20 del passat desem
bre amb l'assistència d'autoritats civils
i eclesiàstiques. Els nostres comentaris
no serien
ja oportuns després del molt
que ja n'ha dit la premsa. La nostra
més sincera felicitació al Sr. Camps i
als seus collaboradors i el nostre ferm
desig que l'exit acompanyi aquesta obra,
també en profit de les escoles del Cen

lla, 17): Aquesta magnífica obra,

tre.

J.M.B.

T

A

Portem ja 3 ó 4 representacions de
la glossa bíblica en 4 actes i is quadros
i en vers "Los Pastorcillos en Belén o
El nacimiento del Mesías" i cada ve
gada hem pogut constatar un ple a ves
sar en
el nostre teatre, perquè "Els
Pastorets" en el nostre Centre són sem
pre quelcom d'extraordinari.
I és que no pot ésser d'altra manera,
puix que, comptant amb una direcció
escènica Derch-Bosch, una direcció ar
tística Josep Maria Camps, la musical
a càrrec de la Srta.
Miret i del Sr. Fà
bregas, els decorats d'en R. Garcia i el
conjunt del Quadre escènic del nostre

•9

L

Centre, "Els

Pastorets" sempre són es
perats amb daler per petits i grans.
Aquest any podem anotar l'estrena
dels vestits dels àngels, d'un gust ex
quisit i molt luxosos, gràcies a algunes
mans femenines que han
posat tota cu
ra en llur confecció i han vist
premiat
llur treball amb l'èxit amb què els an
gelets són presentats en escena.
Un conjunt esplèndid Ia que totes les
representacions de "Los Pastorcillos de
Belén" es vegin coronades per xardo
rosos

satges
a

aplaudiments
resulten

alguns pas
apoteòsics.
felicitacions, per

que

en

verament

Les nostres cordials
actors i directors.

Anunciant al Butlletí, duplicareu les vostres vendes

ajudareu al

S

seu

sosteniment

Cases

que recomanem

Ajudem

DR. SERRA DE
MALALTHES
ORELLES

DE

VIES

als que

ens

ajuden

MARTINEZ
GOLA, NAS,

nESPIERATÓRIEES

LAVATGE PULMONAR

CONSULTORI PARTICULAR:

ARI1BAU,175,

2 .0

.11

J. M. CA'/IPS ARNAII
•

CONSULTOR

ASTÚRHES,

89,

!LAIIXOS

ILLA-XN0

ESCULTURA
RELIGIOSA

Moniseny,

77, interior

SAST1RJE

Cases

que

Ajudem

recomanem

Sòlid

Elegant

als que

ens

ajuden

"1,94 ~•41,14~~~1,V14,1"~WAI

Qualitat immillorable

La tenen els articles

Propis per

vestits de senyora
i camiseria d'home
a

Totes les peces porten estampat
al voraviu el nom

ORDELIN

SECCIO

Programa del
Díes 1,

•FESTES

DE

de

mes

gener

6 í 13
Darreres

representacions

de la

glossa

bíblica

LOS PASTORCILLOS DE

BELÉN

o

EL

DEL

NACIMIENTO
amb

presentat

la mateixa

propietat

que les

MESÍAS
representacions

anteriors.

Díes 27 de

gener,

í 3 í 10 de febrer

Extraordínarí

esdeveníment

artístíc

DIVINO. IMPACIENTE

EL

obra mestra de D. José M.a Penrn
detalls per programes

Escollída
Día

20 de

El

especials.

sessíó de

Cinema

gener

Túnel
Alinas de Acero

Revista i Illibuixos
Día 2 de febrer

1.a Condesa de Iliontecristo
Los
claftcos del Jaz
Revista i Dibuixos
Totes les

representacions

comencen

puntualment

a un

quart

de sis de la tarda.

eases que

Ajudem

recomanem

1-1-ules

G-omes

-

Especialitat

en

Dessuadors per
de

Tapetes
mers,

a

tota
a

-

mida.—Articles per

a

la

Badanes, Esponges, Raspalls,

ens

ajuden

Ortopèdia

classe d'ARTICLES PER A

vestits de les millors

CASA

als que

PARTS

marques.—Confecció
neteja i bany.--Plo
Cel luloides, etc.

MARTORELL

SALMERON, 69 (tocant Travessera)—Telèfon 78708

Ak.J 4:3)
ÒPTICA ESPEÇIAL
Variat assortit en cristalls fins i
montures d'ulleres de tota mena.
Atenció preferent a complimentar
amb exactitud les receptes dels
senyors Metges Ocullstes.

Travessera, 130
Telefon 7 1 0 4 7

Barcelona

(Grncla)

ESCOLA MILITAR MONTSERRAT
PREPARACIÓ COMPLETA

PLAÇA DEL TEATRE, 3,

1,r

Per

a

del

Centre,

més

deialls

lots els dies

de 8
no

a

a

la Secretaría

9 de la

festius,

veala,

Cases que

Ajudem

recomanem

G-RANS

LES

als que

ens

ajuden

MAGATZEMS

AMÈRIQUES

Gran rebalx-a de preus
en

d'hivern en Mantes, Edredons,
Catifes, etc., etc.

tots els articles

Actualment gran venda de
de tota

1Casa
PREU

mena

i

a

trossos

regalats.

preus

Farran, Martí

FIX

Salmeron,

L'ESTISORA

Trilla
Telèfon

47

BANYS

71984

SOLE.

Telèfon 73286

SASTRERIA

V1LA
Elegància

i bons preus

Econèmícs

de 1.n classe 2
pessetes
id.
de 2.a
id. 1,50
30
Ptes.
de
30
Abonaments
banys:
(dos anys de duració)
1
1

bany
id.

Salmerén,

SALMERON,

í

Hígiènícs

Rebudes les novetats
per a la temporada
d'estiu

89

NO

15

-

Riera S.

Miquel,

40

TÉ SUCURSALS
ATENES A. G. - Barcelona
Escorial, 135-147 - Telèfon 73372

