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Velluts, Astracans

novetas

en

Panes,

Sedería, Llanería,

í Altes-Fantasíes per a vestíts i abrics.

Grans existències a preus íncreibles en Mantes,

Edredons, Porilers,
Cortínatges, Alfombres, Tapets, Tapissos í Tapísseríes

Gran Taller de Pellefería
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DESEMBRE
Una tradició tota afectuosa conta que el bisbe Tor
i Bages amava de conversar amb els artistes sobre
la bellesa dels dogmes de la nostra Religió.
L'home
inspirat que escrigué aquelles magistrals dissertacions
d'estètica amb la visió de Plató, aclarida pel geni
cristià, devia ésser especialment interessant glossant
familiarment la poesia que -entranyen els nostres dog
mes. Ha estat privatiu de
genis excepcionals el cantar
la.
s, però, un sentiment consentani a tot cristià el
d'eixamorar-se'n. Per això la musa popular en tots
els països és tan rica d'inspiració en la glossa de sem
blants temes.
Desembre és especialment amarat d'aquesta poesia.
Cimbreja un arc tot acolorit, que es descriu des del
blau del mantell de la Puríssima, a •la blancor dels
bolquers del Diví Nadó. I al llarg de la corba ideal,
totes les matitzacions de les vestes dels
personatges
qui formen el seguici de la vinguda al món del Diví
Infant. I Santa Llúcia, la dels ulls damunt del plat,
harmonitzant-les com una escaient •taca de color d'un
fresc mural.
Aquests colors esdevinguts imatges es fiquen pels
ulls de tothom, ànima endins, i el sadollen de senti
ment cristià i li reviuen tota la
joia pura d'una santa
exultació. La Puríssima ens exulta en el sentiment
de superar les "mpulsions devers el mal. Santa Llú
cia ens esparpilla els ulls de l'esperit per a fer-nos
ben albiradora la ruta dreturera. El Nadó Diví amb
el seu somriure immarcescible ens infon el
coratge i
el do de la gràcia perquè no sens faci mai més
per
dedora. La joia transcendeix de l'ànima al rostre, i
res
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el fa més lluminós.
I ens sentim una mica més
infants.
ens
sentim
més
bons, perquè
Tot el desembre n'és dringant d'aquesta joia.
el perfum de la rancior secular, i tremola de
l'entendriment d'una naixença tota tèbia. S'escola de
segles enllà; però sembla talment que hagi brollat
L'ambient ne és
d'un raig amb la llum del nou dia.
saturat i la terra com remulla.
L'art ha sabut hu
manitzar-la en aquesta joia cristiana en vàries formes
populars, sobretot en les nadalenques i en les figulines
rústiques dels pessebres. Però només la fe ha obrat
el miracle que totes les gents, àdhuc les més humils,
poguessin assaborir-la i assadollar-se'n. D'aquesta faisó
aquella poesia del dogma de que, com he dit, amava
tant de conversar el nostre gran Bisbe, ha esdevin
gut assequible a l'esperit de tothom.
Res de tan intuïtin com la poesia. Però, res tam
poc, de tan vident i exultant com la fe. Il.luminat per
aquesta, el poble, per un procés de actes reflexes, ten
deix a cercar, i quan no, a crear, la concreció en
imatges. La família, i la família de cadascú, és la
imatge vivent. Per la família som, a ella tot ho de
Sense la Sa
vem, per ella encara ens perennitz,em.
fóra el que
família
no
grada Família de Nazaret, cap
és.
El fred blau de desembre ens recull dintre de
Però només el sentit i
casa, com un recer Protector.
la consciència de que aquesta fou salvada per aque
lla altra, ens pot fer gamjir la ubriaguesa de la joia
I ens hi trobem tan bé, perquè a travers
cristiana.
dels vidres, en ]a limpidesa de l'atzur, damunt la boira
blanquinosa dels casalicis de la ciutat, o de la terra
roja de fred, veiem blanquejar el mantell blau, sense
màcula, de la Puríssima i l'albor impecable dels bol
quers del Nadó de Betlem.
Nadal, festa major de la família cristiana que
després de passar, no ens deixa en el cor la gota de
tedi de les festes profanes, sinó un doll de l'alegria
I que la mort per a tothom
que duu tota naixença!
un dia ha de convertir en una naixença •encara major,
el poeta.
com cant
ens

ANGEL GRAU
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LA

Quin

cel més
que

l'Infinit

NIT

blau aquesta

es

sense

M

PURISSIIVIA

DE LA

Sembla

A

nit!

vegi l'Infinit,
vels,

més enllà de la lluna i dels estels.
La lluna i els estels brillen tan
el blau infinit de

en

la

nit

clar

santa,

que l'anima s'encanta
enllà...

Aquesta
La
va

nit és bé

Puríssima, del

una

nit divina.

cel

'quest blau que ella
résplendors en cada estel.
de desembre ella devalla,

baixant per

deixant més
Per

la

i l'aire

nit

tempera, i el
silenciosa...
quina nit més clara
se

món calla.

Davalla

Ai,

i més formosa!

JOAN MARAGALL

A3
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JOSEP JOUBERT
(1754,824)
Pensaments
De

Déu,

de la

Creació,

de

i de la

l'Eternitat,

de la Pietat

Religió

(Continuació)

La pietat

pudicitat : per tal com
la
pensament—com
pudicitat en fa caure
les palpebres—davant alïò que és prohibit.

ens

és

una

mena

de

abaixa el

XIV
Amar a Déu i fer-nos dignes del seu amor: amar
el proïsme i atènyer sa estimació: heus aquí la religió
i la moral. En ambdues, l'amor ho és tot: fe, prin
cipi i mitjà.
XV
Nosaltres ens judiquem segons la norma humana,
'
compte de judicar-nos segons la divina. Déu és
l'únic espill on l'home s'hi pot conèixer : en els altres
s'hi veu solament.
en

XVI
Més enllà del món i de la vida no hi ha incertitud:
per ço no hi ha més que la pura contemplació de la
veritat.

14'estimaci6
fàcil
Déu

de Déu—si així es pot dir—és més
d'atènyer que l'estimació dels homes, per tal com
veu íntegre el nostre esforç.

Déu vol que

amem

sos

enemics.
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XIX
S'ha de cedir al cel i resistir als homes.
XX
iLa
a

religió és

la

poesia

nostres costums:

ella

del

ella té encisos útils
rubleix de virtud i fe

cor

ens

licitat.
XXI

Sense el dogma la moral és
i sentències : amb el dogma,
obligació, necessitat.

un
en

conjunt de màximes
canvi, és precepte,

No es pot parlar contra el cristianisme
ni d'ell sense amor.

sense

enuig,

XXIII
Tanca els ulls i hi veuràs.
XXIV

va

Santa Cecília cantava les alabances de Déu. Però
oir els àngels i callà.
XXV
Pensar

en

Déu és

una

acció.

XXVI
Déu

serveix de

s

tot,

àdhuc

XXVII

Únicament
son

Déu

no

l'home
canvia.

religiós

de

les nostres illusions.

•

és sempre el mateix:

.L.72.n571525-25-2E25-25-2..:72.5-E52525-2.r.25-2525E5.2525=5-2.52.5252.5Z5-857-EFEEESES-25-2.575?
O

DESPRÉS DEL

CONGRÉS MISS1ONAL
El Món

Negre

(Acabament)

Per què hem de suposar que el món negre, no pas
sarà d'ésser un món d'explotació per als blancs? Per
què imaginar-nos que els negres seguiran essent sem
Tot al contrari. Cons
pre raça de bastaixos i macips?
titueixen una raça intelligent, musclada, ben desin
volta.
s sorprenent com aprenen les
llengües dels
pobles colonitzadors. I com s'adapten als costums de
les metròpolis, els qui per les necessitats del comerç
o el compliment del servei militar hi són desplaçats.
Molts ja no tornen a les terres càllides.
I veiem com
la sang de França es vigoreix amb la llur. è No és a
París on actua una o dues societats d'individus d'a
questa raça, qui laboren ja per altes reivindicacions p0

lítiques?

Alegrem-nos-en.

Després de tot, sense l'aplana
camí per l'obra de les Missions catòliques,
amb llurs escoles, obradors professionals, hospitals i
pràctiques higièniques, tot el guany del continent ne
gre per a la civilització europea i l'explotació de les
seves
inesgotables riqueses, no haurien estat possibles.
Els missioners han estat els capdavanters dels geò
grafs, dels descobridors de riqueses, dels naturalistes,
dels enginyers, dels agricultors, dels comerciants. Les
creus que de dalt a baix i de través i en totes
diagonals
dibuixen els aeroplans, constitueixen unes creus sim
bòliques. No són sinó la performança en el cel africà,
roent de llum, de la única Creu redemptora. I aquesta
també serà i comença d'ésser ja la que, com una burxa
miraculosa, els desvetllarà la consciència de la seva dig
nitat d'homes i germans nostres, redimits per la ma
teixa sang.
Els europeus, com més veïns, hem de sentir els
cors més generosos i els braços més acollidors per a
aquesta generació negra, qui s'agita enllà, bufada per
un vent de llibertat, que és com un vent de Déu. Des
prés del Món Oriental, el Món Negre tòrrid! Tots
som germans.
I una mateixa bandera, onejant damunt
la Mediterrània, ha de fer-nos aixecar els ulls cap al
Cel on està el Pare de tots.
ANGEL GRAU
ment del
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LA PRIMACIA DE LA CARITAT
Cada

(Del

llibre La

cosa

a son

temps

Cortesía Cristiana, de Sant Francesc
Traducció de Josep M.a Capdevila.)

Sales.

de

El

rei de les abelles no va mai als
camps sinó voltat
poble, i la caritat no entra dins un cor sinó
duent-hi les altres virtuts, exercint-des i posant-les en
joc com un capità faria amb el seu exèrcit.
Però no ks hi posa ni d'un cop totes, ni
igualment,
ni en tot temps, ni en tot lloc.
El just és «com l'ar
bre plantat vora el corrent de les
aigües, que lleva fruit
a son
temps», perquè la caritat, envaint una ànima, hi
produeix les obres virtuoses cada una a son temps.
«La música», d'ella mateixa tan agradosa, «és impor
tuna en un dol», diu el Proverbi.
s un gros defecte
en molts
que, donats a voler exercitar alguna virtut,
s'obstinen a produir-ne els actes a tot arreu i
tothora;
i volen, com aquells filósops, o
sempre plorar o sempre
riure; i encara fan pitjor quan blasmen i censuren els
que no volen exercir sempre, com ells, aquelles virtuts
mateixes. «Riure amb els que riuen, i plorar amb els
que ploren», diu l'Apóstol ; i també diu: «la caritat
és pacient, benigna», generosa,
prudent, condescendent.
del

seu

La Virtut i els Deures
Però hi ha virtuts d'un ús gairebé de
sempre, i que
solament han de fer llurs actes propis, sinó, a més,
espandir lfurs qualitats a les accions de les altres vir
no

tuts.

No vénen

gaire ocasions de practicar la fortitud, la
la magnificència ; però la dolçor, la tem

magnanimitat,

l'honestesa i la humilitat són virtuts que han
d'imbuir tots els actes de la vida.
Hi ha virtuts inés
excel.lents, si voleu, però d'un ús que no és tan seguit.
El sucre val més que no la sal; però la sal ha de servir
més sovint i per a més coses. Es per això que cal
tenir sempre a punt un bon proveïment d'aq-uelles vir
tuts més generals, perquè ens han de servir
gunsi a
cada moment.
En les pràctiques de les virtuts hem de preferir
aquelles més avinents al nostre deure sobre aquelles
més avinents al nostre pler. El gust de Santa Paula
prança,

(
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l'aspresa de la mortificació del cos per fruir més
de les dolçors de l'esperit ; però tenia més el deure
d'obeir els superiors, i per això Sant Jeroni diu que
era reprensible sempre que ella, contra el parer del seu
bisbe, feia abstinències immoderades. Els apòstols,
que havien de prediear l'Evangeli i distribuir el pa
cèlic a les ànimes, cregueren bé que no havien de dis
treure's d'aquell sant exercici per a practicar la virtut
de servir els pobres, per bé que sigui excel.lent.
A cada professió li cal la pràctica d'una virtut es
virtuts, unes altres
pecial: un prelat ha de tenir unes
un
unes un soldat, i altres una dona casada,
príncep;
i altres una vídua. I encara que tothom hauria de
teniT totes les virtuts, no les ha de practicar igualment,
sinó que cadascú cal que es doni particularment a aque
lles més avinents a la massa de vida que ha de dur.
era

M

A
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LA
ID A

I\TOSTR
ESCOLAR

En arribant al mes de novembre,
l'escola ja esdevé regularitzada com

pletament. Hi han tornat tots aquells
què aprofiten fins a les escorrialles
l'estiueig, i aquells altres que endor
misca un indolent vagarejar, i no

troben mai el dia
la tasca.

La

inseguretat

d'aquesta estació,

d'emprendre

de

aquest

re

El dia que poguéssim aconseguir una
assistència metódica i regularitzada
hauríem donat un pas de gegant en la
via de la solució del problema escolar.

Teatre
El lobo

del

temps,

tan

propi

ens

l'excursió

puix senyala

definitiva
ment damunt de cada noi les direc
trius que més enllà aquest seguirà. Ja
s'ha escolat la darrera gota de tristor
de les vacances fruïdes. I encara, d'al
tra part, no ha estat envaït
per la fri
sança de les de Nadal. Per aixe, en el
mes de novembre l'índex d'assistència
a classe
registra el punt culminant de
tot el curs. I àdhuc cada escolar ren
deix el màxim d'aplicació i aprofita
mes,

és de bon ésser i estatueixen els

glaments.

nou

feia desdir de rea
de costum. I hem
concentrat tots els afanys dintre les
classes. Per altra part, aquesta és una
feina que urgeix especialment en
litzar

no

TASCA

ment.

Hom davant la constatació de tal fet
després de tot, no pot menys de plà
nyer-se'n. Si més no, ell posa de re
lleu la poca afecció de vàries famílies
vers l'instrucció dels seus
petits i, en
definitiva un aspecte interessant de la
incúria i relaxació socials. Malaurada
ment és amb rriassa freqüència que les
famílies cedeixen •al caprici• dels nois
de jugar-se la classe, desvetliat per
qualsevol futil motiu. I com aquest
s'avancen les festes, de la mateixa ma
nera que les
perllonguen més del que

Per l'interès que ens mereixen les
del Centre parlarem suara de l'es
trena en el nostre teatre del drama
castellà «El lobo», original de l'escri
coses

tor

Joaquim Dicenta.

Abans que tot, devem ésser sincers
La certa espectació que semblava ha
ver-se despertat entre els socis i famí
lies concurrents a les vetllades festives
del Centre, sigui el que sigui el seu
fonament, quedà palesada en el brillant
aspecte que presentava la sala d'espec
tacles, ocupats tots els seients i llocs
disponibles; i, com diem, és just con
signar que aquella concurrència ex
traordinària no quedà defraudada.
No parlarem amb detenció de les
condicions de l'obra, ni la sotmetrem
a un •anàlisi detallat, amb tot i tenir
respecte d'ella el nostre criteri format.
No és oportú actualment, ni ens per
toca tractant-se d'una obra escrita deu
fer ja, si no estem mal fixats, un quart
de segle i per lo tant judicada a abasta
ment, apart que arranjada com ho ha
estat a casa nostra s'ha representat
vàries vegades en Societats germanes.
El llenguatge emprat en el diàleg,
literàriament és digne d'elogi ; l'autor
en lo que a això es refereix ha escrit el

1[1
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drama documentant-se amb escreix
per tal de desenrotllar-lo dintre d'un
ambient apropiat, i, en aquest aspecte,
el primer acte, al nostre juí, és el mi
llor, quant menys deixant-nos portar
de l'impressió que ens féu aquesta re

presentació.

Al tercer acte queda ben demostrat
que l'obra fou escrita exprofés per a
lluïment d'actors professionals, dotats
de facultats pròpies pel temperament
tràgic. El descuit en què semblen dei
xades les segones figures en les po
ques escenes de què es compon aquest
acte, el relleu que pren en canvi la fi
gura central n'és la prova.
L'autor concentra tota l'atenció del
públic en el treball de l'actor encarre
gat del protagonista, el qual pot treure
a relluir totes les seves aptituds i re
cursos
per a fer-se admirar, i amb
aquest intent als papers secundaris no
els pot donar més vida, puix seria
un perill per l'efecte del principal, ni

escamotejar-los; llavors, evidentment,

el moment dramàtic esdevindria inhu
mà. Però hem de reconèixer que sols
el talent d'un gran tràgic pot fer passar
per alt 1 inversemblant de la situació,
atraient exclusivament sobre el per
sonatge l'atenció de l'espectador.
Ens ocuparem, doncs, de l'interpreta
ció que se li donà a l'obra de referèn
cia per part de l'elenc dramàtic del
nostre Centre.
Diem primerament que la interpre
tació fou discreta; no es pot ni cap
demanar més dels qui encara que de
mostrin posseir aptituds, no són prc
fessionals, això és, no tenen el repre
sentar com a treball habitual.
Els nostres actors donaven la im
pressió que actuaven davant d'un jurat
que havia de judicar el seu treball i el
públic els escoltava com si veritable
ment aquesta fos la seva missió.

Atent, silenciós el públic anava
guint les incidències del drama i
podia dissimular cert enuig quan

se
no
es

veia molestat per sorolls indiscrets i
pels que no es donen compte que en
trar i sortir de la sala d'espectacles
mentre

es

representa

composició

és

una

o

executa

alguna

falta de considera

cio'.

En

mig de la satisfacció que sentíem
l'observar aquest estat d'ànim d'ac
tors i espectadors i davant l'èxit in
negable que anava assolint la represen
tació no podíem per això abstreure'ns
d'una certa pena.
Els actors que' vèiem representar en
aquells moments eren els mateixos
tots, o quan menys la major part que
havíem vist actuar en altres circums
tàncies; les aptituds i condicions eren
les mateixes i les havíem lloat mantes
vegades des d'aquestes planes d'OR
FLAMA, felicitant-los per la bona in
terpretació donada a algunes obres la
qual execució mereixia elogi, quan
menys per a estimular i fer ressaltar
els sacrificis que significaven i no obs
a

precís sotme
disciplina estranya perquè
repetissin aquelfs èxits, que opinem

tant

demostraven ésser

tre's

a

es

una

reconeixen com a principals factors la
voluntat i el propi esforç, i sens els
quals, donades les dificultats amb què
topen per a preparar i representar les
obres els no professionals, no reeixirien
pas els bons intents del director més

expert.

Deixant aq-uestes consideracions, de
fer constar com s'ha insinuat ja
el
que el nostre elenc dramàtic amb
seu treball mereixé del nombrós audi
tori freqüents i expressives mostres
d'aprovació, de les que participà el se
nyor Devanat, el qual tingué a son
càrrec la direcció de l'obra.
vem

Els

senyors

Montero, Derch, Oriach,
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Vicente, Alsius, Banyeras, Rodon,
Cruells, ,Salvany, Torrents, Calveras,
Bozz,o i el

nen

Carreras,

alguns d'ells

bastant compro

mesos.

Sr. Bosch, el qual interpretà el
protagonista de l'obra, sortí ben airós
de la seva feixuga càrrega. Compren
guérem que l'estudià amb carinyo,

endinsant-se en el caràcter del perso
natge i fent-se càrrec de les diferents
situacions d'ànim en què es troba du
rant el transcurs de l'obra.
Tingué alguns moments de veritable
emoció, que féu encomanadissa al pú
blic, exterioritzant amb la paraula i
l'expressió, el sentiment profund l'a
quell ésser format al marge de la so

cietat.
Es féu aplaudir

en un
parlament de
l'acte primer i digué les seves escenes
del segon amb l'interès que requerei

En el tercer, que, com havem indi
cat, es posa a prova el talent i les apti
tuds d'un actor, es produí amb una
ens va

fugint d'exageracions

plaure força,
hagueren

que

pogut comprometre el seu treball i
àdhuc l'èxit de la representació. El
Sr. Bosch tingué la suficient serenitat
.

fer-se càrrec de quines eren les
forces i es situà noblement al seu
lloc. Molt bé!
No és la primera vegada, com diem,
que des d'aquestes planes fem ressal
tar la nostra satisfacció
per l'èxit d'a
questes festes d'honest esbarjo, que te
nen lloc al nostre casal i
esperem que
no serà l'última amb doble motiu
po
guent acompanyar la felicitació amb
l'expressió de reconeixement a què es
fan acreedores les obres la qual realit
zació significa sacrifici per part dels
per

a

seves

de

la

noble ideal

Societat.

NOTICIARI
NaiX ements
Plau-nos donar la nostra més sincera
enhorabona al soci actiu D. Josep Puig

defàbregas i Puigdefàbregas i a la se
esposa D.a Rosa Garcia, pel naixe

va

del seu primer fill,
ha estat batejada amb el
ment

Rosa.
També
Fullà i la

el

soci

una nena que
nom

actiu

esposa D.

seva

de Maria

D.

Demetri
Pintó
llar amb el

Josepa

han vist alegrada la seva
naixement del seu primer fillet, una
nena a la que s'ha imposat el nom de
Núria. Rebin la nostra enhorabona.
Que Déu els conservi per molts anys
aquestos fruits de benedicció i els en
deixi veure força goig.
Obituari

En el, passat

de novembre ha
Joan Prim
(a. c. s.), Director de l'acreditat Col
legi Ibèric, de Gràcia. Descansi en pau
el nostre bon consoci i amic i rebin la
seva
apenada família l'expressió del
nostre més sentit condol.
El dia 22 del mateix mes de novem
bre féu son traspàs D. Sebastià Cardó
i Sanahuja (a. c. s.), pare del soci ac
tiu I1.ltre. Sr. D. Carles Cardó, Ca
nonge de la Santa Catedral Basílica
d'aquesta ciutat, a qui i a la seva fa
mília tota trasmetem el testimoni del
nostre més sincer condol per tan irre
mes

mort l'antic soci actiu D.

xen.

certa sobrietat
que

del bé

convenient

alliçonats pel Sr. Devenat i se
guin les seves indicacions, donaren tot
el relleu possible als seus respectius
ment

papers,

qui intervenen moguts pel

11

parable pèrdua.
Preguem per

les

seves

ànimes.

Caixa d'Estalvis
Moviment d'operacions efectuades
el passat mes de novembre

Imposicions : 385 pessetes.

Reintegres:

I.43799

pessetes.

en

11
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COMISSIÓ
Programa

al

per

DE FESTES
de

mes

Desembre de

Día 8:
Festivitat de la Immaculada Coneepe;ó,
SELECTA SESSIÓ DE CINE
Día 15:
A les 5 de la tarda.
El Quadro Escènic posarà en escena la honica comèclia
gran acceptació en la temporada anterior

a

les

en

5

3

1929

de la tarda.

actes,

que

tingnè

Els Aucellets
A les

Día 22:

5

de la tarda.

Extraortlinària SESSIÓ DE CINE,

am

un

interessant programa

Día 25:

Diada decl
,1a
_es
__e .a tar_a.

Día 26:

D; A Aa

Día 29:

A les

5

Sant Esteve

a

les

5

de

de la tarda.

de la tarda.

Día Ler de Gener:
Diada cle Cap d'Any. A les 5 de la tarda.
extraordinàries
del tradictonal drama sacre-bíblic en 3 actes,
Representacions

próleg

;

12

Los
prenent-b;
Virgen Maria
San Gabrtel
Anunciata

San Miguel
San josé
Simeón
Dan

quadros

pastorcillos
part

tot

el Quadro Escènie,
nert

Vallejo
Castan
Carreras

»
»

Sr

Bozzo

Torrents
»
Cruells
Srs Calveras-Soler
»

sota

en

Belén

el següent repartiment:

Booz
Nacor

Sr.

Efraim
Batuet
Luzbel

Serrano
Montero

nen
''

''

Asmodeo

Sr.
»

Chors d'àngels, pastorets i dimonis.

Explèndida presentació Brillants apoteosis.
Decorat exprofés del reputat eseenagraf Rafael
Direcció musical: J. Fàbregas

Bosch

Oriach
Srs. Alsius-Cruells
»

-

García.

Vicente

un

a

Junta

Directiva desitja a tots els So
del Centre, Seccions, Professors
i alumnes de les Escoles i Ilegidors
cis

d'OR I
pau i

alegria

pròsper
Déu

any

FLAMA, puguin

la Nativitat del

celebrar amb

Senyor

i

un

feliç

i

nou.

Nostre

Senyor

beneeixi les nostres obres.

Aquest
Tipogrofia

número ha
Emporivm,

S.

A.

passat
•

per

Telfon 15216

la
•

censura

governativa

Feriandina, 9 i

11

•

Barcelona

Ajudem

Cases que recomanem

GÈNERES

DE

als que

ens

ajuden

PLINT
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LOS DOLLARS
CARRER

DE

SALMERÓN,

ACAD ÈJYÍT A

6

:

GRÀCIA

MUSICAL

"DORTN"
SALVADOR SOLER
!:',"11,1=Jirr,,'"f,!ZI,,",,,~tfilv!IMNIgo.14;1112,4a114112:4,,,TA,WriMlilitr.,.^121

Ctasses de Sotfeig, teoria i flarmonía
PIAJ•10

Plaça Rius

i

VIOLt

Taulet, II, 2.",

vlotoNcet

l

-

Barcelona (Gràcia)

Cases que

Ajudem

recomanem

als que ens

ajuden

Companyia Trasaffinfica
Vapors Correus

—

Espanyols
Serveis
DIRECTE:

Regulars:

Servei

Espanya-New

York
7

Espanya

Nord

a

Cuba i Mèxic
14

EXPRESS:

Mediterrani

a

•

a

Expedicions a l'any

•

a

•

a

informes,

o

les

Expedicions a l'any

Fernando Póo
12 Expediclons

a

l'any

Filipines3

a

l'any

Agències

A Barceloss:

Expedicions a l'any

Puerto Rico, Venzuela I Colombia
14

a

Radite

lefonia,Orques
tra,Capella,etc.

Mediterrani, Cuba i New York
14

Per

Expedicions a l'any

tipus
Hotel,

l'Argentina
12

LINEA:

Expedicions

Gran
T, S.

a

de

Expedicions

la

Otictnes de la

Companyia en els principals ports
Companyia, Plaça de Medinaceli, 8

d'Eepanya

POLImaCLINICA GIRO
del

Sol,

3 i 4

Adjunta al Sanatori
Marítim de Sant Josep

Plaça

effireiemiiii~e~i

11~111~111111111111~

Barceloita

(Grcia)

HOMEOPATIA
ESPECIALITATS:

Malalties dels infants, de les dones, dels ulls, de
Ja boca, del nas, gorja I orelles, de les vfes uri
nàries, cirurgia, electricitat i massatge, anàlisis

