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CERVELL

(Continuació)
El materialisme

vol cedir i per tal de
negar la part més noble de l'home,
mesura i el
pes del cervell són els factors dels graus més
menys elevats dintelligéncia. Així ho afirmaven els autors de la
hipòtesi, però les

ens
o

vol demostrar

no

com

la

decepcions tingudes

dins del mateix camp del materialisme no trigaren a fer caure
feblement sostingut. Hom creia trobar en els homes
salvatges uns
cervells atrofiats i petits,
que ofereixen un fort contrast amb la superioritat dels
cervells dels homes moderns. Després de mantes
investigacions, s'ha comprovat
que els cervells dels antics salvatges comparats amb els
d'ara, així com els dels
nostres moderns civilitzats eren
Veient
d'igual capacitat.
que pel mètode de les
cubicacions els resultats eren desfavorables a la tesi materialista, canviaren de
l'edifici

tan

procediment
mateixa

i

aquest fou el de les pesades. El mètode de la
l'anterior i el fracàs fou manifest.

pesada seguí

sort que

Si el pes del cervell ha de mesurar la intelligéncia, fem
comparacions amb
el pes cerebral de diversos animals i els d'uns
homes
de talent in
quants grans

discutible:
Elefant
Baena.

3'000

Delfí

i800

(eminent metge) . . •
(el gran paleògraf) .
Duprutyen (el gran cirurgià)

ISoo

Broca

•

i'48

Cuvier

.

i830
1.436

.

Gambeta
Haussman

grams

(cèlebre mineralogista)

ii6o
226

grams

com

un

nen

de 7 anys

i

Descartes, Rafael i Napoleó tenien el mínim de pes. Doncs bé, si pensem
xic resulta que un elefant o un delfí haurien de tenir una
intelligència
privilegiada i els homes cèlebres esmentats ser uns veritables idiotes. El pes del cer
un

2

indica cap valor intellectual. Heus ací que ni el mètode de les pesades
les cubicacions donen la raó a la hipòtesi materialista. Actualment no
hi ha cap fisiòleg eminent que com a tal vulgui vetllar per la seva honorabilitat
i prestigi científic que pretingui sostenir i defensar els errors i falsedats amb
vell

no

ni el de

el materialisme intenta explicar la seva pretensió. Ens diu el fisiòleg Pau
Bert "cauríem en un estrany error pensant que una balança i una cinta mètrica
puguin servir mai per a mesurar la intelligència". Alguns autors materialistes,
davant del fracàs, han canviat de camí i diuen que el pes i la quantitat de ma
tèria cerebral no té gaire valor i que la cosa important per la intelligència són

què

qualitats físiques i químiques. Respecte a les qualitats químiques, temps ha
la intelligèn
que ningú no en fa cas, car hom les considera inútils per explicar
i
al seu lloc
cia humana; el materialista Moleschot ha volgut eliminar l'ànima
ha posat "grasses fosfàriques", i, per tant, com més fòsfor més intelligència;
el talent, el geni, l'home intellectual (segons Moleschot) són homes que tenen
les

quan l'a.bundància és excessiva s'esdevé
la follia, quan el fòsfor és insuficient s'esdevé la idiotesa. La teoria del fòsfor
de Moleschot i Couerbe, després de les investigacions de Fremy, va quedar mor
ta; efectivament, van fer-se anàlisis químics de cervells de folls i de persones
intellectuals, així com de diferents animals i, oh paradoxa de la ciència!, els idio
un

cervell amb abundància de

fòsfor;

quantitat
quantitats de

tes i els folls i els homes intellectuals tenien la mateixa

fòsfor i, en
fòsfor. Doncs,

d

els animals inferiors i peixos tenien grans
bé: comparem ara les intelligències d'uns i altres i, si fos certa la teoria materia
lista, els peixos i altres animals serien les grans intelligències.
Referent a les qualitats físiques, s'ha dit per molts materialistes que les cir
cumvolucions cerebrals i llur nombre i profunditat tenien un gran paper en el

canvi,

desenvolupament
teoria?

de

preguntem

la

caires de certesa

aquesta

ha relació entre la forma del cervell i ia

potència

intelligència

encara.

de

l'home.

,!:Té

intelligència? Diu P. Bert : "Sabem avui que no és necessària aquesta
gularitat i per una coincidència potser massa mortificant, ha ocorregut que ei
cèlebre ,fisiMeg Bichat (un dels més grans mestres de la fisiologia moderna)
molft
que tant havia en vida sostinglut aquesta tesi, tenia un hemisferi cerebral
niés petit que l'altre. "I encara. afegeix P. Bert : "Crec que es pot ésser molt in
telligent i tenir un cap petit i mal conformat." La impotència de la ciencia actual
re

de la

per

a

demostrar la tesi materialista és manifesta

quelcom

més que

circumvolucions,

i evident. En el cervell hi ha

que moviment i matèria: hi

ha,

com

escolàstics, un principi dinàmic i aques principi, que no és matèria, no
.rable i escapa a tota prova material. En l'article proper posarem en clar
materialistes respecte a la follia i a l'alcoholisme.
DR.

(Continuarà).

J.

M.

SERRA

DP:

diuen els
és
els

mesu
errors
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SIGUEM OPTIMISTES
Gran avantatge té l'home d'espetit enlairat damunt del que
pertot sols veu
núvols i borrasques, perqué, mentre que al primer li és fàcil de
gaudir, el segon
res no arriba a situar-lo en bona condició.
És, doncs, gran dissort deixar-se de

ja

condueix

una constant depressió de l'anhel de la vida,
que,
ésser.
Fet aquest senzill comentari ha de seguir-se'n la conseqüència que, si en
l'ordre individual és necessari no esporuguir-se mai, igual ha d'ésser en el
pú
blic, tota vegada que sols els ferms en les idees obtenen per a elles el respecte.
La nostra ,feina, com a socis i, per tant, com a collaboradors del Centre, és ben
definida ens hem agrupat per fer obra de conjunt, prenent com a norma les lleis
basiques de la Doctrina Cristiana, corn a catòlics que som i basant-nos-hi, es
camparem una forta propaganda collectiva, per tots els mitjans legals al nostre
abast. L'ensenyament és una forma practiquíssirna en
què tothom comença a
posar els fonaments de l'esdevenidor dins la Pàtria; i materialment, perquè si
guin molts els que rebin bones normes en collegis catòlics, com el que té esta
blert el Centre de les nostres activitats, on concorren en el present curs més de
cent vuitanta nois que seran, sens dubte, soldats escollits
per la causa de Déu
i d,e la terra on han nascut, si
aquests petits plançons troben cura i ajut cons
tant entre els valuosos elements
que integren la nostra Casa.
Un altre mitjà necessari en aquests moments de lluita que estem travessant,
és ésser tots com un sol home, és a dir, que hi hagi entre nosaltres una compe
netració i una harmonia perfecta, en les maneres de procedir,
perquè així com
en un exèrcit s'obeeix sense
rèplica, així succeeixi entre els que treballin en les
coses socials, procurant metiar-les pel camí de la vida vertadera i de l'esdeveni
dor profitós del pròxim i també
propi. No hem d'acceptar petites diferències en
tre nosaltres, ni banderes de cap mena; això sols conduiria a una
migradesa de
là, qual hem de fugir; sapiguem prescindir una vegada més si convé, del nostre
amor
propi, confirmant l'actuació d'unitat indissoluble, que és el que sempre
resulta difícil per a l'home díscol i pessimista, però que és sumament fàcil per
al que té l'esperit
tranquil i reposat a base del seu optimisme, no morbós i in
conscient, sinó fruit del repòs que dóna •el compliment del deure en qui labora
amb. fe i altruisme.
SALVADOR GARÇON

caure,

que

a

res

no

fatalment, perjudica

el

nostre

IMPORTANT
Portant-se a terme la reorganització de l'Orfeó Montserrat", Secció del Cen
tre, la Junta prega als antics orfeonistes que encara no hagin sollicitat el seu nou in
grés per initjà del volant que els fou adreçat, que ho facin amb la major ur
gència, car aviat començaran els assaigs chorals.
Així mateix prega que pel present anunci es donin per assabentats aquells
que per qualsevol motiu no l'haguessin rebut.

0

4

LA MIS TAT
Difícil és el tema i de pretensiós seria voler donar la justa i cabal defini
ció de 1amistat, tant més quan Plató, model de filòsofs, no encerta a trobar-la.
Aquells que hagin llegit els seus "Diàlegs" i concretament el "Lyssias", s'hau
ran donat compte del pessimisme amb què conclou els seus esbrinaments, però
amb tot i que no precisa les causes generatrius de l'amistat, es deixa endevinar
la "conveniència" com a possible determinant.
No es tracta, però, de la "conveniència" com a correlació i conformitat
entre dues coses, sinó de la "conveniència" com a utilitat o profit. En efecte:
per horror al mal acceptem el bé, però si suprimim aquell, ¿quina utilitat li queda
al bé? I si no acceptem aquest com a conseqüència de l'horror al mal, l'haurem
de cercar en el profit o utilitat que pugui reportar-nos. Així neix la noció de
"conveniéncia
i, per tant, — segons Plató — de l'amistat.
També per altres camins s'arriba a la mateixa afirmació, sobretot si es
parteix del desig com a possible font de l'amistat, perquè en realitat desig i
conveniència són la mateixa cosa. Què és el que es desitja? Evidentment: allò
que es necessita, o sigui allò que no és té i convé tenir. Arribem, doncs, a idèn
tica conclusió.
Però és aquesta la veritable amistat? r:No pot ésser una amistat de sa
crifici en front d'aquella altra amistat utilitària i egoista? És evident que sí.
i el més alt exemple el trobem en Jesucrist, qui sofrí cruenta Passió per amor
a tots nosaltres, rebent, en canvi, befes i escarnis.
És clar que el mateix Plató diu que no n'hi ha prou amb estimar perquk
hi hagi amistat, puix que el que estima pot ésser no solament no correspost sinó
fins i tot odiat. Però això no deixa d'ésser un sof isma ; l'amistat, encara que
no
sigui corresposta, de fet sempre existeix; podrà anar acompanyada de la
ingratitud, però l'existència d'aquesta no nega l'altra.
Acceptarem, doncs, l'amistat per l'amistat, deixant de banda els possibles
beneficis que ella pugui reportar-nos. Evitant l'egoistne, evitarem possiblement
la ingratitud i estimant el pròxim gaudirem d'aquella pati i tranquillitat d'espe
rit que sols és donada als homes de bona voluntat.
Lt..uís

ALSIUS
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ACLARIMENT D'ERRADES
En el Butlleti del
que el rector del

malaltia,

poble

essent així

Rectifiquem en

mes

d'octubre,

en

l'Aplec de Rubí, es deia
completament restablert de la seva

fer la ressenya de

Rvd. Guardiet, estava
seguia allitat.

que

el sentit que

desitgem

el

seu

cotnplet guariment.

F

L

A

A

M

5

NOVEMBRE
(Impromptu)
Es presenta el novembre al temps en què la tardor declina. Bufen els vents
els arbres es despullen de l'espès fullam.
Les neus primerenques cobreixen ja els cimals de les alteroses muntanyes per
a donar pas a l'hivern que s'acosta.
A la vall, els vilatans es recullen i s'arredossen entorn del (oc, que a la llar
branda com si fos al cor de l'hivern.
Les campanes de l'església repiquen i escampen per la rodalia sons de festa.
És la diada de Tots Sants; l'Església es vesteix de blanc per honorar la seva

glòria

i el

seu

Popular
ciutat,

triomf.

diada

festejada

a

muntanya

amb

amor

i amb caires de

rondalla;

a

la

joia

i pau familiar.
Tot és vida i alegria. Però, ai! De
amb

sobte, les campanes canvien de so i el
Reviu en nosaltres el record d'éssers estimats
que dormen temps ha el somni de la pau eterna.
I l'Església es vesteix de negre en el jorn que commemora els Fidels Di
funts. Les multituds envaixen els temples, anheloses de pregar per les ànimes del
Purgatori i per llurs familiars.
seu

dringar

es

converteix

en

plany.

*

*

*

Benvinguts

i benarnats jorns de novembre, a les ànimes del Puragotri consa
En aquest temps les ànimes més oblidades, amb l'incessant pregar són
berades del foc i se'ls obren de bat a bat les portes de la Glòria Eterna, per tal de

grats!

viure,immortalment.
Jostr»

M. CAMPS

REOBERTURA DE LES ESCOLES DEL CENTRE
Ha constituit l'exit més falaguer la reobertura de les nostres escoles, curs es
colar 1933 a 1934. Passen de 18o alumnes els inscrits en les classes diürnes i de

les classes de nit. Són de notar les reformes introduides en elles
les aules i renovat tot el pintat amb uns tons de color molt
a
la
vista
i
amb
un gust, encara que modest, molt digne d'elogi. Sols
apropiats
resta recomanar a tots els socis que en moments com el present, en què tant es
reclama el foment de l'escola catòlica, essent l'ensenyament catòlic l'objectiu
essencial del nostre Centre, procureu prestar tot el vostre entusiasme per al
progrés de les Escoles, aportant moralment i material els recursos necessaris per
al seu sosteniment i engrandiment. Procureu inscriure-us com a protectors per
sufragar matrícules de nens pobres, homes de l'esdevenidor, a fi que puguin rebre
l'educació necessària per situar-se a l'altura convinent per al profit de la societat.
40 els assistents

han estat

a

eixamplades

T4A Comrssió

LA

MORT DE LA MARE
flomenatge filial pòstum amb motiu del
traspàs de la meva estimada mare. (A. C. S.).
30 setembre de

1933.

Ben segur que molts dels qui llegireu aquest pensament haureu begut el cal
en perdre l'ésser estimat, tot cor, tot dolcesa, tot amor, compendiat
en el nom simbòlic per excellència de Mare.
Quina punyida més profunda s'experimenta, veritat?, en rebre el sotrac del
traspàs d'una mare; en recollir el seu darrer alè de vida; en copsar les seves
últimes paraules!
Com ressona en el nostre cor la recordança de les seves recomanacions i
afectes en el moment de Iluirar la seva ànima al Creador.
I com s'aglomeren al nostre cervell els records del molt que ens estimava,
dels nombrosos sofriments que ella patí per nosaltres durant la nostra tendra
infantesa els desvetllaments passats quan ja érem més grans i els sacrificis per
portar-nos a terme de major edat; sempre amb aquella dolcesa i amor, caracte
rístiques del seu cor de mare.
En aquells terribles moments sí que es comprèn perfectament la lletgesa
grandiositat del pecat, en compulsar el càstig tan cruel imposat per Déu als que
no respecten els seus manaments.
Però, en enlairar l'esperit i recordar les promeses del Senyor als justos
morts en la seva santa gràcia, quin consol més gran aflueix al nostre cor, en
pensar que la nostra estimadíssima mare, malgrat la pèrdua de la vida terrena, ha
passat a viure eternament al regne de la llum i gaudeix de la visió de Déu
Paradís, sense perill de perdre-ho m més.
Llavors tota la compunció es transforma en conformitat santa, consol que
sols es troba en el si de la nostra sacrosanta religió catòlica.
S'aviva el nostre delit de pregar per ella encomant-la a Déu, procurant llau
rar-li el camí que l'ha de menar a l'eterna benaurança.
Quina lliçó més saludable ens dóna la mort d'una mare! Dolor redemptor si
sabem aprofitar-lo; ensenyança suprema en ordre a la conducta, a fi de poder
un dia reunir-nos amb ella a l'altra vida.
Pensem sovint que ens mira des del Cel, i menem la nostra conducta san
ament; car si, al contrari, manquéssim als manaments divins, tot el dolor sofert
per la seva mort seria endebades, car ens allunyaríem d'ella, en caure en pecat,
i atrauríem damunt nostre, l'anatema de l'Amo i Senyor de la vida i de la mort;
llavors sí que la perdriem per sempre més.
JosEP M. GARRIGA VILA
ze

d'amargor

Anuncíant al Butllelí, duplícareu les vostres vendes
í ajudareu al seu sostenímenf

T

E

A

T

R

El dia 8 d'octubre la Secció de De
clamació reprengué la seva tasca artís
tica, presentant l'obra de Carles Arni
ches "El último mono", sota la direc
ció d'En Jaume Derch.
La comèdia, tal com és consuetud en
l'autor, està saturada de gràcia i d'acu
dits de bona llei, i no hi manca la part
sentimental, la qual cosa dóna a .aques
tes obres un caire seriós.
Comentant la seva execució, cal fer
menció dels senyors: Bosch, qui estigué
ben centrat

en el seu paper, demostrant
que havia estudiat amb afecte el perso
natge; així també el senyor Derch, en
cara
que el trobàrem un bon xic desen

tonat

la manera de vestir el

en

castís de l'adroguer, que
massa finor. Ens agradà
del senyor
seva

Daumal,

comesa

força la
s'apreciaren

i

tipus

presentà

els avenços iniciats

labor
en

en

la
les

acte.

Molt discret el senyor Cruells, reve
lant aptituds per als papers còmics.
A més de l'acurada execució
personal,

El dia

l'església

ii

L

remarcar

és el bon

S
con

junt

de l'obra.
Molt bé els senyors

Vicente, Aguilar.
Blanc, Alsius, Codina, Pàmies i Gò
mez.

Resumint direm que va ésser un bon
començ de temporada, i el públic de
mostrà amb els aplaudiments tributats
al fi de cada acte i de l'obra, que ha
•
via quedat satisfet.
La presentació escènica, ben acurada.
i encertada; tocant aquest punt cal re
graciar els socis senyors Colomer-Ma
xencs, de la casa Ticó, i Fuertes i Cla
ret, per la seva aportació que va coope
rar a l'èxit de
presentació assolit.
Un

aficionat

La Secció de Declamació, a fi d'aug
mentar el seu "stock" de
guardarropia,
prega a tots els socis que tothom que

tingui alguna
canes,

també

desitgi

peça de roba, com ameri
pantalons, barrets, etc., així corn
alguna cadira, taula, etc., i que

fer-ne donatiu per al teatre, se
serveixi comunicar-ho a qualsevol indi
vidu del quadre escènic, amb qui podran
posar-se d'acord per fer-ne lliurament.

La Coinfissió

ICI

A

R

tingueren lloc a
Senyora de la Bo

d'octubre

de Nostra

nanova les

T

el que més cal

amb

darreres comèdies representades, la qual
cosa ens fa concebre
esperances que es
devindrà un bon actor; va escoltar un
bon aplaudiment, merescut, en el
segon

NO

A

noces de la filla del consoci
Dr. Josep M. Serra de Martínez, Anna
Maria Serra Cabestany, arnb el jove Mà
rius Valls, celebrades amb
gran esplendi
desa i amb assistència d'una nodrida
concurrència. Els nuvis han sortit de
viatge per Espanya i l'estranger. Felici
tem els seus
respectius pares i desit
gem que els novells esposos
gaudeixin
de moltes felicitats i
prosperitats en la
seva vida matrimonial.

Després

de cruel malaltia soferta du

rant vint anys amb la

més cristiana re
lliurà l'ànima a Déu el dia
30 de setembre, la mare del nostre Se
cretari En Josep M. Garriga Vilà, Na
Filomena Vilà Gallamí. (A. C. S.).
A les moltes demostracions de l'af ec
te i simpatia de què gaudeix la família
Gari iga, posats de manifest el dia de les
misses en sufragi de la difunta, cele
brades el 10 d'octubre, a la capella dels

signació,

0
Reverends Pares de Sant Vicenç de
Paül, volem fer constar la nostra més
entusiasta, ensems que el veritable sen
timent per la pena que
*

un donatiu de 25 pesse
del
soci senyor Andreu
tes de part
Hachon ; rebi des d'aquestes ratlles l'a
graiment de la Junta del Centre.
*

*

*

Nostra
l'església
l'Esperança, el dia 12 de

En

de

Senyora de
juny, tingué

efecte l'enllaç del soci Sr. Evarist Ro
vira Santaló amb la senyoreta Antònia
Cisa. En felicitar els nuvis i desitjar
los felicitats sense fi, fem extensiva la
nostra enhorabona al pare del nuvi, el
consoci En Francesc Rovira Carol.
*

*

*

*

Recentinent, el dia 14 d'octubre, con
matrimonial enllaç el consoci se
nyor Jaume Derch amb la senyoreta
Maria Fàbregas Amat, filla del soci
senyor Ramon Fàbregas. La cerimònia
tingué lloc a l'Ermita de la Verge de
la Salut, de les Planes.
Sabem que els nous esposos han fet
un viatge a Mallorca.

seva

prosperi
nova

vida.

*

ha estat nomenat el soci se
Morralla. El felicitem, tot
Soler
nyor
fruitós èxit, en bé del Cen
tre, en el seu nou càrrec.

Freixas,

desitjant-li

*

També s'han rebut de l'Associació
l'Arbre de Nadal 225 pessetes amb
destí a les Escoles del Centre i a fi de
sufragar matrícules de nens pobres. La
Junta els adreça mil gràcies.

la

en

suplir la vacant de vocal segon
Junta, per dimissió d'En Ramon

*

de

*

desitgem

*

Per
de la

Hem rebut

*

els

l'afligeix.

*

*

Bon nombre de felicitats i
tats

Tingué

lloc

a

*

*

l'església

de Nostra Se

nyora de l'Esperança, el dia 5 d'agost,
el casament del consoci senyor Lluís
•Santamaria amb la senyoreta Merdè

Amills.
Va beneir les
Batlle.

el Rvnd. Antoni

noces

de moltes felicitats i
vida de matrimoni els
rublerta de prosperitats.

Que gaudeixin
que la

seva

esdevingni

nova

*

*

*

vice-president del
del Tea
del
Patronat
Consell Directiu
tre Líric Pràctic el nostre consoci doc
tor Josep M.a Serra de Martínez.
Ha

estat

nomenat

*

*

*

tragué

dit

El 13 de setembre va passar a millor
vida la senyora Rosa Bisbal i Bach, es
posa del consoci senyor Agustí Camps
Arnau. A l'apenat espòs i als seus ger
el
mans Josep Maria i Lluís adrecem
nostre sentit condol. Al Cel sia.

SECCIO

DE

FESTES

PROGRAMA DE CINEMA
PER AL MES DE NOVEMBRE
immuumimimminammumitimmilimmuiummillim

Dia 1.

Tempestad
per Richarcl Cromwell

-

Noah

de almas

Beery.

El femplo de los Gigantes
Mèndez, Rzdph

per Iola
i

Juse Rex Lease

REVISTES.

Día 12.

Rebeca
per Marian Nixon i

La
per
i

Ralph Dellzuny.

de

curva

Sally Blanc, Douglas

la muerie

Fairbanks. Jr:

REVISTES.

Dia 26.

Labios sellados
per C. Brook i P. Shaunon.

Corazones al por mayor
per Lois Wilsor i
i

George

K. Arthur

REVISTES.

Importants

t

interessants programes

en

cartera,

de tes

millors

cases

productores

Cases que

Ajudem

recomanem

ais que

ens

ajuden

ASSEGURANCES

Nottilths PUtil

INCENDIS, VIDA, ROBATORI,
ACCIDENTS DEL TREBALL,

Tòxic VITAL
PISER

RESPONSABILITAT CIVIL,
TRENCADISSA DE VIDRES, ETC.

TABLETES DIGESTIVES

PISER

11/

PILDORES BRONQ t- I

I,S

PISER

T. HIESGA 1 FILL

I NJECTABLES

PISER

S
s

S
S

I

Consulteu abans el vostre

Inetge

t'

k
---------....-....------ ---------- ...-..--..---..------,..s

ALMACENES

EL VESUBIO
GOYA,

5

-

Telèfon

PLAÇA

DEL

SOL,

XIQUETS DE VALLS,

14, 3.er

BARCELONA
...--_-_-_-_-_---.------,-.-

-------------------.)

z

llario

72762

BARCELONA

ALUIVIIMTI
CRISTALL
PISA
0 BJECTIES PER
A

nEGALS

Sastre

-Cases que

recomanem

Ajudem

als que

ens

ajuden

DR. SERRA DE MARTINEZ
MALALTIES DE GOLA, NAS.
ORELLES 11 VIES IRESPIIIRATÒRIES

L AVATGE PUILMONAR

CONSULTORI PARTICULAR:

ARII

AU,1115,

CONSULTORI:

ASTÚRIES,

•();°,

59,

AIXOS

Olis purs d'oliva

1

MARTÍ
DISPONIBLE

Els més nutritius
puresa

i

per

qualitat

llur

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

••••••••11.41.411.411,/10.40,11•••••••41.....,•••••..1.

1-1-ules

-

Gomes

Especialitat en
Gran assortit
i

tota classe

-

Ortopèdia.

d'ART1CLES PER A PARTS

models de gorres i sabatilles per a BANY
per a vestits de les millors mar
Confecció de Tapetes a mida. — Articles per a la
en

PLATJA. — Dessuadors

ques.

neteja

i

bany.

CASA

Plomers, Badanes,
Pintes, Cel luloides,

Esponges, Raspalls,•

etc.

MARTORELL

SALMERON, 69 (tocant Travessera)--Telèfon 78 7 0 8

.A
ÒPTIC A

1‘.4

ESPECIAL

Variat assortit en cristalls fins i m ontu
res d'ulleres i lentes de totes classes.
Preferent atenció en complimentar
amb tota exactitud les receptes dels
senyors metges oculistes.

Travessera, 22

Barcelona

(0.)

••••••

DISPONIBLE

Á

T

Cases que recomanem

Ajudem

als que

ens

ajuden

(~~1141~444,44,414"64iV44~¢4,Vi40t4A-4~441,-~4~~~~14~

Sòlid

Elegant
Qualitat immillorable
La tenen els articles

per a vestits de senyora
camiseria d'home

Propis
i

1_

Totes les peces porten estampat
al voraviu el nom

ORDELIN
41~141444~~~~04~~~

É
lowat

Cases que

Ajuden-:.

recomanent

as

que

ens

ajuden

GRANS MAGATZEMS

LES

AMSHIQUES
REBUDES

D'H /VERN

NOVETATS
en

gèneres per ABRICS i VESTITS,

Felpes llana, Armures,

ÚLTIMES

LES

Bigorés.

a

preus verament económics.

Cirelaine,

Anglesats,

etc., etc.

Sirakans, Herrninettes, Velluts, Panes, Chiffons, labras i Ilisos.
EDREDONS, CATiFES, MANTES, CARPETS COCO, TAPETS

Casa Farran,

Martí, Trília í C.a

Salmeron,

PREU

L'ESTISOR A

STORS.

Telèion 71984

47

COLIEGI

CANIGÓ

PER A NENES

SASTRERIA

V1LA

CLASSES PER À ADULTES
DE 6

Elegància

A

9

DEL

VESPRE

i bons preus

Rebudes les novetats
per a la temporada
d'hivern
NIF

BARCELONA

SALMERON,

89

Salmercri, n.r. 165, pral.

(1,
- Barcelona
ATENES A. G.
Escorial, 135-i47 - Telèion 73372

