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FLAMA

I

OR

EL

FUNDACIÓ DEL CENTRE

DE LA
Diumenge, dia i i
dació d'aquest Centre
esperonats

¿poca.

Déu

als que

Fou

64E ANIVERSARI

de

febrer, tingué

Moral i

per la necessitat

tingui

per la

seva

l'església

imperiosa

aquells

a

Instructiu,

lloc la festa
per

aquell

en

grup de catòlics

que ho reclamava

benemèrits homes

celebració de la fun

en

l'ambient

gaudint el'premi

etern

valents,

d'aquella.
reservat

fe treballen.
de

Jesús (parròquia a què correspon el Centre) on es con
gvgaren els socis a pregar al Senyor per la prosperitat de la nostra Societat,_
amb una Missa de comunió, de la qual fou celebrant el Rev. M. Ros, ethnom
de la dita parròquia. Durant la Missa dirigí la paraula als fidels el Consiliari
Dr. Tusquets, enfervorint els presents per a l'acte solemne de la santa comunió.
I.,a modesta capella de rnúsica de la casa, dirigida pel seu mestre, va cantar
cofnposicions adients a l'acte, verament litúrgiques.
La concurrència fou molt nombrosa, car a més de la majoria dels socis,.
hi assistiren moltes de les famílies assídues a les .nostres festes i simpatitzants
amb la nostra ideologia.
Com a dada interessant de la magnitud i esplendidesa de l'acte, fem res
sortir que sols de nenes de les nostres congrega.cions hi concorregueren en
a

nombre de

cent

noranta

El màxim fervor

quatre.

religiós

es va

manifestar

en

els

socis, patentitza.nt la

seva

catolicitat.

Junta Directiva els felicita tots de tot cor i els dóna les més expressives
gràcies, tot •fent-los avinent que h quedat molt encoratjada a ia vista
d'aquesta manifestació cristiana, que l'anima a la prossecució de grans coses,
en
profit de les ànimes i el propi Centre.
Ia

0

2

SANT JOSEP
A

Enmig

de

les tristeses del

tots

els consocis que

baptismal

de

temps de

Quaresma, temps

porten

el

nom

Josep.
de

penitència

en

espera dels dies commemoratius de la gran tragédia del Calvari, un jorn alegroi
i joiós ens fa oblidar durant unes hores les nostres tristors amb un esclat de

Sant Josep, cap de la Sagrada Família de
de la Santíssima Verge, Patró universal de l'Església Catòlica.
Sant Josep és una figura de gran relleu en el misteri de Jesús. Quan
Fill de Déu descendí a la terra per a revestir-sé de la nostra .humanitat lí
calgué escollir una mare entre les Verges d'Israel i va escollir la més pura
la més santa, l'única que des del començ del temps era ja la designada per
Déu i neta de tota impuresa: la Immaculada. Si el misteri de l'Encarnació
fou per obra i gràcia de l'Esperit Sant, a la Verge, Mare de Déu, li calia.
ací en la terra, un espòs, fidel guardador i protector de la puresa de Maria.
Aquest home mortal, però el més cast i bo dels homes, designat pel Cel per
guardià. del tresor més inefable i més valuós;„ fou Sant Josep, de qui la nrof è
tica paraula d'Isaies digué: "Uva brancc»ei.rirà de la raça de Jessé i una
flor neíxerà d'aquesta branca."
Sant Josep estava situada prop de
Qui era Sant Josep? La casa pairal
enrera
havia
estat
la
casa
Betlem; segles
pairal del Sant Rei Thavid. Era una
gran casa, voltada d'unes amples galeties cobertes, del mateix estil del palau
que el rei David posseïa a la ciutat de Jerusalem. La part superior de la casa
l'habitava Josep i els seus germans, servits per un vell jueu que, de passada,
els feia de mestre, puix que els pares (cosa molt freqüent entre la gent noble
benestant d'aquella època), distrets amb altres afers i -qüestions, poc es capte
nien dels fills i d'aquests tenien cura els criats i preceptors. Eren sis germans:
el tercer, Sant Josep, el que més es distingia per la seva gran pietat i saviesa.
En el seu naixement fou agraciat amb fets extraordinaris, des de la seva infan
tesa va ésser un infant privilegiat, ple d'encís, .de gràcies i formosor. Art4i
bat a la joventut, no fou mai el jove frívol de l'época, ans al contrari, jove
.assenyat, ple de rectitud, cast, virtuós, caritatiu i amable: sovint tingué comuni
cacioris arnb Déu i la seva joventut santa anava passant en llargues hores d'ora
ció i de contemplació mística. .Els seus germans, gelosos, potser de la glòria
i
el feren objecte
que tindria el seu sant germà, enve.josos de la seva virtut puresa,
de befes i escarnis i de tota mena de ,vexacions, no deixant-lo viure en pau, ni
fer les seves pregàries. Sant Josep callava, respectuós; pacient i generós amb
-els seus germans; mai no alçà la veu, ni per defensar-se, ni per condemnar-los,
però, obeint la veu de Déu, deixava la seva casa pairal per a cercar un lloc de
repòs on pogués continuar la seva vida d'oració, sense ésser molestat. I vet ací
com Sant Josep, per a distreure les seves hores lliures i per guanyar-se el pa i
no ésser gravós eri el lloc on el recolliren, aprengué l'ofici de fuster. Oh! desig
nis de Déu! Sant Josep, home de posició social acomodada, esdevé obrer fus
llum

i de blancor: és la festa de

Natzaret, espós

3
ter, ofici que més tard li servirà per al sosteniment de la Santa Família. Aquest
és el gran mèrit del Sant destinat a ésser el protector de la Verge Maria i que

haurà d'exercir la paternitat adoptiva del Fill de Déu, Nostre Senyor Jesu
l'e.xercità fidelment: enmig de la pobresa_ els nodrirà amb el fruit del seu
treball, i ensenyarà l'ofici a Jesús, qui, obedient i submís, treballarà la fusta, i
així també les seves mans sagrades seran•mans d'obrer: i quan el perill d'una
injustícia i una iniquitat plani damunt la vida de l'Infant Diví, fugirà cap a
•I'Egipte amb tota la família, burlant la persecució contra ells decretada per la
follia d'Herodes, i enmig d'aquestes angoixes, tindrà, el goig d'ésser testimoni
de les grandeses i promeses d'Aquell que; revestit de la nostra carn, era Fill
de i'Altíssim.
Retornada a Natzaret la Santa Família, després de la persecució herodiana,.
la vida de Sant Josep resta en l'obscuritat, complint amb el treball l'augusta
missió que li fou confiada. La humil casa de Natzaret tenia tres cambres. La
Verge Maria habitava la més gran i la més formosa, il.luminada per una lluma
nera de molts becs; allí, entre l'Oració i el treball de teixir o filar, ocupava
part del dia i fora de la cambra restava tot el temps necessari per als altres
quefers de la casa. En la cambra de la Verge, per ésser la més gran, es reunia.
tota la família per a fer en determinades hores l'oració plegats. Les altres dues
les ocupaven Jesús i Sant Josep. Sant Josep feia una vida laboriosa de
treball i oració i vint anys després, de la tornada d'Egipte junt amb el seu sa
grat aprenent i més endavant fadrí,' treballarà en la fusteria fins que a la senec
tud, coberta la testa de cabells blancs, esperarà l'hora suprema de la mort.
L'ancià august, cada dia més feble per l'edat, els treballs i les fatigues,
veié que la fi de la seva vida* era pròxima: amb santa tristesa (sentiment molt
humà, dél qual no pot estar exempt cap sant, per ésser-ho més) parlava sovint
a la seva estimada família del traspàs seu. Però el sentiment de tristesa -de Sant
id`Sep davant la realitat d'una mort propera que preveia, no gra tan sols senti
ment d'af ecte, com no ho fou mai d'egoisme, sinó una barreja d'af ecte i gene
per la por de deixar la seva família sense el sosteniment que ell amb
el .treball els donava. Si difícil és a l'home mundà i egoista desprendre's de les.
coses terrenals que forçosament ha de deixar en morir, aquesta dificultat no
la tenia Sant Josep, perquè per vèncer les angoixes de l'ànima i les febleses
del cos tenia el seu esperit ardent d'amor diví i per això dolçament moria entre
els braços de Jesús i de Maria. Mort Sant Josep, Jesús pronuncià unes miste
rioses paraules i el rostre del Sant difunt es transfigurà amb una majestuosa
formosor. Durant tres dies i tres nits, Segons el costum jueu, el cos del Sant,
perfurnat d'aromes i embolcallat amb un sudari de lli, fou exposat a la veneració
dels homes de Natzaret, els quals devotament acudiren a contemplar les despu
iles de l'hoine just i bo qui, gaudint de la glòria esplendent del cel, començava
ja en la terra la seva universal glorificació, repetint amb l'Evangelista: iBenau
rats els qui tuoren en el Senyor
Heus ací la histèria breu de la vida cle San Josep. Una vida plena de rne
ravella, finida amb una mort meravellosa. L'Església Catòlica ha volgut fer-li el
gran homenatge aclamant-lo com a Patró i donant a la festa litúrgica a Ell con
solemnitats.,
dia 8 de,desembre de 1870 el llavors
sagrada l'honor de les grans
Pontífex" regnant, Pius • iX,
urbi ct or. bi Patró dè
universal
cl gloriós Sant JosePAinitern Satit josep; 'que• la infantesa el tingui per model

cambres

ros4tat,

proClarna

l'Església

4

d'oració,

seny i
i

A

L
que la

que els caps de

pietosos,

•tinguin

joventut sigui casta i pura,
sàpiguen guiar i nodrir

casa

que els homes

llur

família,

siguin

.bons

que els obrers

amor al treball, siguin •serens i bons cristians,
que els rics i poderosos
humils i prudents. I tots ›sense distinció el-tinguem corn a f oi-titud i sal
vació en l'hora terrible de la mort i que com Ell puguem tenir el goig (fermana
de veure'l al cel) que rodegi la nostra testa
caiguda l'amor de. jesús i de Maria.
Sigui, doncs, el nostre gran Sant el model, l'exemple, l'espill i el guiatge de tots
que devotament l'invoquin.
•
j. M. SERRA DE M'ARTINEZ

CONFERÈNCIES INSTRUCTIVES
Prosseguint

les •conferències

festa de la immaculada, el
Serra
de Martínez l'ús de la
correspongué
Josep
paraula, i versà sobre l'aspecte de "L'Arménia desolada".
En l'últint entreacte de la sessió de cinema, va donar a conèixer, encara
que breument, la situació topogràfica de l'Armènia, remarcant que fou allí on
prengué terra l'Arca de Noè després del Diluvi Universal.
Explicà la idiosincràsia del tipus artneni, en qui sobresurt una alta cris
tianitat, causa per la qual ha sofert i sofreix aquest poble sagnants persecu
cions, en una de les quals perderen la vida un milió vuit cents mil armenis.
màrtirs dels seus aferrissats enernics els turcs.
També va donar algunes dades de les condicións atmosfèriques d'aquell país,
dia 28 de gener

fan que

iniciades

produeixin

la

en

al Dr.

M.

l'hivern temperatures de quaranta graus sota zero i
seves
muntanyes servin neus fins al mes de juliol.
per fi, féu remarcar el fenomen bíblic que esdevé únic al món, ço és la
pluja del "mannà", sota les mateixes característiques naturals que el que serví
d'aliment al poble jueu quan Moisès el guiava
desert vers- la terra de pro

que

que els

es

pics d'algunes

a

de les

pel

missió.

Finí

Creu,

taia

com

interessant dissertació exhortant

a

la imitació de l'amor

armenis, malgrat les persecucions
aquests temps de. laïcisme imperant.

tenen els

que

sofreixen,

a
a

la Santa
fi d'en

fortir-nos en
La selecta concurrencia li va tributar un merescut aplaudiment.
És de desitjar que aquestes conferències sovintegin i que l'auditori agafi
afició a escoltar-les, car a la vegada que són d'un •alt sentit educatiu, vénen
a conjuminar
l'esbarjo amb l'obra de cultura que el nostre Centre Moral i Ins

tructitt

té per lema.

Agraïm
la

seva

des

d'aquestes

valor contribueixen

ratlles el treball que aporten les persones que amb
a la difusió de la nostra
ideologia.

EQUIS

Anunciant al Builletí, duplicareu les vostres vendes
í ajudareu al seu sosteníment
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COMENTARI
,les sortides i visites
de comentar-se,
és
mereixedora
organitzat; però
que aquest "Grup.
la
el
21 ,de gener passat s'organitzà .al Servei Meteo
és
que
aquesta
precisament
rològic i a la Universitat Industrial de Barcelona. Arribats doncs, que fórem davant l'edifici de la Universitat, ens trobem amb
un
crescut nombre de persones que justament tenien sollicitada la rnateixa
visita. Ambdós grups junts, ens vam adreçar, acompanyats del• Sr. Secretari Ge
neral .del Patronat ,Escolar, ca,p a l'edifici anomenat del "rellotge" que és on es
troba instal.lat el Servei Meteorològic de Catalunya..
Ens rebé molt atentament el Director, Dr. Fontseré, qui ens mostrà, .entre
altres cartes geogràfiques, la que, fou tramesa el mateix matí per ràdio, composta
amb les dades subministrades per la Xarxa Pluviomètrica de Catalunya, o sia,
per' un conglomerat de 350 hornes dispersos tots ells en les nostres encontrades,
i que honoríficament i desinteressadament comuniquen la quantitat d'aigua per
metre quadrat que en llur poble ha caigut durant el dia. Aixe, permet catalogar
anyalment quiria és la regió més faltada d'aquest element tan priníordial per a
la nostra economia.
Seguidament dissertà una estona sobre l'aparell registrador del vent, mos
trant-nos un fort cop de tramuntana ernpordanesa recollit per restació d'aquella
Nef ologia
comarca. Veiérern també magnes fotografies tretes per als estudis de
els
núvols
del
i
d'altres,
en alguns casos com
Montseny
Catalana, en les
Molt

interessants

i molt instructives han estat sempre

ha

si

alguna

quals,

i la baixaH temperatura, queden so
aquosos portats per la gran velocitat del vent
en
masses
de
adherint-se
glaç a les antenes telefòniques i
lidificats,
regulars
també en els cimalls, formant el fenomen anomenat "gebre".
-Vain pujar després a les torres, on hi ha installats els aparells recollidors.
Allí ens mostrà el funcionament del de ,la -humitat, que consisteix en la dila
tació o depressió dé tres cabells de senyora, que- comunicant amb una agulla
indicadora, registren clamunt d'un corró el grau més o menys important d'hu
mitat atmosfèrica ; i el de la temperatura fonamentat en la dilatació de l'alcohol.
El més interessant, però. dels aparells de les torres foren l'heliOgraf„ que
forta i el
marca en qualsevol hora del dia si la intensitat solar és 'més o inenyS
determina
i
el
de
aeri
teodolit, instrument
globus
.sondatge,
ajudat pel mapa
que,

del vent en les capes aéries, fins a arribar a 5.000 metres d'alçària :
puix,que mentre el globus s'eleva a una velocitat de 3 metres per segon, el teodo
lit va seguint-lo en el seu camí, marcant la trajectòria damunt el. mapa. Aques
ta anotació del mapa aeri és la que es cornunica als aviadors des dels diversos
la

Velocitat

serveis meteorològics.
En mostrar ingènuament la nostra admiraçió, per la dificultat i exactitud de
la ciència astronornica en tots els seus aspectes, el Director ens digué — en to hu
morístic — que de difícil no en té res, i que cent vegades més complicada era, al
deriíà a
seu criteri, per exemple, la ciéncia política; car si l'astrOnom anuncia -que
tal hora i tants minuts hi haurà eclipsi de sol, en ésser l'hora indicada el fenomen,
determinada
sens dubte, s'esdevé'; però si el polític anuncia que deinka Una hora

6
tot

0

Catalunya

cautà

I amb d'altres

lògic

de

F

R.

en

I,

revolució,

paraules

és gairebé més que probable que la teoria falli.
amistoses va finir la nostra visita al Servei Meteoro

Catalunya.
El grup

pictòric

del Centre

(Continuarà)

EFICÀCIA DE L'ESTUDI
L'estudi, a la vegada que ens és profitós per les necessitats pròpies de la
vida, ja que obre el cann per fer-nos homes; és aliment i esbarjo de l'esperit.
Trobem, relativa a aquest tema, una anècdota molt bonica en la -persona
de Petrarca, cèlebre poeta italià, nascut a Arezzo, primer dels grans huma
nistes., del Renaixement, qui vivia a la vila de Vaucluse, -prop d'Avinyó, on
els Papes tenien en aquell temps la seva residencia (any 13o4-1374.).
Els amics de Petrarca, en escriure-li excusant-se de no anar a veurel, li
•

deien: "Com poder viure amb tu?... La vida que tu portes és extraordinà
rial... A l'hivern estàs tot sol com un mussol i a l'estiu corres pels
camps."
Petrarca reia de les seves observacions i es deia entre ell: "Aquesta gent
miren com a un bé suprem els plaers del món i no capeixen que hom se n'a
-parti. Jo tinc molts amics, la companyia dels quals m'és molt agradable; amics
de tots els països i de tots els segles, que em parlen de guerres, d.'af ers polítics
i de ciències. Amb ell mai no tinc- cap enuig i sempre estan al men servei.- Els

faig

venir i els acomiado quan bé em sembla. Mai no em destorben i responen
a totes les meves preguntes. D'ells aprenc la. ciència del viure i del ben

sempre

morir. (Es referia als llibres de -la seva biblioteca). Quan surto, deia Petrarca ,
mels emporto amb mi i la calma del camp, amb ells, m'és més plaent que el
brogit de les ciutats."

Petrarca, quan no llegia, quan. no escrivia o meditava, es posava malalt
malgrat els seus freqüents viatges, estudiava i •escrivia als indrets on parava.
Un dels seus amics, Cavaillon, Bisbe de Meaux, gran prelat i un dels més
illustres escriptors de França, creient que l'afany amb què Petrarca treballava
acabaria per malmetre totalment la seva salut un' poc ressentida, un dia va
demanar-li la clau de la seva biblioteca.
Petrarca la hi lliurà, ignorant per què la volia el seu amic.
El bon Bisbe va tancar-ho tot dient-li
"Prou de treball durain deu dies."
Petrarca prometé d'obeir, no sense -un violent esforç de' voluntat.
El primer dia li semblà que mai no s'acabava; el .segon dia, un mal de cap
persistent l'acldparà; al tercer dia va ésser absolutament indispensable tornar
li

clau.

Seguirn l'exemple que ens dóna aquesta tan gràfica anèèdota de Petrarca
i enfortim el nostre esperit amb lectures sanes i aciençades, dedicant el
temps
disponible a l'estudi, .i així assolirem resultats molt profitosos, que so1 l'amor
i constància en l'estudi poden proporcionar-nos.
JosF:r

M.

GARRIGA

VILA

NO

TICI
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•

IMPORTANT

A
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per l'acurada acció de les direccions

Havent recomanat l'Excm. senyor
Bisbe l'assistència a la Santa Missió,
prevenim els socis que des del dia i i al
18 de març no tindrà lloc cap mena
d'espectacle al Centre, a fi de donar
el màxim esplendor a la Santa Missió
que se celebrarà a la Parròquia de Je
süs, a la qual pertany el Centre.

I
es

cènica i artística del teatre, ha fet que
els nostres consocis concorrin amb més
freqüència que abans a la nostra sala
d'ac-tes, i quasi totes les festes arriben
a
esgotar-se les localitats, essent mol
tes les persones que han de seure en
seients addicionals per excés de
*

*

*

Es

prega a les senyoretes que tin
bona voluntat de voler forrnar part
de la Capella de Música de les Con
gregacions Marianes del Centre, que
s'hi inscriguin i assisteixin als assaigs
els dijous laborables, de vuit a nou de
la vetlla.

guin

CURSET
DE

ELEMENTAL

CATALANA

LLENGUA

Duració, tres mesos: Març, abril i
maig.
Professor: Dr. Bach.
Matrícida: Socis, 5 pessetes. No so
cis, ro pessetes (per tot el curset).
.Dies i liores: Els dilluns, dimecres i
divendres, de dos quarts de vuit a dos
quarts de

del vespre.
inscripcions: Tots els dies feiners a
Secretaria del Centre, de vuit a nou del
nou

vespre.

Tnammració:

*

El ,dia
' *

En la setmana

2

*

catequística

Vitòria,

assolí

èxit

un

nostre dilecte amic i

de

Bil

Centre Rev. Dr. Joan
coralment.
*

*

el
del
El fe

ressonant

vice-consiliari

Tusquets.
•

licitem

*

El futur soci del Centre, el petit in
fant en Jordi Garçon, fill del nostre
benvolgut tresorer don Salvador, ha
volgut donar-se a conèixer perquè tin
gui imitadors entre els petits i també
entre els majors: tot just nat, ja he fet
l'obsequi de 1.50 pessetes per les neces
sitats del Centre. Ditgem que cada
any en l'aniversari del seu natalici es
•recordi
fer el mateix.

*
*

Resulten

*

de març.

bao, fa poc celebrada, sota la presidèn
cia. de l'Excm. i Rdm. senyor Bisbe
de

S'ha rebut del nostre estimat Presi
senyor Ramon M.a de Veciana, la
quantitat de 1.500 pessetes per aten
dre les necessitats del Centre. Cal agrair
coralment aquest gest del nostre Pre
sident. Déu li ho pagui a bastament.

dent,

èxit les funcions de ci
nema i de teatre del nostre Centre. El
milloratnet'It dels programes del cinema,
amb tant d'encert portat a
cap per la
comissió de cinema, així corn l'execu
ció i presentació de les obres teatrals

*

*

un

MOVIMENT

SOCIAL

Relació de socis ingressats durant ef
darrer trimestre de 1933:
Perran Forcàda
Miquel

‘Fàbregas,

O
Farràs Castro, Manuel Martín Garris,
Pere Mercader Busquet, Lluís Ricart
Valdrich, Carles Moya Pedrol, Domè
nec
Marco Hasell, Francesc Cefizeno
Soler, Enric Blanc Soler, Joan Llorens
Hernàndez, Lluís Blanc Soler, Estanis
lau Serrallonga Guasch, Enric Castillo

.Baixes de, socis voluntàries
Antoni Torrens.
Baixes de socis

Mora,

Dolors
25

d'agost

per defunció

víuda 'Arnar. Morí el
(A. C. S.).
Déu la seva ànima

de 1933.

Hachon Asurmendi,
Encomaneu a
Masgrau Massaguer, Ramon Mar
* * *
torell Cainpmany, Mercè Montiu, vídua
Ballester
Se
Josep
Sanahuja,
Ha quedat organitzada una Secció
gimón Aldabó Masant Lluís Tortras
Admetlla, Lluís Camps Arnau, Ferran d'Escacs, la qual ja ha celebrat una re
rernàndez Fabregat, Ramon Esplugas unió general per a tractar dels diver
sos problemes que podrien suggerir i a
Blanch, Anton Sagrera Tomàs, Sebas
Falgueras Sallés, Amadeu Bartrolí més per elegir una Junta composta de
Mateu, Nicanor Serrano, Josep Polls president, tresorer i secretari, foren
.Condom, Rarnon Coma Moncosí, Jau
proclamats per desempenyar-los, respec
-me
Vilaseca Gost, Antoni Carbonell
tivament, els senyors foan Michavila,
Bonet, Enric Rodríguez, Manuel Pérez Albert Codina i Melcior Daumal, els
Laplana, Josep Balsells Guim, Josep Al quals redactaran un Reglament que el
barecla, .Manuel Barceló Riu, Miquel presentaran a la Junta Directiva.
En el pròxim OR I FLAMA donarem
Mir Graell, MartíTorrent Torrent,
més detalls.
Santiago Barjet. Jaume Latorre Solé

Beltri, Josep

AVÍS
El tradicional romíatge
tindrà lloc sí

a

Montserrat

Déu plau els dies

2, 3 i 4 del proper

)-4(

a

mes

de juny.

í•sf

SECCIO

DE

FESTES

Sessíons de cinema

sonor

PER AL MES DE MARÇ
Día

4
L'interessant film documental

explicat

en

espanyol

A través del Amazonas
pel

cèlebre

explorador

de les selves sud-americanes

August

Bruchner.

El refugío
drama per Alice

Field,

André

Burgère.

Revísta
Día 19
La

pellícula

basada

el

en

HonranIs

4.é
a

manament

tu madre

finíssim drama sentimental i
James Dunn, Sally Eilers.

d'exquisida tendresa,

per Mac

Marsh,

Reporter enarnorado
Don
Día

Douglas

25

Magnilica pellícula

d'alt sentit moral i

‹La vída de los
<14 de

Tots

els

díes

a

les 5

Carfujos>

Julío>

comèdia dramàtica per

Míngo

religiós.

Annabella, Raymond Cordy,

en casa

en

punt

Pola

Illèry.

de Malícoco (dibuixos).

de la tarda.

Cases que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

--7

Prodoths PIS[11

ASSEGURANCES

INCEND1S, VIDA, ROBATORI,
ACCIDENTS DEL TREBALL,

TÒNIC VITAL
PI SER

RESPONSABILITAT CIVIL,
TRENCADISSA DE VIDRES, ETC.

TABLETES DIGESTIVES

PIS ER
PÍLDORES BRONQUIALS

PI SER

T. EiENESGA I FILL

INJECTABLES

PIS-E R

PLAÇA

DEL

SOL, 1

XIQUETS DE VALLS,

Consulteu abans el vostre

metge

14, 3.e,

BARCELONA

ALMACENES

EL VESUBIO
GOYA,

5

-

Telèfon 72762

BARCELONA

ALUMINI
CRISTALL
PI1AS
OBJECTES PEIR
A

EG

LS

DISPONIBLE

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

DR. SERRA DE MARTINEZ
MALALTIES DE GOLA, INTAS,
ORELLES li VIES nESPIRATÒPIES

LAVATGE PULMUNAR

CONSULTORI PARTICULAR:

AThili;AU.175, 2.", 2.a.

CAMP ARI\AU
rnmnirrr,..,....,

llllllll 111.0,3111M1111

lllll

à

ESCULTURA
RELIGIOSA

CONSULTORI:

ASTÚRIES,

89, BAIXOS

Josep Monroset Gillén
CIRU—JIÀ

DENTISTA

ESPECIALITAT
EN

APARELLS

DE

PROTES1S

DENTADURES
Preus econòmics

2

Montseny, 77,

interior

Llúria, 1, 2.°, 2,

Teléfan 18058

Cases

que

Ajudem

recomanem

Gomes
Especialitat

en

tota

als que

ens

ajude

Ortopèdia

classe d'ARTICLES PER A PARTS

Dessuadors per a vestits de les millors marques.—Confecció
de Tapetes a mida.—Articles per a la neteja i bany.—Plo
mers,

Badanes, Esponges, Raspalls, Pintes,

Cel luloides, etc.

CASA MARTORELL
SALMERON, 69 (tocant Travessera)—Telèfon 78708

ÒPTICA

ESPECIAL

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

Travessera, 130
Telèfon 7 1 0 4 7

Barcelona

(Grecla)

DISPONIBLE

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

Sòlid

Elegant
Qualitat immillorable
La tenen els articles
•

Ordelln

Propis
i

per a vestits de senyora
'
camiseria d home

Totes les peces porten estampat
al voraviu el nom

ORDELIN
4~4~~µ~~4‘~~,,§4~%avati~~•~4.%•~444%,"

Cases

que

Ajudem

recomanem

als que

ens

ajuden

«r

GRANS

LES

MAGATZEMS

AMÈRIQUES

Mebudes les últimes novetats
en Ilanes d'entretemps per vestits i abrics
GRAN EXPOSICIÓ I VENDAI.
de gèneres blancs i bànoves de tota mena
La

casa

millor assortida i

Casa Farran,
PREU

FIX

que

ven

més

barat

Martí, Trilla

Salmeron,

47

í C

Telèfon

a
.

71984

L'ESTISOR A
SASTRERIA

VILA
Elegància

i bons preus

Rebudes

les novetats

la

temporada

per

a

DISPONIBLE

d'hivern
vr

SALMERON,

89
ATENES A. G. - Barceloo
Escorial, 13 - 14 - Telèfon 733';

