
"SEGELL PRO INFÀNCIA"

COMITÈ LOCAL
DEL

DISTRICTE PRIMER

PASSATGE DE LA PAU, 4

(Casa Ferrer & C.*)

Telèfons 24636 - 24637 ^

Invitado este Comité Local del ¿EGELL
Pao-IUFAlíOIA, por la Superioridad a efec¬
tuar una labor eficaz y personal cerca de la
Entidad de su digna Presidencia, para qne
con su ayuda contribuya a la salvación de los
niños enfermos pobres y lucha antituberculosa,
a cuyo efecto sue cuenta ya con guarderías para
cien niños en San Andres de Palomar, otras en
Tarrasa para 120 niños y preventorio anti¬
tuberculoso en Arenys de Mar para 14D niños
mas, espera este Comité procurará 7d, contri¬
buya la Sociedad de su Dirección con una respe
table stma, la cual será 8olfi!i»ente satisfecha
a la entrega de los carnets de sellos correspon
dientes, a cuyo efecto acompaño a Vd. impreso
en el que va uuido el boletín de comanda que
le ruego su devolucio'n fimade#

Su ayuda salva de la muerte segura a
muchos niños pobres,•• Muchas gracias.

Barcelona, 31 de Diciembre 1934;-

SEEOR DIHECTDR DE U. SOCIEDAD G3AH TEATRO DEL LICEO,
Barcelona-

SC«kLL CATALA
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COMITE LOCAL
DEL

''SEGELL PRO INFANCIA"
DE Senyor

Adreça:...

V (
Barcelona, novembre del ¡934

Distingit senyor :
Del ide desembre al 6 de gener propvinenis, tindrà lloc a tot Catalunya la

2." Campanya Nacional del "Segell Pro Infància", Institució que, com ja sabeu, té per
objecte la creació de PreVenioris, Sanatoris, Dispensaris antituberculosos. Guarderies, etc., de
manera que, en un temps més o menys curt, tots els infants necessitats i els malalts tuber¬
culosos trobin Vassistència que calgui i en el lloc més escaient.

Amb els cabals recaptats en la l." Campanya del "Segell Pro Infància" s ha
construït una primera Guarderia d'Infants a la populosa barriada de Sant Andreu, amb
capacitat per a 100 infants, que són atesos per infermeres especialitzades i que permetrà a
les mares, abans d'entrar a la fàbrica o al taller, deixar confiadament llurs infants en
bones mans, on sabran que durant tot el dia llurs fills seran objecte de totes les atencions
per part del competent personal tècnic que regeix la Guarderia.

A la industriosa ciutat de Terrassa, es construeixen, a més, dues guarderies aptes
per a 60 infants cadascJna, i perquè la finalitat primordial de la nostra Institució és fer
obra per a tots els catalans es porten a cap importants obres per a agençar un preventori
antituberculós a Arenys de Mar, de cabuda per a 140 infants, on obtindran deguda assis¬
tència els que estiguin afectats a Catalunya de tuberculosi.

Esperem, doncs, que voldreu recolzar la nostra obra, i us agrairem el faVor de retor¬
nar-nos el butlletí adjunt, degudament omplert i signat, i d'indicar-nos el nombre de carnets
que volgueu adquirir, contribuint així a facilitar un profit als infants malaurats i a la
millor conservació de la nostra raça.

Aquest any, els segells ^eran fornits solament
en carnets de 20 segells, a una pesseta cada carnet,

i us preguem que volgueu usar-los en els sobres, factures, rebuts, circulars, etc., per tal que
ells mateixos es facin la propaganda i que recordin als indiferents o retardataris, l Ínteres
social, humà i patriòtic d'adquirir-los abans d'acabar el termini per a la venda.

Tenim a disposició de les persones o cases que ho demanin, cartells de propaganda
que facilitarem, i agraïts, a llur demanda, per a ésser afixats als magatzems, botigues i
despatxos.

Esperem una resposta favorable, i us saludem atentament,
COMITÈ LOCAL
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"SEGELL PRO INFÀNCIA"


