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"Itebacció

Sortirá caba blvenbres burant V' istiu.

E1

c

pera sempre malogrades llurs patriótiques intencions y desinteressats esrestant

,ti.y-e r•

t

,

forsos.

primera

La

agradable impresió

y més

tan

qu'envolten aquesta xa
vila, constituint sa gemada y rica flo
dels boscos

mosa
ra

forestal. Atret per la frondositat d'inter

minables

y

arbories

masses

arbustives,

contempla

ab delectació l'extensa gama de
tonalitats silvátiques, desde'l vert fosc del
vern que cubreix les torrenteres, fins al
cendrós del tremol que per les

vert

ralades

agita

les fulles

en

pels

y més

fusta, en cambi, té poc valor com a
combustible, ja per la seva escassa poten
cia calorífica, ja perque espetega continuament.

Mes la castanya

es

estimada que

tant

els fruits silvestres deu considerarse, segons Galenus, com el més nutritiu.

Mes per sobre d'aquella diversitat de mati
sos, descolla en primer terme pel seu pre

de

tots

exquisita elegancia el vert brillant, Cuita es de fácil digestió y constitueix una
alegre y simpátic del florit castanyer. ?Qué clássica exquisitat inseparable del bullíci y
celebren la dessería d'aquesta hermosa comarca de les alegría ab que les families
Guilleríes si desapareixés dels seus boscos pedida del bon temps, devant deis díes
aquest arbre providencial? Bé mereix doncs, grisos de l'hivern. Sola o barrejada amb la
del faig o d'altres substancies amilácies, la
que li dediquem quatre ratlles, correspo
de seva farina serveix pera la fabricació d'un
nent a la galant invitació deis amics
pa pesat, ric en fécula y pobre en gluten,
L'ESTIUADA.
deis habitants de comarCreuen els autors que per ser oriundo de principal aliment
amb qui no's
Castanea, ciutat de la Tesalia, en quina ques aspres y montanyoses,
naturalesa.
mostrá més pródiga la
comarca encara viuen superbs castanyers,
Pero si com aliment del home deixa un
y per les propietats nutritives dels seus

domini y

fruits, l'han designat els botánics baix la

tant que

denominació técnica de Castanea

ra

per

tota

terrers

regió

cántabro-

lunva per
rosa

tota

y

singularment

galaica,

com

la formació

també

a

la

a

Cata

a

llocs ombrívols;

en

peró

de

tronc

robust y corpulent quan pot extendre lliu
rement y a pie aire son brancatge. Alesho
colossals, mes cor
res assoleix proporcions
y reduintse

cantse

a

quera la

seva

fusta,

apareix freqüentment vuit
l'interior del seu tronc. Un magnífic exem
plar d'aquests castanyers gegantins es trova
qual

per

motiu

Serres, del que's veuen per
a la Font de les
Sant Hilan i excelents fotografíes.
No obstant, aquest castanyer es un nano,
al costat del famós
un veritable pigmeu,
castagno de cento cayalli, del Etna, aixís

per haverse

anomenat

una teírmenta sota

de la

aixoplugat
seva

durant

inmensa

co

d'Espanya, Joana d'Aragó, amb
séquit de cent genets format per lo més

pa la reina
son

florit de la noblesa de Catania.
Mideix

45 metres de circunferencia

a

la

aprop de 15 de diámetre.
No es, doncs, gens extrany que per una es
cletxa que presenta arrán de soca hi pu
guin passar dos carruatges de costat sense

base, y per

tant

por d'entrebancarse. Serrat aquest
formaría una plassa sobrerament
pera ballarhi cent
La

seva

demés

fusta

usos

de

es

niego:
«Con bellota, salvado,
Tanto que

Es arbre de rápida creixensa, de port es
belt y grácil quan viu formant masses ata

paídes

la creixensa y

tronch,

espaiosa

parelles.
excelent pera cercles y

botería, a consequencia de

engordará sin tino;
puede ser que y consiga

Ver

como

se

barriga.»

le arrastra la

Si'l castanyer vol cultivarse
deu sembrarse ciar y

pel

fruit,

seu

empeltarse després,

empleant els sistemes d'ullet o de virola. Als
cinc anys d'empeltat comensa a fructificar,

g=-

Als que foren deixebles

meus

del costat tenien un gat qu'els
prenía'Is cunills y l'amo determiná desfersen, per lo qual el ficá dintre un sac, lligat
que estigué, li feu dar els tres toms de consuetut y posantsel al coll, cap a una Ilunyana casa de pagés que no teníen cunills y
que per lo tant el gat no podría fer de les
seves. El gat no va estar content ni sossegá
fins que retrobá'l seu primer amo. El tornen
a treure y dl torna a casa. Cansat de treuA la

casa

rel y mes cansat de veurer com desapareixien els cunills del corral, el feu matar,
Pel mosso, d'un tir.
Un altre gat que prengué una costella
deis fogons, mentres la criada badava, el
varen

fer malber

a

delicadament flairava.
Ell ovirá la rosa mes aviat que ella. Es
tenent cap al flanc de l'avenc la seva má
débil y ossada, difícilment respirant per
l'inefable goig que li feia, mormorá:
—Mira, quina rosa mes bonica... !ho,
que bella es!
Eh volía aquella rosa... Ho assenyalavan
els seus tristos y expresius ulls, brillants
per el desitj passional de posseirla.
Ella ho comprengué...
Aixecantse rápidament es dirigí a la vora
de la timba aont hi havía el roserar.
—Será teva—digué ella ab veu musical,
aguantant ab una má una branqueta de
sálzer v inclinant el cos sobre l'abim.
Tota la seva bella figura penjava sobre
ravenc desitjant irremisiblement agafar
aquella rosa pera el!, el malalt trist.
EH se la mirava... La seva figura s'en
corvaba. En un terror inquiet s'aturaren
sos oberts y enfonzats ulls. Ert, semblava

garrotades.

Un tercer gat que l'amo el trobá agafat
per obdós potes a una trampa y al voler
desgafarlo el gat el mossegá.
Si, bons comJa está acabat el conte?
termenat;
empró
vosaltres
panyons, ja está
dit,
teniu dret
no podéu contentarvos ab lo
y obligació d'esbrinar lo que vol dir, de fic—

sarvos

ab la tercera

plana

del

full, (prou

que s'en deuen recordar de que anomenaven
tercera plana a lo que volien dir la
I .a y2.a juntes) de darvos contesta a les
preguntes que acudeixen a vostra pensa;
per exemple:
Quín deis tres gats era millor? Quín deis
tres amos es porta més be? Qui té la culpa
de que molts gats sian Iladres? Ab el perj udici que causa una sola rata quants gats
poden mantenirse? Serveix un bon gat?
Per qué devém dar bon tractament a les
besties? Quín fí fan els que's portan mal?
Y... mes encaca... mes...
ANTONI

MONTANOL A.

arrivant al máxim de rendiment sobrels
6o anys,

en

que la

producció

es

kilos.
Convé

consignar

de

passada

que l'ex-

un

medicament modern molt preco-

nisat contra'l

catarro

o

tos

ferina.

que'l

Y terminem manifestant

castanyer

es

a nostre

entendre

bol. A diferencia del

roure

tot

fruit del
un

sím

y de l'alsina,

ment

pretengués

extráurela del

seu

envol

tori, correría risc de punxarse y de trobarla amarga. En cambi, a son degut temps
y previ un esmerat cultiu, ella s'obre es-

pontániament
rosa

y la naturalesa sempre gene-

la brinda al home. Aixís

son

totes

les

obres humanes.
No oblidin aquest exemple els entusiastes redactors de L'ESTIUADA. «Pera que l'

Passá encare un moment... Ella jeia en
els brassos d'ell morta, empró, igualment
bella com avans y solsament sobre els seus
llabis, inmovilisats per la mort, hi havía un
somrís felís...
Ell la portava...
La seva mirada, fredament brillanta, es
brinava algún lloc molt Iluny en l'espai, fo
ra'l límit del horitzó blau y transparent, y
el seu foll y selvatje somrís malaltisment
encorvaba els seus Ilabis y mormolava:
—No obstant ella ha arrencat pera mí
aquesta rosa, malgrat aíxó li hagi valgut la
vida.
Y sobre son pit bellament s'enrogía el
llimós capoll de la jove rosa primave

LA ROSA
(Dedicat a la

bella Srta. Mercé

Pineda)

Coneixíen ja aquell roserar vora la timba.
Tantost comensaba la primavera, ja ells
anaven allá y s'asentaven en el bane, prop
el roserar.
Era primavera.
Arreu brillava el

del

revifador sol

atreia vers la seva ilimitada espaiositat
A baix de l'abrupta pendent en quina
vora s'inclinava el roserar expléndidament
verdejant corria, brugint y caient d'una pe
dra a l'altre, un riu incansablement joga
ner, d'aigua clara, que remorejava quelcóm
rápid, com si ho volgués dir tot, tement
que s'el destorbés...
Estaven abdós

sentats

en

el mateix banc

lluny d'aquell roserar. Ell estava pálit,
trist. S'asentá y l'angoixa y esllanguida mi
no

rada de llurs ulls grans y grisos, verament
amagaven molt de dolor y aburriment.
Aquell esguart mai somreia.
Solsament quan ehl la mirava, sos ulls
brillaven felisos y aquell séc de sempre en
son

front, desapareixía.

Al

contrari, ella

Sant Hilan i

era

molt

hermosa, ella

en

el temps vell
Notes

L'Iglesia de

goig

TORNÉ.

Barcelona, Juliol 1912.

aglans resten parcialment nues, primaverenc.
La primera cantava llur himne victoriós,
la castanya permaneix completament clodespertant
y cridant a una vida nova, bu
sa dintre d'una coberta dura y espinosa
prematuraliciosa.
Semblava
que la llunyanía blava,
que la preserva de tota cppdicia
per
evaporacions
de la terra,
tremolant
Qui imprudent

n'algú...

ARTUR

aont les

servintli d'arma defensiva.

Passá un moment... S'aixecá. Tremo
lava.
Ella ja no era a la vora de l'avene y sol
sament el sálzer mirava la fondaria tranqui
la y tristement balancejant el cap abaixat,
semblava, que anyorés o recriminés a

renca...

tracte fluit de les fulles seques d'aquest ar
bre, pel ácit castaneo-tánic que conté, cons

titueix

esperés quelcóm...

•=ip=.

d'uns 6o

experimentar sensibles contraccions ni obra de cultura qu'esteu realisant arrivi a
dilatacions pels cambis atmosférics; y, felís terme, calen paciencia y temps, conpera que un día fruc
ademés per la gran quantitat de taní que dicions indispensables
lograrían
conté, es quasi incorruptible pel contacte tifiqui. D'altre manera solament
espines de l'ingratide l'aigua o ternes humides, suministrant punxarsels dits ab les
tut o amb els agullons de la maledicencia,
de materies curtients,
un eficás extracte
no

Juliol de 1912.

com

Berza y castana

granítico-pissar

Montseny y Guilleríes.

del

primer ordre pe

saba comprar la célebre aldeana de Sama-

estribacions,

seves

de

esquistosos,

granítics

frescals y elevats, abundant al Pirineu y
les

es

l'Europa meridional,

o

sativa.

Espontani
prefereix els

desitjar, ho

engreixament del bestiá
desprén
deis cálculs afaporqui, segons se
lagadors que feia sobre'l porcellet que pen-

yesca

era la forsa de la vida, la primavera ma
teixa...
Un capoll en el roserar comensava a
floreixer... Afable y gentilment balancejant
son cap hermosíssim, s'estenía vers al sol y

Un conte curt que resulta llarc

La

ser

JOAN CADEVALL

DR.

resultats més rá-

seus

diment

bellugetx.

frisós

avui

higiénics, en les modernes adobaríes. S'explica, per lo tant, l'actual ten
dencia deis propietaris de Sant Hilan i a
substituir l'avellaner y demés plantes forestals pel castanyer, per ser de major renpits

que reb l'excursionista al visitar S. Hilani

prové

usat
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Sant Hilani Saealm, 2 Agost de 1912

Any V

de Vic, 9

les tras
Per
la
part de
ses de
lo qu'avui son carniceries y fa poc casa de
la vila y en altre temps fossar o cementiri,
s'hi observa encare un finestral romanic y
tota una paret feta de carreus qu'han cop
sat el sol d'algunes centuries. Sota el fines
tral romanic hi havía la porta d'entrada a
l'Iglesia, que venía a caurer a. lloc d'ont
arranca l'arc que separa les capelles del
Roser y de la Puríssima. Un amic nostre,
fill d'aquesta vila ens deia qu'en l'Arxiu de
la Corona d'Aragó s'hi guardava l'acta de
consagració de l'Iglesia, empró, aixís com
a Mansulí vell hi ha la creu qu'indica haber
sigut aquesta consagrada, a Sant Hilan, ni
rastres s'hi veuen. No ho*trovém estrany,
perque quan se feren les obres d'engrandi
ment, es veu que ,ni respecte tingueren a
les obres artístiques, y bona prova n'es el
que la portada fou arrancada de socarrel
per unes mans barroeres, y els dos sepul
cres deis Gurbs qu'estaven un a cada cos
tat d' el presbiteri foren trets del seu Iloc y
l'un s'ha perdut per sempre, y l'altre fou
ser

una

Sant Hilan i

te totes

Iglesia antiga.

L' Estivada

2
aparedat, no sabém si ab l'intenció de ferio
també desapareixer. La tapa d'aquest da
rrer, serví de menjadora a les gallines de la
Rectoría, y els Ileons que'l sosteníen roda
ren molt temps d'un costat al altre del Hos
pital fins que foren tirats a un munt de ru
nes no sabém per ordre de qui.
Les families Saleta d' el Mas, Vernedas,
Saleta de Vila y Rovira, teníen les seves
tombes o sepultures a dintre l'Iglesia y l'hi

Triomf per en

s'inauguren desanimáis.
perdre l'afició a la nostalgia de la
montanya; se perdé l'amor a les excut sions
tumultuoses pels camins tortuosos y les om
Els balls sempre

Se

hem sentit anomenar al Pare Felip
que quedá cec y habentse perdut alguna
vegada per causa de no veur-hi era acom

Danyans.

Hem sentit tatnbé a parlar de Mossen Pere
qu'es feu célebre per haver tret els mals es
perits d'en Bola y per haverse guanyat les
simpatíes deis bandos lliberal y carlí quan
la guerra civil deis set anys. El benefici de
Sat Martí no hem pogut esbrinar per quí
bu creat, y si sabém tenía alguns censals
sobre algunes cases y terres d' el poble.
Les principals families y el Comú de
veins teníen bancs a l'Iglesia o a Missa, com
vulgarment es deja, y recurdém haver vist
entre dos pro
una escriptura de concordia
pertenencia de
disputaven
la
pietaris que's
desenllosa
un d'aquets bancs. L'Iglesia era
da y baixa y una estora penjada davant de
la porta, servía com de caucell per privar
l'aire. Una reixa de punxes separava les
naus laterals de la central y l'hi donava un
aspecte fúnebre y trist. Al altar major hi
havía al cirn l'imatje del Pare Etern, y a
n'el ninxo principal, hi havía una imatje de
Sant Hipólit que serví molts anys de Sant

Hilan, y si mal

no

p e r el Dr. Folerá,

recordém, fou portat

rector

quí s'aplaudí!

recordava y que molts Ii rebaixaven el
seu art, !el seu art!
Tornemho a dir: els putxinel-lis tenen ja
una fragancia de cosa típica a Sant Hilan;
precisan2ent perqué s'han arreconat de per
tot arreu y- aquí resten orgullosos, triom
fants; encare que no logrin despertar l'ad
miració de les noies joves ni la del nostre
jove estiuejador en Lluís Carreras.

tentors

can

a

pel putxinelista que nin

gú

tenien també els sacerdots al mitj de la nau
central. L'altar qu'avui es de Sant Josep,
fou construit per en Manel Sort y per
compte de la casa Saleta de Vila, y en altre
temps era dedicat a Sant Sebastiá. El de
Sant Antoni era dedicat a n'el Beat Salva
dor. El de la Puríssima a Santa Filomena,
y el de Sant Isidre a Sant Martí. A l'altar
de Sant Martí hi havía un benefici que tenía
anexe a la seva obtenció el cárrec d'en
senyar la gramática Ilatina. Entre els ob

panyat per la cegueta de

«Titella»

Triomf, sobretot,

va

bres de les-serralades y no se sab recluirse
en tertulia de joventut tres díes a la setma
na, pera parlar a les bel/es dones, de coses
frévoles polser, empró de coses de joventut.
Pensém que ciintre poc els balls ja serán
festes, festes aimades pels joves. Can l'es
tiueig es quelcóm esblaimat, tot el seu co
toril li donen, les animacions _y les festetes,
sempre suaus, COM la lectura d'un cuento
semanal a /'hoza del sol, sota deis arbres.

apuntar

Cal

una

nota

majestuosa y sim

pática.
L'hora deis concerts es la més apropiada
pera conversar ab els amics, pera parlar
de política y- de tots els fets que passen. Tot
prenent café, després del menjar, sembla
quelcóm d'obligat la krtulia amical. Aixís

café es un niu d'enraonaments,
acompanyats del dring del crestall. Pró

el local del

quan el tercet comensa una conzposició mu
sical, avui, les converses s'interrompen
els cambrers

remcuen

les copes poruga

ment.

Aital Jet repetit, enguany, vares vega
des cal apuntarlo y ojerirlo als Ilegidors,
perqué ell sigui pera major gloria, deis ar
tistes que fan música en els cafés de la vila
y especialment, pel trio que dirigeix,
aquest esperit d'artista musical qu'es diu
Joan B. Lambert.

d'aquesta vila.

penjades en els
Les campanes
brancals de dos finestrals que vernen sobre
la porta d'entrada, y tením noticia de que
una d'elles fou fosa l'any 1707 y tou apa
estaven

de Sulterra que re
galaren a l'Iglesia una casulla de seda ab el
Sant
seu llur escut d'armes. A l'Iglesia de
Montse
Verge
de
captava
per
la
Hilan i es
drinada per els

rrat

comtes

y sabém que fou

un

deis vaciners

en

Valentí Saleta.
A sobre lo qu'avui es volta de Sant Isi
dre hi havía l'escola pública, que fou re
gentada durant el primer ters del sigle di
nou
per el mestre Bajoca. Sobre aquesta
escoja, tením coleccionades algunes notes
que pensém publicar y pensém dir també
quelcóm sobre aquest mestre que sí en ve
ritat era sabi no estava' pas mancat dels
instints

salvatjes de la época.
MARK

DE

SULTERRA.

Aígua pícant
Putxinel-lis han comensal. D'ensá
d'aquells temps en qu'els ninots que mou
VArtur, feren un gloriós drama 'frie, mai
haviem vist un éxit tan remarcable. Perqué
el día que'l teatret s'obrí al públic la sala
eslava pleníssima. Fins hi havía espectació;
una espectació que l'Enric Borrás enveja
ría.
Els

La plassa
Una gran

rodona;
lles _y

a

les

nou

del vespre.

gentada formant

una

amplia

aquesta un trapeci, unes ane
califa (!). Pels cosíais uns llums

en

una

de gas que fan forsa claror y tres homes
que tocan desesperadament, el fiscorn, cla
rinet y timbal. A la banda de can Ximeno
hi veiem la Mercedes Vilaseca y la Edith
Puigveri que riuen y ditten que l'especta
ck, un xic raro, els hi agrada.
Sona una campaneta y surten dos clonws
que fan xistos: després l'home de la forsa
y de la musculatura remena ferros y pes
sos de gran calibre ab l' !ay! al cos
de la
gentada. Sona altre volta la campana y
apareix radiant una Raquel que canta com
aquesta pró una mica més malament. Des
prés encare surten més números y per fi
nal se simula una corrida. En un baleó hi
ha l'escultural Delfina Wevuelta que sem
bla no li plau gaire l'espectacle.
Aquesta es la 'unció pública que ha so
mogut al poble durant aquets díes. Tenía
quelcom de VAlegría que passa y nosaltres
l'hent d'apuntar a n'aquí pera l'admiració
de tothom. Cal dir que toles les senyoretes

veurela, especialment les xamoses
Rivera que 'un quart avans ja eran a cercar
lloc y no hi mancaren ni un dia. Se veu que
a Puerto-'Pico no'n Jan de coses aixis!
anaren a

JOSEPET

iiNova

«Com se fa catalanisme a fora»
tol del següent article:

Classe

«Superior»

a

«Selecta»

1 y 1'25

a

Coco-Ametlla

Se

ven

a

1 peseta la lliura de 400 grams

: :

pessetes la lliura de 400 grams

(pera menjar crú)

les

: :

cases

a

es

una

el ré

«L'any 1908 va apareixer a Sant Hilani
Sacalm un petit periódic titulat L'Es-rtuADA.
Era una publicació modesta, humil, pero
d'un esperit patriótic que encisava fins als
inditerents; en les seves planes s'hi vegeren
les firmes més ilustres de la nostra política
fent costat a jcives plens d'hardidesa que
()ferien el tresor verge de les llurs idealitats
en aquell periódic que havía nascut a l'es
calf deis Ilurs entusiasmes. Passats els me
sos d'estiu, el periódic plega la seva
publi
cació y tot l'hivern aquells nois treballaren
sense descans, imaginant campanyes, com
prometent articles... El cas es que l'anv se
güent L'ESTIUADA apareixía ab majo-r ta
many y ab més esmerada presentació. De
l'época passada ja no'n quedaven més que'l
nom y l'espera de patria, que seguía brun
zint ab tossudería en aquelles columnes ab
serena imperturbabilitat difícil de conseguir
en una terna com la nostra, sempre sosmo
guda per la cruesa de les lluites partidistes.
Es vells credos catalanistes eren resats ab
unció romántica per aquells joves monta
nyencs que colocaven l'idea patriótica per
damunt de totes les coses de la terra. Era
encertat aquest esperit? Era equivocat?
Tant se val, perqué d'una manera o altra
sempre era la seva tasca digna de respecte
y d'elogis.
Y hi havía una cosa nova en aquella bu
mil publicació: la carencia d'articles doc
trinals pera deixar lloc a coses d'aspecte
práctic, actual, que daven a n'aquelles pla
nes un gros valor positiu pera la vida de la
nostra terra. Així vam trobar una bella
campanya pera la dignificació artística de
la Catalunya camperola; una altra raona
díssima pera la codificació del Dret Cata
lá. No se n'hi trobaven d'ideologíes, d'em
pirismes, de teorisacions d'aquestes que
enterboleixen les inteligencies poc prepara
des, peró en cambi s'anava fent una tasca
constant, de assiduitat, de paciencia, tor
nant sobre les coses, insistint, sempre a l'
entorn d'aquell esperit catalanista que s'
abrandava com una foguera al cim d'aque
Iles montanyes. Fent aixó, sense preten
sions y sense estridencies L'ESTIUADA ha
fet en aquella comarca un ferm sentiment
patriótic tot pie d'una serena confiansa en
les redempcions anyorades. Y aixó té un
fort valor adins de la nostra política.
*

l'obra del senyor Carreras
una unitat de
sensació
donés
una
de la vida
estudi que
evolutiva de Sant Hilan, en lloc d'anar
aplegant datos y més datos ab més afany
d'erudit que condicions d'historiaire. La
vida del comtat de Besalú se viu al travers
la obra d'en Montsalvatje, defectuosament
si's vol, peró's viu perqué l'autor té una
més clara visió del temps que historia, pe
ró al travers del Ilibre del senyor Carreras
la evolució histórica de Sant Hilan i apa
reix incoerent, sense unitat sense claretat.
Aquesta monografía es una bona obra pe
ra encaminar a qui vulgui estudiar historia
de Sant Hilan, peró no es una historia de
Sant Hilan.
Aquesta petita censura no vol pas treure
mérit a l'obra; es senzillament una opinió,
més fonamentada si's té en compte que
l'Ajuntament de Sant Hilan i ha subvencro
nat ab 250 pe.ssetas l'obra, de la qual n'ha
adquirit roo exemplars pera les escoles, y
l'obra es inaccessible an els infants.
Malgrat tot aixó, l'empresa deis joves de
ESTIUADA es ben digne d'elogis y no sels
hi poden regatejar; els qui estimen y glori
fiquen als seus nobles nadius mereixen un
homenatge de gratitut de la seva patria.»

més,

De El Poble Catalá,

*

Peró L'EsTruAnA no ha limitat la seva
tasca a propagar els ideals nacionalistes,
sino que s'ha abrandat d'amor pel seu po
ble també. Sant Hilan i ha trobat en aquesta
tribuna de joves un infadigable propagador
de les seves belleses, un encoratjador deci
dit de les reformes que una honradíssima
administració nacionalista ha introduit en
aquell poble bellíssim. Llegint el periódic
—que al travers d'una evolució de quatre
anys ha esdevingut un dels setmanaris mi
llor escrits de Catalunya—us corpren l'en
tusiasme y l'emoció ab que parlen de la se
va \Tila aquests joves que li donen ab el seu
amor lo millor de les llurs ánimes. Per ells
Catalunya es primer que tot, peró Sant Hi
lani es primer que Catalunya. Ditxosos els
qui estimen tant fondament a la terra na
diva, que sempre tindrán un tresor de for
talesa pera les llurs ernpreses!
Aquest amor s'ha traduit aquest any en
un gres sacrifici, com es el de donar a n'els
suscriptors del setmanari una monografía
histórica sobre Sant Hilan. L'autor n'es
don Francesc Carreras Candi; els impres
sors, els fills de Domingo Casanovas
L'obra del senyor Carreras Candi té in
dubtablement molt més interés desde'l punt
de vista cronológic que desde l'históric, la
que es feta a la vella manera, ab poc sen
t.t didáctic per l'aridesa de la forma y per
la manca d'interés que mata l'abús de cites
y de documents.. Pera complir el seu co
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Notes d' Agricultura
Prestareu atenció els llegidors quan deja
en primer número d' enguany, que quan
millor fora la Ilevor sembrada més migrada
resultaría la cullita de patates?
Per saber si he tingut raó doneu una mi
rada pel Pla de les Arenes y veureu que de
tres part, dues, les patateres semblan cla
vellets. Naturalment, els temps no les ha
pas favorescut, empró gairebé estic con
vensut que per més que ho hagués fet tam
bé serien migrades.
Al referirme a la Ilevor de les patates vull
din que han resultat dolentes les mes tarda
nes, per lo tan no 'm refereixo a la bona
Ilevor en general: ab termes més clars vull
dir les que se sembraren pel Juny als cims
de les montanyes veínes que son les que
,guardém pera reproduir.
Pro no son aquestes les que deurlem pre
ferir pera sembrar en nostres camps, ja que
ab el poc temps que poden estar a la terna
no tenen pas lloc
pera nodrirse d' aquelles
substancies que necesiten pera la reproduc
ció.
Les patates sembrades al Abril son les
que poden donarnos més bons resultats,
deixant la fatlera d' arrencarles tan prornpte
com se fa are y esperant als darrers d' Oc
tubre, millorant aixis el género y ab ehl el
nostre crédit.
En una comarca com la nostra aont hi
han entrat rnolts anys qüaranta y pico de
mils duros de les patates cal fixarshi molt;
ademes, sapiguent que totes, ó casi totes,
van per sembrar
y que deis resultats que

donguen

ha de venir nostre crédit y fama y
aument de preu del qual tot
hom en toca els resultats.
Cal tenirho present, es un negoci ciar
esperant a últims d' Octubre a arrencarla
aumenta de pes, de preu perque son més
tendres y com que a la terra están més
fresques que ab un piló arreconades no
grillan y com que han tingut temps d'apro
fitarse de les entranyes de la terna tots els
aliments necessaris pera assaonar, no hí ha
dubte que per Ilevor han de donar més
bons resultats.
La pluja del día 29 ha beneficiat moltis
d' aquest,

Amatller
Lo'
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L' Estivada
sim
als

a

la

nostra

monjetars y

agricultura principalment

les nogueres que per les
son carregadíssimes de
els
pagesos
fruit,
n' están satisfets per haver pogut sembrar els
naps en temps tan
nostres

a

fondalades

oportú.
SALVADOR NOGUERA.
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D. Joan Soler y Suau ab senyora y fills
(Vilanova y Geltrú).
D. María Casals
Vda. Company y filla.-D. Josep CampMossen
derrós.
D. Francisco Rosell.
Joon Massaguer.-D. Joan Casanovas (Esparraguera).-D. Josep Sería y familia.D. Pere Morfany.-D. Salvador Sindreu.D. Joaquím Alegre (Tarrasa).-D. Jacinto
Trullás y familia (Granollers).-D. Bernat

Molt concisament volém trasmetre la
seva creencia de que s' ha donat un gran
pas ab la mort del Mizian primer y avui
ab la sumissió de noves kábiles, de tal ma
nera que jutja difícil es lliurin nous com
bats, encare que no es convenient la torna
da a la Península de totes les forces del
exércit. Per altre part el comers al Marroc
no podrá esser un fet, fins que '1s espanyols

Dimecres pasaren per aquesta població
una colla de socis del «Centre Excursionis
ta de Vic»: Mosen Gudiol, president, en
Josep Sans, tresorer, Joan Delclos, Secre
tan, Joaquim Vilaplana, Lluis G. lila, Jau
Els ex
me Dues y Mosen Serra y Esturí.
cursionistes veníen de Vidrá, Pla Travé,
Escales de Sallent, Olot, Pasteral d'Amer
y Osor. La nit anterior dormiren al San

Gamir y Cal! (Santander.
D. Raimond Torres ab la seva senyora
D.' Rosa Clavé y fills Josep y Rosa y la seva germana Pepeta Torres.-D.1 María Casals Vd. Cumpany y sa fila Mercé Company.-D. Josep, Pepeta y Tereseta Barberá (Roquetas).-D. Francisco SuLirós ab

puguin

tenir les franquicies dels extranjers,
com son els bonos d' exportació Y les ad
misions temporals, que permeterían des
enrotllar al Marroc el comers de farines,
candeles y sucre, productes que consúm

tuari del Col!, devallaren per Porta Barra
da, Montsolí y Font Picant, traient forses
fotografíes deis 'loes més notables.

Notes comarcals

,

Sta. Colonia de Farnés.—Setmana de
revolta ha sigut la que havem passat, ja
qu'els fets s'han succeit uns als altres.
Primerament la companyia dramática
dirigida per l'actor Sr. Pubill posá en esce
na una bonica obra den Rusinol, «La bona
gent», en l'espaios teatre del circo! «Co
lumbense» y la cornpanyia tingué sort de
la bona gent que ocupava les localitats,
sinó estic segur que hauría tingut de fugir
ab alguna contusió de pronóstico reservado,
pro com que a falta de pan buenas son
tortas, que diuen aquells, varem resignar
nos \ esperar la última escena com aquell
que espera sortir d'una malaltía.
Va passant la setmana y la calor deixa
sentirse y els veíns del carrer de la Verge
María soportaven ab gust mes o menys en
vejable una fetor que no podian atinar d'
aont venía y com saben aquells que la bri
gada sanitaria esta ben montada, un d'ells
va comunicar
la fetor que sentian a un
agutzil, contestant aquet que no estava de
torn y els pacifics veins anaven resistint,
fins que fa pocs dies vegeren que d'una de
les finestres de la casa n.° 12 sortía un
aixam de mosques y sospitant que allá hi
havia la fetor y possat el fet en coneixe
ment del Jutjat, ja'l tením alli constituit, y
el trempat oficial criminalista Robert To
rrent" l'agutzil Amadeu Martinez s'enfilen
escala amunt fins que tingueren d'esbotsar
una porta pera poder entrar y una vegada
feta aital operació vegeren, no pot pas des
criures per l'horrorós, sois direm que so
bre un pudrimener de robe y altres andro
mines v sobre un ja s de palla estava estirat
el cada-vre del pobre «Segiinon» el qual
estava en el darrer período de descompo
sició, dones feia al menys tres setmanes
que era mort y aquells dos abnegats fun
cionaris tingueren de fugir d'aquell lloc de
corrupció. El cadavre fou portat al cemen
tiri y es procedí a la desinfecció del local,
incautantse el Jutjat d'unes quatre mil pe
ssetes que aquell pobre a qui tothom auxi
liaba per creurel un miserable guardava
sempre y en tots els moments sobre seu y
quan se li
encare sembla recordantlo que
feia caritat posava la ma sobre les quatre
mil pessetes y ab un moviment de misan
tropo

penedit deia, gracies...

-

-

passá

al
Si aixó no fos prou vegin
mercat del dilluns. El pollaté conegut per
Iscle es veu que tingué un tracte y varen
resoldre que una partida d' ous caberots
fossin trasladats en aquesta ciutat pera ven
drels; va repartirlos entre vares dones y
aquestes varen anar a la plassa a fer mer
cat; vengueren ous a moltes minyones pero
aquestes al arrivar a Ilurs cases al fer la
pilota vegeren que tots eren coberots; ho
posaren en coneixernent de l' alcaldía y
aquesta va incautarse de setanta cinc dot
senes d' ous tots averiats. S' en doná co
neixement al Jutjat: nosaltres desde aques
tes columnes demaném que s' apliqui als
a utors del atentat contra la salut pública
tot el pes de la Llei, sobre tot si's té en
compte que molts se veuen els ous d'un
gloP--. o si no que ho diguin els del Niu
lo que

Tranquil.

Devem felicitar al jove Pere Costa
per l'éxit que tingué la revetl la que ab mo
tiu del xxv aniversari del Esperanto, tingué
lloc en el local del Sindicat Agrícol aont ve
gerem reunits lo milloret de nostra ciutat y
estigueren admirables tots els que prengue
ren part en aital festa.
Ha marxat a Viladrau aont hi passa
rá uns díes el nustre volgut amic y colabo
rador de L'Es-riuAna Joan Mon.
Ja casi están acabantse els trevalls
pera treurer els suts de la carretera de Sils.
Les sardanes del diumenge passat
executades per l'orquesta vella foren més
que boniques, estava la plassa més que
animada y ab un estol de noies que atreien
per lo hermoses.
-

-

-

-

-

germana Elvira
Sureda (Lloret de
sa

(Figueras).-D. Josep
Mar).-D. Agustí No-

guera (Tremp).
D. Joan Alimany.-D. Pere Pon.-Don
Romá Ribas (Canet de Mar).-D. Josep
Mar y fill.-D. Josep Serra.-D. Ramón

gran cantitat el moro.
Ens digué el sonyor Ramos, que 'I Cen
tre Hispano-Marroquí está organisant el
quint Congrés Africá, el qual sembla se ce
lebrará a Barcelona, encare qu' es demana
en

Forns y Milá.-D.a Elena Alegría.-Don
Pece Gonzalez (Calanda).-D. Jaume Feliu.
-D.1 N uria

Josep
Josep Sordé (Tarragona).
Dr. Josep Raventós y germana.-D. Jo

-D.

D.

Guarro.-D.a Mercé Pigtman.
Blanché.-D.a Eulalia Serra.-

D.a Antonia Barberá.
sep Autrou.
Mr. Jean Clavier y senyora (Lió).-Senyor
Parera y la seva senyora Francisca Noguera.-D. Lluís Escriu y fila (Tarragona).D. Josep Raventós y Berrán.- D. Joan
Camprodón.--D. Caries Peitx.-D. Joan
-

-

Thomas.-D. Francisco Pella (Zaragoza).
-D. Geroni Reinalt (Figueras).
D.a Agna Cuyás y fill David.-D. Jaume
Usart.-D. Josep Serra.-D. Josep Rovira
Cussó.-D. Josep Rovira Virgili (La Nou).

Josep Serrá (Perefort).-D. Jaume

-D.

Montserrat

(Catllar).

-

(Preixents-Agramunt).

D. Eduart Bosch
D. Joan Jené Se-

gura (Ventosas).
D.a Francisca Noguera de Parera (Manresa).-D. Francisco Tormo Martí (Valencia).-D. Joan Piera y familia.-D.a Dolors
Monturiol y fills.-D. Frederic Pagés y
senyora.-D. Antoni Cortés y senyora.D. Narcís Colom y senyora -D. Antoni
Miguel Pardo.-D. Lluís Soler y Biel.D. Emili Ainorós.-D.a Eulalia Serra.Sr. y Sra. Bufill Salvat (Mataró).
D. Baldomer Puig y senyora.-D. Ferrán
Rodon.-Rnt. Dr. Francisco de P. Mas.D. Enric Camps y familia (Reus).-D. Josep Reig.-D. Modest Palau.-D. Pere Ungell (Vilanova y Geltrú).-D. Josep Blanché (Puigcerda).-D. Antoni Maserán.
D.

Miguel G.

Forteza y senyora

(Monte-

video).-D. Jaume Feliu.-D. Albert Rueda
(América).-D." María Trullás (Reus).-

D. Marián Sala. -Dr. Pamies (Reus).-Don
D. Ramón Prés (Lloret).-D. Joan Company (Lloret).-Sr. Sordé (Tarragona).D. Pere Anguera
Sr. Nebot (Lleida).
(Reus).-D. EnSubirachs
(Dearma).-Sr.
-

Domingo (Reus).-D. Ramón Robas
(Lloret).-D. Pene Pau (Lloret).- Donya
Lluísa y filla Goenago (Puerto Rico).
Families: de Puigarnau; de Batista; Goreny; Folcá; Castaner; Fuster; Pomar; Toric

rrent; Vehinat.
D Jaume Brossa.-D. Camil Sisteré y
Mateu Godrau.
Ab automóvil particular han arrivat duD. Segimón Morant aquets últims díes:
Borrás y fill.Joaquín
familia.-D.
list ab
Jacinto
Torres y
Sagnier.-D.
Joaquín
D.

Reyetó

y fill.-D. Antoni

Gasch.-Senyors

'Malagrida y familia.-D.

RiJust
y
familia.-D.
Marcelí
Ramos
y
cart
tamilia.
Istiu
Sociats
y
Forns.-D. Manuel
També tenim el gust de donar la benvin-

Ferrer; Jené;

guda a la Sra. Marquesa de Monsolís qui
acompanyada deis seus fills Guillem y Josep que arrivats dilluns ab son auto parti-

qu'

es

celebri

a

Ceuta.

Excelent y renombrada confitería den
Manel Planas, carrer de Valls, núm. 6. Ela
boració de pastes y dolsos del més bon
gust y presentació.
Elaboració especial dels Barratets de Sant
Hilan, acreditats ja entre tota la colonia.
-

senyor Rector y de varis
amics, el mestre Lambert desde diumenge
vinent, tocará l' armoniurn totes les festes
del istiu a la missa major. Diumenje, en els
Kiries y Gloria hi tocará alguns versos de
A precs del

a
més d' altres composicions
de música sacra.
En el número vinent publicarém vares
notes que sobres música relligiosa hem po
gut obtenir d' ell.

Ravanel-lo,

Confitería d' Adjutori Montalt, ca
rrer de Vic, 22.
Bombons fins, bons y elegants. Renome
nada ben justa per les inmillorables Torta
des que elabora aquesta casa.
-

IN»

Divendres de la setmana passada, varen
contraure matrimoni nostre amic, el mes
tre d' aquesta vila don Fernán Cid ab la
mestra, també de la vila, donva Agna Ma
tabosch.
Desitjém a la nova parella, una eterna
lluna de mel y prosperitats a dojo en el seu
nou

estat.
e"-A

El representant de 1' aigua mineral a
Buenos Aires, don Joan Ribas, qui te esta
blert son diposit principal en la Farmacia
Orien, Alsina, 1701, ha enviat la següent
circular que publiquém ab molt gust:
«Molt senyor meu: ha sigut tal la progres
sió creixent de les demandes que he tingut
de l' aigua mineral de «Sant Hilan i Sacalm»
que ha comensat
en aquets últims temps,
a coneixes en aquet país, que la cantitat de
caixons !que segons contracta teta ab el
devía rebre periódicament, no
he pogut donar l' abast a les demandes dia
ries que tenía, arribant fins no posseir un

propietari,

sol caixó en el depósit.
En vista del favor que li dispensa '1 pú
blic, sols degut y exclusivament a les ma
ravelloses propietats qüe té pera la curació
de la Litiasis úrica (mal de pedra), y Cole
litiasis (cálcul en el fetge), Dispepsia, Gas
tralgia, Catarros de/a vegiga, etc., etc.,
y de quals propietats, que no han de ser
desconegudes pera vosté per esser de la te
més
es coneguda fá
rra que prevé y aont
d'

un

sigle avui, y mercés ab

un

nou

con

termes, tinc asegurada la
recepció d' una cantitat de caixóns sufi
cient pera donar compliment a totes les de
mandes que sian fetes; gaudint el consumi
dor, la complasencia de que 1' aigua sem
pre será fresca, no perdent en absolut res,
de ses maravelloses qualitats y elements
tracte

de

amplis

pro-

curatius.

X.

"ves

de la present, sentme afectuós puguerme
suscriure de vosté att. s. s. Joan Ribas Se
llarés.»
Cal remarcar que aquesta circular ha si
gut redactada en catalá així com ho es el
membret que va al devant.

ab familia.-D. Ernest Galí (Cerviá).-Don
Miguel Jover (Montblanch).-D. Francisco
Beltrand (Valencia).- D. Francisco Pella

Com ja poden si eurer els nostres llegidors
Estiuejadors,
en la secció de Moviment d'
el passats is
vila,
com
en
aquesta
se troba
prestigiós
president
del
centre His
tius, el
Ricart
Ramos
ab, el
pano-Marroquí, don
qual hem tíngut el gust de parlar sobres 1'
actual guerra y el problema africá que agi

Casa per vendre.—Ho es la del car
de Valls núm. 6. Punt céntric y bo
rer
que aital venda in
nes condicions. Com
teressa a una persona ben estimada nostra,
esperem que tots els bons amics procu
rarán s*trobi un comprador. Informes y
detalls en la Redacció de L'ESTIUADA.

(Zaragoza).

ta

•=11V•

cular

pietat

ocupar la hermosa finca de
Castell de Saleta del Mas.

a

Movimgoi
Segons datos recullits desde la sortida
del número anterior tením la satisfacció de
donar la benvinguda per saber que's troban
estiuejant entre nosaltres:
D. Francisco de A. Barata y senyora (Sa

badell).-D. Joan B. Morera (Barcelona).-

Senyors Gort.-D. Joan Soler y senyora.D. Joan Masaques.-D. Josep Miret y Sans

sa

Espero, doncs, sabrá pendre bona

nota

eGz

les

diplomacies

de

tot

lo

mon.

Vergé.-Amablement convi
dats pel distingit amateur Sr. Puigpiqué,
els professors del tercet de l'Unió senyors
Vergé (violoncel-lo) y Lambert (piano) do
Recital

dilluns passat una audició recital en
el Hotel Oriental.
La concurrencia que ab aital motiu s'
aplegá en el saló de música de dit Hotel no
cal din que fou selecte, com ho era també
el conjunt d'obres que s'havien d'executar,
y no es d'estranyar lo primer tenint en
compte la fama deis dos artistes.
Comensant per en Lambert, els mérits
del qual de tots son prou coneguts y aca
bant per aquest redactor de L'ESTIUADA,
l'interés primordial de tots era el d'escoltar
íntimament a n'en Marius Vergé, aquest
eminent entrels notables de la seva corda,
y de pas sía dit, l'interés aumentava per l'
auriola que la prensa extranjera y la crítica
mondial li ha creat arrel de sa tournée per
Fransa, Anglaterra y els Estats Units.
Ab la sessió de dilluns ens convenserem
de qu'es justíssim tot elogi dirigit a n'en
Versé, ja que poguerem apreciar, en sa
afiligranada labor un domini excepcional de
la técnica y un coneixement profond deis
secrets de son instrument arribant a tant
alt grau en certs moments que duptarem
per uns instants sobre si's tractava d'una
fusió entre l'artista y Pinstrument o al re
vés.
En Granada de Ross y Le cigne de Saint
Saens estigué superb en quan a interpreta
cio y es qu'en Marius Vergé es un xicot
que sent y está dotat d'un sentimentalisme
qu'es reflexa en tot el seu ser ab la mateixa
forsa que l'ingenuitat en els llavis d'una
verge castíssima; en Marius sent, en Ma
rius estima y d'aquell instrument clássic
ne treu, ara ab punyents son, ara ab febles
naren

armónics,

notes

qu'arriban

a

['ánima,

notes

que sembleu eixides de mágica proceden
cia tot embadalint a qui té la sort d'escol
Variacions sobre una cansó hún
de
e Dunkler hi feu gala d'un mecanisme

gens vulgar, vencent totes aquelles monta
nyes de dificultats ab una facilitat sorpre
nent, de modo que tant li eran dobles cor
des com l'anar a pescar una serie de flau
tats a dalt del puntet; igual qu'en lo referent
ni salti
a l'are per ell no hi han staccatos
llos difícils, ab una naturalitat qu'encanta
tracta lo mateix una cosa qu'altre.
No cal dir que les ovacions se succeiren
una a l'altre y que sentint aquell bé de Deu
no's pensava en anar a dinar a l'Hotel
Oriental.
Confessem que no creiem donat lo jove
qu'es en Vergé, se tractés ja d'un verda
der virtuós com els seus mérits acreditan:
plenament convensuts de sa valua indiscu
tible no podem menys d'encoratjarlo ab tot
el con pera que prosegueixi la vía empresa
a fi de que com abre Casals pugui honrar
una glo
a sa estimada terna y constitueixi
catalana.
ria
En Lambert ab el piano estigué com sem
pre just y triomfador, fentne de les difícils
parts d'acompanyament una obra mestra.
Després abdós artistes foren obsequiats
pel Sr. Puigpiqué ab un banquet y ja no
cal din que a l'hora del xampany se digue
ren paraules plenes d'encoratjament y de
desitj per la prosperitat deis obsequiats.
L. Y V
.

Imp.

Fin,: de

Domingo Casanovas,

Pau, 67,

Rda S.

Barcelonu

•

•

Vergés

Sr. En Francisco X.

Molt Sr. meu:
Vine per espai d'un mes .donant la
seva «EMULSIO» al meu fillet que ac
tualment te 32 mesos. El pobret esteva
ab un estat tan decaigut y raquític,
que mes de una volta tunda cregut per
dre 1; no obstant avui quan me lo con
templo ab ulls de pare, permétim que
ti cligui que ni` 1 conec; s' ha tornat
guapo, groe y axerit, tothom qui 1' ha
vist y el veu ara els hi pareix impossi
ble la seva transtiguració dintre el
desentrotllo, y tot degut á la seva
«EMULSI0».
Li estic sumament agrahit. A vosté
Ii dec 1' haver reportat la salut al meu
fillet, quan jo me el creia perdut
Li estic tant agrahit que el seu noni
el preconisaré arreu
De vosté afm. s. s.
q

b

s

Jaume Tarruella
Mercaders, 17,
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L' Estivada

No

CENTRE

MAGATZEMS EL

viureu sempre

idelehor, culi y Torrés
Sant Pere, 5, (prop del Passeig de Gracia)

si

menjar feu us diari
de 1' aigna de Sant Hilan.
bipositaris

GRANS ASSORTIMENTS DE NOVETATS EN

gran

Barcelona:

.A.S S A I,

especialment en catxemirs de seda, libertys, estampats de seda y coto,
varietat de géneros blancs a preus de fábrica y tota mena de fantasías pera la temporada.

FARMACIA

a

IGLESIAS Y BARTOMEUS

LIJENCERÍA

y

y bons

ocasions,

totes les

en

sans

y al

13A IR CEI ACWINLA

LLANERÍA, SEDERÍA

fetge, ni pahidó;

del

de

5, Ronda

deis ronyons,

patireu

y al detall

en

totes

,

411

~-

les farmacies y tendes d'

aigues minerals.

INT-uclar•col

NOVA

den

anemia, la neurastenia, la tuberculosis y to
aquelles malaltíes que portan com a conseqüencia amagriment la comsumció.
Com té bon gust y es de efectes rápits, els malalts el prenen bé y els millors metjes
Es el millor remei pera la curació de l'

PERE
Carrer

GALLARDO
de

la

tes

Rectori.a., núm. 2

el receptan.
Se troba de venda

Medicaments

Especifics

químicament
país

del
La

y

Diposit

aigues minerals
extrangers. Productes vegetarians, etc.
purs.

d'

aquesta

població,

á la farmacia de

P. Callardo.

•

Rectoría,

2

n.°

Recontracompetencia

sA:Nr-ri
establert per «La Modernista» baix las condiciono
1.a

an

Aquest popular establiment, durant aquesta

Ccoristiltori Méd.ic

jiiiititi

següents:
temporada, reparteix un

de

pros

pecte-anunci

diferent cada día.
2.a El senyor ó senyora estiuejant que coleccioni deu anuncis o prospectes dife
rents y 'ls presentí al establiment «LA MODERNISTA», de J. Ximeno Planas, Plassa
de la Iglesia, 2, o a la sucursal Plasseta de la Reforma, 1, deixará el seu nom y direcció
y se li entregará una contrassenya.
3.a El 31 d'Agost, tercer día de Festa Major, devant deis que vulguin presenciarho
y
se verificará un sorteix entre 'Is noms deis que haurán cumplimentat la condició 2.a,
els tres que surtin agraciats tindrán pagat el viatje en automóvil desde Hostalrich a
Sant Hilan i en la temporada estiuenca de 1913.
Animarse doncs, y ja veuen que viatjar ab comoditat y sense cap gasto es un pro
blema resolt.

JOAN
Consulta

Pris e-u

de

a

etc.

HORES DE CONSULTA DE 10 A 12 Y DE 3 A 5
1-1cort

cola,

3, babzos

SANT 1-IILAIRI

SACAILANI

eviódic de Sant Fi1aii,$acalm

1' Unió

Catalanista

stiscripció per -tota kit temporada:

2

661..da

especial pera enfermetats per retart nutritiu
fetge.-Diabetes sacarina.
Obesitat.-Gota.-Reumatisme.-Etc.,

Cálculo del ronyó y del

E' ESCIIIIIDA
adherit

ESTIL-LAS REIXACH

pessetes

Hispano-Hilarienea“
Servey de

eotxes automóvils

entre

Hostalrie y Sant Hilani

DE BARCELONA A SANT HILARI EN 3 HORAS Y MITJA
Noves y luxoses carrouseries, forma jardinera, ab confortables seients de travers. L' empresa ha adquirit

A fi de que
surt de Barcelona

un nou auto

'1 passatjer pugui fer el viatje més cómodo, desde '1 1.e. de Juliol l' Empresa tindrá establert
a

les 7'21 del matí, arribant

a

a

Sant Hilan i

llores de sortija de Sant Hilad,

de billets

servei combinat amb el

lleuger

que

les 11 del mateix.

A la tarde sortida de Barcelona amb el correu, arribantse

Despatx

un

pera millor atendre al servel.

a

a

a

les 6.

les 5 del =ti ij

13aree1ona:

a

les 2 de la tarde

Rambla del Centre, nám

6.

