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La vida escolar

Alemanya

1'

a

tenir

amb coses que
venim de Ilent:ar tant lluny de nosaltres com
podíem perqué n'erem tips, feia estones,
fins a la nou del coll! No sab que suara
hem coment:at de gosar de la dolçor de les
are

vacacions i que la meitat d'aquest goig el
fa que ja no'ns parli ningú ni de lletres ni
de ciencies? Tot té son temps, i no son les
vacacions per a enraonar-nos d'afers de
mestres i classes.
Sortosos vosaltres que ja tingueu les clas
ses al darrera vostre! Nosaltres, pobrets, el

primer

de Juliol encare teníem al davant
nostre cinc setmanes de treball diari, mes
tres i nois; doncs de que vos haig d'enrao
nar fóra de com nosaltres ho passem, bé o
malament, mentres vosaltres ja correu ont
l'esperit vos empeny, a montanya o al mar,
fins a Franca, Anglaterra o Suit:a, segons
digui la bossa del senyor pare? Ni callar
tampoc ho podría, perqué la Direcció d'

aqueix setmanari estiuenc (digne de ser- ne

l'any)

m'ha pregat de contri
buir-hi amb lo que'm plagues, i cóm hau
ría jo refusat un prec si humanament puc
diari i de tot

complir-lo

a gent catalana de tant bona vo
luntat com la que dirigeix L'EsTwADA?
Consti doncs que prenc la ploma comptant
amb I 'ajuda de Deu que m'empallegui d'
aquest compromís, obeint a un fort senti
ment de deure i agafant-me a la palla més
propera i més grossa que veig al davant
meu, que és explicar-vos la vida escolar

d'aquesta

pensant que

terra,

no

us

doldrá

gaire sentir a enraonar deis treballs i mals
decap d'altri mentres vosaltres mateixos n'
lliberts.
Ja sabeu que seguim sirgant i suant a les
classes com si no fóssim al bell mig de Ju
liol. Sirgant sí, suant? no senyors o seny o
rets, ni la més petita gota, i perdoneu.
Quan vareig Ilegir el termómetre aquest de
matí a les set a la porta del meu hortet (que
deveu saber de passada que'l conreo jo ma
teix sense cap ajuda, lo qual espero no us
fará perdre'l respecte, molt o poc, que tin
gueu al meu nom) marcava—el g de Juliol
ig13—set graus sobre zero!! Uix! Quin fret
deuen passar aquells alemanys a l'hivern,
esteu

si a les primeríes de l'estiu encare tremolen
de fret! Peus de plom, amics, no correr
tant! Aixó, enguany, es una excepció que
vé a afermar la regla que'ns deixa gosar re
gularment en Julio! i Agost d'un promig de
16 graus de calor, Is que vol dir una tem
peratura molt agradosa, i fins hi ha anys,
que son els més, amb prous díes de 25 i
més graus, i allavores és el nostre goig
quan a les onze del matí el bedell de l'Ins
titut ronda per les sales pregonant que no
hi ha més classes desde migdia. Aquest es
tiu es estat a la vritat, fins are, molt do
lent. Ha plogut a les regions de ponent de

l'Alemanya, a Bélgica i Holanda des deis
mitjos de Juny, amb ullades de sól molt
curtes i gens amoroses. Gracies

a

Déu que

hagi sigut més plovisqueig que pluja, per
qué altrament s'es fóra anegat i potser po
Aixís. plovisquejant el
qui hauríen prés una jo

drit horts i camps.
cel

com

guina,

un nen

més que

a

plorant

l'avia,

com

jaio

vegetació

a

qui

troba
ufana i d'un vert fosc que amb molts díes
de sól no's veuría tampoc als paissos del
Nort, els quals si no tenen el cel tant blau
com els del Sur, en canvi se revesteixen ca
da primavera d'un habillament més tofut i
de color més intensa. No voleu creure-bo?
Veniu, veureu i creureu lo que tants d'al
tres espanyols i italians no havien volgut
es

morta

creure

tota la

un

es

tampoc, fins quels ulls propis els hi

forgaren. 1

ensems

tindrieu que desdir-vos

d'una

pila d'altres

sos ont cert

les

no

gim, perqué tampoc som

cós i cap que no's
poden separar sense perill de vida! Ah se
nyors (com diuen els oradors quan prenen
cara de salvadors de la patria), hi ha mol
tes coses al mon que vostra filosofía no us
les fa somniar (com diu Hamlet a no sé

quin positivista):

com

senyor, no'n tenirn d'
exámens. Ens passem l'any escolar
de
primavera a pritnavera—tant dolçament i
alegrament sense torbar-nos la pau deis es
perits amb una in venció tant sobrera i Ilet
ja com son els exámens—Ilevat dues vega
des dintrels nou anys que dura tota la pre
paració científica a la vida práctica o a les
carreres que diuen académiques, I •a quan
un jove ciesprés de passar-ne sis vol plegar
per a dedicar-se a una professió que no re
quereix cultura académica, 2.a al terme fi
nal deis nou anys vol continuar sos estudis
a l'Universitat o a l'Escola politécnica (que
és igual pel cas). Veieu que aixó de renun
ciar a probes extraordinaries de saber
anyals suposa una atmósfera de molta Ili
bertat i conanca. Penseu-hi una mica...
potser els vostres pares us hi ajudarán, a
reflexionar sobre la relació que existeix en
tre la Ilibertad i la confiança Com poders
trascendentals de la vida ciutadana.
Emperó, per a assolir el certificat que diuen
de maduresa (mental i moral) que demanen
les autoritats universitaries als estudiants,
cal passar uns exámens prou rigorosos.
Ja veieu quels homens no s'ho arrenjen
d'igual manera per arreu i val molt més ai
xí, perqué ens moriríem de fástic si el món
fós com una bola Risa i d'una sola color i'ls
bornes tots fosos dins el mateix motllo. Nou
anys escolars abans d'ésser declarat madur!
Sí senyors, i afegiu-hi si us plau tres o qua
no

—

pels rudiments abans d'ésser admés a
cap Institut... Aixís comptareu que els nos
tres joves al passar a l'Universitat o Escola
politécnica tenen sos dinou o vint anys a
esquena. Passa a la joventut del nort lo ma
teix que a sos fruits: li cal més temps per a
madurar, o si voleu no es tant viva com la
del sur, i si vosaltres fossiu alemanys ten
dríeu que avenir-vos-hi.
Ademes, un any escolar a l'Alemanya di
tereix també prou d'un any escolar allá.
Es molt més una unitat closa per més d'un
concepte. Els alumnes d'un any, sigui pri
mer, segon, etz. constitueixen un sol cos,
reunint-se—llevat d'assignatures que per sa
tre

-

reclamen sales d'especials condi
cions--cada día dins la mateixa sala, a la
qual s'hi aplica la paraula classe (al. Klasse)
que té doncs un altre sentit en el régim es
colar de Franca i Espanya. I tant es així
que si un alumne no satisfá a sos profes
natura

fi d'any a la classe su
perior, sitió que té que repetía la inferior
amb totes les assignatures que s'hi ense
sors no

pot passar

nven, fins

aquelles

uns

distin

Numero de
-

notable en uua
Aixís afavorim

un

bo

dugues

o

assignatures que nols escauen
altres. Ademes, pels qui han fet
a

tant

com

de
terminades inclinacions i facilitats, tenim a
les grans poblacions tres menes d'Instituts:
humanistes (de grec i Ilatí), realistes (de
francés i anglés i molta matemática i físi
ca); i una tercera mena ont se segueix un
camí mitjá, ensenyant Ilatí, francés i an
glés, restrenyent les exigencies en les assig

D'aquesta

natures exactes.

veure

manera's

les coses del régim intern de nostres es
tabliments de segona ensenyança. Quant al
régim extern, cal afegir que gairebé tots
ells son públics, es a dir son costejats i ins
peccionats deis municipis o de l'Estat (Pru
sia, Baviera, etc no pas de l'Imperi que no
té cap atribució docent), D'establirnents
propietat de particulars no n'hi ha gaires
ni son gens estimats; de coldegis de rel-li
giosos o sacerdots n'hi ha molt pocs tam
bé Peró .deveu saber que la rel.ligió no es
tá desterrada tampoc deis establiments pú
a

,

blics, al contrari

en

el programa d'estudis

ocupa'l lloc d'honor i els alumnes catálics
son
obligats a rebrels sants sagraments
unes déu vegades a l'any, i n'hi ha qui els
reben cada setmana.
Are si seguís contant coses del nostre ré
gim intern, de alió que's diu método i pe
dagogía, temería de trair secrets professio
nals. Per aixó sigui prou dir-vos que les
lkons son de tres quarts d'hora no més
cada una, peró ben empleats i treballant de
ferm els mestres i els nois: no xáfec de pre
guntes i respostes; de teoría lo indispensa
ble i trobat deis deixebles mateixos, molta
de

práctica,

solució de

problemes,

conver

sació, experiments, discursets). Exercicis
per escrits se fan prous, a classe i a casa,
sent la feina més grossa deis professors el
tenir que esmenar-los. Peró d'exámens, no
n'hi ha més que els que tinc dits, sinó que
al fi de cada trimestre els professors decía
rem, segons les observacions que hem fet
a les clases, si un deixeble s'es afanyat com
podía, valent-ens de les cinc notes: molt
bó, bó, suficient, deficient i insuficient. Al
fi de l'any escolar, a darrers de mars les
més vegades, es quan se fa la gran neteja,
vol dir que's decideix en una reunió deis
professors de cada classe (v. abans lo que
hí entenem) si un deixeble ha de ser pro
mogut a la superior o no, segons les nor
mes abans exposades. El tenir que repetir
tota una classe amb totes ses assignatures
sembla una pena greu; peró ben mirat no
és cap pena, sin ó que més bé atenem al
desembolicament general del noi i al prin
cipi de guardar el carácter particular de ca
da classe, el qual fóra alterat si la mateixá

assignatura

fós cursada d'alumnes d'edat
molt diferenta.
Deixeu que plegui per are amb un plan
d'estudis complert d'un Institut mig huma
nista mig realista (Realgy-mnasium):

a

ont

bat rodó. Es ciar que

ha assolit
un

apro

un

deixeble

no

pot
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2
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3

DR. EBERHARD VOGEL
Catedrátic del ilealgymnasium
i de

(Alemanya)

Aachen

pot

calcular que de xeixanta nois alemanys un
aprén de !latí, grec i francés, de vint un
aprén al menys de francés i anglés, i molts
u'ells també de llatí. D'espanvol (castellá)
n'aprenen als Instituts pocs, peró sí prous
més tart. Tots l'aprenen ab gran facilitat,
sabent Batí, com en saben els més.
Veig que ja he començat d'endinsar-me

lliçons

asignatu

En les

menja bornes,

d'altres.
una mica les aptituts na
turals deis nostres alumnes, deixant-los es
mercar menys temps i esforç intelectual per
o

-

siguin

les bran

mestres

signatures, amb tal que baja assolert

respecte deis pais
n'hi ha de taronges (fóra de
erros

pomes i peres i nous molt més abondoses i
dolces que per Ilá.
Sigui, direu vosaltres, com dic, ja ho
veureu un día, i fins el felicitém perqué no
fa tanta calor en els díes d'exámens que
sens dubte, si per a plegar espereu díes
més calents, en tindreu al més de Juliol. Un
altre erro, amb perdó, senyors. No'n tenim
d'exámens en tot l'any escolar, ni al princi
pi, ni al mig ni al fí (que's alguns díes
abans de Pasqua de Resurrecció). Tirapei
xet! Are aquell senvor alemany vol fer-nos
creure que les escoles (aíxís anomenem hu
milment fins els Instituts i Collegis i Uni
no

totes

a
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i deixem passar un noi a la classe més alta
anque no haja satisfet en una o dugues as

que'ns comprem) ni atmetlles, peró sí

versitats)

iguals aptituts per

ques del saber. Per aixó els

Per als nois no mes estiuejant a Sant Hilan i Sacalm
Home, no'ns hi vingui

i Abministració: Carrer de Vic, 9

la

Real Escota politécnica

13 Julio! 1913.

Les servituts de Ilum a Cataluoya
lii
A l'estudiar aqueix problema sorgeix una
dificultat que devem resoldre, i es la se
güent: Si en paret propfa, que no estigui en
el límit de la propietat, sinó dintre del pre

di, emperó

a la vora del
veí, es pot obrir
Iluerna? I formulem aital pregunta, perqué
segons Pordinació 41 «en paret propia ni
comuna no's deu fer finestra ni Iluerna en
vers la paret de son vei, a menos d'haver-se
convingut els dos ab escriptura», lo qual
vol dir que's deu deixar certa distancia en
tre la finestra oberta i'l predi col-lindant, a
fi i efecte de no pendre Ilum horitzontal
que passi per aqueix; mes Pordinació
diu per altre part: «Ningú pot tenir vista
sobre terreno d'altre, si abans no mira so
bre lo seu»; lo qual sembla significar, que
amb tal que miri primer dintre lo seu, a

qualsevol

distancia pot obrir-se finestra.
Relacionant ambdues afirmacions, es pot

preguntar:

?Pot

oposar-se el s,eí a que jo
obri finestres amb tal de que mirin dintre lo
meu? ?O dec obrir-les a certa distancia del
límit? Si acceptem afirmativament lo pri
mer, sobra l'ordinació i i; si lo segón ?qui

aqueixa distancia?,

la paraula en
vers de Pordinació 41
és tant vaga, que
igualment es mira envers desde una distan
cia de cinc canes, que des de un pam de
na es

car

-

cana.

Crec

cions,

jo que

no

sobra cap de les ordina

ni tenen el sentit contradictori. En

efecte: L'ordinació ti no es més que una
negació de carácter general: ningú pot mi
rar dins lo d'un altre si abans no mira en
lo del seu; en ella no s'hi ha de véurer cap
més sentit ocult qne'l general de proibició;
emperó, jamai s'ha de créurer que d'ella's

desprén
dins lo

l'afirmació de que mentres miri
es podrá permetrer tenir
fines

seu

qualsevol distancia, sería lo mateix
que si de l'idea: Ningú pot entrar al tea! re
si abans no té la sepa entrada, es volgués
tres

a

deduir, que tinguent l'entrada cada hú po
drá sentar-se allí aont Ii

dongui

la gana.

finestres, perqué puguin mirar al pre
di veí, sens molestia, deuen distar d'ell cert
espai; la paraula envers necessita una mi
da, aixó es evident: quina es aqueixa mida?
Les

Crec que la distancia mínima deu ésser la
que la llei suposa adquirida en la servitut
de llum, es a dir: 4 pams de destre en qua
dro (1); tal es la mida, que vulgarment se
androna legal, i no marcant-ne
cap més la ordinació 41, deu acceptar-se
la distancia senyalada en l'ordinació 2.a,
puig una llei deu interpretar-se integral
anomena

ment.

() Si hagués posseit la Iluerna per 30 anys, o la tingués en
força de algún instrument, i el veí volgués acostar-se obrant, deu
apartar-se de la dita Iluerna, quatre pams de destre en quadro.
0,

2.0

L' Estivada

2
que, an el duenyo d'una paret
construida dintre lo seu a menys de 4 par-11s
del límit se'l pot obligar a que tanqui la finestra que en aquella hi hagués obert, o que
retiri la paret fins a la distancia indicada
(a menys d'haver-se convingut amb carta.
o. 41); pot donar-sel cas, de que una paret

Quedant

en

exemque sois distés del veí un pam, per
pie, tingués per més de 3o anys, en bona
pa u i sens contrast, oberta una lluerna;
?podría en aqueix cas, el duenyo d'ella,

alegar posessió prescriptiva?

Opino que no. En primer lloc, perqué
inspirant-me en aquel I esperit restrictiu que
té la prescripció en dita materia, solament
obertures plenaes dona eixa facultat a les
a
dir,
a les Iluernes,
reglamentades,
es
ment
i les lluernes entranven per a mí, ademés
de la mida i d'estír en paret rajolera, un
concepte essencial en elles, que explica la
esti
raó de la seva existencia, i es el que
o
toqui
,fronti
guin obertes en paret que
amb el límit del veí; sens aqueixa nota no
que
es pot donar a les obertures, per més

s

nodreix de figures

Per

l'idea

«tothom puga tenir acostament (atanl) a la
paret propia o comuna de llarc o de travers,
etc.»;

es

parla

d'una obertura

en

paret tal,

ella
que está arran del límit, perqué amb
perqué
acostament,
s'hi pugui ternr atanç o
d'altre modo no's podría compendre que
pogués atançar-se a paret que no estigués
el límit.
En conclusió: el veí d'un edifici, en el
qual hi hagin obertes finestres o lluernes
que no distin 4 par-11s del predi seu, pot impedir-les; i en cas de deixar transcorrer el
temps el duenyo d'elles no pot alegar la
prescripció perqué al meu entendre no
en

dintre les condicions del

cauen

privilegi.

son les principals dificultats,
m'han
acudit al estudiar tant comque se
plexa materia; com he sabut, i disposat a
rectificar tota equivocació, les he resoltes;

Aqueixes

treball he conseguit apuntar
alguna idea, n'estaré content, sinó servirá
al menys com un tribut d'hornenatge ren
dit al Dret Catalá al qual professo un vensi amb

table

mon

amor.

.10ÁN MON

r

PASCUAL

Aigua pícant
El més de Juliol a la nostra pila té sempre tot el fresseig d' un periodo de preparació. No es que manquin estiuejadors, ni
families de les que fan !larga estada, ni
damiseles molt belles, es que '1 Juliol sembla tel per a guaitar no més les contínues i
nombroses arribades. Toles les testes i els

plans

de diversió es guarden pél més entrant i els que pensen amb aixo per are solament veuen automobils plens, jamilies
conegudes que arribaran dema o dintre tres
dies o a primers de setmana. L'estiueig pel
més de Juliol es concentra per a molts estiuejadors en l' arribada del auto i per el
gros nombre deis restants ja no es estiueig,
es una recepta que en forma d' aigua picant tenen de pendre de bonmatí i al caure
de la tarde durant vintiun día. Avui un
vas, denla i els vuit díes següents dos. desaigua es te
prés tres... Acabat de beure

passejar, després menjar força, ter la
siesta, tornar a beure 1' aígua i passejar-la
i a dormir. El mes de Juny es preparació
vilatana en mitj d' uns díes transparents;
de

Juliol

es

gentada

que baixa de l' automobil

Santa Colonia de Farnée.—Es tro
ben entre nosaltres i amb el carácter d'es
tiuejadors la distingida familia Lloret de
Sarria i la simpática na Joaquima Amat de
Barcelona a qui i als demés que's troben

arriba a
«A la nostra gentil i aixerida planxado
Corbera que 'n els díes
ra Srta. Carmeta
festius uneix la seva bellesa al encís i be
Ilesa de la Font-Vella.
En el día del seu Sant moltes felicitats.»
El bell document va avalat ami,quatre
firmes. Més d' Agost: sigues passatger i fré
vol, pero acurullems d' espiritualitat en el

sagrat repós de l' estiueig, i fes que

a

l'

desitgem bona estada.
Gracies a l'inter és mostrat per nostre
company de causa i regidor don Josep M.'
Puig en breu començarán les obres per a
arreglar les aceres del carrer de Sant Se
—

basta amb lo qual s'haura conquerit una
indiscutible reforma, ja que les mateixes es
tán tant destruídes que els díes de pluja
alló sembla un mapa amb tots els llacs i
illes fent-se poc menys que impossible po

-

cies semprívoles i la nostra vila, oberta a
inmortalitat per l' nigua picant curati
va, s' obri també a l' elegancia ciutadana
del estiueig bellissim com la bellissima es

tiuejadora Rosita

der passar avui per aquelles.
En el festival organitzat per a recau
dar fondos amb destí a la filantrópica so
cietat «La Caritat» i a la erecció del mo
nument al millor deis poetes, Mossen Cinto
Verdaguer, el qual díes passat tingué lloc
la societat «Círcol Columbense» pren
en
guent-hi part valiosos elements d'aquesta
ciutat, s'hi recauda la quantitat líquida de
trescentes cinquanta vuit pessetes, repar
—

FRI TZ

apuntén2

a

r

Ensayança

Catalana

tint-se de la següent manera: al Delegat en
aquesta ciutat de la comissió organitzadora
per a portar a fi el monument, don Robert
Torrent, se li entregaren cent setanta cinc
pessetes, i al Tresorer de la Societat «La
Caritat, Josep M. 011er, cent vuitanta tres
pessetes, tot lo qual fern públic per a que
tots sápignen de la manera que fou repar

II
El Catalanisme que brollá d'un grupo ro
mántic d'aimants de la Ilengua nostra i de
les tradicions de la terra, al devenir a la

electorals.
Aixó ha fet que s'oblidés quelcom massa
d'aquelles persones i coses que si bé no po
den influir directament en l'elecció de di
putats i regidors tenen d'ésser, no obstant,
els sacerdots que vetllin el foc sagrat del

patriotisme.
Entre aquests s'hi compten en lloc pre
ferent els mestres. El día que dintre de ca
da mestre catalá hi bategués un cor tot
amarat de sá patriotisme, aquell día sería
de gran goig per nostra Catalunya, i s'hau
ría posat una fita inesborrable en el cami a

seguir per nostre ressorgiment nacional.
Es veritat que aquí Catalunya ha‘,em
un sens nombre d'ensenvances técni
ques, i fins tenim un «Institut d'Estudis
Catalans» que té la beligerancia deis més
importants instituts de ciencies i lletres de
arreu del mon, peró tampoc podem negar
que dintre d'aqueixes institucions s'hi so
plujen molts homes que no están plens del
ver sentit de catalanitat, i anc que aixís fós

creat

els que més tenen d'influir en con
po
servar i augmentar aquest sentit en el
d'estu
ble. Aixó está reservat pels mestres
di, pels forjadors deis catalans de l'avenir.
I per aquests sí que quasi rés ha fet el
C atalanisme. Ha anat massa per les bran
no

son

ques i ha descuidat les arrels. L'ensenyan
ça primaria está greument descuidada pels
catalanistes. Hi ha l'Associació Protectora
de l'Ensenyança catalana qual llista de so
cis no está lo nodrida que hauría d'estar,
i aixís

no es

estrany que per

manca

de

re

sostenir-les, hagin

i de medis per a
de tancar-se escoles catalanes dintre
mateix de Barcelona. Exemple, l'Esco
la Nacional Catalana, que regentava
amic Arquer, i que no poguent-la sostenir
ha tingut cranar a fer la seva felna catala
nitzadora a Bellcaire, ont hi treballa de
ferm amb admiració de tots quants el co
neixen. Siga per a ehl aquest record que des
de aqueixes planes li consagra la meya hu
mil ploma i aquest periódic vessant de ca
cursos

en

el

sos

concurs

tardas presentada en una de les ultimes
sessions de la Diputació provincial de Bar
celona en son bona mostra. Sobretot en
aquesta última hi podem tenir molta fé si
és que's porta pels viaranys per als que

tida aital quantitat, i a la vegada i en nom
deis organitzadors donem les més corals
mercés a tots quants prengueren part en
aital testa.
Díes passats estigué en el Balneari
d'aigues termals d'aquesta, el sabi Doctor,
catedratic de la Facultad de Medicina de la
ciutat comtal don Valentí Garulla essent es
pléndidament obsequiat pel Director de

deu anar.
La creació de una escota normal catala
na que en ella se proposá, ens
donaría un
esplet de mestres catalans que ensems que
plens de un alt esperit catalanesc podríen
sortir ben assadollats de coneixements per
a poder Iluitar en oposicions amb els seus
contrincants de fóra
arreu deis pobles que

—

Establiment Sr. Martí,
satisfet i prometent que

Catalunya. I aquells,

anessin, hi esca m pa
rlen junt amb la seva ciencia l'amor a la
Patria que cobejaríen dintre son pit.
Ademés i mentres se porta a terme aixb,
la A. P. de la E. C. junt amb la Unió Ca

pels

la de Sant Salvador ont el conegut indus
trial Francisco Trías hi té montat un semi
bar en el «Recreo Farnense» trobant-s'hi
desde les gustoses atmetlles fins el menú
més delicat servit tot per boniqnes noies.
Sembla que ha millorat quelcom en
la seva malaltía el conegut lletrat d'aquesta
ciutat, D. Francisco Soler a qui de bon cor
desitgem una prompta resolució. Aixís tam
bé sembla que's troba més animat el Pro
curador deis Tribunals don Enric Frigola
an el que també ens
plauría veure'l guarit
aviat.
—

catalanas, coto gramátiques, geografíes,
histories, monografíes, etc. que podríen do
nar-se com
a premi als nois més aprofitats

tes

de l'escota. i amb tots aquests treballs in
dubtablement que aixecariem els basti
ments, que seríen un puntal fermíssim, de
l'edifici del casal catalá aguantat pels dos
grossos caires demunt deis quals s'aixe
quen les nacions modernes; la instrucció i la
educació.
LL. G. CATALA

La Societat «Círcol Columbense» ha
per a els díes de la testa major a
la coneguda i renomenada orquestra «La
Moderna Escales» de Barcelona i la Socie
tat Choral la no menys nomenada i conegu
da orquestra <La Unió Filarmónica» també
de la capital de Catalunya.
—

contractat
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HIGRÓMETRE

1

Emperó

de l'esperit nacional.
An aquest fí sembla que se tendeix are
úhimament. La Unió Catalanista en la As
samblea de Tarragona, la A. P. de la E. C.

mar.

1

talanitat.

trac

d'assumptos

—

constant

]E

a

de la seva professió.
Dona gust sortir per els contorns de
la nostra ciutat, ja que arreu se troben ani
mades colles recorreguent el nombre de
fonts que hi ha per les vertents de la nostra
muntanya, siguent sens dubte la preferida
tar

comuni
cació entrels mestres i la Junta que podría
crear-se faría que aquells s'anessin compe
netrant cada día més amb la bondat de nos
tra idea i serien uns constants col.labora
dors a la mateixa.
A tot aixó afegeixi's la publicació d'obre
una

prompte retor

Ajuntament d'aquesta provincia per

mestres

Aixó, junt amb

tant

aquell

—

que més es distingissin en la
instrucció i educació moral i patriótica de
Ilurs deixebles. Tots aquests treballs poden
fer se no contra la Ilei de l'Estat peró sí fó
ra de la llei, i fins amparant-se
en les ma
teixes Ileis, que avui per avui s'han d'aca
tar.

mostrant-se

ni de Viladrau vindrá a passar uns díes en
aquell bonic lloc.
Baix la presidencia del Secretan i de
l'Ajuntament d'aquesta D. Artur Baldrís el
día primer d'Agost tindra lloc en la ve'ina
ciutat d'Olot una reunió de secretaris de l'

talanista, podríen organitzar concursos,
examens, visites i inspeccions per les es
cotes de Catalunya amb premis en metálic

hagut

hora és de que ens desenga
nyem. Els catalanistes no responen com se
ría el seu deure per a que poguessin crear
se escoles catalanes arreu de Catalunya.
Per a aqueix noble fi no hi ha prous ca
bals. Aquesta es la veritat nua. Peró per
aixó no tenim de desanimar-nos. Si no hi
ha medis suficients per a crear escoles ca
talanes extra-oficials, tindríem de procurar
quels mestres de les escotes publiques fos
sin nostres col.laboradors en el ressorgi

organitzá me
proposició Bas

d'Historia que

passats, i últimament la

nosaltres

entre

en

torn nostre s' hi arremolinin toles les gra

pai insignificant d'un pam, no té ja la força
plenitut de son ésser, procura intervenir en
ni la significació d'aquella altra obertura,
tots els aspectes de la vida dintre de Cata
que no poguent rebre llum propia, la picom que per desgracia, i més
dola an el veí perqué porti l'alegría dins el lunya. Peró
cos
en aqueixos temps, se decanta més del
casal obscur; i ademes, significa q-ue aixis
ha
tat de la política que del de la Patria,
el propietari sois deixá un pam d'escom
institucions
totes
aquelies
pai entre la paret i el límit, podía haver-ne mirat d'influir en
que poguessin donar-li vots en els jorns
deixat quatre o'l que fós precís, per a
minar les habitacions del seu edifici.
En segon lloc, de l'interpretació de l'ordinació r., pot deduir-se també l'esmentada idea de que sois s'entén jurídicament
per lluerna, la que directament mira al
predi ve!. En efecte: Diu l'ordinació que

Notes comarcals

mes

La eonquesta de l' eseola

nes.

de rebre
Eixa
l'altre
pre
oritzontal
de
llum forastera, llum
dalt;
i
per
a
di, jamai la llum vinguda de
aix5 la claraboia o lluerna que mira en lo
seu, encar que rebi la llum vertical en l'es-

femenines

i

del

1111-11V1E-----11

reuneixin les altres condicions establertes,
ni el nom, ni menys el privilegi de les Iluer

paraula implica

concisa

de forces, i de curació. El mes d' Agost es
(ininzació abigarrada amb remors quasi
ciutadanes, amb guspireig de bellíssimes
notes de senyorial i civic estiueig.
Aixís passa 'I Julio!, entre mig de la
forta concurrencia, com un compás d' espeinauguració
Agost amb
rn i comença
deis concerts selectes, els balls posats en
programa i les tertulies que s' inicien com
una nota marginal, de converses suaus amb
realitlar durant
Plans, a vegades, per a
1' Agost.
Peró mentres passa aquet més, mentres
transcorrent els vintiun díes, cbrím
van
aquesta secció a la bellesa de l' estiueig que
'

de Juliol una postal
i galant que per casualitat ens
les nostres mans: diu aixis:

com una nota

i habitacions, es promesa
de jovenlut, anyor de discreteig i de festa
ciutadana, per els que venen a l' estiueig
com en
un ensomni de repós, de renovació

omplena pisos

i

Hora

8

m.

4

Observacións

t.

espléndit.

ment

-----------

F. Cid.

L' Estivada
Els que

--

tenen

viram están

espantats per haver sortit del

quelcom

niu un
animalet, que uns se l'imaginen un gorge
blanc i altres un gat masqué i que totes les
nits es dedica a la cerca de gallines i altres
aus
de corral, havent fet moltes morts, i
emportant-se un bon nombre d'aquelles.
Mentres uns creuen que aital animalet es de
la raca deis felins els més vius opinen que's
de la raça deis bimans. Peró mentrestant
desapareixen i la gent fa comentaris, no re
cordant-se que s'acosta la festa major.
A Riudarenes sembla que han tro
bat l'animalet que fa díes se dedicava a la
recerca de aviram. Ha resultat ser un ho
me, que ha ingressat a la presó d'aquesta.
Estem disfrutant de una temperatu
seu

—

—

molt agradable.
Dona gust veure de la manera que
treballa la Junta de Sanitat d'aquesta.
Hem tingut noticia de que hi ha
ra

—

—

moltes cases que's dediquen a la venda de
llet de vaca i cabra sens que l'inspector
municipal hi haja passat la corresponent
visita autoritzant-los.
Han comenr:at les vacacions en les
escoles municipals amb gran alegría de la
mainada.
Sería convenient que'ls díes de festa
la nostra autoritat local disposés que's re
gués una miqueta el passeig de Sant Salva
dor, ja que hi ha molta pols i les senyore
tes protesten. Es de creure que serem com
—

—

plaguts.
La setmana vinenta es trasladará a
la nova casa de correus la oficina de la ma
teixa que's trobava unida avui arnb 1,1 de
—

telegrafs, quedant aixís separats els dos
El bon amic i Administrador de cor
reus Martí Sureda está treballant per a con
seguir que en breu poguem disfrutar del
rams.

servei de giro postal, cosa que segons
ticies será un fet aviat.
Els carters han estrenat un
uniforme del seu cos de correus.
—

Diumenge

bailarán
diferents llocs de la ciutat.
—

es

no

elegant

sardanes

en

Viladrau.—Les obres de construcció
de la capella Fonda, avancen rápidament,
de Manera que dins de poc temps quedará
a punt de cobrir-se.
Se prepara la festa d'inauguració pel més
d'Agost, tractant-se de celebrar-ho amb
gran pompa, per lo que ja s'ha contractat
una de les principals orquestres de la ci u
tat

de Vic.
Les barberíes den

—

Cinto, i den Paula,

han sigut restaurades, produint
efecte les pintures, que ornejen

molt bon
les portes
foranes, fixant amb sos colors vius i Ilam
pants, l'atenció del públic, que no s'amaga
de fer-ne elogis.
Dilluns estigué nostre prelat l'il•lus
tríssim Doctor Torras i Bages an aquest
Doctor La
poble, per a fer visita a
guarda bisbe de Barcelona, que estiueja
amb molta satisfacció i bons resultats, an
aquesta població, quin clima de tempera
—

tura tant
a

agradosa,

nombroses

atrau com

families, i quines

per encant
belleses na

turals escampades arreu de la comarca en
cisen al vianant i escursionista de tal mane
ra, que troben sempre curtes les horas
d'estada an aquest reconet enlairat de la

montanya del
—

Montseny.

Havem rebut de la colecció

«Sant

Hilari=Postal», els nombres 4,062-6-7,
4,071-2, 4,080-3 8-9, i 4,093, que son una

magnífica reproducció

de la vila i paratges
de
la
vaina
vila Hilarienca.
deis contorns
El senyor Ximeno ha tingut esquisit gust
per a formar
en escullir els punts de vista
la

seva

col•lecció.
~11

Movimiut
Ja té nostra vila el caracter animat i tant
sens parió de les seves famosas temporades
d'estiu. S'animan els cafés, els carrers i
places. La placa de Mn. Jacinto Verdaguer,
presenta ja a l'hora d'anar a la Font Picant,
aquell bellugadís quadre deis carruatges i'ls
seus conductors quan d'un cantó a l'altre
transmetent avisos de sortida als seus parro

quians.
Som al estiu i la vila sembla transformar
l'alegre formigueix de un glop de
ciutat endiumenjada. El foraster ve a re
posar deis seus afers. Els de la vila redo
blan el seu treball, tota activitat es poca.
Hi ha que acudir a tot, es precís que'l fo
raster servi grat record de la seva estada.
Som al estiu. Prou vindrá l'hivern a esbo
se en

rrar-ho deixant sois com un somni el grat
record de mil notes de color vingudes de
tot

arreu.

Vegis la Ilarga !lista deis que han arribat
aquets ultims dies.
D. Eduard Pagés i familia (Barcelona).
1). Antoni Queralt i D. Josep Planas (Llei

da).—D.

Ramón

Huguet (Barcelona).—

D.' Dolors Serra (Tona).—D. Josep Ver
nier (Barcelona).—D. Josep Mogas (Barce
lona).—D. Josep Ferré Cortinas (Reus).—
familia Sarmiento (Barcelona).—D. Guillem
Colom i ff1 (Mallorca) —D. Joan Montllor
Rodó i Sra. (Barcelona).—D. J. Pelfort i
Sra. (Montevideo).
Ja tenim entre nosaltres els estiuejants i
conseqüents propagadors de les delicies
estiuenques d'aquesta vila D. Antoni Gasch
i familia.—D. Josep Mar pare i fill.—Don
Josep Vallvé i familia.—D. August Torner
(Valencia).—Rnt. Pare Daydí (Mallorca).—
D. Josep Camps Pallardó (Madrid).
D.' Joaquima Jové Vda. Moragas.—Do
nya Carme Vilaró i fills (Barcelona).
Dtor. D. Martí Majó (América).—Dtor. don
Josep Martí (Barcelona).- -D. Joan Guar
diola í Sra. (Barcelona).- Srs. Got; Puig
grau; Roca i Jener; Casals; Altimira (Bar
celona); D. Ramona Plá i fills (Tortosa).—
D.a Carme Nicasi (Molins de Rey).—Don
Joan Puigbó i familia (Tarrassa). D. Jo
sep Reig (Molins de Rey).—D. Ramón
Jové i Ventosa (Valls).--D. Josep Perra
mon
(Almacenas) —D. Rossend Aldomá
(Barcelona).—D.a Gerónima Lloret (Bada
lona) —D. Joaquím Arrast (Sant Sadurní).
—D. Mateu Abelló (Tarragona); Josep Bo
somba amb Sra. i fill (Barcelona).—Rnt. don
Matías Llorens i Pallejá (Barcelona).—Don
Miguel Jové Arnabal (Montblanch).
Se troben ja aquí les apreciables families
entusiastes del estiueig a Sant Hilan i don
Jaume Polit Font.— D. Manuel Nlartin
Aguirre (Barcelona).—D. Josep Rocalba
(Badalona).—D. Josep Mir Treserras (Ber

ga).
També podém inscriurer el nom del ce
lebrat estiuejador simpatic D. Magí Escofet
a qui la colonia estiuenca ha tingut ocasions
repetidas d'aplaudir-li la seva envejable fa
cilitat en el recitat d'hermoses composi
cions poétiques, en pie teatre de la natu
ralesa. Recordis les sessions memorables
de Ca'n Roca (Postal nova d'enguany).
A D. Bernat Sisteré (Mallorca).—D. Fi
del Hostench (Barcelona).—D. Fermí Salas
(Manresa).—D. Ramón Vives Hilla (Bar

celona).

D. Jaume Sordé (Tarragona).- -D. Sal
vador Jané i filia (La Bisbal del Panadés).—
D.' Joaquima Cuxort (Badalona).—D. Jo
sep Planas (Prixens—Lleida).
D. Barto
Mans
meu Coll (Puerto Rico).— D. Jaume
i familia (Barcelona).—D. Emili Comerma
i
(Sabadell).—D. Vicens Ros amb se
nyora i fila (Barcelona).--D. Bonaventura
Oriol.— D. Joan Muné (Barcelona).—Don
Pere Anguera (Castelló).
Aixís mateix ha arribat ja l'estimat ex
mestre public d'aquesta vila D. Joan Artola
i familia que aprofitant les vacançes del seu
profesorat retorna cada any a n'aquesta
vila procedent de Campos (Mallorca).
D. Gaietá Belte.—D. Eduart Segura.—
D. Narcís Colom i Sra.—D. Ramón Garri
ga i Sra.—D. Emili Amorós.—D. Lluis
Soler.—D.a Eulalia Romaní de Riera (Bar
celona).—D. Vicens Saura (Alcorisa). Don
Francesc Arinó i D. Angela Arinó. Donya
Recitació Gracia.—D. Germán Pagés i se
nyora, i D. Dolors Gil (Madrid).—D.a An
tonia Gras i filia Sta. Laura (Vendrell).
D.' Dolors Riera i filia (Granollers).
Es aixís mateix arribada D.a Joana Flo
rensa Vda. Perez i familia que ha passat a
hostatjar-se en la bonica torre de la seva
propietat al Passeig de la Font Vella.
D. Joan Bayer i Sra. (Menorca).—Don
Salvador Guitart (Barcelona).—D. Enric
Juliá i familia.—D. Josep Planas.—D. Emili
Llisterri.—D. Jacinto Bellester.—D. Ferrán
Autran i familia.—D. Pau Segú i familia.—
D. Josep Fradera i familia (Barcelona).
Es arribat també nostre company don
Pere Serracanta amb la seva Sra. Ve ani
mat de valent, tant per estiuejar com per
continuar biografiant amb entusiasme a
tots els bons estiuejadors que per son afec
te a n'aquest país s'ho mereixen, i que a la
vegada no's prenguin a mal aquelles notes
intimes i xamoses, que no tenen més pre
tensió que una frívola nota d'istiu, i que
com II tením dit
les sub-titulerían. Nost res
estiueiadors ilustres en mánegas de camisa,
que encara que fora ilarc, donaría la mida
ecsacta de que sois se tracta de una humo
rada dintre'l bon sentit de l'amistat i amb
Ilunyana intenció de molestar lo més mí
nim a ningú.
En fi de si nostre company te anims de
treballar, ja'en veurán mostra en el núme
ro present, perqué en
Pere Serracanta es
d'aquells de arribar i moldre.
Segons noticies recullides han arribat
també al Hotel Martín les families de don
Eduart Berenguer; de Vda. Gusta; de Bel
tran; de D. Lluís Buxeda; de D. Joan Fer
ratjes; de D. Josep Valls. Els Srs. D. Jo
sep M. Catarineu•' D. Enríe Salas; don
Eduart Bosch; D. Honorar Font; D. Josep
Fajardo; D.' Margarida Forton i D. Joan
Malagr ida.

3

I fins al número vinent que trobant-nos
als raders de Juliol, la feina del cronista au
mentará tant extraordinariament, segons no
ticies que tenim, que si el Sr. Administrador
de L'ESTIUADA no li apuja el sou, será
qüestió d'obrir una suscripció des de aguas
tes columnas per ajudar quan menys al
gasto de quartilles destinant el sobrant, si
és que'n queda, als gastos que ji han caigut
al damunt amb aixó de la reforma de la bo

tiga.

XIMENO
•—• •

fioves
Com ja anunciárem diumenge passat, va
venir el chor Germanor i la cobla «La Re
brotada» d'Arbucias. Va arribar a dos
quarts de dotze del dematí, essent rebut pel
chor «La Guillaría» d'aquesta vila. Feu la
entrada al só d'un pas doble i amb les en
senyes issades, trasladant-se desseguida a
la Casa Consistorial enfront de la qual hi
cantá la composició «Salut Cantors» i des
prés a la Rectoría ont va cantar l'hermosa
sardana den Morera «A Sól batent». Amb
dues composicions molt justament inter
pretadas u valgueren forts aplaudiments.
A la tarde doná un concert al Tívoli can
tan,- les obres «De bon matí», «A Sól ba
tent», «La Maquinista» i un vals humorís
tic. La concurrencia va premiar a l'entitat
choral amb nodrits i ben merescuts aplau
sos. A la nit doná una nova audició al café
de l'Unió cantant les composicions «Estre
lla d'Amor» i «A volar». Cal remarcar el
gust i afinació amb que el baix Sr. Grego
ri Gelpí cantá el seu solo en la primera
obra.
La cobla «La Rebrotada» va tocar sar
danas a la plassa de Mossen Verdaguer,
veient-se molt animades.
Encara a altes hoces de la nit la part de
corda de la cobla feu algunes serenades una
d'elles davant la Redacció de L'ESTIUADA.
Els constes marxaren molt satisfets de la
excursió i els hilariencs i Colonia, agrada
blement sorpresos de l'entitat musical i de
la direcció acertada que li sab donar l'in
teligent músic i amic nostre don Enric
Guasch.

-

Farmacia Nova den Pera Gallardo,
de la Rectoría, n.° 2.
Secció especial de perfumería; especiali
tat en locions, perfúms i sabons de les mi
llors marques extrangeres; Aigua de Colo
nia extra, obgectes de tocador, estotxos de
=

—
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El millor de tots els xacolates
d'Anzatller marca LLUNA.
=

fantasía,

etc.

alguns

Ja fa

díes va entrar en funcions el
Joan Moragas i Vernedas. En la
actualitat ademés d'aquest i l'altre sereno,
hi ha un vigilant pagat exclusivament pels
sereno

nou

particulars.

el

Nostre estimat amic el director de l'Es
Meteorológica, don Ferrán Cid, ha
sigut nomenat delegat de la Societat Astro
nomica de Barcelona per acord unánim de
la Junta Directiva d'aquesta entitat.
En l'ofici acompanyatori del nomena
ment s'hi fa constar la satisfacció pregona
de la Societat Astronómica per la manera
que'l Sr. Cid dirigeix l'estació i el zel i ta
lent que demostra.
A mb la marca LLUNA l'antiga casa
Amatller ha posat a la venda uns riquís
sims xocolates que's recomanen per la sa
ya finor i delicat aroma.
—

e."

Per a remembrar els fets de 1713 a 1714
que ocasionaren la pérdua de les llibertats
catalanes, Renaixement anuncía la publica
ció d'unes fulles setmanals que's repartirán
pels carrers de B.arcelona i entitats que les
demanin. En dites tulles efemérides, s'ex
plicará el seti i bloqueig de Barcelona sos
tingut durant catorze mesos i en el qual els
catalans demostraren el seu heroisme i
amor ardorós a la Ilibertad de Catalunya.
Els entusiastes joves de la «Joventut Ca
talanista» s'han encarregat de repartir-les
al públic de Barcelona tots els diumenges.
Resulten sobrers els elogis a la tasca que
s'emprén Renaixement. Aquesta obra vul
garitzadora és la millor propaganda deis
nostres ideals; el coneixement de l'historia
patria i especialment deis seus fets més cul
minants—com els heroics i capdals de 1714
—constitueixen per al catalá que'ls Ilegeix
la base del seu sentiment d'amor a la Terra
catalana.
Per aixó diem que sobren els elogis i la
felicitació que pel seu nou esforc fecond, es
mereixen els bons amics de Wenaixement.
i els de la Joventut Catalanista que corat
josament com sempre auxilien l'obra,
/,zso

Escorxador.—En la setmana del 6 al 12
de Juliol es mataren 6 badelles i 97 xais;
pes total, 1282 kilos.
En la setmana darrera del día 13 al 19,
7 badelles i 96 xais, de pes total, 1352 ks.
2!1

El «Poble Catalá» de dimecres copla en
el lloc més preferent, varis paragrafs de l'
article que publicarem la setmana passada
titolat Centralisme corruptor i lamenta i

protesta

sog

es

tació

carrer

nosaltres de la

preterició

in
la cultura i
autors catalans amb motiu de la formació
de les biblioteques ambulants.
En altres diaris catalans hem vist repro
duit el nostre article.
com

justa de que s'ha fet objecte

a

e"
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Obesitat: curació radical (sens alte

-

-

17; 24 defuncions, d'ells i6'homes i 8
&mes; 13 castments'i 5 aborts.
nes

=

-

régim de vida) per les corrents eléc
triques galvanofaradiques rítmiques.Resul
rar

el

tats:

kgs.

Disminució de pes

per més de 4

a
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Dr. Pous Bonet metge electricista, C. de
Lluria .36, entresol.—Barcelona.
Avui día de Sant Jaume començarán els
balls i concerts en els cafés de la vila. Com
ja varem dir, en els salons de l'Unió hi to
cará un tercet compost dels Srs. Lambert,
Vergé i Constans i en el Tívoli els Srs. Jo
ver, Simó i Fabré.

Hem sentit a dir que faría una visita a la
nostra vila el Bisbe de Barcelona Dr. La
guarda acompanyat del Dr. Garulla que es
tiuejen a Viladrau.
S'ha inaugurat la sucursal de la con
fitería i colmado den Manel Planas al car
rer de la Rectoría. En ella s'hi
troben tota
de droguería i colmado a
mena d'articles
preus módics i sobretot el postre que avui
—

en

dia

ja menjen

tots

els

estiuejadors

Ba

rretets de Sant Hilan.

Automovilistes.—Dipósit de bencina
del «Real Automóvil Club de Cataluna».
Josep Clopés, confitería. Arbucias.
=

Durant el primer semestre d'aquest any
hi han hagut en tot el terme municipal 51
naixements classificats en bornes 34 i dó

Imp.

Fills

D. Casanovas,

Ronda S.

La

Pau, 67, Barcelona

casa
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L' Estivada

4

CEJVTRE

IVIAGATZENIS EL
de

No patireu deis ronyons,
del fetge, ni pahidó;
viureu sempre sans i bons
si en totes les ocasions,
i al menjar teu us diari

Melehor, Culi

i TaPPéS

del'

5, Ronda Sant Pere, 5, (prop del Passeig de Gracia)

Dipositaris
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Barcelona:
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IGLESIAS 1 BARTOMEUS

LLENCERÍA

i al detall

totes les farmacies i tendes d'

en

Yola
Farmacia
Modernista
La
Grans Novetats del Pais Nacionals i Estrangers
nou en la

Placeta de la

ESTABLIMENT MONTAT COM ELS MILLORS DEL

Zorprenents

novetots.

Originolitat

den

Reforma
ESTRANGER

i bon

gust

i

purs.

ELIXIR dentritic Gallardo, el millor per
Gran assortit
Locions i

en

polvos

perfumería

Piver.

—

per

Sabons extrafins.

de

15 20

a

30140

—
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Reixach

Joan
a

Consulta especial per
De 10

a

malalties de la nutriczó

a

12 i de 3

a
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Hort-nou, 3-baixos. --ST. HI.LARI SACA.LM
ex-ajudant

del Doctor Moure de Burdeos

—

Nas, Ooll

i Orelles.
Unic especialista de Catalunya que posseix aparell electric KINESIPHONIC del
Dr. Maurice de París per a tractar les sorderes per medi de la reeducació del Oid i el mes
modern i

perfeccionat. Fontanella,

esp,riyola

el'
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15120

45 HP. Alfons XI1I

s.—BARCELONA.

atitorrtóbils

Chassis per

turisme:

a

SUIZA

HISPANO

Chassis per

12115

-Rectoría, núm. 2

fibrici

estrangeres
Objectes de tocador

analisis d orines

a

=El Dr. Lluis de March,

Unica,

l' higiene de la boca

Consultori Medie 1 laboratori

Es el millor remei per a la curació de l' anemia, la neurastenia, la
tuberculosi i totes aquelles malaltíes que porten com a cofiseqüencia
amagriment la comsumció.
Com té bon gust i es de efectes rápits, els malalts el prenen bé i els
millors metges el recepten.
Se troba de venda an aquesta població, a la farmacia de

LA

a

de les minora marques

—

Gallardo.

?ere Gallardo

Aigues minerals i especifics del pais
extrangers. Productes vegetarians. Articles d' ortopedia, etc.

Medicaments quimicament

Nukolarsan

P.

aigues minerals

CARRER DE LA RECTOR1A NUM. 2

Establiment de J. Ximeno Planas

Gran local

41
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GRANS ASSORTIMENTS DE NOVETATS EN

LLANERÍA,

aigua de Sant Hilan.

a

HP. i

omnibus:

30140

HP.

Grupos marins:
15 HP. i 30 PH.
Tallers i oficines: BARCELONA

MO

279, Carretera de Ribas (Sagrera)

ILES de A. Dirat
EXPOSICIÓ

PERMANENT

Dormítorís, Salons, Menjadors, Despatxos,

Carrer de Sant

etc.

Especialítat

en

Pau, cantonada Wlendizabal.

les d' estil

anglés

Barcelona

