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El Dr. J. Riera i Puntí és un deis cata
lans residents a Buenos Aires de més pres
tigi i de Inés nom. La seva iilustració, i
sobretot la seva fonda catalanitat, amb poc
temps de residir an aquella ciutat america
na, l'han eleva a la presidencia del «Casal
Catalá». I amb fixó ja está explicada la
consideració amb que els bons catalans de
!'Argentina el distingeixen. El jove Doctor
Riera viu a Bueno; Aires desempenyant nn
alerna
nya de colorants i Iluny de la_seia Patria
ti dedica tot el seu talent i tota la seva ac
tivitat que ja Ji dedicava quan no n'estava
lluny. En Riera és bon catalanista, un ca
tala conscient, posseit d'un excellent crite
ri per a ésser col-locat en el lloc més alt i
més honrós de l'important Casal Catalá.
Com cada istiu- en Riera ha fet una llar
ga estada a la nostra vila al costat de seva
en una

casa

fatniiia. Naturalment que nosaltres desse
guida sentírem desitjos de parlar am'-' eh,
deis catalans de
no'ns costá gaire

l'Argentina i del Casal, i
perqué es presentaren in

nombrables ocasions, fruit de l'amistat que
tenim amb eh l i de la seva amabilitat per a
satisfer

Un deis passats díes de la festa
major ens disposárem a fer de periodistes,
freturosos de pariar deis germans de Pa
tria que viuen més enllá deis mars i pels
quals sentim pregona simpatía singular
ment Si l'amor a Catalunya els guía en les
seves accións.
En Riera ens digué: A Buenos Aires hi
ha el Centre Catalá, el Casal Catalá i l'Ins
titució d'Estudis Catalans. Ercentre gaire
bé no's pot dir que sigui una entitat cata

lana,

nos.

l'esperit patriótic

s'hi ven en ell.
El Casal es va fundar fa cinc anys per jo
ves del Centre que senden el
renaixement
de Catalunya i tota la fragancia superba
del moviment regenerador que ha de par
tar-nos díes de gloria. El Casal ja va co
mençar amb base ferma, amb Ilevat patrió
tic. En la seva constitució hi fioría un ideal
de joventut, un bategar pregón de "ánima.

-

no

El Casal havía de prosperar i desenrofilar
una força. una orientació, que
s'enduia els
entusiasmes i els neguits sentimentals. El
desvetllament catalá havía d'espargir terres
enllá la promesa venturosa, encenent entu
siasmes i obrint camins fressats d'aveneos.
Bé hi arribá mars enllá i planta fites; en
planta al menys aquesta tant forta i triom
fal del Casal Catalá de Buenos Aires que
compta amb 400 socis diferenciats per
idees polítiques, socials i rel-ligioses peró
units amb la vista tixa a Catalunya, baix
l'amor a la Patria, baix aquest amor que
ho empeny tot i fa resplandir victoriosos
als pobles.
En Riera va respondre amb fermesa i re

pentinament

a una de les nostres preguntes
havíem pas apuntat previament, si
nó que les d sc;ra ven] a mida del nostre
gust:
és molt senzill; el Casal té
per objecte catalanitzar la colonia catalana.
Ha instituit des de fa cinc anys els Jocs

que
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Els Catalans de 1'

important cárreg técnic

Periodic Nacionalista
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Florals amb éxit creixent. També ha in
troduit el teatre catalá a l'Argentina i d'ai
xó n'han nascut traduccions en dialecte
criollo. Ademés té creat un Orfeó Catalá,
el qual obté éxits veritablement remarca
bits.
El Casal está dividit en seccións autóno

dançaires, esperantista, dramática
que cada mes dona una representació en
mas, de

catalá. Va constituir un gran triomf la fun
ció dedicada an en Rusinol en la qual es
guanyaren 6000 ptes. La secció literaria
organitza comferencies i ara es projecta la
fundació d'una secció comercial per a con
tribuir a l'exportació catalana en aquellas
terres. Té establertes classes de llengua ca

Argentina

talana, francés

i

esperanto i

Riera ha donat una interessant conferen
cia al Centre Autonomista de Dependents
de Comerç, fa pocs díes. I tot plegat en mig
en

de teneduría

de Ilibres. I és ciar quo al costat de la seva
alta funció moral i patriótica, el casal es
preocupa de organitzar festes per a l'esbar
jo deis associats. Aixís" fou aquesta bene
mélita entitat qui ha fet la primera funció
teatral a l'aire Hure representant-se «L'

alegría que

passa» i ballant la

ça nacional. La

conversa

amb

dan
Riera ha

nostra
en

esdevingut animada: la nostra simpatía
pels catalans materialment emigrats s'en
grandía tot escoltant la paraula cálida i al
hora serena de l'amic patriota. Pensávem
-en la Catalunya nostra i la veiem, com sem
pre, febrosa, desplegánt la seva vida, en,tortint la seva potenta musculatura, amb
l'esforç deis seus fills, els que viuen dintre
vía

d'ella i els enduts en altres terres; i aixís
pensávem han triomfat i han anat vía avaot
tots els pobles. Totes les nacionalitats en
la seva vida normal i en els moments su
prems han acullít, com arruíxada de bene
diccíó, el braç i l'apoi fortíssim dels seus

patriotes escampats

arreu

del

mon.

El Casal Catalá és el fogar, és la casa de
tots els catalans, que expandeix l'esperit de
la Patria a l'Argentina. Per aixó, anava
dient, tenim el propósit de fer una federa
ció d'entitats catalanes a !'América i reta
cianar-se Inés íntimament arnb Cataiunya.
I encara per arrodonir el treball es pausa

ja amb la conversió

en
diari del periódic
mesal Cataluny-a que publica el Casal i
per Inés que aixó presuposa una gran

quantitat d'esforços,

en
Riera no ho creu
pas un impossible.
El Casal Catalá está brillantment secun
dats per altres centres sudamericans entre

ells el de Montevideo, i darrera d'ell adop
tant els mateixos Estatuts s'han creat no

entitats, com el Casal Catalá de Bahía
Blanca, el Centre Catalá de Mendoza i el de
ves

VyComan.

L'Institut d'Estudis Catalans de
Buenos Aires formada per gent rica i cata
lanista está a punt de fusionar-se amb el
Casal donant-li un fort impuls i una vida
encara més potenta.
En Riera i Printí tot
parlant-nos del Casal va anomenar anome
nar alguns patriotes catalans qui s'han con

querit una personalitat a l'Argentina, els
quals formen com a capdakanters de la se
va
obra protegint-la eficaçment. L'amor
amb que l'amic els anomenava ens feu aga
far el Ilapig per apuntar com un homentge
nostre, els noms prestigiosos del Comte d'

Artal, Antoni de P. Aleu i

Dr. Martí de De

deu.
Al principi eren mirats malament, peró
els argentins veuen amb simpatía el

ara

moviment catalá i el Casal. Es dóna él cas
curiós de que tots els diaris de Buenos Ai
res califiquen i admeten el catalá com'idio
ma, meT s l'or gue de la colonia espanyola
«El Diario espanol» que tontament i ridíco
lament en diu dialecto. Es curiós també el
fet que anomenin gallegos als espanyols
amb sentit un poc despectiu, mentres als
catalans els anomenen amb el seu propi
nom de catalans. Aquets
han revel-lat el
seu geni mercantil establint comerços i in
dustries b..ai
res.
res

irnportants:

canvi els espa
de ter
Cal citar el dato de que a Buenos Ai
existeix un Montepío catalá amb més

nyols

es

dediquen més

a

en

l'explotació

de 2000 associats.
La conversa s'anava acabant. Encara
ens
digué més coses en Riera, deis argen
tins i del seu carácter hospitalari i del lloc
preeminent que están destinats a tenir en
el men; deVenorme feina que té de realit
zar
el Casal i de la relació comercial que
Catalunya hauría de tenir amb aquella Re
pública. Tractant aixo dar rer especialment,

de la conversa sorgíen consideracions so
bres el problema catalá i el seu estat ac
tul quels catalans de l'Argentina guaiten
arnb fondo amor i admiració.
Peró an aquestes quartel-les voliem apun
tar-hi els datos principals del casal. Amb
ells, amb els transcrits, ja's pot veure la
gran obra que realitza i els anhels patrió
tics que l'inspiren. Amb cinc anys de
vida
ha desenrotIlat una intensa labor que será

completada

i més forta cada día.
Hi ha que obset var com en la conversa
ens deia en Riera, que ara els
catalans que

Van

l'América ho fan ja invadits de

a

patriótica,

saya

plens de consciencia i de
c;aalanitat perqué apara de que són catala

nisles,

els

mes

demésiorçosament

les ma
nifestacións exteriors del moviment regene
rador patriótic que s'extén i infondeix braó
en totes les rames de la nostra
activitat na
cional. Els nous vinguts a !'América són
catalans i no deixarán mal la flama patrió
tica; en canvi les generacións que de Cata
lunya emigraren avans del renaixement ca
tala en part s'han vinculat amb la terra ar
gentina Reviure l'amor patriótic en aquets
i aprofitar els elernents d'ara, els
esforçats
i els entusiastes, és la feina.
l'In Riera desde la presidencia del Casal
que en ult canvi de Junta proper a tenir
lloc, se li reserva, hi deixará marcat un ca
mí fecond. Que'l fogar catalá de Buenos
Aires creixi i triomfi i a l'entorn d'ell s'agi
tin els anhels de
ventura, que aquí a Cata
lunya estimem la seva obra i en sentim la
veuen

bond-at.
Que al redós de la 'paraula Catalunya,

seva

sempre triomfant, hi formin tots els cata
lans i el nexe patriótic ens acaroni i ens in
fondeixi visions explendoroses, cullides de
la realitat potenta. Quan tots els catalans

liciós Aqueix braç dret, aqueiy_ factor de
que partem la mena i l'ha duta contra tot
vent i contra tot temporal. Jo ho sé
prou.

Aqueix factor, aqueix braç dret ha arri
bat al cim de son ideal, i ara ti cal realitzar
el madi per estrebar i assegurar el seu per
vindre. Deurá, potser, abandonar la vila
nadiva, cercar amples horitzons
veusa
quí com perilla lo que fins ara ens ha do
nat

goig.

Haurá ell, -potser, planejat aquest obs
tacle? Aixís fós, tant de bó! Cal pensar-hl.
Tots aquells que han esmerqat energies en
aquesta tasca cultural, han de prevenir,
han de raonar i pensar en el pervindre.

Queda

tot un hivern i tota una primavera
amb son preludi tardoral per tirar plans,
per veure venir.

Fem tots plegats que L'Es-rinAna no si
gui flor d'un, dos, tres, quatre ni cinc es
tius,
xes

sino flor de durada eterna. Les matei

institucións que ella ha patrocinat Ii

serán puntal; i l'ombra del que la crea
pié
de té i d'entusiasmes hem de fer plani
se-m
pre damunt l'obra parqué no perdi
son ai
re especial, aquell tó
característic que la

imforma.
Penseus-hi amb
i

Ilegidors

florirá encara més fortament i amb més
continuitat com les anyades fecondíssimes,
com els truits quantiosos que a l'istiu
es
berlen les terres per eixir, després del tre
ball i conjuntament amb ell, en plena tor
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í sempre

aixó, amics,

Sí

companys

penseus-hi, perqué la

la pena.
Mal la santa continuació, la perseveran
cia será tant necessaria-com en els
actuals
moments. No veieu que sota les ales de
L'EST1UADA s'hi han aixoplugat tantas ini
ciatives i n'hi han esclatat més d'altres que
són un gran bé per la nostra població!
Encara queden problemes a resoldre;
problemes de trascendencia social quina
solució farán un pés gros en la balanr:a de
les grans deliberacions per l'esdevenir.
Diré: Amb Déu siau, o bé; A reveurer?
Per mí crec fermantent que s'ha de dir:
A reveurer.

!A reveurer! dones.
ANTÓN

ta

rentada de victories.

tots.

cosa val

adhuc els escampats arreu del món hagin
sentit la magia de la paraula Patria, aguas
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Núm. 72

II

BUSQUFTS PUNSET
111-11-111

Sant Hilaní floreíxent
Amb gust he Ilegit l'article «De Vittel a
Sant Hilan» publicat enguany en aquest
mateix periódic. i com en principi general
abundo en les mateixes opinións del seu au
tor, he de permetre'm'exposar algunes ob
servacions que aqueas conceptes m'han

sugerit.

Estableix el Sr, Tauler comparacions en
Vittel i Sant Hilan, o siga, entre dos,
punts totalment oposats i a gran distancia
t'un de l'altre, i si bé no ha de significar al
tal comparació l'impossibilitat d'atraure'ls
dintre un camp de línies paralelas arnb curt
espai intermig, no per aixó deixaría de ser
tasca laboriosa la escomesa
aconsellada,
sistir, ha de perdurar per sobre de tot i de que animosos deuriem empendrer, parqué
quants més fossin els obstacles a vencer,
tota mira egoista, per patrocinar, per
vet
més honrosa fórá la victoria.
llar tanta obra cultural com a llur iniciativa
Vittel i altres renomenats punts d'aigeüs
s'ha fet a Sant Hilan.
que cita el Sr. Tauler son.ja coses acabades
Miren qué si la florida fou espléndida, la com vulgarment es diu, i com
la cosa en
granada ho ha estat més encara. La co
tal estat representa un conjunt armónic,
mal semblin heterogenis els factors que l'
marca tota se n'ha entrat i s'han acomulat
integren,
considero no fóra causa suficient
energíes que han produit un ferm i sanitós
per a motivar l'efecte desitjat, l'escombrada
conjunt del que n'ha d'haber profit aqueix en
l'ordre material solarnent; jo crec gire
troç de terra beneída i que la Natura hi ha sería
d'imprescindide neceseitat
prodigat per volar de Déu tot un esplet de gués ademés en l'empresa, en laditervin
deguda
proporció, tot quan pertany a l'ordre -mo
riqueses.
ral i social.
I fins ha esdevingut popular L'EST1UADA.
Com molts d'altres voldría que la vila de
Ocasió he tingut de palpar-ho arreu, i no
Sant Hilan ocupes el 'loe que per dret pro.
cal dir amb quin goig de la meya ánima.
pi Ii correspón, que Ilurs maravelioses aiPer ço mateix, per aquest broll de vida en
gües tossin cobdiciat tresor i que propis i
iniciatives que han sigut ferma realitat, se
estranys. assedegats de salud els uns o d'
ría de doldre que s'estronqués la deu rega
ambient pur, hermós i fresquívol els altres,
les solicitessin amb afany, gaudint-ne els
lada.
beneticis que reputen; mes la trista realitat
I molts dirán: Per qué aqueixa temen
ens
demostra que
ça? Al bon Déu! Tota obra té un factor manca de base sobreavui per avui, l'obra
la qual asentar-se.
que l'impulsa, que 11 dona vida, i en 'aital
En les estacións d'estiueig citades pel
factor s'In encarna plenament. L'obra de Sr. Tauler hi acut la gent de tots els in
drets perqué en elles hi troben, en primer
L'EsTruADA té un factor, un braç dret que
el confort necessari segons les exigen
i'empeny per un camí que fou pedregós, lloc,
cies de cada individuo, i en segón lloc, par
costarut i aixaragallat, si ara és planer i de
qué allí impera l'elegancia i el bon gust
Es amb un dolorós pressentiment que
prenc la ploma avui per fer l'últim treball
de la present temporada per nostre preuat
periódic. Será el darrer? Déu no ho vulga
pas. L'ESTIUADA que tant altíssim lloc ha
assolit en la prempsa catalana, ha de per

tre

.

•

2

L' Estivada

.

fins en les més petites manifestacións, te
nint en compte que aitals circumstancies
la senzillesa, car el
no són pas contraries a
sentar-lo
i manifestar lo la
bon gust pot
humil,
tant
és aixís, que l'en
mes
persona
senyanca moderna l'inculca a totes les clas
d'educació que
ses socials. Es Inés qüestió
d'il•lustració. En quan a nosaltres, procu
nosaltres mateixos,
rem
no enganyar-nos
perqué enganyant-nos resultem els primers
perjudicats; unguern el valor suficient per
cara a cara la realitat i con
a contemplar
fessar que no'ns trobem encara al nivell
que deudem, i que mentres no procurem
assolir-lo, no conseguirem tampoc el fi de

diuen

tal volts Rotlán
qui des de «Porta barrada»
va tirar-la pels inArets
com un jorn tira la massa?
Tal volta eis encantats
que per els contorns rnoraven
van allí petrificar
alguna de ses fantasmes.
Potser els ráiées del vent
la n'haurien estimbada
fent baixar-la a tornballóns
del cres.pat d'una cimalla?
Potser fou el ceptre fort
del Gegant aqui fa cara
que amb orgull rnostrá algún
entre mig d'estols de fades.
Va

primer

que se li presenta a la vista al en
la vila és un tiro al blanco amb co
loms lligats i exposats als raigs del sol?
?Ademes, quin concepte's formará l'estran
ger quan sápiga que aital espectacle fou
proibit per la primera autoritat civil de la
provincia? A ben segur que si en dedueix
conseqüencies poc favor ens fará. Una ve
gada dins la població. qualques blasfemies
oídes d'aquí per allá el molestarán o potser
l'ofendrán; deixará amatent vía libre a un
veicol que passará amb velocitat, mentres
ell, de bona fé, procurava enterar-se d'unes
ordenances que disposen que dit carruatge
marxi al pas, i potser algún postulant li de
mana una alrnoina. Remarcará, al ensetnps
que algún servei podría fer-se en forma
mes escaienta, sense sacrifici de cap mena;
que l'infelic bestia de carga és castigat a
colps de vara núa; que lladrucs de goços
demostren l'entreteniment de la quitxalla
i que'ls cants deis aucells cegos posen de
manifest l'impietat de que han sigut vícti
a

mes.

doncs, que oferint sola

Es de creure,
confort per lo que

ment

a

la vida

material

ser

jorn

el diable! qui va posar aquella
pedra. Ni ciclops, ni encantats, ni fades, ni
gegants ni el vent. Fou el diable en perso
na, segons la tradició popular, el mateix
dimoni que corría esverat.perseguint a la
Va

ser

Mare de Deu deixant marcada la seva pet
en un rocam situat aprop mateix del me
nir Aixís ho diu la Ilegenda.
Fá torees anys, que a Girona hi havía
una minyona que de bon matí havía d'anar

ja

diariament a Sarria. Com que'l Ter no te
nía ponts havía de passar ainb moltes difi
cultats. Ella que no era ministre, ni dipu
tat ni podía pagar la construcció d'un pont
va
prometre's al diable si li fabricava en
un día.
I tal dit, tal fet: firmaren una es
criptura; Satanás faria un pont amb una
jornada, la minyona en canvi li daría ráni
ma. El diable es posá a treballar de valent,
pedres i rnés pedres, el pont s'anava aixe
cant, a les quatre de la tarde estava mg

referencia,

no

$1111bert eotó
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ensemps que la fan d'un interés remar
cable desde'l principi a l'epileg.
La part qu'es refereix a la crítica potser
diríem (si a triar s'ens donés) qu'es la més
ren

Nota Folk-lorica
La

pedra tlarga

Aquest men:r antiquíssim situat al

co

mencament de la carretera que va a Santa
Colonia de D'arnés, es molt conegut de la
gent de la vila i estiuejadors. En Carreras i
Candi en les «Notes históriques» de la nos
tra vila en dóna una nota histórica i en al
guns llibres científics i histories de Catalu
nya l'anomenen i adhuc en parlen encara
que molt curtament. Es veu també retrata
da en moltes postals.
D'ella s'en conta una curiosa tradició que
volem fer coneixer als Ilegidors de l'Es
que no la sápiguen. Quí Ii haurá
ratAna
posada aquella pedra en el !lindar del camp?
Quí

va ser

el

forort cíclop

que damunt de ses espatlles
pogué sol arrocegar
una carga tant pesada?

calculadors que

xic més enrera
mer sembrador d'aquest moviment evolu
tiu el preuat Pep Ventura.
En lo qu'es refereix a biográfic, com he

per

simpatía propia al

l'Empordá i comarques del Gironés aquella
pluja benfactora que ufaná els sembrats ja
assaonats per aquells quasi contemporanis
excellents músics que respongueren als

obstant pot fer-se respecte aquets algu
observació-.
En general l'installació d'un observatori
meteorológic, sigui de l'orde que vulgui,

no

na

representa un gasto d'instal•lació

no

l'oblit de les

LAMBERT

paraula que serveix per
instaldació d'aparells cienti
fics que pot alcant:ar els graus d'extensió
més variats. I si no preguntem qué és un
Observatori? Doncs un observatori és un
d'aquells grans. establiments científics que,
fundats i sostinguts pel Estats o bé per la
tenim

com

tisme i electricitat, etz. sos resultats sois
acaben de donar tot el fruit fins que's coM
paren i discuteixen amb els d'altres esta
cions com més millor, treball que represen
ta disposar ademée d'un servei meteoroló

08SERVATORIS
Aquí

En canvi un observatori me
bé pot i deu realitzar pel seu
tota mena de treballs espe
estudis d'aerología, de magne

creat.

teorológic, si
compte propi
cials,

designar

com

que fou
13.

tant

el d'un astronómic d'equivalent
categoría, pero en canvi és proporcional
ment major el gasto d'entreteniment.
Un observatori astronómic aillat pot fer
treballs de verdadera importancia científica
sense que per realitzar-lo necessiti
el con
curs de cap altre establiment científic i amb
aixi'¦ sol queda complerta la missió per la
gros

minen, que Ilenco aquesta iniciativa la qual

una

una

gic perfectament organitzat.
Totes les nacions deuríen posar especial
interés en mantenir i millorar aquet servei.
Devem notar, amb pena, que Espanya és
deis paísos civilitzats que mes mal atés es
tá per compte de l'Estat, dones la irrisoria

generositat de persones adinerad

s i
ai
de la Ciencia, deis que n'hi ha nota
bilíssims exemples als Estats-Units parti
cularment, que tenen per objecte dedicar-se
a la observació i estudi de tota mena de fe
nómens astronómics i meteorológics.
Són alguns d'aquets establiments verda

mants

quantitat que consigna en sos pressupostos
-permet tot just omplir les mes estrictes ne
cesitats, moltes de carácter internacional
que les uneix i talla les iniciatives de l'Ub
servatori Central Meteorológic. Trist és te
nir que expressar aquesta veritat per?, po
sant el mal al descobert és corn pot obte
nir-se la curació. Aixis mateix ho ha entes
el digne quefe del mentat Institut central
D. Josep Galbís en la memoria que sobre

deres institucions perfectament organitza
des baix tots els punts de vista; dones, ade
mes de comptar amb un ric material i per
sonal técnic inteligent i ben retribuit, que
podriem dir formen la base del treball, dis
posen també d'una serie d'elements auxi
liars sense els quals el fruit que donarien
els primers sería molt més petit. Aixís, en
les descripcions deis grans observatoris hi
veiem els seus tallers de mecánica i óptica
dirigits per gent perita en la materia lo que

«Organización del servicio meteorológico
en Espana» dirigí al al Congrés de Grana

estat

da de la Associació per l'avene de la Cien
cia. En aquesta memoria s'hi troba un es
tat comparatiu de lo que fan els diferents
Estats en favor de la Meteorología. Els Es
tats-Units consignaven ja en el pressupost
de 1906-19°7, 1.5oo,000 dollars. i compta

i la necessitat aconsellen, aixís com també
l'adaptació i construcció de nous medís de

amb una xarxa telegráfica especial destina
da an aquest servei, mentres Espanya en
tre personal, material, estacions de provin
cies, etz., etz. j63,000 ptes.! Al costat d'

perrnet mantenir

constantment

perfecte

en

de conservació tot el material de l'es
tabliment, fer en tot temps i a tot hora les
reparacions i modificacions que la práctica

observació. Compten amb un cos de perso
nal auxiliar per totes aquelles operacions de
carácter quasi-mecánic que's fan quasi
tots els díes i per lo qual es necessita sols
la práctica que donal mateix treball com
revelat de

fotografíes,

aquets datos sobra

tot comentad.
s'anomenen Observatoris, els
establiments científics dedicats a l'estudi
de l'Astronomía i no als de ies demés ra
mes de la Cieneia, com la Física,
Química,
etz.? Aquesta pregunta que ser it ignocent
o tonta entre els dedicats als estudis cientí
fics, m'ha sigut dirigida Inés d'una vegada

;Per qué

medicions sobrels

clixés, etz. cárrecs alguns desempenyats
per senyoretes. Importantíssim és el cos de

Estació Nietecur-cológic.a.

delicada per tractar-se eminentment d'un
músic tant ecléctic com adaptable a tot lo
que era principi de bellesa i per tant no
pertanyer la seva obra musical ni a l'escola
A, B, ni U.
En Raurich sorteja hábilment aquest as
pecte i és de notar l'argumentació técnica
que aporta fent ressaltar inclós certs detalls
que ja voldden per son patrimoni alguns
d'aquets que passen per mestres i paguen
carta d'ignorants en músic saber.
Quí dubtará de lo trascendental de l'
obra cotoniana? Obra de dues generacións
‘iscuda, vingué a ser especialment per a

base de cultura científica del poble.
Encara que lo que acabem de dir, sense
expressar-ho explícitament ho hem referit
als observatoris astronómiJs pot també
aplicar-se amb bona par t áls meteorológics,
na

di Candi.
I és també en nom de L'EsTwADA, pe
riódic vilatá que sempre ha sentit amb la
més pregona intensitat les coseS que a dig
nificar nostre esperit de catalanitat s'enca

.10ÁN

primer

feina que ells poden realitzar és insignifi
cant, hi ha que comptar en que el camp es
molt vast, que hi ha elements d'estudi per
tothom i sobre tot realitzen molts d'ells un
treball de vulgarització que constitueix bo

americana? al qui
dignifica la clatna?
Verament impossible es faria el tractar
d'afegir rés de nou a l'erudit treball den
Raurich, limitant-me a volguer tenir la pre
tensió després d'associar-me i trobar justís
sim l'Homenatge que Figueras deuría tri
butar a son preciar fill a llencar també la
idea d'honorar tant modestament com vis
queren i cada població per sí d'aquelles on
vegeren els albors de la llum les no menys
populars figures deis mestres Frigola i Can

en

també establiments
més modest amb el
i que realitza treballs
no's necessiten ele

ordre.
No deixen tainpoc de ser observatoris
aquestes modestes instal-lacions de carác
ter particular que disposen de medís molt
limitats, i que encara que a primera vista
sembla que'l costat deis centres indicats la
ments de

excels de la
fent-ne ídol de poesía

volddem veure caiguda
coses que no s'ho valen.

les ordres deis técnics
observacions, calcula

Observatoris, són
científics de carácter
personal corresponent
d'observació péls que

cantor

no

a

efemérides,

ventari de les selectes obres del plorat mes
tre, amb dates deis principals epissodis del
seu pelegrinatge artístic.
Es per lo simpática que'm resulta l'obra
den Raurich al tractar de divulgar la figu
ra del geni embolcallat en
la modestia que
vaig accedir amb gust a donar compte per
encárreg de L'ESTIUADA de l'aparició del
dit assaig crític i, com no ho havía de fer

conseguidem

atraure
fet, a les vuit les parets Ilestes, a les onze
aquella referida concurrencia que acredita quasi cobert, ja estava, ja estava, el diable
altres aigües potser inferiors a les nostres,
triomfava, conquería un.. ánima. Per?) man
enriquint encontrades menvs hermoses que cava la darrera pedra el dimoni la porta
les d'aquesta terra, si ademes la vida exte
va
envatentonat per aquestos camps de
rior no presenta altre aspecte i siga el co
apropiat.
Sant
Hilad, quan tocaren les dotze, hora
rolari d'un tot
contribuir
al
millora
de
és
que
ha
Quí
en que finía'l plae,,
ment necessari? Tots; peró en primer lloc
1 com si un liamp baixant del cel
els forasters directa o indirectament, car
hagués caigut en ses espatlles
qui cerca un gust o sent una necessitat ell
deixá caure pels espais
mateix ha de pagar-la amb el ben entés que
la seva feixuga carga.
la
segona
per tractar-se principalment de
El dimoni va perdre, per una friolera de
deurien pro
en el nostre cas, les autoritats
classe
d'abús,
puix
no
temps.
Compteu com devía estar.
s'evites
tota
curar
fóra pas just que sois els favorescuts per la
Fent uns braols com un llop
fortuna fruíssin deis beneficiS de les aigües
diu
la
poesía
de la gentil escriptora.
ja que tots som germans i hem d'ajudar
aleshores bri
nos mutuament; per mes que
quan está farett de rabia
llaría sobre Sant Hilad un sol esplendorós
II surten els ulls del cap
i potent, i segons diu el ditxo, quan el sol
de sa boca'n surten fiames;
surt, surt per tothom.
cau com aplastat al sol
Es cert que sense capital cap empresa
ensems que la terra's bada
pot realitzarse, peró aquell rés significa
i dins l'avene tlamejant...
acoblant les
sense una bona voluntat, que
l'esperen les rojes flamas.
energíes de tots condueixi l'obra envers un
En el pont de Sarriá, si us fixeu bé hi
fi únic i práctic.
manca una pedra, és la pedra llarga. AixS
Jo cree que per la majoría deis que aquí
representaria
pagar,
ho diu la nostra gent.
sacrifici
venim cap
sembla,
segons
enn
s'havía
insinuat,
com
F.
per a
una modesta quota cada temporada,
111---111Z
millora i ernbelliment de la població, per
qué posem-nos la má al pit i preguntem:
quí és que durant la seva -permanencia en
aquesta hermosa vila. per económic i or
Records d'una evolució musical
denat que siga no haurá gastat una peseta
vegades
oblidem
les
se
a l'Emporad per en Salvador
mes?
!Quantes
de
güents sentencies!
Raurich.
Sólo lo útil, nada supérfluo.—No com
L'assaig crític i biográfic que del mala
pres lo que no necesitas, bajo pretexto de•
guanyat
blestre Coto ens presenta avui el
barato.
que es
Al escriure aquestes rafiles no m'ha pas
distingit publicista en Salvador Raurich bé
guiat l'esperit de crítica ni tarnpoc el desa
mereix tenir-se en especialíssim compte i
graiment envers Sant Hilan; m'he permés estima. I és per aixó que L'ESTIUADA avui
parlar com a part interessada car essent i
vol parlar-ne i fer el just el•logi que l'obra
sentint-me catalá voldría veure huir tant
soterrada
encara
de l'ildustrat crític es mereix.
hermosa perla, al present
dins les intrincades valls de nostra aimada
En veritat, l'abundor de detalls i assere
terra catalana.
nament en que viu dita obra en sos aspec
F. WYNN
tes biográfic i crític respectivament l'avalo

fá

Frigola, etz. deixant un
la patriarcal figura del pri

de Candi,

noms

dit, també está forca interessant !'obra, re
presentant ésser aquesta part un semi-in

-

Quina impressió produirá al estranger
que aquí vinga i fins als espanyols qu'en
altres paissos hagin estat, al observar que
trar

de la nostra espiritual i
María de Sulterra, publi

vers,s

distingida amiga
cats l'any 1897.
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L' Estivada
per persones que tenen l'estudi com ocu
pació habitual. Ni ha una raó molt sólida.
Entre els elements de que disposa la Cien
cia Natural per esbrmar la veritat, s'hi
compta l'observació i l'experiencia; tant
l'altra tenen per objecte l'estudi
deis tenómens de la Naturalesa en tots els
seus detalls i partictilaritats, pub uns d'ells
poden sois ser observats quan naturalment
una

com

produeixin, en canvi els altres es poden
reproduir quan vulguem en tals o quals cir

es

eumstancies. Podem nosaltres observar un
eclipsi, per() hem d'esperar que la Terra
en son mo¦7iment vagi just a passar per da
vant o darrera del Sol i aixo no depén de
la nostra voluntat, en canvi podem fei.
quan vulguem un expeiiment d'Optica,

Químiza,

qual

n'hi ha prou
moltes vegades, encenent el Ilurn i mirar
a través de l'aparell, o bé calentar una subs
tancia o barrejar-la en altra, en una parau
la ademes d'observar-lo podem ter que's
produexi, que s'elabori i aixó ho realitzein
en

etz., per lo

el Laboratori.

Tivisa, Agost 1913.
RAMÓN

JARDÍ

1=

Intimes

-

impresions

El dia s'escursa cada vegada més, i en
cara que'l sol
esplendid brilli en mig d'un
cel seré, i encara que les plantes tinguin
ufana i abundi en vida tota la natura, al
ésser al Setembre acaba ja pera molts el
temps d'estiueig i arriba l'hora de deixar les
plácides éxpansións del camp i les delitoses
estones passades vora'l mar, per a retornar
a la ciutat, tota
plena d'inquietuts, a fi de
rependre'l treball, que també vivifica i con
forta, a fi de continuar la tarea abandonada,
aquella tasca que per senzilla que sigui,
sempre porta neguits, fadigues i'esmersa
ment d'activitats.
Y al venir aquesta hora, l'esperit sent un
xic dé recança, i al venir aquesta hora tot
recullint-nos dintre de nosaltres mateixos,
fem un examen interior i un balans de les
impresións i deis propósits que han sigut o
no realitzats durant
la temporada d'istiu.
Per la nostra imaginació desfilen en llarga
professó les nostres recordances, passen
aquelles espléndides visións de llum, hagu
des de cara la mar escumejanta o al cimal.
d'una muntanya que amb la seva testa toca
al nuvols; passen els sons inoblidables de
les sardanes en díes de festa major, aquells
sóns que són per els que aimem.les coses de
la terra, tot un poema, que són per no3al
tres, l'oda exelsa cantada en Ilaor de la
patria volguda, perque tots aquells sóns
surten de lo més pregon de l'ánima enamo
rada y patriota; passen les notes típiques y
característiques de les festes majors dels
nostres pobles i viles, aquelles festes, que
potser han deixat l'agre-dolç d'un record
inesborrable, que potser han deixat l'impre
ssió d'un amor passatger; passen les nints
serenes. de ciar de lluna i de munións infi
nites d'estrelles, d'aquelles nits en que pot
ser a cau d'orella, dejen] amables mots a la
estimada, o en que acaronavem bells som
nis i falaqueres il-lusions per a temps a ve
nir; passen les suaus fadigues d'excursións,
d'aquelles excursións en que respiravem a
pié pulmó l'aire purissim, i en les que al
posar-nos en contacte íntim amb la natura,
apreniem a estimar amb más íntensitat a la
nostra Catalunya, tant digne del amor de
tots aquells que's diuen fills seus; passen'
les secretes emocións que sentlem al trobar
nos aprop de la «gentilíssima»,
dançant
amb ella i volguent esbrinar que deien els
seus ulls blaus
i atents a si els seus IlaVis
dibuixaven un somriure expressiu, mentres
el nostre esperit sofría, al no poguer-li dir
tot quan sentiem, sobretot devant de la pro
ximitat d'una absencia inevitable i massa
Ilarga, que'ns deixava en situació dolorosa
crudel.
Y tot. aixó passa davant vostre i tot aixó
tortura l'
i tot aixó ens esfonza
en un estat de melangía i fins d'anyorament
per aquells moments que ja han passat i
que segurament trigarán a venir, si es que
venen...
Mentrestant als nostres peus una
munió considerable de formigues, van i
tornen amb febrosa activitat; al costat nos
tre se bada una poncella, tot esperant un
raig de sol; el treball i l'optimisme confor
ten nostre esperit, i sentim la confianea de
de que tornarán ches millors.
J. DE

Torrcella

de

CAMPS I ARBOIX

Montgrí, Seternbre

1911,

Les Escoles menagéres
En el número anterior ens ocupavem de
l'Escola Superior d'Agricultura, de Barce
lona, fent avinent les millores introduides
en la mateixa, que la posen en condicións

de funcionar degudament per a que'ls que
hi acudiexen puguin adquirir Pensenyança
necesaria que l'agricultura moderna reque

3

aquesta no podría assolir el
grau de perfecció que li correspón sense la
ajuda indispensable d'altre valiós element,
qual és la dóna, alguns agricultors aimants
de la nostra terra, s'han preocupat seria
ment del assumpte i fins treballat amb em
penyo per instituir escoles especials per a
les noies de pagés, talcom funcionan al ex
tranger, arnb éxit cada dia creixent.
Fa tres o qttatre anys, l'Exma. Senyora
D.n Agna Jover de Girona, Ilençava l'idea,
i gracies a la seva voluntat ferma i decidi

Sens dubte que la temporada estiuenca
anirá allargant-se a mida que la fama de
Sant Hilan i aumenti com está fent-se en
aquets raders anys, dones, no sois són
rnolts ja els que segueixen fent-hi estada en
Setembre, si que les arribades durant aquest
mes
van tenint una importancia descone
guda en abres époques.
Entre els arribats últimament i que te
mm el gust de donar-ne cornpte, podem ci
tar els següents:
D. Venceslao Domus amb senyora i fila

da, l'exemple se manifestava tot seguit fent
construir exprofés en l'hermosa tinca ano

(Llei
da).—D. Feliciá Borredá (Martorell).—Don

reix,

com

mes

menada «Castell del Remei», a l'Urgell, un
edifici que servis d'escola a les noies de la
encontrada on poguessin apendre les tas
ques propies de la dóna de pagés, entre elles
les industries rurals en primer lloc, senviant
més tard germanes dorniniques a una de les
més renomenades escoles belgues, a ti de
que Catalunya pugui comptar amb perso
nal docent capás d'espandir l'obra arréu en
benefici de la classe pagesa.
Altres dos entusiastes de !'agricultura ca
talana, D. Lluis Arumi, de La Garriga, i el

distingit estiuejador

D. Frederic Wynn,
la questió amb gran ca
rinyo, i junts treballaren i treballen en favor
d'obra tan profitosa i nécessaria per a que
la familia 'de pagés no's desmembri amb
l'éxo'de del carhp i remani reunida, formant
un nucli
d'activitat que, aplicada de con
pint a la mare terra, ,la fassi próspera i
mantingui a la mestresa en el setial de reYna
de la llar, puix sois-a ella corespón.
Diferents son els tipos d'escoles menagé
res agrícoles
que funcionen al extranger,
principalment a Bélgica, qu'es el país que
en aquest ordre d'ensenyanea
va a la da
vantera. Per a estudiar la qüestió d'aprop,
el senyor Arumi va anar a visitar les dife
rentes escoles belgues, tornant d'allí tan
ben impressionat, que no dubtá en fer-ho
coneixer als agricultors, a qual efecte doná
oviraren al

ensems

.

algunes comferencies publiques al Institut
Agricol Catalá de Sant Isidre, a la Cambra
Agrícola Oficial del Valles i a la Cambra

Agrícola Ausetana.
Enguany el Sr. Wynn ha fet altre llarg
viatge d'exploració per Franea, Bélgica,
Holanda, Anglaterra, Alemanya i Suissa.
a veure quin fóra el tipu d'escola més a
proposit per les filies de masovers o modes
tos agricultors, ja qu'es creu que per aital
objecte precisa, sobre tot al pr'incipi, una
escola modesta, d'ensenyanea fácil per a les
educandes, al ensems qu'económica. Sem

per

bla c!ue l'escola que més ha cridat l'atenció
d'ambdos senyors ha sigut la de Bouchout
(Bélgica), dirigida per Mr. de Wauters; es
cola reduida pero práctica, on les alum
nes fan diariament i per torn, les diferentes
feines propies d'una casa de pagés, inclós
la cuina.
El Sr. Wynn va obtenir del Director ge
neral

Vuyst,

d'Agricultura belga,

Mr. Paul de
que dues directores d'escoles mena

seres agrícoles vingan

Catalunya per a
entusiastes de l'empresa,
a

millor orientar als
circumstancia qu'estimen molt favorable pel
pais i que molt es de ágrair Mr. de Vuyst.
Ademes, el Sr. Wynn, qu'es dedica prin
.

cipalment a l'avicultura. ha poriat del seu
viatge multitud de notes i concells práctics,
que d'aplicar-se entre nostres agricultors,
hauríen de donar bons resultats, puix la
cría d'ávisam Va extenent-se, si bé no com
deuría per a feria més remuneradora.

Prengué parten

el

Congrés

d'avicultura
Gand el mes de Juny passat,
obtenint de l'assamblea l'acord de que el
nou Congrés Internacional i la próxima Ex
posició, també internacional, d' avicultura,
se celebrin
a Barcelona la primavera vi

cel-lebrat,

,

(Barcelona).—D. Josep Peyró

Casas

Huguet (Berga).—D. Josep Muns i
Tort (Arenys de Mar).—D. Elles Cardús
amb la seva simpática filla senyoreta Loli
ta (Tiana). —Don Anton Martí (Mataró).—
D. Lluís Fortuny (Reus).—D. Martí Tor
Conrat

rens

(Valencia):—D. Antoni

(Vila

Cortils

franca).—Don Salvador Ricart i senyora
(Barcelona).— D. Antoni Segura (Tarrago
na).—D. Josep Solé.—D. Joan Cakhué.—
D.a Francisca A utrán (Barcelona).
Don
Sebastiá Mir i familia (Puerto-Rico).—Don
Joan Pizá i senyora (Puerto-Rico).—Don
Lluís Vergé.—D. Vicens Jordana i senyora
(Barcelona).
Jaume Forn amb la seva senyora.—

D.

D.' Dolors Gelabert i familia.

Don Manuel
Prats.--D.a Carme Forn de Prats.—Senyo
reta Lolita Forn Gelabert i En Santiago
Forn Gelabert (Barcelona).—D.' Rosa For
cada de Prim (Manresa).----D. Artur Guizar
Alentorn (Barcelona).—Rvnt. Dr. Gabriel
Ferrer (Cullera).—D. Juli Abril (Valencia).
D. J. Medalla.—D. J. Oliva (Barcelona).—
D. J. Tarrago (Berga).—Familia Vinyals

(Girona).—Sra. de Pí i Gibert i fill.—Don
Josep M. Peyrí i Rocamora (Barcelona).-
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temporada.
Un jorn a la Fosca és esplai; una semana
dole repós; una temporada es la salud.

Escriure

a:

Remi

Tauler-Palamós

jorn de l'arribada.
Tartanes a
bert Baneras.

totes

hores per

l'Agencia

el
AI

Dintre 15 díes comenearán a arrencar-se
primeres patates, havent-n'hi, segons
diuen els pagesos, una mitjana cullita.
La pluja d'aquests daraers díes ha bene
ficiat els camps de naps, tan abundosos per
aquí, í la cullita de castanyes.
les
•

G4.9.

A mb la marca LLUNA l'antiga casa
Amatller ha. posat a la venda uns riquís
sims xocolates que's recomanen per la se
va flnor i delicat aroma.
—

L'eminent filóleg catalá En Pompeu Fa
bra está escrivint una gramática catalana
elemental per a ús deis deixebles de les es
coles primaries.
Será aixó un gran bé per a l'ensenyament

Catalá, puix

avui no n'hi ha cap d'obra de
l'esmentat carácter que reuneixi les neces
sanies condicions.
e‘a-a

Obesitat: curació radical (sens alte

=

tats:

Sanliehí, senvora i netes.—Eu
Pepeta Soler.—Don Pere Pujol.

i

Pujol.—Don
Iglesias.—D. Miguel Estrada.—

D.1 Carme Plá.—D. Jaume

Francesc
D.

Dolors Jover (Barcelona).—D. Bona
ventura Tintoré (Tortosa).—D. Cassiá Puig

(Falset).—Don Agustí

Rovira.—Don Martí
011er Casals.—D. Pere Sort (Barcelona).—
D. Josep Batlle de Baile (Tarragona).
Bona estada, i ja que amb aquesta acaba
la tasca del cronista de la present secció,
salut fins a l'any vinent.
x.
.=.=.

fioves
Com

comentan i

un

i

homenatge

a

la

«Historia deis Moviments

Nacionalistes»,
Virgili, el president de la
«Unió Catalanista» Dr. Martí i Julia, ha es
crit unes paraules, que.constitueixen un ve
ritable document alliçonador, pié d'idealitat
moderna i de bondat patriótica. Aquestes
paraules d'altíssim sentit moral, s'han im
prés formant un suplement al número 142
den Rovira i

de «Renaixement».
A

l'obra cabdal,

ferm catalanista
actuar

a

i

més Ii mancava—per

no

amb més trascendencia—el

encara

patriota Do
mingo Martí i Juliá. Més que un conjunt d'
comentani

fervorós del gran

despreses

ensenyances
ra, la

de l'obra den Rovi

paraula del patriota,

ges, arriba

ció moderna. I

comentari

sent

es

en

tota

un

la

enyor agre per haver

.preterit aquella política

i triomfa

austera

dora 'essencialment unida amb la l'orca de
l'ideal nacionalista. El Dr.

Martí,

estudi admirable hi apunta

totes

en

les

aquest

accions

per enfortir camins empresos i

serenitat,
la sapiencia i l'equilibri de la paraula vos
fa rellegir paragrafs, cap deis quals volem
copiar, perqué no podríem resistir la tenta
marcar-ne

de

nous

ció de -trasladar

planes,
dés el

com

seu

i

tot

renitat i

equilibri

fan d'ell

una

nacionalista

eficaços.

l'estudi

s'hauría de fer

pensament

Disminució de pes

per més de 4

a

7
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Durant aques-ta setmana han continuat
les funcions de putxinel-lis en els locals pú
blics i que indiquen l'acabament de l'istiu.
Diumenge es despedí el trío de l'Unió
amb un concert extraordinari i un ball a la
nit al qual hi assistí molta concurrencia.

Es recomana a totes les persones de
gust el conegut postre Teules inventades
en
l'any 1894 per el confiter Francesc
Trias de Santa Coloma de Farnés, es el.
predilecte de entre tots els postres i els seus
merits son tants que les TEULES junt amb
una altre especialitat de la casa, nomenada
TORPEDOS que també es d'un gust esquisit
foren distingits amb el gran premi i medalla
d'or i de argent en la esposició de Paris
Barcelona péls seus especials components.
Com tota cosa bona no deixen les Teules
de.tenir imitadors, per a aixó se vos reco
mana demaneu sempre les de la casa Fran
cesc Trias que's el que té la marca regis
trada i l'inventor. Se serveixen en unes
artístiques capses de llama en totes les
bones confiteríes i en casa del inventor
Francesc Trias, carrer de Vall de Santa
Coloma de Farnés.
=

tot

ell

Durant tot l'istiu ha sigut molt visitada
l'Estació Meteorológica, fent-se mults el
logis de l'instalació i de la seva obra i so
bretot de l'amabilltat i de l'inmens carinyo
que'n ella hi ha posat el seu il-lustrat direc
tor, don Ferrán Cid, el qual es pot ben dir
que n'és l'ánima.

Encara que

com

un

propósit

bon xic

es

fumat, sabém que hi ha el projecte de cons
truir una carretera que passi per tot el

Montseny.

De realitzarase aquest hermós
projecte hi guanyaría molt la nostra pobla
do i sobretot s'afavoriría en gran manera
la gran muntanya representativa de la Pa
tria Catalana
Sería la Diputado de Barcelona qui'l

portaría

a

cap.
saaa

en

Confitería den Mane' Planas, carrer
de Valls, n.° 6. Especialitat en el riquíssim
i acreditat postre Barreis de Sant Mari.
La millor pasta seca. Sucursal al carrer de
la Rectoría..

aquestes

perqué no per
i aquella se

perfecta
de Catalunya.
norma

kgs.

La

integral

que

el

passat

certs

política i actua
sentint el just i clarivident

definir

a

rar

l'obra benefactora i

d'aquell insigne publicista

valiosíssima

Catalunya

tic t'ora que nostres agricultors la fundessin
ja que no demana grans sacrificis.

Hotel GEROGLIFIC restaurant.
Xalets independents per a families per

genia

humanes i les fa tocar amb la realitat de

prác

mun

E). Jaume

Si'ls altruistes qu'en l'obra de les esco
les treballen amb tan entusiasme poden
veurer realisats els seus propósits, convin
dría ens mantinguessim al aguait de la

punt veí nostre, si bé lo millor i més

Es el Setembre ideal venint de la

tanya.

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

nenta.

qüestió, puix les Guilleries podrien ser font
de major riquesa i rés fóra anar a cercar les
ensenyances a les noves escoles, ja que se
gons tenim entés, se comenearen a \Tic,

níssima. Banvs de deliciós onatge. Excur
sions a les co' ves i cales de la Costa Brava
per mar o a peu entre turons, poblats de
dci
caminets llindant la costa. Clima

—

•

a

Platja de la Fosca a 20 minuts de Pa
(Costa Brasa). Tots els dóns de la
natura han fet de la Fosca la perla de les
platges de Cataluny-a. Mar encantador de
transparentissimes aigües. Sorra neta i ti
=

lamós

traspúa

i que

de l'actuació

El día 21, festa Sant Mateu, és la t'esta
major del veí poble de Joanet que's cele
brará amb sardanes i balls.
També el día 29 es fará'l tradicional
de Sant Miguel de Cladells.

aplec

L'Estivada

4
Els col-laboradas del Diccionari Gene
ral de la Llengua Catalana d'aquesta vila,
mossén Ignasi Rovira i en F. Culi i Verda
guer, fa alguns díes reberen el primer
qüestionari de preguntes.
Ben aviat el retornarán contestat a les
oficines de la Diputació de Barcelona que'l
confeccionen baix la direcció den P. Bar
nils.
Farmacia Nova den Pere Gallardo,
de la Rectoría, n.° 2.
Secció especial de perfumería; especiali
tat en locions, perfúms i sabons ie les mi
llors marques extrangeres; Aigua de Colo
nia extra, obgectes de tocador, estotxos de

Com

les obres musicals els cants
están destinats a tenir un gran
éxit constituint un nou triomf per l'autor
de la sardana «L'F_stivada».
•wz

etc.
(1.1

En una reunió íntima el mestre Lambert
fer-nos sentir els seus cants catequistics
per a la manada, i que dintre poc sortirán
im pressos.
Están inspirats sobre poesíes del llorejat
poeta mossén Parareda i cada cant consti
tuiex una veritable plana musical d'una es

La
••••• ••

Acreditada confiteríad'Adjut ri Mon
alt, carrer de Vich prop del passeig de la
Font-Vella. Elaborado diaria de les exqui
sides Tortades.
=

casa

CHOCOLATE

AMATLLER,

AMATILER

recomienda
sus nuevos cho

colates

carrer

fantasía,

totes

catequistics

El millor de tots els xacolates

=

d'Amaine,-

marca

es

el

FUNDADA

LLUNA.

marca

LUNA

eN

á las
La Modernista den P. Ximeno i Pla
nas.
Establiment montat com els millors
del estranger. Originalitat i bon gust. Gran
local nou a la placeta de la Reforma.

personas

=

de más fino pa

ladar.

va

•••••••

Automovilistes.—Inpósit de bencina
del «Real AutonNóvil Club de Cataluna».
Josep Clopés, confitería, Arbucias.

piritualitat corprenedora.

Imp.

EL

IVIAGATZEIVIS
de

Fills

D. Casanovas,

Ronda

No patireu deis ronyons,
del fetge, ni pahidó;
viureu sempre sans i bons
si en totes les ocasions,
i al menjar teu us diari
de l' aigua de Sant Hilan.

i Tarrés

5, Ronda Sant Pere, 5, (prop del Passeig de Gracia)
13
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S. Pan, 67, Barcelona

CEPITA'E

Melehor, Culí

••••• ••

BARCELONA CHOCOLATE-AHATLLER

Dipositaris

Barcelona:

a

T4 () N _A

IGLESIAS 1 13ARTOMEUS
GRANS ASSORTIMENTS DE NOVETATS EN

LJLANFIMÍA,

i

SEDERIA

1.41_,ENCERÍA

gratis

Desaucís

diposit

en

encara que no

's cobri del

judícials,

in:lós aranzels

i

llogater

mes

es

deixa

í

Medicaments qLimicament
i

les farmacies i tendes d'

Sucursal: VALE NCIA, 418, 2.n, 1."

purs.

la curació de 1'

anemia,

amagriment

NUM. 2

Aigues minerals

i

especifics

extrangers. Productes vegetarians. Articles d' ortopedia,
a

del

pais

etc.

l' higiene de la boca

—

Consultad Medie 1 laboratori
per

a

analísis d' orines
de

a

?ere Gallardo

den

—

Nukolarsan
Es el millor remei per

minerals

Gran assortit en perfumería de les millors marques estranleres.
Locions i polvos Piver.
Sabons extrafins.
Objectes de tocado,.

3E1 _A_RJO01\1--A..

tuberculosi i totes aquelles malaltfes que porten

aigues

ELIXIR dentrilic Gallardo, el millor per

Procurador 1 Administrador: JOAN BONAVIA
1."

totes

un

propíetarí del títol import d'un mes
s'entrega la líquidació total de la finca

Despatx: ARIBAU, 117, 2.",

en

4 1

CARRER DE LA RECTOR'''.

metálic al

cada fi de

i al detall

finques Farmacia ?lob

ndmInístruló de
s'abona 1' arrendameut

AL S S

la

corn a

neurastenia,
conseqüencia

Joan

la

la comsumció.

Com té bon gu§t 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

—

Esti14as Reixaeh

Consulta especial per
De 10

a

a

.malalties de la nutrició

12 i de 3

a

5

Hor-t-nou, 3-baixos. --ST. HILAR' SACALM
=El Dr. Lluis de March, ex-ajudant del Doctor Moure de Burdeos
Nas, Coll
i Orelles
El primer especialista de Catalunya que ha posseit aparell electric
KINESIPHONIC
del Dr. Maurice de París per a tractar les sorderes per medi de la reeducació
del O'id i el
mes modern i perfeccionat. Fontanella, 15-1-1.—De 3 a
s.—BARCELONA.
—

P.

Gallardo.

Rectoría, núm.

2

MOBLES de A. Dirat
EXPOSICIO

PERMA NENT

Dormitorís, Salons, Menjadors, Despatxos,
Carrer de Sant

etc.

Especialítat

en

Pau, cantonada Mendizabal.

les a' estil

anglés

Barcelona

