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Sant

Politica Municipal

corresponen a la Nació, i altres encar més ex
tensos, que corresponen a l'Estat, quan aquet
está encarnat en una Nació, sinó
ries, formant Estats nacionals federats
no

Naturales1 deis Illunicipis

federats. Mes aquets Estats socials

L'home és un sér dotat de llibertat; i eh, en
lo íntim de la seva conciencia, és el séu propi
'legislador i el séu propi jutge. Aquest govern
una
un mateix, aplicat a l'individuu, com
conseqüencia forçosa de la sev a personalitat,

de

és indubtable que converteix a l'home en un
ésser autónomo, que no altre cosa que govern
de un mateix signifiquen les paraules «auto»,
i «nomos», que composen la paraula autono
mía. Mes Phome, no viu aillat en el mon, si
nó en relació amb els séus semblants; i cons
tituit en societat, se fa precisa una Ilei que
serveixi de norma an els séus actes per a fer
posible la convivencia social; peró aquesta Ilei
no és sois la que, inspirada en el Dret natural,
regetx tots els actes bons de la vida de l'ho
me, fins els més íntims de la vida de solitut,
sens altra sanció que la de la conciencia, la
del despreci humá i la divina, sinó que és una
Ilei eminentment positiva, amb sanció huma

obligatoria

per la coacció en cas
de que la voluntat nos basti a obeir-la, i que
posa un fré, certes restriccions a la autono
mía de l'Estat individual en begefici de l'Es
tat social, sens perjudici, no obstant, de la
na, ,ques fa

llibertat de l'home en son principi substancial,
doncs la personalitat jurídica individual no és
vulnerada per la Ilei, abans al contrari, en
aquélla té aquésta sa base i fonament d'obli
gar. Per aixó en aquells temps en que el Dret
admetía la existencia legal de l'home esclau,
tenía el llegislador necessitat de apoiar insti
tució tan antisocial en una fingida Ilógica: la
que distingía entre hOMJS persc.es i homes

repetim,

sigui,

del
humans
deis actes

La necessitat d'aquella llei,

o

no

BARGUNÁ
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Nacionalisme
Arreu del mon,

moviment de rebelió de les

oprimides pels

races

patries

1 les

grans Estats. Arreu

nota

es

visiblement, el malestar de les petites nacions
i deis medis étnics. Els
tituits

artificialment,

que'ls composen,
tes

veuen

es

tenebrosos. Es

estats

sense

poderosos

respectar el

cons

pobles

sovint amb conflic

clam 'liberador el que

un

esclata, són els pobles esberlats, les races es
clavitzades que's deixonden, per afirmar la
seva

vida contra la

qual

criminalment

atenten

els grans Estats.
El conflicte austro-serbi

es

una

dient,

mostració de lo que venim

de

nova

com

ho fou

l'atentat nacionalista de Sarajevo, causa inme

ofegar el

na

cionalisme serbi, que cada dia pren més

em

diata del conflicte. Austria vol

penta,

removent

tic deis serbis de
i

l'esperit i

el sentiment

patrió

Bosnia-Herzegovina, Croacia

Dalmacia, territoris perteneixents

Hongría.

a

Austria

El moviment nacionalista de Ser

dret objectiu, per a norma
en
la vida de relació, i la de complir tots
aquells fins que eren d'interés social, sigué
també causa de la necessitat de la creació de
Societats totals que, revestides de Poder i
personalitat jurídica, constituissin una segona

bia, produit en les escoles, societats, especial

persona natural humana, una persona colec
tiva, no per a fins parcials o particulars, sinó
per a la consecució de fins totals socials, i per
lo tant públics. I aquesta persona, que tingué
per subjecte a la persona individual, que es

vol

forma d'un modo evolutiu i natural, va tenir
la primera encarnació en la familia, consti
tuint l'Estat familiar, i a mida que amb el
pf ogrés se feien més complicades i nombroses
les necessitats humanes, passant per l'Estat
patriarcal i per altres formes socials intermit
ges

(gens, fatria, curia, tribu, etc.),

se

cons

families; la nació amb municipis)
pas llur

nomía, les propies

Austria i

ho, pro és ben segur que amb la guerra
el sentiment nacionalista
ferm i els serbis de la
macia

aturarán els

no

nació Serbia que

tant

els

o no,

mantindrá viu i

Bosnia, Croacia i Dal
sentiments

seus

els

podrán imposar
en

es

vers

encoratja. Ses baio
momentaniament la

sigui

satistet i el conflicte

Crucíferes

social política component restava íntegra
dins la persona social política superior, si bé
fent donació o renuncia d'aquelles atribucions
i facultats que devien correspondre an aques
ta última per a l'assoPliment dels fins gene

Obriu, obriu Jesús
la portella del

el terme municipal
resideixen. Existeixen altres fins totals, que
d'un ordre més general que'ls del Municipi,

conjunt de veins que

en

meu

Sagrari,

que d' amors tinc set i fam,
que d' amors mor la meya ánima.
Doneu-me'n tant sois un mos
del Pá qu' han brescat els ángels,
doneu-me'n un glop del Vi

Tals que motivaven la seva consiitució.
De lo exposat s'en desprén que'l Municipi
és un Estat polític natural, necessari, perma
nent i perfecte, compost de families que viuen
en un mateix lloc, per al compliment en
comú de tots els fins de la vida que trascen
deixen immediatament de Ilur esfera privada.

les verges ubriaga.
El pés feixuc de la Creu
les meves carns ha nafrades
i el mea cor mig desfalleix
pel llarg camí de la Patria.
Dolc Jesús, per caritat,
compadiu 's de la meya ánima.

qu'

a

MARÍA
J Libo'

de
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subordinats als erros de l'universalisme étnic
que lleva llibertat i sotmet a organitzacions
artificioses el que hauría d'ésser actuació de
la vida plena deis bornes. Ara, peró, els so
cialistes de la nostra Catalunya han quasi fet
afirmació de la seva vida, s'han acostat cap
el fet natural i han promulgat una afirmació
concreta per la qual s'inicia I-organització del
socialisme catatá. Pot dir-se que els nous
acords donen una major caracterització so
cialista, car proclama noves llibertats que en
tan resten detentades, són un mancament als
principis del Socialisme que no són altre que
l'aflrmació plena de totes les llibertats hu

trobant-nos ara a l'instant en el qual les du
gues afiruracions hurnaníssimes convergeixt-n
per trobar se i fondre's i actuar solidariament
per al major bé deis homes de la nostra terra
i per la dignificació integral de la nostra Ca
talunya duent-la a viure a l'humanitat.
D. MARTI I JULIA

manes.

He dit abans que'ls socialistes de Catalunya
han fet no més que quasi afirmació de la vida
plena de Catalunl a, car al proclamar encara
amh poca decissió i definitivitat la seva moda
litat nacional, no l'han articulada com cal se
guint els principis socialistes al socialisme in
ternacional, és a dir directament considerant
se un element de l'universalisme, sinó a orga
nitzacions creades seguint els arbitrarismes
detentadors de la política i respectant els fets
consumats per la llei de la força contra els que
precisament el Socialisme vé obligat a lluitar
hi per a anorrear-los i reorgánitzar les socie
tats atenent-se als principis de Iliberació que
es desprenen de l'organització
normal de la
humanitat que malgrat totes les violencies se

Catalunya, son una vera ascensió en la cate
goría de valors socials que posseeixen els or
ganismes que Iluiten al sí del nostre poble

la seva auto
sinó
que la per
llibertats,

sona

lunya restaven incaracteritzats, professaven
els principis del Socialisme, mes se trobaven

troba organitzada per nacions o sía pels orga
nismes naturals collectius que posseeixen ca
rácters étnics abassament per a satisfer les
necessitats de l'home en la vida de la societat.
Les noves determinacions del socialisme de

permaneixerá.

no's

la

esperits hi fará nivada el clam

'liberador fins que

Ara mateix s'hi -ha realitzat al sí de la so
cietat ciutadana un fenomen resultat d'una
gestació que ja duia durada i que podrá in
fluir fructuosament a l'avenir de'la nostra Ca
talunya. Parlo deis acords que han prés els
elements que formen el socialisme catalá. Pot
ser dir-ne socialisme catalá no está
ben dit
encara, car ara per ara és més bé el socialis
me de Catalunya: el qué és les determinacions
preses sí que van expressament dirigides a
que arribi a ésser un fet Porganització del so
cialisme catalá.
Els elements socialistes de la nostra Cata

les accions que's realitzen, són no més
utilitaristes i careixen en absolut de carácter
de renovació social que han de posseir les ac
cions que durán vida nova a l'humanitat.
Per ésser dalt deis cims, a Catalunya, com
per dalt deis cims d'arreu del mon, els fets so
cials van força més enderrerits que a la plana
i si per a la vida material que proporciona la
producció de la naturalesa els bornes de la
plana esperen els dolls de vida que devallen
per girigalls i torrenters, els homes deis cims
aguarden que'ls dolls de la vida espiritual que
es generen a la plana
pugin camellars i tos
sals amunt perqué els hi comuniquin la vida
i els la il luminin amb llum de lliberacions.
Vindrá temps, quan Nacionalisme i Socia
lisme s'hagin fos i sien una acció única re
demptora del poble, que cim i plana viurán la
mateixa vida social: llavors s'haurá conseguit
l'afirmació universalista, será, peró, l'univer
salisme del benestar, perqué s'haurán fos les
veritats robustes de la Naturalesa, que són
més fermes que enlloc a les terres alteroses,
amb les idealogíes de la gent de la plana; alla
vors la civilització s'haurá enfilat
dal de tot
de les serralades i el fet positiu étnic haurá
devallat al pla per a evitar que la confusió de
les races humanes pugui ésser causa d'escla
vituts. Per co, a Catalunya, ho hem vist, el
Nacionalisme, l'afirmació étnica que és afir
mació de llibertat, que és rebel.lió contra to
ta tiranía, ha aparegut com baixant de Mun
tanya, i l'afirmació socialista, l'efectivitat de
les idealogíes lliberadores, ha nascut a ciutat,
tes

seva

personalitat,

Es el Municipi, com la Nació, un organisme
total per al cumplíment de tots els fins hu
mans, pero d'aquells tins que no's poden con
qtterir en el cercle de la familia i que's con
creten als interessos locals, circumscrits al

es

reprimir la propaganda deis nacionalistes
serbis exigint garantíes al poble gobern i aixís
afermar la possesió d'aquells territoris que te
nen per patria a la Serbia i no a Austria.
Com acabará el conflicte? Es dificil predir

pau, pro

mermava

a

aix.e) el conflicte, perqué Austria

esposa i per

Estats polítics permanents i perfectes,
i aquets foren els municipis. Després deis mu
nicipis vingueren les nacionalitats.

amb

amenaca

ssinat del arxiduc Francesc Ferrar) i la

fletes

Cada un deis predits entes socials, estava
dotat de personalitat jurídica per a la conse
cuelo deis fins totals peculiars, amb el ben
entés, que al formar-se una unitat superior
amb el conjunt de les inferior (el municipi

joventut,

feia més formidable d'enea que produí l'assa

tituiren unitats socials més ben determinades
com a

la

ment entre

Fa bé d'ad dalt, deis cims estant, observar
que passa a la plana. Ben sovint els que
hi viuen a la terca baixa, atrafegats d'activi
tats i remoguts per sentiments que duen tota
mena de rebelions, no s'en adonen de lo que
succeeix al voltant d'ells; ens en adonem més
els que observem de des deis llocs apacibles
on per la gran alsaria el camp d'observaaió
és forsa més extens i per la quietut de la vida,
la serenor de l'esperit consent adonar-se ju
dicant-ho bé, fins de les més Ileus trasmudan
ces que‘s realitzen al sí de les multituts de la

plana.

fa cada dia més intens el

es

plana pujará als cims

o con

superiors,

a

BRUNET I

JAUME

La

va

l'autonomía deis
components inferiors, ans bé la pressuposen i
requereixen necessariament per a sa perfecta
constitució, segons venrem en un dels arti
cles successius.

i

coses.

són obstacle

en
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per a afavorir la seva evolució dins una vida
de normalitat. Aquesta ascensió i la simulta
nia que realitza el Nacionalisme incorporant
els nous principis de transformació económi
ca i de millorament humá del poble, són fets
de gran trascendencia per l'avenir.de Catalu
nya. Són dugues actuacions socials que con
vergeixen vers una finalitat concreta quin ob
jectiu és la renovació de la nostra vida públi
ca per a que Catalunya visqui a la humanitat;
i com passa arreu del mon aquestes dugues
accions, Nacionallsme i Socialisme, que poc
a poc van-acostant-se
per juntar els Ilurs es
forços i actuar en comunitat, són accions
que han nascudes deis nuclis d'acció catala
na que posseeixen modalitats morals i socials
lliures de totes les rnaldats que són la carac
terística de la política de farsa que encara go
verna al mon. A Catalunya, fora del Naciona
lisme i del Socialisme, no hi ha austeritat so
cial ni individual, car totes, absolutament to

Rápida
El mestre Lambert
Els

genis presidiren el

teu naixament.
amorosit per ells, vares senyalar
des de nen el teu camí artístic que empren
gueres decidit, de cara enlaire i salvant tots
els obstacles. L'acert, l'estudi i la constancia

Inspirat i

acompanyar en la teva carrera de
triomfal.
Ingreses a les aules de la Escota Municipal
de Música en la bella Barcelona que s'honra
dient-te fill i als quinze anys—que per la teva
pobresa física més semblaven deu—ja t'en
dus el premi ofert per la casa Chassaigne. Als
setze, en Iluita amb més de setanta.músics es
et

varen

flors,

a Zaragoza el premi pel teu
Himno nacional a la Virgen del Pilar. 1 en
la ciutat invicta sorprents a tothom per la te

panyols, obtens

joventut i coratge, al dirigir, en festa so
lemne, l'himne avui tan popular que tots els
va

dies

la Basílica zaragozana.
Clarament se mostra el teu hermós caml.
Camí d'elegit que't permet als vint Inys, gua
nyar tres premis en la primera «Festa de la
Música Catalana» i amb ells desplegar l'en
senya de primacia entrels joves músics clue's
presenten a la vida pública.
Célebre als vint anys—com no arribarán a
ser-ho molts músics eminents de cabells
blancs—, el teu nom al ser repetit per Catalu
nya, diu a la terra catalana i ho diu amb la
clarividencia de les multituts sentimentals, que
aquet músic incipient i ja célebre, li donará
molts dies de gloria, arrancant de l'anima
catalana els hermosos batecs de la seva vida
popular i del seu sentiment social per embe
Ilir-los músicalment atnb delicats lieders aris
tocrátics.
Pro la vida artística segueix triomfal. Als
21 anys,
siguent encara tant jove i per l'apa
es canta en

L' Estivada

2
riencia un nen, salta en Lambert a ocupar el
silló de director d'orquestra del Teatre Prin
cipal de Barcelona, que per l'espai de tres anys
honra amb la serietat, el treball i l'acert. Epo
ca artística d'expléndida brillantor, que mal
oblidarán els esperits refinats.
Al deixar l'envejat silló va anar,
bert, a casa seva per a dedicar-se

a

ço el mestre

surt

en

i

ánima a la seva carrera de pianista i compo
sitor. 1 en elles ha lograt distingir-se d'un
modo soperb. 1 encara li va quedar temps per
a concórrer a certámens que li valgueren més
de seixanta premis i per organitzar l'Orfeó de
la Casa Provincial de Carita, el qual recient
ment es presentá al públic en un conCert me

en

el

teatre

1-autonomía que reclama el

en

talanisme hi

veu

perill.

altre

un

peti
tíssim sou tenía d'esser pagat pel municipi i
creu que una cosa sernblant els hi passaría si
es conseguís l'autonomía de Catalunya.
que

mestres

Cal

anar

de quan el séu

resenten

se

aquest

desfer

a

Ja que

error.

Bardina, per

«Escota de Mestres» den

inquirir les
que els

tingué

causes

vegin

oficials

mestres

perill,

en

nosaltres

FONT DE BOTER.

Hilan, Juliol 1914.

de la

diners,

com

conseqüencia

a

de patriotisme deis

manca

catalans, ha

pogués portar a cap el
patriótic i cultural més que a
que Pensenyança a Catalunya

nyança Catalana»
séu altíssim fi

no

mitjes. Per a
sigui a bastament catalana, per

primaria sigui

el mirall

on

a

devenir-ne amb

cal que el

un

porti

mestre

el noi el
s'hi

fongui

carácter ben

catalá,

en son

on

cor

ben arrapat

alguna escola catalana,
E. C. hagi anat subvencionant-ne alguna altra.

i que la A. P. de la

Lo que avui és

regla general.
arreu

que els
cionin
sí que

no

ja que no és possible crear
escotes catalanes, sha d'anar a
de les escoles oficials evolu

el catalanisme. 1

havem fet

Més m'atreveixo

cial, sobre

tot

catalanisme

del

a

encar

dir,

un

reste

de

aquest sentit

absolutament rés.

i és que el mestre ofi

enemic. Els
ens

en

petits pobles, veu

el deis

catalanistes,

l'opinió

hauría de devenir

Peró

mestres
vers

excepció,

hem

catalans,

empeltat

l'Estat, que

en

el

i també

del mal de
no

content

pagar malament als mestres, els presenta

en sos

periódics

i caricatures

irrisoris, bruts

com

personat

despellegats, sarcasme
de donar la representació
i

aquest, que, en lloc
i el respecte que's mereix el que's dedica

a

la

pesada tema d'instruir i educar els ciutadans
de demá, fa que se li perdi tota mena de con
sideració, i que el poble no vegi en eh l més
que un de tants funcionaris del.Estat, que es
tán de sobres pagats amb la miserieta que

assigna com una almoina.
Nosaltres, els catalanS, en sa gran majoría,
i fins publicacions catalanes 1 catalanistes, val
s'els hi

Catalunva

a

que

castellans.

mestres

tenía d'ésser catalá i fins deis vol

exercía, ja que aixís li

on

a

ptes.

t000

de

o

i

too,

sous

ha

com

era

ajudar-lo.

viure. Dintre poc temps, amb els

nims de

dintre

quasi impossible

més fácil poguer trobar medis per
a

ser

terilen,—la ruajoría no arrivaven

poble

del

tants

per (.:o mateix de

catalans. Pot

son

pessetes—era

,000

mestre

mí

promés

se
Bergamín, serán
atrevirán a venir a probar fortuna en nostra
terra, siguent un gros, el pitjor element des

fa poc

molts els que

en

catalá,

mestre

que

encara

vegades.

pena'pensar
el poble amb

no

lo que sería

Dona

tellá. No tinc cap dubte de que la gran

no

desna-'

absorví, lo que

la seva, i els
a

nosaltres respecte

peró

a

no

passaría

s'apoderes de nostres

A que aixó

ha passa_

ens

la cultura

que amb el temps

castellá

més forta -que

era

espanyola.
si el

mestre

escotes.

succeeixi han de dirigir-se

no

tre

oficial i... donem

sigui modest,

que

pot fer molt

en

a

mes

la A. P de la E. C.. que

en

la

seva

cabuda els mestres

Junta hi tin

d'esperit

lista, que generalment són els que
ra
no

encara

aquest sentit. Podría fer aques

«Associació» que

guessin

nostre concurs,

a

naciona
més altu

pedagógica's troben,

com

citar-ne cap més,

Olió, sobrada
els mestres catalans, i

conegut de

ment

deis bons

en

tots

per

exemple, per

Jou i

nacionalistes, ja

que ell ha instaurat

pels mestres, purament castellá,
en
El Clamor del Magisterio, una secció catala
na en la que dona compte del moiment peda
gógic de nostra terra en sos diferents aspec
diari

un

tes, i que ha
curs

sigut

d'Historia de

nomenat secretan i del Con

Catalunya.

L'entrada d'ele

aixís dintre la Junta de la Associació

ments

faría que aquesta

tingués

en son

sí més gent

técnica, i al mateix temps sería un estímul
per als demés, i una proba de deferencia vers
el

mestre

Podría
escullida

oficial.

també
entre

triotes anés

nomenar

els

a

alguna

mestres

persona que

més instruits i pa

visitar les escoles oficials de

Catalunya que's volguessin adherir, donant
premis en metálic als mestres que millor de
mostressin que compleixen el séu dever ins
tructiu i educatiu patriótic segons programes
que podría redactar la mateixa Associació.
Podría també
diés

a

subvencionar, per

la Normal,

metent

els

a

a

que

G.

CASTELLA I LLO V ERAS

estu

mida que li anessin per

medis, algún alumne de les actuals

Valencia!

grandiosa,

bon viure per ehl i

pels demés,

perqué no s'enfadin

els altres, i és

mois

a

fables—deixi fer,

transparenta

anem

—

'

s'enfada
el primer

no

no s'hi
que té
amoini.—
Peró no'ns proposem fer una biografía;
cal dir no més que l'admiren: jondament i
que! recomanem a tots els qui cerquin ?no
tranquilitat. En Peró
meras de
és un tonificant talentós i segur. Senyor Pe

uns

ró
Ii hem dit
L'ESTIUADA.

a

parlar

de vosté

a

De mí?—ha contestat—no s'hi amoini.
Fills de Sant hilan i varen començar l'apre
nentatge de sastre a la seva vila; després ja
fadrins s'en anaren temporades a Barcelona i
continuant el fadrinatge aquest hivern pas
sat s'han convertit en rodamons. En Florenci
Pernau, !'Hilan i Ridaura i l'Enric Serras,
han estat tot l'hivern per l'estranger. Mar
xaren,e1 t 7 de Setembre cap a Ginebra, on
estigueren tres mesos, després feren via a
Nissa i Montecarlo i d'aquí a Lió, Marsella
i París, on feren !larga temporada, com a
Nissa. Pel Juny vingué.en Serras, després en
Fenci Pernau i ara fa poc en Lar Ridaura.
De ciutat en ciutat i de taller en taller, tot
aixó sense saber ni !'idioma francés. No pot
negar-se que.ls nostres joves jadrins sastres
—cap d'ells té 25 anys—són uns perfectes ro
damons. I ara ja fan plans per anar durant
la propora hivernada cap a Alemany-a, An
gleterra i Estats Units. Ells tot lo més cal
culen les temporades: tal temporada, a tal
ciutat; tal altra, a tal altra ciutat...La moda
ja diuen ells que a tot arreu és la mateixa i
excel-lents oficials, aixó no'ls espanta per res,
com saben (lile a tot arreu trobarán tema.
Benvirtguts siguin els bons convilatans.

a

seny-ora qne tenía revolució al ventre Ii
va receptar un judici de faltes.
Es prega als qui llegeixin el xisto que ri

A les quatre de la tarda: els músics dalt del
tablado afinen els instruments, la tenora par
la amb aquell só entenimentat i arreu del po
ble es nota un moviment.i,a gent es va arre
plegant a la plaga, la gent de toles les edats i
de toles les clases socials.
Sardanes a la plaga. Són la nota de color,
la nota serena de la testa major nostra. La

guin...

dies de festa major és com el resum
de lotes les virtuts i exceblencies catalanes;
és
alegría sana i la música torta; és la cor
dialitat deis homes i la pau en els esperits.
El remor de la gernació reunida, vos acaro

tiuejadors

en

com la veu de més excelsa civilitat i les
rodones que ací i allá es formen, s'aixamplen,
es disminueixen i es fan concéntriques pro
duint-se un quadro bellíssim.
Tothom és a la plaga; tothom es posa a les
sardanes. Ni la cridoria, ni l'esboierrament
torben !'alegría inefable. Al costal del vell,
el jove: arrepareu la figura del vell vilatá
que amb la majo- naturalitat va aballar una
sardana, i va marcant els compassos sense
afectació de cap mena. Voleu nota més sim
na

*

esforsos. Procurem atreure'ns el

que s'amot

imposen

plaga

que els catalans de

enllá del Pirtneu trobaren,

poble

Aígua picant

francesa, on qua
si és parla més el francés que el catalá, es de
guda en gran part a haver-hi quasi per tot
arreu inestres francesos. Val a dir, per (_:o,

parisenca,

cada

serena

una

cionalització de la Catalunya

que la cultura

una a

paraula

la d'el! Dessota d'una
s'hi ?anca una
córpora realment
ánima bona, excel.lentment bona, i potser és
aquesta bondat que'l fa actuar d'aigua de tila.
El senyor Peró és un filosop, un filosop del
Es la

Apuntem un xisto del senyor Pi:
Han fet jutge an el metge i aquest día

mestre cas

un

logra

els que han afirmat ben patent el
seu amor a Valencia i a les seves institucions
que l' uniformisme brutal anava matant.
Naciunalistes catalans, saludem efusiva
ment a la bella regió germana i encaixem for
tament amb els entusiastes !oyes valencia
nistes.
s'

nacionalitzador.

ta

alguns bons pa
patriótics, hagin fundat

tricis, desinteressats i

tot

El

planera,

re

No n'hi ha prou atnb que

ges

i

que

sou

nostres

el sentiment de la terra.

en

a

que l'escota

a

vegi

hi

flector de la rassa, i el motllo

els

petit

major part

sois l'escota sinó

fet que la «Associació Protectora de la Ense

per

1 avui la feina és

les

EL MESTRE
de

en

confiança que un castellá que encar que vul
gui, no podrá fer-se entendre la major part de

II

manca

convertirán

es

se

per efectes i cárácters étnics, va ter el diu
menge passat aiirmacIó de la seva personali
tat. A l' Assamblea realitzada tant bellament,
no hi era tot Valencia, ja ho sabem, pro
els
escullits que la celebraren donant-li viu l' es
clat popular són els propulsors d' una gran
forea que neix per mondar tot el poble va
lencia.
Latent era l' esperit valencianista, mes ara
ha quedat afermat i mostrat ccm un ideal
conscient davant les gents de tota la regió.
Forta, integral ha sigut embranzida: l' As
samblea al formular demanda d' autonomía
administrativa, exigí el reconeixement del
propi idioma i exposá per a dur-lo a cap la
manera de que la rica parla d' Ausies-March
prossegueixi la via triomfal que li pertoca.
Esforç patriótic, esforç excel-lent el que

sigui na
cionalista, i malgrat totes les proibicions, par
lará en catalá moltes vegades als deixebles,
sempre quan aqueixos siguin petits i no en
tenguin res del castellá, i els hi inspirará més

Catalana
La

sa

eleménts nacionalitzadors.

Un

Ensenyang

per

bondat de nostres idees i

un

Sant

en

estudiant,

Una regió de l' Estat espanyol, germana de
Catalunya, íntimament Iligada amb Catalunya

majo

vinguessin

i com que

anar-se

l'ideal catalá.

!Visca

catalans cults i instruits, veurán la

son

que la

es
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una

nyants.

no un

a

LL.

de plegar—al menys

pocs anys fora més difícil. Fíns ara, amb el

J.

llés

vull

no

podrien

ría el bastir-ne

havem sapigut o volgut crear mestres a la ca
talana—una iniciativa que tingué lloc amb la

da

un

no

les seves rnans d'expresiva movilitat, senten
l'atracció del piano i de la ploma, i la seva
paraula és per a goig deis amics i acompa

aconsola».

a

vocació. Aixó sería també
tquestes Escotes Catalanes.

ría que 1-Escola oficial s'anés trunsformant
ocasiona
en catalana sense les despeses que

Molts són els

garantía i

bon fill, i ho prova el sol fet d'haver
guanyat el premi ofert per la Ec,nómica a la
•irtut filial, un excel-lent ciutadá, un company
ideal i un músic tant fornit que fa escriurer
al Pare Otano aquestes paraules: «Bon camí
portes, amic. Aquet camí és el d'un jardí egt,
cantat, de plantes i flors que mal es mustiguen.
No't desviis d'ell; i tu que ets sorprés el secret
de la seva direcció, afányat a recorre'l moltes
vegades perque a doj o ens portis aquelles flors
qual aroma ens ubriaga, ens atenta i ens

tímul per
altres que

ca

Otano aquestes paraules: tenim un artista,
teninz un elegil.
Aquet es el mestre Lambert, que als seus 29
anys deu s,mblar un vell als qui sois el co
neixen per el molt temps que senten a parlar
d'eil. No es vell, no. Es un xicot, prim i be
llugadiç com un esquirol; inquiet i ocurrent;

Es

sa

social.

-

morable.
Com a compositor va donar a l'e-aampa
innombrables produccions i aquets dies un
tomo de cançons l'aparició de les quals ha fet
dir al célebre jesuita i Músic Pare Nemesi

noble paper

son

l'estudi i

Amb aquests medís que apuntern, i amb

Ademes,

cos

ésser, i que el xiula quan

son

representar

a

escotes

ha confós amb la turba mul

ens

ta que estrafá

Lam

en

particulars catalanes, que hagués de
moStrat millor son patriotisme, sa afició a

dir-ho, hem patit també d'aquest mal; per

simpática?
Aquest dia, el dia de

Jaume„ veient la
plaga i la cobla dalt del tablado, sentírem la
sant

emoció dels vilatans que com a nota capdal
de la [esta tenen !'hermosa sardana. La mú
sica alegra i la multitut remorejanta i orde
nada esplaiant-se, ens va fer l'e tecle d'una me
na
d'institut d'ensenyances clutadanes i de
efluvis corals.
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Records i anyorances
Si, estimats, benvolguts i inoblidats *mies i

es

de Sant Hilan: aquest any, per dissort
meya, no vine a fer colla amb vosaltres.
!Qué hi farernl !Si sapiguesseu lo cornpunjit, lo
tristoi, lo disgustat que'm trobo per complir l'abs
tinencia regulisadora, que m'ha iniposat la me
decina!
Pro, ho recordo tot ja tots. Anyoro el clima oxi
genat i l'ambient fresquivol de Sant Hilan i amb
ses riquísimes i gelades aigües; sa fértil campinya
amb ses variades i abundante perspectives i les
sabrosísimes maduixes i eta tendrivols cresta-0er
mells.
Trobo a faltar les admetlles i l'aigüa de la Font
Vella servida per l'atraient Carmeta; el Trio-Lam
bert; els pulxinel-lis de cal Xicus; les cançonetes
de la mamada dele barris del Serrat i Hospital; les
tertulies de can Ximeno; els ballables de'n Ma
riano, les sardanes de la piaea; les campanee deis
Hotels; la materna de tocinos a aire lliure; el
movirnent de carruatjes i autos, i els cante dele
serenos de la Vila.
Anyoro no trobar-me rodejat de afilie- tan sim
pátics i volguts com en Ximeno, Asmarats, Dirat,
Roche, PI, Lozano, Marcelino Solé, Camps Dele

ter, Molist, Tomaset, Puig, Vergés, Casas, Ciervo,
Gasch, Espárrach, Poc, Pujol, Ange, Ferrán, etc.,
etc., i deis distingits i apreciats paisana meus
Blanchart, Batista, López, Feliubadaló, Borrás,
Vintró, Serra i altres.
Aquest any no podré contemplar el rellotje del
campanar, ni la cara riallera del senyor Cardona;

Hi ha homes que resulten una verdadera
incógnita quan de primer entuvi voleu saber
ne la seva característica. Són aquets, els ho
mes grisos o bé els contradictoris; per enda
vinar-ne la faisó principal és precís que'ls
exanzineu bé i detingudament, i encara des
prés vos cal relacionar per a fonamentar la
seva existencia i el paper que desempenyen
dintre la societat. Acabat de tot formulareu
la següent afirmació genérica: tot té la seva

ni saborejar les agudeses i coba fina del incompa
rable Víctor Pi; ni els cope de puny de'n Roche
darnunt deis vetlladors, (ni les 700 dotsenes de
granotes que sab cassar en una nit); ni escoltar
els contes del Asmarats; ni sentir ele versos del
senyor Magí, ni el fluviol del Jaumet, i, lo que'm
sab més greu, no poder assirtir als esmorsars de
la Font-Vella, clássics, tradicionals, Ilegendaris,

raó d'ésser.
En canvi d'altres desseguida en veieu qui
són i com són. Don Jclume Perb, estittejador
de Sant Hilan i des de fa 40 anys, é un de
aquets, actúa entre'ls armes com un tonificant
i la seva frase que'n podríem dir sagramen
tal, és aquesta: no s'hi amoíni.
Confesenz ingenuament que a nosaltres que
a vol/es ens sentinz els nervis, el seny-or Peró
ens fa un gran javor,—veurá, qué hi vol fer,

Re
dacció de L'ESTIUADA per la fermesa i constancia
en la reaparició del
periódic.

no

té remei.—

imprescindibles,

on

creats i servits per

Ilança humor i alegría,
home actlu, espléndid, ad

se

un

mirable, excels i barrilaire, l'Agusti Vergés.
I per fi, un record seriós a 1' Observatori i al
modest e intehligent Director, i al propietari i

PERE

seu

SERRACANTA.
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Dites i refrane cite s'un

en

1 pobledi
Sant Liad i

dalia

Qui sembra cull.
No

diguis

blat que

no

siga

al sac i ben

lligat.

L' Estivada
Totsants el

primer

i sant Andreu el darrer.

A l'istiu tota cuca viu.
De (luna nova amb un
amb una cistella.
A donar fins el mal de

coya

i de lluna vella

ventre.

rotllar).

tanyada sortint de perxada,
escampada.

surt

amb la

branca molt

Pasqua plorosa

era granosa.
Un establé per tot té estimació. (Establé és
el lloc del bosc on s'hi fan els rodells).
Març, Mara:ot, fica la vella al sot i a la jove
si pot.

probable que

Es molt

vindrá

Per fer un bon paquet que sigui un bastó
dret (El paquet és un feix de cércols sense en
La

—

a

donar

trigar gaire

a no

Francisco Martín de ,Lara i Sra. (Sevilla).—
D. Enric Hoesca i familia (Monoa).
D. Vicens Ramoneda (Sabadell).—D. Sal
vador Blanchar (Barcelona).—D. Vicens Lar
diez i Sra. (Barcelona).—Rnt. Josep Teres,
Rnt. Lluis Aromí, Rnt. Lloren Gracia, Reve

conferencia, quin tema
el notable crític depor

una

versará sobre sports,
tiu de ‘La Veu de Catalunya», En J. Elias i

Juncosa

(Corredises) qui

tant

profonds conei

adquirits en aquesta materia.
Hem tingut un parell de dies entre no
saltres al notable prestidigitador
Gurt, que en
xements te

Antoni Sanquirgo, D. Josep Ozart i se
nyora (Caldas de Montbuy).—D. Pau Benazet

—

rent

les sessions que doná al café
del Centre feu
passar una agradosa estona a la
nombrosa
concurrencia que hi assistí.

familia (Sitges).—D. Josep
(Secuita Argelaga).
i

Quan plou per Sant Bonifaci plou 4 dies

d'

a

Deu i toquen hores

senyal

la vora;
Per la mare de Deu d' Agost a les 7 ja és
fosc.
Carrers molls calaixos aixuts.
Si la Candelera riu el fret és viu, si plora
el fret és fóra.
Mort al diumenge un altre s' en menja.
Si vols la dona bona i sana don-li aigua de
un

mort

a

A pesar del temps ben irregular d'aquets
dies, l'arribada de forasters durant la setma
na ha sigut
veritablement extraordinaria. Ens

valeriana.

trobem de pie a la temporada estiuenca sense
que s'obri cap paréntessi. a les entrades d'es
tiuejadors. Tot fa augurar un agost més con
corregut que de costum.
Es ciar que'n aquets vuit dies l'entrrida for
ta, ha sigut deguda en part al fet d'ensopegar
se dues festes
seguides. Foren molts els que

Petjada de bou i de pagés no fa mal a res
(és ciar, perqué el pagés camina amb molt cui
dado pels camps.)

d'aix6 visitaren la nostra pobla
ció i entre ells s'hi compta el Doctor Mane!
Serés que recentment i en renyides oposicions

Per Santa Teresa el blat a tesa.
Qui no adoba la gotera ha d' arreglar la
casa entera.

muller fes-li gastá Ilenya
de castanyer (perque aquesta Ilenya espatane
ga molt i és fácil fer-s'hi mal).
Si vols mal

a

ta
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;Una vegada
Davant el bell panorama
ofereix el Balneari de
Sant Mari.

que

Ja torno a ser al bosc... !Oh pau ditxosal...
és bella la fontana remorosal...
Altre cop el riuet morrnurador,
M' apar que m' assadolla de dollor.
aucell cantor que ríu, o bé 's deleix,
A mon esprit, somniant, el deixondeix.
Ja torno a sé entre ‘ls monts, en quins ressons,
L' ánima hi descobreix nous horitzons.
!Oh soletat deis hoscos venturosal...
!Poétic horitzó de grocs i rosa!
!Aucellets i rieres! !Oh pau santa!
!Salta per al poeta que així us canta!

!Qué

MANEL DE

PENARRUBIA.

Notes comarcals
Hostalric.—La Diada

deportiva

que 's
celebra el dia 12, de la qual ja 'n donárem
compte a nostres llegidors, ha contribuit d'una
manera evidentíssima a la fomentació del de
port en aquesta comarca. Es parla i pot ja qua
si donar-se com a cosa certa, de la construcció
d'un camp de Lawn-tennis, havent-se comen
çat a celebrar algún partit d' entrenament. Es
de lloar el decidit apoi que an aquest progecte
hi ha aportat la joventut que 's troha estiue
jant entre nosaltres, especialment el distingit
sportmen D. Francisco Condominas.
Durant aqueste.s darreres festes han
continuat celebrant-se en el magnífic camp
del Grop Sport interessants partits d' entrena
els teams blanc i blau. Havent
aquets dies ingressat en el Grop diversos nous
socís, s'ha procedit a l' organització d'un team.
S' han rebut diverses comunicacions
d' importants Clubs invitant a la celebració
de partits de toot-ball, trovant-s'hi entre aquets
Hutchinson i
Equip Matas del F. C. Bar
celona i el Catalonia de Manresa. Per a mes
endavant s' acordará la aceptació d' alguns
d' ells.
ment

entre

—

rragona). —D.a Tomasa de Aguda (Barcelona).
—D. Plácid Viladecans (Barcelona).—D. Ar
tur Bossi i familia (Barcelona).—D.a Caterina
Maseli i nebot (Castelló d'Ampurias).—Don
Angel Corroure (Calatalud).—Srs.. de Teixi
dor (Barcelona).—Srs. de Colom (Barcelona).
D. Manel Almeda i filla (Girona).—D. Josep
Nlarch (Girona). D. Angel Carrau i fill (Ca
latayud).—D. Francisco Selles i Sra. (Bar
celona).—Srta. Vda. Lluch i dos fills(Barcelona).
—D. Salvador Serra i fills (Barcelona).—Don

guanyá la cátedra d'Anatomía de l'Universitat
de Granada, i a don Pere Jorba reporter de
La Publicidad de Barcelona, als quals tingué

Josep Segú

el gust de saludar.
Els estiuejadors arribats per a passar tem
porada són:
D. Joan Soler i familia (Vilanova i Geltrú).
—Dr. Josep Raventós i germana (Barcelona).
—D. Joan Zanotti i familia (Barcelona).
D. María Casals, Vda. de Company i fila
Srta. Mercé (Barcelona).—Don Segimon Riera
i Puntí i familia (Barcelona).—Srta. Pepeta
rem

Ciervo, el

fill nostre volgut amic Martí Strreda.
D. Ramón Bigas i familia (Igualada).—Don
Joan Camprodón (Barcelona).—D. Miguel Sa
la (Barcelona).—D.3 Dolors Monturiol i ger
mana
(Barcelona).—D.' Teresa March i fill
(Barcelona).—D. Joan Tomás i la seva xamo
Srta. Carme (Tarragona).—D. Josep
sa fila
Albanell i Sra. (Gualba).
D. Joan Sureda, D. Ramón Parés, D. Roma
Ribas i D. Roma Doménech, tots de Lloret
de Mar.—Rnts. Parés Diego i Rafel (Valen
-cia). --Srta. Pepeta Catasus (Barcelcfna).—Don
Salvador Pamies (Reus).—D. Josep Camps i
cunyada(Arenys de Mar).—D. M. Roca (Roda).
—D. Bonaventura Robert (Barcelona).—Don
Ramón Gassó i Sra. (Lleida).
Rnt. Dr. Eugeni Aulet (Tarragona) —Se
nyors de Rodó (Barcelona).—D. Josep M.
Calatayud i Soler amb la seva Sra. (Valencia).
—D. Joan Grau i Puig i fila (Sabadell).—Don
Joan Torres i familia (Vilafranca).— D. Josep
Grego i Valls (Tortosa).—D.a Teresa Ventosa
(Arbós).—D.a Teresa March i fill (Barcelona).
—D. Josep Rovira i Virgili (Tarragona).
D. Miguel Jansana (Barcelona).—D. Jaume

(Bar

nebot Casimir Mar
torell i nebodeta Enriqueta Bonnemain (Bar
celona).—D. Josep Cuadrench i germana se
nyoreta Montserrat (Barcelona).—D. Joan Vila
i familia (Barcelona).—Familia Noguera (Sant
Fruitós).—D. Sebastiá Bauza i familia (Puerto
Rico).—D. Ramón Vives i familia (Igualada).
Es troba a Sant Hilan i havent passat a ocu
par el senyorial Casal de Saleta don Guillerm
de Pallejá Marqués de Monsolis, el seu ger
má Josep María, i cunyat don Arcadi Bala
guer amb la seva senyora D. Concepció.
seu

Estigué algunes

hores per a visitar la nos
tra vila el Bisbe de Barbastro acompanyat de
D. Damiá Mateu.
Rnt. Magr Barrera párroco de Barcelona, la
seva neboda Teresa Barrera (Teyá) i D. Con
cepció Barrera (Olesa de Montserrat).—Senyo
reta Paquita Torruella (Barcelona). —Srta. Ma
ría Andreu (Barcelona). —Srtes. Juanita Baró,
Gerónima Lloret i Joaquima Cuixat (Badalo
na).—D. Eusebi Escardívol (Barcelona).—
D.' Rosa Font (Barcelona).
Hem tingut el gust de saludar al bon amic
i entusiasta de la nostra vila don Francisco

Usart (Barcelona).—D.a Agna Ferrer (Aleo
ver).—D.a Brígida Albet i nebots (A acant).
A

panyía dramática.
Ens escriuen d'Hostalric:
«Pel servei particular de la Companyía de
automóbils d'Hostalric a Sant Hilan i ha que
dat instalat un aparell telefóriic en la cantina
de l'estació. No cal ponderar la millora que
representaría que pogués fer-se l'instalació
per a l'ús públic, i és comprenent-ho aixís
que algún propietari sembla disposat a portar
a cap aquesta empresa que tantes aventatges

reportaría, majorment avui dia que hi ha
telefónica
municar amb la

xarxa

tan

majoría

patireu deis ronyons,
fetge ni paidó;

del

tots

bona estada.

El setmanari La Veu del Camp de Reus re
l'article Ciutadanía que publicárem
i al fer constar que és de L'ESTRIADA afegeix:
«En la llista d'estiuejadors arribats que publi
ca, hi havém vist el nom d'alguns amics de
Reus a quí'Is desitjém bona estada en aquella
xa m osa vila».

ILARIENC

Antoni Casas (Sant Felíu de Guixols) —Se
nyora de Autrau i fila (Barcelona).—D. Josep
Serra (Pineda). D. Enric Nebot (Lleida).—
D. Joan Rosés (Barcelona).--D. Josep Rosés
i Sra. (Barcelona).—Rnt. Agustí Vilalta, Re

floves

-

En l'anide den Busquets i Punset que pu
blicárem en el número passat hi sortí una

Estrada, D. Josep Serra, don

vlureu sempre sans i bons
si

en

totes

les ocasions

i al

menjar feu

de

l'aigua de

us

diari

Sant Hilan.

_
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CHOCOLATE
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AMATIIER
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•

CAS

i al detall

en

ASSALT, 41—
totes les farmacies i tendes

d'aigues minerals

•

correus

----~--soi

.

ensenyança gratuita pels pobres. A dit efecte
ha establert un conveni amb les escoles pú
bliques que comernará a regir a l'obrir-se les
classes pel primer de Setembre. Els nois po
bres ni per assistir a l'escola ni per material
pedagógic haurán de pagar rés.
-

e"

Com de costum en anys passats, el mestre
Lambert tocará en la Missa Major deis dies
de festa.
7'eules de Santa Coloma de Farnés.
Postre exquisit, nutritiu. Joaquím Trias de
Santa Coloma és únic inventor.
Es reben diariament del seu autor a la
=

Hilarienca den Ramón Casabosca, P. de la

Iglesia.
e."

El prop-passat dissapte i diumenge es ba
liaren sardanes a la P. de Mn. Cinto que tocá
la cobla La Rebrotada d' Arbucies.
Ja no cal dir que 's vegeren molt concu
rregudes i animades com de costum.
e."

alguns elements de la Colonia es feu
una soscripció a favor del pobre de la provin
cia de Granada que per prescripció facultativa
pren I' aigua medicinal de la nostra vila i que
com
ja se sab és degudament auxiliat per
Entre

Ajuntament i varis veins.
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DIPOSITARIS A BARCELONA:

casa

AMATLLER,
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z

una

de pobles».

El

No

que permet

extensa

A l'Administració de

produiex

amb la seva senyora. També com tots els is
tius es troba a l'Hotel Martin el ferm catala
nista actual president de l'Ateneu Barcelonés
D. Josep M.a Roca, a qui desitgem feliç es
tada.
D. Marcelí Costa i fila (Barcelona).—Don

Lluciá

e"

El dimarts s'inauguraren els concerts en el
Café-de l'Unió i a cárrec deis professors se
nyors Esteva, Lambert i Gálvez.
El distingit i nombrós auditori que assistí a
tan selecta vetllada no's carv.á de aplaudir als
dits artistes, que segueixen tots els dies rebent
merescudes ovacions.
També en el Tívoli avui divendres inaugu
rarán sos concerts els professors senyors Ju
vé, Fabré i Rabentós, i, segons ens ditten, des
de demá, també actuará en dit local una Com

I'

Puigpiqué, exdiputat provincial de Barcelona
i a don Josep Dalmau (Madrid) que ha vingut

verent

Els
cinc i no tots fins al final, com la collocació
de les cometes feia apareixer.
tor.

(Valls).—Senyores Roig

i Sra.

seu

celona).
D. Candi

com

(Reus).—D. Honorat Font i Sra. (Palma de gudes les següents cartes: D. Josefa Caleme,
Mallorca).—D. Francisco Moreno (Valencia). camí de la Font-Vella; D. Josep Alsina, don
Don Joaquim Borrás i el seú fill (Manres,a).
Francisco Vallés (postal), Srta. Neus Vicenta,
—Srs. de Sandiumenge (Barcelona).—D. Ma
Srta. Consol Plana (postal), D. Antonia Homs
nel Malagrida (Barcelona).—D. Enric Vilá de Cirer, D. Concepció B. de
Bassó, D. Ber
(Barcelona).—D. Josep Puigdaller (Barcelona). •iard Casi ells.
—D. Jaume Sureda (Santa Coloma de Farnés)
e.6-e
juntament amb la seva familia estigué aquí el
L'Ajuntament ha acordat que fos un fet la

Pascual (Barcelona).—D. Anton Termas i fa
milia (Esparraguera) —D. Josep Campderros
D. Joan Zanotti i familia

Domingo

aparéixer la quasi totalitat de
copiat d'un altre del mateix au
apartats realment reproduits eren

errada que feia

l'article

—

aprofitant-se

(Barcelona).—

M.

D. Josep M. Galí (Girona).—D. Jaume
Montserrat (AlcatIlá-Tarragona).—D. Josep
Rovira (La Nou-Tarragona).--D. Josep For
tuny (La Riera-Tarragona).---Sr. Rector de
La Bisbal.—D. Gabriel Alomar (Palma de
Mallorca).—D. Adriá Alvarez (Palamós).—
D. Josep Aguado (Madrid).—D. Joan Pous
(Barcelona).—D. Josep Raventós (Barcelona).
Srs de Martorell (Barcelona).
D.a Rosa Xicota, Vda. Vergés i familia
(Sans). —D. Domingo Casanovas i Sra. (Ta

seguits.
Quan llevan

3

e
•
u

Sortida de Barcelona: a les 7'21 ma
ti i 2'25 tarde.
Arribada a Sant Hilan: a les r i'3o matí i 7
tarde.
Sortida de Sant Hilan: a les 5 matí i 2'45
tarde.
Arribada a Barcelona: a les 8'58 del matí i
r5 de la tarde.
Despatx de bitllets a Barcelona: Rambla
del Centre, n.° 6.
Preu, anada i tornada. io pessetes.
Imp. Fills

de

Domingo Casanovas,

Ronda

Barcelona

Sant P2U, 67. Telef.

2120

L' Estivada

4

Consultori Médic 1 Laboratori

Eu CENTRO
Melchor, Culí i Tarrés
FREU

"LEY" 3678

Ronda de Sant Pere, 5 (entre

per

JORN ESTIL-LAS 1 REIXACJ1

Piala Catalunya i llrquinaona)

Especial per

13ALytem_.()7N.A._

I

a

malalties de la nutrició

Consulta de 10

NOVETATS PER A SENYORA

LLANERÍA, STEDP.:RIA

análisi d' orina, de

LLENCE,RÍA

Per guanyar

a

5

SAVT 11101RI SACALJW

premis

i

anar

segurs monteu

CONTINENTAL

NEUMATICS
Dones

12 i de 3

HORT-NOU, 3, BAIXOS

Borncs 1 VARIATS MODELS DE BRUSES

IAltitc)irricovilistel"

a

siguent inmellorable la

seta

qualitat

han

obtingut les t'andes segileuts:

Cursa de la Costa del Tibidabo, Vuit primers premis.—Coneurs de Navacerrada, Les 3 Copes del R. A. C. E. i 4 medalles d'or.

Circuit Marroquí 500 Kms, Els 4 primers premis.—Gran Premi de Rusia, 1.er Scholl sobre Benz.—Grand Prix de l'Auto
mobile Club de France 752 Kms, 1.er, 2.ón i 3.er sobre Mercedes.

BARCELONA

MADRID

Passeig

Sagasta, 6

de

Gracia, 61

LA HISPANO SUIZA
FÁBRICA

UNICA

Chassis per

12

I

15

a

ESPANYOLA

D'AUTOMÓBILS

Chassis per

turisme:

15120-30140-45

15120

HP. Alfons XIII

HP. i

a

omnibus:

30140

HP.

Grupos marins:
15 HP. i 30 HP.

Tallers i oficines: BARCELONA-2'79, Carretera de Ribas (Sagrera)

1
HABITACIONS

AMOBLADES

del ticen
PER

A

FAMILIES

BANY, LLUM ELÉCTRICA

Rambla del Centre,

3

(Pavant del reatre criceu)
BARCELONA

Welépn 2340

