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Sant Hilar! Saealm, 14 Agost de
1914

patriótica

Obra

El Centre Autonomista de Dependents del
Comerg i de 1' Industria, de Barcelona, ha pu
blicat la Revista Any-al corresponent al 1913.

Fullejant-la

més, es veu la trascendental
obra que realitza aquella poderosa entitat que
segurament molts de nostres llegidors deuen
no

coneixer.
Amb

onze

quirir

una

Santa

Mónica,

mar.

anys d'existencia ha

gran

casa

propia

a

lograt

ad

la Rambla de

camp de Sports

i un Club de
amb més de tres mil socis i la
organització interna es perfectíssima:
un

Compta

seva

dintre d'ella hi funcionen constantment les
seccions d' Educació i Instrucció, de Socors

Mutuus, de Propaganda autonomista, de Re

Treball, de Sports i Excursions, espe
de Taquigrafía, ademés de les que per un

lació i
cial

fi transitori

voltes

a

formen. Pro

es

aquestes seccions, amb vida
guen

totes

propia, desple

forta activitat fent actuar ordena
dament el Centre qui es presidit per un Con
una

sell Directiu, nucli de ciutadants meritissims
i excelentment capacitats.
Per

no

descriurer

—

feina

llerga

sería

—

1' admirable obra del Centre perque ella ja 's
veu amb el nom de les seccions que '1 com
posen, dirém

ónicament que té establertes

unes concurregudes classes mercantils, altres
d'idiomes, historia de Catalunya, etz., les

quals
seva

venen

constituir la base ferma de la

a

exemplar.

vida veritablement intensa i

L'actuació fermíssima del Centre de Depen
dents

va ser

inspirada
Catalunya.

originada

per

un

Es

i ha

entitat

hagués vingut

a caure entre la gent de la Unió
Catalanista i els amics de «Renaixement» que
són els únics—i són paraules seves—que avui

són

optimistes i amb ganes de treballar amb

fermesa per a la causa de Catalunya.
Moltes i moltes altres coses interessants
oirem i esperem oir en les succesives confe
rencies. Per acabar direm qu'aquesta fou en
estrem concorreguda. La sala d'actes de la
entitat estava plena de gom a gom, tinguent
molts deis assistents d'enquibir-se en les habi
tacions adjacents an ella, i tots premiarem
amb grans aplaudiments al conferenciant,

podem dir qu' aquet ha sigut un bell acte
amb que ha inaugurat son treball Pantiga
A. N. C. en el seu nou local, i un trionf pel
Sr. Termes i companys de «Renaixement»
que han sigut els iniciadors de la mateixa.
Volem fer consignar, encara que no sigui
més que de passada, que no hi havía cap re
dactor de diari catalá ni la Veu ni el Poble n'hi
enviaren com si no vulguessin desmentir els
cárrecs que ens feu l'orador al parlar de lo
poc que ens ocupavem deis catalans d'Amé

rica, tal vegada perqué

plena

amor

Barcelona,

9

Agost

a

orgull ho diem.
Ha

resideat de l'Orló Cáll
de 8lleaos Aires

a

El més passat arriba a Barcelona En Joa
Termes i Vilaplana, digníssim president
del Orfeó Catalá de Buenos Aires. L'ha portat

quím

Catalunya el fervent i patriotic desig
d'extrenyer les relacións entre els catalans de
engá i enllá deis mars, duguent amples poders
del Centre Catalá d'aquella ciutat per a tractar
les diferentes qüestions relatives an el fi pel
que ha vingut. Nostres companys i amics del
a nostra

setmanari «Renaixement» han procurat entre
vistar-se amb ell, i li han pregat que donés
unes conferencies, al objecte de fer coneixer
als catalans de Catalunya la vida i manera de
esser deis catalans d'América, i els medis per
tinents a poguer agermanar més de lo que ho
están aquestes dugues Catalunyes. El senyor
Termes amb aquell tracte enssiser que ha des
fonda simpatía a tots els que havem
el gust d'enraonar-hi, s'ha prestat a
la demanda de «Renaixement», i el di
ssapte passat, dona la primera, en la A. N. C.,
(Casal catalanista del districte II), que fou no
tabilíssirna en tots conceptes. Sería difícil vol
guér seguir lo en lo molt i bo que digué, de la
gran feina catalanitzadora que están realitzan
els nostres germans de Buenos Aires, Iluny de
la mare Patria, i amb tots els entrebancs que
una

tingut
pler a

troba un foraster en terres estrany-es. Se dol
i amb raó, de la manca d'apoi moral amb
que 's troben al realitzar qualque acte, fins
arribar a que ni esment ne tinguem els que ens
trobem aquí, siguent alguns d'ells importan
tíssims, com el que citá de l'anada del Orfeó
Catalá, compost de més de 200 choristes, a la
ciutat de Montevideo, i sens cap altre caracter
que el de catalá lo qual no fou obstacle perqué
obtingués un gros éxit, tant que els diaris de
allá designaven el día de l'escurció amb el

gué,

díes

IGI.
de

1914

quedat resolt satistactoriament per

reclamar davant el Govern la

a

derogació o

modificació de la R. O. aPludida. I després de
activíssimes gestions, ha aconseguit que'! Mi
nisteri de Foment dictés una R. O. aclaratoria
en
virtut de la qual podrá la Mancomunitat
redactar els projectes deis camins i ponts.
Entre els Consellers de la Mancomunitat ha
causat bona impressió la solució satisfactoria
donada a Passumpte.

Crucíferes
IV
A n'el Jesús del meu cor
jo l'hi parlo cada día,
l'hi dic els meus sofriments
les penes qu'em martiritzan.
Ell escolta els meus neguits
l'amic que més estima;
mostra el seu Cor obert

com
em

voltat de punyets espines.
I em diu: que més vols de mí,
del meu Cor, ?qué més voldríes?
si't som donada la Creu
?que mes vols? ?que mes
MARÍA
St. Hilari Juliol de 1914

DE

SULTERRA.

1 SANT HILAR!

(Continuació)

Antic, davant del

genealogía de la branca principal d'aquesta familia
gironina que
adquireix per un matrimoni el senyoríu de

terra

Solterra

anomenat

Abans de continuar la

de les

i Sant

Hilan, dec apuntar alguna cosa

branques

secundaries. Son tres; una
formada per Pere Sarriera, fill del altre Pere
mort en 1456 i de sa segona muller
Francina.
Dit Pere se casa en 1480 amb Caterina, filla
de Mossen Francesc Joan de Santa Coloma,
donzell domiciliat a Sant Celoni. El sogre
obliga al gendre a pendre el nom i les armes
de Santa Colonia.
Un altra branca es la d'en Berenguer de

Sarriera,

ciuteda. de

1488. La

seva

Girona, molt abans de

viuda Caterina, féu testament
aquest mateix any 88 i deixa la tan anomenada Torre de Sarriera, de Palau Sacosta a son
parent Francesc de la Via, també ciutedá de

Girona;

instituí hereu universal al

seu

nebot

Guillem Florensa.
Finalment, la darrera branca secundaria

es

la de Jaufret Sarriera, donzell, senyor del castell de Vulpellach. Son successor, abans de
1484, fóu Antón Sarriera, ja casat en aquesta
data amb Elionor, filla del cavaller Mossen
Bernat de Samesó i germana de Caterina, muIler de Joan Vicents de Terrades, com tots
ells ciutedá de Girona. En 1514,
dits Antón
Sarriera i Elionor de Samesó otorgaren els
capítols matrimonials de son fill Miguel amb
Violant, filia del donzell Joan de Biure, senyor
del castell de Sant Jordi de Valls i foren
signats en el monastir de Sant Daniel, extra murs
de Girona. Antón Sarriera, senyor de VulpeIlach, feu testament en 1529, son fill Miguel
heretá dit senyoríu i viudo ja de Violant de

Biure, contragué segones nupcies,

se casa per tercera
vegada amb Apolonia i
feu testament en i 557, deixant petites quantitats a dos fills naturals dits Antón i Lluis; i

llegats importants

a ses filies Constanga i JoaFá hereu universal al únic fill mascle Perot i en cas de morir sense successió, anirá
l'herencia a la citada filia Joana, creant-se
llavors un vincle amb tots els bens, obligant
als descendents a pendre'l nom i armes de Sana.

rriera. L'esmentat Perot morí efectivament
sense successió ilegítima i sa germana entrá
en
posessió del senyoríu de Vulpellach, casant-se amb son cosí Joan Sarriera de Gurb,
fill de Miguel i de Gerónima de Pons, senyors
de Solterra, Sant Hilan i i val! d'Hortoles. Per
aquest matrimoni, doncs, se refundiren la
branca deis Sarrieras de Solterra amb la secundaria de Vulpellach.
Ara podem continuar la geneología i noticia
de la branca principal a partir del casament
de Don Antic de Sarriera, fill i hereu de Don
Joan, baffle general de Catalunya, en virtut
del darrer testament de dit personatge, otorgat a 27 marg 1509, davant del notan i Pere
Mas, de Barcelona, on deixá quantitats per
misses en sufragi de sa muller Donya Violant
i fill Pere Benet, ambdós difunts.

Girona

Miguel Andreu, de
mesos
després. La seva

notan i

i morí pocs

Donya

viuda

Anna de Gurb, senyora de Sol
Hilan, tudriu del fill comú també
Antic, visqué molt temps, al menys

i Sant

fins a /565.
El jovincell Antic, segon del nom, era doncs,
senyor de la vall d'Hostoles i del castell de
Requesens, aixó darrer a jeu honorat del
Rei. En documents de 1536 fins a 1544, surt
sempre dita senyora com a tudriu i legal ad
ministradora del seu fill menor d'edat. Aquest
fill morí sense successió després de 1548 i la
vall d'Hostoles passá al seu germá Miguel,
fill també de Donya Anna de Gurb.
A 28 juny 1547 s'havien celebrat capítols
matrimonials d' aquest Miguel Sarriera de
Gurb i de Gerónima de Pons, filla del donzell
de Girona Andreu Pons, qui tenía molts bens
i senyoría a Torroella de Montgrí. Donya Anna
de Gurb féu en aquell acte donació irrevoca
ble intervius al dit fill Miguel deis termes de
Sant Hilan i arnb les parroquies agregades, del
castell de Solterra, Casa de la Rovira, termes
de Sora i el castell i fort:a de Montral en el

Vic, amb totes jurisdiccions civils i
criminals, mer i mixte imperi i tou: altres
drets i rédits, reservant-se emperó l'usdefruit
deis senyorius i bens esmentats. Imposá tam
bé l'obligació al dit fill de pendre perpetua
bisbat de

ment

el

nom

i

armes

Miguel Sarriera de
1559, vivint encara la

de la casa de Gurb.
Gurb feu testament

en

mace
instituint hereu a
fill loan Sarriera de Gurb i Pons. Deixá
un altre fill mascle anomenat Antic, del qual
tornarém tractar i una fila del mateix nom
de la mare, Gerónima, la qual se casa amb el
donzell loan d'Agullana.
No morí Miguel tot seguit de l'otorgació del
son

testament; visqué fins a 156g. En aquest any
son fill Joan vingué ja a Sant Hilani amb el
notan i Sobirá de Girona, per a pendre posse
ssió personal del senyoríu i el dia 7 de setem
bre reuní als homens (Iel lloc en la plata, de
manantlos-hi el regoneixement deis drets se
nyorials que acabava d'heredar del seu pare.
L'Universitat i singulars de Sant Hilan i juraren
públicament la fidelitat i homenatge. A conti
nuació'l baffle del terme Don Antón Saleta,
amb les insignies de son cárrec jurá agenollat
i sobrels Sants Evangelis a Don loan Sarrie
ra
i de Gurb, quí's trovaba asentat en ornat
sitial, esser bó i legal vassall segóns usatges
de Barcelona i Constitucions generals de Ca
talunya. El senyor confirmt i de nou establí
dit Saleta com a baffle. manifestant-se content
de la seva probitat, per al exercici de la juris
dicció civil i criminal. Llavors en Saleta jurá
solempnia I ment el cárrec davant de tots els
veins o singulars del poble i finalment, jura
ren fidelitat un a un aquests
darrers, citant
per curiositat Antón Bodol, sabater, Antón

Verneda, ferrer, Antic Perés, sastre, Miguel
Parset, boter, loan Albernia, cadiraire, Mont
serrat Selija, texidor i Pere Vilacrosa, pagés.
Acabii l'acte, creant Don loan Sarriera per a
notan i i escriba respectivament de Sant Hilani
Padvocat vigatá Mensa i el propietari local
Joan Saleta.

Aquest Antic de Sarriera, senyor de la val!
d'Hostoles, contragué matrimoni com ja diguérem, amb la rica pubilla de les Guilleríes
Donya Anna de Gurb, filla única del noble

fóu sens dupte
la darrera que ha presenciat el poble de Sant
Hilan. Estava ja a les acaballes el sistema se

Bernat Joan de Gurb, senyor de Solterra i
Sant Hilan, i de Margarida sa muller.
Don Antic tenía un germá anomenat Miguel,
que després de casar-se amb Isabel de Tagamanent morí jove, abans de 1512, passant a
aquell el castell de Requesens de Girona, en
virtut del vincle establert pel comú pare Joan
en el testament de 1509.
No obstant haver
deixat dits Miguel i Isabel una filia anomenada Violant de Sarriera i Tagamanent, qui anys

interrompre la relació de la branca
per donar alguna nova del altre fill
de Donya Anna de Gurb, anomenat Antic
com son pare. Era senyor d'Hostoles i en
1561, celebra una interessant concordia amb
l'universitat i singulars d'aquesta vall. Convo
cats tots en la placa de Sant Felíu de Pallerols
el dia 3 de marg i aplegats els delegats dels llocs
de Sant Iscle de Colltort, Cogolls, Les Planes,
Pineda, Les Ansies. Sant Felí u i Sant Pere Sa
costa, acordaren renunciar les demandes i
transigir els litigis sobre prestacions senyo
dais. Per la seva part, Don Antic Sarriera i
Gurb cedí i renuncia la percepció de tots de

després contragué

matrimoni amb el Vescomde Rocabertí, s'executá l'esmentada vinculació i la entrega de Requesens fóu firmada
per dita Isabel a Barcelona el 5 octubre 1512.
A la primería de 1531 feu testament Don
te

desitjes?
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SEVORS DE

ra,

la
Mancomunitat de Catalunya el conflicte que
havía sorgit entre la mateixa i la Direcció ge
neral d'Obres públiques, amb motiu del con
curs per a la construcció de camins
La R. O. del primer de Juny prop passat
va disposar que'ls projectes de camins i ponts
corresponents a les proposicions acceptades
en el concurs fossin redactats necessariament
per les Quefetures provincials d'Obres públi
ques. Aixó representava un gros obstacle per
a que la Mancomunitat pogués realitzar el séu
vast plan de camins en tot Catalunya, ja que
es veia desposseída del dret de redactar per sí
mateixa els projectes.
El Consell Permanent de la Mancomunitat
va

ELS

II

en
1538
amb Violant Marguerida, filla de Benet Surroca, senyor deis castells de Palau i Vilanant;
existint afinitat entrels cóniugues, fóu necessaria la llicencia pontificia. Miguel Sarrie-

Una R. O. aclaratoria

•-•-•

pertat

en

18 C11113 1111818

de les moltíssim es que ha creat el catalanisme.

El

tenen vot

i radicalment

catalanista, potser la més gloriosa institució
Amb

no

d' eleccións.

sigut constantment

pregon i conscient

una

de día catalán. Ens parla del desig que tenía
de que els catalans que s'expatriaven trobessin,
al arribar, ont poguer anar a dormir i menjar
mal no fos més que un plat d'escudella,
aíxís
coni de la creació d'una junta
per als que,
venguts en la Iluita per la vida en aquelles
terres, no tinguessim de recorrer a la Junta
Nacional qui hi te l'estat espanyol, i que mal
grat haver de donar passatje de franc als
po
bres, no s'avergonyeix de cobrar-los a 40 pesos.
Parlé de l'aplanament que li havía causat la
visió poc catalanitzadora de molts catalans de
aquí, la major part deis quals no respiraven
més que pessimisme, trovant-se joiós de que

burant ttiu
U

Aquesta solempnitat feudal,

nyorial.

Devem

principal

neriatges

de censos,

censals, delmes, tasques,

*

L' Estivada

'2

Camplá i Lavanyes d'amunt, prometent

ten:es Iluismes i foris capis

nats

marca.

dit Serras esser home propri i soliu de l'esmen
tada Donya Anna de Gurb. Ambdós masos
afrontan amb terres de Rocaplana, del mas
Ribadevall i d'altres anomenats Pratjugador i
Fanallet.
I l'escriptura de 1565 es la ratificació feta
per Miguel en representació de la seva mare i

com a possessor
feudals
del
castell de vall
deis drets i rédits
d'Hostoles. El delegats s'obligaren en canvi a
pagar-li les pensions vinents i a costejar la for
mació d'un capbreu, exhibint sens resistencia
el notan i les seves escriptures. Aquesta con
cordia doná !larga tranquilitat a aquella co

Finalment, per deixar fiesta aquesta part del
nostre treball direm que Miguel de Sarriera i
Gurb, germá. de'n Antic i fill també de Donya
Anna, del qual. ja havem parlat i que havía
rebut en 1547 la donació de Solterra i Sant
Hilan, continuava en 1562 i 1565 administrant
aquests senyorius en nom de Ja mare. En es
criptura de 1562, titulant-se senyor d'Ossor i
titulant a sa mare senyora del castell de Sol
terra, de Montsolis (corrupció del vell nom
Mansolí), La Rovira i Sant Hilad, confirmá
i de nou estableix a Miguel Serras, alias Cam
plá, del lloc de Sant Hilad, dos masos anome

favor de Francesc Casal, de Sant Hilan, del
que es afocat juntament
mas Casal d'avall,
amb el Casal d'amunt. Afronta amb ternes de
Soler de Mansolí, de Borrell de Mansolí i amb
coll Sagoit (nom geográfic interessant) i Serra
de Rocadell.
Després ja no surten més en els documents
ni Donya Anna de Gurb ni sos fills Miguel y
Antic.
a

JOAQUIM MIRET I SANS
(Acabará)

cle
Es apropósit de la vinent audició de Lieds
que donará la gentil solista de l'Orfeó Catalá
senyoreta Fornells L• Es 'atrapa m'encarta per
qué il.lustri als séus simpátics Ilegidors dient
quelcom referent al procés de tant assenyala
da forma musical.
Amb especialíssim gust hi corresponc i heus
aquí una mena de composició qui dins de Por
dre simfónic adhuc va fent llegua per hora en
nostres temps, el Lied.
Es de notar contra lo que equivocadament
mot alemany sinónim
creuen molts, el Lied,
de
molt
lluny,
son origen no és
de Cançó vé
recent i és per lo lliure que‘s presenta dita
forma que'l fan séu caracteritzant-lo amb fe
somía propia diferents époques i escoles.

Espléndida glosa

musical d'aire o tonada
fresca i escaient és el Lied qual cantarella
acompanyada per un instrument i segons el
desenrotllo de 1 obra s'ens presenta tantost
picaresc i erótic com trágic, bélic o místic,
sia tant sois per 1-ampla esfera en que viu ai

composició.

tal

Riemann, el farnós musicóleg alemany el
defineix aixís: «Unió íntima d'un poema líric
amb la música fins al pum en que el Ilenguat
ge parlat cedeix a son torn el lloc, al Ilenguat
ge cantat transformant-se els elements musi
cals (ritme, cadetna, etz.) en verdadera mú
sica, en ritmicament ordenada melodía».
Per cA és indispensable la compenetració de
dits elements qui fonent-se en un tot insepa
rable, la lleva i la tonada, constitueixen Ilur

plena identificació vivint

una per l'altra.
que
encar
que
abans
deis italians del
Crec
segle xvi Carissimi i Caccini s'hagués escrit
per a veu i acompanyament no devem con
fondre aquelles obres amb el Lied, qual real
iniciació no apareix fins a l'Italia floreixent

deis
dals

segles xvi i xvir representada
figures esmentades.

per les cab

Pergolése, Spontini,
Gasparini, Cimarosa, Traetta, Cherubini, etz.
que degut a l'ampla accepció de la forma mu
Monteverde, Scarlatti,

sical liedística podem considerar-ne com pre
ciosos exemples, i era mentrestant que'l geni
germánic en Paltissima figura de Jos S. Bach
interpretava meravellosament els idealismes
de la seva raça en ses obres relligioses o pro

fanes, obra que continuaren esperits de tant
alta inspiració com Hándel, Haydin i Mozart.
sens
tanta

a

l'época

mozartiana

sens

d'indiscreció

qui devem des d'aquell
temps tot l'aspecte progressiu del Lied ini
ciant se després de Beethoven l'aparició veri
que és als

alemanys

a

deis romántics Mendelsshon i Schubert,
precursor aquest de 1' obra Liedschumanniana.
Heu-los aquí els genis immortals de la ve
ritable forma musical del Lied: Schubert,
Schumann, quin derrer heredá l'obra tant
com feconda, inspiradíssima del primer per a
revestir-la amb riquíssimes gales d'ah i refinat
tat

lirisme, poguent-se comptar entre els nombro
continuadors de dita escola als Listz, Lowe,
Max-Bruch, HIller, Jensen, Reineke. Corne

lius, Hauptmann, Wagner, Strauss, Wolf,

Rejer, Humperdinck, etz.,

encar

que amb

i

la

lírics

inspiradíssima

l'obra

en

en

de Ed.

Grieg.
Anglaterra i Espanya poden considerar-se
xorques en quant a la prosperitat del Lied,
que

les altres nacions esmentades
comptin amb un bé de Deu i riquíssim tresor
de cançons populars que sens dubte n'es la
Ilevor qui amb més esplet germinará en favor
de tant espléndida forma.
Catalunya no obstant també el té el séu
Lied i hem sentit batre dins nostres facultats
anímiques la necessitat de conreuar-lo encar
que no amb l'esplenclidesa d'elements d'altres
encar

com

terres. ?Qué és sinó un Lied 1' Anyorament
den Clavé? i les cansons de l'Alió, Peelrell,
Morera, Nicolau, Lamote i altres? Atribuir
aos
dones el dret a la cançó popular com a

element poétic de primera ordre és fer-nos Ilei
per lo que i al meu entendre cal que treballi

qui's manifesta i's desviu
Pan Iíric fins a alcansar la glorificació
total de nostre estimat Lied en el sentit sem
pre tant més lógic com trascendental possible
amb la seguretat de que conjugant práctica
ment Pan per a l'art fomentarem també amb
vivíssims reflexes la més profonda cultura
aquesta joventut
per

a

patria.

serenor dels clássics.
També és de notar a partir d'aquesta época
i entre els compositors francesos i similars

vers.

digué: aquí
no
vinga que

Programa

B. LAMBERT

del Recital

a

prou senyor Rector,
demaném; pro el senyor

casa

no'l

Rector no'n feu cás i continua anant-hi amb
la mateixa treqüencia, fins que un día en Co
ma que devía estar de mala saó, al veurer que
hi anava, puja a dalt de l'escala, agafá l'esco
peta que tenía, i tant boa punt el Rector ana
va a pujar el primer graó, u
engegá escope
tada i va matar-lo (avui encara hi ha dues
creus a la pedra ont va morir). Ja podeu pen
sar quins treballs tingué en
Coma per ama
gar-se; en aquet fi, va construir-se una coya
que avui encara existeix, anomenada la Coya
den Coma.
Allá va estar-se ficat durant molt temps,
tal volta fins que la pena va martiritzar-lo tant
i tant, que va decidir-se a anar a Vic per con
fesar-se amb el senyor Bisbe, i passant per
escabrosos corriols plens de boscatge, guar
dant-se de que'l vegés ningú, arribá a Vic.
Mes el Sr. Bisbe no pogué absoldre'l d'aquet
gran crim i va adrecsar-lo al Sant Pare.
Amb el con mig defallit i abatut retorná. en
Coma a la seva llar trascant pel mateix co
rriol esperan amb dalit arribar a Font Sema
l'era per fer un mos. Mes, gran fou la sorpre
al treure's un rosegonet de pá que amb aquet
fí portava a la butxaca, fins allavors moreno
empro brescat, se li torna atapait i negre com
un carbó
i aquella font que amb tanta abun
dancia Ilensava el líquit benfactor que havía
d'apaga r-li lased, quedá aixuta instantaniament.
A peu i captant va anar a Roma l'infelís
sa

pelegri

confesar-se amb el Sant Pare. Com
que per tonto que fos en Coma devía explicar
II la part més favorable per ell, el Sant Pare
va
perdonar-lo, amb tal que a cada poble o
ciutat que passés anés cridant «are passa en
Coma traidór que ha mort al Rector d'Osor,
apedregueu-me per !'amor de Deu». Es comp
ta que estigué uns dos anys en aquet viatje
fins a tornar a la seva llar de Coll de Caros.
El masover havía mort; la casa, la terna,
a

abandonat, fins al estrem que'l re
de les cabres del Carbonell feia servir el
quintá de la Coma per a pasturar.
Gran va ser l'exaltació den Coma al veure
les cabres al seu conreu, i aprofitant un mo
tot estava

que'l pastor dormía al peu d'un marge,
cinglán grós donant per resultat que
remat quedá amb un grapat de baixes.

ment

agafá

un

Aixó es lo que la tradició ens conta den
Coma traidor que va matar al Sr. Rector d'
Osor.
SALVADOR

PRIMERA PART

NOGUERA.
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SCHUBERT

Hilarienca
SCHUMANN
BEETHOVEN
BR AHMS
C. FRANK
FAUR1

Srta. Fornells í Sr. Lambert.

ESTIUEJADORS POPULARS
Magi Escofet
Petitó; grassonet com un carbasso; cara de fi
losop d'estar per casa; ulleres entelades; gorreta

jokey,
capellá.

de

SEGONA PART

pro, que per lo

petita

sembla

un

bonet de

La Coya den Coma

Camina lentament a pas de tortuga convalescen
usa per bastó un parassol que
no abandona
mai, encara qu'estiga nuvol.
Es educat; bonatxó; cortés; ceremoniós Pos
seiex una ilustració vasta i una erudicció poc
comú.
Mestre de minyons jubilat, se li ha enganxat
la sensillés i el candor de la mamada, que talment
el noi sembla éll.
Está enamorat de la poesía i es un gran recita
dor de versos.
Gosa inmensarnent veures enrotllat, trobar-se
en
mig d'una circumferencia d'escoltadors reci
tant, i rebrer les felicitacions i aplausos del audi
tori.
Té una memoria més portentosa que'l Noi de
Tona. !Que bé recital
Té un repertori inmens. Coneix als poetes clá
sics i els contemporanis. Sab versos de Harzem
busek, Martínez de la Rosa, Calderon, Espronceda,
Campoamor, Zorrilla, Pitarra, Guimerá, Verda
guer, Iglesias, Apeles, etz.
Quan recita poesíes catalanes s'asimila a n'en
Borrás i quan usa la Ilengua cervantina, sembla
en Calvo.
L'afavoreix una veu nasal, que resalta i
dona més sonoritat a l'espressió.
No sent ambicions; es de costums sensilles.
S'hostatja en un demócrátic Hotel
Es un topo, die, un tipo tan apreciat de la colo
nia i distingit per les senyores que, si no existís,
tindría de inventar- se'n un d'exclussíu per Sant

Fa molts anys que va passar aquest fet.
Rieral avall de la Font Picanta i després
cocriol amunt prop del lloc conegut pel Coll
de Carós, hi ha una pagesía, que per lo qu'es

Es l'únic que ha rebut homenatje i ha sigut co
ronat en l'era den Roca, en plena naturalesa.
Fa anys que vé an aquesta vila a netejar-se les
canyeríes deis ronyons, i disfrutar de la fresca.
Es dels constants.

en

Mi bemol op.

Al-legro. (a).

.

Adagio

cantabile.
Schero. (c)
Finale. (d)

i.

BEETH0VEN

.

.

(b)

.

Srs. Estera, Lambert

í

Gálvez.

TERCERA PART

Plany
La nuvia
El rossinyol

.

MORERA
LA MBER T
LAMOTE DE GRIGNON

.
.

!Es Juny! (conjunt).

.

No cal pas encareixer l'importancia d'aques
manifestació artística l'anuciat de la qual
diu molt en favor de la colonia i estimada po
blació nostra de Sant Hilan. Lo selecte del
programa i els elements valiosíssims que l'han
d'executar posan la t'esta en un lloc d'alta i
ta

senyalada distinció.
El recital tindrá lloc dimars
lons de l'Unió.

a

la nit als

sa
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De FU lk-lore

ta i

d'estatura, magristó,

moreno, ulls blancat
gens presumit. Porta gorra de
visera, decantada damunt deis ulls, i una má fora
i l'altre dins de la butxaca del pantalon.
Cassador consurnat i temible No cassa per lu
cre, per ofici, no, sois per diversió cassa. Es el seu
sport favorito, la seva afició proverbial. Té una
puntería mortal Mata més que`ls Gallos i el Bel
Alt

xos,

farrenya,

cara

jiints.
Esgarrifa el número de víctimes que ha ocasio
nat amb l'escopeta a la cara. A matat de tot; águi
las a Sant Miguel, ossos, singlans, sargantanes i
papallones.
Té projectes collossals, propósits atrevits. Pen
sa cassar tigres al Senegal, cocodrils al Nil, ele
fants
Persia, rinocerons a Egipte, lleons a Ma
dagascar, la Ilúdriga als Pirineus, i gats masqués
a Sant Llorern. Es un emul digne d'en Roseveelt.
Algunas voltes surt a cassar i... pesca. Ell no
monte

a

torna, de buit,

a casa.

L'any passat sortí a cassar granotes (700 dotze
nes) per el procediment del hipnotisme, o entinar
nament, i
PESCÁ un enrogall crónic i caneoner
que

encara

Es

un

li dura.

amic deis amics, i un company encorat
per tots els que'l tracten.
gran comodón. Necessita quatre cadires

jador apreciat

Es un
ell sol.
Sent inclinació per els joiells. En la in& esque
rra Ilueix una aubaga de gran gust amb un brillant
que pesa mig kilo.
Ve a Sant Hilan i ja fa anys. L'ambent, la fresca,
les sigues, els amics, la fruita, les Ilangonisses,
tot li agrada i tot li proba
Per ell, en el mon, sois existeixen tres inclina
cions ben sentidos. La familia; la casa; i la Penya
de Sant Hilan.
PER E

SERRACANTA.
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MONTDOIS
(Del poemet HERMITES)

Paspra Guillería

vers al pregón
de front als núvols s'alga Montdois.
Sa tóssa és gegantina, son pit és fort,

De

tocant

seguit els peus li besa lo Ter revolt
que fa brotar en sa falda boscam frondós.
Per seti de la ermita cap de millor.
Domina les muntanyes, valls i turons,

erols, boscuries, pobles i tot.
Per la Reina deis Angels !quin mirador!
Per les nits tenebroses deis pobres órbs
a Ilevant no s'hi aixeca sol tant hermós.
Quan pujo a les muntanyes cercant repós
hi trobo en eixa cima preuat conhort.
Hermita regalada, font de l'Amor
que al cel per entreqs núvols alces el front,
meners,

ton nacer santíssim hi tinc el

en

ANTÓN

BUSQUETS

i

cor.

PUNTET.

Notes comarcals
Breda.—Aquesta

riallera vila

no

podía

adormida al desvetllament deportiu
tan increment va prenent en nostra co
marca. Han sigut uns actius jovincels sport
pas
que

restar

-

que revoltant-se a la monótona inactivi
que's viu en aquets pobles s'han emprés
la tasca profitosa del conreu del deport, reu
nit una aprupació qu'ha inaugurat ja un mag
mens

tat

Rosa de bardiça
Tu ets el repbs
No't duc rencor
Adelaida
Serenada inútil
L'amor de les roses
Ell

Trio

Artur Rocha

mat

'1
Joarr

un

poc marcada desventatja fins a arribar a la
gran i genial figura de Brahms, qui a la gran
i enlairada fantasía del romanticisme hi Diga

l'equilibri

mes

clásica
havien fiorit amb

temensa

etz...

pri
mer
Fauré,
d'Indy, Frank, Gilson, Dalcroze, Rubinstein,
Borodine, Moszkowski, Rimski, Korssakoff,
etz. mereixent una especialíssima menció No
ruega per haver sigut encarnats sos idealis

o

dubte els italians qui
ufana quedaren forçosament arreçagats

poguent assegural

els russos, els escandinaus,
de dita forma musical, lluint
terme els noms de Berlioz, Lalo,

.

Un tresor veritat d'aries, romances i can
çons ens llega l'escola italiana deis segles xvir
i xvin degudes als inspirats escola-puristes

A ['arribar

belgues,
aparició

amb els temps l'habitaren amos i maso
Avui pertany al ric propietari de Santa
Coloma en Masaneda de pagés.
Aquesta Masía.te per nom la Coma, ja de
temps, i perteneix al terme de Osor.
Doncs bé, anys enrera, quan hi habitava
l'amo, en els ches de que jo parlo, es trobava
el masover malalt, anant-lo a veurer molt so
vint el senyor Rector d'Osor.
Tant abús feia d'anar-hi que un jorn l'amo
veu

en

nífic camp de foot-ball havent-se ja començat
a celebrar algún partit d'entrenament. Diu
menge prop-passat amb motiu de la visita
que'ns feren alguns jogadors del Grop Sport
d'Hostalric i el F. C. de Sant Celoni s'impro
vitzá un partit entre aquets jogadors combi
nats amb els nostres, partit que transcorregué

animadíssim, poguent-se apuntar

un goal per
cada par t.
El públic que ho presenciá fou nombrosis
sim i seguí amb marcat interés el transcurs
del mateix, donant an aquesta festa atraienta

caient de delicada belleza i simpatía la pre
sencia de nostres gentils donzelles.
un

De nostres jogadors se distingiren notable
els germans Saurí, els Callís i Argemi
els quins malgrat ser al comenq d'aquet com
plicat deport se'ls tributá l'admiració pel seu
joc acertat. No cal pas dubtar que amb els de
més companys farán un team que amb Ilorers
ment

conquerits podrá

—No desmereix

l'orgull de Breda.
lo més mínim l'afluencia
troben entre nosaltres, con

ser

en

d'estiuejants qu'es
tant-se entre ells distingides

families de la ca
nostres bells

pital que saben fruir de l'encis de
paratges.
—Comensen
la festa

a

notar-se els

prepatius

per

a

major.

Hostalric.—E1 prop-passat diumenge hi
un petit
descarrilament en la nostra es

hagué

tació. Els

tres

caderies,

entre

de

viatgers,

darrers vagons del tren de mer
ells el vagó que sempre porta

que passa

a

les 2,

agafaren,

fent

maniobres, la pendent de la vía descarrilant-se
al perdre el pas de les agulles. Malgrat haver

algun viatger afortunadament no"ns hem
hagut de lamentar de cap desgracia personal.
hi

L' Estivada
—A Isidre Esteve

guanyador de la copa
del Ecxm. Sr. Baró de Quadras, ha sigut amb
aquest motiu classificat corredor de primera
categoría.

—S'están ultimant els darrers detalls per el

itinerari que la secció ciclista del
Grop Sport ha organitzat per recorrer l'Em
definitiu

pordá. El nombre d'inscrits
éxit cumplen.
—Les festes

fa preveure

un

majors de pobles d'aquestes

rodalíes van celebrant-se com una nota típica
en aquets díes de sol i d'alegria. Dilluns i di
mars prop-passats era la de Gaserans. Donava
goig de contemplar la bellesa que ofería la
blanca esglesia en mig de la vegetació en l'aire
de festa amb la natural alegría de la nombro
sa gent que de tots bandes hi acudí. Tot era

gai,

aquell esplet d'alegría i
les sardanes, la típica nota mes fresca, encisa
dora, repercutlen per totes les fondalades com
un esplai de Pánima catalana. Peró veusaqui
tot era

hermós

en

que quan els sardanistes esperaven amb una
íntima fruició el toc de floviol preludi del rit
me i la cadencia magestuosa de la clanga unes
notes

vingueren desagradablement

a ferir els
dits deis sardanistes. Eren les notes exotiques
d'una americana d'una habanera que sortía
melosa i estranya a barrejar la seva exotica

afeminitat entre-mig de les barretines catala
nes i l'airesá de roures i suros
111-11-1I

D'ESTEMOS
La forta arribada de torasters que era acos
turnada durant la passada setmana, enguany
no ha tingut lloc. Pro no per aixó la colonia

menys nombrosa lo que hi ha es que,
aquest istíu des del 2o de Juliol començá de
venir molta concurrencia. La gent ha arribat
es

més acompassada, i aixó

explica el fet de que
contingent
el
de families es major que mai
perqué aquestes sempre començan més aviat
la temporada.
La llista que publiquem avui es veurá, que
si fa

les demés.
Comensem l'anotació: D. Pene Pompido i
Sra. (Barcelona).—D. Gaudenci Malla i nevot
Caries (Barcelona).—D. Enric Ciervo (Barce
lona).— D. Josep M.* Palou (Barcelona).—Se
nyora Vda. de Fuster i fila Srta. María (Ven
drell).—D. Josep M. Florensa i Sra. (Barce
lona).—D. Manel Febrer i Marcet amb la seva
senyora D. Agna Torres i familia (Barcelona).
D. Onofre Cava i familia (Barcelona).—Don
Josep Sendra i familia (Vic).—Srs. de Margi
Srs. de Pagés (Guayaquil
nat (Sabadell).
Equador).—Srs.
de Barenera (Barce
R.' del
lona).—Srs. de Coll i Pujol (Barcelona).—
Srs. de Blanco (Zaragoza).—Don Antoni To
rrents (Barcelona).—Srs. de Monasterio (Bar
no

fa

es extensa com

—

celona).
Sr. Baró de Llauri i filies (Valencia).—Re
Joan Brichs (Barcelona).—Srs. de Sant
Miguel (Barcelona).—D.' Carme Planas i fila
(Barcelona). —D.° Concepció Genís (Castelló
de Ampurias).—Sr. Baró d'Arbi (Barcelona).—
D.' Guadupe Cortada i fila (Barcelona).—Don
Josep Menos i familia (Barcelona).
D. Frederic Pagés i Sra. (Barcelona),—Se
verent

nyora de Rigol

Dangla,

D. Agna Más de Xaxars, D. Te
Castellá, D. Joan Morera i Sra., donya
Mercé Roca, Vda. de Colomer, tots de Mata
ró.—D. Antoni Castells i Sra. (Tarrasa).—
D. Joan Tudores (Milá).
D.* Carme Gual, Vda. de
Ribas i Srta. Ag
neta Doménech
(Barcelona).--Dr. Josep Moll
i Sra. (Barcelona).--D.a
Assumpta Portabella
co

resa

i filla

(Barcelona).—D. Narcís Roure i familia
(Barcelona).—D. Antoni Piqué i Sra. (Sans).
D. Pere Cebrian (Valencia).—D.
Joan Fra
dera (Havana).—D. Miguel Matali (Masnou).
—

D. Martí Vallbona i Sra. (Valencia).—Don
M. Zauber (París).—D. Josep Moll (Barcelo
na).—Rnt. Francisco Ferrer (Barcelona).—
D. Joan Arizaray (Barcelona).—D.
Martin So
ler i Sra. (Barcelona).—D. Josep Mir

(Barce

lona).—D. Pau Iglesias (Granollers).—Don
David Dupour i familia (Suissa).—D. Miguel
Lloveras (Barcelona).

.

Martinell i Sra. (Llagostera). -Don
Jaume Rovira i Cusó (Tiana).—D. Manel Ja
cas (Barcelona).—D. Francisco Tormo, se
nyora i fila (Valencia). —D. Eduvigis Castells
(Tarrasa).—D. Josep Creus (Sant Martí de
D.

Josep

Provensals).
D. Josep Gori

i fill (Reus).—D. Josep Fe:Tus
(Reus).—D. Ferrán Rodon (Barcelona).—Don

Dionís Pleant de Porta

(Lleida).— D.

Francis

Ella l'acompanya en ses cançons, i fa molt bé
la reina mecánica, que produeix en el públic
forta ansió de realitat. En el seu treball foren
acompanyats admirablement per el trio Este
ra, Lambert i Galvez.

I en els intermedis se
de la casa Pathé.
Amb aquestes funcions teatrals i els qua
tre concerts que cada día hi ha en les sales no
poden aburrir-se els centenars de forasters
qu'ens visiten. Sense dir lo que s'está prepa
rant per la vinenta semmana. Un concert es
cullidíssim, que pot din-se del heder, perqué
prácticament en fará l'historia la célebre solis
ta del «Orfeó Catalá», la senyoreta Andreua
Fornells, tan estimada en aquesta vila.
Amb lo dit compendrá tot-hom que la vila
de Sant Hilan té en aquestos moments, una
tonalitat artística que li envejarlen algunes
ciutats d'anomenada.

projectaren pel-licoles

Farnés,

Josep M. Iglesias ámb la seva
respectable mare i distingides ger
venía de les seves finques de Santa

manes;

Sanjuan (Barcelona).—Sra. Ventura i fill (Bar

celona).—D. Miguel Castellví (Barcelona).—
D. Jacinto Benaben (Barcelona).--Sr. Corría,
mare i fina (Lleida).—D. Jaume Tarell i fami
lia (Valencia).—D Joan Torras (Barcelona).
D. Josep Roura (Barcelona).—D. Josep Gar
cía i filia (Barcelona).—D. Fidel Raurich (Bar
celona).—D.' Isabel Ballester (Vilanova). —Don
Ramón Giró i familia (Barcelona).—D. Casi
mir Font (Vilanova i Geltrú).—D. Jaume Fa
rrés 1 Sra. (Barcelona).—Sr. Gibert (Malgrat).
Mercé Trinche (Barcelona).
Familia Trullás (Granollers).—D. Emanuel
Marsol i la seva Sra. mare (Tarragona).—Don
Josep Vallverdú (Sant Martí de Malda).—Don
Josep Ribera (Suria).—D. Pere Morell (Barce
lona).—D. Josep Barberá (Roquetas).— Don
Josep Bofill i familia (Roquetas).
Bon estiueig.
ILARIENC

floves
Llegim a La Crónica de Valls
d'aquella població don Ignaci

vocat

La Companyía de comedia, Torres-Casti
llo, que treballa al «Tívoli», segueix aconten
al públic, qui omple el teatre. Fins ara
hem vist Lo que no muere, dels germans Al
varez Quintero; Del enemigo el consejo, de
Zamora; Robo en despoblado, de Vital Aza i
Ramos Carrión; El Angelus, de E. Blasco,
i Sin familia, de M. Echegaray.
Totes aquestes obres han sigut cuidadosa
ment interpretades per els elements de la com
panyía, sorbressortin peró, la senyora Castillo
i els senyors Torres i Castillo. Son aquets ar
tistes d'aquells que han treballat amb com
panyíes de primera fila, fent sempre un bon
paper. Tenen el domini de les tauies i la vis
cómica que tan agrada al públic i tan l'encisa.
Per aixó no es d' estranyar qu'els concurrents
al «Tívoli» passin contents la vetllada de tea
tre i riguin amb satisfacció de franca sanitat
física i moral quan veuen els mil entrebancs
qu'els hi surten an els joves que s'estimen i
es troben contrariats, pero que per tí, de tot
tant

Els intermedis d' aquestes funcions de tea
embellits per el trio Jover Fabré i Se
Ira, que per el seu acoblament ha merescut
el favor del públic. I amb molt aplauso toca,
no tan sois en les funcions de teatre, sino que
dos concerts cada día, fent aixís coneixer molt
bella música deis grans mestres.
En el teatre de «La Unió» donaren dugues

que l'ad
Terrés va

endreçar una acabada memoria al president
del Consell de la Mancomunitat de Catalunya
sobre la conveniencia capitalíssima de que's
traduissin en catalá les nombrosos obres que
tractan del nostre Dret i que resten escrites en
Ilati. L'idea ha sigut aceptada pel Consell amb
el proposit de que en els propers presupostos
hi figuri una consignació al mentat obgecte.
Diu ademés La Crónica de Valls que's dirigi
rá una comunicació als degans deis col-legis
d'advocats perqué s'adhereixin a la proposta.
No dubtem pas gens de que tot-hom la
veurá amb molta simpatía i posats a fer po
drien traduir-se també els textes castellans.

Temps

la Revista Jurídica s'havía
començat un treball de traducció i si mal no
recordem amb textos den Cancer. La favora
ble acullida que ha rebut de la Mancomunitat
fa esperar que será un fet aquesta meritoria i
útil labor per gloria del patrimoni jurídic de
la nostra terna.
enrera

en
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Teatres i Concerts

e."

Teules de Sta. Coloma de Farnés. Postre
exquisit, nutritiu. Joaquím Trias de Sta. Co
loma es l'unic inventor.
Es reben diariament del seu autor a la Hi
larienea den Ramón Casabosca, P. de la

Iglesia.
Melt iluits i concurreguts de belles senyo
es veuen els balls que varis díes a la set
mana tenen lloc als salons de l'Unió. Els que's
celebrarán demá i passat demá al matí es pot
preveurer que serán explendits. En dits díes
a la nit
hi actuarán a l'Unió, renomenades
atraccions.
En altre lloc del número ja publiquem el
programa del recital que's celebrará dimars.
retes

e"

Creu

ont passa l'istiu.
D. Francisco Geli i familia (Figueras).—
D. Agustí Valentí (Barcelona).—D. Domingo

Pau Graells.

L'Arcalde va reunir el dilluns passat als
carnicers a fi de que li justifiquessin la puja

don

senyora i

queta Pujadas, Pere Lloret, Candi Urruti i•

J. FONT DE BO TER.

Va estar breus moments a la nostra vila el
bon catalanista ex-baffle de Santa Coloma de

(Barcelona).—D. Artur Tude
la i Sra. (Barcelon).—D.' Assumpció Tomás
de Gibert (Tarrasa).—D. Emili Torruella i
familia (Barcelona).—D. Isidre Anglés (Barce
lona).—D. Josep Torrent (Cassa de la Selva). se surten, vencén amb les armes que Cupido
—D. Francisco Cruz (Cassá de la Selva).— dona sempre al seus devots. El Angelus ha
D. Joaquim Baus (Girona).—D. Jaume Vidal sigut sens dubte la comedia més ben repre
(Prat del Llobregat).
sentada, i per aixó, i per l'interés que desper
Va estar a la nostra vila algunes hores el ta, fou la més ben rebuda del públic, que
diputat a corts per Lleida don Ricart Ramos s'emocioná en les escenes tendres i rigué de
molt bona gana en les cómiques, fetes d'un
amb la seva familia qui tants istius havía pa
modo magistral per la senyora Castillo. El
ssat a Sant Hilad ont es per aixó ben conegut
i distingit com es mereix. Al Hotel Martin s' senyor Torres estigué com sempre just i inte
ressant i mestre de la mímica, i el senyor To
hi troba també D. Josep Bertran i Musitu di
putat per Vilanova.
rrens Ilegi la Iletra de la seva mare amb fonda
emoció. Foren molt aplaudits.
D. Salvador Sisteró i fill (Barcelona).—Don
Ramón Mora i Sra.—D.' Leonor Martínez i
fills (Barcelona).—D. Joan Roger i la seva
gentil filia Srta. Roseta (Lloret de Mar).—
Don Francisco Sala (Lloret de Mar).—Don
Jaume Sonde i Sra. (Tarragona).—D. Josep
Ribó (Sant Andreu de Palomar).—D. Francis
co Guitart (Sant Andreu de Palomar).
D. Josep Puig i Sra. (Sant Pere de Ribas).
—D. Jaume Iglesias (Barcelona).—D. Joan
Artau.—D. Artur Regés (Lloret de Mar).
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e"

Abans d'acabar-se aquet mes es rependrán
les obres per a cobrir la riera de Vallicrosa en
el troé del carrer den Gravalosa. Se construi
rán uns 15 metres de volta.
e"

Va

parell de dies

a la nostra vila
el jutge d'instrucció d'aquet partit don Ignaci
de Lecea acompanyat de la seva familia i del

estar

un

registrador de la propietat don Rafel Gasset.
Les autoritats locals, encara que la visita fou
de carácter particular, l'acompanyaren a visi
tar els llocs de la població i voltants, marxan
molt complascut de la visita.
e"

Un día d'aquets, segurament demá dissap
te, arribará el digníssim diputat per aquet dis
tricte, D. Joan Ventosa i Calvell..

de la carn acordada el día abans. Les raons
que exposaren semblan realment atendibles,
essent la principal la de que a causa de la gue
rra europea no poden vendre les pells.
L'Arcalde per resoldre aixó i en previsió
de que donant per excusa la guerra va convo
car sessió extraordinaria que's deu haver ce
lebrat avui ja que per manca de número no 's
pogué reunir dimecres. Al ensems diumenge
passat feu publicar un pregó, prohibint l'en
cariment deis articles de primera necesitat
sense previ permís que deuríen justificar de
gudament per a obtenir-lo. Tot aixó mentres

duri el conflicte europeu.
e"

Torpedos.

Nou postre, especialitat de la
Confitería den Joaquím Trias de Sta. Coloma.
Despatx a St. Hilan, a La Hilarienca, P. de
la Iglesia.
Barratets de St. Hilan. Postre que dema
na tot-hom per lo exquisit. Carrer de Valls, 6
casa Manel Planas.
e"

Ha

sigut regalat

al Arcalde per a us del
hermosa vara de camp ja
ponesa amb el pom de plata cisellat i artísti
cament grabat i que porta l'escut de St. Hilan.
L'ofertor de tan bell present es l'antic estiue
jador bon amic de la nostra vila don Tadeu
Cardona.

guarda urbá,

una

e"

Varis catalanistes d'aquesta vila enviaren
tarjeta al Consulat de Servia contribuint a la
manifestació de simpatía a aquesta nació que
defensa els seus drets de tal.

!!Gran Exit!! !!Gran Exit!! Papen «Sant
Hilan» per a cantes (patentat). Cinc fulls i cinc
carpets, amb to vistes diferentes: 25 céntims.
De venda: als establiments de Ramón Car
bonen, Ramón Casabosca, Adjutori Montal,
Manel Planas, Marcelí Rusinyol (Font-Picang
Ricart Torrent, Agna Valls i Josep Ximeno.
Depósit: «La Modernista», carrers Arbu
cias, 1, i Reforma, t, Sant Hilan i Sacalm.

e?

La Colonia Escolar excelentment dirigida
pels il-lustrats mestres Srs. Porqueras i Igle
sias, realitza constantment excursions pels
afores de la vila. Diumenge passat va ser ob
sequiada amb postres de dolços pel volgut

Estació

i molt distingit colaborador de
L' ESTIUADA , don Joaquím Font de Boten.
e"

sigut

nomenat mestre

de l'Escota pa
i Valls, fill

rroquial el Rnt. Salvador Rovira
d'aquesta vila.
e"

A l'Administració de

hi han detin
a D. Joan
Ramón Hidalgo, Josep Pidemunt, Josep Vilá
Vernis, Sebastiá Debané, Ramón Prats, Enri

gudes les

cantes

varietés, «Les Noé», parodistes
cantants a transformació, i ventrilocus, que
entretingueren molt agradosament al públic,

qu'emplená

el teatre fins a vessar. Son artistes
estimables i correctes, que no tingueren una
sola nota grollera, cosa tan corrent en les va
rietés. Eh l es un artiste de grans condicions,
que toca bé alguns instruments estranys, com
son una escombra i una paiella, vers violins
en les seves mans, i ademés fa riurer al pú
blic amb la seva paraula fácil i humorística.
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