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Sant Hilan i Saealm, 28 Agost de 1914

Exclusivisme
Senyalávem

traordinaris concediren

el número passat un deis
moltíssims cassos uniformistes de despreci
a la nostra Ilengua apropósit d'un concurs or
ganitzat per la Real Academia de la Historia
i diem de pas, perque estem autoritzats per a
fer-ho, que un diputat catalá, el d'aquet dis
tricte, don Joan Ventosa, parlará de l'ilegalitat
en

1912
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Rápida
El Sant Pare de l'Eucaristía
el gran Pius X després d'onze anys
de gloriós pontificat. Jo conservo imborrable,
entre els meus bells records, quelcom d'algu
nes audiencies concedides per Pius X. El ve
Ha

mort

gí parlant dolgament amb

els humils, amb els
els consols del séu
cor al sí deis peregrins, i el vegí en
funcions
solemnials de canonització.
Sempre davant del Sant Pare de la música
sagrada sentí una emoció fondíssima que con
vidava a meditar. Pius X era l'home equili
brat per excellencia, que ho feia tot bé. No
era pas un savi genial ni un orador d'el.lo
qüencia arrebatadora, ni un asceta contem
platiu. Peró el séu gran equilibri de les facul
tats del cos i de Pánima el feu un home emi
nent, que conduí amb acert, en temps de tem

potentats; el vegí

pesta, la

l'Esglesia a segur port,

encisá
amb sa paraula tendra i cálida les multituts i
s'endugué el cor de tots els vivents.
Corregué tota l'escala del séu ministeri sa
cerdotal. Sigué escolá, sagristá, seminarista,
vicari, rector, arxipreste, canonge, bisbe, car
denal, patriarca i Sant Pare. 1 en cada una de
tant diverses categoríes sigué verament exem
plar. Preguntis als qui'l conegueren a Riese,
a

nau

de

vessar

Castellfranco,

tua,

a

Roma, i

a

Tombolo, a Treviso,

Venecia, i al món
tots vos

a

Man

que'l vegé a
un apóstol i un

enter

dirán que fou

sant.

El Pontificat de Pius X és una página glo
riosa per l'Esglesia, de la que restaurá totes
les coses en Crist. Reformá el Cant i la Músi
ca sagrada, recomaná la Comunió diaria, con
demná el modernisme, síntesi de tots els errors
dogmátics, exhortá al clero católic en docu
ment memorable, avançá la primera Comunió
deis nins, cuidá paternalment deis instituts
rel.ligiosos, i amb el decret Sapienti consiglio
introduí fondes reformes en la Curia Romana.
Es dona tot a tots els sétts fills, defensá i
sostingué els drets de l'Esglesia amb valenta
energía i fou el més senzill deis homes. Qui el

veía, qui'l sentía parlar,

la
flama del séu cor amantíssim. La foguera de
la guerra el porta al sepulcre. Morí d'amor
als homes.
Coneguí a dos personatges als qui creguí
sants. A don Bosco i a Pius X. Tots dos en
la seva senzillesa estaven rodejats d'un nim
bus de gloria, visible per als tnortals. Els qui
tinguérem la sort de concórrer a les tendres
i inoblidables

recepcions

restava abrusat

en

que eixos homes

ex

recorden dos

moments

memorables

IV

FONT DE BOTER

faig el camí de la fossa,
els desenganys i els insults
fa molt temps que m'hi esperonen.
No sabía qu'era el món;
avui el conec de sobres.
Judes per trenta diners
prou arreu, arreu s'en troben.

Enemics

mos

enemics,

amb tot el cor us perdono,
Deu vos torni bé per mal,
amor per odi Ell us torni.
Per la vida qu'em preneu,
que Deu allargui la vostra,
per les befes que m'heu fet,
Deu vos coroni de gloría.
MARÍA

Barcelona, Agost

DE

SULTERRA.

de 1914.

Quan

d'un

viatge

l'horitzó el suau despertar del dia
esborraba les tenebres de la nit, el tren sortía
pausadament de l'estació de Franca i al acom
passat xuf, xuf... de la máquina deixárem en
rera la gran ciutat de Barcelona avangant rá
pidament per entremig de verdosos camps de
blat clapejats d'hermoses roselles que donaven
a la natura el bell espectacle d'un xamós abril.
Cap on ana va?... A Sant Hilan, o millor dit
a la «Suica Catalana».
Després de tants anys de no haver-hi estat,
em semblá un somni tornar a venir a aquesta
bella vila i beure l'aigua fresca i pura que
raja de ses tonts ombrejades. El tren avanga
va
i d'estació a estació el Montseny es feia
més visible: per fí arribárem a Hostalric. Al
descendir del vagó tot ho vaig trobar igual:
l'estació, la barraca de la Menuda i l'impo
sant castell amb sa negra torra; i jo tan trans
format que'm trobava!, i per aixó a l'arribar a
Hostalric em semblá que era ahir que hi havía
passat—el temps obra sobre les persones, no
tant sobre lo inert.
Mes entre tot em sorprengué un avene; d'
aquets últims temps i dl m'alegrá, ja que era
en

de les iniciatives de l'hermosa vila que jo
anava a visitar; eren els autos; en élls hi pren
guerem seient i molt aviat ens trobárem en
mig de les hermoses fondalades d'Arbucies.
Quins bells paisatjes! La carretera extenent-se
per entremig de milers de platans regats per
les cristallines aigues que s'escalen per entre
les roques, sembla el camí d'un grandios jardí
i en veritat ho és, ja que allavors cada revolt
és una nota interessant i cada recolzada un
una

nou

quadro. Després d'uns

Cartago

tres

quarts d'auto
a Ar
continuarem

camí, camí hermós puix

a
l'anar-nos
enfilant muntanya amunt, s'aixampla la vista
i s'enlaira l'esperit i la majestuosa muntanya
catalana del Muntseny se us presenta davant

grandiositat—com
anyoro els séus bells panorames!
vostre amb tota la

La

seva

fent sa vía per la carretera
si cerques tots el recons
i reconets de la Terra per a mostrar-nos sa
bellesa. Amunt, amunt, fins arribar a la Pedra
Ilarga des de la qual m'apar descobrir un nou
món. !Quina alegría la meya! Ja hi som! Tor
nem a veurer la Gabarra, Sant Miguel, la Ro
tartana

serpentejanta

va

com

den Pla...
Amb pocs anys Sant Hilan i no sembla el
meteix; s'han fet cases, arreglat passetjos i
fonts; tot prospera en aquesta hermosa terra i
i el seu nom cada dia es més conegut i extes.
Com no ha de ser aixís si sos voltants son jar
dins qui els visita un cop, com jo, tota la vida
se'n ha de recordar.
ca

J.

Terrassa,

it

Agost 1914.

SOLDE VILA.

municipis

els

en

Iluny d'expandir

els

Católics,

no

consorcis, lluites i pactes,

un

sol Estat

per aixó tou

nacional, que

en

resta encar

se

vivent

a

de

I

del

psicología,

fisiologta

la

municipis, perque

son

carácter i

de donar

Tornant al tema, deiem que allavors, en
de la reconquesta, en l'Iberia de les

naturalesa, i

sufragis

nostres

Corts i als

nacionalitats, existíen els municipis explendo
rosos, els municipis autónoms, que avui no
coneixem. Aquells municipis histórics
estaven

oblidats de que si

tortalesa, que

nostres

energía

ríen amb

no com

solemnial

moment

als representants

en

representants municipals,
aquells volguessin treballa

per

tució de l'Estat i
'

i

la persona social

a

representa, quan arriba el

i la historia.

grandiositat

comprenem

no

prenem el valor ni la missió de l'entitat que la

l'Espanya

revestits de tanta

des

els veiem

que desconeixem

com

Municipi,

temps, per lo mateix que no'l crea ni la Ilei,
el pacte ni la conquesta, sinó la
naturalesa,
la

energíes. Es cert,

a

•

l'esperit

travers

i fomentar la vida deis po

que Centres de recaudació de contribucions
de sang i de diners.

temps deis Reis

costa

a

re

convertits en
demarcació de l'Administració central; la
seva representació ens apareix un consell de
petits oligarques, i Ilurs oficin es no són més

ressorgeix lliure i independent en diverses
nacionalitats constituídes en Estats. que si
en

una

una

na

de varis

més que

cosa

bles, la deprimeixen i expremen fins

de la reconquesta, quan després de
segles de dominació mora, l'Iberia cristia

després

altra

presentació de la burocracia de l'Estat, que

truir llurs

en

restablir

a

les lleis

sonalitat autónoma de les

en

la Consti

orgániques la per
localitats, i

nostres

respectats de Reis i temut de Senyors
feudals. Eren un auxili deis Monarques per al

que els que revestim amb el cárrec de regidar

bé i

tives

eren

prosperitat de la nació i

despotisme feudal,

per

a

un

fré contra el

salvaguarda de les

la

llibertats deis pobles. I aixís com sostenlen a
la reialesa en la constant Iluita
que aquesta
havía de mantenir amb els nobles i senyors,

municipalitats afermar

també veien les

ses

Ili

bertats i ínstitucions locals,

amb furs i privi
legis que els Reis els hi concedíen.
I aquells municipis autónoms de
l'edat mit
ja, són els municipis que avui contemplem

abatuts, esclavitzats

menyspreuats,

centralista,

Estat

migrada

llei

una

per

un

Constitució esquifida i
i absorvent. Aquells muni
una

cipis explendorosos, varen veurer arrebassa
des ses llibertats pels Reis absoluts, que
des
agraits i traidors, decretaren l'expoliació de
les institucions locals quan no varen necessi
tar la sang deis nobles per a
sostenir la coro
na i el palau.
En els
tat

nostre

a

set

bucies i d'allí

tartana

els séus

Ampurias, Barcino i altres,

nova,

seva

Espanya

que'm semblaren cinc minuts, arribarem
una

activitat, en la seva capacitat, en
béns, en llur administració, en la seva
organització, en el nomenament deis séus fun
cionaris. Per aixó, trist és dir-ho, no veiem
de la

l'época de la famosa reconquesta, pas
sant abans per l'Espanya
romana, gótica i
alarba. Mes la Municipalitat explendorosa,
majestuosa, gran i revestida de son principi
natural constituient, com és el dret de perso
nalitat, l'autonomía, no's manifesta fins en la
fins

cia,

en

pleu-los sense hisenda, mancats de represen
tació propia absoluta, sotmesos a distintes tu
teles, intervinguts en totes les manifestacions

orgániques socials per
país, des de les primeres
poblacions indígenes, Ilerda, Sagunto, Gades,

fusionaren

evo-.

Impresions

municipis descrits en la Ilei municipal vigent,
igual que en les anteriors, com a simples en
titats económiques administratives. Contem

Municípis d'Espanya

que atravessá aquest

códol estimbat

un

ÚLTIM

diferentes situacions

VI
Com

I

El desenrotllo de l'institució municipal a
Espanya, la veiem manifestada a l'entorn de les

Crucíferes

ADMES. De modo que una revista que
ajudem a pagar desprecia el nostre gloriós

demia que sosté
Estat ja 's veu que 'Is
exclusivistes són ells, i que ho són de mala
Ilei.

ens

J.

ES

dugues entitats son mantingudes exclusiva
ment pels catalans. Citem aquet exemple per
que comparin els raquítics que'ns diuen ex
clusivistes. Explicant com obra la Real Aca

POLITICA MUNICIPAL

d'emoció infinita.

té totalment amb fondos de l'Estat, un butlle
tí mensual i en eh l s'hi publiquen treballs en
castellá, francés i altres idiomes pro, el CATALÁ

idioma.
En canvi: l'Academia de Bones Lletres de
Barcelona que té per finalitat el cultiu de la
Historia i Literatura catalanes i el mateix Ins
titut d'Estudis Catalans admeten el castellá
en les seves revistes, a
pesar de que aquestes

la «Associació de

Católics de Barcelona», podem afermar-ho
amb pie coneixement. L'abril de 1886 i el de

que denunciávem a les Corts d'Espanya aixís
que s'obrin. Aquell cas uniformista té encara
un digne coronament en la mateixa Real Aca
demia. Expressament deixárem de parlar-ne
per fer-ho avui.
Publica la repetida corporació que es man

NO

a

Núm. 80
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va

de Catalunya,

conservar-se

de les

de la

Regnes

Aragó

i Valen

per més temps la Iliber

municipalitats, si bé els monarques
d'Austria procuraven

casa

constantment. Peró el

colp

falsejar-la

de mort el reberen

aquells municipis del primer Barbó. Lluitaren
aquells Regnes a favor de Caries d'Austria
contra Felip V. i veneuts que foren, la ven
janga del Borbó

se

feu efectiva

en

l'autonomía

serán els representants de les

pulars,

castellanes, per

causa

del Po

municipis actuals són una trista
despulla d'aquells municipis de les naciona
litats iberiques. Després deis. Reis absoluts
vingueren els constitucionals, i els municipis
Els

no

nostres

pogueren

redressar-se,

car

si bé el triomf

universal de la revolució francesa deixá ben
sentat que el Rei és el representant del

és

un

fet que l'historia

sigut, és i será contraria als inte
deis pobles. Mireu-los, sinó, als nostres

tica reial ha
ressos

poble,

demostra, que la polí

si la

a

les

amenaces

o

imposicions

les

a

obeim als
del Patró

del cacic.

expulsem

Deixondim-nos tots;
cossos

bu,

i als de cada

tots

deutes d'amistat,
o

sufragi, o hi anem in
política no afectes als inte

acudim al

com

de

ressos

la peresa, deis

nostres

deis nostres

esperits el pessi

misme, la temensa deis nostres cors. Siguem
civils, optimistes i valents, que'l patró al pa
gar el jornal, no fa cap acte de Iliberalitat,
sinó que permuta diner per treball, ni el cacic
pot ésser potent
tim

tots

de

que veiem

sense

els

vostres vots.

Sor

passivitat, i anem a pendrer
la política, que no és aquesta la

nostra

part activa

en

practicada

en

quasi

tots els indrets

d'Espanya, o sigui, la política de les conxor
xes d'oligarques per a viure
una vida personal
espléndida, a costes de la vida col.lectiva mi
serable; sinó que consisteix

en

un

hermós i

digníssim art de govern i administració de les
coses públiques, encaminat al
coneixement i
consecució cabals i

totals,

en

l'Estat,

les persones

en

gis

les

o no

diferents

també,

com

ciutats, viles i pobles, administrant lo

tesc, quan arriba l'hora de les el.leccions po

regions i municipis. Les llibertats mu
nicipals catalanes i aragoneses varen caure
der Reial.

respec

que és més nostre, més de casa, més intens
en la vida social; oblidats de tot aixó,
repe

pis

de les

nostres

perfectes deis fins humans
en

les persones nacionals i

municipals,

de la ciencia del Dret

Acudim tots, els

princi

públic.

uns amb

i la col-laboració

segons els
els

nostres

sufra

directa, i els altres amb

el carácter oficial de representants deis nobles,
a la vida activa de la política, i veurem salva
da

Espanya

deis

dogals

del centralisme.

nostres pobles i col.labo
l'engrandiment d'ells, intervinguent en
la política municipal. No volguem mai per a
regir les nostres petites repúbliques, els mu
nicipis nostres, a qui no senti en el cor l'amor
de la llar nadiva i no desitgi fervorosament la

Estimem

rem

tots

als

a

reconstitució de la vida local p..r medi de l'au
tonomía reconeguda en la Constitució de !'Es

r

L' Estivada

2
tat i desenrotflada

en

els preceptes d'una Ilei

municipal.
Si aixís ho fem tots,

dubtem de que la

no

imperará sobre l'actuació
poders públics, í aquests, Iliures de la

conciencia nacional
deis

política dolenta, exercirán
per al

una

major foment i riquesa

aspectes moral

1

tar-se l'activitat

material

política

en

acció feconda

del

país,

en

els

que &u manifes

i administrativa.

JAUME BRUNET 1 BARG UNA.
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La guerra europea
COMENTAR'
Com és natural tothom presta la més inten
atenció al gran cataclisme de la guerra eu
ropea que afecta ja a tot el món civilitzat. La
grandaria immensa, mai vista, de !'actual con
flicte impropi deis nostres temps, ha remogut
totes les conciencies i transformat per lo menys
transitoriament la marxa de l'economía i el
sa

regim

deis interessos creats

en

la marxa deis

Estats.
La nostra Catalunya, que viu la vida euro
pea es troba també davant del conflicte que
la seva representació social i política preté so
lucionar a despit dels governs espanyols que
desconeixen les nostres necessitats.
Es una bogería que fa esglaiar aquesta de
que és víctima l'humanitat. 1 en mig d'ella fá
cil és endevinar-hi com se manifesta ben viu
el problema de les nacionalitats opreses. Co

mença la Iluita per efecte d'una

causa nacio
nalista i avui en guerra varis Estats el nacio
nalisme constitueix una nota visiblement es

perançadora.
Cal observar de primer moment la valentía
deis serbis que defensant la seva independen
cia triomfen sobre Austria. I no és gens difí
cil que en el balane, final la Serbia es reintegri
territoris de la seva raga formant una potenta
nació. Vegis com la Irlanda atesa pel govern
angles surt a la seva defensa, sense presions,
satisfeta de l'Estat que li vol donar l'autono
mía; en canvi els eslaus de l'Austria sembla
que mostren resistencia a guerrejar contra sos
germans de Serbia i Rusia. I Rusia ha mani
festat, per a sumar forces, l'intenció de donar
la llibertat a Polonia, a aquest poble esquar
terat vilment. Perqué, cóm els polonesos po
den Iluitar amb coratge al costat de Rusia, si

l'endogala i l'oprimeix? Vegis
ademés com els Alsacians deserten d'Alema
nya per allistar-se a França que encara con
sideren la seva patria natural.
I prous exemples, que molts n'hi han per a
demostrar el viure de les nacionalitats, el
sentiment de les quals no pot ofegar la bruta
aquest Estat

litat deis grans Estats.
Posats a comentar l'actual guerra en la se
va faisó de conjunt, és necessari que decla
rem, tot respectant el criteri acertat de neu
tralitat que manté l'Estat espanyol, les nostres
simpatíes per la civilització anglesa, per l'Es
tat anglés que representa al nostre entendre,
la normalització del progrés, l'avenç equili
brat i ordenat en la riquesa, en l'Administra
ció pública, en el viure social. Anglaterra és
en síntesi,
el tipo de l'Estat cívic, ciutadá,
modern.
M-11E

M A NSOLÍ
(Del poemet HERMITES)
Concer ts de boscos i de fontanes;
flaire exquisida de flors galanes,
i un sol espléndid a tot esclat
galejen sempre la vella ermita,
blanca, joliva, dolça i petita,

Aigua pícant
Aixb de la prenzsa té els séus inconvezzients
i el principal d'ells és les errades. En passen
unes, mare de Deu... I encara menys mal si es
tracta d'alguna paraula equivocada o d'un
mol escrit malament, que aixó és quasi senz
pre esmenable. L'errada que fa riurer o que
motiva un xito és regularment poc molesta;
la pitjor errada és !a que sorprén, amb aques
ta no hi val l'acostumat atac al caixista—que
a voltes no hi té cap culpa—anzb aquesta cal
dirigir-se humilment als llegiclors i dils-hi:

Perdoneu-nos, amics. Qualsevol que agafi el
número passat de L'ESTIUADA i Ilegeixi la
resseny-a de la Festa del lied quedará sorprés
i tot per haver-se trasladat la firma den F ont
de Boter quatre paragrajs més avall d'allá
on Ii corresponía; ja suposem que el llegidor
posará la firma esmentada en el séu lloc i els

paragrafs derrers separats de la res
senya-crítica per un espai els atribuirá com
és natural a un redactor del peribdic, peró la
quatre

errada és de les grosses. El seny-or F0711 cali
ficant-se ehl mateix, voleu un absurdo més
gros? Ningú, pero moll menys ehl és capaç
de un acte semblant, ni pensar-ho solament.
Lis de l'inzpremta que compongueren apressa
dament les quartel-les varen badar; la firma
al final, la firma al final, i al final, i no allá
on era,
va anar. Després els hi varem dir i
l'encarregat. un venerable treballador que
posa

un

gran

amor a

l'ofici

va

dir-nos

con

dolgut: —quin greu me sab.—
Que`ns perdoni el caréssim amic seni-or
Font i que‘ns perdonin els Ilegidors, els quals
amb el séu bon sentit haurán rectificat la
errada.

Galvel ademés d'un gran artista és el
perjecte tipo del jovincel, amable i galant.
Per toles les seny-oretes té unes paraules de
compliment que diu sempre somrient i amb
una calma ditxosa
En Gálve.7 no'l veureu
En

mai sol: al

café després

de tocar al costal de

damisela, per carreos ami' un grupo de
damiseles. a passeig per les (llores amb dan2i
una

jovincel galant qui impertorba
prodiga les gentileses. A l'Andreua

seles. Es el

blement
Fornells li va dir: menjant Vosté jo m'ali
mento. A la Pepeta Pascual un día que plo
vía: m'és un gran plaer passar pel fang men
tres Voste Pepita passa per l'acera. A la .111lia Font un día d'excursió: la sepa habitual
serenitat espantará`ls núvols. A la Leonor
vosté un home
més ti va dir aixó:
es pot morir. A l'Eularia Castellet: em sab
greu bailar amb vosté perqué es déu cansar.
I prou, que aquets ja són una mostra. Ca
da paraula d'ell és una amabilitat. En Galveç
el día que s'enamori no sabrá com fer-s' ho
perqué la dóna s'ho cregui. No li caldra més
Mas

no

remei que callar i sentar-se apoiat en tres ca
dires, com ho fem nosaltres els indolents, els
de formes i de _fondo rústec.
Era la nit suavíssima i agradable quan en
passeig de la Font-vella—el passeig bella
ment urbanitlat—hi ressonaren unes notes de

el

la caneó catalana dites seriosament per un
chor improvitv2t.
Havía sortit del concert, el grupo compost
de senyoretes. senyores, joves i senyors de
edat, i com si complís una contracta s'enea
miná vers al passeig, es situá on habita la fa
milia Mas i flor la cançó, i després altra i
altra. Pujó el grupo poc nombrós al pís, on
devía ser espléndidament obsequiat perqué al
sortir-ne al cap d'una hora, els choristes po
saven una fonda reconeixensa als mots de
despedida. Encara cantaren una cançó curta,
cantava el chor. Vegérem a
la Fornells la veu de la qual era un xic apa
gada per la humitat de la nit, a la Julia d'A.
Font impertorbable, a en Lambert, en Gál
ve.y—qui oírem com deia a la Montserrat Mas
aquestes mateixes paraules: el xampany que

Pum, fum, fum,

qu'entre muntanyes han aixecat.

m'ha servit voste semblava gotes divines
en
Pepe Papírer... Noia d'istiu aquesta, de

Verges hi preguen, ángels hi riuen.

l'estiueig fácil i alegre, pero lleugerament
agradable a l'espera.

Velles que hi resen a voltes diuen
que la Regina mou els ulls blaus;
i bol florint-hi de plé`l miracle
de rosats somnis és receptacle,
somnis que lliuren els cors esclaus.
la vella arca del nou diluvi,
font regalada de dols efluvi,
que raturaves a Mansolí!
íes que retorni l'au missatjera...
si de:pau troba'l brot d'olivera,
l'are de bonansa veurem sorti.

!Oh,

ANTON
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Llástima que també es cantá el París s'en
ciende, per altra part molt ben dirigit.
I

veusaquí que l'Agost passa, l'Agost

san, d'animació amb toles les seves notes

ves
co

lorides que són el- record de l'estiueig fácil.
Passa l'Agost i amb ehl els concerts esplén
dits, els balls de grácil bellesa, i les tertulies
de sonora indiscreció estival. L'istiu nostre
és una nota abigarrada, d'un color indefini
ble; és un esclat que no acaba de florir, una
remor de vagues inquietuts i de fortes incoe
rencies.
guany-,

la vila estiuenca un espléndid ramell
de belleses jemenines i saluda les diades se
tembrines que s'acosten. Fritz qui no sab com
redactar aquesta secció. que no entén en re
dactar-la, pensa ja amb un hivern fecond que

porta

Aigua Picant qui s'era amagada
s'enjoia amb l'Agost animal qui

a

sigui prometensa

duna gran

FRITZ

CAÇADORS

ESPECIALMENT

Aus útils
Aquets díes hem llegit en varis periódics
que pel costat d'Olot havien sigut vistes algu
volades de cigony-es, o cigrony-es Gantes,
que amb els tres noms se poden anomenar. Diu
que entre totes n'hi haurá més d'una einquan
tena. Varen passar per Sant Privat. i per Sant
Esteve de Bas, foren vistes en els hermosos
prats de Vern Tal/al o Ventrellat, com ne
diuen els d'aquella comarca, en aquelles arbre
des i aquells prats tant jolius on s'hi assentá
nes

majestuosa la casa pairal de la familia del ma
teix nom, un de quals descendents fou qui capi
tanejá als obrers deis camps en defensa de sos
en l'edat mitja.
Volatejaren aquelles aus uns díes per allá,
marxant després unes cap a Banyoles i altres

drets allá

cap els indrets del Pasteral.
L'importancia que tindría l'aclimatació de
les cigonyes per nostra terra és lo que ens ha
mogut a escriure aquestes radies.
En Vayreda i Vila en la seva obra «Fauna
ornitológica de la provincia de Gerona» parla
d'aquestos aucells com de pas en aqueixa co
marca, i les designa com a pertanyents al gen
re
Ciconia, amb bec molt fort, i gros, més
llarg que el cap, escotat per la punta i tren
cant. Les ales són llargues i amples, les ca
mes (largues, i ungles grosses, amples i apla

nades, amb els dits afegits per la base mitjant
membrana. Són completament ino
canvi mengen reptils, anfibis mo
i
luscs
molta mena d'animals que fan mal a
les terres, com els taups i les rates de camp.
Corren poc i malament i quan marxen ho fan
çant

una

fensius,

en

prenent el vol molt alt.
Per aquestes comarques

s'en han vistes de
dues classes.
La que s'en diu Ciconia Alba-BEL', que té
la ploma blanca, peró la de les ales és parda
en les joves, i negre en les que ja són més ye
nes, les pates rojenques o mies del tot, i tenen
una alçada de n'es d'un metre; 1'15 m. a I'20

Fan el niu

pels

campanars, torres, xerne
vora
deis estanys;
o quatre
ous.
Per
aquí ne solen venir algunes a l'istiu, i des
prés van a passar l'hivern a l'Africa. D'aques
ta classe n'hi ha també a l'Escorial i a Valla
dolit.
S'ha vist també alguna vegada, la Ciconia
m.

neies, i també a terra a la
ponen generalment tres

nigra-GEm-de plomes pardes

i negrenques

verds-daurats; sotal pit
i abdómen de blanc pur; els peus rojos quan
són fetes i de color d'oliva quan són joves;
amb la pell de la gola núa i d'un roig viu quan
amb reflexes violats i

són grosses i de color d'oliva i verd quan són
joves. L'alçada no passa d'un metre. N'oh po
ques vegades s'en veuen per ací. Generalment
viuen al nort d'Alemany-a, a Polonia, Hungría,
etz. i níen an els boscos sobre els pins i els
abets, alimentant-se també d'animals dolents
per a l'agricultura.
No tenim detalls per a dir a quina especie
pertanyen les que han sigut vistes per la ban
da d'Olot. Probablement siguin les segones,
que hauríen marxat de la guerra i carnicería
que ensangna el centre de l'Europa, i que ni
els aucells deixa viure amb quietut. Una
cosa semblant passá cap a l'any 70 a l'escla
tar la guerra entre França i Alemanya. D'allá
dalt ne baixaren grans volades que els page
sos i caçadors ignorants les persegulen, i aca
an

baren per destruir-les sense sapiguer lo que
convindría que s'aclimatessin, amb lo qual se
destruiríen molts animals dolents per al camp.
Llavors a l'any 1879 pels volts d'Olot ne mata
dotzena; i per l'Agost del
ren més de mitja
188o a Fornells ne varen matar una que por
el coll penjada amb un fil-ferro una
placa de bronzo amb les inscripcions següents:
en el anvers «Rchs... port...
Berka, A. W.
Germanya. d. 27. 7. 1880.» i en el revers «De
tte Byttet um Answort» lo que prova que
tava

en

en

hauría vingut segurament, amb les demés, de
cap al'Alemanya.
Es un verdader érim destruir aquets au
cells, se destrueix una riquesa si a la llarga
niessin per aquí. Com que probablement,
n'haurán vingudes algunes per aquestes fron
doses muntanyes de les Guilleríes, aixó ha fet
que dones aquestes notes, i amb elles el crit

ens

d'alerta

perqué

els que les

entre

LL. G.

CASTELLÁ I LLOVERAS

flol ida estival.
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els séus amics i els caça
dors a fi de que no les destrueixin, i véurer si
aixís enriquim nostra fauna amb un animal
més d'utilitat per a l'agricultura.

escampar-les

Ilegeixin,

cuidin de

u—.

Notes comarcals
Hostalric.—A les 5 en punt de la tarda
del prop-passat diumenge dona començ l'anun
ciat partit de foot ball entre'ls primers equips
infantils del Grop Sport d'Hostalric i del Club
Ibéric Deportíu de Breda Toca la sortida als
bredencs que la efectuen amb una magnífica
empenta, mes ben aviat els petits jogadors
contraris s'apoderen de la pilota i amb una
combinació ajustada arriben a la porta de l'
Ibéric vegent-se molt sovint amenaçada d'un
perill que no triga gaire a donar el séu resul

apuntant-se el primer goal a favor de I'Llos
talric. Centrada novament la pilota continúa
aquest dominant d'una manera ferma. D'una
magnífica arrencada del dax anter interior dre
ta des de mig camp logra portar-la passant
per entre mig de tots els jogadors contraris
fins a arribar a la porta marcant un nou goal
que sigue molt ovacionat. El joc continúa
en la mateixa forma, vegent-se la porta
ibé
rica continuament assetjada. Es tira un comer
contra Breda que molt ben tirat per en Farré
i aprofitat per en Massaguer els val un nou
goal. A la poca estona de ser centrada la pi
lota l'Hostalric amb una hermosa combinació
tat

amos apuntant-se un altre goal
el quart de la primera part. Acabá la primera
part sens cap altre resultat. En la segona part
el porten de l'Ibéric passa a centre davanter.
Aquest canvi se nota en la marxa del joc, car
durant tota la segona part estigué acertadí
ssim, desfent moltes vegades la combinació
deis del Gran) Sport quins emperó continuaren
dominant. L'haver el devanter interior dreta

se'n tornen fer

deis derrers volgut retenir-se massa la pilota
els feu perdre hermoses ocasions amb proba
bilitat d'éxit. Al bo del partit quan ambdues
parts treballaven amb un 'loable entusiasme
la senval de l'arbitre anunciá que la fi del par
titlera arribada sens variar el resultat de la pri

part que fou de 4 goals a o a favor del'
Infantil del Grop Sport.
El partit fou presenciat per un públic nom
brosíssim i distingit, destacant-sli com a nota
de bellesa les nostres elegants donzelles, el
qual seguí amb creixent interés el transcurs
del mateix sortint agradivolament complagut
de la bella estona quels petits equipiers els hi
havien proporcionat.
mera

Comentaris:
No tenen de desmaiar-se els jogadors de 1'
Ibéric de Brecia pel resultat del partit, mal
grat que aquest els hi fos tant advers, com
tampoc tenen d'enorgullir-se els de l'Hostalric
pel triomf amb que ha sigut coronat el seu
entusiasme. Els primers posseieixen bons
equipiers, desarrollen un joc molt acceptable,
que de seguir endavant amb l'esforç amb que
s'han emprés el conreu d'aquest bell deport
els proporcionará dies de victoria, essent aques
ben merescuda. An els derrers, els petits
del Grop Sport cal donar-los un con
sell saludable: No vos enorgulliu pel triomf
que acabeu de conquerir. L'orgull no es pas
cap bella condició humana. Ans al contrari,
es mereixedor de menyspreu qui adoleix de
aquest defecte. Cal pregar-vos, que si n'heu
arribat a adquirir alguna espuma, vos en des
posseí u desseguida i que lluny d'aixó aquest
ta

jogadors

merescut

al

triomf

conduiexi noblement cap
per arribar a fer un equip

vos

perfeccionament

que enlairant el nostre deport, vos porti a
conquerir llorers que també ens en considera
rem

participants.
—

Per

a

la

prop•vinenta

tardor hi ha

en

progecte una bona tanda de casaments. Entre
aquets s'hi compta el del nostre bon amic En
Josep Ferrer amb la senyoreta Na Matilde

Mas, aixís

com també el d'una gentil donzella,
model d'elegancia i distinció amb un jove de
Vic de reputaua familia.
Les derreres plujes han produit molts
beneficis en els sembrats, presentant-se unes
cullites esplendides.
—

També en nostre poble se deixen sen
tir les conseqüencies de la monstruosa guerra
europea vergonya d'aquesta época que vol
dir-se de civilització. L'industria suro-tapera
és la que's veu amenaçada i és de temer que
si'l remei no ve a posar-s'hi prompte vindrá
la paralització d'aquesta important fabricació.
—

l'alegría i animació que és distin
majors, celebra la seva el veí
poble de Massanes, sobressortint de la matei
xa el popular Aplec de
Sant Roc que's vegé
—

Amb

tiu de les testes

concorregut

com

d'habitut. S'hi

tocaren sar

L' Estivada
danes que foren dangades per una bella mu
nió de parelles. Llástima que també per fí de
festa, contagiats de la malura que plana per

pobles, les notes d'exótica música ens
interrompés el bell encís de nostra noble i
hermosa clanga!
nostres

Es

que ha comeni:at

cert

ja la desfilada

Parsifal, (preludi

«L'Estivada»,

den

primer acte) i
'Lamben, pel trío.

d'

encara podem apuntar for
de persones que venen a passar
temporada. L'animació en la nostra vila és
ben extraordinaria i com hem dit en anteriors
cróniques no decaurá pas fins entrat el Se
tembre.
Tenim el gust de saludar a: D. Francisco
Barrios (Barcelona).—D. Francisco Saula (Ca
lella).—D. J. Bartrina i Pacheco (Barcelona).
—D. Miguel Tuyol i senyora (Puerto Rico).
—D. Josep Vidal (Badalona).
D. Marius Gelart i senyora (Figueras).—
D. Josefa Vilardell (Vic).—Sra. de Gibert i
fills Francisco i Lluís (Barcelona) —Donya
María Prat i Baylina (Barcelona).—D. Fran
cisco Autran (Barcelona).— D. Josep Castells
(Barcelona).—D. Francisco Palau (Barcelona).
D. Josep Bofill i senyora (Mataró).—Don
Jaume Sanllehí i familia (Barcelona).—Don
Enric Sala (Barcelona).—D. Marc Carbone!!
noms

(Puerto Rico).—D. Joaquim Alemany (Bar

L'Andreua Fornds es la vera fada de les
tres cam:ons. Son éxit fou sorollós.

dignes

d

interpretar

ficilíssimes composicions
coneixer.

e.."e

quants dies aquesta

(Barcelona).
la

Vegis

lo que ‘ns diu en carta que hem re
but fa poc i que ens atrevim a reproduir per
lo que complaurá als nostres amics:
« No m'
oblido cl' aqueixa simpática Vila,
de la qual conservo tants bons records, ni
deis ardits joves que amb acert i entusiasme
defensen els interessos, tot fent cultura, de
tant hermosa encontrada. El séu cel puríssim,
els séus frondosos boscos, els nitids colors de
les seves flors e.stivals, les seves salutíferes
aigües, el carácter franc i espansiu deis séus
habitants i tants altres atractius, els recordo
moltes vegades amb anyoranga; mes la meya
salut un xic delicada i el treball, si molt agra
dós, també molt feixuc de la Flora, no 'm
permet distreure en altres afers les meves fe
bles energíes. /:cluest és el motiu, i no altre,
que 'm priva de respondre, com sería el ineu
desig a la patriótica crida de L' ESTIUADA.»
Molt de doldre és la manca de la seva col
laboració, perb molt més ho és que sigui mo
tivada per la poca salut de que disfruta l'exce
lent i dilecte amic. Amb tot el con Ii desitgem
un rápit i complert restabliment, per bé de la
Ciencia Catalana i Ii endrecem els nostres
afectuosos saludos.

meravella les di
donaren a

qu'ens

triomfs, i la feu també an els mestres Lambert,
Estera i Galvez, qu'ens deixarán també a no

D. Francisco Ricart i senyora (Valencia).
—D. Josep Macla (Bellpuig).—D. Ignasi Ber
nardo (Cuba).—D. Pere Soler i familia (Bar
celona).—D.' Teresa Tomás (Barcelona).—
D.a Josefa Rigó (Barcelona).—D.a Dolors Otal

D.a Dolors Blasco i fill (Barcelona).—Don
Damiá Cararach (Barcelona).—D. Francisco
Lopez i senyora (Barcelona).—D. Antoni Prek
ler (Barcelona).—D. Joan Esteve i familia

EsTtuAna,

a la nostra vila. Perqué ademés de
festa
artística era festa educadora.
El públic entusiasmat feu una ovació so
rollosa a l'excelsa artista, que demá ens deixa
per a tornar a Barcelona, ciutat deis séus

es

(Barcelona).

nos

tiueja

treball

Varen visitar la nostra població durant
breus hores el diputat provincial per aquet
districte don Plus Cabanas, i la familia Lligé
procedent aquesta de Cardedeu, que vingue
ren amb els séus autos particulars.
D. Joan Vidal i Vinardell i senyora (Bar
celona).—Familia Subirachs (Vic).—l). Ernest
Cabot i senyora (Barcelona).—D. Josep Pare
ra (Hospitalet).— D. Jaume Arch (Barcelona).
—D. Enric Lloveras (Barcelona) —D. Josep
Rienset (Barcelona).—D. Cosme Palau i se
nyora (Barcelona).—D. Anton Serra i senyora

L'eminent botánic Dr. Joan Cadevall que
fa dos istius no tenim el goig de tenir-lo entre
nosaltres, no per aixó oblida a la nostra vila,
per la qual tant ha fet amb els séus hermosos
articles sobres la flora ilarienca publicats a

En aquesta festa d'art, verament inoblida
ble, hi fou convidada la Colonia escolar qu'es

per anar-s'en

(Canal d'Urgell).

a

tant

a

ocupar els llocs

on son

conegut i estimat. I de aquí

uns

alegría que

passa, l'ale
gría artística i de joventut, haurá també passat
per nosaltres, que romandrem quietets i moi
xos esperant la tornada de l'istiu,
perque re
torni a la vila aquesta alegría de l'art, la que
fa reviure l'esperit, enlairant-lo a les regions
de !'ideal.
En el « Tívoli» acaba la seva tasca la com

panyía Torres-Castillo, ben rebuda del públic
durant l'estiu per la discreta manera de pre
sentar els espectacles. Amb tot, ha sigut una
gran Ilástima que, segurament per no saber-se
el paper alguns actors, tingués que sentir-se
sempre de tanta manera la veu de l'apuntador,
perdent aixís la representació aquell encís i

aquella sugestió
obra de

sense

la

qual pert molt

popular establiment «La Modernista» ha
organitzat per al prop-vinent diumenge día
El

3o
ro

inútil din si el públic respongué
volgue aixís
a la crida. Públic nombrós, que
lo molt que
la
delicada
cantant
demostrar a
l'estima.
Tres parts tenía el programa: Primera part:
Cancons populars: «Cant deis aucells», «Can
(o de bressol», «El rossinyol», «Montanyes
regalades», «Poder del cant» i «Montanyes del
Canigó». Segona part: Cançons líriques: «Tu
ets el repós», de Schubert, «Serenada inútil»
programa,

es

galtes aimades», de Brahms, «La me
langía», de Lambert. Peces de violí per l'Es

floves

drei», de Max Bruch i «Rapsodia húngara»,
peces de violoncel-lo per

de Popper,

en

Gal

aquí. Vingueren els senyors Iglesias, Juncal,
Tarrés, Rovira, Ripoll, Morales i Alfonso, els
quals marxaren molt ben impressiOnats i su
satisfets de l'estat de la Colonia Es

colar.

Aquesta continúa rebent obsequis ben so
vint de persones de la vila i estiuejadors.
Avui déu haver anat a esmorsar a la font de la
Formiga, obsequiada per la Redacció de L'
ESTIUADA.

del

a la sortida el
número d'ordre d'inscripció en lloc ben visi
ble. A l'arribar a la Pedra Llarga anirán recu
llint tots una vistosa contrassenya per a com
probar els que hagin tocat aquell punt, meitat
de la cursa, devent portar-la a la má durant
el camí de retorn i fer -ne la deguda entrega
al punt d'arribada o sía a Can Ximeno.
El Jurat donará a coneixer el Fallo tant bon
punt arribi l'últim deis corredors que hagin
completat la cursa.
Sens dubte que per poc que'l temps hi aju
di té de reportar uns moments de gran ani
mació, la bona pensada d'aquest esport.

ega

La Tornería Artística del C. de Vic,
núm. 12 participa a tots els estiuejadors que
no deixin
de visitar el séu establiment en el
qual hi trobarán hermosos i veritables records
de St. Hilani a preus sumament reduits. Es la
única casa autoritzada per a la venda deis
—

obgectes del Bon Jesús de Praga.
El Centre Excursionista de Santa Coloma
de Farnés té organitzada una excursió per les
Guilleríes, recorrent a peu, Anglés, Sant Feliu
de Pallarols, la Salut, Pruit, Rupit, Nostra
Senyora del Far, Tavertet, Vilanova de Sau,
Folgaroles, Sant Jordi, Vic, Santa Eugenia de
Berga, Villaleons, Sant Sadurní d'Osornort, i

es98

Com cada any des del I .er de Setembre la
Companyía deis automóbils deixará de pres
tar servei pel tren Ileuger del matí, recullint
solament els passatgers deis dos correus, del
matí i tarda.

Sant Hilan.
Sortirán els excursionistes de Santa Co

viureu sempre
si

en

i al
de

totes

sans

i bons

les ocasions

menjar feu

l'aigna

us

diari

de Sant Hilan.

DIPOSITARIS A BARCELONA:

IGLESIAS 1
—

BERNABÉ

ASSALT, 41—

•

2,e5"1

La

CHOCOLATE

z

en

totes

d'aigues

les farmacies i tendes
minerals

44z4.,...

recomienda

•
_

a

en

els Jocs florals de Sans cel-lebrats derrerament.
El felicitem coralment.
e"

!!Gran Exit!! !!Gran Exit!! Papen «Sant
Hilan» per a cartes (patentat). Cinc fulls i cinc
carpetes, arnb

lo vistes diferentes: 25 centims.
De venda: als establiments de Ramón Car
bonell, Ramón Casabosca, Adjutori Monta!,
Manel Planas, Marcelí Rusinyol (Font-Picant)
Ricard Torrent, A gna Valls í Josep Ximeno.
Depósit: «La Modernista», carrers Arbu
cias, i i Reforma, i, Sant Hilan i Sacalm.
e."

Demá. passat derná i dilluns com ja digué
rem cel lebra la nostra vila la seva segona festa
major. Hl ha contractada per a les funcions
relligioses i sardanes tarda i nit la cobla La
Rebrotada d'A rbucias i el cafb de l'Unió té
Lis Peps de Frgueras. A l'Unió hi haurán balls
matinals per la Colonia ademés dels de la nit.
El dilluns té lloc la tradicional tornaboda
a la pintoresca Font-Vella.
S'han

repres

de Vallicrosa
valosa.

en

les obres per a cobrir la riera
el troc del carrer den Gra
eg1,

Segons establert i amb
superiors, diumenge tindrá
mería del Sans Perennis
Jesús de Praga.

a

el

beneplácit

deis

!loe la poética

ro

la Ermita de l'Infant

Teules de Santa Coloma de Farnés.
Postre exquisit, nutritiu. Joaquim Trias de
Santa Coloma és l'únic inventor.
Es reben diariament del séu autor a la
Hilarienca den Ramón Casabosca, P. de la

Iglesia.
Torpedos. Nou postre, especialitat de
la Confitería den Joaquim Trías de Sta. Coloma.
Despatx a St. Hilan, a La Hilarienca, P. de
la Iglesia.
—

e."

A l'Administració de

hi han detin

correus

gudes les següents cantes dirigides a D. Joa
quim Farrés, D. Francisca Brugada i Corne
Ilá, Margarida Arolas, Joan Lafont Caplong
(certificat), Cristófol Rovira (postal), Manan
Capella (postal), Amalia Menchaca (postal),
Teclita Vila (postal), Rnt. Manel Sancho, Joan
Fradera, Ramira Prats, Angeleta Pagés, Jose
fa Doménech i Emitía Hernandez.
Per falta de franqueig hi han detingudes
cartes dirigides a Caterina Salsas, Josep Mar
ti, Teresa 011er, Vda. de Cruells, i Jaume
Masferrer. Per mancar el poble de destí una
endrecada a D. Josep Aguilar.

Estació

Meteorológica
Higrómetre

Barómetre
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9
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22
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13

1725
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23

22

11

16'5

765

764
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Núvols

24

24

12

18

763

764

78

90

Núvols

25

22

13'5

17'75

766

766

83

77

26

25

14

19'5

74

762

80
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Director, F. Cid

de Domingo Casanovas, Ronda Sant Pau, 67.
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AMARLER

Nostre bon amic i convilatá l'Anton Bus

quets i Punset ha guanyat la flor natural

LA HISPANO HILARIENCA

casa

AMATLLER,

,----

.

Concurs de Curses a Peu, amb

posicions pertinents al cas.
Tots els corredors portarán

•

patireu deis ronyons,
fetge ni paidó;

No

atractiu núme

copa cristall decorat or, i déu pessetes. Se
gón. Una d'igual decorat, i cinc pessetes. Ter
cer. Un got
també artísticament decorat, i
dues pessetes.
Els que vulguen pendre-hi part deuen ins
criure's abans en el mateix establiment «La
Modernista», carrer Reforma. i. El plag de
inscripció acaba el día 29. Precisa que síen
majors de 17 anys i fills o veYns de Sant ni_
lari.
Hi haurá constituit un Jurat per al Fallo
que recaigui a l'ordre de premis, i demés dis

i «Oh

tera; «Romanga en fa», de Beethoven i «Ca
price», de Mussin. «La mort d'Isolda», de
Wagner-Liszt, tocada al piano per en Lam
bert. Tercera part: «Romança del Tanhau
sser, de Wagner, i «Les alegres comares», de
Nicolai, cantades per la Fornells; «Kol Ni

un

un

premis per als que recorrerán amb més poc
temps el trajecte des de Can Ximeno a la Pe
dra Llarga i retorn al punt de sortida.
Els premis són tres: Primer. Una artística

F. de B.

mament

les quatre de la tarda
de Festa Major.
a

Celebrará

tota

teatre.

Estigué a la nostra vila dissabte passat la
comissió de colonies escolars de l'Ajuntament
de Barcelona, per a visitar la que passa Pistiu

L'aconteixement de la setmana ha sigut la
gran festa d'art cel-lebrada en el gran saló de
l'«Unió» per a donar comiat a l'excel-lent so
lista de L'Orfeó Catalá, la Andreua Fornells.
En honor de la gentil artista prengueren part
B. Lambert, en Jordi
en el concert,
en Joan
Estera i en Bernardí Galvez. Amb aquets ele
ments. de tanta valúa, i amb lo escullit del

Dimarts a les nou del matí es cel-lebrarán
solemnes funerals per l'ánima del Sant Pare
Pius X.

—

ILARIENC

?catres i Concerts

el día 5

e."

Lambert, l'Estera i en Galvez, com a
virtuosos del piano, del violí i del violoncel-lo,
sigueren molt aplaudits i demostraren ser ver
daders mestres en els dits instruments, i ar
tistes

arribarán

Berretets de Sant Hilan. Postre riquí
ssim de pasta seca. C. de Valls, núm 6. Casa
Manel Planas.

En

trigar,

setmana

loma el día 2 de Setembre i
a la nostra vila on farán nit

Programa selecte i variat que mantingué
fixa l'atenció del públic, qui escolta amb de
licia les cançons populars i tinques que en
boca de la Andreua Fornells tenen més for
ca i més encís, i ens parlen amb veu dolcí

celona).—D. Agustí Gerada (Canet de Mar).—
D. Francisco Granes i neboda (Barcelona).

No s'ens ha entregat aquesta
llista de l'Hotel Fauna.

del

ssima a la nostra ánima catalana, que aixís
recorda coses de l'antigor, tant arrelades a la
nostra vella llar i a la nostra estimada
terna.

estiuejadors, peró
ces

vez;

3

•
u

BARCELONA

-----

.
-

-

•

Sortida de Barcelona:
ti í 2'25 tarde.

a

Arribada a Sant Hilan: a les 11'3o matí i 7
tarde.
Sortida de Sant Hilan: a les 5 matí i 2'45
tarde.
Arribada a Barcelona: a les 858 del matí i
7•5 de la tarde.
Despatx de bitllets a Barcelona: Rambla
del Centre, n.° 6.
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CHOCOLATE-AMATLLER

a
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ladar
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.

U
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Preu, anada

i

tornada,

io

a

les 7'21

pessetes.

ma

4

L' Estivada

Eh CENTRO
Melchor, Culi i rarrés

TELEFON 3678

FREI7

Ronda de Sant Pere, 5 (entre

Consultori Médic 1 Laboratori

"X E

per

Plaga Catalanya i Urgainaona)

JOAN EST1L-LAS 1 REIXACI1

Et.A.TICELONA

Especial per

Sedería, Lalencería i Confeccions

S'han rebut els models de capes i abrics per
Nous models

en

bruses i

a

la propera

refajos. Géneros
-

blancs

a

12 i de 3

SAJVT

preus de fábrica.

a

5

anar

SACALIVI

segurs monteu

CONTINENTAL

siguent inmellorable la

Tibidabó,

a

temporada.

NEUMATICS
Cursa de la Costa del

malaltíes de la nutrició

HORT-NOU, 3, BAIXOS

iAuttorricovilistsT Per guanyar premis i

Dones

a

Consulta de 10

NOVETATS PER A SENYORA

Llanería,

aoglisi d' erina, de

seva

gualitat

han

obtingut

les victories

seglients:

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

Cireuit 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." i 3.er sobre Mercedes.

MADRID

BARCELONA

Sagasta,

Passeig

Gracia,

de

61

LA HISPANO SUIZA
FABRICA ESPANYOLA D'AUTOMÓBILS

UNICA

Chassis per

12

I 15

15120

a

turisme:

30140=45

Chassis per

15120

HP. Alfons XIII

HP. i

a

omnibus:

30140

HP.

Grupos marins:
15 HP. i 30 HP.

Taller i oficine: BARCELONA

-

279, Carretera de Ribas

Casadas 1
HABITACIONS

AMOBLADES PER

(Sagrera)

del ricen
A

FAMILIES

BANY, LLUM ELÉCTRICA

Rambla del Centre,

3

(i)avant del reatre Xiceu)
BARCELONA

rete:Ion 23440

