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L'ILLM. BISBE DR. 6UITART 

Per primera volta (en els anals de l'his
tòria) el Sr. Bisbe que regirà nostra diò-
cessis, fa sa entrada solemne al Bisbat, per 
nostra aimada vila. 

Ribes pot estar més que contenta, i més 
per haver sigut predestinada a que fos L' 
Mim. Dr, just i Guitart el seu elegidor. Ell 
fill de Barcelona i per tan català de soca-
arrel i bon patriota, home senzill, bonda
dós, de gran saber i fervent devot, reuneix 
en son sí totes les cualitats necessàries per 
a ser un Bon Pastor i cuidar dignament la 
Diòcessis d'Urgéll. 

La Redacció de LA V E U DEL FRESER li 
desitja un bon encert en el seu espinós cà
rrec i llarcs anys de vida en bé dels seus 
diòcessans i de Catalunya. 

* 
* * 

El dia 9 a les 11 del matí les Autoritats 
acompanyades d'una gran gentada es diri
gíeu a l'entrada de la Vila, per a retre ho-
mena^je JÍ\ Senyor Bisbe. Les façanes 
estaven totes plenes de draps i banderes 
barrades. Arcs de triomf s'aixecaven ma-
g3stuosos, per a tots els carrers que tenia 
que passar. A dos quarts de dotze arribava 
el tren, ont hi venia l ' I l l tre. Hoste, acompa
nyat del ardiaca de \a Seo Barcelonina 
Doctor Casafías, del Canonge Doctor Ro
dríguez, del Rvnt. Bochaca, beneficiat de 
la Seo d'Urgell i dels seus familiars Reve
rent Doctor Homs i Piqué, i del Cap 

Enginyer del Transpirinaic D. Telm de La-
casa, del Sobrestant Sr. de Casso i del 
Sr. Vicari de Ribes Rvnt. Pairó, que ha
vien anat a espera'l a Ripoll. Un fort pica
ment de mans ressonà per l'Estació. El 
Sr. Bisbe fou rebut a la mateixa per el Se
nyor Jutje N'Eudalt Dosta, e! regidor Se
nyor Auric, el beneficiat Rvnt. Niubó, l'en
ginyer Senyor Torres, el Secretari del 
Ajuntament N'Agustí Soler i N'Eudalt Por-
tusacs. La Comitiva amb autos desde allí 
es dirigien a l'entrada de la vila, on els es
peraven les demés autoritats i una gran ge
neració. Una forta ovació anuncia la pre
sencia del Prelat, El 'Tinent d'alcalde En 
Valentí Creixans va donar-li la benvinguda; 
trobant-se allí entre altres que sentim el no 
recordar, l'arxiprest Rvnt. Pere Viladas; 
els regidors Srs. Vigo i Bertrand; el fiscal 
Sr. Cabanes; els caporals del Sometent 
Josep Font, Lluis Portabella, Ramon Riera 
i Pere Quillamet; Els Rvnts. Josep Casa-
desus, director de l'Escola de Comerç de 
Barcelona, Carrera, Beneficiat de Puigcer
dà i Rull, Beneficiat d'Olot; el Rectors de 
Caralps Rvnt. Pau Vilatimó, de Pardines 
Rvnt. Martí, de Planoles Rvnt. Puig, de 
Campelles Kvnt. Duran, de Ventolà Reve
rent Corones, de Serrat Rvnt. Navarro, de 
Bruguera Rvnt, Servós, de Nava Reverent 
Gravet, de Baell Rvnt. Antoni Vilatimó, els 
nens de les Escoles Graduades amb els pro
fessors 6rs. Costa, Vila i Prat; les nenes de 
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l 'Escola amb la mestressa Sra. Antònia de 

Or t i z ; l'escola de Germanes Carmeli tes i 

les Germanes Vetl ladores. La Comit iva 

s'organitzà i es traslladà cap a l'Esglèsia 

Parroquial. Ar reu ressonaven aplaudi

ments, que eran contestats per el Sr . Bis

be amb cara riallera i de satisfacció. 

A ls acords d'una marxa feia sa entrada 

a l'Esglèsia i tot seguit es va cantar un 

solemne Te-Deum; després del qual el Re

verent Sr. Ecònom, va donar-ii la benvin

guda amb breu, però eloqüent parlament, 

contestant el Senyor Bisbe amb efu

sives mostres de agraïment. Acte seguit 

es dir igiren a la Casa Rectoral per a dinar 

i després visitar les E,scoles i Hospital , t in-

guent paraules de molt efecte per els nens 

i nenes. A les quatre va sort ir cap a Puig

cerdà, acompanyant-lo, fins al vei arxipres

tat el nostre arxiprest. 

La Redacció de L A V E U D E L F R E S E R , 

remercia la galanteria del Sr . Portusacs, 

per haver ofert un lloc del seu auto, a un 

dels nostres reporters per anar a l 'Estació 

j poguer fer més extensa la ressenya. 

De ReUterària 
IDIL·LI CAMPEROL 

L: ANANT A MERCAT. 

Plens els camins de rialles boscanes 
tot el sant cfia han dringat picarols. 
Van a mercat les pageses galanes 
de nostres masos, i elles tansols, 

vendran la fruita melosa com bresca 
tota sagnanta d'un goig esclatat. 
Serà Ja fruita madura i ben fresca 
tot just coll (exportada a mercat. 

Jo les he vistes a punta de dia 
ben habiliades amb típic gipó; 
jo les he vistes barrar la masia 
i afilerades teixi una cançó. 

Eran garrides i bones mestresses, 
un xic colrades del vent i del sol; 
deien les coses de les riques messes, 
del'camp i l'horta, del mas i'l pujol. 

Tota serena, una vella arrugada 
feia'l recompte de tot el sembrat. 
Quin bé de Déu —els hi deia—mainada! 
Quin bé de Déu, i quins fruits, i quin blat! 

Mai s'era vist ni al quintar ni a la plana 
tanta collita de nostra sement, 
ni trametia l'obaga i solana 
la rossa espiga tan pròdigament. 

Farem el pa ben colrat, com l'espiga; 
bones llescades hauran els infants; 
el pastarem com els vells, a l'antiga, 
ben amassada la pasta amb les mans. 

i a la tardor, quan el sol ja decanta 
i'l sant treball que'ns és ara virtut. 
I'ls braus reposin i l'euga ÍKrillanta 
del cançament devingut lassitut; 

quan els remats baixaran de muntanya 
i tornarem arreveure'ls pastors 
que hauran barrada ben fort la cabanya 
aureolada de santes clarors, 

trovarem goig dins la casa nostrada 
ben recaptada de tot menester, 
i l'or roent de la llar abrandada 
fulgurarà en vostre gest rialler. 

I us serà grat un bell conte de fades, 
de la guineu i del llop i del vent, 
i del pastor que, en lès nits estellades, 
trucava portes i daba espavent. 

I en servereu un record de tendresa, 
talment com ara que, anant a mercat 
portant els fruits carregats de dolcesa 
i d'un puríssim brillant emporprat, 

feu un somrís i una grassa rialla, 
pensant tal volta amb aquell herèuet 
que dia í nit per tu, noia, treballa 
per oferir-te, si't plau, satisfet, 

aquella mà que, de tant perfumada, 
té l'escaienta brumor dels cat)ells 
i'l cos gentil i una dolça abraçada 
com la que ara doneu als cistells 

ben curullats d'una fruita, sagnanta 
com aquells llavis a punt de besar 
amb un daler que. Senyo, a mi m'encanta 
j'm dona forces tantsols de pensar, 
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que, dins de poc, en la clara capella, 
podrà junyir-vos el senyor Rector 
qui us haurà dit, que sé jo, a cau d'orella, 
aquelles coses que jDéu me f)erdó! 

jo somniava quan era petita 
com una estrella que lluu vacil·lant 
i feia aixís com aquell qui medita 
l'hora suprema de riure un infant. 

A i , allavors, quina dolça harmonia! 
Per res del mon donaria l'encís 
de la visió d'un infant qui somnia 
i enlaira els braços i camts, aixís 

Es un encís fecundant de dolceses, 
més que la fruita que duus a mercat, 
O, la pagesa de galtes enceses!, 
si ara palpita el teu cor amb esclat 

contenta só d'aquesta hora florida 
que n'he teixida, vibrant, la cançó 
rossa com or i la llum beneïda 
d'aquest matí amarat de clarò. 

MET DE RIBES, 

Antoni>, i Montagut del «Hotel Balneari>. L'úl
tim exposà les gestions fetes a Madrid per a ad
quirir el servei directe de Barcelona a Ribes, sens 
transbord a Ripol', vencent al f i els obstacles que 
hi posava la Companyia del Nord, ben al contra
ri de la direcció del Transpirinaic que donà tota 
classe de facilitats. La Companyia del Nord exi
geix pel dit servei (que constarà de 4 vagons i 2 
furgons de cúa repartits entre els trens ascendent 
i descendent), 3000 pessetes durant els tres mesos 
d'istiu, que seran abonades així: 1.500 pessetes 
la Direcció del Transpirinaic, 500 pessetes el Sr. 
Montagut, i les restants repartides entre els de
més fondistes, Ajuntament, i Companyia dels 
Autos Ribes-Puigcerdà.- També exposà el Sr. 
Montagut la conveniència de posar un despatx 
central dintre la vila, propietat de tots els fondis
tes, on es podrà recollir els passatgers, facturar 
bultes i despatxar bitllets directes, practicant el 
servei d'estació un sol cotxe-central per a totes 
les fondes. Acordant-se tenir altre reunió per a 
canviar impressions. 

Intima 
Me parlaven d'amor i jo somreia, 
mos amics somrient quelcom també 
i jo mig boca moll dins de mi deia: 

—Ditxós el dia que el coneixeré. 

Més ara que el conec sencillament, 
tot dient serà l'únic eix primer, 
repeteixo també de pensament: 
—Tant com ma vida jo et conservaré. 

JOAN VERGECLÍRA 

Reunió de fondistes 
El dilluns dia 5 de Juliol va tenir lloc a la casa 

Conssistorial, una reunió de fondistes per a trac
tar d'assumptes relacionats al millor adquiriment 
de serveis ferroviaris de interès general per a 
nostra població. A més del Ajuntament van assis
tir-hi el Srs. Prats, del «Hotel Prats», Costa, del 
«Hotel Catalunya», Roca, de la «Fonda de Sant 

Encara nnés contra 
Catalunya 

Després de les sessions de les Diputacions Catala
nes, ratificant l'acord del traspàs dels seus serveis a la 
Mancomunitat, sessions on hi van assistir-hi tots els 
representants del nostre poble i es varen pendre els 
acords amb tota unanimitat, acord a que s'hi han adhe
rit els Ajuntaments tots, del més xic al més gran de 
nostra terra, i ara que l'ànima catalana, més que mai 
se sent prou capaça per a governar-se i més en a-
quest moment de post-guerra que els pobles han de 
fer-se grans amb llur esforç i treball, ara és quan a-
quells d'allà fan un altra befa, un nou insult a Catalu
nya que no sabem si ens fa riure o fàstic. 

Com és de tothom sabut totes les corporacions ofi
cials de l'Estat Espanyol tenen dret de franqueig pos
tal. Des de fa algun temps s'obliga a les Diputacions 
i Mancomunitat Catalanes, d portar tots els sobres 
oberts ajin funcionari nomenat per el Governador, per 
a repassar i examinar la correspondència, baix l'únic 
criteri de dit funcionari, es permet o no el franqueig. 
^No trobeu que's vergonyóç que'l nostre petit govern 
de Catalunya tingui que trobar-se .fiscalitzat per un 
subjecte qualsevol?.... Per si lo dit no fos prou deni
grant se li ocurreix a n'aquest subjecte o bé els que'l 
dirigeixen, suprimir el franqueig a la Mancomunitat, 
fundant-se en que no és cap corporació ni organisme 
oficial. Ha sigut tot inútil per convencé'l. A lo que 
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t^dret qualsevol organisme burocràtic, qualsevol Ajun-
ta|iiento Jutjat o Rectoria d'un poblet rural, no hi tè 
dret l'organisme més important de Catalunya, ei que 
és itiode! administratiu de l'Estat Espanyol. Ella que 
reb amorosa catedràtics i homes de ciència de l'estran
ger per estudiar én les seves escoles, té que trobar-se 
humiliada per un petit empleat del Govern Central. 

Més tot serà inútil. Catalunya serà gran. Cata
lunya fa sa via anrb tota serenitat, tot lo altre son re-
éa tóas que donen forta activitat als digues diputats. 
•La Mancomunitat, la tíirectora del moviment deslliura-
4or de:i^ Catalunya veu després de llarga fosquetat de 
la nit, com comença a despuntar l'auba del dia, veu 
eixir.un spl triomfant que amb sos raigs ens escalfarà, 
e(̂ .̂ il·luminarà i darà forces per g empendre el camí de 
lajiterra promesa. 

Ajuntament 
Sessió del dia 5 de Juliol 

• "Néstra Corporació Municipal celebrà sessió ordinà
ria de primera convocatòria, sots la presidència del 
primer tinent d'alcalde Sr. Sans amb assistència dels 
rj|>|ji(|ors ÇréíxaBS, yigo, Etertrand, Martí .i Aurich. 
Llegida i aprovada l'àctà anterior, són llegides algunes 
lletres de senadors i diputals provincials de Girona i 
Barcelona, en «quines nia|iifesten''ïn,teressar-se per la 
prompte construcció de la Crirretera de Ribes a Pardi
nes. També es dona compte de varis oficis que com 
a,més interessants són: Un de la quefatura d'Obres 
Públiques que informa la prompte construcció de la 
carretera de Ribes a Bruguera, per a tenir el número 
primer en la llista del presupost de carreteres deia 
provincià. Altre de la direcció de correus, que fa 
referència al peató de la correspondència de Bruguera. 
Altre de 1̂  direcció provincial d'ensenyança, informant 
qucsi es desitja tenir escola mixta en el veïna.t de 
Br|íguera„s'ha de disposà d'un local-escola i hab(lació, 
forjnar e) cens d'alumnes, nianifestar si es vol mestre 
p mestressa i un informe de la Junta local d'ensenyan
ça; un del governador eclesiàtic assabentant que'l dia 
9 arribarà l'ilm. Bisbe de la Seo, acordant-se qombrar 
una comissió per organitzar la festa i rebre'l en corpo
ració; Un altre del coronel del dipòsit de sementals 
de Hospitalet, interessant que es construeixi un edifi
ci de nova planta per a allotjar els soldats i cavalls 
durant i'època de la monta, el Sr. Martí respecte 
aquest assumpte diu: Que el Sr. Serrat en. el bieni 
passat es va comprometre a fer que ajudessin a pagar 
els gastos els pagesos de la vall junt amb llurs Ajun-
tamejits, no havent donat resultat; per tant, el Muni
cipi no pot fer un gasto de tanta importància per cons
truir aquest edifici, doncs, sols en resulten beneficiats 
els ganaders de la vall i per lo tant aquets són els que 
haurien d'abonar l'import de la construcció del local 

que interessa, acordant deixar-lo al damunt de la taula 
per quan hi hagi el Sr. Serrat. 

El Sr. Martí denuncia que les aigües de que's pro-
veiex la vila arriben molt brutes, sobretot els dies de 
pluja, siguent això un mal ja crònic, que pot ésser un 
perjudici per la salut pública, pregant que's çorretjexi, 
sigui amb un filtre o altres mitjans; el Sr. Auricli pren 
la paraula dient que efectivament és lamentable el que 
passa amb les aigües, ja que l'empresa té fet un nou 
dipòsit i no és fa servir, això que semblava tenir-hi 
molta pressa puix al solicitar la construcció, ja el tenia 
començat; intervé el president dient que és faran les 
amonestacions necessàries i responsabilitat si no si po
sa remei. 

El Sr. Bertrand és queixa de que alg terrenys d' 
aixamplis que tenen de servir per a distracció, es con
verteixin amb una inmundicia, perquè allí hi van a pas
turà les bèsties de tothom qui vol, acordant-se fer un 
pregó prohibint la pastura en aquell» llocs. 

El Sr. Aurich recorda el pas de tortuga amb que 
van les gestions per a fer construir les aceres del ca
rrer de Sant Quintí i al mateix temps que's prohibeixi 
passar per les aceres carretons de mà. 

A petició del mateix s'acordà cridar als presidents 
de les Societats per veure si és possible fer una com
binació per la Festa Major i amb quanta economia és 
pugi, i escriure a l'Esbart Folk-lòric de Dançaires, de
manant condicions del séu treball per a actuar per 
la Festa Major. 

Sdeorda per unanimitat adherir-se al traspàs dels 
serveis de les Diputacions a la Mancomunitat. 

I finalment s'acorda subvencionar amb 25 pessetes 
les festes organitzades 1̂ dia 28 del passat per els na
cionalistes, amb motiu de l'adhesió del traspàs de ser
veis que fan les Diputacions a la Mancomunitat. 

No havent-hi altres assumptes per a discutir s'aixe
ca la sessió. 

Trenca-nous-

^^MmMMy^M>^)^MM)® 

De Montagut 

Al Hotel Balneari de tant renom, comencen a tro-
bar-s'hi algunes famílies entre elles; Figueras, Soler, 
Rosich, Guasch, Sendres, Claramunt, Armisen, Mata, 
Mares, Miret, Catasús, Riera, Sabadell i Gener, es-
perant-sen un bon nombre que arribaran la propera 
setmana. . 

Les festes que anyalment és celebren, enguany 
prometen ser moltes i lluïdes. 

Avui celebraran la Primera Comunió els fills d'En 
Ramon Montagut, fills del propietari del establiment, 
per quin motiu anirà r «Escola Cantorum» d'aquí Ri
bes, per a cantar alguns motets. 

Les obres de I^Estació es tan força adelantades; 
és molt probable s'inauguri aquest istiu. 
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De Caralps 
Programa dels festeigs que celebrarà aquest poble 

durant els dies 24, 25, 26 i 27 de Juliol 
de 1920 amb motiu de la seva Festa Major 

DIA 24 

Al migdia. Repic de campanes anunciant les fes
tes. 

A les 8. Cerca-vila per l'orquestra i Solemnes 
Completes. 

A les 9. Serenata a les Autoritats. 

DIA 25 

Ales 9 matí. Ofici Solemne, cantant-se la gran 
missa del mestre Ferosi i amb assistència de les Au
toritats. 

A les II. Sardanes a la Plaça Major. 
A les 2 tarda. Concert. 
A les 4. Passada anunciant el Ball a la Plaça. 
A les 9 nit. Cerca-Vila i gran Ball a la Plaça de 

la Constitució, no faltant-hi el típic Ball de Rams i 
íoia. 

DIA 26 

A les 10 matí. 
Solemne Ofici igual al del dia anterior. 
A les 11. Sardanes. 
A les 2 tarda. Gran Concert. 
A les 3. Funció Religiosa en honor a la Verge. 

Processó amb assistència de les Autoritats i orquestra. 
A les 4 tarda. Ball 
A les 9 nit. 
Passant comunicant el Lluit Ball a la Plaça de la 

Vila.. 

DIA 27 

POPULAR TORNABODA 

Notes.—Com a gratitud per l'assistència, és dona
ran els balls francs a tots els forasters. Per major co
moditat, hi haurà serveis de Restaurant i Cafè. 

La Comissió. 

—El dia 12 descarregà una forta tempesta i un 
llamp va matà a 14 ovelles. 

EL CORRESPONSAL 

—El nostre batlle Sr. Serrat ha millordt molt en I' 
enfermetat que dies ha pateix. Li desitgem «n abso
lut restabliment. 

—Amb paciència, s'han començat a poiar rails per a 
continuar la via del Carril Transpirtnenc, de Ribes en 
amunt. 

—Estiueja aquí Ribes el molt nacionalista, amic i 
sotscriptor N'Antoni Pidelasserra amb la seva femilia. 
Celebraríem que l'estada llur entre nosaltres els hi fot 
ben plaenta. 

—Sabem de bona tinta que un nostre bon amic i 
sotscriptor ha demanat la mà d'una xamosa i elegant 
senyoreta. Donarem més detalls. 

—A Núria s'està posant l'electricitat per a l'il·lu
minació del Santuari i per quina il'lttminactó sén espe
rats el nostre Sr, Bisbe, Doctor Guitart i l'Arquebisbe 
da Burgos, Doctor Benlloch. 

—Ha estat entre nosaltres el nostre sotscriptor i 
company En Joan Martí. 

—Ha arribat per a passar l'istiu en nostra vila el 
Sr. Portusacs també amic i sotscriptor. 

—El jove Ferran Cortada ha demanat la mà de la 
simpàtica i bonica senyoreta Maria Pujolar. jQue 
la lluna de mel no se'ls acabi mai! 

—Son moltes les famílies qu© ja son aqui per a dis-
frutar de l'excel·lència de nostre clima entre altres 
les següents: Renom, Samalla, Broggi, Palmes, For
tuny, Marines, Algué, Bosch, Voltà, Pi, Muller, Feu, 
De Caso, Baldrics, Bach (Joaquim), Mólits, Mambri-
llera, Tulla, Guillemot i Campi. A tots desitgem un 
istiu de salut i alegria. 

—El dia 14 el personal de l'Energia Elèctrica, amb 
motiu de la Festa Nacional Francesa, va obsequiar amb 
una Serenata als Enginyers de la Companyia i va ce
lebrar balls de tarda i nit. Tot el programa corregué 
a càrrec de l'orquestra de Ribes. 

—L'últim tre'n que arriba a Ribes enllassa amb el 
que surt ales cinc de Barcelona. Abans enllassava 
amb el que surt a tres quarts de dugués de la dila 
ciutat. 

Noticies 
Durant la passada quinzena el temps ha sigut d' 

allò mès variable, però la calor s' ha fet sentir bastant. 

—Diumenge passat dia 11 es va celebrar la festa 
de la Germandat. Al matí es va celebrar un Ofici a 
l'Església Parroquial amb honor de Sant Sebastià, càn-
tant-se la missa de Sancho Marraco i després és toca
ren Sardanes al davant de casa-el President per l'or-
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questra Bofills de Torelló. A la tarda, Sardanes a la 
Plaça Nova i a la nit, Ball a la mateixa Plaça. 

Tots els actes es vegeren molt concorreguts i ani
mats. 

—Amb bones calificacions han arribat els estudiants 
del Col·legi de Germans de la Doctrina Cristiana de 
Manlleu en Frederic Moreta, Moisès Vigo, Joan Caba
nes i Emili Sau. 

" ^-ELnosíre company Rosend Puigdemont, veteri
nari d'aquesta vila ha declarat oficialment la glosopeda 
amb alguns dels remats de nostra vall. 

, —rLa quitxalla d'aquesta vila s'entreté moltes ve-
^ d e s e n malmetre l'arbreda i en destruir els ocells. 
Convé sobretot ara que venen les vacacions d'istiu, 
que'ls pares tinguin una mica més de vigilància. Tam
bé és una llàstima que'ls petits tinguin tanta llibertat 
per atèrtianar explosius, amb els quals a més de que 
s'alarma el veïnat hi ha un verdader perill de pendre 
mal. 

JÈl vinent nombre 
UegiU'lo tothom 

i —Havem rebut la lletra de Convit als Jocs Florals 
que la Lliga Regionalista de Masnou, ha organitzat 
sots els auspicis de l'Illtre. Ajuntament. 

La Festa es celebrarà la tarda del dia 8 del prop 
vinent Agost. ETIS treballs deuran ésser rigurosament 
originals, inèdits i escrits en català d'aquest Principat, 
de les illes Balears, de València, del Roselló o de Cer
danya i s'ertvíaran al Secretari del Jurat Josep Puja 

-•das, carrer de Sant Pere, 24, Masnou; finint el plas d' 
admissió el dia 25 del corrent. Els premis oferts són 
en nombre de 23 ultra els tr.es ordinaris, la major part 
de tema lliure. Si algú desitja més detalls pot passar 
per nostra Redacció. 

^ —Per avui diumenge, a ía societat «El Foment» hi 
ha anunciat el notabiltssiïn duet Riera-Pellicer u més 
d'un bon programa de cine. 

—Hem rebut una atenta comunicació del «Foment 
Nacionalista Català Rafel de Casanova», de Moy^, 
assabentant-nos han organitzat una Tómbola Naciona
lista per a ajudar a sufragar gastos per la celebració 
d'una gran Diada Nacionalista el dia 11 de Setembre 
per a honrar a En Rafel Casanova i als màrtres de la 
Pàtria. 

[Els ajudarem! 

LA VEU DEL FRESER 
Quinzenal Nacionalista i porta-Veu de la 

vall de Ribes 

Tarifa d'Anuncis 

Plana entera, 15 ptes. Meitat de plana, 7 pjes. 
Quart de plana, 3 ptes. Octau de planat 2 ptes. 

Per a 6 insercions el 10 per X de descompte 
» » 12 » » 20 » » 
» » 25 » » .30 « » 

Anunci» econòmics. - Mida de lletra corrent 

Per 2 ratlles de meitat de plana, 0'30 ptes. 
» 4 » » » 0'50 » 

8 075 

Preus de Sotscripció 
RIBES, UN ANY 400 PTES. FORA DE 

RIBES UN ANY 5'00 PTES. 
NUMERO SOLT, 10 CÈNTIMS 

Tipografia Ripollesa, Batet, 15.=Ripoll. 

~ CONFITERIA y PASTELERIA -
DE 

Í^a^a'^.l^^^^ BONSHOMS 
^'^?l^ii?_Çorutltucló^^RIBES DEL FRESER 

LICORS DE MARCA, 

ESPECIALITAT AMB PESTELERIA I 

SOBRETOT EN TORTADES I, PLATES 

DE CREMA 

IMMENS ASSORTIT AMB BOMBONERIA 

HOTEL D'ESPANYA 
DE 

JOSEP PEIX (a) NÍSOT 
RIBES DEL FRESER 

Habitacions amb tot el confort modern 
Menjador senyoria! - Cafè - Piano - Garage 

CABALLERÍES PER A EXCURSIONS 

Cotxe a l'Estació 

(MM 

M 

tr.es
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} Banys de Ribes Jj 
j 6RAN BALNEARI MONTAGUT J 

i Obert de 1.̂ ' de Juliol a 30 de Setembre n 

! Hotel a tot confort modern - Habitacions amb bany i wàter I 
Restaurant dirigit per un reputat "maitre" Q 

i Clima ideal (de 14 a 20 graus) - Baixador del ferrocarril § 
fl m 
1 al davant de l'Hotél H 
j Grans concursos i festes en els mesos d'Agost i Setembre B 

j Per a informes i prospectes U 
( 
I 
I Passeig de Gracia, 117, l.^'^BARCELON/í 

El Xacolata F à b r C g a S és el millor \ 
i 

CASA ESTABLERTA A L'ANY 1840 | 

Demanis a les confiteries | 
i principals establiments de comestibles \ 

PRODUCTES CONTINGUTS: Cacao, Avellana, Sucre, Menut, Cnnyella o Vainilla | 

Dipòsit central: Claris, 20.—Barcelona | 

Per encàrrecs dirigir-se al fabricant: FranCCSC F à b r e g a s La Pobla de Lillet 
(Barcelona) I 

[ 

• ® I 

S^ké úir@Úir®mSï g Fonda i cafè de Joan Coma I 
EL MILLOK PER A HERMOSE- S CARALPS 

JAR EL CUTIS - ECONÒMIC PER E 
A LES FAMÍLIES - ESPECIAL Z ^PP^P, , p, ,p.-. 
PER A EL BANY - HIGIÈNIC R ^^''^^' ^^^^^^ 
DESINFECTANT - RECOMENAT li DURANT ELS DIES DE LA FESTA 
PER EMINENTS METJES .-.•.•.•. | 

i MAJOR CUBERTS A PREUS ECONO-
De Venda: m 

PETIT-BAR.-Ribes del Freser | MIGS J OBERT TOTA LA NIT 
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Fonda i Cafè de Sí. Antoni 
de 

A. ROCA 
RIBES-DEL FRESER 

Servei"«smerat : Habitacions pera 
famílies : Garage : Piano 

Timbres * Llum elèctrica i tot el 
confort modern 

Cotxe a l'Éstació 
Caballeries per Excursions Teiéton, is 

La més antiga 
CONFITERIA I ULTRAMARINS 

DE 

Vidua i Fill de Gabriel Pi 
Casa fundada en Tany 1851 

Gran assortit amb xampanys de 
marques del pals I extrangeres 

Vins de taula i generosos i tot lo que 
perten^x al seu ram 

St. QuInU. 17 Tel. 16 RIBES DEL FRESER 

R A M O N G E N I S 
Carrer Trinitat RIPOLL 

Recader de Ribes a Ripoll i vice-versa 
ambíconvitiadó dèi recader feasaponsa que fa el 
servei de Ripoll a Barcelona amb auto-caniió. 

Proiiiptitut i molt bon servei en 
tota classe de encàrrecs. Servei de tartanes 
amb el tren descendent de Sant Joan de les A-
badesses de les 6 del matí per anar a Ribes i tor
nada a Ripoll a Tes 4 drf: la tarda,'amb conbina-
ció amb el tren ascendent de ieS 6 de la tarda 
que va cap a St. Joan 
Per encàrrecs a Ribes a casa Miquel Pairó 

Hotel Restaurant "CATALUNYA" 

RAMON COSTA 
CAFE. PIANO, TIMBRES, L L U m 
ELÈCTRICA, BANYS, DUTXES, 

CAMARA FOTOGRÀFICA. GARAGE 
AMB FOSSO, COTXE A LA ESTACIÓ 
GUIES, CABALLERIES PER NÚRIA, 

I ALTRES ESCÜHSIONS 
Telèfon, 17 ïl 

Ribes del Freser (Girona) i 

tíran Hotel È^estaurant "PRATS" 
(abans Rotllat) RIBES 

Propietari: FRANCESC P. P R A T S 
. Gm»'Ç9íi<»rt - Caarto de làaiiyi dutxes. Saló de llegir i conversar - Timbres, llum 
elèctrica, Cuarto fosc a disposició dels senyors passatgers - Centre de reunió de la 

colònia estiuenca, Garage amb fosso, dipòsit de betzina, grasses i rentador per a autos. 

Centre d'Informació del Santuari de Núria 
Cotxe del Hotel p. l 'Estació de Ribes 

(Servei de co txes i Caballeries per a escursions) 

Fàbtica d'aiguàí^dents, anissats i licors 
rom, canya, ratafia i demés compostos 

Sayós i C." % 

RIPOLL 
DESPATX: Carrer de l e s Vinyes, n.° 9 TELÈFON, 810 


