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Hem tingut el gust de saludar n' aquesta
vila a nostres amichs D. Joan Casanova, director de la banda municipal de Olot y Don
Eamón Palé, profesor de la mateixa.

3
bles, manera còmoda y estranya de protestar
sistemàticament de tot y de tothom.

*El afío en la mano» es un bonich almanach.
Ha mort a Barcelona, en la flor de la seva
edat, y quaot el noes hermós pervenir li haAvui en e! Cine-Diorama, se exibiràn les
vian merescut les seves bellíssímes qualitats següents pelicules:
La vetllada orjjauisada per la Societat Coy especials bondats, la senyoreta Maria EsLa suspensión
ral
el diumenge passat, y que tingué lloch
trella Oliveda y Sala, filla del tan contsgut esn'el TeatreCasino, resultà,, com sempre, molt
Mal caràcter de mi suegra
tiuejant D. Alfonso Oliveda, qual distingida
lluida
essent premiats tots els actors y acLos
nómadas
familía es una de les mes respectades y estitrius
ab
grans apiausos de ia nombrosa conEl caminante
mades en, aiquestíi vila, pels molts anys que
curreucia pel acertat trevall de tots ells, en
fa* vé à estiiieíjar entre nosaltres <;om per les
Bemordimiento
el bon dessempenyo de les obres posades en
moltes demostracions d' afecte que en varies
Perro burlada
escena.
ocasions lía posat de manifest envers aquesta
comarca.
,, iEa la població tota de Camprodon la qui
En aquesta impronta se imprimeixen taloPer disposició goberoativa el dia 6 del prop
acompanya a la família Oliveda en la fonda naris per el sorteig de Nadal, a preus módiehs.
vinent
mes de Desembre a Barcelona se selepena que tal desgracia ha degut causarli; y la
braràn eleccions parcials pera elegir dos diEedacció de LA FONT-NOVA se complau tamputats a Cor^s per aquell* cireunspecció, va bé en fer present, ab tan trist motiu, al ver
lEl
aüo
en
la
manoy>
curiós
y
bonich
almauach.
cants per la mort de! il-lnstre tribu don Nitestimoni de la seva condolencia a tan rescolau
Salmerón, 1' un y 1' altre per renuncia
pectable familia desitjantli la necesaria redel actual diputat per les BorgM senyor Masignació cristiana pera soportar resignadament
En una conferencia que nostre batlle tin- cià.'
li falta d' un ser tan estimat.
gué
ab el Sr. Maura a Bipoll recomeoantli
E. P. D.
fervorosament el mensatje que per els ajun- I
taments de Ripoll, S. Joan y aquesta,ComarLlegim eq un diari de la ciutat.
ca fou entregat a S. M. solicitant la carretera
«Un dels pochs catalans que esoaaipen el
La festa major de Vilallonga, que'tingué hasta Moltó, li ha contestat el Sr. President aom de Catalunya per 1' extranger és en Malloch durant els dies 11, 12 y 13 del corrent, del Consell de Ministres digüeiitli, en un nen. Es bp d®: veure y alegra l'ànima ara, ab
fou sbmament concorreguda 3' animada,pra- atent fi.. L. , M., qnp a indicacions del Rei motiu del concert que donarà un d' aqnets
cies al bon temps que ens ha afavorit en ei - (Q. D. G.)y fcivorablement acullit pel Gobern dies, ab grosses lletres sobre fons virolat
xos dies. Tan 1' orquesta de Tortellà com la había sigut'entregat al Ministeri de Foment. aquest nom: (cJoan Manen». Aqonstjove a r d'aquesta vila, encarregades de la execució El diputat del districte Sr. Bertrand Sorra, a tista, tant per 1' óxit de la seva òpera estrequi s' es confiat tant important assumpto, fa nada aquí, «Aote», teompelt cOQWrtl ^ e tot
del programa, se portaren admirablement.
ja dies qu* es a Madrit per traballarho 'n el sovint hi daúa^^^ és en el móQ musieaí molt
mm de (guerra a 6. de resoldrer quantes difi- conegut y estimat.
Ha sigut designat per la superioritat a cultats s' oposen a dita empresa.
Quan la visita d'Alfons XIII a Dresde, fou
prestar sos serveis en la parròquia de Sta. Cola seva òpera la que 's posà en escena per la
loma de Fatnés, el Rnt. Sr. D. Joan Soler
funció de gala. També a llunyes t e r m han
Fbre. que desde fa cinch anys ha desempeHem llegit en el diari tEiPoble Català» de d'ésser els catalans els quç represe^iü,« EsByat ívb zel extraordinari el càrrech de coadBarcelona, un solt referent als rumors coçre- panya!
jutor en nostre església de Sta. Maria. Ha siEl nom d' un altre català, del nostreíGuiguts, desde algun temps, respecte a la asis^ ü t molt sentida per tota la vila la marxa de
merà,
es també contínuament aplaudit: com
un sacerdot tan respectable y t a n digne bftix tencia de una alta personalitat a la pròxima
autor del iext del «Tiefiaod)) que en Engen
tots aspectes y de qui guardem molt bon r e - inauguració del xalet d' Ull de Ter, qual ind'
Albert hi posà una Í>ella y inspirada múport quant ens honrem ab la seva bona amis- tempestiva inoportunitat reclama un petit
sica. Es una obra que aquí jb;^,tiojg;ut un gran
comentari per la nostre part.
tat. ,
En primer lloch, creyem nosaltres que el èxit y no passa setmana q^ue op''s r^eproMUti.^
•S'ha rebut ja en aquesta imprenta iíïo^o
en h mano. Aimanach-enciclopedia de la vida
pràctica pera 1909. El afío en L· mano es lo
únich original, dels que se publiquen en Espanya; els seus similars son copia exacta de
lo qpe apareix en el extranjer un àoy ants.
, El ailo enla mano, ofereix a n'els seus lectors
regalos verirat y una participació en la Lote'i i 4 ^ ^ * % d a l , El afío en la mano se ven en
aquesta imprenta, a l'50 pessetes, V exemplar.

tT-M*" ^^^^^ ™atí del dijous, n' el poble
de Vilallonga'É calà foch a la casa nomenada
ean Sala. habitada per la familia de Sebastià
Montujriol, cremantse un pallé y una garbe,
y gràcies al prompte auxili de tot el vehinat
no 's tmgue de lamentar cap desgracia personal.
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Centre Excursionista de Catalunya deuria
considerarse. molt honrat éii que él quefe del
Estat aceptés 1' invitació a 1' ante inaugural
del primer xalet-refugi ,instalat a Espanya;
donchs tenim la seguritat de que la inmensa
majoria de socis del Centre, sigaa o no monàrquiofa?, saben amidar perfectament el gran
relleu que la presencia de tan alta personalitat donaria a n' aquesta bella festa catalana. Y en segon lloch, y d' això bé podem
rèspondren nosaltres, que lo mateix els pobles
de la comarca camprodonina com la distingida y nombrosa colònia estiuenca, dedioarian
a S. M. El Bey, una tan entusiasta rebuda
que ben be probaria, al autor de dit solt, com
saben distingir els pobles de la alta montanya catalana de entre les altes consideracions
que la gent culta deu al quefe del Estat y de
les miserables intrigues de la atrabiiiaria po ~
lítica de certa gent que criden contra I' oblit
aparent dels alts poders, com esvaloten devant r atenció d' aquestos al prech dels po-

El diumenge pròxim cejebra la seva festa
major el veí poble de Molló, havent ja contractat la renorobrada orquestra d' Olot <Lar
Lira Olotina».

En el nombre pròxim, comeusajrém a donar
compte detalladament dels mercats de nostre
vila.

Al entrar aqn^t núinero ea premn, el
nostre hpritsò s' ba tapat d' una tal manera,
que sembla que vulgui n e v a r .

