LA MUNTANYA
Phort del convent
y una canso tranquila,
vaga entorn dels xiprers; vaga y s'enfila
tota serena
com una ofrena;
cans<S de grill, canso fervent de posta,
ique com un glop d'incens, puja y s'enroscaA l'hora capvespral,
al fons del pou de la cisterna vella,
hi ha una claror d'estrella,
ona claror de nit primaveral.
Es la mirada dolsa
<de la pluja d'hivern, pluja sagrada
que viu empresonada
teixint randes de molsa.
Reposa santament
l'hort del convent,
cleda gentil
«de la puresa,
reco tranquil
hont floreix la bellesa
de la immortal visió
de Deu Nostre Senyo'.
Del bon Pasto'
de les ovelles blanques,
del coronat de llum,
del que posa'l perfum
dalt de tot de les branques.
Del que ronda pel claustre quan fosqueja
per sentir l'abadessa com salmeja.
Del amor dels amors que's torna pa
per combregà';
Del amor dels amors, pue's torna vi
per oferí'...
Reposa santament
l'hort del convent...
JOAN M. GUASCH.

regnà fou motiu per que les sardanes es vejesin en extrem animades. Els balls de nit tingueren lloch en el Teatre Cassino que rebosaba de concurrència y animació.
QoooeoooodbQoooo

El nostre bon amich en Manel Pujolar,
resident a Barcelona, ha vist aumentada la
seva familia ab un xaraús nen. Nostre enhorabona als venturosos pares.
ooooeoeooooooooa
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Ha mort eu aquesta vila, després de cruel
y llarga enfermetat, confortada ab els Stints
Sag'ramcnts. la reppectable senyora Llúcia
Tutaa, viuda Pngès. La nombrosa concurrència que assistí al enterro y funerals son bona
prova de les bones amistats que comptava entre nostra vila y estiuejants.
Rebi la seva familia el testimoni de nostre més sentit condol.
El dia 30 del passat també va entregar la
seva ànima a Deu quant totjust comptava 15
anys, la senyoreta Teresa Ricart de Brandia,
filla de nodtre estimat amic En Manel Ricari;.
Per aquest;! pèrdua tan prematura com
dolorosa, fém avinent a sos atribulats pares y
deméc familia nostre més sentit pésam.
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5ÍOVES.
El temps reg-nant durant aquets dies ha
sigut magnífích, y gairebé podem afirmar
qu'hera tingut mellors dies que'n el plé de
l'estiu. Aprofitant aquesta bonansa bona part
dels nostres estiuejants han fet més duradera
que de costum llur estada en nostra vila.
•«eo«eooo#·oooo·
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Ha mort a Barcelona, després de cruel
enfermetat, la respectable senyora Maria Tuset y Vila, mare de nostre estimat amich y
colaborador el doctor Joseph Armangué*
La família Armangué que estiuejava en
nostra vila es traslladà totseguit a Barcelona
tan bon punt tingué noticia de la fatal nova.
Lo nostre més sentit condol a tota la seva
íamilia per t:.n dolorosa pèrdua.
"'«•ooooooooao·oo

Amb gran animació ha celebrat la nostra
vila els tradicionals festeigs eu honor de son
Patró S. Víctor. El temps esplendent que
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Per a substituir al inolvidable patrici En
Enrich Prat de la Riba, ha sigut elegit president de la Diputació de Barcelona l'ex-senador per aquestra provincià En Joan Vallés y
Pujals. Es d'esperar que'l Sr. Vallés sabrà
continuar ab amor y desinterès l'obra cultural
y patriòtica portada a cap pel seu il-lustre
antecessor.
eoopooooooaoooeo

L'Escola Superior d'Agricultura dq Barcelona comensarà el nou curs -académich el
dia 15 del corrent mes.
Els dies del 10 al 13 tindran lloch els
exàmens d'ingrés.
La matrícula per els diferents graus que
alensenyen a l'Escola serà oberta els dies del
1 al 13 d'octubre, admetentse també matrícules per a assignatures aïllades.

cas contrari se faria fer a càrrech seu abonantse el« trevalls de desfer del valor de les
matèries utilisables y preu del solar cas de
ésser aquets suficients.
Nostre aplauso com sempre que'ls acorts
siguin en benefici general o se evitin perills
com el de referència.
•oofro·Doeooeoooo

El passat diumenge a la tarde es desencadenà sobre aquesta comarca un fort temporal
acompanyat de Uampechs y tronades cau-sant
algunes desgracies, ja que al Nuasd va causar la mort a dugués vaques y a la masia de
cal Noy de Caballera a 8 ovelles. Per sort no
ocorregué cap desgracia personal.
••«ooeeooooooúoo

Per la Comissió de les festes de S. Pntllari
s'ha íet entrega del sobrant de 121*40 pe.setas al Ajuntament pera ésser destinades a B'>
neflcencia local de conformitat a les exigències que vagin presentautse quina relació de
gastos é ingressos se truven en la Secretaria
de la Corporació Municipal al ensemps q*a
les de S. Víctor que llensa un sobrant dtt 9,
25 pessetes.
Rebin abdós Comissions la nostra enhorabona.
ooooooottoeanoeM

•Havent el vehi de Vilallonga de Ter En
Jaume Guillamet denunciat que l'hí habien
sustret durant la nit de una cabanya propera
al doniiciliSí caps de b3stiar de llana y suposuntpe autor de la sustracció al Joan Soy
Teixidor vehi de Vallfogona fou aquest detingut per la guardià civil y conduït ell y bestiar al Jutjat de Vilallonga ahont foren conegudes per el denunciant com a seves les ovelles que conduïa l'aprofitat noctàmbul.
Una vegada prefses les declaracions del
cas per lo Jutjat fou portat per la guardià civil el pres a S. Joan d ahont dineu s'ha escapat, sense que are, al escriure, hagi sigut
hagut encarOí
eeooooQoooo·toof

La línia telefònica establerta per la Mancomunitat funciona en nosira vila desde fu
algi'in temps. Per les noticies que tenim per
are lluny de corretgírse cap dels defecte.'; que
s'observaren on el principi aquets van cada
dia en aument puig. are resulta ésser molt
pochs éls dies que's pot conferenciar ab Bfircelona ab quin puut avius, ab espera ds tres
0 cuatre hores podia encare ferse.
Verdaders .entusiastes de dita millora ho
fém avinent pera que per qui pugui s'hi posi
correctiu.
•OOOOOOOO OOÒ«« 0 «

El 23 del prop-passat mes de Septembre
contragué matrimoni el nostre bon amich Eu
Peie Beguda, secretari de I-lanàs.
L'hi desitjém moltes felicitats.
OOOOOOOOOkOOOOOO
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Tenim noticies que l'Ajuntament a pres
l'acord previ el corresponent expedient de
conrainar a la propietària de la casa n-'imero
19 del carrer de Cantallops delarada ab amenassa inmediata ruina que dintre yuit die.í
procedeixi a la desfeta de la mateixa car en

Avuy a les 11 tindrà lloch la subasta pera
la reconstrucció de l'escala de la casa de la
vila per no ésser prou segura la que flns are
s'ha vingut utilitzant. Els pleclis de condicions es posaran de manifest a la Secretaria.
Imp. de Joan Roger Claret.—Camprod6n\

