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El  Sr.  Moreno  presenta  al  distingit

poeta  recomanant  a la  concurrencia  1’ escol
ti  ab  atenció  puig  segurainent  en  treur’a
saborosos  fruits.  -

Companys:  —diu  el  Sr.  Girbal—  al  ser
convidat  pera  venir  aquí  a  donar  una  con
ferencia,  en  aquesta  vila  plena  de  recorts
histórichs,  m’  ha  semblat  lógieh  eScullir
aixís  mateix  un  terna  histórich,  y  cap  més
oportú  que  parlarvos  de la.  figura  gloriosa
-dei Rey  En Jaume  avuy  que  acabern  de ce
lebrar  el óptim  centellan  de  son  natalici,
y  qitan  dintre  pochs  dias  se  celebrarán  a
Barcelona  grans  festas  en  honra  seva  ab
motia  deis Joehs  Florais  extraordinarjs  de
-enguany.

La  ilegenda  envoita ja  al gran  rey avans
•de sa  naixensa.  Son  pare,  En  Pere  II  de
Aragó  y  primer  a  Catalunya,  aborría  a  sa
esposa  María  de Montpeller.  Els  cronistas
Desulot  y  Muntaner  contan  ab curiosos  de—
taus  la  estratagema  de qu  ‘s valgueren  els
vassalls  del rey  pera  unirlo  en  certa  ocasió

ab  su  muller  ocupant  aquesta  el lloch  d’una
altre  dama  per  la  que  ‘1. rey  corría  atelerat.

D’  aquí  nasqué  a  primer  de  Fhrer  de
1’ ari  1208  a  Moitpe1ler  el  princ-o  Jaume
y  dl  mateix  en  sa  crónica  explica’!  perqu,
se  Ii don  tal  nom flns  allavors  dtsconegut
en  las  dinastías  Catalana  y  Aragonesa.  Sa
mare  feu  construir  12 ciris  iguals  ab el nom
en  quiscun  d’ un  apóstol,  fent  vot  de donar
a  son fUl el  nom del  quia  duraría  rné  el  de
Sant  Jaume  fon  1’ últim  en  consumirse

Estudía  1’ orador  la  situació  d1  regne
trasbalsat  per  la  heretgia  albigesa.  Aques
ta  s’ havia  extós  per  tot  el  mitj-dia  de
Fransa,  terra  allavors  catalana.  La  Santa
Seu  declará  la  guerra  contra  ‘is albigesos;
la  Fransa  que  no  deixava  passar  ocasió pera
extendre  sas  fronteras  fins  al  Pirinu,

va  armar  1’ exercit  creuat  y ‘1 rey  En  Pare,
anomenat  el  Gatolich,  per  circunstancias
politicas  tingué  de  posarse  enfrout  del
mateix  Sant  Pare.

Explica  las  vicisituts  d’ aquella  guerra
d’  extermini  y  son  final  sota  ‘is  murs  del
Casteil  de  Muret  ahont  1’ exercit  del  rey
fon  completament  derrotat  y  -mort  el  rey
mateix,  per  las hosts  creuadas  al  mando de
Sirnon  de Monfort.  Estava  deDeu  que  la
batalla  havia  de perdrers.
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nantli  se  serveixi  dir  en  virtut  de  quinsdrets
ha  tancat  el  pas  de  darrera  la  casa  que  te  al
carrer  de  Sant  Pere.

El  Sr.  Mirapeix  pregunta  al  Arcalde  que
ha  fet  1’ Ajuntarnent.  després  del  fallo  en
1’  interdicte  3ofihl;  si s’ ha  apelat  o no.  Con
testant  el  Sr.  Arcalde  aflrmativament  el
Sr.  Mirapeix  manifesta  la  seva  extranyesa
per  no  haverse  comunicrt  al  Ajuntament  una
resolució  tant  important  y  califica  1’  acte  de
poca  consideració  als  regidors.  Diu  que  vota
en  contra  de  1’ apelació  y  demana  als  seus
companys  emetin  son  parer.

El  Sr.  Rouro  s’  adhereix  en  un  tot  a  lo
dit  pel  Sr.  Mirapeix.

El  Sr.  Ru,re1l  diu  que  s’  absté  de  votar
fins  que  se  li.comuniqui  1’  apelació  oficial—
ment  y  en  una  altre  sessió  més  concorreguda.

El  Sr.  Corcoy  expressa  que  s’  absté  de
votar  per  ser  un  assumpte  aqueix  en  el  qual
may  hi  ha  intervingut.

El  Sr.  Picola  manifesta  que  també  s’ absté
de  votar  per  no  havérseli  coman  icat  oficial—
menti’  apelació.

Allavoras  el  Sr.  Preident  diu:  Comunico
oficialment  al  Consistori  que  1’ Ajuntament
s’  ha  apelat  del  fallo  recaigut  en  l  interdicte
Bofi ji.

En  virtut  d’  aquestas  paraulas,  el  Sr.  Pi
cola  fa  constar  el  seu  vot  en  contra.

El  Sr.  President  diu  abstenirse  de  votar
per  faltar  a  la  sessió  ‘1 Sindich.

Total:  sis  regidors,  tres  abstencions  y
tres  vots  en  contra.

5’  aixeca  la  sessió.       ‘L /l2iÇ

Havent  1’ Emperador  d’ Abisinia,  Menelik.
obsequiat  al  Sant  Pare  Pius  X,  ab  dos  lleonets
caçats  en  son  imperi,  el  Papa,  pera  corres—
pondre  a  la  finesa,  li  ha  fet  present  d’ un
original  del  artistich  quadro  de  Sta.  María
de  Ripoll  que  ‘s venera  en  nostre  Moiiastir.

De  nou  circulen  bitllets  falsos  de  500 pes—
setas,  corresponents  a  1’ ernissió  del  dia  1  de
Octubre  de  1903, y  de  100 pessetas  de  30  de
Juny  del  mateix  any.  ¡Cosas  ci’ Espanya!

Se  troba  greument  malalta  d’ una  pulmo
nía  D.8 Raimnnda  Casadesús,Vda.  de  Pellicer,
mare  del  Sr.  Arcalde  de  la  vila,  D.  Eudalt.
Dilluns  al  vespre  u fon portat  Nostramo  que
rebé  ab  gran  reculliment.  Sémbla  que  té
tendencia  a  millorar,  de  lo  que  ns  alegrem.

A  la  mateixa  uit  y  pocas  horas  després
del  octe  solemne,  1’ esposa  del  Sr.  batile  D.
Agna  Colomer  dou  a  ilum  nn  robust  nén  ab
tota  felicitat.  Que  ‘1 fassin  un  bon  catal.

-s  -

Dimar4  per  allít  de  las  onze  del  rnatí,  una,
nica  més  atnunt  del  paratje  anomenat  Mal—
pas,  s’  esllavissit  un  tros  del  rech  de  las
fabricas  que  D. Joseph  Badia  posseeix  al  pl
de  can  Guetos.  Se treballa  activament  en  la
seva  reparació  y  s’  espera  que  las  fabricas
podríw  repend.re  la  feyna  ‘1 próxim  dilluns.

--

Con tiiiuant  la  tasca  laudable  empresa  per
nostre  Ajuntament,  acaben  d’ arreglarse  las
fonts  que  rodejen  riostra  vila.  plantauthi
arbres  y  practicantshi  altras  milloras  que
las  convertirán  en  pintoreschs  llochs  de
esbarjo  a  1’ istiu.

Desde  fa pochs  dias  en  Bartomeu  Graugés
(a)  Noy  roig,  presta  ‘1 servey  de  recader  de
Campdevanol  a  Ripoli  y  ab  combinació  ab  el
recader  Sala  que  va  diariament  a  Barcelona
y  té  corresponsals  en  tots  els  pobles  del  tra—
jecte.  Fa  dos viatjes  diaris  y se  reben  enc-
rrechs  a  can  Gumersindo  Camps.

Desde  ‘1 dia  1 del  mes  present  D.  Modest
Sayós  t  al  seu  compte  el  servey  d’  ekctríci—
tat  de  D. Dami  Mateu,  que  fius  a  dita  fetxa
tenía  arrendat  D.  Eudalt  Pellicer.

L’  eioqüent  orador  sagrat  Rvnt.  Dr.
Joaquim  Carnet.  beneficiat  de  l  Sen  de
Manresa,  s’ ha  compromés  a  pronunciar  el
sermó  de  Sant  Eudalt  d’ aquest  any.

Ha  sigut  conferit  el  cArrech  d’  Inspector
d’  Higiene  pecuaria  ci’ aquesta  provincia  a
D.  Joan  Verdaguer  Estrach.

Havem  tingut  la  grata  sorpresa  de  veure
1’  úitím  nombre  de  “La  Font-Nova”  de
Camprodón  escrit  en  catal  que  és  la  lleugua
que  adoptará  d’ aquí  endevant,  y  ensemps  se
poso  a  la  liarga  renglera  de  periódichs  cata—
lans  pera  defensar  els  drets  de  nostra  terra.

Ens  alegrem  del  cambi  de  rumbo  del  con
frare  y  li  desitjem  dalit  pera  no  desdirjarnay
en  la  campanya.

En  la  darrera  reunió  eelebrad&a  Llivia  el
mes  passat  per  1’ Associació  de  Mestres  de
aquet  partit,  entre  altres  importants  acorts,
se.procedí  a  1’ elecció  de  Vice—presidenty  dos
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