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Cobro i descompte de lletres sobre totes les places d' E8pallya i Estranger. -Giro!! per a tots els paissos.-Compra i 

venda de moneda Estrangera, ol comptat i o plaçQs.-,-Cartes de Crèdit.-Crédits it'rèstams mediant gara oUa de Va

lors.-Cauvi de monedes i bitllets Estrung,; rs.-Compra i venda de tota classe do valors, entregant en el acte ~18. de !!U1I 

corrent contractació.-Comptes Corrents i irnpossicions de metalic, amb abono d' interés franc de com •• s.ó. 
COIhpte8 corrent •• A la vista sense ¡oterés, S diel4 vista ,I per °Jo anual. A ,15 dies ~ per o'o,lmpossiclons. A un 

mes, 2 i mig per °10 A tres mesos, 3. A 6, •• En la Caixa d' Aborros desde 1 pesseta a 3.000 al 3 per cent, 

Negociem els cuponl quin pago esta anunciat fins la retxa. 

Dipó~its de tituIs en custodia cobra 0'10 cénUms de pesseta per semes
tre i Utllla de óOO pelaetea no.inall. 

Remitits, anuncis i reclams, a preus convencionals. : : : • 

'De la Festa Major 
Com pocs anys desde alguns a . 

n'aquesta part s' havia vist la 
Festa Major de Manresa tan ani
mada i oonoorreguda com en el 
present. . 

i at al Estany • Els petits estiueja .. 
dors, iel Comité organitzador pu
jaren a Casa la Ciutat on el se
nyor alcalde obsequil1 a aquells 
ambcap~es de dolsos. 

L'iniciativa particular ha fet 
el miracle El Casal Regionalista 

amb la seva Festa de les Lletres, 
amb l'acte ben patri6tic i emi
nentment cultural, amb els Jocs 
Florals, ha fet ressonar el nom 
de Manresa_ per tots els indrets 
no solament de la nostra terra si
no en les regions germa~es, h!l-. 
vent sigut la gran festa de ÍIl ' 

PoesÍ8 com esquer (valgui la pa
radoxa), que ha atret a nostra 

ciutat nombrosa gentada per a 
fruir de l'espiritualitat d' ; aques' 

acte que diu molt en pro de l'in
telectualilat d'un poble: . 

La Casa J·orbll amb els seus 
llampants programes envia*s a 
totes les encontrades de la Co
marca i fins travessant' lss rU"'1I 
de la mateixa, ha donat a conei
xer les festes que és preparaven. 

L' «Unió Gremial:. amb les ~e· 

ves iniciatives, l' Orfe6 Manrà· 
sa amb Eon brillant conoerttf8 el 

Conservatori, el «Catalonia ·~ 

amb el seu Park improvisat, i la 
organització de les carreras de 
bioicletes, el eManresa ~ amb els 

seus partits de fut -bol, el Teatre ' 

de la Natura i altres mil diver

sions i espeotaoles amb els anunh 
ciats oficialment, que han sigut 

el completament de variadissint 
programa general, han fet queia 

Festa Major quins últims ecos 
vanextingintse, hagi portat se

gons càlouls de 16 a 18.000 foi'as
ters. 

• •• 
El programa, o millor dit · els 

prógrames han anat desgranant
se amb ordre i regularitat. 

El dissa pte, dia 28, l' an1lnci 
de l'inauguració del alumbrat 

públic per medi d' arcs voltaics, 
el ooncert a la Plaça per la ban(ja 

del batalló de Reus, s~l'd:~nes~1 
Casal Regionalista il' inaugura

ció del Cahlonia Park i e'¡cine 
; je oal JOI'ba, mogueren a molta 

gent que començ~ a. fruir c;te les 
festes. 

* * ... 
GEl diumenge, vigili a qe la ,Fes
ta grossa, la diana per Ja banda 
militar feu dexondir al poble 

dientli que haviem entrat ia a les 
festes. 

A les onze va obrirse al pú
blic la important Exposicip de 

pintures material didactic de )a 
Es\}olaMontessori, inst~lada en 

els salons d.el Oentre Exoursionis
ta i del OrfeÓ Manresa. 

. A la una va arribar Ja Comiti
va acompanyant les Colonies es
colars subvenoionades pels se
nyors fabricants que ban estiue-

Seguidament s' engegl11a sego
na tronada de la Bérie que, per 

haver caigut a terra l' aparato pel 
tro gl'OS, aquet no 's feu petar 
per a evUaraJguna desgracia. 

A la tarde carreres de bicicle
tes i partit de fut -bol. ademés de 
altres variats. espectacles. 

En les oarreres de bicicl~te8 el 
prhner que arriba a la meta va 

canvia!,' la maquina, lo qu.al esta-
. va prohip¡t pel reglament, el que 

va ferqlle'l Jurat ca1ifioador el 
declarés fOl'a de concurs. 

, Correspongué el primer premi 

que era la Copa del Ajunt!lment i. 
50 pessetes, • al jove Maxench,. 
mecanio de l,casa Franch. El se
gón premi, 25 pessetes i un ob
jootlo d' " .. ¡,fou QdjudioQt III JIA. ... 

nyor Ballonga. El tercer taQlbê 

~Ilpbje,c~e d'art, al jove Monte
gpt iéJ"quart prem,i consistent en 
un, objecte d'art • . al senyor Bat-
lle. . 

Els demés corredors a judici 
del Jurat no gu~nyaren premi. 

El. Joc. Florals 

Com que tenim l'intent de de
dic~,r an' .aquesta feata · explén
dida majQr espai del de que avui 

podem dispos,ar i fer ofrena als 
nO!iltr.es, llegidors dels disoursos i 

poesies pron u-noia.ta j premiad~B 
,en ella, ens concretarém a,vui a 

donar compte de Iq seva· celebra
ci6 i, a felicitar per eUa s ' I' enti

tat organitzad,ora. El Olilsal Re
gionalista pot i deu estarorgu

lIó8 d' haver donat a les festes 
d'enguany la notlil;nes bella, 
mes simpatica i d' haveria dona
da d' una manera sobiranament 
expléndida. '..' , 

. Estona abans de comensar8e 

la fes&ael teatre , Conservatori 
presentava ja un aspecte brillan

, Ussim. l/ adorno del mateix ha
biacor,reguta carrec del artista 

'. senyor Cuix'Bl'*, qual nom ens re
Ileva .d' entrar en detalls ielo
gis. ; 

,. DetaUs de la festa'i els , manre
sans 'som els Dienys indioats per 
8 donarlos. Com solspódêmtri
butar elogis i aplaudiments¡n' hi 

, hauria ,prou amb que fossin nos

tres pel'que se 'Is pogués creure 

apassionats o quan menys ins
pirats per l' ègoisme de manre

sans i l' entussiasme de regiona
Iisles. Per evitar aix6cl'eiem mes 
encertat i mes , en armonia amb 
la nostra modestia, deixar perlar 
als forasters enfilant en aquesta 
nota, resum de les nostres inspi
raoions, els parragraf amb que 
eLa Veu de Catalunya. ,don4 
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EL PLA DE BAGES 
2l& - --_.& 

compte de la grandiosa feBta delB !labB, que fou molt celebrada tingut la reversibilitat o retorn acudiren a secretaria en busca 
dels merits dels vivents a favor de localitats. De l'interpretaci6 
dels difunts, per la solidaritat de ; de l'obra no cal parlarne. Tots 
t?ts els membres de la gran fami- i els números foren ovacionats i 
ha humf1na, 'que en lIenguatje ¡ celebradfssima la presentació de 
cristi a l' Iglesia anomena Com u - l'obra aixis pel decorat com pelB 
nió dels SantB. Ha acabat alu· personatjes. La concorrencia 
dint als nostres deures amb elB ' com ja hem dit, extraordinaria i 
difunts pels titols de gt'9titUt i 0Il- I entre la que A' hi podia contar 

escola maxima que enclogui, fins 
exagt)ràdament8i voleu, t01e81es 
manifestaciqne de Ciencia Art, 
Agricultura, Industria i Comerç. 

docs Florals de Manresa.: ¡ per la concorrencia. 
t 

eL' orquestra, tocant la marxa! L'Englantina i la Viola corres· 

J. Vilas60a Molins. 

de Joan l, anuncia l'entrada de 1 pOngueren, respectivament, a En 
la comitiva oficial, precedide dels ~ Felip Graugés i mossén Isidro 
macers d' aquella corporació mu- I Castells, essent també molt aplsu
nicipal en trajo de gala. Obria la ¡ dideB, així com les altres compo
marxa el Consistori, amb el seu! sicions premiades i els seus res
president, eBtimat comp ny n08- ! pectius autors, Nq Clementina 
tre MeBtre en Gai Saber En Fe- I Arderiu, En Joan Seg6n, En 
rran Agulló 'i Vidal. Seguie.nles I; Joan Draper, En Carles Riba i 
autoritats loc818;el dignisBim se- ,Bracons En Josep Soler, En 
nador del Regne, manresa Hus- I J. M. Girona, En Josep Garan
tre i reBpectable amic nostre, don ¡ ger, En Joaquim Sarret, En 
Leonci Soler i March; el no menys I Joan Arús, En Salvadol' Peroar 
digne diputat provincial senyor! nau, En J. M. López-Picó, En 
Abadal, la Junta del Casal Regio- Manuel Brunet, l'Antoni Rovira 
nalista, la comissió organitudo- i Virgili, En L'uís Bertran i Pi
ra, etz., etz. joan, En Joan GI'anger, En Mi-

ritat. I nombre extraordinari de sacer' 
La professó ¡ dots de la comarca, sortí ben sa-

I 
tisfeta de la festa i prodigant el-

A les set de la tarde, de di- logis al quadro artístic de la Jo
lluns, Bortí de la tt'adicional pro- ventut Oarlista. 
fess6, portantse les sagrades Re, * 
liquies dels Sants Martirs pa- >I- >I-

NOTICIES 
OperaclonlJ ale._nye. 

Un nodrit picament de mans quel Bru~et ! N' Ant6n BUBquets 
BaludAl' entrada de la comitiva, La ma.]OrIa dels autors acudí 
durant fins que foren formadeB personalment a recolI.ir el pr2m~». 
8 l'escenari las dugues presiden- El senyor Marat6 l Grau, VIS

cieB. El tea<fe:; ~ellarnent engala- president del Oonsistori, clogué 
nat i ilumin'ttl'arrtbtota esplendi- la festa amb un bellíssim parla
desa, presentava un magnificcop ment d~ comiat del que no par
de vista. L' animaci6 hi era ex~ Iem avUI amb la detenci6 que es 
tr8ordinaria. '. . .. ' mereix-per a no avençar comen-

taris que els llegidors podran 
fersa a pl.er al fruir al text del 
meteix publicarem junt 'amb les 
poesies premiades. 

tt'ons de Manresa, que va reco- ¡ ~ambé fou un èxi~ la represen
rrer el curs de costum, sent pre. í tflmó de cEl DetectIve SherJ?ck 
senciat el Beu pas per milers de I Holmes. a la Jove~tut Cat6hca, 
perBoneBque omplien els carrers II eBBent molt aplaudIts els actors, 
del curs. . que estigueren 8certadiBsims en 

Portava el pend6 principal, al I el deBempenyo delB respectius 
sortir de la ¡glesia, el distingit I papers. . . 
patrici don Prudenci Oomellas, . L~ ~oncorrenc~a nombrosa 1 

quí va cedirlo poc després al seu I dIstIngIda. va sortIr complascuda 
nevot polític don Josep Playa, a I de la funCl6, com .va demost.rar
qui acompanyaven en calitat de ho am~ els aplaudIments dedICats 
cordonistes el Senador don Leon- als artIstes. 
ci Soler i March i el diputat don, :. 

Norddejch,- El gran quarter 
gèneral alemany comunica: 

Teatre 'est de' la guerra: Les 
tropes del general Below estan 
combatent al cap de pont, al sur 
da FriedrichBtadt. 

Als combats a l'est del Nie
men l' exércit del general Eich
horn ha arribat a la regi6 del 
nort-eBt de Olita. Hem fet altres 
1.600 presoners, amb alguns ca
nons. A l'esquerra es coloca la pre

sidencia d'autoritats, amb l' al
ca!dfJ,e\ senyor Soler i March, el 
jutje, i la .Junta delOBBsl. A la 
dreta la Comissió organitzadora, 
preBidida pel senyor Suaña, i la 
presidencia del Oonsistori, l'Agu
lló, que tenia a la dreta el vis
president i benvolgut company 
En JOBep Morató i Grau, ia l'es
querra mossenAnton Navarro, 
junts amb elB senyors Ambrós 
Oilrrión, Ignasi de Loyola March 
i Fidel Riu, secretari. 

Oberta 'la feBta per l' alcalrie 
senyor Fius, B' avençA l'Agulló 
per a donar lectur'a al discurs 
presidencial, bella pdgiml litera
ria plena d' emoci6 patri6tica, en 
)a qual, d'una manéra clara i 
cenyid a i arrencant de les glories 
de Manresa, dels seus tresors ar -
tfBtics i de la . seva catalanitat, 
prengué volada fins a oferir alB 
orents la grandiosa visió de Oata· 
luny 11 tm ",I Vi:ltH511t tlll el presem 
í en l'avenir.» 

(Les belleseB literarieB i patrio· 
tiqueB del mara vellós discurs del 
Sr. Agulló podran fruirIes nos
tres llegidors al publioar integre 
el seu treball.) 

Acallada l'ovació xardorosa 
amb que 'I públic corond el bell 
parlament del preBident del Con
Bistori comensa el Sr. Riu i Dal
mau a llegir com· a secretari la 
memoria de consuetut que és un 
breu i acabat judici del merit de 
les oomposicions premiades. 

Acte seguit, fou oberta la car
peta que contenia el nom de el 
autor premiat amb la Flor Natu
ra:!, que reBultd éSBer l'eminent 
poeta En Jaume Bofill i Matas. 
ImpoBsibilitat aquest d'assistir 
8 la festa, delega la seva repre· 
sentació en el President del Con
sistori, qui acompanyat del de la 
OomisBió organitzadora senyor 
Suanya i el secretari, paSBa a fer 
ofrena del ram i la lIaçsda,veri
iiable joia de l'art del brodat, a 
la gentilisBima senyoreta Maria 
del Pilar Torra, que lluia un ric 
vestit de Oort i feu l'entrada al 
local del braç del President i du
ent com a Beguici un bell estol de 
damisel-Ies d' honor, acompa
nyades per distingits joves man
resans. Eren ela noms d'elles, 
~tes digneB de la Reina per llur 
disiiinoió,elegancia i gentileBa, els 
següents: Pepet a Gras, Angeline 
Vinyes, Mercê Arderiu, Mercê 
Olivera". Agna Ferrer, Dolors 
Masnou, Agnata CampA, Camila 
Ribas, Teresa Bosc i Marina 
Pons. 

Als acords de la música i entre 
una grandiosa o ... ació, s'omplí 
l'estrada de clarors de seda i es
ouma de randes. Fet el silenci, 
fou proclamada Reina de la Fes
ta la formosa Pilar Torra, llegint 
el senyor Suanya amb molta co
rreooi6 la poesia d' En Bofill i 

. En resum: Una festa gran, be 
lla i encoratjadora; una festa de 
les poques que fan vesllumar un 
avènir ventur6s i salvador; una 
Bolemnitat d'aquelles de que en 
reBte quelcom en l' esprit, de leB 
poques en que no tot Be 'n va 
en tum, músiqueB o cridoria. 

Les funcions religioses 

Els dívinals oficis 

El diumange a les set del ves
pre l' litre. i Rda. Comunitat de 
Canonges i Beneficiats de la nos
tre Basílica va cantar acompa
nyada de la Oapella de músioa 
de la Seu, solemnes Vespres dels 
SantB Martyrs, estant l'iglesia 
esplendidament il-Iuminada. 

El dillunB i dimars a les deu 
l' A.juntaWtlllt, precedit dels he
ralds i cavaller de Ja Ciutats sor
tí de la Oas a Oonsistorial amb 
música per assistir als Divins 
Oficis. 

Formaven la comitiva el se
nyor alcalde, jutje i comandant 
militar, els regidors Sra. Puigde
llivol, Morera i Dalmau, Becreta
ri, macers, cos de vigilants i 
guardia municipal. 

En quant a les funcions religio
seB, han,revestit Ja solemnitat que 
és ja tradicional en la festa major 
i en l.a nostra Seu, fora de la que 
leB. bl lleva el no veure oficiar al 
Sr. Arxipresta, o a algun dels se
nyorB CanongeB, lo qual recorda 
el poblA en aquets dies,voi la
mentant-ho, perque reconeix la 
importancia que leB hi dona el 
veure a la primera autoritat eole. 
BÍl1stica; assistida delB Srs. Oapi
tulars en l'altar. 

E I~ sermons· 

LOIUí~ ~óila, com. individus de la l, L'envelat oferia un bell as-
omIBSI executIva de les obres .. 

de la f t d d I S pecte, pel decorat I eBpléndlda 
a xa a e a eu, ' ·1 1 . ·ó b· d 

F 1 t 1 D d 
¡ 1 - ummam com ma a en artís-

ormaven e ern e r. on 'i t· 11 
J S '· 11 C· ICS apare s osep ervlt]e, tre. anon]e deT b l t b· 
la Seu, don Antoni Abadal (di- arn e presen ava on.IC as-

t t .. I) d l d L pecte el camp del Cataloma que pu a provInCIa , on . e oyo' I I 
1 M h . B t11 d J.< J es vege mo t concorregut. s arc I. a es, on OaU or- , 
ba i don Francisco Cuixart, tam~ ... 
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bé de la Oomissió mentada de Les funcions deis teatres pú-
les obres de restauració. blics ConBervatori i Nou es vege-

La concorrencia era molt nom-¡ ren tamb~ extraordinariament 
brosa; formant part de la metei-. concorregudes. 
xa representacions de varieB en.~ 
titats, que no especifiquem per I .\ 
eaitar omissions involunhries i I En resum: Una festa Major 
en general de totes les classes i II Bnima,da i. de atraccions varies, 
estaments ciutadans, aixís com no haventse registrat cap inci
acte de devoci6 als SantB Pa- . dent digne de notar, lo qual diu 
trons, com per a testimoniar molt B favor de la cultura i de 
afecte i gratitut al distingit pa- les costums morigerades del nos
trici, que era enguany portador tre poble. . 
del pend6. 

Tencava Ja religiosa comitiva 
el senyor Jutje, el comandant mi-
litar i la Corporaci6 Municipal, 
composta dels senyors alcalde, 
Dalmau, Morera, Rovira, Puig· 
dellivol i Cuscó. 

Amenitzava l'acte la banda 
del batalló de ReuB. 

Festes cíviques 

Dilluns i dimarB al veBpre van 
engegarse elB castell de focs ar
tificials, estant l'esplanada del 
Grupu Escolar i fins Il mig Pas
seig plena d'espectadors. 

En general el programa va 
agradar. 

••• 

Nostres festes 

¡Ditxosos d'aquells pobleB que 
celebren ses di~dêS BenB vessa
ment de sangign.ocenta i que ses 

¡ festes no són records malignes de I venjances passades! 
NOBtra estimada ciutat de Man

resa j a fa temps que celebra ses 
diades, Begellant totes ses festes 
amb manifestacions d'alegria, 
de pau i de germanor. 

A la regi6 en direcció a Grod
no hem pres primerament per as
Balt Lipsk, al Bobr hem obligat 
després a l'enemic a evacuar el 
sector del Sidrad i hem atravee
Bat Sokolka. Hem alcançat en 
alguns indrets la vora oriental 
d~ls boscos al nort-est i eBt de 
Bielostovk, 

.Les tropeB de l' exércit del 
príncep Leopold de Baviera com
baten al bo BC de Bjelowjesh pel 
pas de l' ua Narew. 

. Les tropeB alemanyes i aus
triaqueB del general Woyrsch 
han tret a l'enemic de leB Beves 
posicions de prop de SuchopoJ, 
a 'la vora oriental del bosc i Sze
reszowo. 

; Ara perseguim a l'enemic. 
'. ' Exércit del mariscal Macken

sen: Per 8 fer posBible la retira
d·a de leB seves retaguardies per 
la regi6 pantanosa a l'est de 
Zruzana, els rUBSOS han tornat a 
pt'eBentar combat a la linia Pos
Qubno, a la regió del Bur de 
l{obryn, pero han estat derro
tats. 

Del. Dardanel. 

Constantinopla.-La ciutat eB
ta de festa en celebraci6 de les 
victorieB obtingudes darrera
ment obtingudes contra els aliats. 

SegonB leB notioies oficials 8-

questos en els darrers dies han 
perdut alB Dardanels mes de vuit 
mil homeB. 

Els japonel!lol!l 1 el. xino. 
A la tarde del dimars, en el 

Oonservatori l' Orfe6 va donar
hi l'anunciat concert en honor 
al eminent poeta senyor Galicia i 
Morera, de Lleida i dels senyors 
socis protectors. 

L'acte resuiU eBpl~ndit no sols 
per acurada execució' de tbteslEnf 
peceB choralB i rítmiques, sinó 
també per nombrosa i seleota 
conoorrencia que omplen ava el 
Teatre ConBervatori. 

Roma.-ImpreBions. recullides 
de boca d'un alt funcionari japo
nés permeten aSBegurar que '1 

pIes portalades de sa Casa pai- Jap6 esta decidit a intervenir en 
ral a tots els fills de la Oomarca i la guerra europea al costat dels 
de fpra d'eUa, donantlos pa, aliats. 
cultura i acolliment. ·-::Encàmvi lacampallJ'a.ale-

Fins aquelleB batuBBes rutina
ries i tradicionals que portaven 
odis, rancunies i malestar entre 
els pobles de la rodalia, s' han 
acabat, obrint Manresa les am-

Be mereix: que un altre ' dia 'ns 
en oo~pém amb més extensió. 

manya a Xina comensa a pro-
. Nostres a:is que p'er raó:ide les . duir efecte i es facil que l' in ter

C1rcunstanCles Bomlllaven sem.pJ;~. venció del Japócoinòideill:i amb 
amb muralles, castells i defenses, .;}ade Xina contra et japó i Rus
per la Ciutat.;. s'han converth'Bia. 
avui en muralleB de reBpecte dels 

L' or~dor sagrat Dr. Montagut, 
que tema la comanda de fer el 
panegiric dels SantB PatronB de 
I~ ciutat, prediilla, amb l'eloqüen
CIa que acostuma, en castella, un 
sermó sobre els motiUB de credi-
bilitat de la doctrina cristiana el :. 
primer dia, havent fixat parti¿u- En la Jo,.entut Oarlilta resul. 

uns als altres, fAbriques-castellB !_ 

de feina per a tothom, vingueirdel !!!!!!!!!I!!!I!!!!!!-~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

larment la Beva atenci6 en la uni· taren dos nOUB exits les funcions 
tat, sobrenaturalitat, caracter ar- celebrades diumenge i dilluQs. 
monio amb la naturalesa humana La primera el drama ElsBlau. 
i immutabilitat de la mateixa doc· i la comedia e Una cova de lIa
trina. ..dres:t atragué a n'aqnell favo.,.. 

En el sermó del Begon dia se rescut teatre una concorrencia 
ocupA de Religió i Patria, estu- ben nombrosa idistingida,pro 
diant a la vegada com són cons- un ple a beBBar com el de l' en
muides les nacionalitats, mitjant- dema no l' haviem vist mai en 
sant la fusió dels seus elements aquella cosa que ens té avesats a 
en el foc de la fe, i avui ha predi- que reBultin insuficients els seus 
oat sobre el dogm a del Purgato- espaiosos locals. 
ri, del qual ha oorroborat la exis· La diada per una banda i per 
tencia amb els records de la tra- altra el desig de saborejar les 
dició i historia de la H1lmanitat belleBes de la Barçuela Del Muni
els arguments de la Filosofia i sipi al Mar que era l'obra anun. 
afirmacions d~ la ~eol~gía, i fi- ciada foren caUBa de que a mitj 
nelment el testI mom íntIm del cor dia no hi hagués j a medi de com
hum4. En la segona part ha BOS- plaure a les moltes families que 

! 

costat que vinguen, i cases bene- SECCiÓ RELIGIOS'A 
factoreB que Bón les defenses de 
les miseries dels seus fills i sobre- ...:-,-" ...... ---... _~ ...... --'-.. --"-----... -.... -.--. 

vinguts.. I f]Sants de dema: St. Antoli m~rtir. 
Fem sempre festes d'3 pau, que I Esteve, rei i cf. i Sta .. Margarida vg. 

seran el con Bol dels nestres pares 
i l'alegria i l'exemple pels nOB- ; Quaranta Hor,,: iglesia de Pares 
tres fills. Caputxins 

Apartem de nosaltreB tots eI8" Hore. cl'e8po8ioi6: Al mati,de les 
instints de fera, que juguen ba- 6 a dos quarts de nou, i a 'la tarde~ 

ra~la.ntse. i acab~n en la mort. I de dos quarts de cinc a dos de vuit. 

¡Vida 1 amor. que sía sempre, e t d MA'. Nt S ,I. ,I A . ! or e arla. ra. ra.~e s D-

el sagell d.e nostres ~esteB l.de to- , gels, privileg'ada. a Santa .Clara () 
tes les ccrldes:. que ns fam nos- .~ Santa Cova. . 
tra Ciutat nadiua, i nosaltres fills I 
seus molt agraitstrevallêin cons'- I 
tantment perque Manresa sia la , 
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