
L' AM!C DEL POBLE 

Hem d'acudir a Tacte púbüc, cele
brant en els nostres Centres, juntades 
i conferencies, per la defensa de !a 
neutralitat armada. 

Hem d'omplenar als goberns civils 
de protestes i conclusions, en defença 
de la neutralitat. 

Hem de tapar amb paper al mi
nisteri d' Estat, demanant el manteni
ment de la neutralitat. 

Hem d'interrompre manifestacions 
i reunions d'intervencionistes. Heusa-
qui la proposició. 

Si solsament se comenta i no s'apli
ca, jo hauré complert un deure encar 
qu'hem doldràn les conseqüències de 
la passivitat. 

ENRIC SERRADELL. 

; ; DE COM ES VA 

FORJANT EL CRIM 

Sorgeixen, ara.que la calor apreta 
a tots els indrets d' Espanya, vagues 
obreres, que començant amb fútils 
pretests van carregant /' admósfera de 
espurnes de revolta. El moviment es 
veu ben clar. 

Les nacions beligerants aliades no 
saben avenir-se a veure — dintre la 
desgracia d' aquesta situació crítica 
de crisi d' homes que en aquets mo
ments atravessem — /' Espanya fins 
avui dèbil en completa pau itranquili-
tat com si per ella no revés aquesta 
guerra apocalíptica, i es per això que 
intenten promoure a dintre de casa el 
desordre i I' avolot, valent-se per a els 
seus fins d' aquets elements que s'han 
fet prohom's mercès a la revolta i 
mercès a /' ignorància del poble que's 
creia veure en ells el seu salvador 
quan no hi havia més que uns de tants 
fvrsants. 

La retirada aparatosa deies esque
rres en una de les darreres sessions, 
de Cambra popular oa encaminada 
com tota /' actuació present d' aques
tes forces a conduir la vida del país 
cap el punt culminant en que per un 
efectisme ben preparat d'aquets direc
tors d' escena la revolta i /' anarquia 
apareixerà als ulls cecs de les multí-
tuts versàtils com a àncora de salvació 
i única sol-lució dels moments crítics 
enguniosos. 

Serà llavores quan aquetslqui avui 
tam han gallejat valent-se de la \seva 
investura que 'Is dono inmunitat, co
rreran a amagar-se i llençaran al po
ble al carrer perquè com digué molt 
sarcàsticament En Basteiro, ells «no 
varen sortir a vatre's amb /' exèrcit 
perquè veien el moviment dret al fra
càs», lo que no va impedir que llan
cessin a les masses al carrer per que 
es matessin per una causa que no ha-

' via de triomfar. 

Nosaltres mirem els aconteixements 
polítics del dia com a preliminars de 
la revolta que esclatarà aquest estiu. 

Revolta de la que en serà. responsable 

aquest Govern que ha posat ell mateix 

les armes per a feria en mans dels 

que han tingut durant tant temps en

tretingudes les tasques parlamentaries 

i sospesa'de curiositat la pensa del 

pais per a parlar de novelèries o re

lats criminals indignes per a acusar-

ne al exercit que 's el puntal mes ferm 

de la Nació. 

I es per això que, perquè preveiem la 

revolta imminent que aconsellem a 

amics i llegidors que parin compte en 

el que passa cada diü, cada hnra, 

cada minut, que no. tothom sab per 

endevant el que ha de venir i quan ha 

de venir 5' acabarà d' un cop amb 

la purrialla de vividors que malmenen 

la vida de la Nació i Espanya i Ca

talunya reinaràn tranquües una ale

nada de vida nova. 

ARNAU D' EGARA 

V E R E D I C T E 

Flor natural.—Núm. 75: «Pel viarany 
la paraula d' amor». 

Premi II.—Es parteix entre les com
posicions núm. 124; «Caminar amb la 
lluna», loma: «S S S»; i núm. 13: «Vir
tut del cant». 

Premi III.—Es paríei.x; entre les com
posicions núm. 105; «Noble rialla», l e 
ma: «Fortitud»; i núm. 102: «Les tra
duccions». 

Premi IV.—Es parteix entre les com
posicions núm. 101: «Elogi de la mun
tanya», lema; «Amorosa»; núm. 16 «El 
secret del retorn», i la poesia «Cançó de 
r absència», extreta de la composició 
núm. 123: «La llum morada», lema 22. 

Premi V.—Es parteix entre les com
posicions núm. 119: «0 Soledat», lema: 
«EUe est grande, e tc» , i núm. 38: «Elo
gi», lema: «Sorisa». 

Premi VI.—Número 114: «Estrams 
d' amort», lema: «Les carosses semées 
etc.» 

Premi VIL—Núm. 78: «El bosc dam-
nat a mort», lema: «Sacros vetustate 
locus, etc.» 

Premi VIII.—Núm. 87: «Rimes urba
nes». 

Premi IX.—Núm. 134: «Preseutiment 
d' amor». Sense lema (Sonet IV de la 
col-lecció). 

Premi X.—Núm. 111: «Natura», le
ma: «Intimes». 

Premi XI.—Núm. 79: «üins el bosc» 
lema: «Miramar». 

Premi XII. — Núm. 103: «Llenço el 
meu cant a la claror del dia». 

Premi extraordinari creat pels man-
tenedors, nüm. 76: «Plena nit», lema: 
«Jor.sdeita ofodu vidoj». 

8 de juliol de 1918. 
Manuel Brunet, president; Fidel S. 

Riu i Dalmau, Felip Graugés Campro
don, Ignasi Armengou; Salvador Pe-
rarnau, secretari. 

^otscripció volnntaría 
per a costejar una Bibl ioteca que ha d 'és

ser instala,da en el saló d' actes dé la nostra 

Joventut Carl ista Manresana 

4 ^ LLISTA 

SU.VIA ANTERIOR. '. 

D. Francisro Torrella. 
» Ignasi Vila . . . . 
» Josep Montamala . . 
> Mariano Vi'a. . . . 
> L'uis Canudas . . . 
T Constantí Vall . . . 
> Francisco Presagué . 
» Evarist Nog'iera . . 
» Franc sco Tuneu . . 
» Francisco Casajuana . 
» Joan Font. . . . . 
» A. F. . . . . . . 
> Josep Parramon. . . 
O - 0 . 
» Isidro Barril . . . . 
» Francisco Muncunill . 
» Florenci IMataró. . . 

Comissió del Teatre de la Jo 
ventut Carlista de Manresa 
D. Jaume Turull . . . 

» Jaume Santamaría . . 
» Un bon Carií 

PESSETES 
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En la Conserjeria se admeten obras. 

: FUETADES: 
Dimecres d 'aquesta setmana va 

celebrar-se amb força lluiment la fes
ta de St. Cristòfol, Patró dels Chaw 

feurs i motoristes. 

Amb tot, s' hi va notar la falta o es-
casés qui hi ha de betzina, doncs a 
l'hora de la benedicció, al Passeig de 
Pere III, sols hi concorregueren uns 
deu o dotze automóvils i tres o quatre 
motocicletes. 

Ens fem càrrec de la poderosa raó 
de la falta de betziua, però aixís i tot 
ens lamentem de que la festa no re
vesteixi l'importància que tindria amb 
una mica mes de bona voluntat per 
part dels amos d' automóvils, ja que 
avui conía la nostra ciutat amb una 
trentena de cotxes i unes quaranta 
motocicletes. 

À la una de la tarda varen celebrar 
un expléndit banquet a la pista del 
«Catolonia Park» servit per l'acredita
da fonda de St. Domingo, regnant una 
franca familiaritat i derrotxant-se el 
champagne a tutti ple. 

Al dinar, no hi vàrem veurer cap 
gorrero vestit de municipal com va 
succeir l 'any passat i sense que sapi
guem si no els hi varen convidar, o 
no els hi varen deixar anar, ho aplau
dim de debò. 

Encara ens recordem d' aquella 
anada a Castellvell i d 'aquella gracio-
citat de municipal borratxo, ballant el 

garrotin en plena carretera, amb el 
conseguentescandoldels veinsd'aque-
llà barriada i el desprestigi de 1' auto
ritat. 

Perquè senyors, es mig passable 
que un municipal s 'emborratxi, però 
que balli la borratxera devant d' un 
poble, realment es denigrant. 

Ja fa alguns dies que 'm fou dona
da una nota-liquidació de la festa de 
la flor que 's celebrà a les Escodines, 
el dia de la Enramada i que fou expO-

j sada en una botiga del mateix barri, 
i q u e ' m cridà notablement la atenció. 
Diu aixís: 

«Liquidación de,la fiesta de la flor. 

Cargo 
Pessetes 

Total Recaudado . 

Data 

Factura del Sr. Fius florista 
Factura del Sr. Armengou 

Para los pobres del Barrio 
Hermanitas de los Pobres 

A D.^ Cecília Soler . . 

Total recaudado . 

Liquido. 

249'35 

43'35 
6' 

lOO'OO 
50' 
50' 

249'35 

OOO'OO 

La Comisión: Ramon Gorgui, José 
Altimiras, Manuel Rivas, José Olive
ras, Esteban Llovet. — El Presidente, 
Ramon Gorgui.» 

Be, molt be; després de llegit aquet 
estat de comptes, em ve a la memò
ria, que no es pas exacte amb e! que 
insertaven els diaris, notant-hi tres 
diferencies: La Reforma i Bages Ciu

tat deien que ' l total de la recaudació 
era de 2 5 6 ' 8 5 ptes. i BIPla de Bages 

de 250 , repartides en la forma se
güent: 1 0 0 pels pobres del barri; 5 0 
per les Germanetes dels Pobres; 5 0 a 
Cecília Soler í 5 0 de gastos. 

En que quedem Sr. President, son 
2 5 6 ' 8 5 , o 250 , o 249'35? Ja ho veu 
que la diferencia es bastant notòria. 
Jo crec que si 's fes un detall de tots 
el noms dels pobres favorescuts, de 
tot r import de les factures de la festa; 
i r acte que tingué lloc a les Germa
netes, amb els cafès, cigarrosí dolsos, 
potser es trobaria una altra suma 

Per avui, res més; m 'han promès 
posar-me al corrent d 'aquest assump
te, í quand sàpiga el gerolííic d' aques
tes sumes, allavors hi faré una mique-
ta de broma. 

P E P DE BAGES 

I>E 

Enric Tatjé 
Aquesta casa te per es= 
pecialitat el servir a sa 
nombrosa clientela amb 
ventatjes d'economia en 
el vestir i promptitut en 
toia classe d' encàrrecs. 

M A N R E S A 

SANT MIQUEL, 33, — Telèfon 529 
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