
pass;ü curs, i que tinguè d'~plaçar
I se al seu temps per diferents mot ius 

entregant-se als nois i noies Iíij¡res ~ 
joguines i capses de turron~ . 

El Reverend don josep Prat par!ü 
després en brillants conceptes, pon- . 
derant la tasca dels mestres en l'o
bra de la Mutualitat i recomanant 
als parès els ajudin amb entusiasme. 

Felicità les demés autoritats, als, 
mestres senyora Villaroya i senyor 
Murtra i als mestres forasters que 
han assistit a la festa. El Reverend 
Pmt va ésser rn~1t ~plal!dit. 

Acabà l'acte cantant-se pels nois 
i noies 1' «Himne a la Mutualitat ~) i 
amb breus i brillants termes del dig
níssim alcalde don josep M.a Serra 
i Sallent. 

Coralment hem de felicitar pels 
seus entusiasmes en pro de l'en~e
nyança a 'I¿s autoritats del veí p?

.;ble, als mestres, juntes d'InstruccIó 
, , pública i de patronatge de les mu

tualitats i als pares que tenen la sort 
"de tenir tan ,digníssims elements que 
:vetflen pel pervindre de llurs fills. 

... _'t' t =~",'r i " U· H 

'¡LA P~AIRE 
Bell llibre imminent 
«Hores de!"ctanb, 

I 
i 
l, 

Ara l'amiga va fent. puntes ,. : 
bellugant els dits discrets;' 
alça les dues mans juntes 
teixint el cant dels boixets 
i la punta decidida 
somriu blanca com la neu, 
com un troç sagrat de vida 
quer amor se'l va fent seu. ' 
En la tasca s' hi errtmiralla 
l'intenció dels seus sentits . 
i em complasc amb la rialla;' , 
d'aquell bel1ugueix dels dits. 
Tu teixeixes l'alba punta 
de les hores delectant s 
i l'amor se t' hi ajunta ' 

MA ESANS: 
Els fets,' mmor que 'les parau- i adaptar-se dintre el tota1 me

les ens han alIissonat de que canisme, a fi de no impedir el 
ningú és possible ' permanèixer seu normal' funcionament ni ser 
indiferent en els aferscol'lec-esmicolats entre les rodes. 

tors ï voteu si us plau" la se
güent candidatura que us reco
mana el nostre patriotisme i el 
rtostreamo~ a la·ciutat: 

: ¡ . ' ¡.. 

tius. La nostrJ caudidatura per a "A. Arderiu i Paseual 
No són pas els actuals dies , les eleccions "númicipals del Úitt-'~ 

en que predomina la agitada 1 menge ~ròxlln, repí escnta el 
passió i tota confusió im~era, ¡ que tots :i:: sa~em: no S(~:n :lOU.S 

els mes adequats per a que I su- en la po}¡ítcal, la nusÍla slgm-

Diputat a Corts 

Leonei Soler i March 
Ex-senador i ex-diputat a 

Corts 

fragi popular es manifesti sere- ficació ,en. t ots, els ó,rdres", ~e, I~ Josep Claret i Asols 
nament , però és induptable que , I cosa p~bltca es ben , concls~ l 'Ex-'diputat a Corts 

qualsevulga que sia la nova \ determl?ada. . , Antoni Abadal i Portella 
plasmació de les societats i or- I . Els ,que sentlil n:es o :m~~~ Diputat lO'rovincial 

ganismes polítics, al .través d~ 'I sn~lpatta. pe,r I;:: nOSlr~l . ~ctuaçl~ Joan M.a Roma l Comamala 
la nebulosa del avenIr, )a solt- ca¡ que r eahtz(; l1 Ull petIt esfo\ç , Diputat provincial 

daritat social s'imposa, i va de- el de votar i recomanar els ~os- I: de Loyola Mareh i Batlles 
sapareixent el concepte arcàic tres canct,ida.ts. Ab I~~rtota,ltnomf President del Casal Regionalista, 

, . l' 1I b t r1 , ~x-alcalde ' i ei-diputat provincial del home isolat,pel més 'modern s aconsegq¡n.a a I era~en ... Y~ , 

del home integrador d'un coq- , la ciutat, Calguda en abJeCCIÓ I ·josep Cirera i Soler 
junt,col'laborador d' .. un orgallis~ ruïna, enpodcl- de mans que la Presi~~t~t~:r:~st1oven-
me i auxiliar d'un interés col- malmenen d'es de fa deu anys. ¡ , \ 

I .. dt " ; rranefs~o oTórrella t Martí 
lectiu , social o polític,. . Qui (. eiXI:" e vo 'ar nosera)a i President de la Joventut Católica 

La lIibe'rtat del indiv,idu ten- més un home ne~tral, : ~i ttót1l1 I J(lUme Tdf.fiklla i Sarda ns 
deix a ser sacrificada en ares rebel, un destorb al norm~l.fttn- President de la Joventut Na-
del bé general i l'home és ab- cionament del gran mecanIsme cionalista 

per part dels governants o gover
nats , els problemes més greus, és 
causa de no capir, lo que reflexio
nant una mica, ensenya la realitat. 
, Per això no 'han perdut llur valor 
eritrènsec 'id'dpbrtíiòitat ,les (Obres» 
escrites , per ' la dona' qual nom ha 
traspassat les fronteres patries, i ha 
sigut homenatjada en totes les na-
cions. 

, . 

En les Assemblees científiques in
ternacionals de Londres, Stokolm, 
Petrogrado, ' París, Bruseles, resso
nà la ~eu de donya Concepció Are
nal, tractant dels problemes de la 
cien cia penal, ,de pura FlosQfía, de 
sociología amb un criteri tan' calcat 
en la realitat,que si la societat vol 
fruïr de pau moral, ha de seguir el 
camí que e~senya l'excelsa dona 
que homenatgem .. 

Orfe . de petita, vidua e'lcare jove, 
es retirà a Potes, provincia de San
tander. Respirant els aires d'aque
lles alte~ mOl1tanyes, isolada i trista, 
entregada a l'estudi i lectura,escrigué 
en aquest poble le~ obres que ha
vien de constituir son llorer de 
triomf, en mig de la soèietat abatu
da pels mals que ell~ volia curar. 

«La BeneficenciÇl, la FilantrQpia i 
la Caritàt», « Cartes als delinquents», 
«Estudis penitenèiaris», (~La instruc
ció del poble», «El visitador del 

, près», «El Manuarae\ visitador del 
poBre», «Assaig sobre el dret de 

sorbit pel conjunt dels ~omes, que trobarà. SOll o?sta~le,entot JoaqUim Gamis ¡Cornet 
que, a mida que perfe~clOn~n o a9u~1l que l,I neguI la llur ener- ; , . Ex-a\c,alde 

"gents», «Cartes a un obrer>, «El 
dret de Gracia davant la justicia», 
«El delicte , col' lectiu )} , etc. Llibres 
tots defilosofía social que fan res
saltar l'esperit recte i assabentat, en 
Uf,1 cor amorós. 

intensifiquen llurs orgamtzacIDns gIa I esforç . " I: Josep Coll i Roca 
es veuen obligats a encaixar-se Voteu, doncs, tots els elec- > Ex-alcalde 

Candidats., 

* * * 

rebent gracia de tes mans. I 
jo't contemplo bonicoia I 

DISTRICTE PRIMER 

Don , Angel Armengou i Comas 
Miquel 

En 'el dolor que la Humanitat ex
perimenta en l'infantament de la no
va societat, serveixin de consol a
questes paraules de profunda pensa
dora: «El dolor no és per a les so
cietats ni per als individus 1,m estat 
transitori" una 'ConseqUencia ',passat
jera de circumstancies especials ' o 
@plorables errors, sinó una neces-

l ' 

desgranant mos pensaments \ 
i ttívas teixint la joia " , 'I 
d'aquests nostres senti~el1ts. 
Dolça amiga que fas puntes . 
bellugueja bé els teus dits 
car teixeixen tes mans juntes ' 
l'intenció dels cinc sentits I 
i l'amor s' hi emmiralla , 

: . , ". : .. . ~~ " ~ 

i es complau veient tes mans 
que teixeixen la rialla 
de les hores delectants. 

Salvador Perarnau. , 

AVIS 

I N'enmaticosNac'lonal S. A. 
'.,; ) 

Havent cessat el locaut i pogut 
per Jant,aquesta cas~,adquirir carbó 
quina èarencia havia obligat suspen
dre els treballs, se senyala de plaç 
fins,· el dia 5 del corrent per a que 
els obrers puguin tornar a ocupar 

, els seus llocs, entenent-se que els 
que en aquella data no s'h~gin pre
sentat serà per no convenir-los el 
treball o per haver-ne :trobat en 'al
tra casa i que per lo tant es cobri
ràn les vacants amb el persOnal que 
es presenti. 

Manresa, 3 de febrer de 1920. 

LA DIRECCI6. 

----.. --~~~----------~ 
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FUMA 'DORS: 
Acaben d'arribar uns mo

dels de PIPES lo més 
nou i original que ja mai 

s'hagi vist, a preus ba~ 

ratfssims. - Magatzems 
J ORB A . - Manresa. 

... _ ..... ___ ._fIii<,\~ • .. 
Bacalla' molt blanc, bo i bara

to, Casa MIT JANS-
Jaume ter. t3.~Telèfon, 486, 

Don' Domingo 'Pruriis i ' sitat de nostra naturalesa,un ele
ment indispensable de nostra perfec
ció moral. El dolor és el gran mes~ 
tre de la humanitat. ¡Quina lliçó tan 
sublim enclou devegades una llàgri
ma que aixugueml » 

DISTRICTE SEGON 

Don 
Don Lluís Guit~r~t i Rubiralta' 
M~r¡a'n Vall.llos~era i:. Fontord.r.a Els governs' que no escoltaren a 

1'a il'lustre pensadora, volen reparar 
' llur ing'ratitut amb alguna làpida de 
bronze que recordi el nom ' de qui ai
mà a Espanya, desitjant'son engran
diment. 

DISTRI~TE TERCER 

Don 
< \ ' '.; 

Ignasi Suañal iEs~e! .. 
DISTRICT,E QUART 

Don Baldiri Vil alta i Sala,:: 
, - - ¡ ~~ "" ¡l"' 

DISTRICTE QUINT ,l ' 

Pon Joan Grané ¡Parera 
SOM =~= pr , ., -.n· ........ ,.,.. r 

S'h'a plari'tèjat la vaga gelte
ral ,a ,·,Sanlander. 

HOMENA'fGE ;" 

Sibagt¡1essim de dictar les parau
les, hi êstarien gravades aquestes 
lletres escrites per la,, [latei:¡¡:~ donya 
ConcepciÓ Arenal: «Aqui, la Direc
ciój :le Penals (igual po*dir-s~ deIes 
altres) no seràmaisinó;uñ'a plaça 
de tantes mils pessetes de sou, i res 
mé~, mentr.es els Ministres tinguin 
amics O pa.fènts 'que colocar; lo de la 
"còmpetençia per a ocupar equell si
'116 'no els preocupa a nostres poU-
tics». " " , ' , ' , 

Santàndér:,l. 

Amb motiu de la detenciÓ. del pre
sident déla Féderació Obrera, s'ha 
declarat la vaga general de tots els 
oficis. 

,De profQndes conviccions religio
ses, practicà la pietat cristiana i, fou 
un espill ¡en obres de miseric<;>r!:lia. 
Déu, li haurà c<;>ncedit , el , prel11i en la 

entrà al port, .procedent de Gijón;" "" ,i ',l-, " " i ~ glorfa celestial; <~Hàmenatgem la pri-
amb CÒ !Té ;~; :: d .. : l ~ r~: , 1: :1 tornat a Fa poc s'ha compl~rt la primera mera centuria de son naixement, 

L'&cord' s'adopt~ en una reunió 
extraordinaria a la Ca,sa del Poble. 

No circuÍen carruatges ni tram
vies. ' 

AI port l'atur. és cOJ11plet; 
Desdeprimera hora del m~típat~ull!l 
pels carrers la guardiacivil, .. vigilant 
especialment els veixells i Je~ mer
caderies que hi ha als molls i . est~

cions. 
Les a,utoritats organitzen els tre

balls de carreteig dels articles de 
primera necessitat. ' 

Els tipÒgrafs han suspés els tre
balls no publicant-se diaris. 

Entre els vapors que esperen des
càrrega al port hi . figura l' ~Andalu
da», que con,té a les bodegues un ' 
important carregament d'adobs mi
nerals consignats a les fàbriques 
dels afores de la capital,en les quals 
també s'han suspés els treballs. 

El vapor (Rius y Tauleb, que 

sarpar, eh 'vista que no se'l desca- centur~a .. d~1 n~ixement d~,> ),insigne amb lll)a oració p.er a son eterp re:-
rregava. ¡1ena1ista ctonya Concepció Arenal, :; pósimeditant ses ensenyances per 

Santander, "1; - q c:e veié " ia' llum en 'les ' xamoses a practicar-les. 
Segueix. l'atur çomplet. terres gallegues: 
Els obrers estacionats a l''entrada Per clisposició ministerial, enjots 

de la població, han prohibit l'accés ,els Establiments penitenciaris s' ha 
dels carros de les carns i de les ver- .honorat a la muller que el1a1t( a la ' 
dures, i ai~í mateix els,que recullen ~patria. Entre la fredor delr'itualisme 
les .. escombraries, no havemt-se . fet 'oficial i l'indiferencia de la societat, 
avui la neteja p~ls carrers. ' ~s tributà un recoçd ~" r ,eScriptor~; ; 

Les' 90tigúes~ón tancades. , ~ue esmerçà ses 'aptituts en curar o 
Només romanen, oberts els ba,ncs., ; ~Imenys dulcificar les llagues mo-

els qualssón,guàrd,ats per la guar~ ¡rals de la societat. " 
dia civil. ' . , 1I·h1s.tre pensadora, seS' ,obre~ són 

El governador çonfçrenc:ià amb ' de pensadora actualitat. La llaga ac
les autoritats. A les dotze del matí ,tual de la societat, és el problema 
cità les forces vives de la població social; aquest problema no és més 
i personalitats importants per a trac- 'que una nova modalitat, un nou cai
tar d'aquest assumpte. 're dels mals que afligeixen a la So-

No hi ha prou força de la guardia cietat. En . ,temps d,e!ahomenatjada 
civil, per estar aquesta concentrada aquestàafirmadó semblarà a alguns 
a Reïnosa, amb motiu de la vaga 'esperits, equivocada, o sens fona
minera de Las Rozas.ment. .Un ,estudi filosòfic dels greus 

El Círcol conservador s'ha ofert problemes actuals, mostraría la cer
per a organitzar els serveis de pro- ..tesa d' aq~~~ta ; a~~rm,bció. "., Sol$ d~ 
vei'ment. I ~,Su perficialitai amb que es tracten 

, . 

E~Plosi~ "d'un ' petàii en 
el domli:lli ,t1e N'Alfons .. " f'" , , 

Sala 'i 'Terrassa: 
Terrassa~ 2. 'l' , 

Alessistoóldes d'aquesta tarda 
ha esclatat un petard al domicili d~ 
don Alfons Sala. 

Era posat al cancell, sota una e&
tora. 

Ha produrt trencadissa de vidre~ 
L un forat al sostre. 
" Sort'osament no hi hagut cap des
gracia personal. 

~ERBAnURES existepcies , ,Q" ", , " ' ,. , ," dfSJ7Ó$~~blei,. 
Guimera. 0.° 1.-Teléfooo 56. . 
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