
, Ilwi, sòhrfin ide ntificar-se amb 

; el sentir de la c jt¡tat ,que conlo
. nen amb la cridoria de fora, ni 
: esmènar la sevn actuRció anti-
1 ciutadana . .... 
I Les persónes ens m ereixen, 
I totes i cada unn, el major res-

pecte, perÒ l'historial dels grups 

C' O III E • TA RIS DE TEATRE 
........ " 'Ii~ 

.. -
" Se m' ha conferit el fet la crítica 

Es presta a fer-ne de ben saboro- té la frescum de confessar-ho, ens de les representacions teatrals del 
sos, la comedia . que en vista a la . fa el mateix efecte que Pilat qu~n ~~ ;' Casal Regionalista. Jo. ~o sóc crític 
propera lluita electoral feren ahir en rentava les mans. . ni autoritari per a ana:!eiilalitzar ni 
el Consistori els senyors Fius i Si no ha fet res,no ha sigut per falta per a exel-Iir a un lloc prou obirato-
Rius. de ganes. La culpa de la seva indi- ri a qui bé s' ho ·mereixi. No obstant 

Gestions ·dell1ostre 
diputat a Corts 

i que les " presente n i avalen, no 
; és pe r ' la~itltat g aranfía que 

plagui. 
La nos tra candidatura, la 

candidatura solament manresa
na , va ' integrada per homes jo
ves, ardits, entusias tes i desit
osos de servir a la ciutat, i no 
de servirf~e d'(~Jla. ' Lagesti.ó ' 
dels nostr,es am)¿s que acaberl, 

Desprès de tantes setmanes de con- ferencia, de la seva passivitat, és tinc el meu gust i el meu criteri .. so-
. flicte en que l'autoritat ha pcrmanes- dels elements en lluita, que no hall bre teatre i sé prou bé com l'estimo 
cut aparentment creuada de brassos , sapigut .aprofitar la bona voluntat molt, i adhuc me sembla que una co
indiferent al cçmflicte - i diem apa- que li sobreix per to.t. sa que sigui mirada ambgust, criteri 
rentment perquè positivament sa- La declaració del senyor Fius,d'a- i amor ha d'~sser ben vista. Ate
bem tots que aquesta indiferencia hir, equival a dir que'ls cilcaldes de nent-me en aquesta hipÒtesi. l en la 
era sols aparent i que aquest pecat Sabadell, Terrassa , Barcelona,Vich, sentencia de $ohubert que diu que 
sería en ella el més perdonable- - Olot i els demès de les poblacions , «no és bon artista qui no sab veure 
sortir ahir amb aquell diàlec tragi-eó- fabrils de Catalunya s'han extralimi- les · coses més belles de lo que són», 

. Atenent les reclamacions de l'A
juntament de Sampedor, l'actiu di
putat a Corts sertyor Arderiu va in
teressar-se prop del Delegat d' Hi
senda de la provincia, a favor dels 
interessos del veí poble, i ha rebut 
del senyor Eulate la segUent satis
factoria resposta: 

EL DELEGADO DE HAC1ENDA 

BARCELONA -
Ener620-1-1920. 

. profitosa, patrió~jca i int~nsa, 
malgrat els~ternsentrebancs de 

. una majoria tant més despòtica 
:. quant més s'ha vantat de demo
¡, cràtica, és garantia de l'espe rit 
: dels que van a substituïr-los. '" 
, Si avui «els Ajuntaments de 

:¡,lles grans ciutats han. d'éS&~.r 
, I.com l'administració d'una im~ 
¡~mensa empresa industrlal i r~s
l¡tructura que se'ls ha de d~nar 
:i'ha d'ésser una estructura ade

¡rquada a . n'aqueste.s. finalitats 
Ilique ~ls ' Aj.~nfamènts 'tenell ~e 
~ lservir » com deia En Cambó en 

: :el parI~ment ja rnentat :" abans, 
l(lésindisp~~sable ;qÍlea l'Ajunta--
1,lment hi portem homes aptes, 
IJhomes als qui per la seva histo

l ria, per la seva honradesa, labo
~' Iriositat i experiencia econòmica 

\:¡i industrial, els confiariem a ulls 
,II'c1ucs l'administració dels nos-
li tres negocis particulars i dels 
Ilnostres interessos ¡ ' ja que, e n 

j;definitiva , els cab~ls de, la ciu-
I tat són els cabals I els .. ,mteres-
) . ' . 
::sos de tots i de cada Ull de ls 

¡Iciutadans. 
; Entorn dels noms prestigio-
;1180S que la composen, la nostra 
Icandidatura, la candidatura 'so-
I . 

. lament manresana, qU\I1a pre-

. jsentació ha . dt;:~p~rtat l'entusias
l ,'me quehe~ "' pogut veure i 
: 'veiem en els nostres centres e
; (lectorals, s'hi agruparàn amb 
,(els pocs dies que falten, tots els 
'ciutadans que volen la prosperi

I tat del nostre poble, i estem se
I gUïS de que l'exemple· d'abne

I ~gació i de patriotisme que do
; nen els candidats anant a la 
: :lluita , que 'Is ha de portàr al 

Consistori en circumstancies 
! veritablement atzaroses , en un 
j període de veritable proya, com 

: ho és aquest en que hat1ràn de 
I afroDtar p.mblemes vitalíssims 

per la ciutat itrovaràn el des
ballestament de -'tants serveis a
bandonats, de ' tantes necessi-

I tats desa.tese~, Ft:fari endogo
, lat i arran delafal1ï'dci "mes ver

j gonyosa, mercés a - la ... desi-
dia, a l'ignorancia i a la caren
cia de bona fe, dels monopolit
zadors de l'administració C0mU

nal, dei~onda¡'à a tots i fa~à 
sortir del seu quietisme egoïsta 

, a tots aquells que per la seva 
l ,honradesa i patriÇ>tisme, volen 
I que: Manresa no . quedi més a-

bandonada, . que es regeneri, 
que . es 'redressi i S'alliberi de 

~ l'esclavatje que l'endogola i a
f rru"t'na , mercés a una oligarquia 

I anti-manresana. 
l ' 
~! ~~~~~~~~~~~ 

: L'agent de seuurs~r:; 
I Vila, 'ofereix als seus amics i asse
~urats el seu nou domicili, carer de 

t ,(I Oww'. 26, ~er. 

micés el comble de la frescura. tat. ! la meva crítica serà lógica i :conse-
EJ~sen~pJl Fius contesta a la m9Ci6, Aquest sistema de;procutar ctef\l>- güent, procurant yeurê les coses tal 

d'en:.càrret del senyor Rius que 'ara' gir responsabl1itats davant de Popi~ com siguin de be1\es per a fer-les 
els alcaldes no· tenen l'influencia d'a- nió publica ~~ní molt cóm'üde, mQlt veure i fruïr més belles. Estimularé 
bans; perquès,Ón ara les federacions . aprofitable arran d', unes "elecclm\s sempre i quan pugui. No desenco
patrcmals i els sindicats obrers els ' com les de diumenge, 'pr6 en "éàp ratjaré mai retreient defectes. Sé que 
que dirigeixen als patrons o obrers mès p~lació industrial de Catalu- l'Evangeli diu que, passant jesús 
respectivament inscrits en aquelles nya s' ha donat el cas vergonyós de amb .els dej~ebles ; à la ~ m~rgerade 
entitats. Els alcaldes, segons el se- Manresa, on les autoritats populars : un camí hi\1avia (¡na bestiola en es~ 
nyor ' Fius; no poden fer res ara en confessen no tenir influencia en el : . tat de putref~cció. Els deixebles, a 
aquestes qüestions socials, pro que poble . I\atançars'hi recularen esfereïts··d'es-

Antonio Arderiu. 

Manresa. 

Mi distingido amigo: Tengo el 
gusto de participarle que ayer resol-o 
vi la reclamación del Ayu~tamiento 

ell està sempre a la disposició de El senyor FiliS en la qüestió so- crúQoU de les males odors que ex-
tots perarrivar a)ànormalitat; ci~lha fèf1o ;rtiateix que '(ambeI:prò~~: halana.' jesús s' hi atança i embada-

. de Sampedor que tanrecomendada 
me tenia V., accediendo a sus peti
ciones. y rebajando en consecuenda 
el cupo de Comsumos por sus aten
ciones de enseñanza. 

Si :tant convensutestà de que no blêma de lessubsistencies.No hitWt lit digué: ¡Quines dents tan blanques! 
pod fer res ¿a qu~ oíérir-se? fet res convensut de que no ferira';: . En la meva crítica, com en aquella 

Disponga siempre de affmo. ami-
go s. s. 

q. b. s. m. 

R. EULATE. 

La responsaqHitat que plana so- influencia i aquí s'çan vist elttar:Ú: ' 111irada de Jesús, encara que abraci 
bre l'autoritat municipal de Manresa cies de primera necessitat a preus tota l'obra no hi voldr~ veure res 
per la seva apatía, per la seva de- exorbitants que enc~ra duren, per- més que les dents blanques. La re
lectansa ....:..i. podémdit:-ho aixís per-: què, a l'alcalde popuiar li ha semblat, presenció dels efectes la faré amb el 

. què l'historia política de qui encarna que aquestes coses se les havien de ' siienci. .=~~~~~~~~~~~~~ 

avui aquella autoritat ens autoritza resoldre els venedors i els compra- La xinel;,la¡Jf.eeiosa o · Cró' nl·C· a' de la Com·"··a· rca 
per dir-ho- davant del paorós pro- " dors. . Galddci Guióin.ar 
blema so.cial,hos' esborra amb un ·' " . . 

Fer d'alcade aixís serà moUcò- ; Aquesta prèciosa rondalla de l'e-' 
pas de comedia com la d'ahir. Sampedor L'alcalde d'una ciutat industriosa mode, molt descansat,pró ¿no li sem- xelent escriptor josep M. a 

Folch i 
·que . j~l\fa setl1}anes imés setmanes bla ,11 senyor ~ius que també és una Torrès,tan belÍa ,d

f 

argument com de La Congregació Mariana del Col
quev'eu paradés les sevesíndústries mica revelador d'una desaprensiò fonna, peró abusant del del1Ós i del legi de Llissach, va celebrar el dia 

deÍlçós, fou pulçrament representada dIC ' d I l' é' . i 110'S mou perquè no té influencia, i I que mereixería un altre califlcatiu? e a an .e era e cmqu antversan 
el dia de la Candelera perl'. elenc de la seva fundació, .amb una solem-

-~::;!! .. ,2l.-!!.!!--!!!!. !!_II@!!!'!!JL!!!' !,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!.:m!!I~!!!.'~_!!!!!_~!':~:~'~J? ~"!!'~ I artístic del Casal Regionalista benís- ne festa religiosa, en la iglesia pa
simament dïrigit tpel senyor Josep rroquial, juna vetllada literaria-mu
Vives i Coll. sical en el citat col'legi, dedicada en 

El conjunt em plagué força; so- honor dels socis protectors de dita Sessió de 1'l\jJtotament ! bretot aquell segon quadre tan dol- piatosa congregació: . 
çar'llent emocionant en el que l'ani- Tots els números de la vetllada 
rriaingénua de Galdric endevina la foren escullits i ben ~xecut(its, l11e-
bonesa de GUiOlnàt l¡¡¡,mal vista' per r~ixent una toral feliçitaci6~IS90ves 
cretire-Ia ~piritada:' ·Són tatlfué d'u;,' congregants, alu1TIm~si ex alumnes 
na exquisitèsavaliosà les escenes <' del dit col'legi, i eH( seus· directors, 
de Beatriu i el príncep Alivert; aqueU els bons germans de la doctrina 
poema de la rosa és una gran joia cristiana, iel nostre zelós Vicari 
d' al11or. Es distingiren eri la repre- Mossén Eusebi Rossich. 

Celebrada ' de 2.a Convocatoria el dimn'cres ~ febrer , 

El Sr. Fius, per a justific~r la seva conducta com 
alcalde, devant els confl.Ótes sociiels que sofreix 
·Manresa, creu convenient a .. aque s'.;ipropen les 
~Ieccions, el dir· que 'Is alcaldes no poden fe .. res 

pera .. :solucionar.l;o,.L~ alcalde, com Pilat, se 'n 

renta les mans. El senyor Rius li fa d'escolanet 

Assisteixen els regidors senyors 
Clari, Rius, Arola, Sellarés i Gros 
i presideix el Sr. FillS. ., . 

Es Hegeix i aprova rada de la 
sessiò anterior i es pl!.ssa al 

Despatx ordinari 
S'aprova la distribuciÓ' de. cabals 

per aquest mes; ascendeix el total a 
. 47572'70 pes~etes. 
' e, -'--Es dona compte d'una invitació 
dels administradors de les festes de 

"la llUm, per ·a que assisteixi l' A
juntament a la solemnitat religiosa. 

. Els mateixos Administrapors . d~ma
nen una subvenció per ajudar a pa
gar les despeses. S'acorda assistir a 
la festaÏ que lo de la subvenció 
passi a informe de la Cqntissió

J 
~'Hi

senda. 
-Dictamen de la Comissió de 

Policia Urbana, en sentit de ique es 
,facultia. En Joan ' Carbonell per a 
fer les obres que ha sol·licitat. S'a
prova. 

.,-Es aprovat un dictamen del re
gidor síndic, declarant pobres de so
lemnitat, per als efectes de quintes, 
a N'Emili Clotet i famf1ia. 

Mocions 

El Sr. Rius pregunta a la presi
dencia, que ha fet per arreglar el 
conflicte social a Manresa. 

La presidencia contesta, que'ls 
alcaldes no tenen ara l'influencia 
d'abans, perqué.son ara les federa
cions patronals i els sindicats' obrers 
que disposen dels patrons i ' obrers 
respectivament inscrits en unes i 
altres entitats. Afegeix el Sr. Fius, . 

dèspres derepêtir novament que'ls 
alcaldes no poden fer res, ara, amb 
aquestes qüestions socials, que ell 
està a la disposició de tots per arri
bar a la normaJitat. 
. ·El Sn· ~oRiti¿·~ acaba l'escena, do-

nant-se per enterat i endressant mol
tes mercés a la presidencia per les 
seves explicacions. 

" El mateix senyor Rius pregunta 
pel desti dels cabals-'recol1its 'deles 
cases d'esbarjo abansde l'acord de 
la junta de vocals associats, de que 
ingressessin a la CRixA municipal. 

La presidencia diu, que primer 
varen destinar-se a l'Hospital i de¡

prés serviren . per atencions de bene
ficenc :a i per a cobrir el ,dèficiía¡]¡b . 
motiu de l'epidemia gripal. Af~geix, 
que la M'emtiria sobre la grip, 'que's 
publicarà, serà pagada també amb 
fondos d'aquells, (que 'despr'és ' es 
publicarà una . relació de recauda-
cions i inversió de qUantitats. . 

El senyor Rius dona les mes ex
pressives mercés, afegint . que era 
necessari sapiguer-ho per a dir-ho 
als de fora. Aixís, diu, podré fer 
públic això. 

* * * 
El senyor Espinal demana es vegi 

si es possible portar carn congelada 
de la que ha arribat a Barcelona, 
procedent de l'Argentina, i creu q\le 
s'haurien de demanar condicions a 
l'empresa que l'importa . . 

S'acorda que la comissió de l'Es
corxador cuidí d'estudiar l'assumpte. 

No havent-hi altres assumptes a 
tractar va aixecar~se la sessjÓ. 

sentacíó el Sr. Angel Vives (Qaldric) -Continua trebal41nt-se amb la 
per:' la sev~:l naturalitat d'expresió totalitat dels seus operaris, en la fà
tant dè les ~accions i ademans com brica d'En Pere Prat. 
de 11 paraula .. La senyoreta. T. Pujol Lfl .de cal CI~ressó sembla per les 
(Guiomar) que 'joveneta com és tre- senyals que's noten, que no volen 
ban~ magistralmentpogu~nt eSllerar pas anar gaire ¡ depressa a obrir-la. 
en çl seu avenir un 'esplet de glòria La del' Armengué es diu que se 
pel ;teatre català. El senyor Arboix obrira tan bon punt contin amb al
(Alibert) ho representà correctàÍñent. guns materials que actualment els 
La senyoreta C. Castells (Beatriu) manquen. ' 
ha 40nat mostres ben paleses d'éssèr -El Sindicat Agricola i la Joven
una bona actriu · ja que ,trobaní-se tútAgricola, estan agenciantteÍnps 
m~l1ament i tot,feu resplendir la seva ha el posar un molí fariner coopera
tasca., L~ Sta. ·Mas{Florineta) quan tiu, que faría m91t servei a la nostr~ 
tingui més taules ho farà molt bé. El . vila, lapobladó més agrfcolade la 
Sr. Vallésésa lb'en segur el que; té nostra. ' comarca, i" aoncada .any, 
mes dots artístiques; en el seu paper augm~!lta el cultiH:d~ cer~élls . 
de Crostonet · es \Jui de valent i la - Per-Ies properes~ elecCions sola
seva gesticulaciÓ prec;issava amb e- .ment podem dir que, segons se 
xactituts lo imprecís del deli ós i del as'~gura, es presentaran dugues 
deixós, sens que resultés extremat. candidatures: una de ministerial, 

Per tots la nostra feJicitació i al diguem-ho aixís, i altra patrocinada 
ensemps que perdonin sinó he vist pels elements més .radicals i esque-
to~es les dents que són blanques , frans de la vila. . 

Salvador Perarnau. CORRESPONSAL. 
Manresa i febrer 1920. 

-
-p ';'" P"E S f ~:~;~~;~:~m~ 

, F U M l'lla R ~ l ,. . 
Acabe~;d'ar~ib$r,#~~ rtt<F , Qc¡;r dè ;Maríade demà . 

dels de PIPES lo més ...• ~: ,Ntra. Sra. d<) 'Valldaura, asa 

nou i original que ja mai 

s'hagi vist, a preus ba~ 

ratissims. - Magatzems 

J ORB A . - Manresa. , 

---~------------_.~-----
Eduard Lladó R6;:~~~:~~ i 

Construcció i conservaCió de jar). 
dins, plantes i arbres de totes clas
ses. 

';'.. .~ 

Capella. 

Quaranta hores de demà 

A l'iglesia de Sant Miquel. 

Hores d'exposició 

AI matí de les 8 a le's 11; i a la 
tarda de les 4 a dos quarts de 7. 

B. ac" alIa.... molt blanc, bo i bara
. to, Casa MIT JANS-

Jaum~. ~er. 13.-Telèfon, 486. 
.f . " 
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