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" 1 lluita constant amb les se- La ll"nlorerl"a de Vda, de . , . . .•. . Miquel Cire-

,. mateixes conyi~cions, en- , ra . abans' ,Ja plaça de l'Olm n.o 2 

3. fan el paper amb les seves I s'natrasladal alcarrer del Carme 
I trines democràtiques tàn bon l Jl~o 4 on s' hi,JenY'èix tota classe de 
lt veuen que ,els Governs es roba llana, seda' i cutó a preus re

ocupen una mica de complir duUs. 
I 

e, • t t =e ;b els seus' deures. l <.,,' . 

:I:stàn fets a ·· ter per als Go.~ BI"llar d. 'O.C'~~l·.'O' ~sv;n.ba , . . . t , ... , ,. .. t' li , .... 0 rattsSJm, 
'n~ I men :e,s c> '8que~ os se n I quasi regala-t d~ éIasse superior. 

Ixm fer, antran segumt la co- I Dirigir-se a Pedregà n.o 4, de 10 
ldia. ' I a1 i de 5 a 7. 
1 

= 
I 

,:.e Iq;festa.~e la Llum 
I, ,2 ' - í4-' ',~ <.~. ~* ~ ~' 

~ .1 ~~:t , )C~~. . ~. [~ : 

:La missa al è.~me :' esfés sempre seria una mutilació. 
': Aixf.s hqhem cregut i per això fem 
!':splendorosa ha esdevingut la avinent à. les gents que, a petició de 
~lta de la Llum, engu¡:my.Per això molfest valioses persones, en lloc 
I.lto profonda satisfacçió i a l' en- de fer-he un extracte la publicarem 
¡'ns adreço de cor la· més sincera 
I ÍlJtegra', . en forma de fulletí en a-
l 
citació als administradors d' aI . questes ,planes d'EL PLA DE BAGES. 

r l~sta festa, senyors Joan Ferrer, Ara direm tan sols que l'-qnicqualifi-

EL PLA DE BAGES , 

rregué al Casal Regionalista foú tan- tats .a Barcelona, a la clínica Bartri
ta que molts' tingueren d' entornar- na, acòínpanyats d'alguns de la fa
se "n de tanta plenitut. , mnia. L'estat de l'Eugeni jenny és 

Que·la Llum Miraculosa ens ddn- molt: greu, pérò el doctor Bartrina 
guimagna clarividència perquè ça- con:na salvar-lo. .. 

, da any tinguj,l'esplendor d'engu~pyt,x •. r.tls dos fills havien paS$8t , Ja tar
'Salvador Perarna~, ·· . fdà"en un cine, i a l'hora del '¿rim e" 

Manresa i febrer de 1920. 
ren a casa del seu pare, on l'un de 

, e,lls,solter, hi 'viu;no així l'altre que 
'. . ," ¡( > ..... . . ' 

és -casat. > . 
.- --- .. ----- El desgraciat senyor Jenny tenia 

, , una ferida d'arma blanca que 1'iníe-

,A.ssassinat d'un patró .. , ressar~ ~I cor, ~ u9P de bala aJamà 
dreta. 

,a Sabadell Durant la lluita , ~n dels mis va. 
p~1)9re de Jes man.~, d'~n qel~ assas
sins una pistola automàtica que 0-

C,omun~quen de Sabadell ·detaHs" ' brà en poder · derjtitjat. " ' .. 
de I abo,ml~able. atemptat ocorregut Els assassins, que duien les cares 
a~a~s, d ahir" ~Iumenge, en aquella, , t~l?ad~samb~ufand~s, com qui va 
cIutat. emb;()ssàtpelfred'," :se .güposa~qUê 

A dos quarts de nou .d~l. vespre, van saltar per la via del carril, què 
van present~-se al domlcllt de don passa arran de la casa. 
Teodor ~enny, carrer de Topete,4~, L'enterrament s'efectuarà aquesta 
dos subjectes, preguntant a la ml- tarda. Com que el governador ha 
nyona ?el fill de don ,Teodor, ,que d'anar a Madrid, hi assistirà en re
és el dIrector de la fàbrtca de- fIlats presentació seva el secretari senyor 
d'estam de la casa (Enric Turull i Im Padró, Estenislau l11a, Lleó A- catiu que d' un~Taiçó imprecisa diu 

::tar, Josep Grau i d'un modo .es- Companyía», i que es diu Eugeni 
la nostr~ impressió,és qualificar-la de 

Luengo. Des de migdia, els comer-
ços i les fàbriques tancaràn. Els o
brers cobraràn el jornal sencer. r:ial a l'incansableamicjosep cVi7 . . Jenny. Digueren a la minyona que 

formid~ble. Es lo que esperàvem del 
'. a, ja que, mercés a la seva yigo- doctor Cardó. Jo en un .. article poc l'avisés que l'havien de veure. 
:,a activitat, s' ha obtingut el gran, Però així que sortí don Eugeni, ~ ____ ._. __ . __ ~ __ ~":'!~!'~ 
: 1. temps ha· pu~\icat, diguí que el doc- juntament amb el seu germa Teo-

.C"" ·' ;1 • 

ci::!!s;;: 

Madrtd, 23 . . 

Avui.es parlava a,c .. Còrtgrés que 
en. el :cas . 'que, , p~'Ji, ,el ~enybr, A
Jlendesalazar dimitís de veritat; es' 
formafíaunGbv~m de' còncentiàdó 

,..parlamentaria ¡presidit pel :senyor vi- . 
II~nuevà~ " ..' . 

s 

La~; llrotecclód'Èn 'Carne':' 
gie a la Ciencia.~EI gran 
Ob s ervatori A. stronomif" 

d-e~ ' 'MoIIJltWUson" 

,. En «Rectus> ' publica una interes
santcorrespdndencia signada a No-

. va-York, dcinantçp!Vp,te de d.iferents 
assumptes entre 'Is quals ens crida 
l'atenció i etÍsl}iou publicar;.la,la 
descripció del nou obse¡'vatori astro
nò~k «Mou'?t Wilso~:)) de CaJifor
nia. 

Diu aixís l'il-Iustrat corresponsal: 
«Deixan;f per ~ns triòmènts .,el mal 

temps i pessimisme polític d' aquf, 
permetem-nos una volada d'esperit 
encuriosit envers l' altra banda del 

I · . ter Cardó és de pasta de bisbe; he 
·.~ou conéorregudíssim l'Ofici que dor, es trobà amb els dos iO\livid~s ite'mnlal a Sarago"s país on la vida és més tranquila i el 
;celebrà dissabte al matí cantat pel sapjgut que un respectable senyor amb la cara tapada i revòlver en rllà li . l' .. . .. ... ~ clima captivador. 

va calificar-m' ho de exageració; ara, 
:'5tre Orfeó;· i això és uh triomfper amenaçant-los, posant-se immedia- sa. -ExpIo Sl-o' d'un p'·e _ Allí s'ex)lerimenta i estudia cientí-anib plena conciencia de lo que dic, d ~ ~ 
,.mresa, car és la primera vegada ta ment a la defensa, dins mateix. e ficament un assumpte interessantís-

afirmb lo dit i afegeixo.: digne de 
',I·; es cantà una Missa de caient. ' . }a casa, prop/del menjador, corrent t·ar·d·· 8 o··e I· ·.c'·a;~ê'Ro"J' ,8.· 'I,· ·t .. · y.,' ;. simo emplenar el buit ; que eris deixà la ' 11 ' .. ., - ..,' . 
~IPular, podriem dir que es cantà la per altra part la minyona a demanar Ja Ta' més d'uomes qUe sortia pu-

mort del genial Torra, s. i Bages. '1' El d'li d . d 82 bl' d I ~ ssa nostra, i diem nostra per dues - auxI 1. pa~e aque s os, ... e .. ' Ica a a primera fotografía, feta 
~,ns · qen convincents: És nostra Festival d'Art i Patria anys, don Teodor Jenny, anà en di- Saragossa, 23.-:-Ahirvespre, sota amb el nou i colo~al telescopi de 
¡:què du l' exquisita' frescor i ha recció al telèfon, havent dit la se- ' 00 seient deLÇ~fé ~·oy~lty" e.plot~ l'Qbservato.rr; 'Motint :Wilson:t, Ca\i-
',ut la seva essència d' aquells es- El diumenge a les quatre de la nyoreta que prestava servei en a- un petard. L'explosió 'p¡:òdui ' grans fornia, i era precisament~iÍleshores 
¡,endament maravel1osos Goigs de tarda el Casal Regionalista i Joven- quella hora a la Central que havia destro ces a l' establimentn caUsà.fe~ .. que ~staya an,ul)ciant ttn cataclisme 
II ria que són una de les joies , més tut Nacionalista dedicaren un deliciós sentit una veu- que venía de l'apa- rides a vttit persones. Ut:1a d' aques- tnterplanetar:i a ésser causat per l'a-
tms de la Música Popular Cata\a- . programa al doctor Cardó: Es tepre- rell de la casa Jenny-que clamava tes resúltà greument feri<la'~ A 'ditsa ,':t"racdó eled~o.-magnèficade sis pla- ; .,. 
~ . i és no.straperquè l' hem dita se- ' ~entà Jordi Erin, obra essencialment auxilis, no podent sentir altra cosa d' aquest atempt~~, :que és a con~e~ .nete~ ;.'disp~sat~ quasi en línia .recta 
¡.ls la nostra fonética, hem catala-catalanista en l'intenció, Fou esplen- més sinó un gran terrabastall de so- qUencia de la vaga de cambrers, tià a un 'costat del 'sol. . ' 
i 5at el llatí tal com deuría fer-se didament representada pels dos afi- roll i crits. Mentrestant a can Jenny estat detinguda la junta Directiva ,En. altr:-e ~ps, segons ens ·conten 
I;npre en tots els cants liturg ics i cionats de l'Elenc Artístic, senyors era tirotejat el pare, don Teodor, i d'aquesta Societat. .... .. '.:. ,r _ < '. '. les llegendes, les profecies d'aquest 
:·Ior dit sempre que un hdm tatalà Arboix i Vallés. Executaren un bri- queia ferit mortalment, a causa de -El Jutge que entén en "là 'causa ·gèneteèaclsavena1Íi'rrha i consterna
l'li o canti Hatí. Lloem al seu autorllantíssim recital de violí i piano els uns trets i d'una punyalada. Els fills · per!' explosió del petaI'Q;d' anit pas- ,ció.;, q,tés, ·avui dia, .el nombre d' oh- . 
I :l'ran mestre vigatà Mo.assén Ro~ Srs. En Marià Homs i En josep Du- don Eugeni i don Teodor, ambdós sada aLcaféRoy¡:tJty ha "'grdenatfà : sèrvà'to.riS i de savis astronòmics pro~ ' 
I ,~. ràn deixant-nos fruïr exquisiteses de de mitja edat, resultaren també fe- detenci6-,de l' Qbrer llauner :Víctprià ¡Jordona ~Is pobles aquella tranquil'
;:Cantà les exel ' lencies de la miste- Cluck, Kreisler, Beethoven i Bach. rits, l'un greument, a trets, pels des- Gracia,sígllif;r~t' siRê;ti~.!!St.~,:~e , tat ,del malalt i d6',la fatniliaque tê 
II ,sa Llum l'eminent orador sagrat, Apreciàrem del senyor Homs la gran coneguts, els quals fugiren en mig prería part en totes les reunio~~ ... 2~. èl inétge '\ remei a casa. · ". .. . 
I: canonge de la Seu barcelonina seguritat de dicció que cada volta de la confusió, no havent-se trobat carttbrers i fou qui proposà últilnà" U'ó¡)servator{ de "Mount Wilson » 
I;ctor Cardó. Pondera exel-Ientment que 'I sentim se 'ns referma; té molt per araeap rastre de llur pas enlloc. ment acords enêrgics~ · ,és una çletante.s obres filantròques 
(festa manresana simbol august de bon gusti pertany a molt bona es- L'abominable assassinat va saber- La policia ha practicat un registre., deLfinat Carnegie, encarregada a la 
I, Trinitat Santíssima; elogia Man- cQla;el senyor Duran l'aco.mpanyà se de seguida per Sabadell, i justa~ al domicili del detingut, . trobant-hL «Carf1egie Institutión de Washing
I sa cristiana i. diu que el. privilégi magnificam'e~t. Fou extr~ordioaria'" ment quan al teatre Euterpe d'aque- .. tro~sos de panyó:negresemblants al tom, per estudiar el sol d'una mane-
~ vi. de I~. Llum és per a Manresa 1J- ment agradable veure réapareixer a lla ciutat, ple de gom a gom, es re- qu~ hi hé;lvia embancat e1ijeta!tl. ' . , ra tota especial. Posat l'Observatori . 
11 responsabilitat de continuació; Manresa les Cançons aínb gestos . 'presentava «L'ànima és 'meva:., de : També ha detingut a un altre l1au- ' al cimd'úna serra muntanyenca. i a 
hnta· la diversitat de la vida, 1ft su- Són tan aíraientes · les grades dels En Gui~erà, escampa,qtun 'p~nj<; a-i, net menyS' sJgnjfipat cQ~ a si~dica) l'altura d~ les neus, allà dalt on' no 
;riorital de lo espiritual a lo mate- infantons que hom hi frueix en grati rreu I man ifestant-seviva: la indig- ' Iista. , ';,. -' .~ h.i, ha altres , obs!a~les vibratoris que 
,al, dient, però, com l' home neecs- manera veient-los com diuen simbo- . nació de tots els ciufadans i la ver- La polida cor1'tíñua 'les 'pesqulses efs de"ieS'ventadesf de les repercu
::ta de la: materia per a compendre, \idlment 'les gnindêses de la vida gonya per im aetecofu et'qite s'~ta- en'trobar la pista segura: '"'' ' ,· cions dels' llampecs i trons, i on la 
,:imbolicament els grans misteris de amb els seus jocs i amb les seves in- bava de COTl1etre. N~ çafès ~' han redoblat ;les pre,- fl?ur,~S,I:!.< N~~sfètfca, a l'ensems que 
' i ordreespidtual i aixís . per mitjà Pe nocentes cançons gesticll!ades . . t e- Tot ahir que a Sabadell no es caucions ï s' han registrarIes pêrsd- f servei)¿rd"estimulanl i règeneratilf 
t,l Llum miraculosa comprenem, to.t licitem de debó a l'amic Mique(Cae- parlà d'alt'Fà 'cosa i circularen diver- ne~qúèïnspiravei( · a1gu'hasospita'."' -en les cfuneionspulmorrars' delsestu--·"<":, 
l') possible ~. la nost~a naturalesa, el llas, 'exterysió de Mestte Pecanins, ses versions del fet, així corn de les , .~. . e diosos instal-1ats en aquella altívola 
1.listeri de la nostra Fé,la Santíssi- per la magnitut de lfi . tasca confiada, causes probables . a que' s'atribueix, " , = ' : .'~\ ,.:;. 'solitut,.!, ~Is . .f.¡~;errnet ;~mbif 'la .:ij',sTó 
fIa Trinitat. E.xult~ els atributs trini- , en la que pot esplai~lr~hi moltes ener" essent la ¡; lL:S cO:T~r;t ; 1 a que sem- . .. . "" ÇlilI~, '!~l~:D-~a, ;~t~c(W;i fQtógràflêa 
:lris i posa alanostra consideració gíes segl,lr de que seràn ben frudifi- bl~ més possible j la d'haver treba- De$C(}btimeltt~~jna:~Jlbrh ;, qeé.toteS : I~i~deliéa~~;;qUê :pre~en
:'omel misteriós focus fou dividit en cants, isalúdèni tàriibea f-apròre-so- · Ilat la'èasa !tEhrk ·'Purull i Compa~ ' , ca de moneda falsa. ·ta ' l' astre'del dia a travé~'d' instru-
¡¡,es, essent tan gros cadascun com ra de Ritmica ·NaJ-lèus6aríCàrCOn" nyía» ·deu.horeS en noc de les v~lit . .. :,: 'r ,i ' 1J1~nts.més. gr~ns) ayall~tspeLcas. 
; ls tres junts, t(llment com les tres tribuí poderosàmertta l'éxit. estab~rte~, <,lm~ .tot J hayer-s~ abo- A1meria, 23'. . . :' Així p'èr 'exéinpl~, el ' telescopi està 
'dvines persones són iguals cadas- En gratitut al doctor Cardó per nat les dugues hores més' tteballa- En un lloc .;denominat ., Lps ,PiQoS, for~<lt,., p~r .una torre. :ver.tical fixa i ;, 
' una a les tres juntes, i essent tres haver-nos honrat ' en aquesta festa des a tots els obrers. del term'é de Bedar, s'ha tdê~éobert ' de 1'64 péUs ;d':aiçÈldh;';èn l' eitrem 
¡ ón un solDeu; exòtta i·' reco- · li fóren ofertes les'obres següents: --. La casa Jenny, al~~.ciana d'origen ' una'Jàbrica de moneda falsa. superior hi ,ha la cambra receptiva " 
.'f1aria l'amor a la Verge-Mare i . sa- , Bibliografies Manresanes, donatiu ., ! de molts anys . establerta a' Saba~ : · ~n ~statdéti~guts Ct.istÓfÓI.Ga': ~err\i~êsfèri<ià; ; <tontéhint,' el ' grart' l'h-
. Ilda les autoritats i tot Manresa po- del seu autor eI'ísran manresà ex~se~ ,deli, gaudeix d'Una veritàble simpa-' ' ci~ ~que era el soci capjtalista, i flect~r, p'ertectameryt polit (és una " 
; ant :terme a ,son vaHosíssim discurs. nador señyorl~eonctSoleriMarch; :'fía entre el. poblet essentttns dignís- ' "Fraicesc Casanovas f FÍ'aíttêsc'Ra- massa\~ :èrfStcítl': de . 1()()pulg~<!1es 

Manresa Mariana donatiu del seu ·· sims ciu~adansque · s'han òÍlerescut '· ··(nos', socis industrials en el negoci. diàmetre per 13 pulgades de gruixa-
: ~o .. ferencia del ' autor l'Arxiver. Municipal Sr. Joa- l'afecte de la ciutat Del bé que en \. eh el registr~ ' piacttdit es'trotlà ria,qñe ';pesat\uMrè toltès i mitja); . 
I doctor Cardó 111 quilfl Sarret i'Arbós i 'les obtes del elia realitzaren. ". , un ~Iesol de fondre metall de diver", aquEfSt ",reflector està muntat en ceo-
I; , . ' 1 "'insigne manresà 'N" AntO"Tli Camps i * ses ~'classes i .290 mone.des de cinc losta~"el qual roda seguint el curs 
I. éasalReg¡onalis~a Fabrés donatiu del gendre de l'autor * * . pess~tes, 4sd~duguesi ' r 44 d'un~,· ' ciél 'S~C·be sofà' i~torrehi hainstal-

. A tes deu de·lavet1la el sapien
hssim doctor Cardó donà la valiosa 
: :onferenciaanunciada,deixant mara
IreHats a tots els concorrents.. Fer 
. 10 resum de .10 que tractà l'eminent 
iloctor en Úl seva conferencia (Els 
:¡)roblemes .e~piritual~ de Catalunya> 
:1:5 taSca. molt difícil i per moit béque 

senyor Oleguer Miró i Borràs, bell- Elgovernadorvra anar ahir, tarda . totes falses'. ' ' ., . 'lats;~ els'~ meraveÜos9s aparells . per 
mentpresentade:s amb la correspo- a Sabadell; va visitar la família jen- ! ' obS~f;var , i fotografiar còmodamen't 
nentdedícatorllí en pergainí,càligra- ny, donant-li el pésam, i va éscoltar els r9igs .solars·; després d'ésser a-
fía del jove artista pictóric En Josep la relació dels fets ocorreguts a1lí, La' mnar.es de l~s mt;lrques ·· qúests rêf1eètius 'dél ·ceol()stat a :ún 
Padró. deduïnt-ne l'ex·actitúd 'de la versió ' . l' ' . millors, es venen ' segón refl~dór 'i, d~s d'aquest, tra-

FO .. U un.a fes.ta v. es. san. ta. d.e joia i j comu.niç~da .. des .del primer moment . apr~us econÒmics ala CasaCA': vèssahtuna ¡¡lenti1la>de 150 peus c' 
d'esplendor que : perdurarà en els per les autqritats,. . NONG(A GERMANS. Plaça de de focus; . ." 
nostres rècords. La gent ·que conco- Els dos fills ferits va¡¡.èsser ,por- Sant· DOmingo,·l.:' . " .. ;, ,; Eldlsc ) del sòl, arnbaquests apa. ":" 
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