
4Qi.\Gi']JZXf' 

L'encarimentpròxim 

EL PLA DE BAGES I. ~'.' znc , 

El comunisme a Alemanya: L'exèrcit 'verillüll g'apode-
ra de Fredlrchsend I Versel 

F ederación de Sindica
los Pairo naies de 
Manresa , su ·Co
marca. 
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del preu del pa 
Francfort, 25. 

Les novçs que es tençl1 respecte 
als preus dels blats, dels sacrificis 
que costa a l'Estat sostenir una fic
ticia normalitat en el valor de la fa
rina i dels pleparatius queespo~ten 
a cap per a mitigar el cop que amb 
l' allgmentde preu del pa sofrirà l'e
conomía nacional, fan témer, amb 
fonament, que no trigarem gaire a 
veure aquesta nova puja, que serà 
superi9r a J.esanteriors. Els pessi
mistes diuen que es pagarà a pesse
ta el quilo, però altres que no ho són 

. taòt,petob() ;s(m,cteu~n, enla possI-

Ira aquests continuats Hugments en 
els preus de molts articles, i que vin
drà agravat amb el que sembla sofri
rà el preu del pa. 

Cal fer veure, als productors i in
termediaris, la conveniència de pa
rar atenció i posar-se d'acord per 
abaratir la vida, empleant el seu zel 
i interès per o lograr-ho, car d'altra 
manera, de no atendre 's els interes
so~ dels consumidors, arribaràn les 
coses a un gran màxim de tensió 
que posaràn en perill la pau i tran
quilitatpúbliques. S' ha produït un 
fenòmen innegable i d' incalculaole 
trascepdència en 'el procés de la pro
llucció' (és; aqu~st fenòmen, la soli
darita! general de tots els seus ele
ments, desde 'I primer fins a l'últim, 
desde 'Is més poderosos als més hu
mils. ¡Ha estat suprimida la compe
tència! Les conseqUencies d'això les 
veu tothom. 

La «Gaceta de Francfort té noves d'Essen, de que'l manament de l'exèr
cit vermell ha fet anunciar la caiguda de la ciutat de Verset a les seves 
mans. 

Continua la lluita, havent-se apoderat, els cQmunistes, de Fredircl1send 
i es dirigeixen ara a Liba. 

La junta direètiva de esta Patro
nal, . ha circUlado órdenes a los de
legados para que hagan una rela
ción de los jornales que actualmente 
perciben los obreros para hacer una 
revisión total de los mismos.' 

bilitat de que es pagui a 80 cèntims. 
Les conseqliencies d' aquest nou 

augment no volem ponderar-les. , 

Holanda es nega a enviar queviures a A.lemanya 
mentre hi hagi una sola República sovieUsta· 

Berlín,25. 
Holanda s'ha negat a enviar queviures de .:-ap mena a Alemanya men

tre existeixi una sola República governada pels soviets . 

De hI' Setmana Santa 

El Diumenge dels Rams 

En un registre practicat 
en un vaixell sospitós bi 
han estat trobades gran-

quantítat d'armes. 

SECCIO RELIGIOSA 
Sants de demà 

Sant Sixte III, p. 

Dilluns 

Sant Segon, Olt. 

Cort de Maria de demà 

A Ntra. Sra. de la Divina Provi
dencia, a Sant Miquel. 

Dilluns 

Una sèriè vergonyosa d' ~rro& i 
d' horrors que s' han fet i s' han dei
xat fer en el ram d'abasteixements, 
ens ha portaL a una crisi ben, difícil 
de resofèlré~" " " ' 

Els monstruosos negocis del su
cre,de l'arròs" de l'oií i molts altres 
de semblants, mostren desgraciada
ment fins on pot arribar el desballes
tament oficial i fins on són permesos 
ulguns negocis pèr enriquir alguns, 

En acabar avui la Setmana de 
Passió, comença demà la Setmana 
Santa, final del sant temps de Qua
resma i preparació immediata pel 
gloriós temps Pasqual. 

Londres, 26. 
A Ntra. Sra. de la Misericordia, 

a Sant Pere Màrtir . 

a costa del país, que veu cada dia 
més propera la fam que l' amenassa. 

Cal cridar fortament l'atenció con-

Si no es posa fré als egoïsmes 
productors i intermediaris, si uns i 
altres no entren pel carni de la raó, 
preparem-nos a sofrir les conseqlien' 
cies del desgovern del de dalt i de 
l'egoïsme dels demés, ·que fatalment 
van venint amb aspecte amenassa
dor. 
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En pro de~ TOrfeó Manresà .-
L'Aplec de Castellet 

Nostra Dona de Març du una joia 
ben c1arade flors i decançolls tre
moloses per l'ampla serenor d'un 
dia bondadós. 

Nostra Dona de Març t'IlS envol
callà devall del seu mantell en santa 
germanor. 

L'Orfeó Manresà i l'Orfeó «La 
Formiga» de Castellbell i Vilar han 
cantat bellament i s'han donat una 
vigorosa abraçada. Festa de llum, 
de cançons i rialles clares, compe
netració espiritual dels qui sentim 
un fervid amor a ço que és ben nos
tre, la. nostra cançó. 

Germans de Castellbell i Vilar i 
; ' germans orfeonistes de Manresa, 

vosaltres que heu fruit el moment 
solemnial de sentir-nos identificats 
en el cant; per aquesta amor que es
pendim per la nostra comarca del 
Bages, jo vull dir-vos el miracle de 
la nostra cançó: 

A voltes sel1tim una melangia 
profonda i un gran aclaparament, i 
al1avors ens ve una cançó arrant de 
llavis com una flor esg-roguei"dade 
melangia, 'una melangia dolça que , 
la diem inconcients maltes vegades, 
però que esdevé regor beatífica 
de l''esperit, i aquell tèdim que sen
tiem va tra.nsformant-se .en joia. Oh 
maràvelladelcant! ;'La melangia feta 
cançé:hiI redimit 18"nostramelarigia. 

AVQttes S.entimuna ~mor, passió.
nal que ens donI:¡ . goig i ens ator
menta; i allavors trobem una besada 
espiritual, una caricia i un afalac de 
divinitat· dins la nostra cançó. Oh 

clarors eternes i amb l'ànim commo
gut i saturat de maravelles, sentim 
esclatar en nostre pit una ànsia de 
cantar i és allavors que ens neix vi
branta una formidable cançó patriò
tica i ens sentim més germans tots 
els que cantem de la mateixa mane
ra, amb la mateixa llengua nostra, 
i tan estimada que no en volem cap 
més per damunt d'ella dintre la nos
tra nacionalitat. 

Oh maravella del cant tan divers 
en l'amor, en l'odi, en la joia i en el 
tèdi!: Redempció divina dels nostres 
sentiments i de les nostres passions. 

Això és la nostra cançó, germans 
de Castellbell i Vilal i germans or
feonistes de Manresa, i això és el 
que fem nosaltres cantant fervoro
sos les llostres cançons. 

Ara que hem sigut aplegats bon
dadosament en santa germanor, que 
la nostra compenetració espiritual 
ens dongui vigoria i ens ompleni a 
tots de l'esperit de continuïtat a l'en
semps que aquesta compenetració 
ens faci més obedients i respectuo
sos vers els nostres íntims amics,els 
nostres benvolguts mestres En joa
quim Pecanins i En Florenci Vila. 

Que aquest aplec perduri en nos~ 
tra recordanca com una forta fruïció 
de l'amor que ens té agermanats. 

Salvador Perarnau. 
Manresa i març de 1920. 

Augment del Catolicisme 
a Escòcia 

maravella del cant que ha redimit la Les recents estadístiques el po-
nostra joia fent-la més excelsa! sen de manifest. En l'Arxidiòcesi de 

En la dia~a de demà, diumenge, 
la 19lesia beneix els rams de palme
ra i olivera o d'altres arbres i fa des
prés la tradiéional processó. Aques
ta ceremònia data de principis del 
cristianisme, puix es té notícia certa 
de que l'any 385 ja se celebraven a 
jerusalem, quan hi va anar l 'espa~ 
nyola Etiria segons ella mateixa 
conta en el seu manuscrit anomenat 
<Peregrinatio Si\virel ) . 

Segons aquest verídic testimoni, 
el diumenge abans de la Pasqua, es 
celebraven oficis matinals en l'iglesia 
del Calvari. Cap a l'hora de sèptima 
del dia, o sigue a la una de la tarda, 
es reunia el poble davant la cova de 
Getsemanf, practicant-se uns exerci
cis de devoció que duraven dues ho
res. A l'hora de nona -a les tres
pujaven els fidels al cim de la mun
tanya del Olivet, entregant-se a no
ves devocions. 

Per allà de l' hora und(~cima se 
cantaVa l'Evangeli de l'entrada de 

,Jesús a jerusalem, iel poble baixa
va en processó solemne, portant 
palmons i branques d'olivera, cap a 
ciutat, entrant a l'iglesia dè la Resu
rrecció, aon s'hi cantaven Vesperes 
i una oració <ad Crucem». 

Aquesta solemnitat es va anar in
troduïnt en la \iturgia de les demés 
iglesies en el decurs de sigles, si bé 
que la benedicció és de temps més 
modern. En les regions de Sud, ac
tualment, es beneïxen rams de pal
mera i d'olivera; en les del Nord els 
rams són d'olivera, grèvol i avella
ner. A Sui ss a es vesteixen altes per
xes amb r:-t: ns de : ~rl: \' (~ ! l flors, frui
tes i altres objectes. 

Cal remarcar que al arribar 
la processó a l'iglesia, aquesta que
da una estona amb les portes tenca
des; els cants i les ceremonies repre
senten l'entrada de Crist en el Cel 
(l' iglesia) amb l' Humanitat (clero, 
processó) ' redimida per mitjà de la 
creu; per això el Diaca amb la creu 
pica a la porta, obrint-se aquesta tot 
seguit, simbolitzant l'obertura del 
Cel. 

El diari «Evening Standard>, as
senyala el fet d' haver-se practicat 
un registre en un vaixell procedent 
de Londres i que es dirigia a · N. de 
Anglaterra. 

En fer el registre al dit vaixell, 
que anava carregat excessivament 
de barrils de cervesa, es descobrí 
que dintre els esmentats barrils hi 
anaven ametralladores, fusells, mu
nicions i peces petites d'artilleria tòt 
de fabricació alemanya. 

Ha estat ordenat l'obriment d'una 
informació per aclarir els temes en 
que ha estat cónstituida la referida 
expedició d'armes clandestines. 

Els sinn~feiners ban ata~ 
cat \un lloc ,de policia 

Parfs,26. 

Comuniquen de Londres que, se
gons s'assegura, a Gartalica (Irlan
da) ha estat atacat el lloc de policia 

Gran Café i Restaurant 
COLON 

Plassa de Catalunya-BARCELONA 

PLATS DEL DIA 

DILLUNS 

RissOtto alia Millanese. 
Toro a la Catalana. . 

DIMARTS 

Gnocchi alia Napolitana 
Escudella. . . . . 
Bullit Català. . . . 

DIMECRES 
Pael la Valenciana . 
Callos a la Catalana. . 
Osso buco. . . . . 

DIJOUS 
Canneloni Rossini. . 
Casoulet a la Toulousaines 

PESSETES 

2'00 
. 2'50 

2'00 
1'50 
2~50 

2'5Ò 
2'00 
2'50 

2'00 
2'50 

Quaranta Hores 
Cessen durant la Setmana Santa. 

Iglesia de PP. Caputxins 

Arxiconfraria del Cordó de Sant 
Francesc. Funció reglamentaria del 
quart diumenge d'aquest mes. 

Matí, a les vuit, Missa amb comu
nió general. 

Tarda, a les cinc, reso del Sant 
Rosari, exercici del Via-crucis i ser
mó que farà el Rvnt. P. Director. 

Agricultors de Bages 
assegureu les vostrescu\litesen la 

Caja de Seguro. Mu-
tu os contra el Pe-
drisc;o 
a càrrec, a Catalunya del 

INSTITUT AGRICOLA CATA
LA DE SANT (SIDRO 

Aquesta mutualitat d'agricitl
tors ha pagat la totalitat deIes 
pérdues ocasionades pels tem
porals en les culli tes assegura
des durant 1919,amb augment de 
les seves reserves i repart de 
beneficis entre tots els associats. 

Prima total per cada 100 ptes. 
de cereals: des de 2'08 a 2'60 
pessetes. 

Prima total per cada 100 ptes. 
de vinyes i olivar, des de D'6fj a 
4'54 pessetes. 

Delegat a Manresa i Comarca: 
don Andreu Casas, carrer Nou, 
8, segón, segona. 

Falta aprenent Pd~r~~~~~~ 
,que tingui 1l1és de 14 ,anys"i sàpiga 
l legtr i ·êscriure. Imprempti:l' de Sant 
Jo~~P, SQbrerroca, 25 i 27. 
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-Per Vins, Xampanys i Liéors 

de totes classes dirigir-se a La 'En
glantina, de J. Marsinyach. 

A voltes sentim un flamareig de Glasgow . els catòlics passen de 
odi vers l'amiga que haviem ben a- 400,000. Els baptismes anuals arri
mat i ens ha sigut perversa, ferint- ben a 13,000, i 75,000 nois van a 
nos bruscament amb la seva ingrati- les escoles parroquials. Hi ha 120 
tut; i allavors trobem la cançó es- escoles catòliques, entre elles 10 
purnèjanta i cruent,i ens don joia de d'ensenyança superior, una escola 
cantar-la i adhuc s'emmena tota la correccional, un assil per a òrfens, i 
nostra fervor. Oh maravella del dos per a nois cegos i sords-muts. 
cant que ha redimit el nostre odi, Per a administrar les 83 missions 
fent que esdevingués una joia eSpi- i 136 iglésies i capeiles amb què 
ritual, ço que seria vilipendiós. compta l'arxidiòcesi, treballen en 

En la present solemnitat cal consi
derar una triple significació «històri
ca», en el Evangeli, de la solemnial 
entrada de jesús aJerusalem, el diu
menge de la seva pasió; <profètica», 
com a imatge de l'entrada de Crist en 
el Cel amb la seva creu; i <mfstica:., 
com a figura de la nostra entrada en 
el Cel amb la nostra çreu, en virtut 
de la creu de Crist, per a rebre amb 
ell la palma de la victòria, 

DIVENDRES 

Bouil1abaisse Marsellaise . 
Bacallà a la Vizcaina . 
Costolette alia Milanese . • . 

2'50 
2'00 
2'50 Es ven bàscula ~:~c::~; 

'~ Davant d'un vell pai$atje ple de ... act\.lalitat 309 ~acerd9ts. 
6 > . 
~ '.~ 

DISSABTE 
Ravioli alia Piemontesse 
Lomo a la Catalana. , • . 

DlUMENQE 
, ~ ; : 

. 2'00 
2'50 

Rigatoni Bolognese. . . . 2'00 
Poll a la Xanfaina. . .. . . . .3'00 

Entremesos. - Cobert: 3 plats a 
escollir. Postres, 7 pessetei. 

. .';:¡S¡ 

marca Pibernat, força 5000 quilos. 
Raó en aquesta Administració. 

Carbons antracita i ovoides 
. . Cok-gas. - Especial 
per a usos domèstics i calefacció 
(de pur origen). Preuseconómics. 
De venda carrer de Guimerà, n.o 7, 
Tel~fon 56.-Manresa, 
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