
Les nostres donzelles A Sant Jordi 
i 18s Roses de St. Jordi Sant de la i~ostra llibertat futura 

, curull de roses i de magestat 

Tots els pobles tenen la seva ca- 
* Vos que teniu un posat de dol~ura 

racteristica, i al nostre benaurada- I com un abril, a I'entorn, escktat. 
I 

ment el caracteritza una profonda Vos qui sabeu tant d'amor com de gestes 
pietat, i un ferm patriotisme. 

i us presenteu gaiament rialler 
El sentiment religiós que hem re- 

I 
i planteu cara davant les tempestes 

but amb I'herencia dels nostres pas- 
i bracejeu com un hvid guerrer. 

sats, junt amb la sang. lleialissima 
dels antics Homes d e  Paratje Vos qui teniu I'infernal ferotgia 

estemordida dessota el coltell 

iqueta d'esperit rebel 

sta de Sant Jordi, del Pa- de la ddnzella i el drag opresor 
perque ens sortís la vergonya a la cara 

atalans s'és comnioguda al d'ésser esclaurs tremolosos de por. ' 
a llegenda del Sant. 

lpir al drac, salvant a la Feu-nos sentir les afroses cadenes 
segant la carn amb vilesa i turment 
que se'ns. arhori les sangs dins les venes 

ats, que les donzelles ca- i ens sentim forts plantant cara al mal vent. 
ialanes, donaven al sey aimant, en I 

sima Maniesa, fent present al esco- /. e Que nbstra tetra sagrada es recordi 
l l i t  del seu cor d'una rosa.. .i al en- I que Deu I'ha feta ben endependent 
sems que mormolarh una paraula de . i cada abril passa encara 
esperan~a a les ordes del aimant ... en trobant-la esclava sofrint 
els seus ulls hi lluirh la sagrada fla- 
ma de amor a la Phtria d'un amor I Sant glorids ... ! Hi ha ge 

perb féu que i'hora s'acost 
ar que les roses de sang ja floreixen 
deurhos la rosa de la Ilibertht! 

Salvador Perarnau. 

# * *  

aqpell dia una rosa roja de sang i de 
amor com a present de futures gau- ' 
bances. 

Avui fa cinc anys que la festa ca- . . 

'racteristica de ~ a t ' a l u n ~ a  s76s resta- Oh Catalans! ~ o s & a  Phtria ;o és nostra, 
blerta. ..i nosaltres denim l'esperan~a I I - &e encar gemega dins-l'esclavitut 
de. qlre al sortir de pregar a Sant Jor I e " i encar duem un estigma en el rastre 

Goigs d e  Sant Jordi 

I Catalunya es va alqant més segura: 
vinyes madures li han dat nova sang 

S perb h ferida cruenta perdura 
i al mig del cor, encar du un esboranc. 

di per laAlliQertaP-de la ,tlostra. terra.. 
veurem les donzelles de la catalanis- 

Per ésser voluntat del Sant Pare 
que el poble s'associi als cants de la 
Iglesia, ens plau donar a coneixer 
als nostres llegidors les tres estrofes 
dels goigs de Sant Jordi que's can- 
taran en la Missa de Comunió de 
dema a les set en la iglesia de Sant 
Miquel. 

del poc que som i 10 molt que hem sigut. 

L' Art, 1' Historia i la Llegenda 
han brodat vostre mantell 
vos han dat la millor prenda 
amb la ploma i el cisell 
Des del Nord fins al Migdia 
de 1,levant fins a Ponent: 
Patró, etc., etc. 

i 

N' era una gentil princesa 
robadora de l'amor, 
i un monstre que feresa 
la vol captivar traidor; 
perb vós, quan I'embestia, 
baixau del Cel al moment: 
Patró, etc., etc. 
Vetlleu per la phtria aimada, 
per la seva Llibertat, 
per la Fe ben arrelada, 
per la Santa Germandat; 
i si arribCs el gran dia 
de,salvar-la combatent: , 

Patró, etc., etc. 
TORNADA 

Patrd de Cavalleria, 
ivetllau per la phtria mia 
i per son renaixement! 

Avui els Pomells de joventut 
<Manresana,,  primavera^, ~Flore- 
tes del Bages, i <Esclats de Prima- 
vera, han deixat llurs tasques al 
migdia per a resar al nostre patró, 
I'oraci6 que els recomana el seu Di- 
rector I'eminen t Josep M.a Folch i 
Torres. 

¡Déu vulgui escoltar el prec d'a- 
questes animes pures i torni la pau a 
Catalunya! 

* 
P~ograma religids 

Dema, diumenge, 24 d'abril. - 

A lloanqa de Déu Nostre Senyor i 
de Nostra Dona Santa Maria, la 
<Lliga Espiritual de Nostra Senyora 
de Nontserrat )), el Casal Regiona- 
lista i el Jovent Nacionalista, cele- 
brarhn enguany, per cinquena vega- 
da, la festa del gran mhrti 
Sant Jordi, per tal d'alca 
seva intercessió, la total 
ció espiritual i temporal 
Catalh. 

IGLESIA DE SANT 

Mati.-A dos quarts d 
sa de Comunió amb plhtica, que fa- 
rs el celebrant Iltre. Dr. D. Joaquim 
Cornet, Pvre., Canonge de 'nostra 
Seu Basílica. Es cantarhn la Missa 
popular d'istil gregorih, de la Mare 
de Déu de Núria i motets eucarístics. 
Seran benei'des i repartides les sinl- 
bbliques roses de Sant Jordi. 

ORACl Tarda.-A les set: res del Sant 
Rosari, visita espiritual a Nostra Se- -- i 
nyora de Montserrat, lectura pielosa 

Al Glorids cavaller Sant Jordi. sobre la vida de san t  Jordi i 
Dama molt gentil, pel Rvnd. Dr. En Lluip Carreras, 
n'és empresonada; 
desitja mon cor, 
siga deslliurada, 
Cavaller gloriós, 

i ~ v r e . ,  Catedrsitic del Seminari Con- 
ciliar de Barcelona. Seran cantades I les Ave-Maries de la Visita, un es- 

protegiu I'aimada. 

Féu que brilli el sol, 
de Pau desit'ada; 3 gaudint furs >i drets, 
dama empresonada, 
Cavaller gloriós, 
deslliureu I'aimada. 

josep Vila Ortonobe+. 
dels <Amics de la Poesia,. 

cullit motet i per a finalitzar es can- 
taran els goigs de I'invicte Sant Ca- 
valler. 

NOTA: 

Els cants del demati i tarda són a 
chrrec de I'OrfeÓ Manresh, havent- 
n'hi a propbsit per a que hi prengh 
part el poble. 

quers.-Acords importants 
-.*e* ---us 

Ahir, a la tarda, va reunir-se en 
junta general el gremi ;Se Flaquers 
d'aquesta ciutat, prenent per unani- 
mitat, els acords segiients: 

Primer. Fer constar en acta un 
energic vot de censura contra el 
president de I'entitat N'Ignasi Bosch 
Ademh i la distitució del mateix ca- 
rrec que ocupava. 

Segon. Oposar-se a que el se- 
nyor ~~~~h cuidi del repartimant de 
farina intervinguda, arribaht, si fos 
necessari, a suspendre I'elaboració 
de pa. 

Tercer. Invitar als dlequers que 
s,havien separat de I'entitat, per dis- 
'conformitat amb I'actuació del se- 
nyor Bosch en el afer del reparti- 
ment farina, a reintegrar-se, al Gre- 
mi. 

Va ésser nomenat president el se- 
nyor Ribera. 

Agencia "LA GARANTIA" 
Rentistes: Si voleu colocar be 

vostres capitals, comprar o ven- 
drer finques, visiteu <<La Garantia>>. 

Hi ha capitals per a prestar en 
primera hipoteca. Per vendre fin- 
ques rústiques i urbanes a n'aqnes- 
ta ciutat i heretats en el partit. 

Informes: DON JOAN TORRES 
CREUS. pro~urador dels Tribu- 
nals, Arbonés, 17. - MANRESA. 

avis iunportantissim 

Del dia21 del mes actual fins al 
5 de maig prbxim, quedarh oberta - 
la rectificació anual del Cens Elec- 
toral. ~ I 

El Casal Regionalisin es cuidar& 
de fer ins-criure els que no i son i 
de  demanar la rectificació de domi- 
cilis i de noms equivocats. 

Pere (;ornis Lluc 
Professor de$rano&s 

Disposa de "gues hores diaries 

, 
Per a l l i~ons a In" .' 
. formes a-1' AdminisfraciÓ del 

GAS DE MANRESA 

SA 
-' 

Sants de dema 

Sants Gregori, bisbe, i Fidel de 
Sagmaringa, caputxí i martre. 

Sants de dilluns 

Lletania.- Sant Marc Evangelis- 
ta i Sant Hermini, bisbe. 

* 

Cort de Mar-la de dema 

A Nostra Dona de la Mercé, a 
la Seu. 

Cort de Maria de dilluns 

Al Pdrfssim Cor de Maria, a la 
Seu o Sant  nasi. . 

Capella del Sagrat Cor, Saleses. 

Quaranta Hores de dilluns 

lglésia de pares caputxins. 

Hores d'exposicid 

Al demafi, de les sis a dos quarts 
de nou; a la tarda, de dos quarts de 
cinc a dos quarts de vuit. 

lglesia de la Consolacid(Valldaura) 

Dilluns, dia 25 d'abril, ajudant 
Déu comensara aml) la soliemnitat 
de I'any passat el devot exercici del 
mes de Maria amb el dia de prepa- 
raoió acabant el dia 26 de mEpig, fes- 
tivitat del C O ~ ~ U S  Christi. 

Tots els diesa les vuit del vespre 
després del *Sant Rosari, que es resa 
cada dia, es farh I'exercici correspo- 
nent amb les Ave-Maries cantades 
per les Sr tes  Instructores i nenes: 
del Catecisme. , ' 1  i 

. . 

Iggesia de Sant Ignasi 

Dema, dia 24.- Quart diumenge.' 
. Funció mensual de la Congregació 
del Sagrat Cor de Jesas i Apostolat 
de I'OraciÓ. 

Mati.--A dos quarts de vuit: $Mis- 
sa de Comunió general. 

Tarda.-A les quatre: Funció de 
ja Congregació Mariana de Sant 
Francisco Xavier. A les $is, exposi- 
ció del Santíssim, Trissagi cantat, 
sermó pel R. P. Joan Serrat, S, J., 
seguint la benedicció i reserva. 

Solemne Novena de reparació i 
desagravis a Jesús Sacramentat. 

Comenqarh el dia 24 d'aquest mes 
acabant el dia 2 de maig. 
. Tot+ els dies, a les set, a les vuit 

i a les'deu, Missa amb exposició de 
S. D. M. 

A la tarda, a un quart de set, ora- 
cions de la Novena, sermó, acte de 
reparaci6 i desagravis, acabant amb 
la Benedicció i Reserva del Santis- 
sim Sagrament, 

Els sermons, estan a carrec bel 
Rnd. P. Chndido Rincon, Missioner 
del Sagrat Cor de Maria. 

Dia 24 dXabril.-Festa de I' Obra 
de les Tres Maries. 

Els cultes d'aquests dies seran 
costejats per I'Obra de les Tres Ma- 
ries dels Sagraris-Calvaris, les as- 
sociades de la qual, tindran )a les set 
la Comunió general amb plhtic pel 
Rvnd. D.ValenMi Morell,.Direct~r de 
'Obra, i faran i'adoració per toro 

'cada mitja hora. i 

A la tarda, a les quatre, aperturs 
dar I'ExposiciÓ d'ornameqts per a 
,ig18sies pobres,, , L U I 

En la hmció, rorador de la Nove- 
na, enaltir8 l'hermós f i  i desenrotllo 
de 1'Associació. os 

i 

--- - 

Cuineres Se'n necessiten du- 
gues, una per Mar!- 

resa, i I'altra per Barcelona, gua- 
nyant set i vuit duros mensuals. 

Ra4: Sobrerroca, n." 9, Carnice- 
ria. 

IX(-*-*. 

Tots els Somatenistes inscrits per 
assistir a la festa de I'entrega de les 
Banderes al de Barcelona, deuen, 
d'ésser a I'estació al punt de les 
sis del mati del diumenge dia 24 del 
corrent; .i els de la primera Zona al 
punt de tres quarts de sis a la PIaqa 
Major per acompanyar la Bandera. 

Sabem que tots'els somatents de 
Manresa i comarca seran obsequiats 
dema a les quatre' de la tarde pel 
meritissim Diputat Sr. %Creixell, en 
la Fira de Mostres de Barcelona 
amb un berenar. 

La Flor del Campo 
DENTR~FIC MODERN AGAR 

calma el de al acte per 
fort que sigui. , . 

Preparat superior a tots els fins avui 
conegrits, per 'a la1 curació radical d e  

~~feccions i inf1amacions de les 
genives i boca en general. Es molt 
recomenable i eficaq per a el arreglo 
de les dents, i higiene. Es el benes- 
tar general de la persona, . 

, 1 

Dipdsit geheral 
.a  1 

E M ~ U  mW~l\'#b 
Piques, 3, (Barberia). - Manresa 

VENDA: Drogueria Espinalt, Pla- 
qa Major i AnHgua Casa Senyor 
Jaume, Plaqa del Olm. 

Representant: 

so!. 


