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L'Emprèetit Municipal 

Les dues actituds 
H;!;¡¡' parlat més d'un. vegada del 

projecte d'anar a l'Emprèstit Muni· 
clp~1. L'endem\de la sessió en què 
el dlctflmen va ésser presentat, el 
nostre diari la qualificava de patriò· 
tica' I bé mereixi. aquest nom Una 
re~nló municipal en la que es rom· 
plen velles tradiclo~. caduques, uno· 
n ¡mament s'anava a fer una obra 
magna I de ,gran trascendència per 
l'avenir d~ la ciulaJ, 

En una altra sessió determinats e· 
lemenls del Consistori desautoritzant 
les parMlu I la lirma de ¡;¡¡mpanyi 
seus es declaraven conlra el projec· 
le Senae donar una altr. solució; no· 
llIé. que per sistema, només que per 
complaure ambicions polítiques. 

També hem parlat de la nece .. l· 
tal Que hi havia d'una col'laboracló 
intel"ligent dels nostres concil.Úadans 
p!!l' a p\'lrtur a terme el projecte de 
l'Emprèsth¡p~ò jahemdlt l'Iue sl 
per un cost.t 'hi han elemen!s que 
es presten aaquesla C<li'laboració, 
per I~_artra es djbuixa una oposició. 
I. finalii.t de la qua' no és p·.s molt 
fàoil d'endevinar.· e. teahnen! insò
lit que quan S'obliden mires polfli
~ues per a treballar ~nanimament 
pe, Una empresa benfactora per la 
elutat, fií hagi qui 3'hl oposI. No s.· 
bemles raons d'aquesta actitud, però 
silla necessHat de què e. diguin des· 
seguida,si no es vol Inferir Un greuge 
a la ¿¡urat 

Uniflcont el pensament de tots el. 
que per damunt de les misèries de 
I. pollties senten amor a la ciutat, 
va. dir el regidor senyor Aro]a que 
lòr. de l'Emprèstit no hi havia altre 

medi de salv.r la .Ituacló del ·Munl· 
clpi. ·Pels que· s'oposen a l'Emprèstit 
aquestes par!!ules del senyor Arola 
són ImperaUves, Car els obliga, sl 
volen provar llur nobresa l B indicat 
Un altre carni per on pugui atrib.r·se 
• la restauració de la nostra hisenda 
municipal. A tot hi ha dret menys a 
permetre Que el noslre municipi 
continui en l'estat 18mentoble que o
ra es tracta de fer dcsaparèi~er, 

Nalurnlment que abans qUe tot se 
ha de veure l'abast que pugui tenir 
!Questa actitud d'opo~idó al projec· 
te, I sl determinats regidors que par· 
Ian:n a favor de la seva realllzacló I 
(l,maren el dictàmen, continuen fent 
honor a la seva firma. Veure.m Sl en 
la pròxima reunió de l'Ajuntament 
omb els voc.ls assocíats s'obtindrà 
i8 mateixa aprovació Que entre -els 
regidors, o bé sl es reflexarè liti In· 
terès contr.ri, I quins S~ran el. que 
aixis es manifestin. 

Per altra part, d'aqul do. meso. 
s'haurà de consultor el cos electoral 
per a designació dets nous .adrninís
tradors del Municipi, L'cloq1ièn<is 
del sufragi serà definitiva per a sa· 
ber tot el valord'Rquestes actituds 
Inkiades fora del Consi.lòrl I mani
!<.stades en ell d'ooa forma humoris' 
1ka. 

Menlrt stant tots els que estimin 
la ciulat,aprofitant aquests moments 
d'harmonia cai que prenguin inte.rès 
! es preocupin de la ne-cessiti:1t de 

l'Emprèslit, • porlant 8 la Comissió 
les llums de la Seva Intel'lIgèncla I 
I. fe del seu manres.nlsme. 

Establiment de Horticultura i Floricultura 
de J O S E P GRA ELL S 

Passeig <fe Pere 1Il,(D."er. al Te;,tr~ Nou, 5) 

CRIADER: Grup Escolar, (prop la via de Súrla.·MANRESA 
E~ constrpei~en I s'arr~glen jardins Gran varielal de planles I arbres 

ES FAN R ~MS I CORONES 

Doctor RABASSA 
Ex-metge de t'Hospital del &grat Cor 

. Metre-intern de l' 110spltal de la Santa Cren de Barcelona 
€.pecillliata en oper.cione i mal.IU •• de la dona 
.cUn1ca fe CW.Dgta general ',. ConsultorI' 

Carrer de M<>dolell, núTl!'ffo (, Carrer de M~lIo""8, 160 
Sant Gervasi Con.ult~ d. 4 8 1) 

Telélon, 6146 G, Tel~ron, 16J9 O. 

Visita 8 Manresa el primer i tercer diumenge de cada mes , c........ del Born. I, 2.on 
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¡Especial -és la que elllabara 
1cada dia la pastisseria LA ENGLANTINA 
Q.OR.J I. - Telèfon, 386.-Manreq 

GRA. REGAL PER A REIS 
" .. Fonògrafos I discs 'p' th. 

S",l<l.,de vendes: Plaça ~8.t8Iuny.a. B, ,. a . e 
,(;:.lntonada Rd •. Uni,~~t), ' .. 

Tét~fon 4944 A. - aARCELONA . ' , .;" .. . '., 

Crònica de la comarea Homenatge a la .l'ngua 
catalana 

Sallent 
ELS ACTES D'AHIR 

Les ¡estes de Nadal.-Altres 
noves 

enguany les festes de Nadal han 
sigut pròdigues en emocions. 

Ahlr la nostra ciut.t volguda ex
teriorllzà .ltra volta el !jeu •• pettt 
celebrant la Diada de la LlenguaCa
t.la" •. Pels nostres carrers, de bon 
mati, ja es vela una munió :de joves 
I gentils damisel'les lluint el llace! 
barrat d'or I sang. 

Es dsnçàren,sardanes pels nostres 
carrers I fruïrem el cant de l'Himne 
Nacional. Tenim la gran satisfa~ció 
d'haver vist ardidament .1 nostre 
costat a les formoses donzeUes man
resanes I en tota la clut&! s'hI res
pirava el niés S8obtimlsme, la més 
bella esperança. 

EN L'ESGLÈSIA DE 
MONTsERRAT 

La missa de Comunió 

Oportunament anundàrem els ac· 
tes que les nostres enUtat. tenlen en 
programa" i ara cal dir que. saUs· 
facció de tots, els èxlts mes fa!.· 
guera cordnaren les talques realitza· 
des, L'Orfeó S.Uentf va donar Un 
concert excel'lent; els solistes Srt., 
Urpf I senyor Pons, varen mostrar
nos una vegada mes les mrmoses 
cadències del seu art dellcadisslm, 
I. massa choraI mostrà novamenl la 
Seva admirable fu .. ió d~ veus. La 
festa de 1'0rfe6 va acabar alnb el 
cant de ,Eis Segadorn i ulla audi
ció de sardanes acompanyades de 
planó per 1\l1I senyoretes orfeO/llete. 
Te\'eslna ruera t Maria ViI.seca. 

-AI Ce~lre Catòlic Obrer, "mb Ahir, a les let del mati, en ¡'es' 
glésia de Nostra Senyor. de Mont

disUncló dels .¡¡cionals senyors Lla' ~errat, va tenir Uoe una solemne 
d6, C.mprubl, "Rojas, M.,torano, missa de comunió, org"nUzadaper 
Massla i Riera,i la .enyortla Marto, la benemèrlta Lliga Espiritual ¡¡er 
va representar, se el gtandlós drama desagraylar al bon Déu de les blas· 
sacre 'L'Estél de Nazareh,· aconse· !èmies que malauradament es dllien 
guint Ull veritable èxit. en la nostra p6rta. Nombro.es per-

-El ,Sallent f. C." que cada sones varen desfilar per la Sagrada 
dj. e. desvetlla ~;'''''' .. btenir Uqlauh!, :le&IilllDn.,;,¡ ulla vjl8'&da .DI~ 
Irlom! de 3 a 2 sobre el Navarcles, la profonda pietat del poble calaTa, 
el primer dia, i el dilluns derrotaren ' 
-el segon equip del Sallent a ,La ¡ JOVENTUT NACIONALISTA 
Esfera'de Manresa-per 4 .3,lIurnt- -
Se, però mol', En Pla, que per aquest I Inauguració del Grup Femi. 
camt, sl .b.ns no'l fan m.l·bé, ¡arà! I 
furor. na_ 

-AI Foment i. I. loventut Na- "I.s,onze del m.~í,e~ una de les 
cionalisla balls de societat Que lo. sales d aquella menUss.ma entItat, 

. . " va tenir lloc l'.cte de l'Inauguració 
ren concorreguJisslms. EIS cl!1emcs f" I d I GI" I Bell da 
be5SaVel1. o !c.a e rup emma, es' 

mlsel'les que senten amor a la mare 
Cata!unya 1 s~unlen disposades 8 lA
borar pel triomf de la nostra santa 
causa. 

Que més cal dir, si en voler deta-
11ar ciH.la COSa I nO S'acabar iil mai. 
Afegint que hi hagué geni per lot. 

-Les misses ~e mitja nit del dia 
de Nadal, celebrades. la Casa del 
V. P. Claret i a l'oratori del Col·le· 
gl de Germanes del Carme, loren 
concorregudlssl mes de fidels devots. 
En el Col'legi On oficiava el nostre 
di1ectfssim aOlIc l ç.o!lseUer dels Po
mells En Joan Potellas. hi assistiren 
bon nombre de pomelHstes. -que es
piritualment ,'uniren als altres ger· 
manets de Catalunya que en Igual 
hora donaven gràcies al Bon Déu 
per l'aurlola de glòria amb que ha 
minvat I. belll5.lma obra d.1 mestre 
Folch I Torres. 

No!àrem amb disgust, hi hem dè 
dlr'bo, que els Missioners Fills de 
l'Immaculat Cor de Maria deien les 
meditacions en lIèngua espanyola; 
senlirem un buit .1 cor. I doncs, que 
hem de lornar enrera. Quants I 
quants anys fa que en I, nostra pa
rròquia no s'havia donat semblant 
cas. Déu vulgui que ,'.donin a 
1emps d~8qUeJ,t error tant gran. 

8/ Corresponsal, 

Aigua Yichi Imperial 
La úbtca que l'or'a el sagell Munl· 
clpal de Caldes de Malavella. 

. Agencia Llu!. Rlbaa, tElèfon. 167 
dlroòsll,: C8rr~r del &ro· 19 

• 

NosaHres n'esperem molt de la 
novella entitat. L'acte de la seva 
Inauguraçi6 fou un acte humil, però 
rublert de la més alta esplrilu.lit.t. 

Les noslres damlsel'les venen a 
ocup.t un lloc en I. nastr.Uuita 
qUatldl811H per H retrobar la pàtrja~ 

. El nostre obtlmisme a'agudilza; ja 
no SÓn els homes sois Que treballen 
per un sentlmentaU5me generós, 
eUes també hi .portaran el seu es
forç. ' 

L'avenir se'na preseota lluminós; 
un. nova generació pujarà ardide I 
obllndrà la llibertat, 

Després d'obert l'acte pel merlll.
slm president de I~ Joventut, En 
Francesc Senal, qui cedeix la presl
déncta al delegat de l' Assoclacló 
Protectora de l'Ensenyança Catala· 
na; I el ~enyor Albagés, amb asse
nyades paraules, ens pallà de la 
mluló de la dona en la vid. Boclal, 
demostrant que no pot esta absenta 
a ks manirestacions col-lectiws dels 
sentiments d'un poble, Féu un cant 
s la dona·mare que ha d'educar Una 
nova generació triomf.nt. (Fou molt 
aplaudIt). 

N'Amadell Cornet Uegelx Y8Cte 
de constitució de l'Agrupació I UI~ 
d'associades. " 

A continuació En Francesc Seflal 
va dirigir a les!leIlyore!es de l'l\.
gl'llpadó 1ft i~"nt patlament 
Indicant·los· hi el caml a seguir. 
Amb brillants paradles, quP ( 
tIlI!"" ld- ·'0 

cultural I patriòtica lJIlC! 'lli! dones 
tenen la missió de portar a cap. 

(Fou'mofl apIRudil.) 
Acabat l'acte, el nostre COmpaBY, 

Calda., va fotografi.r a les _yono
tes assistents. l'acte. 

Les Sardanes 
Després a la plaça d~ Sani OG< 

mIngo que bullia d'animació la gent 
va elplalar·se dançan1, 

A l'acabar la cobla va totar el 
nostre Himne Nacional quefOlfC8fi
tat amb gfll11 entll$lasme pet un es. 
tol de lovent 

AL CI!NT¡¡E DI! l)iP'IlHDI!NTS 

Acte pa.triòtlc 
A le$ sis de ls tarda en la aala de 

actes del Centre de De ...... dentsl 
davant d'una setecta(QnCorrèncla; 
es oelebr. un acle d1lómenatge a la 
nostra lIéngua .. 

Obri r.cte en reJlretentació del 
digníssim Aluntatnellt el reetdor se
nyor Ignasi Suafla, presldetlt de·ta 
comissió ~e cullur.,· ,'dfiMotlegull , 
el Presl~t del Centre de Dppen' 
denls senyor Vflll i OrIonobet, e1'II~ 
J.,t.I.,~<;aIaIat¡. J Mt COíIS* 
oom ~I centre' havia llnguti 
tindrà sempre les portes obertes· a 
tot acte que carn el dJavul 'vagi se .. 
gellat amb la sabor d'gna ben alta 
catalanitat. Pou premiat amb .plau; 
d(ments. 

Seguidament parià En Salvador 
Perarnau en nom del o....,¡ Regio. 
nallsla, i amb brillants paragralava 
anatematitzar al català que menys· 
preua la seva llengua I després de 
assenyades çonsideraclons ens di
gué COm ell voldrIa dlr·n •• ht. I vo~ 
drla dir-li mare, (Sorollmos aplau' 
menis). ' "-.. 

En Josep Guetreru parlà en nom 
del .Grup Patrr-, recomanant la 
sardana com una ben lloable manI' 
festlici6 de catalanitat. Diu Que ell -
creu que la manifestació més direct~ 
de l'e.perlt d'un poble és la lIéngua, 
però que el n~tre po!>!e també 16 

• una dança I Una cançó que debem 
propagar. (Fou molt apl3udjt).' 

N'Estanislau Valies, en nom del 
be.nemèrlt .Foment de ia sard.na>i 
,llegeix un .ssenyal parlament pt. 
del més ardent C:ltalanfame. Fou UQ 

can! a la llengua 'catalana I un vi· 
brant elogi als precursoll Aribau, 
Rubió, Fontanals I allres que la re· 
sucitaren demostrlnt com avui ja 
tornava a tenir l'esplendor dels se· 
g:les d'or. Glr!l una m!rada a l'histò
ria de Cslalunya I diu que ja és hO", 
r. de no disfressar mes eli' ñóst" ' 
Ideals s()~ ún nom que no expres., 
el nostre .. ntir, sinó que cal dlr·nos 
I éSser clarament catalanistes. ' 

Després d'altresPlítriò!lques COrt.' 

slde,raderilctons, reconIa unea parau· 
les.~Dc.Mara¡aH;fent un cant 
pl~;"lPiMRlmlitirílC'rer l'avenIr de I~ 
p~~ Iwsua. (l'ou ovacionat), 
B~ ~ del(l(1OP cAvanbEn I. "t· 

véi,Uo!Iiei:J: ~8'oCIu.rtel·les encoral
iartl;l!,.\Ovenll1t s,que .'.grup! i es!l· 
ml r~ursl6 ja que al en:¡emp~ que 
ellforlelx al cOI,fa qqe CQneguej 
I~"l. de I~ nostra N/la I l'e(t 

.m!im." apl.~. ";' 
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