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Ndmero sDlt 10 edntlDll.-A'rB8!Ult. 15 têntlm •. -Pagoa la ba.treta • .
Re.mI1lt,. ahtrl.da f rec1nru, fi: J)J'eUJ c.oavcooons.!a : : : : : ; : 

~ • , ' .., - _"'. 1 '" 0,. .-<~ i L' 

Donya Roser·deArgullol Vilarasau 
Ha mort havent· .... ebut els Sants Sagraments 

i la Benediçció f'post6lica 

( E. P. D. ) 
508 aRigit. espo. don Joan CUl'li. Ja_neN's, fills Ramón, Joaquim i R~.r,ntare 
don,a Ro •• r Vllal"a8aU, lIares polítios don ValenU Cura i donya R08. J.ne .... , 

german •• u.rmlUls politics, onol •• ,onGle. polític., nevot •• eosins, dem'sparents¡ 

1 •• oa"1I çomerc:ials VALENTIN CURA i SOCIEDAD ANÓNIMA BAGES,al p."tiCipar 
ale .ell. amics i cultegut. tan sensible pèrdu;¡¡. els ~r.guen la tinguen 1II ...... nt ... 

• e. o .. acion. i!le se .... ei .. in assistir à l'Ofici fune .. al que pe .. a Iletern .... can. de 

'a .eva ànima •• oelebrarà.. l' eSulHia "arroqui al de Nostra Sen,.ora del Carme, demà dimeo .. e.. a 
, .. OAZ., p ...... t desp .. és perla oaa .. morbll\ria. plaça Hospital. 7. I.on, pe .. a acompan,.al" el cadàver 

a a. d ..... e ... estada, par lo que els anticipen l'ag .. aiment. 
EL DOL E9 DESPEDEIX A L'ESOLtSIA 

El segon ofioi ae eeleb ... rà l'endemà Cili la matei ... esgléaia i ho .. a. 

~ .. _ .. 

Història de Manresa , ~~~~ia°~t;;a~ terme la publicaCIÓ de I El N ada' del soldat manresà . ~ ¡ Nosaltres, que admi,em el seu es-
forçat trebaU , cretem que no deuria 

Ocs de temps que ens haVlenl I haver hi cap manreSà que no lin Parlant amb En FranGaso Gual, que ha tornat 
proposat par,lar. des d'Hquestes ca- I guils aquesta obr" "casa seva i. que d'AIgec¡res •• Com .. eberen els nosfrea eoldats 
lu"mes, de Iob .. magna Que ve pu- , no deu falhr en cap de les blbl l o t~ · . 
blieanl nostre bon amic En Joaquim I ques particulars. el seu up ap~ Noel" 
Sarret i Arbós, olicial arxiver de Ara està sortint el primer volum. (Acabament) 
nostro ciut"t. L. m.nc. de temps i cOlltenint l'història de Manresa en 
d'espai, per a parlar-ne degudament cOllceple gencral. Si Manresa res· El nostre bon Amic En Fmncesc na Joaquima Desveus, gentil prome
ha fel Que ho anéssim aiornanl cada p6n tul com creiem I desiliem, im· Gual, amb un" prodi¡:'llilal molt ,, !l- sa de l'amic 8oldal1sidre Puntr. Lew 
dia, com t.mbé hi ha contribuit el medial' ment s'em pendrà ia publica. da, va contar·nos coses interessanls viand.1 els vins foren abundants, 
respecte que ens mereix el senyor cló del segon, historiant Manresa de la vid. clpedlcionàrio dels llOS' !. converSa amical, animada i maH
Sarret i-slnceramenl-el 110 ésser M la guerra de 1'!lldepclldènda 1808 tres amics que es trob~n a A.lgecires. sada de bon hUmor. Ab.ns d'alxe
prou aptes per a fer·una critica de- 1914. Per falta d'cspa! no pogu'érem dis· car-se de ¡. '¡aula els comensal •• com 
tall.da.i lusticiera de l'obra del vol- Creiem que aquest segon volum sabte donar als llostres llegidors sl- acte de reconelxament a la generO' 
gut historiaire manres~, Però ara serà iguol, Interessant com Ci pri- n6 una part de I~ conversa que vàrem sltat de la senyoret. Desveus al se
que la publicació del primer volum mer, distingint.se sobretot per la $ostenir amb el sellyor Guai; avui nyor Illa. I en atenció a la meva vi
és immine!lt, se'ns fa imple5cindible eMrmitat de detalls. procoratem ¡raslladar " aquestes co- sita al SataUó, flrinaren algunes Car-
ei parlar-ne.' Manresa sabrà apreciar Ilabre. de~ lumnes algunes. impressions més: tulines del 'Menu" sota una bell eS" 

A tot-hom· inleressa s.piguer lo distingit patrici senyor Sarret, i a ¿ ..... ? crit. dedicatòria d'En joan Sel,,",,_ 
qu~ feren els antep.ssats per tal de l'ensems n'hhestarà ben agraïda. _ Tot.hom sentia la necessitat de El senvor Gual ens mostra tres 
que el pre&;llfli"guem experiència i Salvador Perarnau. convldar-m~ a la seva taula-ens callulines ·' anotem les firmes se-
aceri en les nostres coses. i • l'en- diu el ""slre amlc-, Després cledl- gttents: Isidre Punti; Isidre VaU 'lIas-
Sel1!PS en¡; oll içonem per a l'avenir. Manresa I desembre 1921. nar. en companyia d'alguns oficials sera,PereP.rera Cas_iu.n., p, Vall-
L'història dels pobles és el caml de del Batalló amb el Bea dlgnissim ca" lIossera, F. Cul,,;,rt Calvó. r. M. [-
les seves gernacions, i el vianant As~ociac¡ó de la Premsa de "",ndant sepyor Calvii\o amb quina g~sJlasÒ Ad B_osch,~oan IS.[V~ ~r. 
que mira endarrera veu periecta· ~ amistat m'honro. foren els companys n, ' ar enas, . ranc sco • et 
ment el caml que té al davant i la Manresa i Comarca de penya que d!arlamènt C/l9 reulliem Martí, Franclsco Casas ,Sala, Esta-
distància que ha de vencer, i si el .qul Manresa, el que varen convi. nislau lila i Ferran Pons, ultra I. !ir-
cami és accidentat-sempre ho és d.r'me. El Merendero de la AlegriJ¡ ma de! senyor Gaal que figurava en 
~I de la vi<la dels pobles-recordant Circular als socis fou per unes hores com un recO de! les cartulines, meJIys la dedicada a 
lo maner. com ~a triomfat dels abs· 01·- Mundial o de la Gàbia, Amb els elL Aprovat per aquest Consell C tl I . I 
t. cles pretèrits, sab vencer els 00.. recUu, el proiecte de reforma ~I vi- 8;"lc~ G1Jsi, Vilalta, Ribas I caporal on nua e . nostre mtet ocutor; 
laeles presen!> i preveu com pOllrè gent Reglamenl, queda a disposició Prat, vaig passar una estona deliclo- l'ac\ed'aquesl P8nquet fou d'aquells 
subjugar els de l'avenir. dels assDelats. en el domicili particu- sai mantenint una COhversa animada que ~ recorden sempre; era talment 

Aquesta és la tasça de l'historial- lar d'aquesta Prestdènci<l (Sobrert"O- I confidencial. un troç de Manresa, trasplnnlot · a 
re. i aquesta és la missió 'd'un bon ca. 23. 3er. 1.'). durant la primera Després en altre àpet ens reunl. Andalusia, celebrant la fests de Na
arxiver. Al llústre entendre, a c.da quinzena dd pres.nt mes •• i'obiec- rem.l voli de la taula un grup ,_ del, També [ou ple d'evocacions de 
1rastorn que sofreix la ciutat, ell ha 1e de que puguin estudiar41o, abans nombrós d!amics manresans. Fou a la t.ertlil ih.inyana: el banquet que ce
de donar·1i la ll um d'un .ntecedent de sotmetre'. a l'aprovaci6 delinlli. t'Hotd Intern.cional; durant el me- lehraren el dia 26 els dlvuH socis ex-
·.i .cAs hi és . I be 't ert d t pedlcionaris de I. Jovenlut Naciona-

, va en la reulIió general do l'Assocla- nú, ma t n serv I per e • .. a- lisla,.1 Qual vaig tenir un especi.l 
El senyor Sarret,amb Uoa padèn· ció que tlndrlllloc a la tarda del dia pàrem uneS ampoiles d'exquisit xam-

cia de benedicií, ha escrutat I·.rxla 15 del present_ p.ny , obsequi del jove manresà Delfí gust en assistir. I!s proounclaren pa· 
lIIunicipal i ha fet l'història de la Monr~sa, Gener 1922. Illa, germà del soldat expedk:iooari raules d'emocló corprenedora, en 
n()Slra ciutat, rlqulsslma di: detalls Estanislau; 'els postres, consistenls mig de l'alegria de la festa. 
Que li suposen un Ireball immesura- P. A. del C. D. amb un gran .urlit de dolç08 I bom- , ¿ .. ... ,? 
ble, niés que més si contem all1b les El President, bonse. degueren a la preuadíssima SI·51. enyoren la ciuiat, i la seva 
moltes dificultats en que s'ha trobat felip N, Pu¡aoes. améblHt.t de la oenybrelo monresa· antiga I qUotidiana ocupació. però el 

li 

seu estat d'ànim és excelent. són ho 
mes I es sobreposen a les clrcums-
tàncies adaptant-se a .Ia vida militar; 
SÓn joves lla iovelltut ho venç tot, 

¿ ...... ? 

Electivament no SÓn solamenl e!s 
soldats manresans elll que pensen en 
I. elutat. esp.ei.lment en aquestes 
festes, els superiors del Satalló es

' IM satisfets del record de la nostra 
ciutat I de l'obseQul de l'Ai untament, 
conln1Juint amb una.quantltat al 'ran· 
cho, especlal .qoo essen~ el dia de 
:~adal,a!,* tt'0Pes;1\O c~ .dir ,",m 
aquestes: acceptaren ijquest obsegu! 
I el del Oiputat pel dJslrlcte Don JO' 
sep Creixell Que'ls hi envià tUrtOl1S 
i vins generosos i també.1 de la ca
sa Jorba consistenl en Una Important 
partida de turrons. Iol això són pro' 
vo:s ~'~!e¡;te que no paSEen des. per-
cebudes • . ' , 

...... ? 
No ho dubti pas, el$ manresans 

conviuen perfectament amb els ini. 
d.lusos. Al principi es comprén que 
loa diflcil Bdaptar-,e ~ aqueU am
bient, PEl:Ò avul •. 1a maJatla s'hi tto
ben com el peix a 1'Jl1gu8. No més 11 
dIré que s6n PIlCS els .que no teneu 
T/fJoia.. Es realmeot pintoresc , veure 
en un carrer d'Algecjres un maoreM 

. apaiat a una flu.¡ca r~xa 8ndalu~" 
.pe1anrJp la pava amtl una , afició 
senzillament entefllidQ{a. Vagi ;a ·ia
ber si entre tants Com .festege/l¡ ~I_ 
gun no portarà fins al peu &: l'Altar 
slgulla gentil algecir.nyo. 

Per altra.papt 18 població els· Oa. 
mira; tenen lama da molt generOSDs 
!Ins ol punt de que al¡:ú parli d~is 
miilonarios catalanes; estil cl~r Q~" 
això -so ls compren en aquelht terra 
que ,tot Sl exaeera gre.cio$ameIl1. 
També m~lx molt bon concepte la 
manera qu~ teneA d'expanslonar I. 
seva alegria els noslres am ics. A
quellu reunions en el P¡;¡~ro, d2 
les que parlà, com sab fe.r·h.Q el. ero' 
nls\~de ,t;¡Pla de ,aages>, són &en-

'.~ 


