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ANOTACiÓ 

GUERRA AL JOC! 
H. començat en tot Catalunya dona jove, però dem.CI ada pel su

una lloable ca.,panya contra el joc. friment, que amb llàgrimes als ulls 
Una venerable germ.na de la caritat implorava el troç de pa que un mes 
va Iniciar sense sospitar·ho aqu~sta enrera ella entregava, joiosa, al ne
reacció que rapldam"nt s'ha extés ccssitat. I aquella dona, mare de dos 
per les terrres catalanes i que sem- fmets pet quins. demanava, dèia: 
bla va a esser secundada en la resla • per avui demano auxilI. Per demà 
de la Peninsula. Al rebutjar, Indig. que's persegueixi el joc .-i alegia
nada, aquella bona germana de la • Déu us tindrà mes en compte I us 
caritat de Tarragona uns diners pro- recompensarà amb major premi el 
cedents del vici dient: 'que els po- mal qoe evitareu prohibint el joc, 
bres no han de viure de l'empobri- ~ue no la caritat que féu auxiliant a 
ment, ni de L1embruUmeni dels al- les seves vktimes.) ] aquella mare, 
tres' va obrir els ulls a molts. Are que havia vist fugir d'un recó de la 
ja moltes conlerències de Sant Vi- calaixera aquelles mil pessetes es' 
cents de Paul f molls establiments de talviades amb tantes privacions; 
beneficència han .ecundat l'actitut aquella mare que amb esglai havia 
de l'abnegada ¡religiosa tot lamen- vist desaparèi~er aquelles 3 ,000 pes
tant la seva anterior incanciencl.. setes dipositades a la caixa d'Estal-

Després van apareixer els auml- vis,amb la poca instrucció que havia 
rabies articles de l'eminent escrip. rebul. al fer aquell. invococló ilel 
tor R. Rucabado i molts diaris de nom de Déu, donava una norma a 
Barcelona i de poblaCions similars a ~es ó'1utoritals~ perquè no és deixessin 
Ja nostra, han expressat la seva opi- enlluernar amb l'esquer de la bene
nió contra d JDC, aquesta plaga so- ficència, que les llàgrimes que aixu
cial que es el COrC que amb m.s as- garien amb els diners del joc. nO 
siduitat fa trontoUar la pau de les COmpensarien de bon troç les que 
llars. portant a la ruïna i 81 vHipen. haurien ocasionat aqueUs mateixos 
di, infinitat de families. diners, al despendre'. de les mans 

Nosaltres no podem ésser absents d'honrats obrers .• 
a n'aquesta creuada, I amb tot entu- I I aquests elltlmples que tot ."ovint 
siasme unim la nostra veu a la dels es presenten, es veuen repetits dies 
in iciadors de la campanya contra el I més dies en Ics intimitats de les fa· 
~ m~oo~~~~~M 

En la nos Ira ciutat hem de lamen. que els advoc.ls I.nol.ris. han d'in
tar que hi hagi homes que defensin tervem, en afers L espeCialment en 
la necessitat de que es ¡uguL Polser hiPoteques_de finques. que abans de 
si esbrjnessim eis motius que els ú. I q~e un dels .seus calgués en aquell 
bliguen 3 parlar .ixis descubrirfem Vici perniciós, gosaven d'una repu
que encar que d'am.g~t, els que de- t.CIÓ 1 tranqullitat dificilment reco' 
f ¡ . ó .. br.bles. 
ensen e JOc 5 li aCCIOnistes d'algun • Guerra al )' oci, Ç' t d h-

est.bUment que viu explotant la . .' IU a ans on 
nostra feblesa rats. slguem·hl tots en la treuada; 

Però cap d:ells us podrà cantar els ~ue nets de tota culp.:mal haveu 
Ics excel·lèl1cies del joc.Amaganll. sentit aquesla passió i els que en 
seva finalitat i us diran: 'Quan el te,ls moments ~avem estat vençuts 
iac és permès ben fàcil resulta acu- per ella,convertlm-nos tots en delen
dir en auxili de les institucions be- sors dels que encegats pel vlc~, pen
nètiques que tan ho neces it 1,' sen recob!ar la fortuna en I etzar; 
mes nG u d> s en . fent·los·h, veure que no es pas en la 

. S ¡ran que en canvi, foren taula verda on recobraran el seu 
necessarlS majors cabal~ per socbrrer crédit, el ben estar perdut; que DM 

8 Jes fam{llesde les vfctlmes del joc. quest sols el trobaran en el trt:ba~l~ 
No la pas moll temps, es presen- Que és I. suprema dlgnllic.dó de 

tava en el despatx de l'alcaldl. una l'home. 

¡MaRES! 
SI volen criar els vostres fills sans I forts r donèn" 
los .. bl els Xacolates de la Verge del 
Puig. • Són els de gust més exquisit 
Fabricants: Prat i Algué, Sant Celoni 
Representant: FtLlX PALA T. Sobrerroca, 26, Tfon. 281 

TRANSPORTS BAPIDS I ECONÓMICS 
per auto. camió 

d. Manr •• a a Ii estació llei ferrocarril i vic.~ 
versa, com igualment qualsevol altra cl.s.e d. 
&carraigs que se sol·licitin. 

Es concerten abonos a preus convencionals. 
Pel' encàrrecs lIirigir~se a 

El pas dels Reis SESSiÓ DE L'AJUNTAMENT -_.- Celebrada de segona convocatòria el dimecres 4 
• R, c. 

Els tres Rels de fOrlellt 
porten un humil present. 
Porten sedes I brodats 
I trompetes I soldats 
i CQvalJs i nines grans 
que fan riure a dels infants. 

Els Ires Reis de rOrlent 
porten un humil present. 
jo els he vist passa pel cel 
poc a poc, seguint restel 
I fn' han tet un riure cili 
Que ensenyaDa li' estima. 

Son els Reis de r Orient 
que rlihan dlltungranpresent. 
!res de sedes, ni brodats, 
ni trompetes ni soldats: 
M'han dut una vo/uniat 
alta COm r Eternitat, 

SALVADOR PERARNAU 
Manresa, 5·1-22_ 

Associaci6 de la Premsa de 
MlI!lresa j Comarca 

Circular als soFis 

A les .et de la vetll., sots la pre
sidència de l'Alcalde senyor Coll i 
Roca eS~Teuneixen els regidors se· 
.yors Com., Suana, vnalta, Orrit, 
Arola, Espinalt, Clari I Grané. 

-Després do llegida l'aclo pel 
senyor Secretari, el .enyor Grané 
diu que no està bé. Els .enyors VI· 
lalt., Espinalt 1 Coll I Roca 11 de
.mostren que encar que ell no l'hagI 
enlés, l'acta rellexa clar.ment tot lo 
dit i acordat en la sessió darrera. 
Queda aprovada. 

-L 1Ajuntament queda enterat de 
una comunicació de la famma de 
dón Josep Porlabella. agrarnl el pè
sam. 

-El senye>r Secretari lIeglx una 
instància de la benemèrila ·Joventut 
Nacionalista', dem;¡nant que tan 
prompte com l'Ajunlamenl esllgulal 
corrent amb la Mancomunitat, ges
tioni l'Implantació d'un. Biblioteca 
popul.r en la noslr. clulat. 

L. PresidènCIa trovà molt encer
tada la petlcló; aboga perquè l'A
juntament acolleixl amb simpatia la 
Idea I procuri que aviat sigui una 
r¿.libt, i fa Un elo¡¡l de la gentjov. 
que eS preocupa de consolidar la 
seva cultura. El senyor Clar! dema-

Aprovat per aquest 'Consell OI- na que quonea faci aquesta Biblfo
reetlu, el projecte de reforma del vi· teca e. procuri colocar hi els llibres 
gent Reglament, quedo o disposició que hi ha en l'Arxiu ,adquirits per l'A 
dels assocfats j en el domfdll particu~ juntement en aquest fi. El senyor 
lar d'aquest. Presidència (Sobrerro' . Alcalde ofereix complau-re 'I, I a 
ca,. 23, 3er, 1.'), duralll la primera i proposta seva, la proposició de la 
qUinzena d< I present me., a l'obj.c- I Joventut Nacionalista passa .la Co
te de que puguin esludiar-lo. abans I mtssló de Cultura. 
de sot",etre's a l'aprovació delini!!-, -Passa a Inlorme de l'Enginyer 
va en la reunió general de l'Associa- tècnic una Instància de la taSa .501 
ció que tindrà lloc a la tarda del dia' Germans', alegant que el motor 
15 del present. {nstal'lat en ta casa «Batlle' els c~u· 

Manresa, Gener 1922. sa molésties. 
P. A. del C. D. -Es declara pobre pels efectes 

El President. de quintes el soldat Franclsco Golet 
i la seva ¡amfli._ 

felip N. PUJades. 
-S'aproven varis dictàmens de 

~,~~~!!'!!!!!'!!!!!'!!!~!!'!!!!':!-~!!! ' la Comissió de Polida Urbana Con

AVIS 

El Sindicat Musical M.nresà, .posa 
en cQnelxemenl dels prolessor. 1 
alumnes de vioU) que si volen am .. 
pUar els estudis, podran rébre lli· 
çons del eminent violinista senyor 
Tolrà. 

Els que ho desitjin poden passat pel 
domicili d'aquest Sindicat en ella· 
cal de l'.Ateneo Obrero' els di· 
jo-llS de cada setmant!l de nou a on· 
ze de la vetlla, i s'els facfl1taran 
le. dades neceosirrleo;. 

REIS 
Varilldissim assortit per 
a presents el trobaran 

a la 

cedint permisos per a fer obres. 
~S'aproven varies relacions de 

jornal •. 
-Es llegeix un In!orme de l'Aro 

quilecte sobre les obres fetes 8 la 
casa que don Ramon Perarnau té al 
núm. 13 del PasseIg I dIu que no té 
cap fonamenl la denúncia del senyor 
Vall-Jlosera, dancs les obres est.n 
bé. A proposta del senyor Coma 
queda sobre la taula en atendó que 
el. senyor Vall-llosera no es trova 
present I que cap més regIdor es 
vol fer solidari de la denúncia. 
~S'aproba un dlctàme. de la Co

I!lissló de Plaçes I Mercats regla· 
mentant la venda del peix als In!a"ts 
i proposant estudiar una fòrmula per 
impedir la venda d'aquest article en 
llocs céntrlcs de la ciutat. 

-S'aproba la factura de la C'sa 
Sanz ¡ Farret per havet oI6ri des
comptat el 2 per 100 de pagament 
lnmedlat. 

-El senyor Coll I Roca dóna 
compte a l'Ajuntament d'una reunió 
celebrada. la Diputació de Barcelo
na pels Alcaldes de les poblaCIons, 
cap de partit, I en I. que s'acordl 
protestar de la creació d'una Brigada 
Sanllàrla, tota vegada que aquests 
Municipis tenen .Laboratorl MQnlcl
pal. I que la Mancomunitat j. atén 
e]s serveis ext.raordlnàrJs sense cap 
nova despesa per part dels pobles 
afectats. Propo.a que l'Ajuntament 
.'adrecl al Govern demanant que 
s'escoptul ta nostra provinCIa de 
cumpllr nquestes disposlcfons. Des
prés d'un~ atlnades observacions 
tècnIques del senyor Arola demos
tt.nt que la Brigada fóra un organIs
me Inútil •. comparont-to amb l'admi
r.ble obra sanltêl1a de la Mancomu
nitat, s'aproba I. proposició del se
nyor Coll I ROca. 

-L'Alcalde diu que en VIrtut d'u· 
na denúnda, V8 ordenar girar una 
vlslla d'inspeccló al 10m crematori 
insfal'lat al Canyet, que havent-se 
comptobal Que no es cumplla cap de 
les coodk:loos estipulades, i slguent 
això Un greu petlll per la salut pu
blka, va ordenar el ~u tancament 
mentres s'espera el dlctàmen de la 
Comissió d'Higiene. 

-S'acorda ler const.r en acta el 
sentiment de l'Ajuntament per la 
·mort dels eX'regldors senyors Algué 
i Pateta. 

-A proposi a del senyor Arol., 
després d'unes manllestaclons del 
senyor con í ROCQ s'acorda fer treu
re còpia de la part dels testaments 
dels .senyors Maurici Flua i Prudènd 
Comellas, que fan referencia a 1 
clut.t, a fi d'estudlar-Ios_ 

-El senyor Clari es lamanla de 
l'e.~cesiu nombre de mendll;lijlls que 
circulen per 1. noslra dul.t i propo' 
sa que s'apliqui la R. O. del 6 de 
juny de 1912 prohlòlnt la capta I fent 
un asil local pels captaires. Censura 
el Comitè Benèfic perquè nG ho ha 
fet encaro 

El senyor Coll i RO<:a rebutja el 
càrrecs fets al Comitè, doncs mat 
grat a que fa tan poc lemps que ac 
tua,j. qu""i té ultimat l'estudi per la 
creació d'una Casa de Beneficència 
on s'atendran a tots els pobres de la 
ciutat. Ojerel~ IrasIladar al Comitè 
els demés extrems del dlJC\ll1l del 
senyor Clarl. 

A les vuit, per no havet-hl cap 
més assumpte a tractar, s'aixecà la 
sessió. 

Groom Falta un a l' Hotel de 
Sani Domingo. 

Casa Carné 
Sant MIqaef, 21 I 2J 

Camises. corbates; mocadors, 
guant., p!fatglles, e>lpetes~m
permeabilltzades per a nens 

Gas de Manresa 

des de 12 pies. 
ExrLéNDJDA SECCIÓ DE 

ROBA BL".CA 
Enaglles amb bonIcs brodats, 

des de 12 pies. 
PREU FIXE 

Nova .. e baixa de preue per a la venda 
de carbó de Coll ala fàbrIca 

A l'engrós.a pies. 162'50 els llXXlqullo.- O siguin pies. 6'50 el. 40 quilos 

A la menuda a pIes. 17'SO els 100 quilos - o siguin ples_ 7 els 40 quilos 

.... l_I_.-Ciate_'!~ ... Cap d81R8Cb, 18~~~. Manresa 
A domlclUaugme~ta de 25 cèntims els 40 quilos . 
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