
L. •• eleccions municipal. 

PER AMOR A LA .OSTRA CIUTAT 

eL PLA DE BAGeS C±2== ... 
EN E~ CENTRE DE DEPENDENTS , 

Conferència de l'eminent 
feminista Ka Carme Karr 

cu __ hn 

El diumenge, dia 5 del pròxim La ciutat! Qui pot deixar d'estl· 
meS de febrer, tindran Hoc Ips 1::lcc· !llar-la, sr cada carrer, cada casa, Ahir, ¡'esperit redivíu de la nostra t 
cions municipals, j els regidors de
¡;its ell aquella dat~ pendran püsscs
sió del seu càrrec tI dia primer d'a
bril. Tot això que sembla limltar·se 
a un Iràmit legal en l'aplicació d'lIna 
llei , té Una enorme tramcendèncla 
per a tols els cluti!dans, moUa més 
que sl focim cridats a Dn\lS eleccions 
legisla.tives o a una re(l ov8c~6 de 
representants de !a MancoIll1lIlit.t. 
En el primer caS poc ens inte.ressa 
ço que . empre· es diu I ei< f. en " .. ,I 
Parlament, on és costum dir molt I 
¡er molt poc. en. 1'.ltre cas, Perquè 
mentre no es concedeixin a ~a M~n
comun;tal aquelles atribucions que 
de drel 11 perlOQUen, són els Muni· 
clpls els que tenen el deure de pro · 
porcio".r·]i l'apoí malerial que ne· 
cessita. 

Una fioa!ifat politica Que a voltes 
pot ten lr el caire de depuraCió i sa· 

. nejament, ens emmena a l'acli,itat 
d'unes eleccions legislatives. Un 
~ntfment de pàtria i de cat~iallital 
ens porta febrosament a unes elec
clons' provincial.>. Però a la rellO' 
vacló de l'Ajuntament, a les ele c
cIons munidpat$, que matemi'lIlC¡¡
ment, es convoquen calb dos ODySt 

ens hi guia - deu guiar'lIo,-hi ~ 
quelcom més precls~ més DOSlr: i 
més fntlm: l'amor a la ciutal. 

Aquell exaltament de l'amor Que 
rau en els nostres fills i en tole.s Ics 
persones I els obj~cles de I. no.tra 
llar, al traspassar el llindar de la 
parla, s'extén \'erS a aquelles co.es 
que ens volien I ens rodejen, perquè 
oon Unu perllongoci6 de la nostra 
casa i !onnen, acoplades al nostre 
redós, sota el trocenlel malelx cel 
que ens cobreix, ï eocescs a l'e"c.lf' 
del maleix sol que' en8 amara, la 
no~{rQ cIutat. 

. c.da l.rdl I dida'pe<lra ¡enen' pet ~ ci"lat degué seilt~. un maravellós 
Ilosa!lres algun record, algunaH' e'5treminent de ¡ma; contenint aqUe· 
perança qucl~om que, lot passant lla dona de paraula senzilla però cà· 
ens pmla, no sabem eXActamenl de lid. I jusliciera com és sempre el 
què, però que entenem ' la seva veu verb Que porl. l'embal d'una relvln· 
¡ 'sentim clares i vibron! s les seves dkació. 

'~arQules que van de · dret al nostre Ahir la nostra ciulat sent! la jolo· 
ror? sa presentar d'ona plenitud de seny 

Sentireu dir molt so\.'jnf: e Oh que li p~rl ava d~ l'snaltiment de Ja 
quan seré fora d' equesl poble'. dona. L'excelsa escriptora i eminent 
,Voldria Ir1fUXar ben I ~u ny d'aque.sta feminista Na Carme Kart. pre.senla-
vila)' . .. Oh, quir:a ciutat més carre- da en la sala d'actes del benelt1èrit 
gosu, Quins amics, qulne. Intrigues, Centre de Dependents per I. seny()o 
No ere;"u res d'això. El qui seguint ra de Pujadas, es dirigí al públic 
els consells d~ ~B' seVi\ fantasia es. nombrós i selecte, I amb aquella se
boja¡n¡¡", abandona. el seu poble, ta va gràcia carlciósa de mar. i vetli.· 
seva vila o la seva ciulat. sent mé.s dora de l'esperit feminista catalA, a 
tord el turment de l'enyorança I el l'ensems que amb aquella dolça bea
¡risa",enl d'un retorn que a volies titud dels anys que la fan més gla· 
ja no és possible. riosa i forta, esperit endins, llençà 

Don . Celestf Busquets i Ferrer 
Vduo. de donya Josepa Roi~ 

Ha mort havent rebut els Auxilis Espirituals 
( A. C,S, ) 

:'Sos afligils esposa Antonla Obradors Torras, filis Pere 
i Maria , pares, mare polf1ica, germans, germans i germanes 
polítics, nebots, Cosins i demés: parents, a l 'assabentíl r a les 
seves relacions lant lrista nova, els preguen tinguen la cari· 
la t d'encomanar-lo a D~u i assistir a l'Ofici funeral que per a 
et seu etern descans se celebrarà dema dimarts, a les nou , en 
l'esglésla parroquial de Ntr •. Sra. del Carme, i passar per la 
CaSa mortuòria, Guimerà, 3B I per a acompanyar el cadàver _ a 
L'església ¡ d~a1li a Sll darrera estada. 

El dol e. deslledeix en l'e.glesi. 

Heu'saqui com Iols ens porta a la llevor santa l1e les . seves doctrl· 
un amor del qual nO ens podem sub.· nes damunt les terres tec!ll1des de min isme i que miressin en ella una' A e o T A ç I o • S 
Ireure ni en podem expressar la in- l'esperit femenl manresà_ amiga, una germana que els ajuda· 
diferència. Essent això un fet inne- Digué,COf!l ella seQtia,el conlenla··· r1> sempre en aquesta causa . 

Feminisme gabre, procurem Que en tots nosal· _nlde que.a Manresa hi 'haguessin AI finir fou lIargamenl aplaudida i 
tres .ia aquest amor una ostenlació homes que pensen l'. preocupen del cordialment felicitada per molts i 
continuada. Quan es presenten les feminisme; de que la dona siguf ele- molies de les cor.correlltes, i ens Fa uns mesos, pocs, que la me .. 
ocasions solemnes de manifestar ço vada a la mateix. iidèntl c.catego- deixà aquella sensució oht imisl. I ritésslma '¡oventut Nacionallsla>, 
que senlim-- i creieu que molts ho ria que l'home,amb ab!Dlula igualtat trflnquililzadora que dei .. sempre a comprenent que la dona té en el 
senten sense pensllr·s·ho····ca! Hr.n- de drets I de d~ures . Olgué com al- l'esperi! la pnraulL1 santa i fructif¡- m6n lma J]/(;s afta missió de la que 
çar-se als bmços.rJe la clutl:tt amadn xò honrava la,JWstra clu.1í:tt i a rt;!n- cant de Ileminent Carme lü:rr, per ara al llostrepai:311 eS recone-
i dlr·1i tota l'alOor i tota I. volunl.t, sems fèla Que la gran feminista vel- Salvador Perarnau. guda, va parlar a les SeveS ami· 
que. per ella senUlll, guês somriun, una nOva esperança gues, que com elis $Cnten amor a 

l'er amor a la ciula!, doncs s'ha dietre el seu aposlolal, car, després _._. __ _ __ .. ___ . __ .. _. __ ___ . Catalrill!Ja, de fa lIecessitat de que 
di! 11uitar t~n les pr6x:lmes eleccions de. l'obra feta a Reus, Valls \ Olot i e ?" d I s'agrupessin a rentorn de la ban
municipal., per .mor a 1. ciutal col altres clutals cat.l~ncs, i despréS runu:a e a comarca dera barrada per a rrebaflar per la 
portar al Consistori alshomesd'ídeals del cicle de conferències donades" Pàtrianostraiper fenaltiment de la 
i de per1.everància, als homes de V()o Terrassa per nolJlbiHss.'mes ¡':"linis. dona catafana. '0._ . 

luntat i d'abnegaci{,; per amor a la tes, 11 era alta""",t satlslacton veu· Balsareny L'idea fou ben rebuda i d2spr~s 
cIUtat tot pot fer· se I deu fer.se que re com M~nresa tambi¡ es redreçava <fUll assenyat esfudi,per Cap rlan!J 
Iu clulat ho és tot I ho merei~ t~t ! en el I11Bleix seAtlt. " Noves diverses quedà constituit a la nostra ciutat 

Aid inspirats, esdevindran reoli- Diu que la socIetat no respecta la ! ei Grup rcminal"e lal N 
lat _IS crrens problemes mUniCIpals i dona com cal, esseni alxrs que la f l es lesles han transcorregul molt u, . • 

h I ad sol t . Això sol ja {oo un motiu de jMa 

~r~rt11~:~n¡lr~ ~Ij~\~t d~~ r~u:~ I ~~~~:Si ;;~:!~~~tte:;:~~~::d; a~~~ ! :~~nese~'asesa;~; h~~~le~~u~;~e~~ P,er nosaltres que sempre hem ere-
vida exhuOOranl. tuts per a desem"enyar qualsevulla . lar l'absència del'fi.lI. ~ue és soldat. gut que la dalla no podia ésser ab· 

> I M AI Dé I I sen/a a les pa1piiaCÍOfIs de la OfCÚl 
~~~~=~===~=¡",,=~~~=~=~=== .... =!!!! dels c~rrecs públic. I prlv~Is de la a ;¡rr~ o . gecl~es. u vu gu , cI1Jiadana. Ara hem tfésser en.ear 

vida moderna. Rebutja aquell mal Que tornm aVIat. més ()bt!mlstes. 
elltés feminisme que creU que hl do- \ ~S· ilcoslen Ics eleccions munici- L'idea de la (¡ovelllat Naciona .. 
na ha de prostergílr a l 'home i con- 1. pals, i l>e.n segur .que el dia de I ~e~- listtl, no lla estai una cosa Isolada 

Soliloquis literari. 

Paül Fort a Amèrica sidera com aquesta error lóra 19u"1· ! crntini més d'un 'aprenent de pro- ()partidlsta. En el Centre de De
ment Inmentable que la que sofrim ; hom' se n'endurà un mico dels que pendents també s'ha fet quelcom 

Amb Imtiu del resce~t viatge dd rapsodes, que tan abunden a Franca.l avui de prost:~g~rla <lona que per cer ,; s'han enviat a buscar a En Cierva. per l'enaltiment social de la dona. 
prince!l dels poetes a I I\.I1$i!:;a lla·. ' R~I Fort, ~l avui 1Ul . :hom~ de e.n alguns pa l ~, la comencen a con· -Diume"g~ p~t tingué lloc en La Conferència que ahir digué en 
Iln8 , h. estnt novament co:nellt.da mllia e<.fat , qui esguard. omb com.' S1d~rar~la com es degut. Déu no dt- f el Sindicat Caialà Agrari, "la reunió aqlIella casa Na Carme Karr ben 

'. en te,srevisles estrang' res la pmo- plaença l'obra real itzada durant la gue a I h~~e '.quII.ns la teva es· I general per!' aprobació dels comp' segur que donarà el seu fruit I l'o· 
nali~t de l'aulor de Ballades, Mon, seva lovenlut. El seu nom, però, no I clava>, S1nO .aqul tens la teva com· I tes I r¡;novaci6 de tres individus de bra del Grup feminal de la f. N. 
nale de Fer, Les Ydylles alltiqaes. enlluerne ja com anys endarrera, pany.,; Scn~ la dona no. ~t . cO":'.- I la Jun!a Directiva. serà potser imitada per algun altre 
et ·les· Hqrnnes, L'Amour marin, sells dubte degut a que el poeta de f pendre sellllnàlge humà I . I hl.stona l Els comptes s'aprovaren per una - aplec de genlils mal/resanes que 
Saln!-feall-auxBors, etc.. les pro,"s rítmiques, s'ha repellt parla de ge.tes herOiques I bllllants ¡ nllnilat i foren elegits per a formar lamlN! hauran recordat a temps 

ATS, quan un .11.teral ha assolit els mas~a ~ no ha evolucionat en la de dones tan fortes,. Sà~le. s, prudenl.s part de la Junta, nos Ires estimats I que., tal com són considerades aD1I1 
llocs ~s envel:if¡les que PD! assoli, propomó que fèlen preveure els I abnegades al socnflcl com el pn- amt<:s don Manuel Llad6 i Xipell, la seva obra en la llar resta incom· 
tot home de lletres, fa un Vlalget a seus inicia ments; amb tot, és ell un mer heroi que hagI surglt 8 travers don Josep Torres i Riba I don Fran· ple ta. 
Amèllca amb qua.lstvol pre~exl, que dels més alts prestigis ~ontempora· dels segles. , . . cisco Riera i POlit. No cal dir que X. 
dcycgades pot ésstr e.~b I encàrrec nis de 1a.1irica gàl'IIc3 I Un excels ~Ill com I E~g~èsía. D~UI dia és es- tal designació fou rebuda .amb en- .l! _ 

preclsde donar una sèlle de, con fe· àrtilex de .Ia t1éngua de Ronsard i deVInguda femInist a I le grans espe~ tusiasme. Després el President don ELS .ESPORTS 
rènt~$ als cent..es .<Jocents d 0111 (ço "¡:¡'¡Clne, La ""va generatió-quc és tanoes en ta dona. Bell al conlran Nards Riba, aixecà la ~éS11ll I donà 
q~e ~qu1V. 1 • guanyar·se uns quants ta dels Francis lammes, A. Samuin, de segles passats ~ue. ad"uc en u~ tes gràcies als socisq'ue hi assistiren 
mIls dòllars), o ~ per a mer tUllsme, H.llry Satailla Andlé' Gide A COllSlil del papat d AVInyó es dlscutl ' . 
Qu~n el lite~at és 1. un home opulent Gaui!, Chamil1e' MoneJ. ir A le Braz el fenomen.t absurd. de sl la ~ona - La tradiclQ1l81 fira de Reis, s'ha 
f ntl'neCesSlta, per tant, anar a pre- p' Lo t I é' lellla ànima o no. celebrat amb gran cD!1corrèflcla de 
dlear la seva doctrina eslètlca ;.ptt· "'rre tr uctys, .e c.-e t · c()nc~~tuat Fa historial femlnístic citant les forasters que toren molls mes Que 

com as e e ' prunera msgnl!"" en . d L r 1 món. I I d I I1 t nacIons cap evanteres. es angle' any passa. 
Algns literats van també a Amè· e ce e es e res. ses les m'és militanls imposanl·se al Les diversions que s<; organitza· 

ria per. casar·s'hi; però en el cas Nosaltres, però, preferim a les Govern I Implantant el s"traglteme. ren en les societatii es vegeren·. molt. 
que elIS ocupa, PaUl Fort hi ha let seves proses cisellades i ondulanls, ni i fent que a Anglaterra i a Bélgi- concorregudes, 
I I I I d I aquelles altres proses líquides i e v a ge acompanya e a .• eva eg- ca es respeeli la nacionalital perma": El Cortesp. Qns¡¡l • 

. PilSa, que, segons referènCIes, és u- transparente com una mar llisa, dels nen! de la dona. . . 'r. 
: . na dama, qui. 1. seva joventut u- ronles de Jean Moréas, el mes àtic Explica varis Casos en que la 

nelxll!Ia singubr bellesa. Ella redta, de tols els poetes trancesos del se- dona és desconsiderada ignominlo· .... 1I~·.ECÇIÓ· ..... HELIGIOS I 
b · l'd I à I I gle passat que m4.B'sa · 'di!pre&53 lla. .!l arn exqu SI a e eg nc a, e s versos, b'd l' s!mentl sl bê avui dia ión Ja un66 ____ 

, millor dit les poesies rflmlques det o 11 al a gent Jove. set milions que trebaUen per fer res' 
. leU marit, com ho fan els perfectes . Fidel S. Riu I Dalmau. pedar els seus drels, si bê en les 

IM.,ORTANT 
Per a eVitar' els efectes de l'QlIidèÍlila GruPPAL reo~ 
nant, con,é usar el desslnfect~nt Sanita., el 

. més ertuç I conegut en el mÓD. . 
De venda: Fr.an ..... ~Pulgd .. livol 

terrel espanyoles hi ha.yàriea 8$$0" 
ciadons feministes que sumen' un 
tolal de 25 mil dones, que IrebaUen 
per la dl¡¡nifia!ció de I. coDdicjó d!' 
lembra , no obsla.1 hi ha moll que 
fer i és més espaventable l'indiferen
tisme abundanl que Ol> pas el parti
dismeoposat. 

Diu com col que hom treballi per 
la ditu abllls d'ésser In!oc1unal i 
cal que s'eduqui 8 la dona I se 11 
donguln mitjans per una cultura cf
vica que la tac! .pte pet' a interve

San,t A:,tonl~ ab., ; !.Uri3R'.;d. 

Cort dé Marl" de deml 
A Ntr •. Sra. de Manl.mat, a les 

MM', C\IflIiI!ilGes . '. "<, ~, 

~a/lta Hores de clenoà 
Esglésja de Stnl ~i9vel. 

Hores d' exposlclO de demà 
A I <le=tI, de le. vull a les onze, I a 

latàrda, de lés ·~.atre a d09 quarls de 
sel.·· . 

. Un .escàndol deportlu 
Dissable, el Centre d'Esports 

,Manresa F I e" va ésser &Orprés 
amb dues lletres de la Federació 
Catalana de Clubs de Fut·bol (Co
mitè de Barcelona) que posen de 
manifest que des de la Federació al
guns desaprensius usen de mitjans 
gens recomanables per tal d'lmpos· 
sibilltar . 1 nostre primer equip d'ob· 
tenir el p¡imer l/oc en campionat de 
segona !llga. 

Segons tenIm enlés, un allre club 
local ha sigut també vfctima d'un a

, tropell perl'tstlL 
Nosaltres que no estem dlsposats 

que d'una manera repugnant es des· 
posseeixi als nostres amfcs de lo 
que s' han ret mereixedors en noble 
lluita, I arribarem allà on sigui precls 
en defen •• sev~. 

Demà publicarem les al 'ludídes 
cartes junt amb un Interessanl ort!
cie d'un amic oostre sobre aquest 
allaire que segurament portarà molt 
joc. 
~~~~-!!!! 

Mu .......... C ...... , 22, O .¡Dui 811 el. bill.. de 
l'lto.t.1 de "'~t ~rnjnllo nir en el govern dels pobles QUIlI Me"itorl' ei necessita cau J¡an. 

sigui hora I després d'altres 'moltes ...¡ cmle eMliblertft en a' Es ven CM. de resetnt cons-
consideracions i dades importantrs· ¡ questa. Inútil solicitat sens bones re- trucd6 en lloc molt cèn· , 

J. Mollet Pintura decoraliva I 
religiosa 

Sant Bartomeu 1. - Telèfon 611 

simes, acabà exhorlant a les dones de ' fèrençies i bon caràcter de ¡letra, trie, amb bona llum, .01 ! jsrdl. (n- t 
Manresa perquè treballessin Iol kJ ¡ Dirigir·se per escrit a aquesta Ad- formes, Procurador don Joan Torrat I. 
poaslble en et.agrat apostolat del fe- mlnlstracl,). ""bonés, 17, Manresa, ---.l 
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