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- FESTA DE LA SANTA LLUM 
SOLUCION S O IL -LUSIO.S 

Es molt aprofitable per l'estudi I nanlo de l'Estat unilarl sl s'imaginen 
profond de la psiCologia espanyola, que una,vegada recobral el territori 
lo que està succeint en la campanya p~rdut Ilstlu passat, Espanya podrà 
alrleana. Qui llegeixi el. periòdics i presentar·se davant d'Europa, de 
escolli les cooversacioos dels polí- les potències de debó, sense Feda-

.~ 

DLXXVIIAR.VERSARI 

Proses rimades NOTES 

lics I dels que 00 ho són, adverllrà ços a la tiinics per a ~erru¡nar, lent L ALL U M Del nostre distingit amic, el meri-
que predomina la creencia de què la un bon paper, que se lo adjudiquI la tissim diputal de Cahtlunya don Fe-
reconquesta material del territori per- zona i ciutat de Tànger. MEnresa té en l'esperit una llum rran Valls i Tabemer, hem rebut una 
dut en l'ensorrament tràgic deIa Co· Els governants de l'Estat central, clara Que la la forta i allara de tre- atenta lletra de convit, per la solem
mandènci. General de Melilla, sig- o alguns d'ells almenys, no pensen baU I de contentament; llna llum que ne processó que demà sortirà de la 
nllka per Espanyaunarevenj. com- que el record del desaske del jullot traspua en el rostre henevolent de església de Nostra Dona del. Carme, 
pleta. Opina per aqui la gent que I. serà una cosa viva, durant m olts la gent. per conmemorar la manresanlssima 
reconquista borra els efecles de I. anys. La campanya d'ara provarà a Es la 11tJm trinitarla, resum d'una Fest. de la vinguda a I. nastra ciu
derrota i que l'Estat espanyol queda les potències europees, que es po,- época de pregaria; llum de perdó tal de la Sanla Llum. 
rehabilitat en l'Interior ¡en l'exlerior. sibledomlnar, militarment, ta situa- nespres I. penitènciA; llum S8C'. Don Ferr"l Valls, donant una no-

Veus aqul uno tanta I perillosa ij- ció, per medi d'un gran esforç en d'Esperit-Sant, reflex vlt.1 de la 01- va prov. de l'elecle que proiessa .8 

·Iusió. Nil. reconquesta del lerritorl homes I diners, que sl dura ens dei· villa Essenti., damullt <lo la ciutat la nostra ciutat, s'ha dignat acceptar 
perdut, ni l'engrandiment del ten Ito- ,SI à extenuats per tots concoptes. ungida. que l'empen), a I. lIuitn l'er la cOOlanda que li feren. els adrninis
rl més o menys dominat, podran bo- Pero no ob.tant Serà e~ la concleu- la vida; llum redemptora i vivificant . . tradors d'enguany de portar el penó 
rrar mal la vergonya del desastre .cla de tols elo homes d estat, de les Manresa condotmlda, fa segles I I en aquesta processó d~ domà, pale
del juliol. Hi ha coses (I aquesta n'es pO'èncics veines. la pOSSibilitat i segles que.pensa, ran les canllcel- •• dora de la fé de la ciutat en Una 
un.) ~ue no tenen r~parac16. No fins I. probabilitat de que, dintre de les del riu, I Ireballa í creu i espera I de les $eves més venerades trad(-
sols no resutten reparables les pèl'- uns mesos o dinlre d'USIS anys, es i avença amb datera I és fornida i té I clons. . . 
dues de sang I d'or, sinó que ho re- -reprodu~i.in, tràgics iets,semblants, l'esguard Joliu. Nosallres agr>lm alseny?r Valls · 
sulta molt menys la pèrdua del pres- als del juliol. No sempre Espanya, A <ada colp de mall, un nou datit , que hagi volgut acceptar I honro.a 
tigl. Quan es perd una situació mi- podrà tenir a l' ~¡rica un exèrcit re- en el treball .... I ulls, I ulls seguint! comanda de pre.ldlr:la processó de 
liIar, que no s'havia d'haver perdut, guiar més numerós que les guerrl· la Uellsadora. Manresa leinera i cnn.' demà, a la que, amb tot I ·1. baixa 
toles les victòries posteriors no po- lles indigenes, ni es podrà permetre tador., que .ixeqll.?s mil siluetes, temper"lura que sufrim, hi asslstei
den compensar el cop mort.1 de la el luxe de gastar de 7 a O milions com pals que aguanten les veles xen nombrosos manresans zelosos 
primiliva derrota. diaris, per guerra. drete~ de' la naU Irlomfant Que durà de l'esplendor dels actes que s6n la 

Res més f.tal pels pobles que, u- Es de lamenlar ·i fina ens causa ava/ll tes glorlell imOlarlals. "" .. . :,'. : . • mé,.bell~ mostra de pietat Illanresa-
nits a l'engranatge de ¡'Estai Cen- pena, per la nostra joventut que n'ha _ Hi ha una clarar en ton cel espe- na. 
Iral. Que hi hagi Qui cregui que les de sufrir les conseqüències, aquesta seIt d. fum .... _. .". 
derroles soferles • l'Alrica es poden mena d'orgull que s'observa ell al· Manresa .,,"nl' que això és la te- I La comitiva que acompanyarà en 
re",elar obtenint victòries. Si es guns polítics I en algulls tècnics, pel , va Uun,l ' I' la processó de 4;mà, al pendonista 
tractés de derrotes, de les que en resultat de les. darreres operaCions, I Ajx~ és la teva llum miraculosa _ petit, el nen - N Antom SerrahJmo, 
podriem dir normal., d'aquelles que orgull que els Impulsa a prep.rar no' . que e,da jorn et fa mes esPlelldoro-ltambé promet ésser 11lOIt nombrosa, 
~o es p~dien eVitar ni preveure es ve~ c,,~p'nyes, com la futura ope' 8.1, mes 'alta i potenta de cara a l'in- Paran de costat al nen Serralllma, 
podria Invocar l'electe reparador ració d Alhuc.mas que sols Déu sab f;t Tens un jovent ardit que lluita I cls seus amics Ignas,. de Puig I 
dels èxi~ que s'obtinguessin des- com anirà_ :~p~rançat per un ideal ~gral. MAn- i March i Manuel Marsall Novoa. 
prés. Pero el cas de Melilla és un Tot aquest orgull, Iol lo que ara resa cIuta! noble! Ileal que a voltes l ,., 
cas diferent. Tot lo {jue s'ha fet del es prepara, és Ulla terrible dem os- et rc'beges en el mal i l'~ et voldria I' O à I d' de la "'o. 
- I· I f' dl' . ó I '6 d" l' ' I em a vesjlI'e, esprcs v' 
IU 10 lOS ara, e x~ ViU encar, sm racl lOeonsc "neJa. ulla pro~a e- una altra perquè losis COlli cal. I eessó, tindrà ¡Ioc una audició públi-
el resuUat mateml del desaslre, vident de què rn) ha Sigut aprofItada M.nreS1l mancada de cultura su!i· ; ca de Sardanes, patrocinades pel 
almenys el seu resultat moral . la gran lliçó que va dur el dol a tan- cient I del degut discerniment de la I .Foment> que també vol contribtr 

Orbs o somOladors són .Is govet· tes llars. teva gent, I. teva ¡¡ent bolla i slnee- ! li l'explendor de la rnanresanisslma 
• ---'--_. - ._- i' ra 9U~ a voltelles deixa portar per i Festa. 

qualsevol veu volandera. Manresa, 1 .', 

Acreditats magatzems 
de materials 

oRBICI SELGA 
Carratera Cardona, 18 • Carrer MaQnet. 31 

Telèfon. III 

Des de primer Ile febrer 
GRAN REBAIXA DE PREUS 

(Demaneu la nota) 

I que t'eslimo i et vull gran, grun pels A.hir al mig dia a la Plaça Gran, 
, . I . d I , d ata I pe s que ,,'" ran. I després de la passada en Que el pce-

I 
En 10n e~erlt rau el teu rutur. t goner anuncià el programa de fes

No pensis mai en ton !'"'ssat obscur. tejo~, va ,disparar-se ona sorollosa 
Vas de cara a I. vid. I no deus penol tronada. . l ,ar en coses marte. ~ Treballa, espe' rer avui hI han anonc~s dugu.es 
ra l ""cca ben for les i potentes les . audicions de sordanes: tiaa a les set 
.~s de ton esperit triomf.l, I! de I. vetUa a la Plaça Oron, i t'.llro 
avantl avant plena de llum, rublerl. i a les nOU a la Plaça de l'Om. 
d'idea,. Ciutat vetusta, plena de I Es de cteure que com l'audició 
llum vetusta, sagrada de llum nova I d';'hlr, 'Iambé . eron ben concorregu
que t'otreu; Ciutat plena <le Deu; des. 
Ciulat ignasiana. Que l'esperit t'ai- i ,'0 
xampli el cos, i amb vigorositat de I L'Ajuntament, ultra a contribuir 
lremuntan., salti la tanca que et té . com de costum a la festa de· demà I 
l'esperit reclós. Manresa a¡mada Que : d'ossistir en corporació a les sotenl
a cada teva heroica revolada, el , nes cerimònies religioses, ha dispo
Ireball tes energies consum..... : sa! que durant aque~ts dies lIuls l'en 

Manre •• , avant! Que això és la : llumenat exlraordlnarl de la façana 
teva Llum! l de CA 1. CiÚtat i cremessin lios tard 

Sal"ador Pe/amau. ' els arcs dels principals carrers_ 
Manresa, 1922. I .'. 

Lo casa Gu!xé I easals, conlribul
rè també a la festa !l'lumlnanl tola ta 
laçana del seu Imporblnt establimenl 
.mb profusió de bombelel; eféctrl
qu{> •. 

CARTELL 
de Ie& IBAtca religioses I dvl<¡ ... 
qae. organltZld6 pell a4mkllstra
dors de la Conlrma d~ f¡fSIlnffs· 
sima Trlaltat. 

DIMARTS, DIA ~1 
Des de dos quarts de sts del mati. 

- Es diran· misses reaadu, cada 
mitja bora"en l'olt.r ·OO .1lI SanI~I-
ma Trlnlt.t. . . 

A les nou.--Hora en que· nOstra 
volgud. eMili presencià ét p,,'¡lt
giós fet, es dispararan bombel,bran
daran les campanes de toles les 1!8-
glésles I es èelebrann tres rnlSfeSBts 
altars: Major, S.nHsstma TrinItat I 
Sant Salvador. 

A dos quarts de deu ,--Sortiran de 
Ca~. la Ciutat, l'!!,l:cm·. Ajuntament, 
la litre, Junt~ de la Céqula i els Ad
ministradors de la festa.; per a assis
tir als Dlvi~ O~ en els'que la no
table Capella de la seU, 'dIrigida pel 
seu digne mestre, Rnt, MossenMI
Quel Augé, Pvre, , cantarà ta M~a 
,PontMlcaJls'>, de PerossL Ocuparà 
la Sagrada Càtedra, noslre distlnilil 
compatrici i ·eloqUent Orad0r sagrat, 
R_ P. Josep M.' March, de la Com
panyia de Jesús. 

A les sis de la Iarda ,-Trisagi 
cantat, sortint nete s~u!t la solem
ne processó, portant-se en trioml ·el 
Santissim Sagrament, havetil-se con
fial el penÓ prindpal a l'honorable 
diputat per la Mancomunitat, En Pe
rran Valls, Taberner, I el penó pe
Iit, al distingit jGvenet manr~sà, 
N'An/olil S.rrahlma i esteve . .,...Re· 
tornada la processó, es farà solemEi~ 
Reserva, donanl-se per acabades ~a 
festes renglose. amb el cant dels 
populars I tradicionals' Goigs ru; I. 
Llum.> 

A dos quarts de deu.-Es tocarà 
a la PI.ça Major, ·unaoudicióde sar
d.nes, patrOCinades pet .Foment. 
d',questa clutat. 

NOTES.-L'EXCIn. {lojuntament. 
I la [l-Ure. Junta de la Cèc¡uIa, pm
tectors d'aital lest., prelIdlra" tots 
els actes, 

Els administradors preguen 815 
ciutadans tinguin llurs balcons enga
I.nats durant tot el dia, I en particu
lar a l'hora de la processó. 

Nostre venerable Prelat s'ha dig
nat concedir 00 dies d'Indulgència a 
tots els cBt/llics que assisteixen a a~ 
gun dels ptetosos actes mentats en 
aquest programa. 

Garantia amb les classes 
Seguretat amb les procedències 

Ramon Martt Farreras 
Carrelera de Cardona, núm. 6 pral. 

MANRESA 

Magatzems de materials tle ç'onslrucci6 de 
ENRIC MASSANA· Magnet. 25.-Tèlèflln núm. 126 

Dib.lx arllsiic i . d'adorno en ges 
diverses ap!icaclons. Vinyetes, mar
ques de ¡.brica, invltaclons, cartells, 
anurn:is, programes etc. etc. Dibuix 
al Plro-grava!, sobre fusta, os i mar
IiI. 

Ropresentant al cIment Aslaml, l'oCoreu, 
per vagons santers, el mateIx preu ofert per 
la fàbrIca 

A nt ¡alta a la . prene Pastls'serla 
-----,. :jLa Con!ianZ8>. Sant MlqaeJ28, .----------------------

Havent ampliat en classes de mzterials per a sev!r a la meva clientela 
i et públic en general, tinc et gust d'anuncIar les segOent& daS$es de ma
lerla!s a preus mòdics: 

C!MEN TS: Serchs, Berga, La Nou, Roc-gros, Cervera, Calat, As-
land. Lents. Vàries classes. 

GUIX: Ripoll, .b..rtés, SúrIa, Cals hidràulica, Berga, Mongat. . 
NOTA: La cals de Mongat és per la seva clam la que d6na majors rendI

ments I resu\lals per a enrolof8r i embaldo!S.r. 
El ciment de Çal.f prec.dei>: à'u", nova f'brlca, el qual dóna u. ru.lIat 1.-

disculib\e pel seu pren de venda. 
PreuS cspedals \Ito Chnenl Asland en valonl enters 
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