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CALEFACCIONS PROJECTES PRESSUPOSTOS REPARACIONS 

riven les cornarêf{es o camifleres. 
l'er la mitja ,QUilresma la mainada 
anava per les cases a w:ollir les 
camarleres que eren ametlles i ul
tres fruites per 8 menjar. 

Antoni G,iera Preu. 

SECCIÓ OFICIAL 

Proverbis i similituds Llibres nous 

L'imatge Maragall .• La seva persona-
Una iI'lusió pot fer triomfar Un ho- !itat poêtica 

me, espero~ant.lo en la lluita per u 1 rOlla aquest 11101 un opúscol ex ~ 
la.consecucló del seu tdeal. . . t tret de la rRevuc l-lispaniQue". vo-

firmaria , aixís Com aquell s impàtic 
d'en Xavip.: Viurs. 

AQuesles noies sun solament per 
donar el crit de joia per la continui
tat i ferventa perseverancia d'en 
Joan Fornell, crític en pleni1ut. Al
tre dia de més lleure i amb més es
pai farem l'elogi fonament.t de la 
laòor madura i esplèndida d'aquest 
escriptor ferm i ben forn1 t"l t. 

Alltoni Busq1Jets i P!l!lSet. 

PROSES RIMADES 

Dimecres de Cendra 
NQ et deí,J:s p058rcendr!!.~" . 

U02h Matagall) 

Alcaldia ContllucIoll.al de Manresa 

Quan un ,home és posseít d una '-llum 5O.é.degut a la ploma i a l'est u
m~t~e on s ~I vincula .tota la seva di d·RoJo." ramell, ulla de les men
fell,cltat en ] avemr, .q~e é~ lo que nO ta!itals més ben docume.ntades i for .. 
fana sl J1 fos, no e~,g't, SillÓ tan sols mals amb que compta el camp de la 
Ind,cat per aquella ln18tger. erftiea Hterària i artlst ica a Catalu- .JIr.---------- .. 

Hom es re~oncentra i mira endins ny •. 

Cel gris de nuvols esUraga.nyat¡ 
com sl es tapés la car. per a no .eu
re els pecats de la disbauxa passada. 
La nit òrglca i esbogerrada del Cer .. 
nestoltes t.,bolenl ha deixat melan
gia sota d'un cel impenitent, 

Ai del qui ba gosa! en el pecat! El 
record de la Mort el torlurà i en se
nyal de paOra durà la cendra al f,ont 
• Et~ pols i tornaràs 8 pols> sens sa
ber quan nl Com. 

Acordada per J'Aíuntament, amb 
motiu de les propere~ Festes Jgna
sja~es,' l'exempció de drets munici· 
pals per l'arrebossament i arreglo 
de les façanes do! les eases, per du
rant el ter m,e dé dos mesos, a comp
tar des d'avui. es fa públic ~r a. 
coneixement dels propietariS Que 
desitjin aprofiter dita exempció per 
8 embellir llurs edificis en aquesta 
avrneniesa. 

Manresa, 24 de Pebrer de 1922. 

L'Alçnlde 
¡. Coll i Roca~ 

Ramon Martí Farreras 
Carretera de Cardona, núm. 6· pra!. 

MANRESA. 
Dibuix artístic I d'adorno en ses 

diverses aplicacions. Vinyetes, mar
Ques de iàbr¡c8, invitacions, cartells, 
anuncis. programes etc. etc. Dibuix 
al Piro-gravat, sobre fusta, ()~ I mar
m, 

Piltorn ~Q[ftr~tlva. mmm.RnrD ~ 

del passat: Una llum més O menys Els mestres actuals de les lletres 
viva de reeord~ li deixa regust de catalans tingueren sos comentadors. 
melangia. SI mtra endins del futur, sos consellers i guiadors; i aixi, se 
ve.u Una gron claror esperançadora, registra l'obra delS Ilart, dels Sardà, 
una 1I 'luslo que com ulla bandera dels Muns , dels Molin(" dels Nadal, 
sanla li diu. avant! Tr~b.al1a Inf~tlg8- dels Matagall j algun altre. AcluaJ
ble.m~nt; sent. una JÒHl persistent ment, •• es compta amb una critica 
Que.l!.brun~ ~InS les ven.es; té una inclpient, rares excepcions, I -plena 
~Jarlvl~èncla I a ~C?ltes, SI voleu, una de pedanteria, Que és lo pHjor~ i és 
",efex,ble sagaCltat que el fa creure que estem en ple simplisme. Aquell 
domlIlat1or de lot lo que el r.ode)a" qui sols sal> agafar la ploma per con
és ~erque d~m. I".seva v.,da "" 1. juminar unes estrofes, ía ,'alrevelx 
d,vlna exaltaCIÓ de 1 amor, I és, pre- amb tot, i d',qul aquesta desorienta. 
clsament. perqué és dominat per a,.. ci6 CauSa del retraïment de la ma
qu~lIa Imatge que irradia llum i íòla jorj~ de literats, falagueres esperan
a I entorn. Sent una foll,. d'amor ces uns i realHats altres. 
que 11 enterboleix el cor I el s""y i En Joan Fornell, que viu allunyat 
difón dues vides en una sola vida, de tota penya, dóna de tant en tant 
dues ànimes, amb tot. la llur com- una espurna de claror en la ter.ebra 
plexitat de sentiments; en un. sola actual. En certs moments esdevé a
ànima i Un sol sentiment: L'amor! brnndament lluminós. Vegl's el cas 

Dèu meu! que és gran aquesta ¡. en que disserta sobre .L'Atlàntida>, 
matge propulsora. cas admirable i que passà quasi de· 

S. sapercebut, perquè jA és sabut que 

A t fall •. Merprenen cantil Vila-
seta - Garriga S. A. Guimerà, 19.
MANRESA. 

sols es toca a glòria per els privile· 
giats; i ara darrerament esbrinant I. 
valor de l'obra m6raealí!nna. Es una 
ferma contill\litat . 

¿Càln ho fa? d'una manera serena, 
independent, justa i, sobretot, fent· 
se entendre. Fent·se enlendre! A
questa és la base en Que ha d'alçar-

.. _____________________ t: se t'obra del que Ipreté escriure per 

Joventut Kacionallsta 
de Manresa 

tNAUGURACIÓ DEL CURSET 

DE LLENGU,\ CATALANA 

EN FIDEL S. RIU 
[ DALMAU 

Df.SENR()TL1.A ~T l 'L Sl:GOFif'lT TE~A: 

LA LLENGUA CA TA· 
LANA. - RESUM AN
TOLOGJC DE LA 
NOSTRA LITERATU-
RA: : : : : : : 

L'ACTE Tr?f2òRA LLOC DIMAR1S , 28 
A Lt::S SIS DE LA T,.\llDA. 

Dessola ~el cos bi ba uo esperit 
lAtent que no es tornarà pols ni se'l 
endllrà eI vcnt I cI sents ~it I dia que 
et batega dins . Balega I gemega I 
rlu l i diu: Home que sents gosadia 
de seguir tos perversos camino, po· 
sa't -ce.ndra en la testo, en la . 1esl4 
que avui encara és foc , 1 oblld. I. 
fesla I el jocl Dona que rius malicio
sa dins l'iniquitat- rialla v iclo,a de 
tèdl , de reneuoia I de pec.t-que et 
fa eogunia pensar en la vlneJlW m.~ 
vestat, i l,as perdut ta esbeltesa i la 
gràcia del leu esguard dolç; ton cos, 
ta esbeltesa I ta gràcia demà seran 
pols! 

Sols l'Amor. sols l'Amor pot obli
dar ta cendr.! Amor ni la Mort .1 
pot pendre perquè és !lam Immortal 
de l'esperit. 

Doo¡.o:ella que tlfxeques superb el 
teu pH, una rOS8 " la galta i els 11.· 

. vis com un clavell envermellit. sols 
tu pots mirar fi1 li fí1 l'infinit, perquè 
dus en el cor I en els polsos ¡ en la 
cabeller. que et cau com un ram. l'a
venir fet amori Sol, tu ets Ull flam 
ple de vida. Mira endins de la vida, 
ben endins .... ToHs cants i rialles 
en tos llavis porporins! 

COMESTIBLES 
els altres. Es el cànon, la primera 
norma que no deixa~ ni deixarà el iml
nat cap tractat de preceptiva. 

Lo tasca bibliogràfica d' "" For- *' ----------.. 
, nell , és una valor que caldria aprofi

ter i asperonar, car en totes les 
branques de l'Art .'atura el seu seny 
í el seu sentimeut, glosats pe! una 
ideologia I per un equilibri de ferma 
pol""cialitat. 

Aquest cel gris, de cendra, tu el 
tomaràs rosat I pur: Tu ets la fl8ma 
d'amor Que ens abranda el futur_ Del· 
xa que plo,ln I meditin en la Mori, I 
sentin gust de cendra en el record 
els qui tinguin en I. conciència un 
esglai persistent i un clam de peni
tència dins la ment. Tu Iens el cel 
clar i ,'avenir suau, i tens U'luslons 
com un vol d'oreneUs pel cel blau 
que xJsc1eix"" brunzen!..._ 

Aquesta casa, conforme ha ¡ingut demos~ 
trant sempre, es la que ven les subsisHm~ 
cies eD mellors condiciols de preo I qQall~ 
tat 1 amb una complerta garan
.tia en el pes. 

Per a donar idea de lo molt haratos 
que's venen els Comestibles, detallem a 
continuació, alguns articles: 
ARROÇ Bomba classe 1.' . , a pesseles 0'70 el Quilo 
SUCRE blanc refillat. , . . . a l '55 el ' 
MONIETES blanques superiors; ptes. 0'60-0'80 1-1 '25 ' 
CIGRONS classe molt bona. 0'70-0'81)·1-1 '25 > 

SAB6 en pastilles. 0'60-0'70-0'80 una. 
SABO de barra. . . . , 1'25 i l '60 el quilo 
LLET condensada . _ a pIes, 1'20 el pot 
SARDINES de conserva 
OLIVES de les menors classes 

a > 

8 ' 

0'35 1. HBU"" 

0'50 la lliura 

Conserve. de totes cia..... vegetal. i 

escave1Jl9, Xacolates, Ametlles, E.p.IM 

m_, Patates, Congre, Tripes de b.ca

llit, Café.to .. rata, Abelianes, etc. eto. .. -
Tot )o citat es ven igualment a preus baratiss lms. Per lo tant 

es recomana a tothom, i no es a titol de propaganda, que's 
ptobin els articles d'aquesta casa que com hem dit tenen la 
condició d'esser bons I baralos, i sob,etot venguis sempre 

amb garantia de pes 

Magatzems Jorba Manresa 

Visiteu Dost .. e Stand núm. 445 de la 
Fira de llostre. que'. celeb ..... à 
• Blircelona del 15 al 28 de "211"(1 

A En Maragan, j'han jutjat molts, 
la majoria amb un cristall fort en el 
caire que'ls convé: dec~mt3nt l'aigua 
cap sl llur moli. En l'estudi que'ns 
ocupa es I,ov. cI.rific.da, destriada 
I de relleu I. per!on.litat de l'alltor 
de ["Elogi de la paraula>. Pol ésser 

Academia Comercial 
BADIA 

(Devant el Co' "lcgl de CDsa Caritat) 

CIll5Ses: de II a t ~ del lIIa
tl, de 7 a 8, de 8 a 9 I de 9 tO 
del vesprc. 
Classes per a Senyoretes: de 
2 a 3 tarda. 

No é. per Iu , no és per tu. aquest 
cel gris! impenitent, ni aquesta cen
dra austera damunt la tevn ment! 

Salvador P.rarnau. 

Manresa. 1922. 

que ningú. llevat d'en Sardè, ha en- • ______________ -_-_-_. __ ._- _-_. _-_____ • 
trat tan a fons de l'esperit del m.l
aguanyat poeta , i encara En Sardà 
copsà els primers passos solarnent 
de son gran amic, i pot ésser que 
En Sardà fos el mentor. el guiador 
d'en Maragall, qui també rebé la 
forta empenta d'en Soler I Miquel, 
altre dels crit Ics que's follà en cm
brió. 

Casa TUNEU 
COlltinúa l'é.it de l'any passllt. Trajoa 
de llana a mida. Preu únic 18 duros 
Veure els aparado .. a de la casa TUJlEU 

Labor psicòlògica, !nle'1>retador., .------------------~----. 
de comentari, d'anàlisi viu i ben pol
sat és la realilzada per en Fornell. 
Les proves q~e dDnariem no cabrien 
pas en una nota bibliogràfica de les 
que s'acullen en les prestigioses co
lumnes de Et. PLA Ot< BA,",S. Sols dl-
rem que respon a lo que sentim, li
terari, religiós I patriòticament, en' 
front de l'obra d'en Maragan, de la 
que sOrn lIe¡als i fervents admiradors 
I devots; per què. en primer lIoc~ 
s'ho val i mereix, en el concepte 
dels comentaristes més heterogènls; 
I en segon lloc per que hem crescut 
i quasi nascut al calor d'ella, copsant 
I. paraula càlid. però mesurada de 
son autor, Abans de pelegrinar vers 
la torreta de Sant Gervasi, ja ens 
iniciàrem en aquell quart pis de da
rrer. el .Teatre o Jordf Espanyol.> 
que hi havia al <:omenç del Passeig 
de Gràcia. L'ombra augusta de Ver
daguer ens hi acompanyava, t no 
ho diem per dir-ho: En PèrezJorba, 

¡MARES! 
Sl nIeu criar els vostres fills sans 1 forts, donèu .... 
los~bl8ls Xaoolales de la Verge del 
Puig. • Són els de gust més exquisIt 
Fabricants: Prat i Algué, Sant Celoni 
Representant: FÉLlX PALAT, Sobrerroca, 26, Hon, 281 

Establiment de Horticultura i Floricultura 
de JOSEP GRAELLS 

Passeig de Pere III (Darrera .1 Teatre Nou, 5) 

CR!ADER: Grup Escolar, (prop la vi. de SÚ1ia.-MANRESA 
E, constru.lxen I s'arreglen jardins Ora. varlelat de plante. I.rbrea 

.-----------------. perlOnalltat genllOSp!lo88, ho çon' ES fAN RAMS 1 CORONE.S 
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