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AL 'PoBLIC 
DE SOCIETAT 

Dijous pfJssat, va contraure matri .. 
mani en l'allar del Roser de l'esglé
sia parroquial de Sallenl, el nostre 
bon amic i il'lustrat company , el ca· 
rresponsnl d'aque.t D".I En Josep 
C.mprubi amb la genlilis.lma d. mi
sel·la N H Crh¡ thla SHrio ls. 

Noticies 
Preguem a totes les ETltitats, 

particulars i subscriptors, que ens 
hot1ren enokmt -oos comunicat s Que 
siguin breus ; a la vegada que se 
S{!Jvei.:rin escriure les en català, al
trament molf a desgrat nostre, }IO 

e/s podrem complaure. No deixeu de comprar les Benei l'unió i celebrà la missa de 
velrrdolls el nos1te amic Rvnd. UlOS· 
8t!n Pc.lclles, Dlrector de l'Orfeó, ac" 
tuant de padrins els senyors F. Fe-ESPARDENYES rran IJ . Ramonc1. . 

La cerimònia va revestir gran so· 
temnitat, assistint·hi nombroses i 
dislillgljes femilies de la vila, Els 
nu,,~s sortiren en viatge de noceS 
després d' obsequiar als assistents 
amb unexplèndil lunch. 

Ens comunica P.Unió Cintera ... qi,;@ 
el rumor, circulat aquets die! referen t 
a la di50lució d'aquella tnlitat, del 
qual en ferem ressó des d'aques t d;i!!Irt, 
no ~ fonament. 

MARCA NACIONAL La no. lra enhorabona a les f. mí
lies Camprubi i Sariols, especial
ment . 1 nuvi nostre company de 
premsa, al qual felicitem efusiva
ment. 

Duran1 aquest mes aquesta entita t 
celebrara altres reunions que ja té 
anunciades. 

Apre·nent falta. Mer-
cantil Vila· 

seca - Garrig~ S, A, Guimerà, 19.
MANRESA. 

nou model, forma i estil cata
là i de fabricació manresana. A l'església de 

Sant Ignasi 

Ha eslat nomenat bi si><! de Girona, 
~1 Dr. GabJiel Llompart, que actual
ment ho era de Tenerife, 

Màquina de foradar --.... ~ - de column", plat i cargol, es ven en 
bon ell>tat. Carrelera de Vkh l1.u 56. 

Eleganeia, higiene, comoditat 
i economia. • Llarga durada. 

Com es tradicional en la nostra 
catàl ka c~ut a t UllO gran cOl1currèn
cia .cudl a l'església de Sani [gnasi 
amb motiu de les [uncions que es 
celebraretl durant el Tridu de des.
gravis a J esús Sagramentat. 

Ahir a les sis de la tarda comen
çà el religiós acte amb el can I del 
S.nt Trisagi . El P. Blal1CO, de la 
Companyia de Jesús. ocupt. la sa-

Per 8VUl est.d. convocada La r E' un~ó de 
primera cOO\'ocalòria de la Juma de 
Vocals Associats. 

Tambe es cel .br.r~ avui la aeoSlu' 
moda se .. ió d'Aiuntament, 

.." .." .." .." 

De venda, en els principals establiments grada càtedra parlant amb senzilla 

I 
elOQUèn.c i. de la significació de la 
festa. 

PASTES SEQUES, bensurtides, 
10 millor que's fabrica. Mermelades 
de poma¡ prèssec. madul:ra. ober
coc, pruna i taronja. Preparació es
pecial de L'Englantina, Born, 1.-Te· 
lèfon, 386. 

Joventut Nacionalista , EXj>O.à l'època dets joglars, gent 

\ 

:sense cap cultura, qu r.. teni-=n la ú· 

e f ~" nica missió de divertir, t passà cap on er6RCla , a l'època dels trovadors, esp.rll. i/1 ' 

d'E F" dIR" D I ¡ quiets que ia es preocupaven i es nie m.. a mau torturaven per la forma , introduint 
la noslra llengua paulatinament en-

Ahir en el Saló d'acles de la Jo- !re la gent noble. Digué com la nos' 
ventut Nacionalista i en l'hora indJ- tra parla fou mol! fortament Inflnen
cada tingui! lloc l'interessantissim3 ciada per la ptovençal durant aques
conferència dol nostre dilecle amic ta ~poca; però que devia fer cons· 
el fervorós i acural poeta Fidel S, lar que aquesta influènci" nO restb 
Riu i Dalmau qui moll ben documen- gens de valor al caràcter del nostre 
tat i domln.nt ampHameut la matèria Idioma I fou sortosament transllbri. 
exposil a la tan selecta com n011/- Detallà excel'len!ment els capdals 
brosisslm. concurrencia el tema: La escriptors catalans dels segles tretze 
llengua Calalana: Resum an tològic i calorze, fenl e lQgis maraveUOS()$ 
de la nostra Literatura, d'aquell esperit immortal que, om-

Explicà d~un !l manera explicita I plenant de divina aureola la nostra 
cOncreto però plènament compren- IIteralura, es digué RamonlLlull. 
.ible la !orrn.ció de IlengUes meri- Passà al segle d'or de fe. nostres 
dionals europees filles del lIali , nas- lI.tre., aquell segle quinze en el que 
eudes directament d~ la Jlengua ma- la llengua catalana està en el més 
re al InIciar-se el decallOent definitiu formidable esplendor, 110 havent de 
de l' imperi romà I la corrupció de la envejar res a cap altra de Ics litera 
Ileng¡¡a única dels poble meriodlnals tures mOl1dials i essent universal 
a úlJims del segle vuit i durant els ment admirada, El nostre seglo d'or 
segles nou i deu. produl tants escriptors que sdilnta 

Provà incontestablement com la d'ells son qualificats de selcc 
llengua catalana és un id ioma f no tes en la nostra lileratura , molts 
un dialecle com alguns estupids pte- dels quals ell anomena i explica les 
tenen. Llegi un dels !lles remots ~o~ I se.ves composicions capda.ls, alurant 
cuments catalans del segle nou (L e- se patticularment En Auslas M¡¡rch 
pl1àfi del comte Bema/) que Sl bé Jordi de Sant Jordi, comparats amb 
s'hi veu encar la reminiscència Ilali- En Dant i En Petrarca. 
no, no obstant ja té Un ""lent ben Signà la decadènd. de ta nostra 
catal.nesc i mal aquest c.lent podria Iléngua en els segles selze I disset 
ésser coplal de la llengua castellana citant alguns escriptors que produl
que no s'lni<;ià f1l1S a ptincipis del ren aquests segles decadents, ia de 
segle onzè. escassa importància, comparats amb 

Féu un .cieaçat estudt de l'edat els del segle d'or. 
mlljeval explicant çom les arts í les Tot seguit passà a la nostra re 
ciències eren tin¡cament privilegi naixença del segle dinou, fent adml· 
dets clergues I gent noble i per rals elogis d'aquella pleide d'escrip
aquesta raó subsistia el llaU entre tors, com l'Aribau, Milà i FontanaleS I 
aquesta gent docta mentres el poble i altres que, plens d' entusiasm 
emprava una llengua vulgar fins que dlvi, ventaren la cendra morta, fent 
la necessitat de relació feu· que sor- renàixer el flam sagrat dels sen1i
gis de la dualitat de les lIengues ments palti. i desenterrant el temple 
docte per Indocte i indocle per docte, monumental de la nostra literatura. 
la, mes tard ,ben definida I escullural· Fa e' ment de la reaparició dels 
ment relallada llengua catalana,idio- 'Iocs FIQrals > a B.rcelono a milj"ns 
mB i no dialede, testlmoniant·ho els dél passat segle, fent cOilstar Que 
noms:geogràflcs de la noslra nació i amb ella teneix la personalilat 
ks l1Ionsetniques de la nostra parla, de la nació catalana en tots els 

Féu un veritable elogi de la lIén- seus aspectes, Pilles foren dels 
gua catalana, citant una munió de nostres 'Jocs Plorals' les flglne~ 
rels nobles i sa bis que l'honraren I gegantines del renaixement En Ver
fou parlada i escrita per san~s i he· daguer. Guimerà i a!tres, 
rois i dlgniflcada I. nostl1l IJter.tur. S'embranca en la lund.ció del T~a-
com altra qW\J~vQI ho hagi sigut, tre Catal4 pet Ea Frederic Soler al 

SegUIdament es formà la ptofes.ó 
Qual tribu1à aS!.enya1s eklgis. nQ com que recorregue les dues ~J~ces de Avui. per Dart del veterinari munic;
escriptor sfnó con I iniciador i lI1estre I Sant (gnasi a Ja qual aSSlst lren un pal senyor Ramón Carrera i l'agenl de 

, b b d e t de M sanilitl senyo t Creu'- . s'ha decomlsat 
del tcatre. I 0 111 nom r~ de . ~,gt~gt:' s ~- I una imparlanl panida de peix que no 

Acabà elogianl al mes gran dels I na mmacu" a 1 on - UIS , preS/- . reunia los degu~ •• condicions per és
poetes catalans, et diví Maragall , per dIts p~1 seu Dlreclor Rvnd. P. Pas- I ser posal .l. venta al públic. 
el qual no trova paraules suliei.nts toret. Seguien els senyors Zeladors I 
per a lloar' Jo degudament, tota ve' i Junta del Sagrat Cor amb el .eu . J Mollet Pinlura,d~coratíva I 
gada que ell fou el meslre de la pa-I Dlreclor Rv~d_ P. Serrat.. .: " rel ¡glOsa 
raula viva admirat per PfQpis i es- La cu.tòdla del Santlsslm era por- : Sani Bartomeu I. - Telèfon 61\ 
tronys; i amb un cant a la lIeng1a ca- tat pel Rvnd, P. Tena, de la Santa I 
talana, expressió del noslre esperit ' Cova. I Ahir visitaren la noslra clulat eb co-
que 110 morirà mai perqu~ és un se· .- . ., . neguts escr¡ptors Rvt1d. Moss.en Jau-
cular patrimoni delS nostres avis qui BANCA ARNU' S me Barrera i Monsenyor P<re Usbona, 
el rebéren Ue D éu, í els esforços hu- i ;) l'objecte de recollir not~s 12nasia-
mon. tes hi poden la Que CO"' diu Sucursal de Manresa nes visitaren al RVl1d. Parc Nonell 
Verdaguer en l'Atlàntida: -Qui en- _ S. J. i als senyors MirO i Satrel. 
fonsa o alç.l els pootcs t:~ D~q Qui 
els ha c,iat. 

Nostre cultissili1 1lmje , En Fid?1 
s. Riu i D arUHlU¡documenta aquesta 
tan Interessant con ferència amb una 
multitud de noms, dades i escrits 
que , Hmb tot ¡ que el re !!el1y ador ho 
coneix, s'h. abslingut de cilar-Io. 
per a no é.ser massa extens. 

l'ou llargament aplaudit i nosal
tres que) ja de temps coneixem la 

seva gran valor indiscutible,hem tin
gut ocasió de poguer·lo admirar una 
vegada mes en aquesta conferència 
d'obriment del Curset de llengua ca
talana que en. don lloc a moll bones 
esperances tota vegada que ha estat 
confiat 8 mans tan condents com 
les del nostre culle amic i acurat 
poet •. 

Salvadar Perarrl.Qu. 

Joventu.t Nacionalista 

Ctlrset de Llengua 
Calalana 

Que tiodr. lloc duran I els mesos 
de març, abri l i maig, a cèl'rec d~ 
d1:;; titlg¡t professor i pulcre poeta 
EN FIDa S. RIU ! DALMhU, 

Lliçons el di marts I el dijous 
de cada ~€tm~na de nn t li deu del 
vespre en l'estatge $OCtal. 

Tots e.ls que deRitgin inS(.Tiúte's 
ui Cu.r :ie t poden djrj~lr-!!e!lo ltt Se
cretaria de l'entitat. de deu a dotze 
del ve~pte, 

A visa a sa nomhrosa clientela 1 al I· 
Públic en general, que .In CATA- Es ven acreditada carbonerIa t 

mag.lzem de VI amb e
LANA DE GAS f ELECTRIC[- xistènci •• I bona clientela, Raó Sant 
TAT, S. A ., té acordat ampliar el Barlomeu, 49. 
quadro de amottitz"ciú dels seus 
BONOS 6 per 010, per lo que oferim Ultra els .ltres Aí unt.menls que ja 
amb gust els s~T veis. d'aQuesta Em- hem anunciat en altres edicions. darre
ca per • electuat l'estampillat Ca-I roment els de Malaró, Valls, Girona [ 
rresponenl. Sabadell s'han dirigit a l'Ac..dèmi.! de 

AI pre~entar-se el~ ii10ls en nos' I Jurisprudència nol i!icant que han pres 
tres oficines seran estampillats a acords semblanls als que eo .60 dia 
l'acte, sens que aqUi' st servici oca- pre"gu~el de !l.cc.lona, amb relació a 
sioni Cóp gasto als ))Qsseidors. les qüeslions plantejades pel nou re· 

EDUARD LLADÓ (Jardiner) 
Confecció! arrenjament de jardins, 

dintre i a for. de la ciutat. 
Gran quantitat d'ametllers, desmaIs 

mollars 
La Casa es'cuid. de tota classe de 

plantacions, amb personol apte. 
Pujada Castell, 3, primer. 

I Aprenent ~~~~ís~r~ 
• L. Coniianza'. Sant Miquel 28, -------------

SACS VUIDS 
d'arrc>Ç, sucre. etc, Grans exis

têncíes de varis preus i classes 

Casa Jorba Manresa 

i Oficial forner n ~:!~W~: 

glament notarial. 
ESlrlnyem molt que a hor.es d'ara el 

de Manresa no s'hagi preocupat d' una 
qüestió lan eSSt'ocial. 

E I-s sermons de Quaresma de Iol Col· 
legíatB Baslllca de Sanla María de la 
Seu. hBn estat confiats al Rvnd. P. Ma
teu Casals, I. C. M., però enguany de~ 
gut a que en ia Sanla Cav. s'hi celebra 
la solemne novena de Sant Franc:~c 
Xavier . Ics pr~dique ~ de la BasUica de 
la Seu, no començaran fins un cop aca
bada la novena. 

En la resla dels 400 Pornells que es· 
va celebrar diumenge passat a Buce~ 
lona, en la Que h¡ hagu.é tants bells es~ 
ciats de p1triotisme per part d'aquesta 
generació que puja plena de fé en 1'a
venir de la Pairia nostra ets Pomells 
de Manresa hi estigueren rel'1ESentM' 
personalment per una Comissió que va 
anar·hi e.presament. 

OBITUARI 
Candelaria Bosch, 28 l1t1ys, era. 

Cardon.ft 23. 

! d'edat avençada) per poble d'aquest 
1 districle. Es trevalla amb màquina. 

~---------_.: , Inútil sen, bones referènde'- DlrI-

JOiln TonHs, 26 anys, Cova 10. 
Fitomena Ambró" ~3 anys, Camp

dt'urgeU 24. 
Concepció Molll,errat, 29 "'y~, Jor

beta. 19. Aprenent falta a la pastlsse- : gir· se et pròxim dllluns di. 27 a la 
ria i confiteria LA ; Fon!la del Centro, carreler. de Vich. 

ENGLANTINA, Born 1. Manresa, De vuit a nou del vespre, 
Miquel Brlchs, 17 anya, PI IOla 18, 
losep~ Tr11l1!í ¡¡¡ys, Era de! firmat. 
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