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! 
Per la Verge 

de la Guia 

Iota .hi.t~l'ic. 

Nostra Dona de la Guia 
El nou GOVelO es conservador. preocupa .Is qui han fet de la guer- I Manresa té una devoció especial PP. jesuítes i un sens fi de fidels,es 

AIxò és una pro •• més de que ¡'ao· ra una professió, o als que no tereo I .J." llista de oonatWG per a ofrelllJT aNostro 0000 de la Guia, com h¡. pol ben dir que tota la ciutat, presl-
terior no va caure per la qllestió de cap parell! fora de CAsa. Cal doncs! un vestil a la Vergede la Gala .ha contirmat en moltes. avinenteses, dits de les :autoritats CMI I Militar, 
les garanties, doncs nO és pas mas- que el Govorn Interpreti bé ço que! Sum. anterior: 402'65 ptes. especialment cada vegada que li ha Portava el penó principal el Bar6 de 
sa f1lcll que els conservadors s'avin- pensa el poble. Dolors RoseU, I; \{II. N., O'fI), realçat l'Ermita. Finestrat, lent-li cost.t el baUle 
gIlin a complaure als lliberals, i molt T.mM ha de resúldre, el. nOU G~- , R\'nd. Allert Oomenech, 5; Rvnd. Amb motiu, doncs, de celebrar-se Francesc Bohlgas i · el Rpresentat 
m!!s, tenint corn tenen, units amb els vern, la qüestió econòmica! la rev"l· JOBn V~I1, 2; R\'nd ¡w. I; A. S., 5; diumenge vinent, dia 12, la consa- del ferrocarril Marian Lluch, .Segul. 
maurlstes i cotal. ni.tes del sector s,6 dels Aronzels. Tols c~s parsos Pl T 0'50 LI . P I O'fI) gració de l'Ermita nov., hem cregut la Rd •. Comunitat de la ·&!u I la 
intervencionista , ma joria absoluta. d'EspanyA hi ~st3n in teressats. Cal ~ a; ~~~~~'R ; B ~~a ;5~ I A "I: oporhi publicar, en<: que sigu,I SU~ Junta de la restauració ¡ finalment 
Adem!!s, I. qflestló del Govern civil que s'escoltin als interessos que es I n~ i~'t.rd~s, ~~;rMO:tse:ral ~;. rament, algunes dades que, referent l'imatge de Nostra Don., portada 
de Barcelona, és un d!tícil problema creguinperjudicats,però cal predndlr dró, 0'50; Rosa Padr6, O'50;\Ceci- a dit. Verge 1.la seva Ermita, .hem per UnS vells devots de la Verge que 
perlQuaJrevulga Govern. dels que per ad," Catalunya volen li. L1apar!, O'fI); Antonla Vila, I; J. trob.a., fent algunes recerq?es 11Ie- ho sol'licitaren amb malt d'afany. 

Aquest Govern, amb tot i que ensorrar la llOstra indústria. Si for. LI., 0'10; Ignasia Casasayas, I; j. llegint alguns IIIbre:s qued a¡xOpar- Segaia l'imatge el corresponent 
sembla tenir I. vida taxada fins des· de Catalunya hi ha camps que sols R., I; Josepa Font, O'fI); R. R"llen, am~ .el bon fi de dIvulgar-ho. tern de la Comunitat i clola la pro" 
prés de les vacacions parlamentà- pro~uel .. n herba per baga"eri. ~els D'lO. R O 0'50' P V 0'30' T. Transcrlv,m quelcom de les testes cess6l'l1·lm. Ajuntament presidit per 
ries, pot resoldre vàries qOestions espanyols, i la misèria s'hi exten, se 'Mo· .. , O«~ ~ ., ta T' e I que celebrà Manresa en l'any t862 el p·rimer tinent d'alcalde Josep Pons 
d' I l ". resa Ilns, ""; "nge orras, l' · t.... l'E l''·ch 

8 t nterClt,no sots per als catalans. els ha de contestar que 1rehallin. Si 0150; Ramona Burés, 0\50:, Ro~a e~ aVinen esa . UÇ consagrar r· l;,nn. 
sinó lambé per als demés països que no volen treballar que vagin" Le- Cols 0'50; B. B., 1; Antoni. farre- m,ta que suara ~ h. enderrocat, a fj La processó sort! de I. Cova I en· 
formen l'Estat espanyol. gló o que es mengin l'herba dels ras, 0'30; Agnés Badi., 0'10; M. T. de que es pugu,n comparar amb les trà. la ciutat pel portal de Mossèn 

La qHestló del Marroc que va fer camps que no saben plantar. J. el. 2; Moatserrat PI.yà, 0'50; Neus d'ara. Bosch, recorrent els carrers que se 
CBUfe el Govern Maura, s'ha de re- cultivarem nesaltes. Majó, 1'25; Concepció Soler, I ; Sobre l'antigUetat de l'imatge de acosluma i .orle pel carrer de les PI
soldre ara. Aquest Govern ha de dir Però els cat.lans, per damunt de C. C., D'JO; A. P., 0'50; Maria Llu· Nostra Dona de la Guia hi ha diver~ ques, dirigint-se a l'estació del Fe
si ja s'ha vessat prou sang, si ja hi iot, tenim plantejada la qoestló del VIà 0'25' ConcepCiÓ Laimon. l' silat de parers COI11 en quasi totes rrocarril, passant el pont de ferro, 
han prous mares que porten dolo be noslre Drel nacional i de la noslra Ro~a Rub:ral!a, 0'20; Margarida To: les coses de l'antiguitat. . en aquell lemps recentment cons
si cal llençar-se a noves aventures pari •. Si la presènc," d'En Berto", rlas 0'50; N. N. 2, Rosalia Reca- AI~os creuen que al construIr-se truit, i Que en aquells momenls el 
guerrere. que podran ésser tan gla- Musltu al Govern vol dir que les I sens, 1; Marian BaUles, 15; D. R. 5; 1 el .Pont Vell, (2W anys abans de Domer doctor Sebarroja benet La 
rlo.es com es vulgui, que podran I nostres justes r&lamac,ons seran a- J RIC B 'I O''''', Ad. CrIst), els treballadors al~eearen u- processó continuà fins a posar t'l-

, • " I f1rme anil as, VUI, e I l ba I . 
rentar l'honor de qui més tacat el ¡ teses I a la vegada se'ns conce<lm I I. ida Cab.nas, 5; J. C., 0'50, F. S., na "?~s,s ~nl c~ ."0 per o,xop u· m.tge de la Mare Verge en el seu 
tingui, però Que a"uYnen el pals bonament les delegaCions, creurem l' O'fI); M. M., 4; Antoni Chi •. 2; Ro- gar·s hi I desar-hI elOes, Es creu que cambril, 
que veu desaparelxer, amb engoixa que encar es pot esperar quelcom sa Bemeda l' Una devola l' Ma. aquella cabana, segles després, fou La façana de f'estacI6 I el · pont i-
nUra els seus dl1lers,la )O. ven.Uo Que de Madrid I donarem la raó aJs III- \ . R·.- C' l' t 5 ~~I 'c' I t alberg de Noslra Dona. guolment Que [a dutat eren !uxosa-rm Iu.':ra are. : ~ nen r s o .. I S . 
no va poder jnstruir per falt.J d'es- tt':Tvenc\Onlslcs. SI no é9 81xis, cn!- [ f 1 Ge l IM'" egons altres, la prunera Ermita ment engalanats amb profusió de 
cotes. drà que els catalans Orientem de ~ N ~I rr'i~ I ?;a, ; a T'~ M 11- ~ s'aixecà a "any 1488.. Sembla que domassos, corlines I banderes multt-

El Dois na sellt I. guerra. Lo genI nou la nostra polítIca, aixecant com . :,: R:~~r •. 7.u ~ra~~~::s. R¿vir:, ; : i en aquest any no I~u la Capella lo cOlo,rs. presentant un espectacl~ de 
sols es preocupa ~ szber dels seus 11 band.¿>ra,'a gran parauht de l'excels l, Ignasi Bosch Ademà, 5, Josep Du- ¡ que ~s. co~str~i sina la. casa nn;xa festiVitat POQues vegades Vist a 
parents I de que la guerra s'acabI Maragall: 1 J OR' A I I On v,vla 1 erm,là. OI mes Que I es- M.mesa. 

,perquè tornin aviat. El resultal sols Adéu Espanya! I ran, ; osep ms ov,", 2; "ge! t,uctu,a de la cnpella desapare.c~d. Durant la process6 es tiraren tro-'*' * I C.ballena, I; Mere" O~s, 5; josell : en el segle passat i l'antig'aetat de n.des, bombe. I altre. artificis de 
, PUlol, 2; Esperan,a V.l.lta, 0'25; i les seves parets afirmaven unOlÍg..n plrptègnia. 

j 
1 

FESTES IGNASIANES 

La casa Jorba té en existència grans 
partides de robes per a els balcons i ador" 
DOS en tots els colors 1 classes, 

Tamb« s'eslan confeccionant unes BA.N" 
DERES IGNASIANES amh bonics escuts a· 
lugúrlcs, ~ro~ls per aquustes fostlvitats I 
que's posaràn a la V8ldaa preus baraUsslms .. _ .... 

Amb el bon desig de Que tothom prengui part activa a 
les festes centen~r¡es, durant aquells díes, el paper que's gas

ti a la casa per embolicar, serà de color i hi haurà impressos 
els mateixos escuts alegÓ1'ics , facilitant d'aquesta manem l'a· 
domo gratis per ses cases, i sl hi ha algú que no tingui de fet 

cap ccmpra I vol adquir!r dit paper, alegant el seu ÚS justifi' 
cot, també se n'hi regalarà. 

Aquesla casa, amb tot això, no persegueix altre objecte 
que'l que noslres festes resultí" la més llurdes pooslb!e, tal 
com requereixen tes grans virtuts del Sant Fund.dor de la 
Companyia de Je.u •. 

Pels que deshgln adornar arllsticament sos domicilis, la 
e.s. JORBA s'oferel~ gratis a donar projectes, orientaCiOns, 
mides, etc., essent aquesl Un estimul per a que'ls clutad.ns 
puguin econ6micament contribuir a l'explendor de la Ornamen
tació pública. 

Magatzems Jorba.anresa 

• -------------------------t 

I 
F. r, t : R. G., 1; T. A. , I; E. CO' I més remot. A l'enderrocar.se la r~-I Un cop col'locada Nos!r. Dona 
rrons, 0'25; Carme .C~rtons,. 0'25; \ pella per a l'explan ació de la vía !è- de la GIlÍ~ al seu camból, el P. Fra.n
Ter~sa Corrons,. O 25, M~"a, Cc- . trCO de Barcelona a Saragess. es I cesc Agullera S. J. féu Un .l'legòrlc I rron., l,. Lulra ~,menez, 025" Jo· I Irobaren varis objectes,depositats en sermó tan adequat a la festa COIll 

¡ sepa Al tlln lr' s, O 25; E. C., 1 50; 1i els fonaments, enire els quals hi ha.. propi de la seva eminència I fine la 

l
A. Costa Blasl, 2; Una devota, 1; via alguna moneda romana. lesta amb el cant de la Salve I un 
~UStl Llorens, 1; P. de J .Am,cs Bxislelxen dades que fan creure Comiat a la Verge. Tot seguit s'o" 

. d En Patufet, 5j Rosa Claret, I; d'l E II h • 1 briren les porles del cambril per a 
. S . A bó I segur que I a rnl a a Slgu cons" I . 

joaqU1:n arret I r s, ; Un de- truida, amb aquesta, tres vegades. l'adoraci6, i era tanla la multitud de 
vot, 5; Mercé Plaxats Sala, 5; Una A 11' de· d 1856 tr . fidel. que no es pogueren tencar les 
devota 2' Carme Ferrer I U IniS Iuny e es as- f' I . 

, , . lIadà t'imalge de la Verge de la Guia :mrtes 105 a a tes hores de Ja nit. 
Total recaudat, 532'75. a la Cova procedlnl.se a ensorrar la ¡ Noslra Dona de la GuJa It nna 
De la senyora FrancJsc~ Nogués, capeUa per a l'esplanació del ferro- particularitat. Sempre mira vers la 

Vld"" de Jean Parera, s han rebut c3TTJJ.AleshOles s'hi aixecà la que Cova del Sant General. E!n el segle 
per I. Verge de la Gu. la, unes valuo· tot hl h· . f . ¡ d,sset hI hav'a la creeltSa de què en' , 
ses arr.cades d·m. Es moll d'eloglar sd em l' "coln~d't. ou Ilmau- car que la canviessin ·de posiCió, 

, • b' gnra a 8 any Qo;)IIV onant oc ai ' . ' . . 
el gesl de 1 aprecia la Senyora. t t' 'f I l'lmatge.tornava gIrar-se cap a la 

Els devots quedesllgin contribuir- unes an l~por,ants est~ Que orrt-¡ COv·a. En l'any 1689 ell'. Manuel 
I hi poden deposit.r els seus donaUus plenaren d esplendor la ClUlat. ! Plneyro yoigué cercio<ar-s'en i ·des-

l
'en les Jl!brerles de DomenecVIves El 23 de Març de 1862, a dos : prés d;haver-]a tombat'~~rles ve¡¡;·s" 

( Sobrerroca), Josep Roca (Sant quarts de q~etre de la tarda, el Ca- : des, l'Imatge tornava· a la seva posi
Miquel), en la Redacció d'aquest bilde MUniCipal. sortí de ca la CIU- ¡ ció primera. 
DIA'" i en el domicili de la dipositària tal en corporaCIÓ I amb acompanya-, .Pre¡¡uem per què sempre I ea eli

Na Mercé Corrons, lSa~t Andreu ment de música I es dirigi ala Cova: peclal en aquesta avinentesa la Ver' 
23, 2.on) d'on sortf • les quatre la t>roC<!s.ó i ge del. Guia mlfl ~ fit a fit a la 

que condula l'imatgnl temple 11OIl. : Santa Cova cor I ànima de la ciutat 
Aqudla processóeraprecedt~ade' i la beneeixi ·.mb dolls ·de grilci~ 

¡ornil. B •• toners, .egulnt l'àt~1 de , eterna esclarint-li el came quo Déu 
gamferons I banderes de les dJver- : 11 ha traçat. 

Academla Comercial 
BADI! 

(Dev •• t el CoI'legi de ea .. Coritll) 

Classes: de 11 • 12 <lel ma
ti, de 7 • 8, de 8 a 91 de 9 10 
del vespre. 
Classes per a Senyoretes: de 
2" 3 tarda. 

J Comas Pintura decorallvB I 
• religiosa 

Plcas20, l.er - Telèfon 611 

ses confr.rles, asslstint·hi IIlguns Salvador Perarnau. 
,. .li< 

Casa TUNEU 
Conti ..... l'bit de l'.n, p •• '" Trajos 
de llana a mida. Preu únic 18 duros 
Ve ..... el •• paradora ... la o ... TU.' 

.--------------.-------------. 


