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L'ACTUALITAT POLíTICA 

,,' ,Ahir parlàvem de la recaiguda del " e~ reunéixen en Assemblea per 'dir 
Marroc. Vanament Intentaran els una colla de nicieses que deixarien 
diaris < patrI6ticos.. b.sant·se· amb ben mal parat el pres~Bi de la clas
~es InformoclonS ofidals, èscamote- se So entre,~!ls no hi. blguél ~~gut 
Jar I. veritat: Les operacions d'Al- ul1"S~nyOf FaJwll, un home hon.rat 
hucem~s, ,d~·detant· temps projec" .que ~a con!eSJ>!!r que al venir a Ca
tades han començat, tan mateix de . t.luny. Ií havia calg~t apendre el 
una manert1 ben -desgraciada. Hom català .per ex;ercir· a ~oncièn.cia ]a 
no dubta de que la força d'Espanya seVa missió. " 
arribarà a imposar .. se. Amb un exèr- Aqll~&ts senyo~s _ notarJs:. baSAnt· 
cit de 180.0'J0 homes, modern ma- se) ~n uneS ximpLeries d'un desgra
terial de guerra I una preparació ciat que per tal de. veure que es par-o 
tècnica,"no sols es pot batre a Abd- la d'ell, no ha ~aciL'lat en deixar 
el·Krim que, segons unes estadís- mal parat el cognom del. seus 
Hque., quasi ofícials. entteel. seus pa-ogenitors, amb tol i que els po' 
bóme$ no en té més de S.OC(l de bres no hi tinguessi~ culpa de que 
ben arm.ts i mwnicionats, sinó que el seu cervell fos un cas dlnlc, trae
fins sembla que es pot IIllltar ·amb ten d'oposar-se iI les justes reclama·' 
lina palència de segon ordre_ Però clons de tots el'catalans Inclús dels 
8TIlb tot i atx6 no deixa d'ésser. una setis' col;legues' de Catalunya. 
vergonya que pèl moment hagi ,Ior· Hom càmpendria l' 'encendrado 
nat haver-hi una recalgu¡ja. p.trlotismo. d'aQUests senyors si en 

AI Marroc ha passat lo 'que ha lloc de posar en berlina el lema de 
, passat. Ara segueixen les opera· .nl hil prius fide' celebrant reunions 

Las FeStes IgnasIanes. i 
"La Veulle Catahnya'" .. :·:.'1, 

-1-.--' 

SE c'tI a .O:F iC;IJfLCENTEN.ARI 'c 1&1181í 
r oi" 

, . A L 'bRf'I!Ó MANRI!SA 
~' 

Avui el nos!~eestinlet conlrare ,P~ottogat H •• el dia 31 d"l. cc-

barceloni .La V~u' (\e¡ C&í!lluny8' 'rrants; el tetmlftlper à IQI'IIIIII' el Conferència 'ili" 
dedicayàrles !làgines pef,parl.r ~ Cens P&trunal.Oh",r¡',!sq~a,:,AI- ."" ,.. .. . 

l 'llit I\ea<es Ign.si~nes qlll;' >l''\!ebrll la" ealdia realfda als' pll1rolll' iot! obtiKa-' ,'p ~ Jos'úp'M Marpk S J 
noMra tiutak" cló qu~lg Imposà la llei ,d'omplir les' " L -'" • . \;/ I.,' 

,!}ltr~ i portar en la, pàgina;6 el ,'fulles-relanl",," OIÍIb IOt., els obrers Fou interesOllnlissimo la conferèn-
pr~rama comple~t de k!i mateixes, que tingUin al&eu: servei,cons.ig· ciaamb jlrojecdonaque·,dNenrot
,~ed ica !es pago 12·13·14~, parlar de nant' ben e.pliciladament e. ""da l1ant:eltema,.Jhntl/lfUJS1 a Mont
la noslra ciutat. Merei., esp~cI.1 casllla,eIs'autecedents iI·qtte's ,rele·: .. serrat ¿ i4 ·vetlJa d'ilr1nes. dIlnà 
me~ció uo devant.1 glosant Maure· reix. "", .hlr\'8!1e¡¡ set del· ~;pre, el op,. jo. 
l!" ignasiana I Un interessant l,ag' Temhé elsl'otroos que. no, lloguin' ,sepM;' M.rd1, S_ J., devant, ,d'una 
menI q~1 darrer Uibredel Rvtld. Pnre clip obrer al seu satv~idauen' om- . selocta I nOlllbr~' eoncorrànda,que 
Casallov ... , S.J. pllr I. oorresponent,full8"poS/lnt-se no cabla .. n Ja,sala d'actes· d6 l'Or-

També po,ta, en aquest número ... ellll matei~os en el Cens, don~ deu !eó Momresll. 
'la Veu' escollits gravats apru· ,tlAdresen compte eh seu dobJe.,.ca- 'Començà fent remembl'ança de 
piats, cloent-lo amb ~otes inte~s-, mcter de patron.l i obre" que el dla.12d'aquesl mes ,es com. 
sants del noslre comer>;: i de ia nos' Le'!ulles·reladons de~n fet,irar' pliren'lres cen!eltarl¡ de.Jacanonlt. 
t,a indústria. , ¡"S cls palr"ns del.Negociat JIê ·Re· z.dó : dels.SIIIIIs Ignasi,' ·p~sc 

Aquest núme;o de .La Veu' lla fo,mes:lÍÒoclals de l'Ajuntament de Xavier, Felip Neri, Isidre l'I'eresa 
estat m<llt elogiat. H 013 tots el. di". feiners. ",. 'de Jesús I dlgué que"'- nl¡dei 24.1 

Es tracta de forma! UIt Cens lo Ill5en IIIrsn quatre de. 18 Vetlla de 
nlés.veritat 'posslb1e,únlc.amanerade .Ies atme.s·que feu a Montserrilt'Sant 

ELS, ESPO RTS fonamental en ,ealUals,le. futures re· Ignasi,: els ·passos det qual segui &

saluclon~ de Govern en matèria so' plkanl amb meravellosa !acilitat de 
c.ions. l.al. Patl.ament, com· si res, con1ra Ca.talunya,i vetll.mtpels :seus clal, i les actuacions prèvlee j per a pamula'tan·gràftca i e:x.pUclta Cam 
E\ls pollUcs discuteixen hores I més Interessos' professionals per damunt F .. t.bol l'exeeu~i6 de les normes que 's dlc- 'Ies projeoclQns amb· que n'lusità n-
ho"," qllestion~ polítiques, tant io· de l'integritat de la fe que han d'a- lin, de les classes patronal I obret.. questa vallo.a COnftlrènela. El dia 25 
leressants com es vulgui, però que torgar en moments que Espanya so. El ·Gimnlistic Fo e.' de Va- E. per això que l'Alcaldia es creu farà lambé"quatre segles de ta vln-
la reso!uci6 de les quals no es tan Ireix ui, conlr.iemps al Martoc, s'a· lència, 11. nostra ciutat · que el deure de reitera" la coope,a· guúa de &uit ignaSi a la _a· ciu· 
urgent com el veure d'evitar que el lIi.tessln a I. L1egló per combatre . cl6 vo!tmtllda de !ot. els Interessats tat, breisol de la Companyia de Je-
Marroc es segueixi per uns camins l'enemic de l'honor 'nacional., Grans partits per els die. 25126 .a la m!ssióque està cooflada a la sÚique b.'dut'glorl(jlllme~telnom 
que ultra I no fer gens de favor a I I mentrestant tot marxa per 1'¡.!iI. Podem avençar aj. no.tres lIegi- Delegaol6 del MinÍ$!eri del Treball, ' de Manresa orieu del món. 
l''honor naclonal> que s'hi trac!e de I hom ignora com acabarà la questi6 úors la imDortant nova de la cele" a la provlncla de Barcel()M, I la e.· Explicà I. trascendencla de la 
defensar, enS lan temer pels nostres del Marroc, al Patlamellt s'hi va !brae:6, per primera vegada a Man: peraoMI.oIre ben c~nf!.datl1ent: Per Vetlla nocflirna qUé les Congrega
germans que no hi hAn pa. anat perdent el temps I avui uns no- ! resa, de dos partits inter.regionnls" IQ que s'estlma rellevada d'insistir ci_ marl'''''! de CIltakmya ¡ Ba· 
carn a vo¡unta~is a n'aquelles ,terres taris demà uns .allres el'lements van, en el camp del ,Cehtre d'E,polls>. on senyalàr.les respónsabllitM!lI en'· le81'S celsbnuàn éMontsen.t la nit 
poc hosplta!ànes. fent campanye~ contra Catalunya. El ,Gimnàstic. de València ve I~s que,en altre eas, Incorrerien els' d.I·243125; 

Mentrestant, com si no fos prou 110 pensen, per això que aixís con· precedit d'una fama ben' .creditada l's'lmns especlalmel\t, i qUina·efecti- , !AI.recoraar ljUe dUes Congrega
lamentable l'espectacle que ens ofe· tdbueixen més que ningú, al desvet· en els partits que ha jogat, empa. 'I~at i Importància respondrien sens clons.son dompostes principalment 
relxen e!s pollties, venen els no!a- llament de l'~nima nadonal catalana I tan! amb .["Europa, I l'.lnternacio- 'dubte al màxim interéS· que's posa de joves; fa an'8ssenyadlsslm l·aeu· 
tls, millor dit, Una cona de n01llri!-! ~ue tard o d hora s~mposarà. nah de &lrcelona. Ha sigut campió . per part del-Govern i de dita Dele- rat cant a Jq·joventut pima de''''m-

de València i enguany ha arribat.' a .'gació en que ~I Ceos patronal I nis !Ideo ls I bategant de vida. Diu, 
,.--...,...,----- ___ o _' ____ .. finalista. obrec ~Igui tan complert com perme- Calll tothom ne té d'ldeoll al· qui de 

Acreditats 
de 

maga~zems 

material$. 

URBI.CI SELGA 
Carretera Cardona;'I".Oarre ... ,.';gnet, 31 . 

TerM"n, III .-
DesdeprJj1er !le feltrer .' 
GRA1fREBAIXA DE PREnS 

. (Oéinaneu la nota) 
~ '" 

Garantia amb les tlasses:! 
: .-J.:p~; 

r . ¡ . 

Seguretat amb, le~ procedències 
, '.' ... _;,' r 

Representant al ciment Asland, l'ofereix. 
per vagons sencers. el mateIx pron ofert per 
la fàbrica 

Demà, probablement, donarem els Ild:le~ previsions i ¡nesure. adob ta· . ells fos maneal, tan se 'I.ldl'Úl ente
noms ltí:ls ,jogadors que .forillen l'e·': ,oos, rrar-Io. Analftza l'e.perlt de S •• t Ig-
quip visit.nt, junt amil 4·altr~. de. Manresa, 20 de'Març de 1929; .- ·nasl i diu com preocupat, al prtncipi 
talls. .' L'Alcaid!<, tan' sol$ per,l'ideal ,dellrlomf en les 

Per tractar·se d'una veritable so· 
lemllitat e$jlotUva"és decreureq¡¡e. 
en aquestes fes.tes~ el camp del 

.Manresa> s'omplirà de gom a g~ 
Demà e.n parl~rn. .-, ..• ,;.¿-

florenci, " 

~CCIÓ REL1GJ-O§! 
;, '.. ,~'~ 

Sants de de",. 
Sani. Josep o, ; Victo,i~. 

. j. CoINRocn. gestes d'armes, després d'ésser !erit 

,N.De "'.R.-.oIl~4d?edici<i. ,dia:' ,en"et sèU de Pamplona .lkIitaat con-
hi', po< m,nca d'espai. ·,trales trQpes, ltantesl!S,:COIIIIID8des 

per -Andre1l de fOlx,·biJSCà ' un '.ltre 
LC2$!!!! • , • ±. Ideal qoo satisf& plenamenl la seva 

Terrenys per venl\re" ànima Inquieta, ! -CI'l!gué que debla 
li. Situats en diferents okobar·lo. lluo)' de la seva· terra I se
U asensar llocs ó SIa en el ca· "guütt Ib hilge¡¡ja,aalrel1a pradora 
rrer <;\el B[,IIch part Dlta,~, rer * S.' tóltI!I~reg.uê a 'Mol1t!ll!lrat on trobà 
Fr~!:f.IIós~ CII\Ito~ • eh, ca' l'ideat<lue cefC8va en l'Imatge SB' 
rrlll"d~l Caii'l6 i canton lÍ la ~aç~ grada de la Velf!e Mate Regina de 
de l'lndependéncla, carrer del B!ucb e.talUhya. , • " , 
cantonada al carrer del Escorx.¡dor, Explicà una,.nutrida col'leeeló de 
.Ixis com també camps al regoldlu. .." 
Per informes dirigir-se a J8ume:~V~~ pro~~ccL(:~~s, .m:~~VI'~lIoses .. ~e~~~n

A Nlra, Sra. del Peu de I. Creu, at lIós, Passeig de Pe,e li!. 9. fon,- ~a~,t.dlleren!~'paIS~~g~ d~ M~r¡ts~-
Carme_ "-. ;~~esB .•. ,' ..... ': ':<J ' . ~ liil.l<'tel M!lII~, ,Cw~, fM.lSter~s, 

Cort de !IIarla de dem. 

Quarà8tÍHor1l8 de ,'d~¡" · . .=z .. -,t,--t!o, ,. ,J- , I vla-cruclst{tt'lf1S, és.ent m~ 10' 

,'Església dels Orlens. f;:, < ,-'u.. iiItJ:, t' li '~' .Is' tere5sant~ . 'èMema de la can!e· 
Hores d'ex osiel(\,lIe delnll ~. ,~ ... m",\.. ',", )lr, ,! rèneM;' la 'praíeccló de l'Ermlt~ de 

p . ~arretera ¡'fe ardona, n m. 6 p~.t 'Sant Dllnas ort vivIa el conlessqr de 
III dematf, de les VUll a l~ .onze, I a M A N R E S A ¡ , rJSant l'gn!s!, el P. XlInones" un .sant 

l.tarda. de ~os quarts dç ç,"~'. le. Dibuix !lIU.Uc I d·.dorno eri' SES ' ' 
set '- ,"" '. . '. 'd" " Il' .,' Vi' t .. monjO !rancé3, al qual probBblement 

. , • Ive1'$es.ap. çaQlons. nye es,ma, "'-11 d ' 1""" S' .. __ i, 
ques de làbric., Invitacions, ca*lI~ .., eu e~.... allt. 19tiilSI "",¡dIs 

Auxili .... o meritori 
per a ofioines 

eS necessita un j!Wede 14 a 1$ 
anys, Dirigir les sollcltul'ò per escrit 
I lletra dels aspirants mateixos, a don 

anunels, programes etc. etc. D\bti~ durant deu mesos en I~ nostra cMat 
al Piro-gravat. sobre fusta, os lloor· on emlgué 'el gran llibre d"<I!ls 
Iii. Sants E;re,l!C!S,; que .. ol, ;~n~mps 

qUé ha 'sodojlal'~1 món "deb'enedic-
eló apostòlic. llli curullat d'aureola 
la nostia ciutat preuada. 

:t-------~~~,--...,...,----. N. N .. BoII,J6, Ler. 
Recordeu el nom "ENGLEBERT" 

El millo¡.J).e~q¡ijic, ¡ . Són IBIlte¡1 li.D )!Iw~a~ Ie:i 
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projeccions que d'una maneta tàn I 
( amena com docta rerudil P. March 
. ens anava expliCAnt que 110 podem 
. pas citar-les per no fer· nos massa I 

(al\Sats, però si que hem de rec or' i 

DE REBUS LACTIS 

Perquè la llet siml 
com cal 

d'existir. Com, doncs, lliurar a I. Campanya del Marroc llit" ~ .. 
Mstm urb d'un perill tan conslant? . .. O _. ~ .. ' .' ...... . 

Senzillamenl: Cal sols que les . 

noslres Aulorilat. se'n preocupin. El far d' Alhuo..... i Hem rebut de l'antiga (¡aixa ~'Eslal- • 
E! necessari mon/ar un servei de .. I vis de Manresa, entitat 'u""ada en 

Madnd-Per radIograma rebut es I l'any lB65, i actualment instal'lada en 
prové per a coneixemen1 dels nave-\ el carret de Talamanca. n.' 12 un inte
gBnts, que ha estat apagada la faro- ressant ex~~.ctc de I. memòria corres
la d'Alhucemas a conseqüència del: pOllcnl, ¡.ny 1921. 

¡. <lar les que' fan referència" la Vetlla , tècoica amb l'instrumental neccssari 

. per a portar a cap l'inspecció de les 
llets. 

de les .rlneS en una de les quals lri ! La net és Una de les substàncies 
veiem Sant I~nasl vestit amb el sac I que pet a contenir el mAjor nombre 
que comprà a !gual¡¡Ja, amb les es' : d'elenlent. que's necessiten per a 
pardenyes d'esparf I el burdonel a : poguer v iurc se'n tn més ús Cal 
la mà, encaminat·se cap' a l'a!l<lr de I doncs, que ti~guem molta Cura en 
Nos!r .. Dona i .111 .. el contemplem '1 volguer saplguer, dint,e lo po •• ible, 
dret amb ei cap di i les mans plega~ -10 que els nostres lleters ens donen 

des 8nmnn! del pi! en prolOl1d reco- 8 ca.~vi de lo que paguem, no sols 
lH~eJlt \ I el ve.lem. t~mbé _ ~genollat I per els ~ue la prent'"n com a únic a
~uplit.l\! .f'1i'venlment a la Verg~ que i IIm.nt sinó per lot'~om en general; 
sembla que li mlg' rlu afable en la I bó es dolles , que'n parlem un xic, 
seva . ~rada morenor mostrant·li !. Són de 4i!erenles classes les llets 
el O. ivI Fill per.el qual s.ant Igna'i 'I que en aquesta ciu!at es consumel· 
més tard fundà tan fructuosa Com- xen: la de vaca, I. de cabra, I la de 

Aquesta Inspecció deu establir-se. I Per les dades que tonlm a I. vl.ta 
tecunda I rigumsa; visilont amb as' canonCl~ del. mOros. ! ~0IlI pOl comprOVar una vegada més 
sidu"at les vaqueries, fenl retirar . • .L d . el creixi ment d'.quesla entilat d' .. t.l-

EIl ... diclu • ferH. vi de M,ores •. 'El seu aollu I passiu a. 
les vaques que no estiguin en lles· alba enguany a 3.217.715'09 pessetes. 
Ilguin en l'estat sanitari convenieni Diuen de Cadiz que com que es- E" btneficl~ obtinguts sumen 150 mil 
per 8 que la seva llet pagui ésser tà a punt d'arrlvar-hi U/la ~edlcl6 48971 pea&etos de tes qual. 74 mil 
consumida; fent lo tubercu!Uz8CiO a de ferits del Marroc. s'han comen- 54.1'4.5, cottesponen a~s Inlefei!SOS de 
fi de veure sl es pot evitar el. gran ~at el. preparatius per internar tots I .. llibre les. 

els convalescents de lluites anteriors Les dem~s dades I e,tod/.liqu •• ""-
nombre de tuberculosos humans que guelxen per l'i51il revelattl el crèdlt i 
contínuament es declararan a la noS- que hI hau en aquella dutal. confiança que, ~n fJtstiJ.megt n'ha con-
tra dutal; I sacrificant les vaques cedit el· no'fie pú\)H':. 
que donguin una reocció )Xls1tlva a : Re.um de I •• no.es oli- NosaUres ho celebrem moll I desit

pan)!i~ . '" . . '. burra; i són per tant també diferents 
Són Interessantl&simes lambé les els ClITàcters que', presenten a cada 

.; , q)le 1\11~ donMen una idea de Mont- una. Empró 81 parlar nosaltres de la 
serrat i~rcQm er~ abans de ,a' vln- llet, ho farem sols en ço que fa re!e-

. guda dels francesos, rènda a la llet de vaca; en primer 

n'aquesta prova, 
Teninl assegurat l'estat sanitari 

del bestlar,deu vigilar-se amb molta 
cura que la mala condició de I~ llet 
no sigui deguda a In poca higiene 

,en. feLl notar èl pulcre cO!lferèn- lloc per ésser Ja que m~s es ven al dels en.sers de que¡g serveEx: el va~ 
iIInl Iu gl'll.!o8Ilal de. l'Imatge de la mer ... !, i segonament per ésser la quer, ultra dels mals Intents que pu

Regina de Catalunya quan encar 'OQ que serveix de tipus, pufx 'que la gul tenir. Lo primer amb una bona 
·.era .envoloallad. amb renl.rfec de llei amb eI nom de llet es rdefeix 'nstal'l..:ió I netedat de la vaquerl. i 

vestits que ;¡fa 111 deformen, i glosà' sempre a la d'aquesta espèCie. estreta vigil~ncia pot remelar·se, 
un troç del .Cantar .dels Can tars' \ 1.. bona <¡ualltat de la llet, des. s- però lo segon ja és més ~I!icll; nO 
ben escaient a Nostta'Dona. . ' pareix quan I. mateixa està inlluen- n'hi ha prou de que un Inspector",.-

Explicà et comiat de Sant Ignasi. ciada ja per una CauSa perturbOOora gi junt amb Un Agutzil i un pesa
de Nostra Dona de Montserral, del I de l'animal encarregat de donar. la, llets, per a poguer afirmar: aquesta. 

qual el dia 25 .en farà quatre segles, II ja per una mala alimentació; com llet és adultetad •. 
.dlrlglnt-se I trenc d'alba vers la sor- també pe: t'egoïsme del comerciant, Mantes vegades s' ha donat per. 
tada Manresa 00 arribà a leideu del sofisticant· ili, Ja sigui per a comer· dolenla una llet que és de les més 
raatl.. . \ var-I. o pet. paguer vendre més riques, pel sol fet de na tenir la 

També ens feu una narr8cl6 deta- quantitat de la que realment produel densitat que l'lis ensenya, essent a~ 
lIada. del seu vi.tje de.!x.nt per una. xen I~s .eves vaques. xis que la riquesa e$ mideix per I. 
altra .avinentesa el parlar. de Sant I Devant; doncs, de la complexitat mantega que potta, i és !apigut tam
Ignasi sajomant en la. nostra ciutat. en que's produeix l'averiaci6 j adul- bé Que la molta mantega en I. llei 
. Feu remarcar la úansform""jó .de I leracló de la llet, caldrà que diguem porta aparellada una menor densitat. 

Sant Ig01lS1 al sortir de Monlserrat, I quelcom sobre els medis que tenim! No es suficient,doncs, queun Muni· 
tra:nsfonnat exteriorment i enCar mas per a lliurar-nos de les malaIties que! cipi tingui InspectorA, Sl aques10s 
en l'esp.erlloll ja hi vibrav. un nou: ens pot ocasionar el consum de llet estan mancots dels medJs ne cessa

. ideal de santificació I de Uuita per la I en males condicions, devegactes, di- ris pet a portar a cóp la seva missió 
salvació de J'humaDilat . I fídies d'apreciar. I pet tant é~ convenjent, perquè Bt~ 

J;1 .Reve. rent p, Josep M'. Mar<:h, El públic en general ealà mancat xis ho demana la salut pública, que 
~mes 4'll'lustrar amb tlln belles pro- de medis i coneixemenl$ per a que . se'ls doti d. tots eis elelllents que 
jecdos aquesta Iluida conferència, la I per si sol paia sapiguer lo que com- són "ecessaris. 
curullà tambè de dactes i d.talls que pra. M..,tes vegades hom es creu Solament aixís els ciutadans po
le (éren més resortint. I enganyat pel sol fet de que s'amato- dran sens cap temen sa, beure net 

Saludà ire8ra<:ià 8 18 digníssima nlla llet al bullir·se, i . això és Un e- bona, segurs de que no ha de per
Junta de l ... .lesies cenlenèriel per I rror, perquè l'amotonomellt es pro- judicar-re la seva salut, I per .aixb 
haver patrocinat la seva inleressan- duel~ per l'existència d'una part d'll- no deuen escatimar-ae els medis 
iI , .lma conferència, a.la Junta de clt cUric en presència d'un fennent, sempre que aquests vagi. endelen
rOrl.eó Ma~ per. haver-li sedi! el i al ser elevada la llet a uns graus sa seva. 
loral i prestat la seva valuOsa coo
per.acló tota v.egada que. nostre bon. 
amic Ram6n . Torra, president de 
l'Entijat, s'encarregà amb molla cura 
de les projeccions, i s'acomiadà de 
la.nombrosa concorrencia. 

Al acabar fou llargament .aplaudit 
i fellcilut rer ' gran nombre d'a&$ís
ten/!. 

Nosaltres àl ensemps que fem 

de temperatura . .Per timt és de poca 
Importà-cia aquest fet, que ni t.n 
sols' resulta una pèrdua econòmica, 
puix que el moló obt(ngul pot men-

joan frarlQuesQ Ubach, 
Veterinari. 

lar-s. sens cap mena de perill. Do, 
n.nt, doncs, importància a lo que Malalties dels ulls I:~: 
no'n te, el ptlbllc devegades con15U- c16 de lentt8,- COMUuorl del doc
meix ·10 que verament és nociu per 8 Ior Ll.Uf5 LLOP, aorn, 10, \.er, 
.Ia salut; i això és el qUf no hauria . vlall~ dl~r!~. 

. ci.l. 

A Cea/al Tetuun nq hi ha nove· 
lat. A I.ar..:he .'hBJ1 registrat Heu

gers tiroteigs en dileren's punts, 
A Melilla, en totes les avençades 

s'han fet preparatius, I posant·se tes 
peces a punt de combat. En algun! 
llocs hem canonel.l al8 mOfOS. 

A Alhlicemas, des de la plaça i 
des derttllraçat'.E.panya', s'h. ca
nonejat 8 l'enemic: 

L'enemic' n'o ha conte. tat. 

Les noves particulars 
Madrid..-De Mèlill. so13 arrlven 

telegrames ofierals. Els pocs Pl\ft!
culars q·uels reben han estat ' re2'ls· 

Irats a la Glicina d' ínfor¡naci<l: . 
Alxó fa molt diUeil peguer. oble· 

nir detqlls, doncs en els Centres ofi
cials na diuen res. 

El "GU DE MANRESA" 
ha fet altra nova' rebaixa 
de preus per a la venda 

de carbó de COK 
Més de 400 Quilos, aptes, IW els 

1000 quilos - o $igui aptes. 6 
els 40 quilos 

Menos de 400. quilos aptes. 16'25 
els l00quilos-o sigui aptes. 6'50 

els .40 quilos 

A domicili augmeota aptes. 0'25 
els 40 quilos 

Eacarrees a l'Adrninist'acíò -del 
: : GASo-Saat Mlq.el33 : : 

J Comas Plntur. decorativa ¡ 
• rehglosa 
Picas 20, I.er - Telèfon 611 

lprenent fa.lta a 'la 'pasttsse
Jl ri¡I ! wnf~eria LA 
ENGLANTINA, Born 1. 

. oonsIaf·la n05tra felicitació al cultís
slm P; M1lfch, ~'Iustre compol¡'id, 
fem constar també la fretura de sen
tir·lo quant més prompte millor en la · 
segDl\a JIJIrl O' sia lo referen ta Sant 
.Ignesl a Manresa; desig també.·llIa· 
nlfestat pels qui.ah1r l'escoltaren de~· 
votamenti per, molts qll" ahi~ nI> . 
poguèten. sentlr-lo per resultar.· i,!Su
ficient aquell espaiós local. 

FABRICA D·E MOBLES 

. 

Salvador Peramau. 

J.cademla COmercial 
BAQI! 

. .,tO.vant.l CoI ·~.C.s.~t~t). 

·,Classe.; ¡I. ¡¡'·a,12 del ma
. .II,~11. 7,a 8, de& a 91 de 910 
del ve!pre, ~ 

Cl~ ~ a Senyor~s; ~e 
2 a atarda, . 

SOMNIERS DE TOTES CLASSES. 

DE 

JOSEP PICH 
" 'f" 

MlIralla del Carme, 18· Tlon. 360 MAGATZEMS MuraUa del Carme, 18; 1101.360 
MANRE~A: MANRESA 

Aioua Vichi ' Imperial 
La ~nl<:~ que. porta el a~ell Mun!
cip~t de Qtld.s· de Malavella, 

Muralla St. DMA~iE's~ - Tfon.503 TALLERS Muralla St, ~Am~R'iïsl4 . T!on.503 

AllcuctaLtula Rlb1t8, ldèlou, .67 
~.Cal'lV del Bom'. W 

jemque . segueix] sempre pel mateix 
cam' d'èxit. . 

-ABRICS GABAROINEScon· 
lec'cionats per a senyors a 
. IOD p •••• t •• 

Per a senyorea: '8-

90 p .... t •• 
Mireu-se et. aparadors ' de la 

Casa TUNEU 

H.m r<but el BullleUEclèSsiAslic de 
aquest Bisbal, corresponent 3 la prl-

. mera qu~nlena de 'març; , 
Conte el seguent sum!!i; 
Col'lecta a favor dels nens de. l'Eu

topA Central: Gra tihid 'de sà Santedat. 
- s. P~nilenci.tria;· lndDlg·ènc:1es Apos
tòlique •. -Rescrt~t"d~ la S. C. d. Ri
tus.-La ob.djènci, ~Is Pf.lats. - Ab
solució de pecats .Spepallssnno mo· 
'do» teservat. a la Santa S.u.-!.tista 
deis nom ingre ... t. en la Germandal 
de Sufragis-Bono Premsa; 'Col'lectal 
a E~panY2 en 1921.-:-La COfollaci6 de 
S. S. Pio . XI .-Nec,otogios.-Bibllo 
gran •. 

Rosa Valls de Llobet 
UrgeU,34 

rallen ofiCiales i' aprenentes mo
dJstes, 

S'avls.a a 101s aquells Que v.iiren en
carregar eeIdes o bitllets del!. e. u
ket. del Restaurant ele., ~r la Vetlla a 
Mon1s.errat del dIa 24, que ,si no !tan 
passat encar a recolli( els carnt1s cc>
rresponen.ts. se serveix.in fer-ho per tot 
aelna de tO • 1 a l'impremta Vives det 
carrer de S.bretroca n'. 38. allr.menl 
després fora 1ar(t. 

"nIUII de[Dfal~a. MHTRU.loro 9 
A dos quarts de dugiJefl d~ la tKfd.t, 

en una botiga del carrer de Vllano.,a ha 
mort repenlinamenl, ¡'indúslrial D. Do .. 
meneo Pinós. 

Tol seguU 'hl hiacudit el jutj.rt que 
s'ha lnC<1utlt de Its daus del pis I, bo"
la del difrilt.l que .Ivla sol, ordenant 
a l'ensfpms ta t,asll.dacló del cadA Ver 
el dlpo.1I Judicial. 
~; 

Jove s'ofereix =e~o~~ 
a por.t .. compt.bi1ltat, 

Raó en aquesta adminl$tracló. 

AqUella Iarda hem rebut de la Co· 
missió organitzadora de l'Assamblea 
Mariana del dia .26 del co.rreru, una 
l''la d'A8I¡1/11b1eista i un progiarna, 
del, acte' que Iquell dia u celebraT~n 
a l~nostre cl~tat, que poda 21ncxea les 
notes I Idyertlments oportuns. 

Com E!s natural, la manca de temps, 
ens Imp;deix JnserJr avui l'aludlt pro
,rama. 

De.près de le. pluj.. continuades 
d'lbir CavIM d'ah&, .aYQi~. ~Q temps 
moit ¡n,.gItI', hrtet\tb~H .. t~n ta tem· 
peratura que toma a sen Ur· se molt fret~ 
a ~on~egllllAAla. segurament, de les 
grans:ntf~ ~ deuen !l.aver calgut 
cap a la pari d'amuot, doncs els trens 
descendenl8 de la Via det Nord, baixen 
amb el so~trf tot cobert de neu, 

. Aque91a tarda ~g""lx I..,\-. un .ent 
mOlt Iret. . 

Casa per vendre c~~~~c 
Intormarà Ignasi Carr16, Vilador

dis, n,' 2,3,er, 1.a 
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