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Guerrera, pantalon i pofaha •• kak 

color garantit 

Sastre .. iaVall. 
Born. 15 

. Sastreria 'Senarés 
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L' Hornenatgeal, Dlêstre Folèh Torres 

La redacció d' Ei.. PLA DE BAGES saluda al Mestre ,dels Ih
fants de' Caialunya EnJosep M,a Folch i Torres i s'adhereix amb 
,:tOtll;r.ülmi i(~gilW!l"eScudiSSillFque ovui l¡tributa tota 
:Ja cilltat " r,.· ,. . ..' 

Persevereu, Mestre, ell la vostra obra q\le Déu ja ha be-
; òeïi;, Amb'<el!afétrungnm bé a la 'nostra Pàtria; fent-vos merei
\~'~ l;agraïment de tot bon català que veu ,amb l'esperit rublert 
~}~i~ ~l a l'entorn de la Bandera dels ljuàtre pals de sang, 
qu~'1'óS"enarbolea,amb el lema de: "Ag¡or a Déll i amor.a la Pà

:iria èaialana!~~~TlgrlliJa.ídta .'la ':h,?va generació ·q\leés \:11 
'!Dés bella prome_ 'per nQi;altr~;els ,'~lls lluitadors, que tambê: 
:¡~oIen.,é$$er àl- vóm.e costat. ' 'I.. ; . '.' 

h~6ir.,~tel nom de Déu, avan\~;,~~~S, saJve~ la,Pàtria Cat,a-

,"~_ ,":'""; ;* .. - t ,. .. 

t- -' 
~ ;EIFestlval d'avui nos!¡;a te,rrB" nQ sols perquè. cone· 

guln amb 'tob la plcnit.d de llum la 
htstòrta de la nostra C"talunya i el 
esperit dels noslres pas~l$, sinó 

al Teatre K Oll 
t,i.\ perquè n'heretin amb dign"Hrit .a<iue~ 

[·i. " ¡~ l'ROGRi}MA lla sang dels av is, vessada prodiga' 
; . ~' .HI\!IIIe delH'olReH",<!chor' tna,t 13Q~e8ta sangfruc~lIqai~l!"lfe 
. I()rq~stpl' L .. ", els sellS cors i guiats per la fé dels 

ConCert ver hpleudldn orquestrd' escótlits i amb el ferm embat d'un 
C.Mass8nes_~. f~ ~ __ , _,;. _ ... , ' gran amor a Déu no temin re.s en 

.Liedrbt, pl!l teifor eh Joan Fe· 'defeilsa de Ja f,'1Itrla. 
, rrer,."fo(npan}!¡¡I a1~,~i~no 'pel mes' Edu~ar el COr ~els infa,;ts, quina 
tre de tQ.reó M'ani'e'~à, en Mlquet cosa 'messubllrn !" 
Blanclí, ' Vos, amic folch i Torres, teniu' 
. 'Lacol)lètlla en .I¡~ ,a~iej ,quatre '. un l', oc de Jesús en el cor. ~eixeu 

'q~,llIIEn Foldl\¡'1l0.rfllr;,.,.., , r,q~e, els,¡letltl ~Iogu'n a ,m-~èla 
',' re Je,u~-I vos repeltu les mateIxes 

·,:· ... "CA ~ARTA DELS REIS pOl,ules i ,breu slm!lanne!!!. 
j,l'~ éï¡¿rs de pagescts i pagese· Dels petits en fureu el miracle: 
leS; Í!¡I<4'tçi6 de la ':":b.lgata dels Jotn vindrà que aquesta jovenalla 
~n~,Rds, OrM prese~tac!6, L. sentirà .xalar ,dintre el seu cor la 
.¡¡art'J'R~ICal a càrrec del Quintet sang heroic. d'En Casanova, amb 
<AlbeI1iz>, . DitiiCefu, . M,' EsparM, l'Indignació d'un Plvaller, I, no hi 
Estrena.~',lU1 vi.lés decorat, del po' haurà Hei. nI reis que hi puguin,per· 
melllst. I!n J~I"Pa~ró, què la lleI' i el rei serà el seu cor no-

, Després parlaments: pel réDfèsen- ble, i franc; aq~ell cor que durà grll· 
tant de ItAjunte.ment N~!gnBsi Suaña; da de Je.sús I omOr a Catalunya J 

"pe> III' «>ncell.r delii pomells. UlUU' que serà Vrou for i per. no .!èmer Ja 
res.ns; En Josep Serr~ i U.l'fll, de més vil de les amenaces. 
Molln •. d<\,~ ise.;retari ¡¡.I.Plrec· OI, mh, vos eduqueul'.mor. 

Eneltrenrle dos quarts de set M . ti-·-- ' •. o." ~. ·-Ambeldj;llfid·.ç¡.yuirepartlm,-!lnos 

Sr. Folch i To' res i demés a'com· 1 . putat con,lr"CIOt de mobles En Pere 
arriba a la noslre ciotat, jont amb f:l .. 0,. 0.1 ,e .$llr., Ueg.idors un~ .,lIslica tarja del .e· 

panyants,l'jlCtwisaim dlpulat. del Vallés. 
districle D, Josep Creixelrr ¡glei!es, "e Et dibUix o'rigin.l d'En Josep Pad.ó, 
el qual ve expresament 'per pendre Dem~, • l'església de la Cts. d'ln~ .ayensemp, que honra a l'arlisla, aCre
pnrl Q g'aquesl" Festa popul.r .Ianls Odens e. cel,ebr.,à, un sQ!~mne d,ta de ball gllsl a l'indusI rial. 
'. '!U\>eri>1 en .uiragl ~et no.tré malag •• · 

• *nyat compal¡lct En Isidre CimI! I aa; 
Malgrat i tractar-se d'una COsa. barIÓs.~ 

intjma~ el banquet qLle avui es c:ele- Fa do-s anys de la mOri del no~trc 
br.ri en honor de l'homenatjat, són . ploral amic; però et se. ,erord perd" Cada dia .s veuen més concorreguts 
moltes tes persones que s~hi han ¡ns- ra encar -en la nostra ciu!al on es- sa èls E'xeidcis espiritl.lals per a~enyOles 

_ ,_ _ pigué crear una posidó mercfs al s-eu: .que. el Rvnd P. Jo-an Serral, :J.~ J ';I Su-
crit~ haVent-se hagut de tencar !"¡ns- ~reban cOIulnuat' -"..perlm de la Re-sidèrlcia de SanlJgnasi, 
crlpdó .bans del plaç, doncs el lo· No,aUre. al (fforJ.r als no.llOs Il.'; pri<!ica en l'esglé.ia del maleix nom, 
ca~o permetia que sai)1plitís el nom- gidor~ el ~egfP imvl!rsari ,de __ li! ~.a' .;:; '9¡~g,~:I:C~b~~ ¡ei pietoses pJ4-
brI': fixat. ' m.i1~tl,!.d.",.n.", q~;.~ip/II'.~;'lP- t!qbe. >llIb .na ,'olèlnne missa de Co· 
. El dipul"t Sr. Crei>:.l1, 'repreSl!n' •• ltres ~n.tolad¡) P.:t'fiftt¡¡'4.mn~ muntó 'l"etlnd',~ lloc. tee vuU del 
illnts de l'Ajunt.ment;· Clo!f6, Nem- de J. seva a~Pla¡ a r."semp~ que .. i, mail. 
sa I altres personalitals també ht t..eTII el p'¡,¡arifa la s<vj apreciable .fa' Fem present que aquesl&' maleixa 
assistiran, mli!., miSsa de Comunió servira a les senyo

reS. ~e ]es Conre/lt~·tlcíe'9 de Sant Vlcens 

~, 1~~~~~~~~~~~~I":!t~~i~~er la seva Comun)O Ttgla· 

El Mes de Maria a la CUla., ~It~~=u~et~g~r~! ' ,. Màquina de foradar 
Del Capellà custodi de l'Ermita la present temporada " de columna, plat i cargol, es ven en 

de Noslra DOll. de I. Gul., hem re- , bon est.t. Carretera de Vien n." 56, 
but 1. següent notn: A hir, es va c<)mençJl • demolir el 

<El Capellà custodi de No~lra D~h .ponl de.). Gu!a i S"ul' Cala"u., De 'A,t,ir va.en ~sse, a l'Ajuntament l'al-
na de la OuI". ugrait a la t." del" ·móment, p~f pujar aqll"lIa monlanya. caLdt' d~ Sani Salvador de GUildlol.a • 
Nord i a la ciutat d ..... Manresa, con- s'ha de passar per un cJml a peu pla 'e¡ pfúpiclari senyor Mlralc.Ja I el C_ 
vIda a tolS a pular !O!~ els dies del 'sobre la .1., però segons sembl., tan. del Silldical Agrlcola, pèf parlar .mb 
mes de Maig a di.Jlt de] turó per hon.. tos,l ~agl e¡¡,t~l ensmrada la yella p.as- eJ 'senyor espitlah sobre la neceseitat 
rar a noslra Mare amb er pl~t6s i::td.:. fla'rtHi!I; es construira Uf! pont nou ben' '~;estudiar la manera d·ins-lal'¡af per 
te del Mes d~ Mar~a~ perq.uè, __ d.erra- of:spaiós<,", 'c "'" _ ,!,""~,", medi de 1;0. benemeri~a 'MaO{x~mun~lat 
mi ses benediccions de:miseritòrdi., ' 'Segoht k.' .0&11'40; ~óllcl<.; quasi d. C.I.IU\lY~, un. ¡lnlO t.lerò",c, d a-

ofkials, el nou poni tind.-é 10 mehes de j quell pobfe'.a la nostra ciutat. 
prosperitat i amor, i pagui tols els l ' . -
sacrificis que tan generosament se arnp ad]; 8 destmals als ~[mUalle:3 ¡ l I . 

r per banda de cera pels camu)anls. Tam~ lI' gua Vlcb' Imn • I 
han fel per hO',,,ar·l. I obseqular;1., M s'aixecaep d'un p~ la ca.a :de re.- 8. I l'Urla 

Per aque.t fi" tots els diES del ~¡!lt -mtlll r~, éoHti!,,:lrtf 1m d¡f.!lós~bDr I l La (¡óJd¡ qlle ï>?rrt~ eI8~8'el1 Muu:' 
d" Maig, es fa:" el Mes de Ma"a a "n" l,ona. I. "o .. ermila, 1 cip8! de Calde" ~e Malav~lIa, 
l,A tarda, E,IS dies .de ¡elllo serà a, dOS. Tenim enlé, que 101 .. aqu~stes 0'1 Agencia Llurs Rlbas, telèfon 167 
quar ls de sis; i el$, dies de festa a , bres es faran molt rApidamenL pò~it5; Co"., de' Boro' HI, ' 
les cinc, amb tant. solemnitat com 
sigui possible, ¡lndtlstrlalsl, No compreu Motors, I -NIDgU s' ~p¡¡car¡a .cQm en els 

I!n nom de Marl. vos convida .. I Dinamos I TransformadorS sens ,grans Magalze'nn JORBA poden 
Capellà, vl$it.r t. casa , ! vendre omb una,tan n'otal>!!> dlferèn-

joan Aulonell, Pvre,' GUIXÉ & CASAl.8 Se" e I ela de' preu, aventatjllllt.8 'd'altres 
• , cases els tratos d'uniforme d~ kakl. 

-- . - ------"--,--'" --,--~-- Són er! gcan número els inscrits. a si nO fos conegui que La esmentada 

La qüestió de çonsums l'Exl!aordln.,i Catt, que ha organitzat casa corrença per fabrlcar·se el ka-
el Ce ni re de Dependent., per de.ml.. ki ~n c.li en ses fàbriques, tenyint-

tori; Rrid, Jo~ep. ·è.rdoh., ' conseller Hi ha gent q'ue encara no han po' 
~n qp dels pomells de Sabadell I En gut capir la nostra obra, pobre gent! Ahir va faltar'se per la Junta Ad
Jos." M,' Folch i Torres, No han pens.t mal formalment en mini.t,.liva d'aquesta Ctu!at, l'ex· 

po¡: .caba~; Cançons amI> gestos l'obr. es!upe"da de l'educació de pedient .dministratiu incoat tontra 
I marxes r,¡tmiques per la secció dels l'amor, Trel>alleu perquè,ja de nens, el regIdor Sr, Roqueta, a!>solen! a 

di •• aple, a I •• 9 de la vetlla. per fe Oie, sé. despréS pel seu maleix compte 
jar l'aHlbada~ delii seus con50cb del t'article, que tra511adat als seus ta· 
Ilalalló de Reus, ' 11 ... e. destina a le con!ec<:ló dels 

Si algú d.Silia pen~re pOll en .quest unir.';'nes;·,p •• Iotes les referides 0-

.cte de .Imp'lia, lé !emp' de inscriu· peracions, disposa la C •• a JORBA 
re', fins a le. vuit del Ji"a~l', 'de seccions especials 'dotades de 
Seguidameot de a?abal " acle, dona- "quants avenços. t millores són cime-

Pomells, els cors humans s'estimln,i realçareu dit Sr" n~'per unanimitat, sinò amb 
Ri.ididirl/ftididi till , J, O,l .. o~', l'humanilal, el vot en contra del vel defensor de 
Són deu nDie> per Ulsa J, L1ongo",.s, Vos, amic, treballeu perquè els l'administració. Aquest ¡alio, del' 
Plou ifa s~I.",; , " J. recollin", calalans de dem/u'estimln i estimin que'ns aCUparem extensament, ha 
Ei. 'QútQrt~/s .•. ' " J. D,aleroú, a Déu, Vos s.DeU que a base d'a· confirmat la versió públics sobre els 
L' flimnuMs Pomells: M. Blanch mor ,Catalunya triomfarà en la lluita, mòvlls que varen determinar la cons' 
NQTA: A,fl d;a<ab.ar ,d'hora es <o' Tót ·Cat.ILinya estima !a voslra 0- titucló del Aluntament mitjan!sant 
m<lRÇIlrà a lesgen punj., br., la defecdó det Sr, Roquela de la 

, . .. 
L'obra .' El 

Josep Mt Ftlcb j Torres 
~~ '.'"' 

Avui, Manre~a torna a rebre'u~ minoria administrativa, 
amb el cor obert. Deve.m fer cDnstar Que va caUSar 

Bis nostreslnfatlts Iols us envol- general sorp.esa que el regidor se· 
ten, , nyor Cirera comparegués a CBsa la 

Vos posareu en el seu esperit l'or Clutat,sens pertanyer a la Juota Ad· 
dels vells perquè aixequin dev.~1 mtnls!rativa I intervingués en el fa-

La ciència del cor es 
més gr"". 

del m6n la Catalcf1'ya nova, Ilo, 
la ciència .. Salnador Peramau. La manca de temps ens impedeix 

ocupar·nos avui d''''lueSI QHumpte 
amb I. deguda detèncló- Ho farem 

'en númerós successius . El ror mana i erseny obeeix, . 
. ' Mantes ¡ ma.lle$ voltes la rllÓ es. 

devé soped1tada 111 sentiment. . 
Eu's'aqu!l. pedr.·dè toc;de l'obra 

msgna del. grati 8m1~ Josep M,' 
Folch i Torres, 

Ell és l'ed~i;ador'' dels sentiments, 
infundant en el 'car dels Inl80ls el 
amor I:des 'coses nostres. 

Ell ha congregà1en .PomeUs de 
Joventut. a tots els inf.nls de la 

• •• 

Han arribat varjes comís$lon$ de 
Pomells de Joventut de la COIIlarca, 
alxl. COm de terr"'.8, Sabadell i 
allres Punts per assistir a l'bo menat
je que aquest vespre la Ciutat de 
Manresa dedica al mestre Folch ¡" 
Torrea, .•. 

EL METGE 

LLUIS BALAGUER 
Ha traslladat el domicili I consultori 

en" Mt::dicfna i elrullls en general 
MiIl'.II. Cnnne n." T pral, 

Consulla 3 a 5 tards" 

r' començament a I Ex~raotdlnan Ball, gudes en l'indUs.trla moderna cif-
que.cn,hono. a aquells ~Qmpanys, el. cumstància que li permet ha' 11-
ded'quen ols demés sons del Cenlre, .,' rmon 

L. comiss;ó orgnnilzadora prega. la zar I. major economia l mas 
assislència de lot. els socis en aquells esmerada confeCCió, 
actes., 

Casa, TU ,. EU "I 
Gran assortit en Osbardines 
per a Senyores I Cavatlert 

Mirar-se els aparadors 

Avui a 1'F.s~or~~dor o'h.n,aae,IfiCat 
2 ~del!~1 ~58 ;';'1-1& ~;!7 ~ocino~, ' , --Calçat caballer" pren únic 14 
pessetes. Palau del Calçat. Born, 5. 
Urgell, l. 

Reco.~eni als noslre5' llegidors que 
l·espec1adt: d'ay!-,f~ que en' homenal.le 
de t'U'luslre cMaUI!En Josep M."folch 
I Torre. M ce\'lebra.' al ·teatre Nou, 
COhu~nç3ra- pU'I1IWilmelit; en at-e-nci6 de 
~ue,hl co.corrtn mptto IlIf •• I8,i • fi de 
que •• pUiui ata.ba. d'bora. , 

J. Mollet Plntu;;''l¡g~auva f 
S.n! Bartomeu, 1 .- Telèfon 61 I 

L'Alcalde ha rebur I.··vlsil. del se
nyorCap'de Telègraf. i de. Pre.lde.t 
de l'Associaeió de .Ia Premsa, senyor 
Pujada., amb el. quat. ha lractat d'as
sumpies d'.ioterès. 

-0"".16, ganga, D.ralura, Casa 
Cortés. Born, 5 i Urgell, I. 

Els neumàtics ,I cambres de la 
fatl1o~ IIUIrc'. belga 
. <E,NGLEBBRT. 

es trobllran de. ,venda en la casa 
GUIXÉ &. CASALS S. en C, 

J Comas PIIltura decorativa i 
III • " • religiosa 
Picns 20, l.er - Telèfon 611 

PRIMERA COMUNIO. Sedes. Crespons. E.tamins~ $I.aties. BOi"ses. Llas

sos. Cami.ses.Corbat,8 •• Di~demes. Vels. Guants i Mitjes.- Prelissens com peten cia 

La C".SA CARrlÉ eomta amb un explèndit i variat aSsortit en articles per la Primera Comunió 
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