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Es¡léoiu de Nlra. d" Montserrat 
Sa1emnes fesles que en honor de sa 

excelsa Patrona celebrari1 la IJig3 E'S · 
pirilual de Nlr •. Sr>. d. Momsw.' 
demà, diumenge, dia 30. 

La Festa d'ahir de I. vida d'una f. isó exq.lislda. 
Fou ovac.ionat posant· se tot -hom 8 
peu drel. 

lIoticie~ 
Homenatge a Mestre Folch i Torres 

La fe ~ta dlahir fou senzillamellt Els sellyors Biosca j Torras, a· 
M.uJ, ::I les set. benedicció de Rame· 

ilel~ i Missa d.e Comunió amb plo\lica 
preparatòria, A I(,s deu, Olici solemne 
cantal amb acompanyament d' Mmo
alum. 

bellíssima, admirable. Nosallres la nedltar.n una vegada més I. se"a 
consignem amb Ulla joia imm~nsa, I casa amb el servei dlallir. 

A l'.cabar aquesta part, el públic 
electril,.l enlollà l'Hlmne Nacional 
de Catalunya ,Els Segadors>. L'en· 
tusiasme és desbordant, s'ouen crits 
de visca Catalunya, v ioca el Meslr;, 
dels infants, e1c. etc ., que SÓn con 
testat::; unànlmament. 

Les CQnferencles de S.IIi Vicen, de 
PSlII tindrJo, dcmé, Comunió general 
de reglament. La dels senyors a res· 
g¡ ~s i3: del S;l.!Il Hospital, a dos q uarls 
de "!IiI. La de les scnyon.'S a l ' esgl~s.ia 
de SanL rgnasl , CI Ics vuB, que sera la 
de l'acabament de ls Sants Ex-ercicls 
que ban rraelical durant aquesta set
ma.na. 

Tar-d~. a dOl!. quarts de set, Hosari , 
T!i~sagl Mar¡j i seuJlÓ que predlca;a 
el p, FI. Remigi, de Papiol, capulxf. 
Acabar~ la lonciO amb el cant ck la 
SJlv~ i despedida de la S.n!lssima 
Verge. 

perqu. ullm i ésser uns enluslastes 1 A l'hora del xampany, el ,enyor 

~~~;~~So~~, ~~~;~~;: d~'Ev:u~:I~~o: li ~::II~~:I J~O~~I~~~r ;~:e~~ Id~;~~~: Acabament 
els nostres infants l'estimen i seguel· sani el seu fervent desig de que 
xen les seves adm írabl~ orienla- ' oviat no hi hagi cap poble del dis· 
cions. \ tricle on hi hagi florit aquestes agru· 

Per fi de feslo, la secció de Can
çons amb gestos I marxes ritmiques 
dels Pomells, va executar moll bé 
les cinc cançons pl~liques anuncia
des. A l'apa .. ixer en escena la Ban· 
dera Nacional, esclatà una nova I 
sorollosa ovació. 

U". i all," lindran junta general a 
les vuit ò~1 vespre i a dos quarts de 
cinc de la t.arda, respcclivaJ1enÉ, a la. 
Cape!!a de S.nt Ag~lI, de la Seu. 

Dilluns, ¡ Ics vuit) Missa en sufragi 
dels german~ difunts. 

La paft musical sera a tarrt'c del 
chor de senyMetes de la Lliga Espiri .. 

lnal. 
les senyores I senyOretes MonÉse· 

rf atS. laran Ouudia d'honor. 
Om.nl els actes religiosos del mall 

i 1arda es repartiran els remal1els ~e 
plantes oloroses de- 1<1 muntanya de 
Monlserrat, 

E.,lésio de S •• t MI -u.t 
Mes de Maria.- Oema. dl. 30 d·a· 

brU, ~s ·cornenç.ar8n, amb els de" pte
pilraaill. els ex.ercicis t.!'¡¡queix. mes, 
ded¡cat a la SanlIssin\a Verge, e:s 
quals es pr~icaran duea vegades al 
dia: AI maU, canlat per les fille~ de 
Maria; i a ia tardCl , a un quart d~ ~ uil. 

ESj¡lé8sla de la Consolació 
(V.lld.u r.) 

D~, a leS' qudre de la I. rd., des· 
pn~8 de-J C¡¡,tedsrne, es fara la prepara· 
ciO. pd mes de ·Maiia, 

Tols els dies del mes de maig, a 
dos. quads. de "llU del. Yespre. e$ resa· 
[~ el Sani ROS(jri, se2ufnt l'exerciCi 
correspon el. 

Esgle.ia !le S.nl 11: ..... 1 

Dem~: di. 30, a dos quarls de vull 
hi hau,A missa a la 'Capella d.1 Raple 
amb can!ícs per la Esco:anla. 

A les vuit, missa de Comunió gene· 
ral i benedicció final dels Sanis EKe'
citis. Es f.r¿ !.mbé la' prep",cló del 
Mes de Mari •. 

Aquesta piclo,a prActico, en el mes 
prb~im, es celebrarA a la missa de 
les vuil , amb pl.1!i!:<l, cls ,dies restlus. 
Els demes dies. a la m!> •• de do. 
qu,rl. de lis i a les sel. amb cantics. 

&glé${s de Ssnl Barlomeu 
Dem~, dia 30, ftsta de la Di.ina 

Pastora, a. dos quarts de set. mlssa re· 
SaliiJT A ~es se I, mls~ de Comunió ge · 
neral, cantada. amb pJa.ica prepara tò· 
fla . A les onze, Ofici &olem ne. 

A la Iarda. a dos qu::rts de 51s, Ro· 
sari canral, N-oYena I panegfric de la 
Divina Pastora, acabant se la funció 
imb ci besa · mans, menlres es can!:!.· 
tan pels veins els populars goig-s. 

Església del Sant Hospital 
Demt, diumenge, a dos quallS de 

vuit del·v~3pre. començar.! el solemne 
I dev~tm .. deM. ri •. dedical a hOno· 
rar a Maria' Mare de Déu i Ma.e nos, 
tfa baix el Htal de la VeIge de la M~· 
dall. Mlrat!llos¡, coalinuJnl duran1 el 
mes d. maig ¡ a les mateixes hor ••. 

Capell. de Sant Marc 

resta del Sant Palró 
DomA dia 30 •• dos quarls de set, • 

Its set i a les onze, es diran misses a 
l'alta, del Sant. 

A do. quarls de sis de la Iarda hi 
h.urn Rosari caolal per l'escolania de 
la Seu, seguinl després el sermó i !:<lnl 
dels goigs. Duranl ambdós runcions, 
e3 reparlinm els tradicionals panet::s be· 
Ï1eils el dia del Sani als benefaclors de 
l'esilésia. 

Casa TUR E U 
Oran assortit en Oabardlnes 

per a Senyores j Cavallers 
Mitat-se els aparadora. 

EL METGE 
LLU[S BALAGUER 

Ha II'85Ih!dat el domicili i consultori 
en Medk;l •• 1 Cirugla e. ge •• ral 

Mufsj¡i. èarme n.' 7 pral. 
Consulla 3 a 5 tarda. 

JAUME .I,.IER 
PIli TOR 

T.ner. Jorbeta&, 22. MIDre$~. 

A l' E t 'ó pac'ons de pietat I de palriotisme, 
S aCI doncs 1;,5 judica providencials ¡ més 

A. dos quarts de set, a l'Eslacló, i ara que el pals travessa uns diflci!s 
hom ja va preveure que la Fesla de moments I Catalunya es veu desa· 
Homenatge a 1'¡¡'luslre cütalàque Ira ! tesa, no ja en l'autonomia, sinó en 
fundat els <Pomells de Joventut .. i . una <lües1ió ("om I~ dels tclèion.s. 
dirigeix l'imponderable .Patufet> sc- i Fa. l'elogi d.el 'enyor Fokh i To· 
brepujaria • toles les esperances. A I !fes I enCOrall" a 10Hom a ,eguir 
rebre', hi havia un gran es tol de mai· I al seu costat rent obres d'amor a 
nada dels ,Po,nell., amb els Conse- i Déu i a ls PIlUia. A l'acabar fou molt 
llers respeclius i diferentes reptesen- , aplaudit. 
tacions d'Entitals patrib1lq ues i a-: A prec del senyor Folch I T 011es, 
mies i admiradors de l'obra de l'Il· I el nostre company Salvador Perat
lu'lre Calalà. En repre,."tació de I n.u, v. llegir una bella composició 
l'Ajunlament hi havia el nostre di· I que lambé fou aplaudid •. 
lecle amic el regidor nacionalista 
N'Ignasi Suan •. Comença [a fes1a al Teatre 

Nou A l'a pareixer el senyor F okh i 
Torres acompanyat de les seves fe
bles filletes Maria Rosa i Nuria, el Aquest gran c?liseu eslava p!e 
públic va esclar en aciemocion, Ir;' de go~ ~ gom duna conrorrèocl8 
butant.li una ovació formidable. Amb selectrss.ma, lant a les lIolges com 
el senyor Folch i Torres arribaren I al pat," , . 
també el Secretari general dels Po. A I.-entrar el senyor folcb I To· 
melis senyor Serra i Uslrell i l'.eli· i ""~.' demés acompany".nts per a 
vlssiro diputal del dlstrlcle don Jo· I d1l'.grr,se al proscent dest.n. 1 per. 
sep Creixell~ el qual vingué ex.pres~ , pre$idè~tla, va escrat8f una ovacIó. 
sament per as<;ociar'se a la fesla. Et Ullra 1;,. per~ooes esmentade. mes 
senyor Creixell també rehé mostres amunt, .aclldJten a 5a~ujar al senyor 
d·efecte per p',rt de les valuoses F,okh. I Torr~8. vO rles represenla
personalilats que hi havia a l'Esta. c.ons I personalrlals, entre les que 
ció recordem l'ex- dipulal senyor Arde· 

- riu, el President del Casal i regidor 
Manifestació senyor March, el President del Cen· 

A l'enlror el Mestre f olch i To. _ Ire de Dependents, ci de l'Orle6, el 
rres i demés personalitats a la ciulat ' de la Jovcnlul N.ciooalista, una 
el seguia una fan nombrosa conri. Comissió de l'Agrupació Pemin.I, 
\iva, entre lo que hi bavia unes Secretar i ue l' Ajuntament senyOf 
grans colles de nois amb borretina, Pardo, represenl.ció dels Centres 
que més oviat semblava una mani. Excursionistes ,Montserrat) i rA
festació . Al seu pas pels carrers el vant> I allr~s que DO po¡;uétem a· 

Si be Pcxecu.ssió de tolcs les Caw 
çons amb ges los mereixen ~I nostre 
elogi, l'interpretació plàstica del 
Himne dels Pomells, amb les figures 
de la Creu I la bandera Nacional el 
requereixen d'una manera especial. 
D'una fa isó ben eloqUell1 ho va dir 
el plibllc amb et. seus aplaud l ment~. 

Des d'aquesles rallle. reiterem a's 
dlrec!()(s la nostra felicitació. 

En conjunl va ésser uno Festa .d· 
mirable; a la que hi va respondre 
tol Manresa, ben digne de l'il' luslre 
calalà a qui anava adreçat l'(¡ome
na!ge. 

RAMON VALL 
Corresponsa.l de rAgo:ot: de Úa.D

vi i Borsa de Barce.lona 
DON ANTONI NEGRE. 

Pique., .ol, E,m]. 3.-. Telèfon. 60. 

MANRESA 
Deltpa ll: Dies laborable!!..de 1 a ~, maU. 

)10 fi , de .9 RI 9, Jrit. 
) festius de 9 a 12, mati. 

S'encllrrei~ de Ili compra~ve:nda 
de tol~ ci_e de v~lors al compl~1 
t a p!aç03, Cédules Argenlines, 
Mon.de. E.rrang-erea en Bitllels I 
Xec5 en 1ft BorBa de B~rceloDa, ~n' 
Irwaol Dòlica ,rAtren', que és el 
únic document qu~ garanlltza .1 
dret de propi.lal. 

-Calç.1 c.baller, pren iJnie 14 
pessetes. Palau del Calçat. Born, 5. 
Urgell,1. 

Avui ha estol a la Msl .. ciulal el 
cap de la milja brigr da a que perlany 
el Batalló de Reus~ coronel Belenguer. 

Acompanyat de) tinent coronel i 
c.ps I oRcl.ls del Bala lló, ha visilat el 
quarlcr, ~Ilo !jamenls de Sant !gnasi i 
mag.atzems de malcrlal i hostatge.! del 
caps de be ,lar, queòanl moll saH,tet 
de ¡'inspe-cció. 

A les ,is de la Iarda, a l'A!caldia hi 
haura una ret.!l1 fÓ de patrons betalres 
~( veure de posar-se d'acord .amb el 
senyo' Espillali sobre la que,tió del 
10 per 100 de ls Jorna ls i per;lo nome· 
nar un delegat amb facultat per a re .. 
soldre· ho. 

Pfs per llogar ;::nte :n~: 
woler i ben decorat en lloc sanitós. 
Raó en oquesta Administració. 

A l'Escorxador han facililat les !.e. 
I.cions dels caps de besliar sacrificat 
aqu .. ts diès: 

Di. ~7. 4 bndell. I 167 xal •. 
Uia 29, 6 badells, 759 xais i 17 tocl· 

nos. 

Edificació i adquisició de Cases Barates 
públic l'aplaudi diverses vegades i notar. . . 
de. de m<llts balcons les noies po. I Sola la drreccló del meslre de Als associ.ts del Cenlr. de preVisió i ,egu," soci.ls .E'p.ña. i al públic en 
mellistes llençaven al seu pas una ¡l'o rleó Manresà, Ell ~iquel Bt.anch, general. 
pluja d~ flors. L'entusiasme i la joia un quart després. de: 1 hora anuncu~· El Delegat a Manresa de l'csmeatal Centre: es CO l1lp lau en fer saber que el 
dels Infants al veUre al seu gran ~a,. l'orquestra "Massanes> txt!cutà dia 18 de l'actual mes, tla començal per compte de la Companyia .. Sind¡cato 
Mestr., fou indescriptible. I H.mne.dels Pomells de Jovenlut. Emisor d. CaialuDña, S. A" , la con,lrucció de deu .. se. barates, del grup de 

SegUIdament, la mateixa orque&- quaranta sis que es. proposa edlfkar en ets ferreM de la seva propietat, anexes a 
Ira intepre1à una bella composició La canetera de Sampcdor, Uoe conegut per .. Creu Ouix~ra~ d'aquest lerltle". 
que és aplaudida. Recorda i recomana als associats l a quants fS preocupen del seu millora-

!\. l'Orfeó Manresà es disolgué la otent social, les venlalges innegable! que ofereix ¡'esmentada entHat conslrudo .. 

A l'Orfeó 

Manl!esloció, entrant· hi, no obslant. Representació teatral ra ~ tases barales. amb els sorteigs mesal. que verifica i les facilitals qU" dlfn. 
una gran gentada, en la que com és als subscrlplors que apor lin el 25 per 100 del valm tol81 de la casa que desitjen 
nalural, hi dominaven els infants, La comèdia .La cari. dels Reis>, adquirir, als quals ès enireg.da I., aviat és llest;¡ la ".va edilicació. 
desitjosos d' aclantar una vegada , bellíssima obrela de Meslre Folch I Per a delalls; per inscriure's dirigir·se a la Direcció del .Sinuica!o Emisor 
més al guiador de la jovenalla. . I Torres, és posada en escena amb I de C.taluñ' . S. A, ,: carrer Primcesa. 14, principal . B"celona, o al seu Oeleg.t 

Et senyor Folch. Torres, a pet.· tota propJelal • bon gust. La nena a M.nre,.. C'rrer d. S,ni M'quel, 19, 2.on. 
ció del senyor Creixell, va dir unes • Rosa Claret interpretà el Sea paper 
breus paraules de salutació i rC" mer~ J amb una justesa exc.¡ulsida, En Ra- Fàb' d M bl d' . èd I 
ciamenl que loren moll aplaudides. mon Vallêscns alerma una vegada flCa e o es e Joncs I m u a 

més en el no.lre odter! de q.e és 
un aclor consumal i no un aficionat, LA ESPANYOLA L'àpet d'honor 
la senyora Puigcerver a l'altura de 

A les vuit en punt, en una de les sempre i les nel1es Mula l Sort. A· 
àmplies sales del Mundial, tingué gullera. Mollel i Rovir. a i~danl 
lloc un àpet in!im en honor de I·i! · moll al conjunt. Els thors de p.ge-
luslre hoste. setes I pagosets moll bé. 

Presidien la taula, fent de costa! Cal ¡er esment de la decoraciÓ del 
al senyor Folch, els representants . 3.er quadre,que una vegada més ens 
de la ciutat i del districle, el regidor I revela que En Padró és un xicol en 
senyor Suaft. í el diputal senyor el qui s'hi poden posar les mè! be
Creixell, els Consellers dels Pomells lles esperances. 
Manresans senyors Albagés, Cal. El públic, que durant is represen· 

Propi. per a calé., bar., le ......... I •• Ion., 
de. d •• 1. mé. senzill •• ,. més luxo.o. 

PREUS Eco.6MICS 

Unic representant a Mllnresa i Comarca: 

PERE GIRÓ, Co-stnlctor de Mobles i treballs de lIue 

Carrer de l'Hospital, números tSI2Q.-MANRESA 

das, Vives, Mit.lles, Vilalla, Prat, tacló aplaudl manies vegades, a l's' '*' -----------------------:t: 
¡ Blanch.,Mossen Grlera, Conseller I cabat', emocionat,ovacionà a l'atlor. 
dels d~ Esparraguera, ra st:nyoreta , 

Xaubet Pre~identa dels d'Igualada, I Els parlaments.·Entusiasme 
representac.ons de Sabadell, Te
rrassa. Navarcles i Barcelona. Tam· ' Desprès apareixen a l' escenari, 
bé vàrem saluda. disllngides persa· ,l'homenaljat i I~ autoritals I demés 
nalitHts de Menresa I a bona colla persones que P acompanyaven. 
de companys de premso,ullraelsque! A.ui per manc. d'espai no po· 
oficia1ment reptesentaven ei e Diario I dem ".transcriure els èx1ractes dels 
de Mam'esa> , <Diario de Avisos> I admirables parlaments dels senyors 
El. P ... De BAGeS. Suaña. Albagés, de mossèn Griera, 

Malgrat i haver·se !imlla! el mj· del senyor Serra i Ullastrell, del di· 

L'electricista 

Antoni Ribas i Puià 
.stablert al oa .. re.. d. I.. Escodln.s, nil-, 
me_ 31, ol ... ei •• 1 •• eu. elie.t. i al pú.lio 

en ganeral sos .. rveis de l' indust .. i. 
el'ctcoica 

Instal'Iaclons, . reparacions I venia de material 
de totes classes, - ECONOMIA.. - PROMPTITUT. 

ELEGANCU, - SOLIDESA 
I 

metO de coberls, per manCfl de lloc, putat senyor Creixell i del Meslre 
els assistents eren 'prop d'un cente· Folch I Torres. Ho farem si a Déu 
nar, entre els que s'hi destacaven plau en una prÒ1ima edició. Per avui 
gentils i formoses damis<òl'les pom.· basti dir que tolO ells eren rubler!s 
lIisles, que feia veure pàl'li<la la be' ; d'entusiasme, el de Mestre Folch i 
lIesa de les llors que adornaven la . Torres especialment va ésser una 
lau!a, esplendidament guarnida ¡ I oració admirable amb el que digué a 
instal'laqa e~ forma de T. petlls i grans les mes ~ran5 veritats ,*,-~ ,-----~----~.~-- .. 
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