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ELS JOCS FLORALS 

Es celebrarell els Joc> Florals en Al ocUPM la gentil Reina de la 
el Teatre Conservalori ~n la tArda resta el setial d' honor, s'ou una 
del primer dia de I. Fesla Major, magnifica oVAció que retruny un •. 
velgenl· se "espaiós local plé 11 ves· curonamellt d'.pot.ossl. 
SAr per distingida eoncorr~ncia fre' S'obren a cOlltln!lació, les demés 
turosa de la • gala fe~ta'. l'liq"es p"s'Ant a recollir llurs preo 

Digué quatre paraules de lituali· mis els pocles i prosadors següents: 
t.t declarant obert l'acl_, l'alcalde N'Eusebi Benaiges un accésn a la 
senyor EspinaU. Flor Nal" .. I; l'Englantina a en Mi· 

Seguidament llegeix . 1 discurs Quel Boscl¡Jové, amb un accéslt en 
presidencial el membre del Jurat Jo>ep S.lals Camprllbl i la viola el 
Qualificador, en PereSalolll Morera, Rvnd. Antoni DoU,", Pvre., amb un 
per absència d~ Na C,¡tme I{art, accésit a cn RamoI1 Torrents, obte
qual discurs ésull delicat elogi de la nlnt prerni: Mercè Vila Raventós, 
poesia, excusant, alhora, In seva Pere Cirera Cardó, Josep Junyent 
falta a la pre.idèllcl!l, Massana, Miquel Sabaté Oliver.s, 

Després es dóna lectur. de la me- jc sep Riba Capdevil", M.rian Des· 
mària eSCrita pel conc~ut pocta en car,,", ¡\bria Junyent Bancells, Xa· 
Josep Vilà Or1onobes, en el qual fa vler Paueme! Curet, Hamon Torrens 
Un breu historial dels ' ¡ocs Flor.ls> Roca, Salvador Peramau, josep 
que ha potrocinat Jlentitat dd Cen- Preixa GiraU, EusebI Bcmtiges Cots 
tre de Depenuents t del çultiu de la Jaume Ribandi, Anloni Roca Fàbre· 
poesfa fent amor, pàlrl" i le. gas, Rvnd, Doctor Antoni Vila So· 

S'obre I. plica que tunca el nom ler, Josep Marfins, Josep Soler 
del poeta guanyador de la flor natu- Agustench, loan Gomls Llambies, 
ral Que és en Melcior Font, el que joan Mirllvitlles, Ernest Passor! 
recull el seu premI. Marqués, Joan Ve,gé Oller, Lluis 

Després el poeta va ~ ceT car a- Sampere Sampere, Enric Casas 
companyal de les Autoritats, Jurat í Huch i VICèllS Andrès Llobel. 
Comissió organitzadora, o la que ha Llegeix el discu, s de gracies i co
sigut escollida reina tle la bella f.sta miat el llorejat poeta En PNe Sa· 
la dis1ingida i gen1il Na Pepe1a Jor- 10m, 'lue és ulla brill.ntíssim. ora· 
be que enU8ssado en el braç del ci6 que "és escoltada amb un sllf nd 
poeta guanyador va Seguida de la absolut. 
seva Cort d'amor formaóa per les Pinida la fesls foren obsequiats 
be!lissimes í elegants senyoretes amb un ll1~gnifie lune donat en l'es· 
m.nresanes Angela Torr"s, Lourdes tlltge social del Contre de Depen' 
i Ignasi. Salvans, Mntl1de Planell, denls, assistint· hi a més el diputat • 
Maria Bollle, Ma.r lo Boix, Maria i Corts senyor Creixell, Julge d'lns' 
Romon·a Llop, Maria Roquda, Pa· trucció, Alcalde, junta uel Cenlre i 
quita Cots, Mont,errat Oliveras, En Joan Jorba. 
C¡¡rrne Vives i Rosd" Grollé i les Vàren dir qu.tre paraules eloqUen' 
formoses nenes Lluis" de la Vega i ¡¡ .. imes ds senyors Creixell, Aieal· 
Montserrsl Carplnell, fent solemne de, Salom, Font, Benaigues i Pran' 
entrada triomfal pel mig del teatre, cesc Segrelles. 
alxecant·se la gent .1 pas de la bella Aixís es tini 8mb la lectua d'algu. 
comili va acompanyats d(~ la marxa nes belles poe~ics la <gaia lesla. > 
del ReiJoan. I 
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Gran Champan CALIXTUS 
Bodegues i propietats: 

Can Batlle de la Pujada-Lavern (Subirats) 
Sant Sadurní de Hoya 

NI les demés marques de més renom, superen "quest excel·len! .Champan' I 

de cava. En canvi el seu preu les aventatge a totes notablement I 
Caixa de 12 IImpolles, des de <18 p •• setes (Cat.) i 

I 
CLASIFICACIO EXQUISIDA: i 
CALlX.TUS EXTRA-RESERveE, SPECIAL BRUT i OOUT ANGLAlS : 

a preus mDI\ l'Son.bl... I 
En r.tentl6 .Is senyors forasters de l'aclua! Festa Major, es vendran alupo' ; 

lles de CALIXTUS per a probar-Io, I! 
CAVAS A SANT SADURNf DE NOVA 

POEsi :¡ prellliada amb lo Flot' r-..:atural 

Cançó vesperal de 
Setembre 

Tarda septemhral 
toh perfumada 
sota el figueral; 
hi "S dolç a l'estad.; 
si guaiteu endalt 
la fru ita ensucrada 
és (O (il picada 
de: vec d'un pardul. 

La fulla gelosa 
esdevé commosa 
del vol gos.rat 
dol ocell que frissa 
"el fruit endour.t 
i punt l' h", trovat 
sU::lUment picotissa 
e l coll emmclut 
de I. figuerol. 
que tola Iremola 
del tremolamen! 
que fa en Sa fugida 
amb l'ala esqulslda 
l'ccellic rabent, 

t amb sa gràcia fina 
sobr~ el ligueml 
dl\l un madrigal 
qu'és l'encís més alt 
i ensemps la joguina 
de l' hora aUh.llllnlill . 

n 
Tot jo gaudlri. 

en ton ben redbl 
pm en lo llunyania 
i' declina el dia 
ja no daura el sot. 
Jo tinc la temença, 
que dintre la nit 
que lot just comença 
l'oratiol punyent 
amb sa bufatada 
trellqui en la brancada 
Que fa un greu cruixit, 
el fruit esmortit 
de la picossada. 
I en ma èsgarrifança 

ja veig Que slat .. nç~ 
un ge"fil con hort 
v.: ig flor ir una estri::I~;), 

c\arcnt i novella 
quo .mb son flameU d'or 
se posa abrandada 
~obre la brancada 
Com servant del vent 
la fruita ensucrada 
qu'és el fruit darrer 
que té dins la cima ; 
l'hora septembrin. 
i el contrit figuer. 

I en bel! comiat 
el grill acorat 
amb sa Ii,a xica, 
fa una Heu muska 
tola p;etat. 
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Re$tzorant ALHAMBRA.MUNDIAL 
PI •• eig de Pere III T.I~fon. aS7i 277 

Establinent mon tat amb tot el confort modern, - Grans salons Indepen
dents, especials per 8 BANQUETS, BODES, lUNCHS etc, etc" amb sa 

corresponent Terrassa a la Rambla 

E. p ... I~ ,Ianalés, francés i Itali. 
Tots .la dIe. e' podrà U.gir el ME!IIÚ en lloo visibl. da la r •• 0&ll6 

Coberta 8 8 pessetes 4 plats el mentí o tres a la carta 
sEAVEI ESPECIAL A DOMICILI 

Per mitjà de les Sals Vlxl Catalunya 
s'obté una aigua de taulI}, la mé$~
n!tosa I amb la deguda pl(sn!Dr de 
t'àcid carbònic.-Dossls, per un li· 
tre 0'15 pessetes.-Capsa de dolza 
dassis, l'W pess.tes. - Dotze cap. 
ses, 15 pesseles. ~rarmàcla·l~. 
rat ori Cireca, Sa~1 Miquel, 14,Mett
resa, 

E e ·ons Camionetes per X UrSI families o colles 
Ilns 8 quinze persones. 

Encàrrecs al catter de l'Hospital, 
16, 3.er· Telèlon, 678. 

Canvi d'horari dels ferro
carrils del Nord 

La Companyia dels Ferrocarri!s 
del Nord, posarà en circulació dia· 
rlament, començant el dia 6 de l'ac· 
tual, d. trens segUents: 

SECCIÓ RELIGIOSA 
San!. de demà 

S~ulls P .. ust, Eugeni i Germ4. 

Cort ~e Maria de demA 

A Nostra Sta. d. I. Co"e, prlviTi. 
Riada al Carme. 

Quaranta Hores de dell\~ 

Esgl~si. de pp, Capulxlns, 

Hores lI'expos!cl' 

Tren·lrarn~la nOm, 2'¿16. Sortida 
de Barcelona a les 12' 16, arribada a 
Terrassa, a les 13'20. Tren·fram· 
via, núm , 2'246. Sortid~ de Bar· 
celona, 5'46, arrIbada a Manresa, 
8c5. Tren.tramvlu

t 
núm. 2219. Sor- Mali: de les sis a dns quarts de nyu. 

!ida de Terrassa, 13'48, arribada a T",¡,,, ,Ie dos quarts de cloc a dot 
quarts de vuit. 

BHtCelomt, 14'45. Tren tramvia núm. _-:'!=== .... ~!!!'.!'! .... __ ~ 
2227. Sortida de Manresa, 18'10, a· .~ S!.. .. _ 

"ibada a Barcelona. 20'44. 
Des del dia 6 de l'ael.nal, seran 

suprImits els trell ' segUellts: 
Tren·tramvia núm. 2.212. Surt de 

Barcelona 11, arriba (J Terrassa 
12'4, Tren·tra,".la núrn, 2,244. Surt 
de Barcelona 5'30l a rriba a Manresa 
7'54. Tren·tramvia núm . 2.213. Surt 
de Terrassa 13'30, arriba a Barcelo· 
na 14'27, Tren -1ramvia núm. 2.225. 

Píldores Hemopatiques 
de M. TRAVER 

Parmacéutk:. -Navàs 

Cur~ll rDdlcalment eJs briAns, exze~ 

m(~ j d<.'"més enfennefats de la peU, 

I són Ull gra" depuratiu de la sang. 

SurI de Manresa 19'5, arriba a Bar· nj"tl~IY" dn[nl~liVa Imlu~f Inri 8 
celona 21'44. I ~l~ , iil¡ij ~t ~ ~U ,11M I\IJ.Du l 

Te.Mluri. de Llibres 

Docaonents Mercantils 

Dorr.spand~ncia 

Arit .... tio. 

Acadèmia Comercial BADíA 
Plaça lIadó, 5. (Devont el Co!·legi de Casa Caritat) 

clas.es de dia i de vesp .. e 

Claslle especial,er a senyoretes 
Confer~ncjes a domicili 

Pedra MoLJst 
51:J~ ... ~.!:~o~a, s~,_~~!tRESA 

Antoni Sobrebals 
Pr.atic de le •• ¡glies potables de la Ciutat 

BORN, 2) MANRESA TELêrON, N.o 311 

¿¡,ioes econi>miqur.s de tote. rnenes. - [nstal·loclons d'aigua. - Grlln os' 

sortit de Banyeres, Lavavos, Etagers, Widets, Irrigadors: Waters';, Cio· 
sets, Dutfes,Fi!tres, de aigua efe. etc. Fabricació aBflles. 

~S~\~:~!~ SOBREB.LS Telé!lIn, nümf-ro 31\ 
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