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mentael6 defetlunsa ambles ¡na les l No obslant, creiem Que en cassos' NOTES DE SOCIETAT Vetlla en homenatge 
conseqüències que són del cas. El en que no abundi aquesta classe de . 
vi que s'elabori d'aquesia cI"sse de raïm verd i la verema I\(J signi mas- '----~------- als màrtirs de l'onze 
most, serà insipltl i de poca eonsis- sa madura, es podrà collir arreu ba- Viatge 

t"ncia, lo qual el farà suscept ible a rrejanHo amb la demés verem.. Ahir, o dos quarls de du¡¡ues de de Setembre 
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qualsevot .lteracló. Per a af.varlr l'açcló de les lleva- la tarda, sorli cap a Montserrat nOS- Degut a que .'esperava l'arribada 
Aquesta falla d'acidès es carBcle~ dures ¡ evitar fermentacions pereso- tre distingit amíc En Manel Galilea, del President de] Protectorat d'a~ 

ritza generalment en els ... lns del Pla ses, dóna excelents resultats el fos - Cap de l'Intervenció del tramvia de Ahir , a dos quarts de set, es reu· questa Escala don Ferran Vall., el 
de Bages en general, tal ·com es- fatat de la vcrema, que es practica MameM a Berga, acompan)"at de la niren .1 local del .Orfeó Manresà., començament d'aquest acte .ofri un 
mentàvem en l' article anlerior ~ J ad ic tonam-Ii una vintena de grams seva bellfssima filla Na M;nla del les entitats i particulars convidats a lleu retràs. Reunlls a la sala Consls .. 
creiem que a tots els mosts d'aques- de fosfat amònic iper hedò1itre. A- Carme i demés distingida ¡amilia. celebr.r la vetll.úa literària en ho- tori811a Junta i professors del'E!sco· 
ta comare. s'els hi hauria d'apli<:.r quest. adició es del tot convenient Ca.am.llt menatge als màrtir~ de les llibertats la, representa<:ions d'eomats canvi· 
aquesla correcció per tal de que els practicar-la en mosts molt rics en su- Avui, a Les deu del mati, en l'es- de Cot.lunyo, organitzoda per l'As- dades a l'octe, I .Iumnes, baix la 

~~~;;~P~~~:::S:~::~:il::: a~':::: ~~is~~ ~fJf:;:~r:~c:~i,:~~~~ !~;::~;::ur:t:~r~~~l!~~e~~~; ~~~~~a2If~~:~¡!:~ J~E~~~~r:f: ~!~~~~~~~1~ f:~t~!±~~:~~c~~i 
;~:;~t~Oen::~"I~ s;''':.~~n~mg'a~~~':~ ~a~~ft~~~~s~~~~~::~t~~cara que en ~~~~r:~a lSe~;:'P!~it~an~e~:~;::~ ~:~~st~lh~o~~~~~~ ~~;~I'~~~~:~~ ~e:~:;a~~'t ~asSu%da~~I~e~ueev~~~ 
expressada en àcid tàrtric. En pa'S· Most "e "e-ema molt ave-I'ada mon!s els senyors Pere Vives i An- f:n Rafel C.sanova, debaix de la cions d'aquesta Escola I dels es!or-
sos septentrionals troben bnixa a- u ." Qual s'hi penjà un e.plèndilllaç amb ços fets per la mateixa en pro de 18 
Questa i cklès, arribant lins a 10 i 12 Els ra¡'ms pedregats, atacats per to~ Bascomple. les quatre barres endolat amb eres- cultura manresana. 
grams. I. cochyl is O podridura, donen lloc ls nombrosos convidals han sl- p6 negre. A l'ens..mps es fa en ella una ctl-

L'adició es farà amb àcid tartàric a mosls en els que abunden les ma- gut ob.equiats amb un Iu ne en el Amb selecta j nombrosa conco' . da als comerciants i industrials de la 
a raó de l '25 grams per litre i gram teries .ibuminojd~es, les Quals eò Restaurant' Perdiu >, després d~l rrència. s'obrr t'acte amb l'Himne elutat, per a Que cooperin material-

~';~~~~e: ~~po~~:~Uq~:~ u'nu~:o~~~"~: ~~~er~~I~:'·t~l~t~:\ahn:ct~~j~rte~ ;.,~a~I~I~ ~~~~:i~~t~~~I~:Co::j~ ~~ .~~ ~~~t:sm~~n~~~i~~:~I~~~ :::~~~~ ~:~~~ti~~ puixança de dit contre 
na en l'acidfmctre 5 grams d'.cid;'s virtut del qual es precipltaràn aque- cap a València, lent des d' aquesta parlam~nts i poesies: L", enli!ot$ Que ban concedit pre-
volem remontar. la fins 1:\ 1 grams·,i capital el re torn a nostra cíutat. 'tA Rafel CBSDtlQVQ :t (Salvador mis són la Cambra de Comerç, la 
haurem d'afegir 2'50 grams d'àcid lles materie. i obtindrem poguerevi- Desitgem als nous esposos una vi- Peramau) per Ramol1 Agullera. junta Protectora de l'Escola I l' ca-
tartàric, per litre del mo,t que trac- tar que després en el vi s'hi desen- da rublert. de pro.perilats en l'es- <Aiçat, L1alzer> (Guimerà), per Sa Jorba. q 

tem de corretg]r. L'àcid tarlàrlc eris- ~~\t;~;:iC~:~;~;la~nna~:::~: c~:S~s~ tat en que acaven d'entrar. An¡:;el. Vil<Il.. El nombre de matriculJits en el 
talJlLzat ofereix més seguretat de pu- i la propagació d'altres germens no- I Iem d' alegir que a n'aquest ca- Parlament d'Amadeu Cornet, per Curs anterior ascendeix a 296, o sl-
!"óS. I coranli. en els resuUats. cius, Es prelerible uS.r el tant aJ aJ, sament hi han sigut convldnts els dia- la Joventut Nacionalista. guin 6 Matricules d'Honor, 277 de 

La correcció de l l acidès hnnbé po_ cohoJ que ¡La es ven preparat. ris de Manresa a ex.cepció de Er.. PLA "La cançó d1un infant' (Guimerà» pago i 13 gratuIts. 

I 
De BAGES, i hem de conlessar que 'ns O S S 

dem P, racticar·la amb àcid cflr ic,' ." Lo recolecció d'aquesta cIasse de h I di! per aniel erra. ,eguidament es procedi a la re-
raó d Un gram per hlre I gram d oCl- ... erem" deurà practicar-se de bon a extl3nyat ta .rèncla. Parlament d' Oiaguer Miró, pel partició de diplomes, medalles I preo 
dès que volguem augmentar. La le- l ,"ali, abans de que surti el sol, I els Noc ••• ol.mni&ls Centre Excursionista de Bages. mis en metàlic, resullalltguanyadors 
gislació espanyola no prohibei.t a- i treballs de trepitjà i prempsà lo A les onze i mit ja d'avui, en t'es- .L'agonia, (Guimerà) per Emili de les dUgUeS medalles d'or cooce-
questa operació, però pel contr.r! en i lll~S ràpid possible. Amb aquesta Illès!. de SanL Pere Màrlir, s' han Solemou. dides per la Cambra de Comerç Bn 
altres. palssos esLà completament i classe de verema es millor elaborar unit a":lb, l' Indisoluble llaç del Ma- Parlamen! d'En Josep Vives, per LlorençJuan de Paz, soldat del Ba
prohibida. I tan sols vins verges o sense mace-I trlmonl I expert Cap de la Central Pomells de Joven!ul. toll6 de Reus per l'asslgnatur. de 

El medi més econòmic per a aug' , rar, a fi d'evitat Que els gèrmens de Telèfons de noslra ciutat En j08- ,La cançó del cavaller> (Balcells) Comerç i En joan Roig Llop, per 
mentar l'acidés d'un most, consisteiX" i dolenls, Que tan abunden en aques- Quim Fornells i Perera, amb la bellí. per En Joan Miravltllas. l'assignatura d'Indústria. 
en a fegir soc de ra'tms verds o de I ta classe de verema, es barregin ssima i dist ingida senyoreta Na Car- Parlament d'En J. C irera. pe) Ca- El premi de la case. Jorba fou con-
bagots, que no obslant aquesta ex- ! amb el vI. me Tatjé I Anguer.. sal Regionalista. cedit a 1'.lumne En joan Vila Gala-
celent servitul e. deixen sense reco· ¡ E. imprescindible una enèrgica Ha beneit l'unió l'oncle de I. nú. Parlament d'En Joaquim Sarrel, bart. 
1~1f en les vinyes: Per te;me mig, 1 defecació del most, aplic.nt dossis via Rnt. don J o~ep Taljt! . I Serra, per I. Lliga Espírltuul de No.t,. Se· En passar a recollir els premIs a-
I aCIdés dels bagots es d un gram altes de gas suiloras i segO!1S els Pvre., que dirigl una sentida L for- nyora de Montserrat. quests tres alumnes foren rebuts amb 
per cada 10 grnms de. pes d'aQuesta : cassos de podridura iniciar la fer- mosa plàtica als nous conlraients. Parlamt:n1 d'En Antoni Reguant, entusjast~s repJcarnents de mans per 
classe de raim. De manera Que, en I mentació amb Ilevadures sel.ccio. foren padrins, per part de la nú- pel Foment de la Sardana. tota la distingida concorrèncla, 
oquesl , c~s,. per a augmentor ~~ i nades O amb un most en fermenta- via, don Manwel Esquius Anguera, Parlament d'En Josep Guerrero Després de la repartició de premis 
graln d aCides per Iftre de most, n hi I ció obtingut de raïms ben sans, metge de! Reglslre CIVil de Baroo- per l'Orfeó Manresà. s'aixecà a parlar l'Alcalde començant 
haurà prou amb afegir uns 7 quilos I No cal dir que aquestes opera- lona i oon Lluis Comas Penadès, Finalitzà I. vetllada, amb el dis- • dir queel digníssim President del 
de bagots per tOllelada de ver~ma. cions de correcció dels IlIOsts s'han lambé d. Barcelona; per part del nu- curs de gràcies d'En Joan Solem ou Protectorat I Diputat ProvincIal se-
. Es clar Que aquesta proporc,ó va- I de practicar sempre abans de ca- V', don Antoni Orlot Tmtoré I don per l'As.oclació Protectora de l'En- nyer Valls i Tabemer e," el designat 

ria segons els cassos. Per aquest . mençar la fermenració alxi com josep Duran Ambros . senyança Catalana. per a fer l ' aco~tumat discurs en a-
moliu serà millor ~elermínar i'acidés i l'anàlissf, car del contra~1 s'es ex- . Finit l' acle religiós els distingits Per li, es cantaren <Els Segadors> quest acle, però havent-se rebut el 
dels bag6ts I afegir en la ... eNma ia . posat a. seriosos contr.temp~ t a re- I nombrosos conVidats es trasllada· que foren corejals p~r tot el públic, segUent telegrama: < Cornel, vis· 
quantitat precisa ;dels 7 grams per I suitals erronis. ren. la tonda del Centre, 00 foren Les entitats que tingueren repre- President. - Impossibilitat assistir 
litre que hem malcat, completant en LL. P. obsequiats amb un expl~<1dil ban. sentació en la veUlada són: Casa! lesta Escola, enlermetat família, 11 
tot cas ta quanlital que faci f.lla amb ~ _ quet en el que fou servit et sucul""t Regionalista, Foment de la Sardana, prego vulgui representar-me i suplír-
àcid lartàriccristallitzat, prev¡ament ¡ J aD CraeII pintura deco- menú que's detalla en la segUen! Orfeó Manresà, Joventut Nacions- me.-Valls> elcusà la sevaassislèn-
diso1t i baix la dossi que ja tenim in-: O ,r.tiva iiista: Entreteniments variat., Arroç , IIsta, Grop Patri, Grop Separatista, cia. Seguidament, el senyor Alcalde 
dic.da. Carrer de la Mel, t3, 3,er- Manresa a la Valenciana, Filet a la Proven .. - I Ajuntam.nlde Manresa, Centre Ex- amb breus I sentides paraules donà 

na, Lluç Burdalpsa amb petxines, i cursionisla de Bages, Lliga E!spiri- les gracies a les entitats presents, 
Pollastre rosl1t amb ensiam, Rame- lual de Nostra Senyora de Monlse- felicilà.t Prot.dorat i Profe ... ",ral 
llets de pastisseria, Dolços variats, rrat, Agrupació Feminal de ta joven- de l'Escola I deaetà l'obertura del 
Fruites del païs, Vins del p.,·S, Xe- tut NacionaH.ta I el d'ari EL PL,' De Curs 1922·23, donant aixr per aca-

Acadèmia Obradors 
per. aenroretea 

agrea .... a la ACADEMIA COTS, de a.reelona 
Dirigida per ra Mestressa Revalidada I Comptadora titol Rda 

Senyereta Rosa Obradors Rovira 
CLASSES ESPECIALS 

ED.a&D.ya.nç l. geo.ral~ ~ Com8rç ... Plano. - Solfeig i T8Qorla 

Queda oberta la m.trJeula per a lorno de vuit alumnes cada un, per a les asig' 
natures de TIDeduria. de llibres, Càlcul merCarltil, Refa.rma. de lletra, Or

tograria, Meca.nografía, Correspondència i Fr&l1<lès 
Les alumnes, previ extirnen devant d'un tribunal competent a la ACADEl:tIA 

COTS de Barcelona, podran oblenir el lIlol dI!! Tenedor de llibres 
i Certificat d'estudis 

Hores de despatx: de J a 6 tarda 
P8$8,ig di Pere llI, número 44, l,er MANRESA 

reç, Màlaga, Xampany • Comte du BAOES. bat l'acte_ 
Verger>, Calè, Ucors i Havans. __ .5 

La jovenívola parella s' ha aco-
miadat, empcenent el vi.tge de no- Restaurant ALHAMBRA.MUNDIAL 
ces amb el projecle de visitar diver
ses capilals de la Penillsula i de Illes 
[Jalears. 

Tots eis actes han revellit una 
pompa exuberant, essent nombro
sos els cotxes que inlegr .... en la co
mitiva d'acompanyament. 

Fem voti per a que r aJegría que 
8vui ¡nonda els cors de la x.amosa 
pareU. no s'estronqui jamai, i do
nem la més coral enhorabona a les 
f.mlli.s Fornells i Tatjé, i molt ex
pressiva per nostre amic el Rnt. don 
Josep, amb motiu d'aquest enllaç 
que tan honra a ambdues familles. 

Cente~ari.IUDasià 
La subscripció 

Sum. ant.riar . . 
Don Lluis Casasayes . 

Ignasi Marti . . 
Josep Cirera, . 

Rnd, O. Jo.n AntoneU, 
LI.G. 
L. G. 

Total 

PTES. 

4.857 
25 
25 
25 
5 

10 
25 

4.972 
Continua oberta kr subscripció en 

les llibreries Vives del carrer de So
br. noca, i Roca del carrer de Sant 
Miquel, . Ixis com 'també a casa del 
tresorer don Jaume Armen¡¡ou, Ca
rretera de Vlch. 

Pasaeig de Pere III Telèfona 157 i 277 

Establiment montat amb tot el confort modern. - Orans salons Indepen

dents i especials per a BANQUETS, BODES, LUNCHS etc. etc., amb sa 
corresponent Terrassa a la Rambla 

Ea p.rl. l'anglé., frano". i Ualila 
Tots el. dí •••• podrà n.gir ol MENÚ en lloo visible de I. WUILI 

Coberls a 6 pessetes 4 plats et ",enll o tres 8 la cari. 

SERVEI ESPEOIAL A DOMICILI 

•• quines per a serrar i treballar 
fusta 

de l'important casI Duoh i Argemi de Sab.den 
S.p .... nl&nt a Mau ..... i Com.,.o&; J. SOLEIINOU i PATilla 

Carrer d' fnf.nf$, 4 MANRESA Teièfon, 389 
Demàoio-se catllecs i pressupostos 

J. VIADER I FILLS 
Dantisles de r Hospital CUnie de Barcelona 

Vi.il. .1 dillun. de " a • de la Ui .. da i el ctlim.rte 
de 7 a 10 del mati 

Pd$Seig de Pere UI, número 10, ler. · - MANRI!SA 
CONSULTA PARTlCULA.R 

de 10 a 12 J d. 4 a 6 
Carrer Ar~II"4i, 280, prtnclpal 
(JUDt ai Pasul¡ de Gracia)_ 
T~W(\D,1 . .t&2, O,-BlII'teioD~ 

et.INIQUBS; 
Rambla PÜI 8oqtHrta, 4, prtnl<" 

BARCELONA 
a BADALONA, Mar 42 _ 
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