
A la memòria del Batlle de Cork. 
I LA CAMPANYA DEL MARROC Noticies 

Horitzó enllà hi ha' una rojor de SAOC 

i una claror, entre boires, redemptora 
d 'un poble que. triomfa ardit i (ranc 

Oelcomunkat oficial de M.e= 
Ulla 
,Melilla, a les 21.- AhIr i avui 

ha estat hostilitzada la posIció de 
Mont-Arruit, sense conseqüencies. 

Segons noticies parHculars~ no· 
saltres ahir tinguerem 24 morts i 
més d'un centenar de terlls, però a 
l'enemic se li va íníliglr un dur càstig 
fent-li baixes superiors en nombre a 
les nostres. 

Ha renUl1ciat al cAnec de director 
del setmcnari na.ciooatisla .L'Estevet
el dipulat a Corts per Vich. En Ramon 
de Vilaplana_ 

L'ha s u~t itutt el representa,!t al Par. 
lament per Borges Blanques En Fran~ 
Gesc Macia i llusa. cnr hi ha en aquella sane; l'augmi de l'aurora . 

Manresa, 26 d'octubre de 1921. 

CrOnica de la comarca 
----~---

Sallent 

Visita col'lectiva a l'Escola 
Industrial de Terrassa 

Organitznda per l'Escola nacional 
graduada de nois que dirigeix el cui
te professor don Joan Vil. Rodelles, 
va tenir efecte el dia 23 del corrent 
Vexcursl&visita a la ciutat de Ter
r8.ssa~ la que oportunament anuncià
rem. 

El nombre d'excursionistes era de 
una seixanten<l , entre alumnes de la 
classe di urna de l'Escola i adulles, 
pares dels maieixos; directors, ma
jordoms, contra'mestres i encarre~ 
gais dels tallers i fabriques de la vi
la. Demés acompanyaren als excur
sioni$tes ~I nostre dignissim batlle 
senyor Tresserras j els regidors se
nyors Arguelegueí, Alt imiras i So
brevals; I representacions de l'Orfeó 
Sallentf, Foment Calalà I Centre 
Catòlic. 

Sortiren de Sallent a tres quarts 
sis del mati, arribmlt a Terrassa a 
dos quarts de nou, On foren rebuls 
pels senyors Farràs, professor de la 
E'scola Industrial i el senyor Sala, 
Mestre ' nacional. Es dirigiren a la 

- Casa de la Ciutat, on , en nom de 
Terrassa, Ull regidor donà la ben· 
vinguda als sallentins, contestant-fi 
el senyor Tresserras. Seguidament 
loren visitades les dependències de 
la Casa. 

Va ésser visitada també la Plaça' 
. mercat I Ja fàbrica de gel que té el 
Ajuntament per a la conservació de 
les carnS. 

Passaren després a l'Escola Indus 
trial i pogueren fer-se càrrec de la 
capdal importància de la mateixa. 
Els professors senyors Farr"s, Blan
xart i Ferrer estigueren molt atents, 
fent l'explicació detallada de tot el 
pla d'estudis que poden cursar-se 
en aque)la Escola, tals com pràctic, 
industr ia!, expert mecànic, químic, 
electricista, u'indústries texli1s, etc_ 
La visita durà tres hores , éssenl al
tamp-n t agradable i profitosa. 

Visitàrem despr" 1"AcondicioM
ment' , on, entre a. ltres coses, po
gueren admIrar un I.boralori d' ana
}is~is quin1ics i ind¡jslrials de lo més 
porfeccional . i complert, dirigit pel 
professor senyor Blanxar!, qui ha 
Inventot diferents aparells dels que 
2':350rlelxen 1' (Acondicionament), 

Els excursibnistes dinaren a l'Ho
tel d'Espanya. L'àpat va ésser pre
sidit pel senyor Salam, regidor (Ie 
l'Ajuntam<!nt de Terrassa, i els se
nyors. farrds, A.lcalde de SaHent i 
els Mestres de l'Escola Nacional. El 
senyor Satom digué Ull brillant- par
lament, i en nom dels sallentins, el 
senyor Tresserras remercià els ob
sequis rehuts. S'acabà l'àpat victo
rejant amb gran entusiasme a Cata
iuny., Terrass. j Sallent. 

Continuant les visites entraren a 
l'esglésiu romànica de Sant Pere, 
poguent apreciar meriííssims i va
luosos de:!cobriments fets en aquets 
últims temps. 

A les sis emprenien els excursio
nistes el retorn, éssent despedils pel 
professorat de l'Escola i allres per
sonalltats, ultra la Colònia sallenti
na d'aquella ciutat. 

Cal reconeJxer que l'excusiú ha 
sigut altament proliiosa. 

Els organifzadors poden estar or
gullosos l'haver portat a cap una 

S . Perarllau. 

q - -
iniciativa que demà pot donar el 
seu fruit. 

Nosallres, des d'aquestes mlum
nes, remerciem en nom dels sat len
tins, als senyors Prolessors de l'Es
cola Industrial i d'una manera espe
ci.1 ai senyor Forràs, qui no deixà 
un sol moment als excurs ~·onistes . (t 

PAjuntamMt i magisteri nadona 
de Terrassa i a les Companyies de 
ferro-carrils Catalans i del Nord per 
les moltes facilitats Que donaren per 
a la perfecta realfl,_acló de l'excur-
sió. 

El Corresponsal. 

SECCiÓ RELIGIOSA 
SaDls de demà 

Sanis Lluo4\. i Matt"¡¡\, g~rma llsl i 
Evar is t, papa. 

Cort de Marra de demà 

A Ntra. Sr .. . de t~ Divina Pastora, a 
Sani Barlomeu o PP. Caputxins. 

Quaranta Hores de dilluns 
Església dels Orfcns. 

Hores d'exposició de demà 
Al dcmalJ, de Ics vuit 8: les onzet i a 

la Iarda, de dos quarts de cinc a 1e::, 
set_ 

Franciseo Morera 
Mecànic electricista 
Plcas, 6,· Telèfon 334 

Motors elèctrics. - Ven!ilBdors I 
planxes, etc., etc, de bones mar
ques ¡ garantit'lIts. 

Història de Manresa 
per JoaqullD Sarret ¡ Arbó. 
S'admeten subscripeions a 50 

cèntims, en .ta llibreria Torra, (An
tiga Cnsa Abadal), Plaça de l'Olm. 

Panellets de massa]là, fins 
PERFECTA ELABORACIÓ 

Born J 'L'Englfintina>, Telèfon 386 

El blocau ,Taulet' fou atacat per 
diversos grups d'~nemics , essent re
butjats. 

Pel mal estat del mar, el canoner 
o!Lauria~ :s~ha refugi at a Xafarines. 

S'han presentat a Mont-Arruit un 
caporal i \In soldat que han pogut 
escapar dels moros. 

Avui s'han . \l terrat 539 cadàvers 
~ ahir 481, j encara, en queden, a 
Mont-Arrui! mil més per enterrar. 

Altre comunicat de la zona ' 
de IetuÍ!n 

La situadó de l'Alt . Comissa" 
ri 
Tet"an.-L'AII Comissari ha lle

git el discurs pronunciat el diven
dres pel vescomte d'E,a . 

Anuncià al Govern que perca tat 
de la responsabilitat que sobre ell 
pesa actualment pe/s deures del seu 
càrrec, renuncia a recollir els càrrecs 
que se ¡¡ han dirigit. 

Creiem que aquesta matel~a nil 
sc li ha tramès un. rallflcacló de 
confiança del Govern dient-li que fa 
pàtria i el Rei aplaudiran ta seva 
conducta. 

Evarist Basiana artista-pintor 

S'ofereix per a tota classe de tre
balls dintre el ram de decoractó, com 
també per a donar classe de dibuix I 
pintura conforme la pedagogia. 

Passeig de Pere IU, 36, 2011., 2.'. 
Telèfon Z70. 

Organilzat per.a Mancomunitat de 
cata!unya. se cel~brara a Girona ~l 
dia 4 de novembre próxim un CODeurs 
besüar bovl de Uet. 

De Tetu,;n, participa l'Alt Comis
sari que ha desemba,~at a Ceuta 
per regnar forl temporal de Llevant, 
que impedí que ho fes a Riu Martí. 

Durant el viatge ha pres.encia t el 
canoneig de posicions enemigues 
efectuat per l'esquadra. 

-NO LLEGEIXI >\IXÓ sfno és 
comerciant pràctic I p.triota, perquè 
gastaria el temps sens cap profit. 

La comissió informadora En canvi sl vosté és bon especu
Madrid.-AIl1b l'arribada del ge- la~or i 1i."grada ?rotegir les Indüs

neral Tuero i els toronels rellevats, ¡tnes naCionals, II mteressa saber que 

e~ resuci~a la qll¿slió de, les opera-¡ ~~ t~~!~t~~~:~~an~a ;:~c;~~ . ~~;Uf~ Afegeix que s'11an portat combois 
a Daar-Kaaseras. tr<-lctant l'enemic 
d'oposar-se a 11m pas . 

Clons efectuIldes per ambar a Trzza. Cd' d I S d B I 
La comissió informadora d'infan~ " on ensena . e. ,egre. e aa

t i ha escollat l'o inió dels referits guer>, és avUi , la mes estimada de 

Els combats de la zona ocd· 
dental 

er a p ¡ les persones competents I de més 
caps. bon gust, per ésser la que ofereix 

Proposició incidental ?Jaiors g~ranties de puresa, sanitat 

Tetnall.-En .quesla ¿on. s'han 
desenrolllat comb.ts 0.,0 molta du
resa, perquè els belliurri. guelesos 
que acabdilla el germà d'Abd-el' 
Krim .han estat relorçats amb con
tingents del Raisuli, manats perso
nalment per l'esmentet rebe!. 

Els mOrOS han emplaçat alguns 
canons. 

,Uadrid.-Ets ll iberals hali tractat 
en t)fincipi de sl1b~criur~ una propo
sició incidental demanant que , el 
Parhlment exigeix i del Govern la de
puroció de les rcspolI,"bi litais del 
Marroc, I qile fixi concretament llna 
orient.dó sobre quina ha d'ésser en 
el successiu la nostra política a l'A
frica: 

l eCOnOmJ3. 

Encàrrecs: AI detall, en lots els 
establiments imporlants de fa ciutat. 
A l'engrós, al carrer dels rnfanlS. 16. 
Teléfollo, 300. Manresa. 

Coincidint amb les festes que tin
dran Uoc .;l França el pr6xlm gener, 
amb moliu del Cenlenari de MOliére, 
el Romea de Bar~elon.a s'hi adherira 
representant la companyia Glm~i1cz 
eLJescola dels marits:.. traduida al nos
tre Idioma pel poela Josep M. de Se
garra. 

BAN~ DE PRESTAMS I llHSC~MrrHS -Nivellacions, medicló de finques, 

Sucursal de Manresa = C. Born, 17 .¡ aixewitent de plànols; valoracions 
i fitació de predis_ 

DOMlGlLI SOOIAL : BAR CELONA, PLA.SSA DE CATALUNYA, 41 Classes 'de fisica, Química i A-

Sncursals' BADALONA, GI80NA, GRJUfOLLERS, IGUALA. griculhJra' pel Professor titula 
ilI • DA, MANRESA, PALMA DE MJU.L08CA, SANT don Fruc~ós Verneda Figlreras, lli: 

FELIU DE GUIXO LS, TAR8EGA, VlCH I LLEIDA ceneiat en Ciències ¡>!slc-Qulmfques 
Cobro I d~.compte de lletres sobre fote. les places d·E.panya i Eslran- I I Pèril Agrònom. 
ger:: Glros per a tots els par~80, :: Compra I venda de moneda es- Carrer d'En Cals, n.' 2. - Manre. 
rangera, al comptat ( a pla880s " Cartes de Crédlt :: Crédlts (Pris- S,. 
arns medianl garantia. de Valors:: Canvi d. monedes i billlet~ Estr.n· 
g~r8 :: Cobro i negociació de fOfa elMse de Cupons:: Ordre3 de Bor." 
l'er 11 Espanya i Estranger :: CompM i venda de tota classe de Valors. 
entregant en el acte els de més corrent contractactó :: Comptes Corrents 
imposicions de melalie, amb abono d·int.rés FRANC DE COMISSIV 

nipòsit de tltels en oustodia. .. 
COBRA A 5 CÉNTlMS DE PESSETA PER SEMESTRE 

r T!TOLS De 500 P!:'-SSETES NOMINALS 

OBITUARI 
Antonia Emrich, 9 mesos, ,Escudfnes 

32. 
Josep Alin. 66 .nys. Urgel l 33. 
¡.sinto Serra Piata , 41 anys, Jorbe

las 12. 

temporada. Els m" eXQ~isits. 
Pastisseria .LA CONPIANZA. ¡ ___ .. ____ ._ •• ________ m~--AA---a.a---.. --.a .. -; A BarCe]Ona~ de l 'Hospi~l 

fi FranCi"SeO Sall~ell'U I" e a S e ¡Ondn.s: r .".;g de Pore Ili, 10. Tron.4.,R • ha diclat aute de processament I presó 
t 11 ' ., •• M.ANRESA ~:1~~~; t~:¿~n~:~1~fg,ran;~~J; ~ ~~ • baix xançfl d~ 40.000 pessetes cada Uf} 

I!I Instal'Iocions Hidro-eIeclriques i mecàniques BARCELONA Rambla de Catalun 'u 9G baixos. T. 1470 G ' , l' contra don August Lletget, apoderat fl ; . I que fou de ta sucmsat numero 1 del 
Banc de Barcelona. I don Alfred 

'. AUTOMOVILISNlE. ELECTRICITAT. SUMINISTRES INDUSTRIALS • Bosch, per estota en perjudici,del 
Banc. 

t Làmpares PHILLlPS j TVNSGRAM de mia- wat, de 30 a 3000 bujíe. • El Julial ha ordcnattambe el dlpOsit iii. ~ judIcIal de 600.000 pessetes a garantia 
• Le5 úniques preferides del públic per sa duraci6, llum blanquíssIma i econòmiques de consum • I a compte dels perjudicis causats al 

• Làmpare;; PHILLlPS-ARGA i TUNSGRAM-ARGA, de 25 I 32 builes I di t Banc. 

t ,- L Casa 'Tu';;uha rebut els 
• Gn.ra.ntitzem nostres treballs _ Di$posem d& personal competent - -PrèllS limitats' a , ,. artiCles de 1I ....... 'I7 ______ .. ~ ... qr_u_. __ • __ •. v. __ • la temporada d hIvern. . 

V.AVAVAV.AV&~V~V.AV.Avai1~VÀVAva;ro.."(7'..o..VAV&~~ l ,._-_._. 
~ . e -~ TOTS-SANTS 

~ Compangnie D' Assurances Génerales ~ 
~ AÇÇIDENTS-INDENDIS ~ 
m GARANTIE$25.500.000 FRARes m 
~ completament desemborsats ~ 

~ Agència Manresa i partit: FRA.CISCO VI~A ~ 

EL NOTARI A UNA fA.MlLIA 

En un full del te.tament, 
de don Pau, que en pau reposi, 
h i ha una clausula eloqlient, 
que no hi ha qui s'hi oposi. 
1 al portar-li una corona, 
cal complir lo que diu ell 
en carta testamentària, 
comprant-I • . a FUNERARlA AL
CAÑIZ-CA.RRER D' URGELL I Oarrer de la Ca.al, m'a-:nero 26. - Telèfon número 110 I 
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